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Vengrijos fron- 
kariuomenė per
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Zarasų srityj hitlerinin
kai labai nuteriojo kaimus 
ir miestelius. Sugriauta Sa
lako, Dūkšto, Smalvos, De
gučių miesteliai ir valstie-

raso, 
kaip

Girdėt, kad naciai rekru
tuoja ir moterų armiją.

Būk Piliečiu.
Švento Kazimiero

Amerikiečiai jau už pus
antros mylios nuo pasienin. 
Franci jos miesto Sarregue- 
mines.

Jau Čia Pat.
Ar Nebūtu Gerai?
Jam ir Man Ta Pati 

Nelaimė.
Rašo A. BIMBA

Draugas Mizara, sugrįžęs iš 
Kanados, sako, kad ir jį Mon- 
treale sučiupo šaltis ir didelis 
sniegas. Tas, aišku, atsiliepė 
ant susirinkimo.

Mane pernai apie tą patį lai-

Raudonoji Armija yra 
užėmus jau daugiau kaip 
du trečdaliu Vengrijos.

ką tokia pat nelaimė ištiko 
Montreale. Kitą metą reikėtų 
šį gamtos šposą apeiti, pasi
renkant patogesnį laiką.

Pabaiga lapkričio ir pradžia 
gruodžio visuomet smarkiai 
baudžia tą francūziškų katali
kų sostinę.
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Bet štai ko reikėtų nepa
miršti. Dabar eina Lietuvos

Drg. P. Wartelka, iš Toms 
River, N. J., rašo man: “Pri- 
siunčiu čekį $20. Padalinkite 
taip: Dvyliką dolerių Lietuvos 
našlaičiams kalėdinių dovanų, 
$6.50 Laisvės prenumeratai at
naujinti ir $1.50 bausmės už 
nebuvimą dienraščio koncerte.’

Matote, kaip gražiai šis 
draugas atsiminė savo darbi
ninkiškas pareigas.

šiose vietose prasiveržė iš 
vaikams kalėdinių dovanų va- vakarinio Saar upės Šono į 
jus Arg. nebūty gražu kad; tinį Amerikiečiai visiškai 
važiuodami parengiman, taip o i , . ,
pat atvežtumėtc nupirkę I.ie-1UZeV?e, Saar autern miestą, 
tuvos vaikams dovanėlių? Ne-i^^asyklų centrą pasie- 
reikėtų siųsti, laiką paskui 
eikvoti ir apsunkinti transpor
to priemones.

Važiuodami parengiman su
stokite LPT Komiteto Centre, 
417 Lorimer St. (Laisvės na
me) ir dovanas palikite. Iš ten, 
kaip žinote, nebetoli Labor Ly
ceum.

Berods iš Now Haven vie
nas draugas prisiuntė plakatą. 
Jame garsinamos prakalbos. 
Jas rengia šventojo Kazimiero 
salėje. Nedaug težinau apie tą 
šventąjį. Bet vienas dalykas 
aiškus. Jeigu jisai pajėgtų, tai 
prakalbų rengėjus išvytų lau
kan iš svetainės. įdžiama, kad Raudonoji Ar-

Pavyzdžiui, plakate randa- imija stengsis apeiti tų 48 
me tokį melą: “Mūsų tėvynė i mylių ilgio ežerų, pro šiau- 
parbloksta ir rusiško teroro (rįnįai . rytinį ir pietiniai- 
mindžiojama saukiasi pagel-^va|<arjnj *0 ga]us> Viename 
bos, kad išlaikyti gyvybę. ’ §jg ežerag tuH tįk

tris ketvirtadalius mylios 
pločio; tai gal raudonar
miečiai ir tiesiog kelsis per 
šį sąsiaurį 
ro pusę.

Vakariu, 
te Sovietų 
dieną numaršavo iki 18 my
lių pirmyn ir paėmė dau
giau kaip 120 gyvenamųjų 
vietovių. Tarp paimtų punk
tų yra Szigetvar miestas,
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Sveturgimių Gynimo 
tetas prisiuntė brošiūraitę: 
“How To Become an American 
Citizen.” Ją galima gauti už 
15 centų.

Aš žinau vieną dalyką : dar 
mes turime labai daug mūsų 
kartos lietuvių, kurie dar 
nėra tapę šios šalies piliečiais. 
Vieni turi vienokias priežas
tis, kiti kitokias. Bet visų 
svarbiausia priežastis: apsilei
dimas.

Tapti piliečiu niekad nėra 
per vėlu. Įsigyk minėtą kny
gutę, pasimokink apie tas ce
remonijas, kurios reikalingos 
išsiėmimui pilietinių popierių.

’ Ir vėl šauni iškilmė Brook
lyne, Labor Lyceum svetainėje. 
Tai šį sekmadienį. Liaudies 
Teatras vaidins veikalą “Prieš 
Srovę.” Veikalas perstato ku
nigo Strazdelio gyvenimą ir 
kovas už Lietuvos liaudies tei
ses.

Visas šio parengimo pelnas 
skiriamas Lietuvos žmonių 
šelpimui. Puikus veikalas, pra
kilnus tikslas!

Girdisi, kad iš New Jersey 
vėl turėsime daug svečių. Ma
no brolis iš Patersono 
kad jų pribus daugiau 
du desėtkai.

Labai malonu girdėti.

Ran d. Armija Sparčiai Arte 
ja prie Austrijos; Užėmė 
Du Trečdaliu Vengrijos

kelių geležinkelių ir plentų 
mazgas; Szantod, Balaton- 
boglar ir šešios kitos gele
žinkelių stotys.

Šveicarijos radijas prane
šė, kad Sovietų tankai jau 
pasiekę Austrijos sienų. 
Raudonarmiečiai, šalia kit
ko, perkirto geležinkelį iš 
Vengrijos į šiaurinę Itali
ją. Per dienų sovietiniai ka
riai Vengrijoj užmušė dau
giau kaip 2,000 vokiečių ir 
vengrų karių ir suėmė 750

London, gr. 6. — Vokie- • 
čių radijas sakė, jog So
vietų kariuomenė perėjo iš 

i rytinių Dunojaus krantų į 
vakarinius dar vienoje vie
toje, tuoj į pietus nuo Bu
dapešto, Vengrijos sosta
miesčio.

Raudonoji Armija pasie
kė pietinį Balaton ežero šo
nų per 19 (amerikinių) 
mylių ir užėmė vietas už 52 
mylių nuo Austrijos rube- 

jžiaus. Balaton ežeras, į pie-1 
tų vakarus nuo Budapešto, j jų kareivių ir oficierių; pa
buvo laikomas rimčiausia grobė 50 nacių kamuolių, 
kliūtim Sovietam kelyje iš 400 vagonų ir trokų su kro- 

1 Vengrijos į Austriją. Iš | viniais ir daug kitų kari- 
! Maskvos pranešimų spren- jnių reikmenų.

SOVIETAI JAU TIK UŽ 
40 MYLIŲ NUO AUS

TRIJOS SIENOS

Amerikos Kariai Paėmė 
Saarlauterną

niniame Vokietijos ruože. 
Dabar jie artinasi prie fab
rikinio didmiesčio Saarbru- 
eckeno. Šis miestas liepsno
se skęsta nuo amerikiečių 
artilerijos šovinių ir oro 
bombų.

Anglų Tankai Šaudė 
Graikų Partizanus

London, gr. 6. — Trečia
dienį praneša, kad Sovietų 
kariuomenė praėjo pro abu 
Balaton ežero galus, Veng
rijoj, ir užėmė pozicijas už 
42 myl. ar arčiau nuo Aus
trijos rubežiaus.

Mūšiai kas valanda eina 
žiauryn. Teigiama, kad na
ciai jau pradėjo iškrausti- 
nėt kai kurias valdines į- 
staigas ir fabrikų mašine
rijų iš Vienos, Austrijos 
sostamiesčio.

Athenai, Graikija. —Ver
da mūšiai Graikijos sosti
nėje Athenuose tarp parti
zanų - milicijos, iš vienos 
pusės, ir premjero Papan
dreou šalininkų
pusės. Anglų kariuomenė 
remia Papandreou. Už Pa
pandreou kovoja karališ
kieji . Graikijos oficieriai, 
naciams tarnavusieji graikų 
žandarai ir fašistiniai savi- 
sargos batalionai, vokiečių 
bendradarbiai - kvislingai 
ir kiti elementai, norintieji 
sugrąžint diktatorių - kara
lių Jurgį Antrąjį.

Kovai už sudarymų de
mokratinės valdžios Grai
kijoje vadovauja Tautos 
Vadavimo Frontas, trumpai 
vadinamas EĄM. Šio fron
to kovūnai yra partizanų 
milicija, vadinama ELAS.

Antradienio žiniomis, E- 
LAS partizanai užėmė dau
gumų sostinės Athenų po
licijos stočių. Anglų tankai 
ir šarvuoti - automobiliai 
blaškė partizanus. Anglai 
suėmė šimtus partizanų, 
nuginklavo ir tada, sako
ma, paleido.

Anglų tankai mušė kelis

šūvius į namus, iš kurių 
partizanai šaudė į kalėji
mą. Partizanai apgulė tą 
kalėjimą todėl, kad jame 
buvo laikomi nacių bendra
darbiai, kaipo apsaugos vie
toje.

Per susikirtimus Athe
nuose nuo sekmadienio iki 
antradienio buvo užmušta 
daugiau kaip 170 žmonių ir 
sužeista apie 400. N. Y. 
Times korespondentas spė
ja, kad vien užmuštų esą 
keli šimtai.

Tęsiasi visuotinas strei
kas — sustabdyta elektra, 
gatvekariai, gesas, laivų iš
krovimo darbai, fabrikai, 
įvairios kitos įmonės ir už
daryta krautuvės.

Anglų generolas Scobie 
tikisi kad pavyksią išlaikyt 
sostamiestį Athenus deši
niųjų - karalininkų ranko
se.

Bet pranešama, kad at- 
maršuoja nauji partizanų 
milicijos pulkai. Amerikinės 
žinių agentūros lemia, kad 
partizanai galėsią užvaldyt 
kitus miestus ir visą kraštą 
abelnai, apart Athenų.

KONGRESMANAI ATMETĖ 
IMOKEJIMVS SOCIALĖS 
APDRAUDOS GERINIMUI

GRAIKAI NETIKI CHUR- 
CHILLO PRIŽADAIS

New York. — Nors Ang
lijos premjeras Churchillas 
savo seime kalbėjo, kad an
glų kariuomenė Graikijoje 
žiūrės konstitucinės tvar
kos, idant žmonės toliau 
kada galėtų laisvai išsirinkt 
sau valdžių, bet graikų va
dai New Yorke kitaip su
pranta. Stelios W. Pistola- 
kis, pirmininkas Graikų- 
Amerikiečių Vienybės Ko
miteto ir paskutinio Grai
kijos seimo atstovas, parei
škė, kad anglai išvien su ka
rališkais ir fašistiniais Grai
kijos elementais stengiasi

Washington. — Jungtin. 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 262 balsais prieš 72 
nutarė, kad samdytojai ir 
darbininkai ir toliau temo
kėtų tiktai po 1 procentą į 
socialės apdraudos fondą— 
nedarbui ir senatvėj, kaip 
kad iki šiol. O kai socialės 
apdraud. įstatymas buvo iš
leistas, tuo pačiu laiku bu
vo nustatyta, kad nuo 1945 
m. saus. 1 d. samdytojai tu
rės mokėt į tą fondą jau po 
2 procentu nuo savo išmo
kamų algų, o darbininkai 2 
proc. nuo gaunamų algų.
nuslopint demokratinį grai
kų liaudies judėjimą, o tada 
vėl užkart Graikijai dikta
toriškų karaliaus valdžių. 
Jei tuomet ir būtų paskelb
ti rinkimai, tai jie būtų pra
vesti po kariuomenės dur
tuvais, ne laisvi. Panašiai 
sako ir kiti tautiniai grai
kų vadai.

Prez. Roosevelto valdžia 
reikalavo vykdyti įstatymų 
taip, kaip jis pradiniai iš
leistas, su pakeltinais mo
kesčiais. Valdžia norėjo pa
ilginti mokamos pašalpos 
laikų busimiem bedarbiams 
ir duot senatvės pensijas 
anksčiau, negu nuo 65 metų, 
kaip kad dabar. Jeigu būtų 
pakelti įmokėjimai į socia
lės apdraud. fondų, tai ga
lima būtų šitaip pagerinti 
nedarbo ir senatvės apdrau- 
dų.

Ant vieno procento už- 
šaldyt tuos įmokėjimus da
bar balsavo tokie republi- 
konai ir atžagareiviai de
mokratai, kurie priešinosi 
bet kokios socialės apdrau- 
dos įvedimui. Šį karta su 
republikonais balsavo 63 re
akciniai demokratai, kad 
nebūtų aukštyn keliami į- 
mokėjimai,- privalomi pagal 
pradinį įstatymų.

Amerika Kritikuoja Anglijos 
Veiksmus prieš Italų ir 
Graikų Politinę Laisvę

jon diktatorių - karalių 
Jurgį Antrąjį.

Amerikos valstybės de
partment© galva Stettinius 
savo pareiškime spaudai sa
kė:

“Ši (Amerikos) valdžia 
visuomet tvirtai laikėsi tos 
pozicijos, kad Italijos val
džios sąstatas yra tik pačių 
italų dalykas, apart tokių

Washington. — Naujasis 
Amerikos valstybės sekre
torius Ed. R. Stettinius kri
tikavo Angliją už jos kiši
mąsi į naminius Italijos ir 
Graikijos reikalus.

Į vidujinius italų reika
lus Anglija įsikišo, uždrau- 
sdama skirt senąjį liberalą 
grafą Carlo Sforzą į Itali
jos premjerus ar užsienių

atsitikimų, kur yra skirtini 
asmenys svarbiems kari
niams reikalams. Ši valdžia 
visai nedavė jokių pastabų 
Italijos valdžiai, kad ji (A- 
merika) būtų priešinga gra
fui Sforzai. Kadangi Itali
ja yra bendrosios atsako
mybės sritis, tai mes dar 

_ ____ &__ , _  kartą tvirtinome Anglijos 
rie nori sugrąžint Graiki- ir Italijos valdžioms, jog 

mes tikimės, kad italai pa
tys išspręs klausimus dėlei 
savo valdžios, eidami demo
kratiniais keliais, be užsie
ninės intakos.

j “Net ar ryškiau tiktų šios' 
politikos lo,’kytis santykiuos 
se su Junte inių Tautų val
džiomis atvaduotose jų že
mėse” (kaip kad Graikijo
je).

reikalų ministerius.
Į Graikijos naminius rei

kalus Anglija su ginklais 
kišasi, gindama reakcinius 
gaivalus prieš Tautos Va
davimo Frontų — EAM’a ir 
jo partizanus. Anglija re
mia premjero 5 Papandreou 
valdžių su jos sekėjais ir 
fašistais - kvislingais, ku-

ANGLIJA DIKTUOJA
ITALIJAI PREMJE
RO PASIRINKIMĄ j

London, gr. 6. — Anglijos 
užsienių reikalų ministeris 
Anthony Eden pareiškė 
seime, kad anglų valdžia ne
leis italams pasirinkt grafų 
Sforzą kaipo premjerą arba 
užsienių reikalų minister į. 
“Anglija neikiek nepermai
nys” savo politikos Italijoj, 
nepaisant, kad Amerika 
kritikuoja tą politiką, sakė 
Edenas. Graikų Partizanai Ker 

tąsi su Anglais

REIKIA DAR 300,000 KA
RINIŲ DARBININKŲ

New York, gr. 6. — Ka
riniams Amerikos fabri
kams būtinai ir greitai rei
kia dar bent 300,000 darbi
ninkų, sakė generolas Br. 
Somervell.

Tarp kitko, jis pareiškė, 
kad ir po Vokietijos sumu
šimo karas prieš Japonijų 
lėšuos 71 biliona dolerių per 
metus.

Athenai, gr. 6. — Anglai 
su tankais ir kulkosvai
džiais puola graikų parti
zanus sostinėje Athenuose. 
Anglų kulkosvaidžiais net 
stogai apstatyti. Partizanai 
ginasi ir atėmė iš anglų ke
lias policijos stotis Athe
nuose.

žvalgybiniai anglų lakū
nai matė, kad partizanai 
eilių eilėmis iš visų Graiki
jos kampų maršuoja linkui 
Athenų.

Paskelbtas v i s u o tinas 
streikas Patras uostamies
tyje. Užvirė demokratinių 
graikų judėjimas ir uosta
miestyje Salonikoje prieš 
fašistinius elementus ir 
prieš anglus.

Hitlerininku Kankinti bei Nužudyti Lietuvos Žmonės — Jųjų Vardai
Vėl gavome pluoštų iš 

Lietuvos laikraščių, Tiesų ir 
Tarybų Lietuvų. Pilni jie 
aprašymų, kaip hitlerinin
kai ir jų klapčiukai smeto- 
nininkai kankino ir žudė 
Lietuvos patrijotingus žmo
nes. Štai keletas faktų: ■

Janavos srityj fašistai Su
šaudė Mironų Voicekų iš U- 
žuosulių kaimo. Jie nužudė 
Garšvų iš Rudminų, o jo 
žmonų išvežė į Vokietijų.

Suvalkijoj, Dabravolės 
kaime, Pajevonio valsčiuje, 
1943 metais penki geštapi- 
ninkai užpuolė Ulevičių. 
Ulevičius ir jo 12-kos metų 
sūnus besigindami nukovė 
keturis nacius ir pabėgo į 
miškų. Po dviejų savaičių 
naciai nušovė Ulevičių ir 
Bielskių sūnų, suėmė jo gi
mines, pažįstamus ir nužu
dė 40 žmonių.

Žaslių srityj, Gilučių kai-

me, hitlerininkai 
primušė, o vėliau 
valstietį Čiuladų, kam jis 
paskerdė pradėjusių rau
donlige sirgti kiaulę.

Žiežmarių - Aukštadvario 
apylinkėj naciai labai daug 
išžudė žmonių, nes ten buvo 
stiprus partizanų veikimas. 
Daugiausiai nukentėjo Žiež
marių, Semiliškių, Aukšta
dvario ir Onušiškio apylin
kių žmonės. D. Kailiūnas

sako: “Nuo nacių žuvo ne 
vien čiulada, Jalaga, Ja
linskas ir Pavažajavai... bet 
tūkstančiai ramių ir darbš
čių mūsų lietuvių valstie
čių.”

Seinai labai nukentėjo; jų 
apskrityj sudeginta apie 
25% visų gyvenamųjų na
mų.

Panevėžyj sugriauta ar
ba sunaikinta 219 pastatų, 
jų tarpe daug gyvenamųjų

namų.
Joniškis labai sugriautas; 

naciai bėgdami sprogdino 
gyvennamius.

Šiaulių ypatingai nuken
tėjo centras; sunku surasti 
sveikesnį namų. Sugriautos 
abi bažnyčios.

Ukmerge mažai nukentė
jo. “Miestas švarus, gyven
tojai baigia sugrįžti į savo 
butus. Įstaigos pradėjo nor- 
malį darbų,” — rašo Jonas

Marcinkevičius.
, Radviliškis. “Pats mieste
lis nuo karo audros mažai 
tenukentėjo, — rašo J. M. 
— Bet hitlerininkai, pasiu
timo apimti, bėgdami su
šaudė 40 žmonių.”

čiams labai trūksta arklių, 
kiaulių, karvių ir kitų gy
vulių.

Lazdijų apylinkėj hitleri
ninkai, bėgdami nuo Rau
donosios Armijos, labai iš
degino namus ir pridarė 
didžių nuostolių valstiečiam.

Alytus. Raudonajai Armi
jai kovoj už išlaisvinimu A- 
lytaus padėjo vietos žmo
nės.

(Tųsa 5 puslapyje)
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Athenų Tragedija — Ko Ji 
Mus Moko?

“Athenų Policija šaudė į demonstran
tus ..

“27-ni Asmenys Tapo Užmušti Athe
nų Demonstracijoj...”

Šitokios ir panašios antraštės margina 
mūsų krašto spaudos puslapius, šiur
pios, baisios antraštės, nepasakius blo
giau.

Bet ką gi Athenų tragedija mums sa
ko? Ko ji mus moko? Kokius įspėjimus, 
kokį alarmą ji signalizuoja Jungtinėms 
Tautoms ir visiems, kurie nori matyti 
greičiau baigtą karą ir įsikuriančią de
mokratiją?

Pirmiau negu mes atsakysime į tuos 
klausimus,, susipažinkime su tuo, kas 
atsitiko Athenuose praeitą sekmadienį, 
gruodžio mėn. 3d. — susipažinkime su 
Athenų Kruvinojo Sekmadienio tragiška 
drama.

Constantine Poulos yra amerikietis 
korespondentas — Amerikoje gimęs ir 
augęs, čia ėjęs mokslus, jaunas vyras ir 
dabar rašinėjąs Overseas News Agency. 
Mr. Poulos yra gimęs iš graikų tautybės 
tėvų. Jis moka ne tik anglų kalbą, bet ir 
graikų ir jis jau tūlą laiką darbuojasi 
Graikijoje. Mr. Poulos parašė šiurpu 
kratančią korespondenciją — jis parašė 
tai, ką matė, gruodžio 3 dieną; jis, mū
sų nuomone, bene nuosekliau tą viską 
aprašė, negu bet kuris kitas amerikietis 
žurnalistas.

Mr. Poulos žymi, jog netoli Graikijos 
Nežinomo Kareivio kapo stovi krūva iš
kabų, plakatų ir Amerikos, Anglijos, 
Graikijos ir Tarybų Sąjungos vėliavų. 
Tai vis daiktai išmesti iš demonstrantų 
rankų — demonstrantų, kuriuos Athe
nų policija šaudė. Kai kurios iškabos dar 
apyčielės ir jose štai kas galima išskai
tyti: “Mes trokštame tautines vienybės 
vyriausybes“Mirtis pardavikams”; 
“šalin Papandreou vyriausybe!” ’’Mes 
galime patys išspręsti savo reikalus!” 
“Nepriklausomybė Graikijai” ir t.t., ir 
ir t.t.

Vadinasi, šitos iškabos, šitie šūkiai 
aiškiai nusako Graikijos žmonių valią ir 
demonstrantų tikslus. Ne revoliuciją kel
ti jie ten buvo susirinkę. Jie ten -buvo 
susirinkę į demonstraciją tam, kad pa
reikšti Graikijos liaudies valią, josios rei
kalavimus įkurti naujai vyriausybei, at
stovaujančiai visą graikų tautą. Demon
strantai reikalavo bausti pardavikus,— 
pardavikus graikų tautos, pardavikus, 
dirbusius Hitleriui ir šiandien įeinančius 
net į valdžią!

Kas demonstraciją ruošė?
Plačiai žinoma organizacija: EAM. 

Tai organizacija, kuri daugiausiai prisi
dėjo prie Hitlerio okupantų nugalėjimo. 
Organizacija, gimusi ir išsiplėtusi sun
kiausiose Graikijos istorijoj dienose, kai 
hitlerininkai banditai ją plėšė ir vergė.

Kas demonstravo? Graikijos jaunimas 
ir senimas.

Apie 10:30 v. ryto demonstrantai pra
dėjo žygiuoti — ramiai, tvarkiai žygiuo
ti didžiausiomis miesto gatvėmis. Polici
ja bandė demonstrantų neprileisti žy
giuoti, bet ji negalėjo neprileisti, nes tai 
buvo masės žmonių, nes tai buvo milži
niška Athenų gyventojų dauguma.

Viskas ėjo gražiai. Dažnai girdėjai iš 
demonstrantų šauksmus; “šalin su civi
linio karo vyriausybę!” Arba: “Roosevelt, 
Roosevelt, Roosevelt!”

Prie Mr. Poulos’o priėjo apie 15 m. 
amžiaus patrijotė graikė ir tarė: “Ar 
mes perdaug reikalaujame? Mes nenori
me jokių nesusipratimų. Mano tėvas ir 
brolis kovojo už mūsų laisvę, dabar gi 
juos nori iš mūs atimti... Prašau man pa

dėti... Mano motina taipgi demonstruoja 
su mumis...”

Policija buvo atsukusi šautuvus link 
demonstrantų. Pastarieji klausinėjo po
licijos: “Kodėl jūs naudojate šautuvus 
prieš savo tautos žmones?”

Bet viskas kol kas atrodė gražu, vis
kas atrodė normališka. Tik staiga ko
respondentas Mr. Poulos mato, kad po
licija pradėjo į demonstrantus šaudyti!... 
Jis negalėjo įsivaizduoti, kad policija 
taip darytų, juk tai ne vokiečių policija, 
bet graikų. Jis iš karto manė, jog polici
ja šaudo iš tuščių šautuvų, be kulipkų, 
būk ji šaudo tik pagązdinimui.

Jo laimei kitas amerikietis korespon
dentas Mr. Kessel, sušuko: saugokis, nes 
čia ne juokas, — policija tikrai šaudo į 
demonstrantus!...

Tuomet Mr. Poulos pamatė pašautus 
žmones. Jis pamatė pralietą kraują. Jis 
pamatė, jog tas viskas nėra juokas, jog 
tai baisus vaizdas, tragiškas dalykas — 
policija šaudo į ramius demonstrantus, į 
graikus pa tri jotus, kovojusius prieš hit
lerininkus, dabar kovojančius už demok
ratinę Graikiją!... Vienas pašautas žmo
gus gulėjo gatvėje ir kalbėjo: “Pagalbos! 
Pagalbos!...”

“šaudymas liovėsi,” toliau rašo Mr. 
Poulos, “žmonės bėgiojo linkui miesto 
skvero. Tuomet aš pamačiau, jog tai 
ištikrųjų buvo šaudyta kulipkomis... 
Mažas šešerių metų amžiaus vaikutis 
gulėjo ramiai — per jo galvą perėjo 
kulipka. Mano pažystamoji nediduke 
mergaite prietelka buvo užmušta. 
Kraujas po biskelį ėjo iš josios krūti
nės ir veržėsi per baltą bliuzę. Josios 
kumštis buvo sugniaužta ir josios lū
pose buvo nežymi šypsena.

“Nei vienas iš sužeistųjų neverkė ir 
nerėkalojo. Jie dejavo povaiiai, lėtai. 
Demonstrantai, kurie buvo pabėgę 
link skvero, pradėjo grįžti atgal. Tūli 
kėlė išmestas vėliavas ir jomis mosa
vo prieš policijos veidus, kurie dabar 
jau nebešaudė.

“Vis daugiau ir daugiau rinkosi de
monstrantų. Pradėjo rinkti užmuš
tuosius ir sužeistuosius. Policija trau
kėsi nuo kerštu persiėmusios minios ir 
lindo į policijos nuovadą, esančią ne
toli tos vietos, kur šaudymas įvyko. 
Kai kur girdėjosi dar šaudymų, bet 
žmonės jau nebėgiojo ir jie palaikė sa
vo eiles. Jie pradėjo piktai, 
drąsiai šaukti. Jie žygia
vo tvarkiai pirmyn gatvėmis, nes 
jie buvo tam p a s i r į ž ę, nieko 
kito jie iš pradžių ir nebuvo manę 
daryti, kaip tik ramiai demonstruoti. 
Kritusiųjų demonstrantų krauju jie 
užraše gatvėse: ‘Mirtis fašizmu?!”

Šitokį vaizdą pateikė Mr. Poulos, savo 
akimis matęs ir pergyvenęs tą baisiąją 
sceną garsiųjų Athenų gatvėse.

Kokią iš to pamoką mes turime pasi
semti ?

Mes turime suprasti, visųpirmiausiai, 
kad toki įvykiai, koki įvyko Athenuose, 
užduoda baisų smūgį mūsų karinėms 
pastangoms. Hitleris, Himmleris, Goeb- 
belsas turės užtenkamai medžiagos savo 
frontui stiprinti. Jungtinės Tautos, iš 
kitos pusės, dėl to skaudžiai nukentės.

Ne tik Graikijoje, bet ir Belgijoje, ir 
Italijoje ir kituose kraštuose, išvaduo
tuose iš nacių okupacijos, žmonės, liau
dis, nori visųpirmiausiai, kad valdžioje 
nepasiliktų hitlerinių agentų, kad vi
sas kraštas būtų apvalytas nuo okupan
tų - fašistų talkininkų. Žmonės nori stip
rinti karines pastangas. Jie nori grei
čiau baigti karą ir jie žino, jog karo bai
gimas tik tuomet greičiau bus pravestas 
gyveniman, kai Graikijoje, Italijoje, Bel
gijoje ir kitur valdžias sudarys ne kvis- 
lingai, ne liaudies priešai, bet liaudies 
draugai, atstovaują plačiuosius žmonių 
sluogsnius.

Tūli trumparegiai mano įpasakoti, būk 
sekmadienį Athenuose komunistai norėję 
valdžią pasiimti į savo rankas. Tai me
las — didžiausias melas. Ne komunizmo 
čia buvo klausimas, čia buvo klausimas 
dėl tautinės vyriausybės įkūrimo — vy
riausybes, kuria tauta galėtų pasitikėti, 
kuri padėtų liaudžiai išgyventi baisias 
-kančias, atneštas karo.

Šaudymais į demonstrantus, puolimais 
demonstrantų klausimas nebus išspręs
tas nei Graikijoje, nei Italijoje, nei kito
je kurioje šalyje.

Mums keista, mums nuostabu, kad tas 
viskas vyko Graikijoje, kur anglai turi 
savo kariuomenę ir daro daug įtakos į 
visą kraštą.

Mums atrodo, jog Anglijos vyriausybė

Kaunas Ątsišteigia
1 . | 7

Rašo E. Medonis.
KAUNAS. — Nuo išlais

vinimo dienos, Kauno ap- 
švietos departmentas atliko 
daug darbų. Daug gimnazi
jų, vidurinių mokyklų, ama- 
tinių mokyk, mokytojų, vai
kų darželių ir vaikų namų 
prižiūrėtojų, skaityklų ir 
pagelbinių apšvietos įstaigų 
vedėjų jau sugrįžo į Kauną 
ir pradėjo savo darbą.

Apgriauti namai tuoj aus 
buvo sutaisyti ir įrengimai 
sutvarkyti. Viskas buvo at
likta dėl atidarymo mokyk
lų spalio pirmą. Atidaryta 
11 mokyklų panaikinimui 
beraštystės tarp suaugusių
jų. Atidaryta 8 vaikų dar
želiai ir numatoma tuojaus 
atidaryti dar 30. Atidaryti 
namai dėl našlaičių ir vai
kų, kurių tėvai tarnauja 
Raudonosios Armijos lietu
viškose dalyse. Taipgi pra- < 
dėjo veikti mokyklų reik
menų įmonės.

Prof. Purenąs, 'Kauno u- 
niversiteto galva; pranešė, 
kad didelė dalis mokslo ir 
technikos darbininkų jau 
sugrįžo į Kauną. Pirmiau
sia buvo atidaryti medici
nos rūmai ir technologijos 
departmental. Kaip ir buvo 
tikėtasi, gauta daug apli
kacijų. Tuo tarpu eina dar
bas pilnu tempu įrengimui 
klasių.

Tarp vokiečių apgriautų 
namų, kurie buvo sutaisyti, 
yra Kauno Politechnikos 
Kolegija, Amatų Mokyklos 
ir kiti.

Kompozitorius Į Talat- 
Kelpša paskirtas muzikos 
mokyklos direktorium ir 
rengiamasi atidaryti dra
mos ir baleto mokyklą.

Daugelis dainininkų, ar
tistų, šokikų ir muzikų, ku
rie buvo išbėgioję į kaimus 
laike vokiečių okupacijos, 
kad nepakliuvus į Vokieti
ją, sugrįžo į Kauną. Jie su- 

5 organizavo grupes, kurios 
'duoda koncertus frontuose, 
kaip ir užfrontyje. Atsi
randa naujų solistų, artistų 
ir šokikų.

M. Bukša, veteranas kon
duktorius, paskirtas operos 
direktorium, o Kelbauskas 
bus atsakomingas už bale
tą. A. Sutkus paskirtas me
no direktorium. Jaunimo 
teatras, kurio meno direk

torium yra K. Jurašiūnas, 
gavo laikiną vietą, kadangi 
senasis namas taisomas. Šio 
teatro nariai taipgi lanko 
Raudonosios Armijos vie
nutes. Jaunimo teatru,nau
dosis • ir muzikalės komedi
jos teatras, kurio atsteigi- 
mas pavestas Bruckui.

Dainos kino teatras jau 
atidarytas ir pirma jo fil
mą buvo “Vokiečių Sumu
šimas Ties Maskva.” Kiti 
kino teatrai irgi įrengiami 
ir tuoj bus atidaryti.

Valstyb. leidykla leidžia 
naują pradžiamokslį ir va
dovėlius. Juozo Stalino, Ju
sto Paleckio, L. Giros, S. 
Neries, Janonio, Maironio, 
K. Korsako, V. Vasilevskos 
ir kitų raštai rengiami 
spaudai.

Žurnalas “Kultūra” kurį 
■ redaguoja K. Korsakas, ir 
“Raštai”, kuriuos redaguo
ja Cvirka, jau rengiami 
spaudai.

Knygų parduotuvės par
davinėja visas lietuviškas 
knygas, kurios buvo išleis
tos Maskvoj.

Central, valstybinė skai
tykla gavo naują vietą ir 
visokią pagalbą dėl praplė
timo. Kudirkos knygynas 
taipgi atsteigiamas ir įren
giamas naujoj vietoj.

Du knygynai atidaryti 
priemiesčiuose. Keturi nau
ji bus atidaryti greitoj atei
tyj.

Pradedamas darbas ant 
kultūrinių, militarinių ir 
istorinių muziejų, kurie 
skaudžiai nukentėjo nuo 
eksplozijų. Taipgi bus atgai
vintas ir pedagoginis mu
ziejus. •

Dėka kultūrinių darbi
ninkų entuziazmui ir pasi
aukojimui, šis didžiulis kul
tūrinio gyvenimo atgaivini
mo darbas mieste eina la
bai sėkmingai ir greitu lai
ku. Jį pilniausiai remia visa 
visuomenė ir Lietuvos vy
riausybė.

Talkininkų lėktuvai nuskan
dino dar 1 nacių laivą.

Anglijos darbo unijų broliški atstovai Amerikos Dar
bo Federacijos konvencijoje: John Brown ir Arthur 
Horner.

DARBININKŲ SVEIKATA
Rašo Dr. J. J. KAŠKIAUČIUS

9 SVEIKATOS PUNKTAI 
APIE MITYBĄ

Kiekvienas įsidėkit gerai 
galvon štai šiuos mokslinius 
patyrimus — apie maistą, 
apie dietą, apie kūno mity
bą.

1. Nutukimas yra netiku
sios mitybos pasėka.

2. Didesnę pusę paprastos 
amerikiškos dietos, kalorijų 
žvilgsniu, sudaro išdailinti, 
denatūruoti krakmolai ir 
cukrai, saldiniai.

3. Didesnę pusę senovės 
Amerikiečių dietos, prieš ko
kį 100 metų, sudarydavo ir
gi krakmolai ir saldimai, 
bet jie buvo tada visiškai— 
visutėliai natūralūs, gamti
ški, ne išvogti, kaip kad da
bar yra. Seniau žmonės val
gydavo viso javinio grūdo 
maistą. Rugius ar kviečius 
sumaldavo sau gražiai ak
meninėm girnom. Išeidavo 
visai natūralūs čielo grūdo 
miltai. Seniau vartodavo 
rudąjį cukrų ir rudą siro- 
pą, iš kur nieko nebūdavo 
išimta. Visi gamtiniai vita
minai ir mineralai tebebū
davo savo vietoj.

4. Didesnė pusė kalorijų 
(šilimos vienetų) senovinėj 
amerikiečių dietoj turėdavo 
mažiausia 600 vienetų vita
mino BĮ, kuomet dabartės 
ta pati dietos pusė vargiai 
teturi 50 vienetų vitamino 
BĮ. Vadinasi, mūsų šios 
dienos javiniai bei krakmo
liniai valgiai (angliavan- 

Idžiai, saldimai) vos teturi

vieną vienuoliktą arba ir 
vieną dvyliktą dalelę to vi
tamino B kiekio, kokis 
gamtos yra skirtas turėti.

5. Nors mūsų bočiai ir se
neliai to ir nežinojo, bet jie 
vitaminų ir mineralų turėjo 
pakankamai savo juodoj 
duonelėj, rudam cukre ir 
rudam sirope. Atseit, jiems 
nė nereikėjo imti kokių ten 
dapildomųjų valgių (vita
minų preparatų).

6. Tie prašalinti iš dabar
tinės dietos vitaminai ir mi
neralai būtinai reikalingi 
žmogaus mitybai. Jie pade
da sunaudoti angliavan- 
džius. Be jų, be tų vitaminų 
(ypač be vitamino B) nau
dos iš tų nebegyvų krak- 
molpalaikių beveik nėra, o 
blėdies tiek ir tiek.

7. Jei vartosi tik čielo 
grūdo juodą duoną ir šiaip 
javinį maistą, tai ir tu gau
si gerokai vitaminų ir mi
neralų.

8. Vitaminai ir mineralai 
yra maistas. Jie padeda 
perdeginti, pervirškinti ir 
sunaudoti krakmolus. Tada 
taip nebesinori valgyt tų 
visokių gardėsių.

9. Vitaminas BĮ yra nely
ginant kaip ir koks insuli
nas: jis padeda tinkamai 
sunaudot saldinius ir krak
molus ir gamint energiją.

Šypsenos
Vaistinė

“Tamsta sakei, kad Tam
stos žmona serga ir vakar

Lietus ir purvas trukdo amerikiečių ofensyvui prieš vokiečius. Šis paveikslas trauk
tas Vokietijos miesto Geilenkirchen priemiestyje.

turėtų keisti savo nusistatymą ir atsisa
kyti remti Graikijos monarchists, taip 
neapkenčiamus Graikijos liaudies.

Mums atrodo, jog prezidentas Roose- 
veltas ir Churchillas turėtų įsikišti į vi
są tą biznį, nes tai, kas buvo sekmadie
nį Athenuose, labai atsiliepia į mūsų 
frontus!

Daug pamokų Athenų tragedija sutei
kia kiekvienam mąstančiam žmogui, ne
paisant, kur jis šiandien gyvena.

Ar mes pasimokysime?!

(Po to, kai šis straipsnis buvo parašy
tas, gautosios iš Athenų žinios skelbia, 
jog ten iki šiol žuvo 171 asmuo susirė
mimuose. Susirėmimai plečiasi. Premje
ras Papandreou nerezignuoja. Tuo pačiu 
sykiu ministeris pirm. Churchillas pa
skelbė, jog anglai naudosią pajėgą “ko
munizmui nuslopinti” Graikijoje. Mūsų 
nuomone, Anglijoj valdžios globojimą 
Papandreou' ir jo klikos niekaip negali
ma pateisinti!)

buvo pas gydytoją. Šian
dien aš ją mačiau ir ma
čiau madų salione!”

“Matai, Tamsta, madų sa- 
lionas — moters vaistinė!”

Pamokoje
Mokytoja: “Kaip vadina- 

:ma ta jėga, kuri valdo visą 
i mūsų vidų ir daro mus gra
sesnes, kaip mes iš prigim
ties esame?”

Mokinė: “Gorsetas!”

Tarp Artistų
“Na, kaip atrodė Tamstai 

mano vakarykštis vaidini- 
Imas naujajame silpnapročio 
vaidmenyje?”

“Pasakiškai! Tamsta jau 
Į iš prigimties tikras idio
mas!”

Ne Visai Tikras Klausimas
“Ar Tamstai patinka mo

terys, kurios daug kalba, ar
kitokios?”

“Ar dar yra ir kitokių?”

Naciška Dorybė
Paveikslas ištikimosios 

| Frau: išbrinkusi vokietė 
laiko ant rankų mažytį 

(Hansą ir sako jam: “štai, 
i sūneli, tau jau metai am
žiaus, o tėvo jau trys metai 

Į nesam matę.” (Iš Krokodi- 
‘ liaus).
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United Steel Workers Union 
estimates that retroactive 

adjustments ordered by the 
Labor Board in response to

and 
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I am 
Maria tells 

hangmgR. “I am 
■ Soviet Lithuania.

The manager of the “Laisve” 
announceed that the subscrip
tion drive for the “Laisve”’ has 
been extended to January 1st. 
We urge the readers of our En
glish Section to get new read
ers for the “Laisve,” to parti
cipate in the competition by 
our readers for new subscrip
tions to our publication.

know how 
They are 

_______ _ __ normal es- 
conditions for thousands of
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Tony also reminds us that a 
people’s peace includes jobs. That 
the cornerstone for a peaceful 
world is the friendly cooperation 
of nations. It is in this meaning 
that Tony recommends sending a 
delegation to Lithuania by Lith
uanian Americans.

We hope that Tony’s recommen
dation will be considered ont only 
by the members of his organization, 
but by the entire Lithuanian com
munity in the United States.

Sunday Worker 
5x5 Clubs

The 
(CIO) 
wage 
War 
the Union’s demand from 86 steel 
companies would total $60,000,000. 
The Union stated that it would ask 
the companies to settle in lump 
sums of $150 to $200 for each of 
the 400,000 workers involved.

unions better 
the collective 
the workers 
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mighty fast in 
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including Sulaitis no doubt, he 
six straight completed bull’s 
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then, Stout Steve proclaimed 
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LEO KRZYCKI, PRESIDENT, American Slav Congress, and two of the 
many church representatives who attended and participated in the work 
of the

CELLOPHANE CAPES
Cellophane is a good protective 

against gas. Capes of cellophane are 
now issued to each man and wo
man as much cellophane as would 
wrap 1,45Q packages s£ cigarettes,.

The 
Hearst 
screen 
cists 
carry on their incidious propaganda 
and subversion. In this respect, the 
role of the American Slav Congress 
to unite the national group com
munities against these enemy 
agents, to expose them and drive 
them out of existence, assumes tre
mendous importance. This is 
cularly true today when the

perform a military task in the 
town of her birth. The task 
was successfully carried out. 
On the way back, in the town 
of Rudzes, they were surround
ed by Nazis. Maria and her 
group fought bravely. In this 
struggle Maria alone killed se
ven Nazis. Maria’s five com
panions were killed and Maria 
was seriously wounded, and 
captured.

Who are your leaders? Who 
gave you weapons? To these 
questions of the Gestapo, Ma
ria gave no Answer. The beast
ly Nazi tortured her. They 
burned the soles of her feet. 
They broke the bones of her 
fingers. They cut off her 
breats. But Maria gave no in
formation to the Gestapo, 
ria was a member of 
Young Communist League 
she knew Zoya. She knew 
courageously Zoya died 
not afraid to die 
the Nazi 
fighting for
I know that we shall win. And 
you, Nazi dogs, you have no 
future.”

The Nazi forced the people 
to witness the hanging. When 
the rope was placed around her 
young neck, Maria shouted: 
“Long live our Soviet Lithua
nia! Long live Stalin!”

That was on July 13th 1943, 
a day that will stay in the me
mory of the Lithuanian people.

The success of the ASC 
powerful blow against the 
Hoover forces. The non-partisan 
character of the Second Congress, 
which included Democrats, Republi
cans, Communists, Independents, 
and delegates of all religions, added 
force tQ .this blow,

RUSSIANS TO GET ‘ADANO’
Russian publishing authorities 

have decided to translate John 
Hersey’s best-selling novel, “A Bell 
for Adano,” into Russian. It will 
first be published serially in the 
magazine October and will later be 
brought out as a book.

November 7th was a memorable holiday in Soviet Lithuania. 
Not only because that day represents for the people of all the 
16 Soviet republics what‘July 4th means to the USA, but on 
that day Justas Paleckis, the .Chairman of the Presidium of the 
Supreme Soviet of the Lithuanian Republic presented awards 
from the government of the USSR to Lithuanian partisans. To 
those sons and daughters of the Lithuanian people who in the 
dark hour of their country’s greatest need remained staunch and 
loyal patriots and inspired all the Lithuanian people to tire
lessly resist the Nazi invaders.

The occasion was marked bj0 
the presence of the highest of- 
ficals of the Lithuanian Soviet 
government and by representa- 
tatives from the various orga
nizations of the people.

The title of Hero of the So
viet Union was posthumously 
confered upon Maria Melni
kaitis. Maria was a fearless 
leader of the partisans. Maria 
was tortured to death by the 
Nazis. In her honor Maria’s 
father Juozas Melnikaitis was 
presented with a scroll by Jus
tas Paleckis from the President 
of the Soviet Union, Michael 
Kalinin, who said: “Your 
daughter* who gave her life for 
her country has won immoral 
fame.”

OTHER ACTIONS
At the same time the convention:
1. Turned down the invitation of 

the British trade unions to attend 
a World Congress of Laboi' next 
January in London.

2. Invited John L. Lewis to come 
into the AFL—a move to streng
then the most reactionary circle 
within it.

3. Sharply attacked the CIO in 
several resolutions and put the sole 
blame upon Its leaders for the con
tinued division in labor ranks thus, 
the will to explore avenues to unity 
is hardly real.

4. Again turned down a demand 
for some definite action against the 
policy of Jimcrow auxiliaries in 
AFL affiliates, and reaffirmed only 
a general statement against descri- 
mination in unions.

5. Declared objection to a provi
sion in a bill for a permanent Fair 
Employment Practice Committee 
which would hold unions guilty, and 
contracts invalid for discriminatory 
policy.

6. Killed a resolution for legisla
tion to punish organized anti-Se
mitism, and racial incitement as a 
a crime, and substituted for it a 
general condemnation of bigotry 
and racialism.

7. Ordered a drive to amend the 
Wagner Act so as to give craft

opportunity to split 
bargaining units of 

and, thereby, steer 
the CIO.

8. Denounced 
Relations Board 
favors the CIO.

9. Adopted a 
olution that smacked strongly of 
the equivocations of those who have 
been sniping at the decisions of the 
Teheran and Dumbarton Oaks con
ferences.

10. Adopted a report on interna
tional affairs that called for* a con
ference to revive the defunct Inter
national Federation of Trade Unions 
and declared for a “soft” peace.

The two moments that make the 
convention most memorable were 
on the days when John Brown, of 
the British steel union and Arthur 
Horner, head of the South Wales 
Federation of Miners, the latter a 
member of the Central Committee 
of the British Communist Party, 
delivered their speeches.

(From the Sunday Worker)

‘world peace” res

MORE SHOES
Thanks to the resoursefulness of 

the University of Cincinnati leather 
chemists, GI Joe is the best-shod 
soldier in history. What is more, 
American civilians are already buy
ing wartime shoes with leather 
soles approaching the wearing 
durability of pre-war soles.

Civilian footwear is made 
leather soles from materials 
after military requirements 
been fulfilled. Hence the soles are 
not of top-grade leather. The WPB 
states that 2,123,300 more pairs of 
civilian shoes were processed in a 
recent month than in the preceding 
month.

To the People ’ 
of this Community
’stars and Stripes is an Army 

newspaper which gives our men. 
on the battlefronts the news and 
features of the day. One of its

_ _ editors under- 
took to “josh” a

1 / contributor who
i \ / / wrote in to say\.\ g | > / / that the average 
\\\I *’’■f / GI overseas 
\\ | | R// wanted to go 
\\|kJj|// home as quick- 
' ly as possible.

tLLLf The response 
was immediate 
and terrific. 
Countless GIs 
deluged Stars 

and Stripes with letters, sd many 
in fact that there was space in 
this great army newspaper to 
carry only a few. The editors 
wrote this caption over these let
ters: “Sure, We Wanna Go 
Home!”

Every American fighting man 
wants to get back to his fireside, 
family and friends but he also 
wants to finish the job. You 
know him better than anyone 
else. He is your relative or Close 
friend. How soon and how safely 
he gets home depends on you. 
The more effective support, the 
more weapons, the more blood 
plasma, the mqre war bond buy
ing, the more everything will de
termine the length of time be
fore GI Joe really comes march
ing home. The Sixth War Loan 
gives you the chance to let the 
world know you are in the fight to 
the finish, too. Get an extra $100 
War Bond today.

* THE EDITOR.

(Courtesy Fraternal Outlook)
pean fiscists, facing military de
feat, are relying on the American 
fascists and fifth columnists 
them from annihilation.

THE 3RD SON MAY BE 
RETURNED HOME

Secretary of War Stimson, 
that where a family has lost 2 
in the war and has a 3rd son on 
the combat front, the third may be 
returned home, but each case will 
be decided upon its merits.

Tony Litvinas, a young Lithuanian American calls the attention of the 
members of his organization to the first and maip task in this people’s 
war against tyranny — namely the complete crushing of the enemy of 
our country. He says it in these words:

“Our boys are putting up a swell fight — beating a well-organized 
military machine which had many years of training and experience.”

An American soldier writes to Alda Orman, secretary of the Youth 
Section of the Association of Lithuanian Workers:
Dear Alda: ®-----*-------------------------------------------

I enjoy reading various ideas on _________ .___ _________-—
be ruri after Y ; A

Maria, the Great 
Lithuanian Patriot

Maria was only 20 years oh 
when the Nazis executed her 
She 
town 
part 
was 
Lithuania became Soviet, Ma
ria worked as a factory work
er. Under the Lithuanian So
viet government she attended 
school full time. Her townv was 
among the 
der the iron 
in 1941.

From the 
Nazi occupation 
the Lithuanian partisan forces. 
She headed a group of parti
sans and worked in and around 
her own town. On July 8th, 
1943, Maria and her group 
were given an assignment to

The CIO convention adopted de
cisions to continue its policy of 
supplying our boys with ; 
needs of war — the policy 
interrupted war production 
no strike policy. It adopted 
tions to work for increased 
meet the increased cost of 
The convention instructed its lead
ers to work for the representation 
of laboi’ on government agencies for 
reconversion of industry to peace
time level. The convention voted for 
the foreign policy of the Roosevelt 
administration which includes the 
setting up of an international orga
nization to maintain peace and for 
friendly relations with other coun
tries. It accepted the invitation of 
the British trade unions to send 
delegates to an international labor 
congress to be held in Jan., 1945.

WASHINGTON. — Seven-year 
loans for the construction of private 
homes, will be made to Lithuanians 
by the municipal bank, according to 
a Moscow broadcast of a dispatch 
from Vilnius, monitored for the Of
fice of War Information by the Fe
deral Communications Commission.

Through the loans it is hoped to 
speed up the restoration of homes 
by the German occupation. New 
houses are exempt from taxation 
for three years. "At preesnt hund
reds of residents of Vilnius, Kaunas, 
and other towns are building new 
houses on the ashes of their old 
homes. A technical commission 
gives advice to the builders in Kau
nas. The chief architectural admi
nistration of the republic announced 
a prize for the best dwelling house 
project.”

Joe Sulaitis, the new star passer 
of the Giant’s is the step-son of the 
well-known to Lithuanians J. Ka~ 
chergius, who is very popular In 
the Lithuanian community in the 
United States for many years as an 
excellent dramt 1st 
nian stage.

Things happen 
pro football these 
of Joe Sulaitis? 
Giant’s new star 
pened like this.

Arnie Herber, 
flinger of the Maramen 
ded by a heavy cold 
Giants scrimmaged at the Polo 
Grounds yesterday for their upcom
ing clash with Boston. Coach Steve 
Owen pulled Sulaitis back from his 
end post and asked him to chuck 
a few. To the amazement of every
one, 
shot 
eyes 
and 
Joe .the team’s new passing

Sulaitis never went to 
but, according to Owen, is 
turai player who filled every posi
tion at Dickinson High in Jersey 
City.”

military machine which had many 
years of training and 
They’re sure fighting 
At first we thought 
over soon, now 
minds.

So accept my gratitude for your 
splendid work you’re doing and my 
best wishes to all the committee 
members. Keep your work going. 
Over here we”ll do our share and 
when it’s over we’ll come back to 
club activity again.

As ever,
Tony Litvinas.

By George Morris.
From the standpoint of people 

who look forward, the decisions 
were extra heavy on the negative 
side.

The only reminder to the dele
gates that the country has just 
lived through a momentous election 
which saved the nation from a new 
plunge to Hooverism, came from 
the Internationa] Brotherhood of 
Teamsters which was distributed 
among the delegates a day before 
adjournment.

Otherwise 
was hardly mentioned. In fact con
vention proceedings were prepared 
with veiled anti-administration snip
ing mainly under the guise of de
nouncing 
and one 
agency.

On the 
vention ledger were:

1. Reaffirmation of the no-strike 
pledge and assurance that the AFL 
will fully back the war effort until 
victory.

2. A renewed plea to the Presid
ent for an adjustment of the Little 
Steel Formula reminding him that 
the nation will not sustain a high 
purchasing power for 60 million job 
economy if earnings are held down.

3. A warning of the serious threat 
to labor and democracy in the state 
anti-labor laws that many legisla
tures have adopted, and a program 
of action to combat them.

4. A program to improve and ex
tend social security and unemploy
ment insurance legislation.

The convention also reaffirmed a 
whole group of resolutions which 
guided its policy in the past, such 
as repeaj of polltaxes, of the Smith- 
Connally bill and of a ban on politi
cal donations from unions.
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LIKES EHRENBURG’S 
“TRIUMPH O MAN”

Scranton, Pa., Nov. 
Dear Editor.

I must tell you how I enjoy your 
English Section and especially to
day’s, “The Triumph of Man” by 
Ilya Ehrenburg especially 
heart stirring and I 
my friends read it. 
than ever they shall 
freedom they possess 
try without having fears of being 
hopelessly tortured and driven to 
death. The other columns were 
of immense interest. Keep up 
good work.

Sincerely yours,
Helen Shlekaitis,

who is as- 
Lithuanian 

Education and 
relief commission 

said that the or- 
most of the sup

department 
commission.

Mrs. W. Kazlauskas of Chicago, 
published a letter in “Vilnis” which 
she received from her son, Pvt. W. 
Gudaitis somewhere overseas: 
Dear Mom:

“Only when a person gets 
over here does he realize what 
buying War Bonds and saving 
gasoline really means. For 
every extra bond, for every bit 
of gas that comes out here it 
means some American boy is 
coming back alive. It may 
sound hard to believe, but 
when you’re up at the front 
and the Nazis start throwing 
artillery at you, the only way 
to stop them is to throw more 
at them. The reason we have 
more is because | we have 
bonds. The more bonds, the 
more ammunition. I wish Bill 
would buy more of them. Boys 
in the service buy them and 
by golly you can’t convince us 
that they don’t save our lives.

“I shaved yesterday for the 
first time in over a week. I 
was muddy from head to foot. 
I got a shower too. Where are 
all my cousins? Are any of 
them over here? Give my re
gards to our relatives and tell 
them to buy bonds, and I’ll be 
back with their sons soon.

“It’s getting dark, so I gotta 
get some sleep.

“All My Love, Your Son,
“Wesley.”

In a cable received by the Rus
sian War Relief dated November 
23rd, 1944, Mariona Grigorauskąs, 
Assistant Chairman of the Lithua
nian Council of People’s Commis
sars, thanks American friends who 
through the RWR have “helped us 
provide the neediest groups of the 
population. Among the neediest 
were the Lithuanian partisans,” she 
declared.

“In distributing the supplies,” she 
stated, “we set ourselves the task 
of informing the public about the 
activities of the American Lithua
nians and others in support of Rus
sian War Relief.”

Mikalina Meshkauskas 
sistant director of the; 
Department of 
Chairman of the 
for this agency, 
phanges received 
plies allocated to this 
and distributed by her 
About 1,600 children live in 23 or
phanages. The parents i of most of 
these died fighting the Nazis, or 
were tortured and murdered by the 
Germans. The parents ! of some of 
these children were driven off to 
Germany for slave labor and have 
not been heard from. “Supplies 
from America take on a special 
value in aiding our orphanages at 
this time,” declared Mikalina Mesh
kauskas. “I want the people send
ing these supplies to 
much we appreciate it 
helping us restore the 
sential <.------------ --- _r
children.”

Among the members of the relief 
commissions distributing Russian 
War Relief supplies is the noted 
Lithuanian writer and critic, Kos
tas Korsakas. “The, receipt of these 
supplies tells us once more that our 
sacrifices in 
man enemy 
aroused deep sympathy and thou
sands of people in America feel it 
their obligation to express that 
sympathy through Russian War Re
lief. In these gifts from the heart 
we see a pledge of future peaceful 
and friendly cooperation of our 
people,” said Mr. Korsakas.

A special Lithuanian relief com
mission is supervising the distribu
tion of the supplies to the Lithua
nian population. Mariona Grigoraus- 
kas is chairman of this comrpission. 
The commission includes represen
tatives. from the Lithuanian depart
ments of health, education and so
cial security, as well as from the 
general public. The commission re
ports the receipt of 12 carloads of 
supplies, in October and 2 carloads 
in November for the people of Vil
nius, from the Russian War Relief.

The relief commission voted to 
allocate the RWR shipments among 
the three departments and also a 
portion of the supplies to the Lith
uanian partisans and to the Vilnius 
Municipal Council. Nurseries, or
phanages, hospitals,, war sufferers, 
and families of soldiers and parti
sans receive the supplies through 
these various agencies.

how our club should 
this tragedy is over.

I don’t agree with 
we should only have 
I think we should devote some of 
our time to serious problems be
cause by ignoring vital issues that 
confront us daily, we let ourselves 
down and our government too. We 
wake up and see that danger has 
come but we go on misinformed on 
the issues, divided and mostly con
fused because we let it ride.

We as an organization will have 
our share of responsibility, many of 
our members will need help after 
the war is over. I think it will be 
our main task to see that they are 
not forgotten. I think by devoting 
some time on the “civic” issues 
would bring a deeper understanding 
of what is going on locally, 
tionally, and internationally, 
let’s have our discussions on 
rious issues, round table talks 
discuss the pros and cons.

I think we should have sports 
as before and also choruses. We 
could have beach parties, socials 
and dances. We should also give 
more scholarships to our members. 
I also think we should have some 
one from our organization go to 
Lithuania, and make a tour of it. 
We should find out how they lived 
under the various "regimes 
going on there 
should report 
members.

Many of us 
countries and 
their standards of living and cus
toms and habits. And boy, none of 
us would be willing to change 
places with them. All of us are 
hoping and waiting for i 
when we may return to < 
U. S. A.

I’ve been in France for 
time. Our division has been fight
ing ever since we landed in France. 
In Normandy we fought with the 
First Army.

Our boys are putting up a swell 
fight — beating a well-organized

At the CIO convention just end
ed, Sidney Hillman, praised Daniel 
Tobin, Harvey Brown and Harry 
Bales and the rank and file of the 
AFL whom he said did as good 
work as the membership of the CIO 
in the presidential election cam
paign.

The CIO convention was marked 
by a tremendous demonstration for 
President Philip Murray and Sid
ney Hillman. Many delegates parti
cipated in the discussion on the 
reports of these two leaders. In the 
discussion it was revealed that the 
American Labor movement has be
come a tremendous political force.

120,000,000 pieces of literature 
clarifying the issues in the election 
campaign were distributed by the 
PAC.

The convention voted to continue 
the CIO-PAC in order to help main
tain and strenghten the electoral 
coalition which achieved victory on 
Nov.; 7th. Hillman asserted that the 
PAC course was one of “indepen
dent, non-partisan political action, 
free from any alliance with either 
major party.” The convention in
corporated his proposal in a reso
lution, and included opposition to 
the formation of any third party.

Mr. Hillman outlined a plan of 
work down in the communities be
hind progressive legislation and lo
cal needs and in preparation 
the local elections of 1945 and 
Congressional contests of 1946.

Hillman attacked the AFL poli
cies during, the campaign. He asked 
whether William Green could ho
nestly say that it made no differ
ence whether President Roosevelt 
or Gov. Dewey has been elected. 
“Is the AFL president not expected 
to say what is best for labor, in 
this great crisis? Can leaders say 
they support international collabo
ration when they call for the re
election of an isolationist?” Hillman 
demanded.

After pointing out that the CIO- 
PAC was supported from Americ
ans in all wolks of life, from in
dustry, business, the professionals, 
the churches and from farmers, 
Hillman said:

“We are prepared to associate 
ourselves with all straight think
ing and progressive groups in the 
country for a better world. Our 
motives are primarily unselfish. Our 
monies and energies are to be used 
exclusively for promoting the well
being of the United States and its 
citizens.” ’

Readers of the Sunday Worker 
have taken upon themselves to get 
the Worker into the hands of more 
people. The Worker served the 
people well say the readers. It is 
indicated by the fact that 25,000 
new readers came to the Worker 
for guidance and understanding in 
the last 5 weeks of 
election campaign.

The readers are 
Clubs. Five people 
subscribe to the Worker and each 
one tries to get five more to do so. 
The yearly subscription to the 
Worker is $2.00,

WAR 
LOAN
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Palauk, gal kas

WORCESTER, MASS

-__

Leit. generolas Somervell 
kalbėjo Amerikos Darbo Fe
deracijos konvencijoj, New 
Orleans ir sveikino organizuo
tus darbininkus už jų gerus 
darbus karo pramonėse.

stojasi ir jau eis, kur kas sau, drabužių į Lietuvą nesiųsti, 
bet štai atsistojo vietinio Liet. 0 Pabkti čia ii \ ištiek Lietuvos.

Ketvirtas puslapis

Iš tokios mūsų didelės lie
tuvių kolonijos korespondenci
jų visai nėra, nežiūrint Laisvės 
paraginimų. Jau daėjo iki to, 
kad iš Worcesterio korespon
dencijas pradėjo rašyti drau
gai iš kitų miestų. Na ir pa
rašė. . . Mūsų veikimo nenu
peikė, bet įvardino mūsų 2 di
džiausius “veikėjus.” O tų 
įvardintų “veikėjų,” tai veiki
mas toks: vienas iš jų per pas
kutinius 10 metų buvo atėjęs 
į svetainę, pradarė duris kam
bario, kuriame laikė susirinki
mą ALD 11 kuopa ir, pažiūrė
jęs, nuėjo. Mat, jieškojo part
nerių. . . O antras “veikėjas,” 
tai atsižymėjo tuo, kad visai 
ir nemislija veikti. Sako, nega
lima čia nieko veikti. O apie 
tas mūsų ypač moteris veikė
jas, kurios kaip tos bitės dirba 
visur be paliovos, tai nei žo
džio! Tas gadina ūpą veikėjom 
ir jos sako: “Tegul dirba to 
korespondento išgarbinti vei- 
Kėjai.” Bet ir rūgodamos nenu
stoja dirbti. Patartina drau
gams iš kitų miestų rašant apie 
mūsų koloniją, pasiteirauti pas 
draugus, kurie vietinį veikimą 
žino.

Nors korespondencijų iš čia 
ir nebūna, bet veikimas, ypač 
Lietuvos pagelbai eina smar
kiai ir sutartinai. Komitetas 
sušaukė susirinkimą. Draugai 
suėjo skaitlingai ir nutarė visi 
eiti rinkti drabužių ir čevery
kų. Pasiskirstė į grupes ir už 
poros savaičių buvo matyti vai
siai — kambarys užkrautas 
drabužiais ir čeverykais. 12 d. 
lapkričio įvyko ALD 11 kuopos 
susirinkimas — gyvas ir gra
žus. S. Janulis perstatė 2 nau
jus narius. Stebėtinas tas Ja
nulis. Jis tik šiais metais prira
šė prie kuopos jau virš 20 na
rių ! Kaip jis juos gauna, tai jo 
sekretas — mums nepasako.

Pirmininkas Pilkauskas jau 
uždarė susirinkimą — draugai

mėsos ryšuliukais ir, padavęs 
■ jai maišiuką, dar pasakė ačiū, 
i Moteris, parėjus į namus,. 
. jau rengėsi kepti mėsą, bet at-
• randa nekepamus daiktus —:
• pinigus. Dar atsivynioja kitą: 

bunduliuką — taip pat nei vii-' 
ti nei kepti čekiai.

Kai Juozas nubėgo pas ją, 
tai ji sugrąžino jam visus pi
nigus, ir girdėjau, kad Juozas 
už tokį jos šioj gadynėj retai | 

1 girdėtą teisingumą davė dova- ( 
nų — kombinaciją iš trijų pirš
tų. . .

Dar įdomesnių dalykų čia 
atsitinka. Mūsų miestas slau- 
nas — dzūkų stalyčia ir ne- 
prastesnis lietuviškoj “apšvie- 
toje,” kaip Brooklynas, Chica- 
ga ar Bostonas. Mat, mes čia 
turime ir lietuvišką gazietą, 
na, žinoma, ir redaktorių M. 
Kybą. Na ir prie to Kybos pri
kibo štai kokia “nuopostis”: 
Mūsų viešpaties šiais ‘44 me
tais, lapkričio 18 dieną, redak
torius užbaigė darbą. Gazieta 
išdrukavota. Surišo į pundelius 
ir išnešė į mašiną, kad nuvežti 
į paštą. Bet, tu r būt, pamiršo 
ką nors, sugrįžo į savo redak
ciją 
nagi visi 
mašina tuščia. Na 
mislijo, kad kas 
draugų palengvino 
ir nuvežė į paštą, 
tikrinti — važiuoja į paštą ir 
klausia, ar neatvežė kas nors 
jo gazietą? Jam atsako, kad 
ne. Sako: 
nors atveš. Laukia, laukia ir 
nesulukia. . . Taip ir dingo vi
sos savaitės triūsas. Labai gai
la, nes girdėjau, kad toje ga- 
zietoje buvo jo, redaktoriaus, 
išrasti ir surašyti 3 stebuklin
gi išradimai: Pirmas, tai kaip 
išnaikinti nesunaikinamus bol
ševikus; antras, tai virš visų 
stebuklų — surinkti čia Lietu
vos žmonėms kuo daugiausiai 
drabužių per jų komitetą, bet

Pagelb. Teik. Kom. finansų 
“ministeris” drg. J. Skliutas ir 
pareiškia: “Draugai, nei 
nas neišeikite, o einame visi į 
drabužių kambarį sutvarkyti ir 
surišti drabužius ir čeverykus, 
nes rytoj reikia išsiųsti, kad 
paspėtų 7 siuntiniui.” Dar pri
dėjo, kad vieną didelį siun
tinį jau išvežė savaitė laiko at
gal.

Visi iki vienam einame prie 
drabužių ir kaip gražu buvo 
žiūrėti, kaip draugai dirba: ri
ša, narplioja. . . Vienas jau 
rašo adresus uždėti ant dėžių, 
o P. Sadauskas, tai tikras meis
teris surišimui — įsiręžęs tem
pia virves ir riša mazgus. Ne- 
paspėjome ir apsižiūrėti, jau 
16 dėžių gatava ir adresai už
dėti. Viena iš tų dėžių tokia, 
kad 4 vyrai turi kelti. Sadaus
kas ilgai vargo iki ją tinka
mai surišo.

Apart veikimo, per tokią di
delę koloniją įvyksta čia tie
siog netikėtinų atsitikimų. Tik 
pasiskaitykite! žmogui duoda 
1,000 dolerių, o jis nenori im
ti — griežtai atsisako.

Buvo taip. Worcesterio di
džiausioj valgomųjų daiktų 
krautuvėje, vienas iš savinin
kų, Juozas D., išėmė iš regis 
terio 340 dol. čekiais ir 60'. 
dol. pinigais ir suvyniojęs į po- 
pierą atskirai čekius ir pini
gus, padeda ant stalo, prie re- 
gisterio ir nueina prie pirkikų 
Praeina pora valandų, suskam
ba telefonas. Vienas iš buče- 
rių atsiliepia. Moteriškas bal
sas klausia angliškai: ar jūs 
nepametėte ko nors. Atsako, 
ne, nes mes nebuvome išėję iš 
krautuvės. Tai, sako, gal krau
tuvėje. Apsižiūrėjo krautuvėje 
ir sako: No, lady, we didn’t 
lose anything.” Na, tai sako, 
dėlei viso ko paimkite mano 

‘ adresą, gali prireikti. Adresas 
paimtas. Už nekurjp laiko, ma
tau, Juozas uždusęs rūksta į 
kalną, kad net jam jo kupiškė- 
niškas švarkas maskatuoja į vi
sas puses. Mat, jis neapsižiū- 
rėjęs, įdėjo tai 
kius ir pinigus

Po nekurio laiko išeina, 
bunduliai dingo — 

tai jis pa- 
nors iš jo 
jam darbą 
Nori persi-

žmonėms bus šilta. Tai dides
nis išradimas, negu televizija! 

vįe_ Persistatykite sau: turi Lietu
voje draugą, brolį ar seną mo
tulę. Na, tai nupirkai jai kai
linius, sujungei kybiško išradi
mo bangomis ir tuojaus tavo 
motulei Lietuvoje šilta ir grą
žu. Taigi ir gabūs mūsų fašis
tai! Trečias išradimas, tai re
ceptas, kaip vaduoti Lietuvą. 
Neskaičiau to recepto, mat, jis 
dingo su visa gazieta, ale ti
kiu, kad buvo labai geras, nes 
jis yra prityręs “vaduotojas...”

Mat, kuomet A. Smetona, 
anot dzūkų, dar nebuvo “skra
džiai žemę” nuėjęs, tai jis ren
gė jam prakalbas ir vadavo 
surinktas per prakalbas aukas, 
ir tik pamislyk, ir garbės va
davimo dar nenorėjo prisiim
ti sau, o tą garbę norėjo už
mesti kitam. . .

čia mes turime lietuvių ke
letą srovių ir kad kiek būtume 
sekmadienį, 26 lapkričio, nete
kę iš sykio net 3 srovių, arba 
jų vadų. Juk aišku: nėra va
dų — 
skelbia, 
nėra ir 

Buvo
čialis, sandarietis, Jonas Dva
reckas klerikalas kryžiokas ir 
W. Česna Keleivio platintojas 
— visi žuvininkai, susitarė va
žiuoti žuvauti. Visi slaunūs vy
rai biznieriai. Pirmutiniai 2 
kuniginio komiteto rinkimo 
drabužių Lietuvos žmonėms 
nariai. Nuvažiavo žuvauti ant 
Long Pond. Ir, kaip jie sako, 
žuvaudami, pradėjo šposus 
trėsti ir, pasekmėje, atsidūrė 
visi vandenyje su drabužiais— 
laivelis apvirto. Dvareckas 
šiaip taip dasikasė iki krašto, 
sėdo į mašiną ir skuba duoti 
žinią policijai, kad gelbėtų. 
Davęs žinią, skuba atgal pas 
plūduriuojančius lediniam van
denyje draugus ir skubinda
mas apsivertė su mašina; su
daužė mašiną ir susižeidė. Pas
kui jį važiuodamas su pagelba 
policininkas, taip pat lietuvis. 
Šimkus, ištraukė iš po maši
nos ir pasiuntė į ligoninę. Čes-
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na taip pat šiaip taip išplaukė 
ir tą pravažiuojantis automo
bilis parvežė namon, o Kriau- 
čialį — vyrą milžiną
ir nuvežė į ligoninę. Ant ryto
jaus tas buvo paleistas.

Dar vienas žuvininkų nuoti- 
kis: Juozas Jurkūnas nuvažia
vo žuvauti ir norėjo labai daug 
iš karto pagauti, tai prie savo 
meškerės pririšo net 4 kabliu
kus — 2 daugiau, negu įstaty
mai leidžia. Pasekmėj to atsi
dūrė teisme, kur aiškinosi, kad 
jis žuvavęs legališkai, nes ant 
tų neįstatymiškų kabliukų už
dėjo ne sliekus, o bulves, ku
rių žuvys nenori. Teisėjas Ash
er pasakė, kad vietoje bulvių 
dabar ant tų nelegališkų kab
liukų turi užkabinti po dešim
tinę ir mesti ne į vandenį, bet 
ant teisėjo stalo. Taip žmogus 
su nelegališkais kabliukais pa
gavo 20 dolerių iš savo kiše
nės.

Vietiniai fašistai labai džiau
gėsi kai drūčiai apdegė Sūnų 
ir Dukterų Draugijos svetainė. 
Veltui buvo jų džiaugsmas. 
Svetainė atstatyta ir bus dar 
gražesnė, kaip pirma buvo ir 
atidarymui atnaujintos svetai
nės yra rengiamas puikus ban- 
kietas su šaunia programa 17 
d. gruodžio.

Dar viena naujiena. Worceste
rio lietuviai ne po ilgam susi
lauksime pažangaus gero ir 
didelio (6 pėdų, 4 colių) dak
taro. Tuo daktaru bus Edmun
das Kudarauskas — sūnus vi
siems žinomų biznierių N. ir 
M. Kudarauskų. Edmundas 
užbaigė pirmą Clark Univer
siteto medikalį skyrių, o po 
tam Bostone Tufts College ir 
gavo laipsnį Medicinos Dakta
ro ir laipsnį leitenanto atsar
goje. Dabar tuoj aus užbaigs 
praktiką ligonbutyje. Yra ir 
daugiau visokių žinių ir nuoti- 
kių, tai parašysiu vėliau. Jau 
ir taip per ilga korespondenci
ja.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

J n
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galbos Teikimo Komiteto sky
rius darbuojasi. Lapkričio 19 
d., Liet. Literatūros Draugijos 
10 kuopos parengime, kuris 
buvo rengtas pagalbai Lietu
vos žmonėms, apart parengi
mo pelno, dar buvo renkamos 
ir aukos. Aukų surinkta $100.

Gruodžio 3 d. Lietuvių Re- 
publikonų Susivienijimas Šiau
rinėje dalyje, kurio svetainė 
yra 1218 Wallace St., surengė 
prakalbas. Kalbėjo Jonas Ga- 
siunas Tiesos redaktorius iš 
Brooklyn© ir J. Bekampis iš 
Merchantville, N. J|. Prakal
bose aukų surinkta $600. Dra
panų per pereitą mėnesį pa
siųsta apie 2,000 svarų.

Drapanų 
Viktoras 
nikienė, 
nauskas, 
nas, M.
107 kuopa per Matis ir Barta- 
šienė, Mrs. Kaliauskas, O. Ur
bonienė, P. Zaleckas, A. Zig- 
mantavičienė, J. i Šimkienė, 
Vaičanskas drapanų aukavo ir 
$4.50 pinigais, M. ir J. Rai
niai aukavo daug drapanų ir 
7 baksus muilo, M. Bizulienė 
keturis kartus aukavo drapa
nų. Mrs. Brady, Mrs. Taliunas

aukavo sekamai: 
Kazanauskas, M. Jo- 
Daubaras, J. Bara- 
Kupčiūnas, P. Pilė- 
Malinauskienė, LDS

aukavo 5 žieminius kautus, 8 
siūtus ir daug kitokių drapanų. 
Mr. ir Mrs. Dulinskai, J. Ša- 
pranauskienė 7 svederius, 9 
poras naujų vilnonių kojinių ir 
daug kitokių drapanų, M. Ba- 
lukevičienė aukavo apie 10 po
rų vaikams čeverykų, A. De
gučiai aukavo labai gerų dra
panų jau 5-tą pundelį, Maik 
Pūkas, Antanas Papeliučka pi
nigais $10, Ona žalnieraitie- 
nė pasiuntė daug gerų drapa
nų, kurias suaukavo: M. Glo- 
bienė, Steponavičienė, Turaus- 
kienė ir Lukaševičius. Persiun
timo lėšas padengė J. Lesutis. 
M. Vogonienė tiesiai į centrą 
pasiuntė daug drapanų ir val
gomų daiktų.

Moterų tarpe susiorganizavo 
siuvimo skyrius, kurios siuva 
vaikučiams drapanas. M. 
Struogienė pasiuvo 4 apatines 
sukneles iš šilto audeklo ir pri
davė numezgus 1 svederį 
(megstinį) su rankovėmis. M. 
Vogonienė numezgė 6 šalikus, 
Karpavičienė 2 megstinius be 
rankovių, J. Šmitienė 1 megsti
nį su rankovėmis, M. Rainienė 
7 megstinius su rankovėmis, T. 
Bačanskienė 6 poras kojinių. 
Bendrai mezgėjos yra daugiau 
numezgę, negu čia suminėta.

Pabaigoj metų bus sudaryta 
bendra sutrauka ir kiek kuri 
numezgė. Mes gauname vilnų 
veltui iš Russian War Relief 
komiteto, tik reikia mezgėjų. 
Kas galite ir mokate mėgsti, 
tai prašome padėti, kreipkitės 
pas B. Lamsargienę, 830 
Franklin St. arba J. Šmitienę, 
5809 N. Fairhill St., telefonas 
War. 2538, o siuvimo reikale 
pas H. Merkienę, 5208 N. 
Warnock St.

Moterų Kliubo susirinkimas 
neįvyko pereitą mėnesį. Nege
rai darote, draugės, kad pa
mirštat© susirinkimus. Seka
mas susirinkimas įvyks sekma
dienį, 17 d. gruodžio, 6 vai. 
vakare, 735 Fairmount Ave. 
Kviečiame visas mezgėjas da
lyvauti. Po susirinkimo turėsi
me arbatos ir kitokių užkan
džių,

Berlynas pasakojo, kad Hit
leris “kuo sveikiausias.”

Dabar pirktas karo bonas, 
— dabar 
nūs!

lamdys nacių šo-

RE1KAL1NCI
Laboratorijos

Vyrai ir

fizikiniam

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių ir

Baigę

ter-

elek-mostatiškų 

trinių junginių. 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

High

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

Pinigas 
—priešui 
tas.

ant bonų duotas 
galas garantuo- '

PIRKITE KARO BONUS

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

fe!*

t
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CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnės 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-spindulįų 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

(Isist. 28 m.)

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. 9 BROOKLYN, N. Y 

Telefonas EVergreen 7-1661

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

If winter comes—“Your tax 
you ought to start early this year.

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro) 1

expert is here. He says 
>»

DRS. STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8842
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NOTARY 
PUBLIC

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.

Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi jų šeimoms ir jų pa
či jan tams.)

. . J <■
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GREEN STAR BAR k GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

Ateikite pasimatyti su Giviais.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

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

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 St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Penktas puslapis

HITLERININKŲ KANKINTI 
BEI NUŽUDYTI LIETUVIAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS■ -- -- ■■■—

VYRAI—

(Tąsa 5-me puslapyje) 
i

Mikas Vaškevičius, 1941 m. 
buvęs Seinų Apsk. Komite
to pirmininkas.

Radviliškis. Fašistai nu
žudė Mečį Pranckevičių, 
Antaną ir Stasį Rečkus, Sa- 
rapiną ir daug kitų piliečių. 
Miestelį nuo sunaikinimo iš
gelbėjo partizanai vadovy
bėje geležinkeliečio Petke
vičiaus.

Švenčionys ir Trakai. 
Dienrašty j “Tiesoj” iš 12 d. 
rugsėjo rašo Zigmas: “Apie 
Švenčionis buvo sušaudyta 
1,600 valstiečių už vieno 
budelio Beko užmušimą. A- 
pie Trakus yra sudeginta 
ištisi kaimai ir žmonės iš
žudyti už tai, kad ant gelž- 
kelio bėgių buvo rasta mi
na.”

Sekamame “Tiesos” nu- 
meryj Kazys Liaudaitis ra
šo: “Švenčionių miestas vo
kiečių fašistų beveik su
griautas. Tarp griuvėsių y- 
ra išlikę tik keli mūriniai 
pastatai ir priemiesčiuose 
kelios eilės medinm namų.” 

šakių apskrityj daugelis 
miestelių veik visai sudau
žyta, sugriauta ir sudegin
ta. Smarkiai nukentėjo 
Griškabūdis, Lekėčiai, Bar
zdai ir kiti. Jankų miestelį 
išgelbėjo partizanai iš bū
rio “Jūra”.

Alytaus baisūs kapai. Prie 
Alytaus naciai buvo įsteigę 
belaisvių raudonarmiečių 
liogerį, o vėliau per jį varė 
suimtuosius verstiniems 
darbams. A. Šimėnas rašo, 
kad ten buvo apie 20,000 
nužudyta žmonių. Yra 114 
numeriuotų bendrų kapų, 
kuriuose palaidota 16,157 
nacių aukos; yra ir dar pen
ki nenumeriuoti kapai.

Marijampolės apsk. 1942 
metais hitlerininkai baisiai 
sumušė Joną Bubnį, Varnu- 
pių kaimo, Liudvinavo vals
čiuj. Naciai sulaužė jam 
šonkaulius, paskui uždarė į 
kalėjimą. Jonas Bubnis pa
bėgo iš kalėjimo pas parti
zanus; jie jį išgydė, ir taip 
išgelbėjo jo gyvastį.

Iš Balbieriškiu miestelio 
Stasys Naujalis pabėgo į 
miškus ir olganizavo parti
zanus. Taipgi pabėgo Leo
navičius nuo nacių mirties. 
Tada naciai naktį užpuolė 
ir sumušė jo nėščią moterį, 
kuri po to baisiai susirgo. 
Vokiečiai baisiai sumušė ir 
Butkevičių šeimą.

Valstietį Praną Žuką, iš 
Balbieriškiu jie taip baisiai 
sumušė, kad trūko jo ausy
se bubneliai. Vėliau suėmė 
jį ir išsivežė. Žukas daugiau 
jau nebegrįžo.

Hitlerininkai įsiveržė į 
Petro Naujavičiaus namus. 
Žmogus sirgo, bet jie mirti
nai jį sumušė, reikalauda
mi išduoti partizanus.

Kada Raudonoji Armija 
jau artinosi prie Nemuno, 
tai vokiečiai išsivarė iš 
Norkūnų kaimo šešis vy
rus: Juozą Stankevičių su 
dviem jo sūnais, Juozu ir Vi
tu, Antaną Baranauską ir 
jo sūnus Kazį ir Vacių, laz
domis mušdami privertė 
kasti apkasus. Patrankų 
griausmas artėjo, suimtieji 
žvalgėsi ir laukė išliuosa- 
vimo, bet nesulaukė! Kada 
vokiečiai pabėgo, tai gyven
tojai visus tuos žmones ra
do sušaudytus.

Utenoj, kovodami prieš 
nacius, žuvo iš būrio “Aud
ra” partizanai Pamakštys, 
Simtis ir broliai Dolotovai. 
Jiems pastatė jau pamink
lą; kalbėjo būrio vadas K. 
Dudliauskas.

Čia mes padavėme tik

| faktus apie keletą baisių 
vokiečių ir jų pakalikų žu
dynių. Per tris metus hitle
rininkai, smetonininkai ir 
jų vienminčiai žudė Lietu
voj žmones. Amerikoje jų 
propagandistai per Keleivį, 
Naujienas, Draugą, Dirvą 
ir kitus nacių propagandą 
šinkuojančius laikraščius 
bjaurojo ir bjauroja Ameri
kos talkininkę Sovietų Są
jungą o slėpė ir slepia na
cių budeliškus žygius Lietu
voj.

Toliau išspausdinsim pla
tesnius aprašymus daugelio 
kitų baisių nelaimių - Lietu
vos žmonėms. Mes kviečia
me visus Amerikos lietu
vius teikti pagelbą Lietuvos 
žmonėms per Lietuvai Pa- 
gelbos Teikimo Komitetą, 
nes kurie išliko gyvi, tai 
jiems pagelba labai reika
linga.

Chinai, Neįveikę Komu
nistų, Muša Japonus
Chungking. — Atšaukti 

chinai kariai iš fronto prieš 
chinų komunistus laimėjo 
mūšį prieš japonus ir at
griebė nuo jų Pachai mies
tą, Kweichow provincijoje.

Chinijos valdovas Chiang 
Kai-shekas per 6 paskuti
nius metus naudojo šimtus 
tūkstančių chinų karių blo- 
kaduot ir atakuot komunis
tų valdomą plotą šiaurva
karinėje Chinijoje. Bet jie 
komunistam nieko nepada
rė.

Ryty Prūsuose Sukirsti 
Vokiečių Žvalgai

Maskva. — Rytinėje Prū
sijoje nedideli būriai vokie
čių pėstininkų mėgino ap- 
žvalginėti sovietines pozici
jas. Raudonarmiečiai ug
nim iš kulkosvaidžių ir šau
tuvų nukovė daugiau kaip 
100 hitlerininkų, o kitus iš
vaikė.

Pasisekimas Jugoslavijoj
London.— Tarp Dunojaus 

ir Savos upių, Jugoslavijos 
liaudies armija ir Sovietų 
kariuomenė atėmė iš vokie
čių tvirtovę įlok, geležinke
lio stotį Martinei ir šešias 
kitas gyvenamąsias vietas.

“TAJERIŲ” STOKA KA
RO TROKAM

Gen. Eisenhower atsišau
kė į savo karius taupyti 
“tajerius,” nes kitaip turės 
sustot dešimtadalis trokų ir 
automobilių kare prieš vo
kiečius.

MAIŠTAS KALĖJIME

Atlanta, Ga. — Sukilę fe- 
deralio kalėjimo kaliniai te
belaiko keturis sargus kaip 
belaisvius. Grūmoja pa- 
pjaut juos, jeigu kiti sargai 
šaudys į sukilėlius.

Maskva. — Sovietų ka
riai gruod. 4 d. sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 14 
vokiečių tankų ir nušovė 
šešis jų lėktuvus.

Rytų Italijoj anglai paėmė 
Ravennos miestą.

Ore virš Vokietijos jankiai 
nušovė 91 nacių lėktuvą.

Naciai sako, Sovietai visom 
pusėm puola Budapeštą.

*• • ■ *- ■<"' >

Amerikos Darbo Federacijos vadai: William Green, 
Federacijos prezidentas, Edward J. Brown, preziden
tas International Brotherhood of Electrical Workers.

Naminis Frontas PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

PAPRASTI DARBININKAI
Chemikalų Isdalintojai 

<5 Dienų savaite 
Nuolat. 

Pokarinis darbas.
GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI

ENEQUIST CHEMICAL CO.
255 FREEMAN ST., BROOKLYN

(288)

Krieniskos Pastabos

Cigapetų trūksta, aš ma
nau, dalinai ir dėlto, kad 
mūsų pačios pradėjo pilnai 
naudotis lygiomis su vyrais 
rūkymo teisėmis.

Atliktas darbas gerai — 
apsimoka dvigubai.

REIKALINGI
CHAUFFEURIA1

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

Prekybos Laivyno Jūrininkų 
Reikalu

WASHINGTONAS. — Com
modore Telfair Knight, Karo 
Laivininkystes Administracijos 
vice administratoriaus padėjė
jas, pabrėžė, kad matyti iš po 
visą šalį Karo' Darbo Jėgos Ko
misijos suteikto leidimo nepri
tyrusioms vyrams, norintiems 
stoti į J. V. Prekybos Laivyną, 
būti lavinamiems J. V. Laivi
ninkystės Tarnybos, kaip labai 
reikalingi jūrininkai.

Karo veiksmams Pacifike 
besiplečiant, mūsą Prekybinio 
Laivyno darbas daugiau nei 
patrigubėjo. Dėl labai tolimą 
distanciją, norint pristatyti tą 
patį kiekį siuntiniu Pacifiko 
bazėms, reikalinga tris kart 
daugiau prekybiniu laivą, ne
gu ją buvo reikalinga Euro
poje. Kiekvienas nužengtas 
žingsnis pirmyn Pacifike reiš
kia didesnes pareigas mūsą 
Pro k y b i n i a m Laivynui.

Šis yra pirmas kartas, kaip 
išduotas per visą šalį leidimas 
samdyti neprityrusius žmones! 
Prekybinio Laivyno mankštai. 
Vyrai, tarp 17 ir 50 metą am
žiaus, gali stoti savanoriais 
laivininkystės tarnybos mankš
tai ir po to įvairioms parei
goms jūroje, pavyzdžiui, radi
jo operatoriais, virėjais, denio 
ir mašinos jūrininkais, kasinin
kais ar ligoninės tarnautojais.

Fed. Apgyvendinimo Adminis
tracija Rūpinasi Veteranų 

Namų Paskolomis
WASHINGTONAS. — Tau

tinės Apgyvendinimo Agentū
ros Federalinės Apgyvendini
mo Administracijos pastango
mis, pagal “G.I. Teisių Dekla
raciją,” privačių skolinimo 
įstaigų išduodamos veteranams 
apdraustos namų paskolos.

Įstaigos Kalėdiniai 
Patarimai

WASHINGTONAS.-— Ap
saugos Transportacijos Įstaiga 
ragina keliaujančius kalėdinių 
pirkinių reikalu atlikti kelio
nes tarp 10 vai. ryto ir 4 vai. 
po pietų, kad tuo būtų išveng
ta per didelio susigrūdimo bu- 
sų ir trolley linijose.

Keliaujantieji pasipirkti ra
ginami paklausyti šių patari
mų :

Lipkite į busus ir gatveka- 
rius tvarkingomis eilėmis.

Jei tik galite, turėkite iš 
anksto paruošę reikiamą sumą 
kelionei apmokėti.

Kad išlipantiems ir įlipan
tiems nebūtų sunkumų, užim- 
kite buso ar strytkario užpaka-

Važinėti taksiais tik būti
nu atveju, ir, jei turite progos, 
dalinkitės vietomis su kitais.

Patys nešiokite pirkinius.
Neužmirškite šeštojo Karo 

Paskolos Vajaus. Karo bonai 
ir štampai yra geriausia Kalė
dų dovana.

Čia gali prisidėti ir mokslei
viai, keliaudami namo prieš 
prasidedant vakarinei skubos 
valandai. OWL

ROCHESTER, N. Y.
Mezgėjų Kliubo 3. metų sukaktu

vių pažmonys, su pelnu Lietuvos 
vaikų Kalėdų dovanoms, įvyks šeš
tadienio vakaro 6 vai., 9 d. gruo
džio, 575 Joseph Avė. Širdingai 
kviečiame visus. (287-288)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. metinis susirinki

mas įvyks 10 d. gruodžio, 8 vai. va
kare, 735 Fairmount Ave. Bus ren
kama valdyba 1945 m. Užsimokėki
te duokles, kurių 
atsiimkite knygą, 
kad susirinkimas

dar nemokėtos ir 
Dalyvaukite visi, 
buitį skaitlingas.

(287-288)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, 2 vai. dieną, Mai- 
nicrių salėje, 'Main ir Oak Sts. 
Kviečiame visus dalyvauti šiame su
sirinkime, turėsime svarbių dalykų 
aptart, taipgi bus renkama nauja 
valdyba 1945 metams! Prašome na
rių užsimokėti duokleš už šiuos me
tus. — S. Kuzmickas, Sckr, 

(287-288)

PHILADELPHIA, PA.
LDS 5 kp. rengiasi prie 

čiojirno savo jubiliejaus 
metų. Pradžia'buvo sunki, 
pa padarė didelio progreso 
j galingą organizaciją, 
moterys 

' skaniais 
gėrimais, 
prie geros 
sokius šokius. Parengimas įvyks 10 
d. gruodžio, sekmadienį, 5 vai. vak., 
735 
sus

apvaikš- 
- 15-kos 
bet kuo- 
ir išaugo

LDS 5 kp. 
ruošiasi svečius sutikti su 
užkandžiais ir tinkamais 
Po vakarienės bus šokiai 

kapęlijos, kuri grieš vi-

Fairmount Avė. Kviečiame vi- 
dalyvauti. — Moterų Komisija.

(287-288)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 10 d., .11 vai.: ryto, 29 En
dicott St. salėje. Tarp kitų kp. rei
kalų bus renkama valdyba 1945 me
tams. Todėl kviečiame visus daly
vauti. - j J. M. Lukas. : (287-288)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

10 d. gruodžio, pas dd. Gluksnius, 
1256 Diamond Avė., 2:30 vai. dieną. 
Draugai dalyvaukitp, nes tai pasku
tinis susirinkimas šiais metais. Būt. 
geistina, ■ kad visi nariai šiame su
sirinkime užsimokėtų duokles už 
sekančius metus, tai būtų gerai 
Centrui ir mum patiems!. Taipgi yra 

kitų svarbių reikalų aptarti. — 
Šlekaitis, sckr. ' (287-288)

ir

BALTIMORE, MD.
Council American-Soviet Friend

ship rengia masinį mitingą, apvaikš- 
čiojimą mūsų šalies Sovietų Sąjun
gos pripažinimą; įsteigimą Sovie
tų Respublikos ir užpuolimą ant 
Perlų Uosto. Visi trys šie istoriniai 
įvykiai bus paminėti sekmadienį, 
gruodžio 10 d., 7:30 v. v. Lyric 
Theatre. Žymiausias kalbėtojas bus 
kongresmanas Bole. Įžanga $1.20 ir 
60c. (287-288)

WORCESTER, MASS.
Nepraleiskite progos, būtinai ma

tykite garsią Sovietų filmą “The 
Rainbow,” sekmadienį, gruodžio 10 
d. Regent Theatre, 27 Elm St. Pra
džia nuo 1:30 vai. dieną iki 11 v.v. 
Filmą gaminta pagal garsiąją Wan- 
dos Wasilewskos parašytos knygą, 
už kurią ji laimėjo Stalino skirtą 
dovaną. (287-288)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia draugišką, 

šokių vakarėlį, gruodžio 9 d., 7:30 
v. v. Brown Leaf Cafe, 987 E. 79th 
St. Kiek pelno liks, bus skiriamas 
L. P. T. Komitetui, nupirkti vyriš
kų kelinių. Kviečiame Corletto, Col- 
linswoodo ir vietinius dalyyauti, pa
dėsite kuopai atlikti gerą darbą, 
patys pasilinksminsite. Bus gėrimų 
ir valgių. Turėsime gerą Longis 
muziką, kuris suteiks angliškus, 
amerikoniškus šokius taipgi ir kazo
ką. —Kom. (286-287)

BINGHAMTON, Ni Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 8 d., Liet. Salėje, 7:30 v. 
v. Visus narius kviečiame dalyvau
ti šiame susirinkime; atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti. P.; Mikolajū-
nas, pirm. (286-287)

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Mokama Laike Mokinimosi 
KREIPKITĖS Į MR. CANN 

TAIPGI 

MECHANIKAI 
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI 

Nuolatinis Darbas 
KREIPKITĖS 9 IKI 5

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(299)

MATYKITE
MR. WEAVERBAUER

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE 

Valandos 12:30 P.M. 
iki 9 P.M. 

šeštadieniais : 
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA

MEDUS

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
ves administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

1

2

3

4

būti- 
žmo-

svei-

Sandėlis Knygų ir Žolių
Gydykla nuo Baimės Mirties ...........
Girtuoklių Linksmos Dainos ...........
Apie Dangų, Saulę ir žvaigždes .......
Celibatas, arba Nevedusių Kunigų 

Gyvenimas ir Darbai ..........
Mikaldos Papasakojimai ....................
Duktė Marių, graži apysaka ..............
Duktė Gyvena Pūstynėje ....................
Burykla ir Burtininkas ......................
Kunigas Šmitas, papjovė Savo Meilužę 

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

Neapmokamas Žiedas, graži pasaka .. 
Velniškas Tiltas, Erodas Boba ........ 
Raktas, atidaryk slaptybių duris, at

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

Sapnas Marijos Alyvų Kalne ...........
Tūkstantis Naktų ir Viena, Dalis .....
Karvės, Nauda ir Sūrių Padarymai .. 
Sapnų Knyga su Paveikslais, apdaryta 
Kapitonas Velnias, 400 pusi.............
Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, su 

paveikslais ...............................
Istorija Abelna, 500 pusi......................
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

lima sučiupti, o kai jį gausi, tai 
viską ant pasaulio žinosi ...

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

rams ir Moterims, ir kaip apsi- 
saugųt nuo daugelio sunkenybių, 
su 30 paveikslų ......................

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

be kito pagclbos ...................
Sveikata, Ligoniams. Aprašo apie 350 

įvairių žolių, nuo kokių ligų jos 
yra ir kut; jų galima gauti .

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

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

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

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............
Inkstų Kraujo Valytojas, po ...............
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........
Vyriškumo Pataisymui ......................
Moterų 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 Trejanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ...„....................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mestis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir t.t..............................

M. ŽUKAITĖS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

50c
15c
10c

30c 
25c 
25c
25c 
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c
$1.25

20c
25c
35c

$2.50
10c
15c 
25c 
10c

25c

30c

$1.00

85c 
60c 
60c
85c 
60c 
60c

60c
85c 
85c 
85c
60c

60c 
60c

$1.25
85c

$1.25

BEE LINE, Inc.
Nassau St.

Rockville Centre, L. I.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(299)

Reikalaujama Paliuosavimo 
Pareiškimo.

(287)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - 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 KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

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

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
Pokarinės Progos

(307)
--- --- --- 'I
C1IAUFFEURIAI—PAGELBININKAI

Prie Rubbish Trokų 
Nuolatinis Darbas.

E. P. C. CARTING CO.
320 E. 22ND ST.

PO 6 P.M. ILLINOIS 8-3075
(291)

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

Nacionaliai žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiftais. 

Gera alga ir darbo sąlygos, proga 
viršlaikiams ir pokarinė ateitis.

Kreipkitės j Mr. King, Oakite Products, Inc. 
34—35th St. (Bldg. 4, Bush Terminal) 

Brooklyn, N. Y.
(291)

REMINGTON RAND’S
Inžinierystės Departmentas

Downtown Brooklyne turi gerų 
progų dezaineriams su Mechaniš
ko Indžinieriavimo Laipsniais; 
Senior Draftsmen, Tool ir Die 
Makers. Turi būt patyrė prie 
smulkaus darbo. Darbai yra nuo
latiniai. — Šios yra pokarinės 
progos.

TELEFONUOKITE 
J. II. MANNEAR
STuyvesant 9-3500

Extension 408
(290)

AUTO MECHANIKAI, PATYRŲ, POKARI
NIS DARBAS, AUKŠTA ALGA, DAUG 

VIRŠLAIKIŲ.
W. J. NASH, 132 W. 18TH ST., CITY.

(287)

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P,M.— 

12 VIDURNAKČIO 
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS 

$28 PRADŽIAI 
KREIPKITfiS Į 

SUPERINTENDENT

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.
.........  •....................... (288)

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darbas Vakarais. Gera Alga. 

BUCKMINSTER 2-7803. Extension 5
(289)

PIRKITE KARO BONUS

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS. GERA ALGA. 
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. KREIPKI

TĖS Į TIMEKEEPER’S ENTRANCE.
44TH ST. IR VANDERBILT AVE., 

HOTEL ŪILTMORE. 
_________ ’________ (289) ’

SKALBYKLOS DARBININKĖS—TILTON 
SHIRT PRESS OPERATORES, RAŠTINĖS 

DARBININKĖS. GERA ALGA. 
COMMUNITY LAUNDRY, 33-60 55TH ST.. 
WOODSIDE. L. I. PUSĖ BLOKO NORTH
ERN BLVD. STOTIES, 8TH AVE. SUBVĖ.

(293)

PATAISYMU DARBININKĖS
Patyrusios tiesioginiai nešiojimui suknelių 

dirbtuvė.
Stanley Gowns, 625 Madison Ave.

(288) 
------------ ----- '

SANDĖLIO MERGINOS (2). PADĖTI
PAKUOTI, TAIPGI KITIEM DARBAM.

MILTON SAUNDERS, 550—7TH AVE.
(288) .1

MERGINOS. KOSMETIKŲ DIRBTUVĖJ. 
UŽ 40 VALANDŲ $23.

LE M AR LABORATORIES, 37 W. 20TH ST.
(28?)

MERGINOS PRIE BUFETO 
RESTAURANTO DARBUI 
NUOLAT. GERA ALGA 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

SEARS ROEBUCK & CO.
RESTAURANT

168 Elizabeth Ave., Newark, N. J. 
(Tarpe Stanton & Bigelow Sts.)

(287)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

STOGDENGIAI
BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT 

POKARINIS DARBAS 
ALGA $13 Į DIENĄ

LAIKAS IR PUSE UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TELEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448 ’i * S
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS 
365 NEW BRUSNWICK AVE. 

PERTH AMBOY, N. J.
(298) j|

BALTIMORE & OHIO HR;
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM

TROKŲ VAIRUOTOJAMS
KREIPKITfiS I ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(289) I

VYRAI VIDAUS RUOŠAI. KREIPKITĖS Į 
SUPERINTENDENT

43RD ST. IR MADISON AVE., 
HOTEL BILTMORE 

_____________________________________ (289)

MALIAVŲ MAIŠYTOJAI 
PAPRASTI DARBININKAI

RANKINIAI TROKŲ 
VEŽIKAI

PILNAM AR DALIAI LAIKO 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

The Sherwin-Williams Co.
Brown St. and Lister Ave. / !

Newark, N. J. 
____________(293) ;

Garadžiaus Darbininkai
VYRAI KURIE SUPRANTA

Švaravimi} visokių tipų trokų ir 
Bendrai Garadžiaus Darbą. 

Nuolatiniai darbai. Pokarinė proga.
MATYKIT MR. WILSON

SCOTT POWELL DAIRIES
45th & Parrish Sts.

PHILADELPHIA, PA.

VYRAI, BERNIUKAI: STIPRŪS. KOSMETI
KŲ DIRBTUVĖJE. PUIKI PROGA. 

UŽ 40 VALANDŲ $25.
LE MAR LABORATORIES.
37 W. 20TH ST., N. Y. C.

(*288)



NpwWko^/ž^įfe2lnioi
Turėsim Svečių iš Mass. 

Ir Conn. Valstijų
Sužinojome, kad tarp tolimų 

svečių, kurie atvyks pamatyti 
brooklyniečių statomą scenon 
veikalą “Prieš Srovę,” šį sek
madienį, Labor Lyceum, bus 
svečių iš Bostono ir Waterbu
ry*

Iš Bostono dalyvaus A. Bar
nius, Bostone ir apylinkėse 
.plačiai žinomos gražinimo 
įstaigos dalininkas. Jis jau už- 
sisteliavo ir tikietą.

Iš Waterbury atvyksta Kris
tina Stanislovaitienė, Ameriko
je augus lietuvių veikėja, uoli 
Lietuvos žmonių užtarėja ir 
rėmėja.

Vėl Du Vaikai Sudegė 
Apartmente

Gerald Mace, 3 metų ir jo 
sesutė, Careon, 2 metų, sudegė 
motinos senoviškame, išilginia
me apartmente, 1424 44th St., 
Brooklyne. Sudegė motinai 
esant namie, už poros kamba
rių nuo to, kuriame buvo vai
kai.

Menama, kad vyresnis vai
kas Bernard atsinešė į kamba
rį degtukų ir jais žaizdamas 
padegė ant šildytuvo džiovina
mas kūdikio palutes. Nuo tų 
užsižiebė langų užlaidos ir 
greit visas kambarys pasken
do liepsnose. Vaikui sušukus, 
motina spėjo išnešti mažiaus] 
kūdikį. Kiti du likosi ant lo
vos ir prie jų prieiti ji nebe
galėjo. Vyresnieji du vaikai, 
Patricia ir Bernard, 5 ir 6 me
tų, nemiegoję nelaimės metu, 
patys išbėgo.

Apdegusius vaikus išnešė pri
buvę gaisragesiai, bet jie mi
rė nepasiekus ligoninės. Ban
dydama gelbėti vaikus ir moti
na pusėtinai apdegė.

Mrs. Mace, gyvanašlė, gyve
no iš pašalpos, po to, kada jos 
vyras, daugpatis, apleido šei
myną.

Jūrininkai* Padovanojo 
Kalėdomis Gyvastis 

Sužeistiems
Manhattan Beach esantieji 

jūrininkai pereitą antradienį 
dideliu būriu atvyko į Brook- 
lyno Raudonojo Kryžiaus 
kraujo priėmimo centrą duoti 
kraujo gelbėjimui kanų gyvas
čių.

Tai iš tikro svarbi, nieku ki
tu nepavaduojama dovana, iš
gelbėti sužeistų karių gyvastis. 
Puikus pavyzdis visiems galin
tiems duoti kraujo.

Kraujo gali duoti kiekvie
nas sveikas žmogus nuo 18 iki 
60 m. amžiaus. Jaunesni 21 m. 
turi gauti tėvų ar globėjų suti
kimą. Kraujo priėmimo cen
tras randasi 57 Willoughby 
St., Brooklyne.

uz-
as-

Prašome Įsitemyti
Laisvės laiškų dėžutėse 

siliko laiškų sekamimems
menims: J. Balchunas, A. Mu- 
reika, J. Kairys, L. Gavrilo
vich, I. Sherry, Steponaitis, 
George Tamulynas, Jonas Vit- 
kūnas.

Prašome ateiti į L. adminis
traciją ir pasiimti laiškus.

L. Adm.

Sąžinė Gerai Patarnavo
Christopher E. Hill, 29 m., 

atėjo į policijos stotį ir pasi
sakė, kad jo sąžinė jam išme- 
tinėjanti už 1937 metais pa
darytą apiplėšimą. Jis norįs 
atbūti bausmę ir užmiršti. Per
eitą trečiadienį įvyko jo teis
mas. Teisėjas, pagal įstatymo 
reikalavimą, jį nuteisė, bet 
tuojau pat bausmę suspenda
vo.
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Vaikų Prižiurėtuves 
Turi Pasisekimo

TOKS DIDELIS DALYKAS, KAD 
NET B AUGU DAROSI...

Šių žodžių rašytojui, einant 
vieno iš valdybos narių Liet. 
Liaudies Teatre pareigas, jau 
nuo pat pavasario, pradėjus 
ruoštis prie veikalo “Prieš 
Srovę” scenon perstatymo, te
ko didoka dalis darbo atlikti.

i Bet tai buvo niekis, palygi
nus su dabartiniu laiku, kuo
met tas prisiruošimo darbas 
pasidarė jau tik dienų, ai* gal 
valandų klausimu.

Pavyzdžiui paimsim tik vie
nos dienos, praeito pirmadie
nio darbą: Pabaigęs savo dar
bą dirbtuvėje, šių žodžių ra- 
šėjas skuba susitikti Verą 
Bunkienę jos dirbtuvėje, o vė
liau Joną Valentį, nes Bunkie-

Vera Bunkiene (Misiūnaitė)

nė vaidins panelės Grainevsky- 
tės rolę ir jai reikia tokių dra
panų, kokias nešiojo panelės 
Napoleono laikais. Tas drapa
nas gauti pasirodė ne visai 
lengva: reikėjo pereiti bent 
kelias kostiumų šapas, kol su
radom.

Beje, čia matote ant pa
veikslo Verą Bunkienę, daly
vavusią vaidinime Kanadoje, 
o tarp amerikiečių bene bus 
jos pirmas scenoje pasirody
mas Malvinos Grainevskytės 
rolėje.

Grįžkime vėl prie kostiumų 
kitiems draugams, vaidinan
tiems veikale “Prieš Srovę.”

Po kelių nepasisekusių mė
ginimų surasti Joną Valentį 
vienoje iš daugelio kostiumus

renduojančių sankrovų, paga
liau pavyko. Jį radome dirban
tį išsijuosusį: Jis jieško kuni
giškų, vyskupiškų ir prelato 
sutonų; poniškų ploščių, kel
nių ir k t. Radęs tinkamus, ap
žiūri, suskirsto, kas Grainevs- 
kiui, kas dvarininkui Palšo vs- 
kiui, mokytojams Daugailai, 
Šimanovskiui, studentui Pau- 
rinskiui ir kitiems.

Taip vakaras ir praėjo. Mes, 
nors ir sušalom bedirbdami ne
kūrentame sandėlyje, bet ga
vome kuone viską, kas mums 
reikalinga už pigiau. Ka
dangi sandėlis randasi bied- 
nesnėj miesto dalyj, moka pi
gią rendą ir vieta neapšildy- 
ta, tai iš ten imdamas, kaip 
Jonas Valentis sakė, kostiu
mais sutaupė apie šimtinę ar 
daugiau paramai Lietuvos 
žmonių.

čia aprašoma buvo tik vie
nos dienos prisirengimo prie 
to didžiulio ,veikalo darbas. 
Daug tam darbe pagelbsti L. 
Liaudies Teatrui LPT brook- 
lyniškis komitetas.

žodžiu sakant, dalykas, ka
da artinasi vaidinimo diena, 
pradeda pasirodyti tokiu dide
liu, kad mus, rengėjus, net 
baimė ima — ar tikrai viską 
sugebėsime tinkamai priruoš
ti! Tačiau, Jono Valenčio va
dovybėj ir, atsižvelgus į tai, 
iki kol jau yra nueita, atsaky
mas ateina pats savaime, kad 
taip. Jau didžiuma darbų at
likta. Veikalas susimokinta ar
tistiškai suvaidinti. Rodos, ga
na plačiai išgarsinta ir lieka 
tik prirengti kai kuriuos pas
kutinius detalius ir, lygiai 3:30 
vai. po pietų, Labor Lyceum 
svetainėj, Brooklyne, atideng
siu! prieš jūsų akis Juozo Pet
rulio bruožus iš kun. A. Straz
delio gyvenimo—veikalą “Prieš 
Srovę.” Mes atplaukėme iki 
čia. Dabar lieka jums, gerbia
moji publika, suplaukti pas 
mus į svetainę.

Visi bendrai mes tikrai su
šelpsime nuo karo nukentėju
sius Lietuvos žmones.

Teatrininkas.

Mizarai Sugrįžo Gasu Šildymosi Auka

K. Steponavičius Vis 
Dar Serga

Jau dešimta savaitė, kaip 
guli ligoninėje Kazys Stepona
vičius ir, išrodo, 
greit teks jam 
Sveikatą prarasti 
va, bet ją atgauti 
k u!

Steponavičiui 
pėdas, į kurias
matizmas ir gyslų 
mas. Tas trukdo 
kraujo apytaką ir kelia skaus- 

kas blogiausia, tai kad 
ligos, ilgai dūmoja, gy- 
pagalba nedaug ką pa-

jog dar ne
iš ten. išeiti, 
bi kam leng- 
— labai sun-

skauda kojų 
įsimetė reu- 

sukietėji- 
normalę

žmogui ligoninėje gulė-

mą. O 
tokios 
dytojų 
deda.

Ilgu
ti, skaityti nusibosta! Ligoniui 
esti daug ramiau, jei kas jį 
lanko. Kazys Steponavičius se
niau daug veikė pažangiajame 
sparne, todėl ir draugų turi ne
maža. Nereikėtų užmiršti savo 
seno draugo nelaimėje. Jisai 
guli Post Graduate Hosp italė j, 
303 E. 20th St., kambarys 379. 
Lankymo valandos: 1—2 po 
pietų ir 7—8:30 vak. Sek
madieniais 1—3 va].

Long Island City, N. Y., ne
seniai tapo įsteigta dieninė 
auk lėtu v ė prižiūrėti mažiems 
vaikams, 2 iki 6 metų amžiaus. 
Taikyta specialiai dirbančių 
motinų vaikams. Tačiau tam 
tikras nuošimtis priimama ir 
nedirbančių motinų vaikai. 
Tai dėl nesveikatos ar kitų 
rimtų priežasčių, w negalinčių 
prižiūrėti vaikai.

Dirbančiosios damoka pagal 
išgalę, bet ne daugiau $7 per 
savaitę. Įstaigos užlaikymo du 
trečdaliu padengia miestas ir 
valstija, o vieną trečdalį turi 
sukelti pati įstaiga tais vaikus 
ten laikančių damokėjimais. 
Už nedirbančių motinų vaikus 
miestas i)’ valstija nedamoka, 
turi sumokėti patys tėvai arba 
gauti labdaringų įstaigų pa- 
gelbą, jeigu jie patys kokios 
nelaimės ištikti.

Naujo.joj įstaigoj, 10-26 41st 
Avė., bematant užsipildė visos 
110 vietų. Per mėnesį susire- 
gistravo dar 40 norinčių prie
žiūros, kurių nebegalėjo pri
imti, nes pritrūko vietos.

Vaikus prižiūri 19 asmenų j 
štabas, iš kurių 11 yra moky-1 
tojai. Kas dešimčiai vaikų ski
ria po mokytoją. Įstaiga labai 
populiari tarp susiedijos vaikų, 
visi norėtų ten eiti, jei leistų.

“Net pati mirtis nusigrįš nuo nacių kriminalistų. Pati 
žemė jų nepriims. . . ”

Tai žodžiąi motinos Feodosijos jos prakalboje pas
kutiniame veiksme filmos “The Rainbow.” Tai žodžiai K
iš gelmių širdies Tarybų Sąjungos moters-motinos, kuri 
matė nacius sušaudant jos sūnų.

Scenoje, kur Feodosija nueina aplankyti jau suledė
jusi savo sūnaus kūną, jo iškelta, pastyrus ranka, jo 
jaunas veidas tarsi šaukia keršto.

Partizanės gimdymas snieguose, josios narsi kova už 
gyvastį ir nenuolaidi priešui mirtis. Arba vaikelis su 
kąsniu duonos rankutėje nacių badu marinamai parti
zanei. Jo krauju nuraudęs sniegas. Jo nepaprastos lai
dotuves. Ir daugybė tokių neužmirštinų scenų pasako 
daugiau už tūkstančius žodžių.

Kas dar nematėte, būtinai pamatykite tą stebėtiną 
Wandos Wasilewskos veikalą “The Rainbow” filmoje. 
Ji rodoma 8-ta savaitė, Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke.

Nuteisė Auto Nelaimės 
Kaltininką

AntĮiony F. Lėto, 50 
Woodside, pripažintas 
k r i m i n ališkame apsileidime 
vairuojant automobilių, dėl ku
rio nelaimės mirė dti asmenys. 
Nelaimė ištiko pereito gegu
žės mėn. 14-tą, Long Island Ci
ty. Leto pasiųstas kalėjimai!.

Teisme Lėto teisinosi, kad 
jis buvo apalpęs prieš nelai
mę. Kaltinime sakyta, kad jis 
buvęs įsigėręs.

m., is 
kaltu

Naujas Komendantas
Iškilmingose ceremonijose 

Navy Yarde, Brooklyne, perei
tą antradienį įvesdintas nauja
sis komendantas, Rear Admi
ral Freeland A. Daubin, J. V{. 
Laivyno.

SUSIRINKIMAI

Darbo Departmento patvar
kymu, Stone & Webster Engi
neering Corp., 90 Broad St., 
New Yorke, išmokėjo savo 92 
darbininkams $17,790 buvu
siais nesumokėtais mokesčiais 
už viršlaikius.

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 

susirinkimas įvyks gruodžio 7 d., 
8 v. v.’ Rusų Name, 56-58 61 st St. 
Prašau draugų dalyvauti, turimo 
daug pasitarimų, taipgi turėsime iš
rinkti naują valdžią ateinantiems 
metams. Tad dalyvaukite susirinki
me, atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti. — V. Kartonas, org.

(286-287)

1 ZS* RESTAURANT į
• STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
2 Tel. EVergreen 4-9612 2
• •••••••••••»<»••<* •••••••••••••••••••

Graži Auka Karo Pa 
stangoms ir Visuome

nės Gerovei

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 8 v. v. 
Buzelio salėje, Crescent St. ir At
lantic Avė. Kviečiame narius daly
vauti, nes bus svarbus susirinkimas. 
— Valdyba. (286-287)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Eva Mizarienė sugrįžo gale 
pereitos savaitės. Pirmame sa
vo kelionės šuolyje jinai su 
Rojum aplankė savo gimines 
Hamiltone ir dalyvavo toron- 
tiečių lietuvių mitinge-pramo- 
goj, Kanadoje. Antrasis šuolis 
buvo jos profesijos reikalais su 
stotimis Detroite, Clevelande, 
Pittsburghe, Washingtone.

Pittsburghe Eva matėsi su 
Amerikos lietuvių judėjimo ve
terane daktare Johana T. Bal
trušaitiene. Daktarė dirbanti 
daug ir esanti taip jau vikri ir 
graži, kaip kad matėme ją tik 
apie prieš metus laiko Brook
lyne- New Yorke, demokrati
nių lietuvių suvažiavime. Sma
gi žinia. Daugelis iš manančių 
save jaunesniais dejuojame, 
braškame rudens sulaukus.

Rojus grįžo pradžioj šios 
savaitės, kupinas gražių įspū-. 
džių iš tos kaimyniškos šalies 
apie mūsų brolių-seserų veiklą 
ir asmenišką draugiškumą. 
Parvežė daug Laisvės prenu
meratų ir kitų naujų ir atnau
jintų organizacinių ir spaudos 
kooperavimo ryšių. Montrealą 
tuo laiku užklupusi gilaus 
sniego audra šiek tiek trukdė 
žmonių greitam susisiekimui, 
tačiau ir tose sąlygose turėta 
gražus susirinkimas, žodžiu, 
grįžo pasitenkinęs savo vizitu 
pas draugus kanadiečius.

du- 
vė-

ir

Dar yra daugelis žmonių, 
kurie nežino, jog suvestosios į 
kambarius kūrenamosios 
jos-gasas gali užgesti ir be 
jo ar užsukimo.

Matomai, to nežinojęs
Charles Corey, 70 m. Jis savo 
kambarėlyje, 310 E. 26th St., 
New Yorke, uždegęs gasą ant 
visų 4 degtuvų ir manęs pagy
venti šiltai. Bet oksigenas (de
guonis) išdegė, gasas užgęso 
savaime ir jis užduso. Pečius 
dar tebebuvęs šiltas, kada kai
mynai užtiko nelaimę.

Nelaimė tankiausia atsitin
ka dėl to, kad tokio šildymosi 
gasu gaspadorius pats pirma 
netenka sąmonės nuo stokos 
oksigeno ir nebepajėgia gaso 
uždaryti pirm nu virsdamas. Jis 
prisvaigsta nuo stokos oksige
no, o miršta nuo gaso, kada 
tas užgęsta.

Brook lyno Raudonasis Kry
žius iki šiol yra turėjęs 41,- 
000 liuosnorių, kurie nuo gruo
džio 7-tos, 1941 m., įdėjo 12 
milijonų valahdų tarnybos mū
sų ginkluotoms jėgoms. Teikia
ma ir tam tikri, būtini patar
navimai ir civiliams.

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio 7 d. Laisvės sa
lėje, 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes rinksime kuopos valdybą se
kantiems metams. — M. Stakovas, 
Prot. rašt. (286-287)
r— ----- r—i ir-----------

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. Nede- 
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

Kariškio “Souvenir”
Pasekmė

Laiškai ir kiti raštiški siun
tiniai Francijon dabar gali bū
ti iki 4 svarų ir 6 uncijų svo
rio.

Egzaminuodamas jūrininko 
padovanotą sproginį, Wilfred 
Jones, 17 metų vaikinėlis, ne
teko pustrečio piršto ant kai
rės, ir dalių trijų pirštų ant 
dešinės rankos.

Kad jis išliko gyvas, sako 
ekspertai, galima pasidėkoti 
tik tam, kad sproginio pats 
šūvis pataikė šauti nuo jo, ne 
i ii*

■ mumUi

Pirkite Karo Bonus!

Katalikų bažnyčiose skam
bins varpais Perlų Uosto su
kaktyje.

New Yorko telefonistės su
rinko, sunešė ir atnaujino-per- 
taisė 1,600 lėlių ir kitų smul
kių žaisliukų. Kalėdoms juos 
išdalins biednuomenės vai
kams. •4

4 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 BARBERIA]

HowTo S4

FORTHOSE 
rty O YOU LOVE!

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
■teičius au naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. QrDigg 2-8842

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: j t^vaTre

Penktadieniais uždaryta.

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

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

naujus 
lūs ir 
sudarau 

Grikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 
[padidinu tokio 
i dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

F. W. Shalins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto. ■
Tel. Virginia 7-4499.

Vyriška. $10.95 
Žiedas 

ii aukštyn

Už Mažus

KALĖDŲ
DOVANĄ

Rankpinigius 

Palaikysime 

Jums

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINAS 
JULES 

JURGENSEN
birthstone
Žiedai $g.95 
Ir aukltyn

ROBERT LIPTON,
701 Grand St.
Tel. ST. 2-2173.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




