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KRISLAI
Juodašimčių Darbas.
Mūsų Krašto Žmonės.
Ir Susieis ir SusikadlTės.
Kiekviena Kova Reikalinga

Aukų.
Politika Be Meilės.
Mulo Taktika.

Rašo A. BIMBA

Rymo Katalikų Federacija 
išleido brošiūrą “Lietuva Na
cių ir Bolševikų Vergijoje.” 
Naciai prikergti tik dėl mados. 
Visi kalnai 
vikų.

Brošiūrą
“S. š.” ir

No. 290

♦

su versti ant bolšc-

koks ten 
Prunskis. 

Tai darbas tikrų juodašimčių.

parašė 
kunigas

Kai brošiūrą rašė, matyt, 
ir Prunskis tvirtai dar 
kad Hitleris karą lai-tikėjo 

mes. Tai darbavosi jo naudai 
sušilę. Medžiagą ėmė iš Goeb- 
belso propagandos biuro.

Randame net keletą pa
veikslų. Jie parodo krūvas la
vonų. Brošiūros autoriai šau
kia: tai bolševikų nužudyti lie
tuviai! O juk aišku, kad tuos 
paveikslus Prunskiui padova
nojo Goebbelsas. Nacių teroro 
aukos suverčiamos ant bolše
vikų.

Negalima sakyti, kad ame
rikiečių veislė džiūsta ir nyks
ta. Tegul tuomi skundžiasi ir 
klapojasi kiti kraštai.

Dabar Jungtinėse Valstijo
se turime 
tojų. Tik 
keturiais 
400,000!

Iš kitur
mažai — tūkstantis kitas. Ta
sai labai didelis prieauglis pa
reina nuo gimdymų padidėji
mo.

138,100,000 gyven- 
vienais paskutiniais 
metais prisidėjo 6,-

atvažiavo tik labai

"' ..................'............... ■ " .... ...... ......................

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
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SOVIETAI DAUGIAU KAIP PUSIAU APSUPO BUDAPEŠTĄ
Anglijos Ministeris 
Vyksiąs Taikytis su 
Graikų Partizanais

London. — Anglijos val
džia rimtai svarsto siūly
mus siųsti vieną anglų mi
nister] derėtis dėl taikos su 
graikų Tautos Vadavimo 
Fronto (EAM) partizanais, 
kaip rašo londoniškis N. Y. 
Times korespondentas Da
niell. Nors Anglijos seimas 
užgyrė ginkluotus premjero 
Churchillo veiksmus prieš 
Graikijos partizanus, bet 
labai daug anglų kritikuoja 
Churchillą už tai. Didžiau
sias Anglijos dienraštis, 
London Times peikia prem
jero kalbą, kurioje jis 
smerkė tik graikų kairiuo
sius. Vis daugiau anglų rei
kalauja konferencijos tarp 
Churchillo, prez. Roosevelto 
ir Stalino aiškiau nustatyti 
talkininkų politikai atva
duojamuose nuo vokiečių 
kraštuose.

Karas teigiamai atsiliepia 
ant gimdymų skaičiaus. Taip 
buvo Pirmojo Karo metu, taip 
yra dabar. Jei pamatysi jauną . 
moteriškę neneščią, tai atrodo j Athenai. — Pranešama, 
visai nenatūralu. Kiekviena j kad graikų Tautos Vadavi- 
skubinasi savo meilužį iš k^iro 
pasitikti su “dovana.”

Taip ir reikia: kraštas tur
tingas, duonos užteks visiems. 
Lietuvoje žmonės sakydavo: 
Dievas davė dantis, tai duos ir 
duonos!

Tegul Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai spardosi. CIO 
vadai elgiasi daug protingiau. 
Jie dalyvaus tarptautinėj dar
bo unijų konferencijoj Londo
ne 1945 metų vasario 6 dieną. 
Jie nebijos susieiti su Tarybų 
Sąjungos darbo unijų atsto
vais.

Jau dabar Sidney Hillman 
randasi Londone ir tariasi su 
Anglijos ir Tarybų Sąjungos 
unijų atstovais dėl būsimos 
konferencijos procedūros. Pa
sitarimai labai sekasi.

Visiems rūpi vienas dalykas: 
laimėti, karą ir įsteigti pasto
vią taiką.

mo Frontas ir jo partizanai 
sutiktų taikytis su Anglija, 
jeigu jinai padarytų tam ti
krų nuolaidų. Tebeina mū
šiai Graikijos sostamiestyj 
Athenuose. Du trečdaliai 
Athenų tebėra partizanų 
rankose.

Chinai atgrėbė Limingkwa- 
no tarpkalnę; per 5 dienas 
nubloškė japonus 65 myl. 
atgal.

Pasidavė Sovietams 
Pulkas Vengry su 

Visais Oficieriais
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Raudon. Armija Vis Arčiaus Budapeštoft
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Povilas Rotomskis-
Lietuvos Užsienių

Reikalų Komisaras

Sovietų Kariai Kapoja Gelž- 
kelius, Reikalingus Priešam 
Bėgt iš Vengrijos Sostines

London. — Berlyno radi
jas pranešė, kad Sovietų ka- 

Vilniaus, kad Tarybines Ųuomenė pasiekė Vac apy- 
Lietuvos Respublikos Auk- linkę. Vac miestas yra hit- 
ščiausios Tarybos prezidiu- lerininkų tvirtovė rytima- 
mas paskyrė Povilą L Ro- '™e Dunojaus -šone, 16 my- 
tomskį Lietuvos užsienių^šiaurius nuoJBudapes- 
reikalų komisaru.

Rotomskis pirmiau buvo 
Sovietų generalinio konsu
lato narys New Yorke. 
Prieš porą mėnesių Tarybi
ne Lietuvos vyriausybė pa
šaukė jį namo.

Oficialė Sovietų žinių a- 
gentūra, TASS pranešė iš
Vilniaus, 1

Žemės Drebėjimo Potviniai 
Apsėmė Jap. Karo Fabrikus

Japonijos radijas pripaži
no, jog per žemės drebėji
mą taip įsisiūbavo jūros, 
kad užliejo karinių jos fab
rikų miestus — Osaką, Na
goya, Shimizu ir kitus. Bet 
japonai pasakojo, būk pot- 
viniai nedaug nuostolių te
padarę.

to, Vengrijos sostamiescio. 
Naciai taip pat sakė, jog 
Raudonoji Armija užėmė 
Aszod miestą, geležinkelių 
stebulę, 15 mylių į šiaurių 
rytus nuo Budapešto. Jeigu 
taip, tai Sovietų kariai per
kirto geležinkelį tarp Ven
grijos sostamiescio ir' Če- 
choslovakijos. Maršalo Ma- 
linovskio raudonarmiečiai 
rytinėje Dunojaus pusėje 
per dieną pažygiavo iki 18 
mylių artyn Budapešto. 
Jiem užėmus Vacą, telik
tų tik vienas geležinkelis 
vokiečiam ir vengram bėgti 
iš apsupamo Budapešto į 
Vieną, Austrijos sostinę.

Vakariniame Dunojaus

upės šone Trečioji Ukrainos 
armija, k o m a n duojama 
maršalo Tolbuchino, nu
stūmė vengrus ir vokiečius 
dar iki 9 mylių atgal, linkui 
Austrijos, ir paėmė dau
giau kaip 70 gyvenamųjų 
vietų per 24 valandas. Tarp 
paimtų vietų yra Sarasd 
miestas, geležinkelių maz
gas, ir Lepseny ir 4 kitos 
geležinkelio stotys. Su Lep
seny stočia sovietiniai ka
riai pagrobė ir 80 vagonų 
su kariniais kroviniais. M

Tarp Vengrijos ežero Ba
latono ir Dravos upės vo
kiečiai ir vengrai per dieną 
padarė daugiau kaip 20 
kontr-atakų. Sovietų ka
riai visas jas atmušė. Liko 
sunaikinta 1,500 hitleriniu; 
kų, suimta 300 vokiečių ir 
vengrų ir pagrobta 22 jų 
kanuolės, 3 tankai ir kie
kiai kitų įrengimų.

Anglų “Darbiečiai” Ty
lomis Užgyrė Karą 

Prieš Graikiją

Raud. Armija Beveik 
Visai Apsiautė Ven
grijos Sostamiestį

Pačiame kovos įkaitime nė
ra laiko raudoti. Karas reika
lauja daug aukų. Mūsų šalies 
nuostoliai jau siekia 552,018 
jaunų vyrų. Iš jų 121,363 jau 
nebegrįš. Kiti sužeisti, kiti yra 
dingę be žinios, kiti patekę 
priešo nelaisvėn.

Mūšiai aštrėja vakarų fron
te, nuostoliai irgi auga. Vienoj 
paskutinėje savaitėje sužeistų 
bei užmuštų skaičius pasiekė 
15,000.

Daug sielvarto ir širdperšos 
jųjų artimiesiems. Lai jų mir
tis sustiprina visuose mumyse 
pasiryžimą nesigailėti jokių 
pastangų priartinimui perga
lės!

Maskva. — Vengrijoje, 
prie Dunojaus upės, pasida
vė Raudonajai Armijai 51- 
mas pulkas vengrų pėstinin
kų su savo pulkininku Ba- 
tony. Sovietų kariai paėmė 
nelaisvėn 1,390 vengrų ka
reivių, pulkininką ir 27 ki
tus oficierius. Pulkas atida
vė savo ginklus, maistą, vir
tuves ir visus kitus įrengi
mus.

Chinai Atgriebė Miestą
Chungking. — Chinai su

mušė japonus ties Tuhsha- 
nu ir atgriebė tą svarbų 
miestą, geležinkelių centrą, 
Kweiyango provincijoj.

3 KOMUNISTAI ITALŲ 
MINISTERIJOJE

KODĖL ITALIJOS KOMU
NISTAI DALYVAUJA 
NAUJOJ VALDŽIOJ

bonu kvota išpirkta, 
BET REIKIA DAUG DAU
GIAU, SAKO VYRIAUSYBĖ

“TIKIUOSI

Arba paimkime Chiang Kai- 
sheką. Jo taktika yra seno 
nuoturingo mulo taktika: jei 
negaus mušti, neis iš vietos.

(Tąsa 5-me puslapyje)

Maskva. — Raudonoji 
Armija, be kitko, dalinai 
apėjo šiaurvakarinį Bala
ton ežero galą, Vengrijoj.

tako
savo 
vę.
žmonės atsisakydavo eiti,
tad jie būdavo mušami šau
tuvų buožėmis. Kai kurie 
mėgindavo pabėgti; tuos

Leyte saloje amerikiečiai 
pažygiavo 3 mylias pirmyn 
ir atėmė iš japonų Albu erą.

Gali Churchill teisintis kaip 
nori. Gali jis plūsti ir niekinti 
Graikijos patrijotus. Bet vie
nas dalykas aiškus kiekvienam 
protaujančiam žmogui: anglų 
politika be jokios meilės Grai
kijos žmonėms. Ji remiasi ka
ralium ir kvislingais. Ji negali 
laimėti.

Du Stambūs Nacių Laivai 
Nuskandinti Baltijoj

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roje dar du vokiečių tran
sporto laivus, viso 19,000 
tonų įtalpos.

Naujam Italijos ministe
rių kabinetui paskirta ko
munistas Togliatti vice
premjeru ir dar du komu
nistai ministerial. Kiti kabi
neto nariai yra krikščionys 
demokratai, liberalai ir 
darbiečiai demokratai. Juos 
tvirtins talkininkai.

Roma. — Italijos komu
nistų vadas Togliatti paaiš
kino, jog komunistai todėl 
sutiko dalyvauti naujajame 
ministerių kabinete, kad 
premjeras Bonomi žadėjo 
laikyti Tautos Vadavimo 
Komiteto programą kaipo 
pamatą italų valdžios poli
tikai. Joje dalyvaus ir trys 
kitos partijos — krikščio
nys demokratai, liberalai ir 
darbiečiai demokratai.

Šių keturių partijų vadai 
gamina ministerių sąrašą, 
kuris bus įteiktas talkinin
kam užgirti.

Washington. — Iki pra
eitos savaitės galo ameri
kiečiai išpirko šeštosios ka
ro paskolos bonų už $14,- 
052,000,000, taigi 52 milio- 
nais dol. daugiau, negu bu
vo skirta.

Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas, tačiau, įspė
ja, kad to neužtenka. Nes 
dabartiniai amerikiečių o- 
fensyvai kur kas daugiau 
karinių reikmenų suvartoja 
ir brangiau lėšuoja, 
buvo manyta pirm 
mėnesio. Todėl reikia 
daugiau bonų išpirkti 
kvotos.

London. — Anglijos sei
mas 279 balsais prieš 30 už
gyrė premjero Churchillo 
politiką prieš demokratinius 
judėjimus Graikijoj, Belgi
joj ir Italijoj. Didžioji dau
guma vadinamų darbiečių 
susilaikė nuo balsavimo už 
ar prieš Churchillą, kuris 
dabar veda karą Graikijoje 
prieš žmonių dauguomenę. 
Churchillas grąsino apleist 
valdžią, jeigu seimas neuž- 
girs tokios jo politikos.

(Iš straipsnio Įvairumų 
Puslapyje šiame numeryje 
matysite, kad Tautos Vada
vimo Frontas, arba EAM, 
ir jo partizanai — ELAS 
atstovauja milžinišką grai
kų daugumą.)

Teisindamas savo karą 
prieš Graikijos liaudį, 
Churchillas plūdo patrijoti- 
nį graikų frontą kaip, gir
di, komunistus ir gengste- 
rius.

Jam atsakė komunistas 
anglų seimo atstovas Wm. 
Gallacher ir keletas kitų. 
Jie nurodė, kad Churchillas 
kariauja prieš Graikijos de
mokratiją, o už mažiukę 
kvislingų ir karaliaus val
džios grąžinimo srovę.

London, gr. 10. — United 
Press pranešA, kad Sovietų 
kariuomenė paėmė Vac 
miestą, geležinkelių mazgą 
ir tvirtovę rytinėje Duno
jaus pakrantėje, žiemiuose 
nuo Budapešto, Vengrijos 
sostamiescio, ir apsupo jį 
daugiau negu dviem trečda
liais. Raudonoji Armija nu
kirto daugumą geležinkelių, 
kuriais hitlerininkai pir
miau būtų galėję pasitrau
kti iš Budapešto linkui Au
strijos. Kiti raudonarmie
čių junginiai pasiekė Čecho- 
slovakijos sieną, 36 mylios 
šiaurėje nuo Budapešto. 
Tuo tarpu sovietinė kariuo
menė, užimdama Dunaha- 
raszti ir Rakociliget, įsiver
žė į pietinius Budapešto 
priemiesčius. Per dieną 
Raudonoji Armija užėmė 
Vengrijoj daugiau kaip 160 
gyvenamųjų vietų, tame 
skaičiuje 20 geležinkelių 
stočių.

JANKIAI LAUŽO MAGI
NOT LINIJĄ

Franci j a. — Viena ame
rikiečių armijos divizija 
prasiveržė per Maginot 
tvirtovių liniją ir susijungė 
su kitais jankiais rytinėje 
Saar upės pusėje.

Romiečiai Užpuldi 
nčja Juoduosius 
Maisto Marketus

f

H

Anglai, Esą, Tarsis su Ameri
ka dėl Atvaduotų Šalių pardavinėja

negu 
vieno 
daug 
virš

Graikų partizanai sako, 
kad nenori įvest diktatūros.

Washington. — Anglijos 
ambasadorius Washingto
ne, lordas 'Halifax kalbėjosi 
su Amerikos valstybės sek
retorium Stettinius’u; po to 
jis sakė, kad Anglija atei
tyje būsianti linkusi arti
miau tartis su Amerika kas 
liečia politiką atvaduotuose 
kraštuose, kaip kad Italijoj 
ir Graikijoj.

Verda mūšiai tarp jankių ir; 
nacių Saarlauterne.

Roma.— Jau kuris laikas 
darbininkai ir jų žmonos 
Romoje užpuldinėja juodojo 
marketo krautuves, daužo 
jų langus ir plėšia cukrų, 
miltus ir kitus maisto pro
duktus. Juodojo marketo 
pelnagrobiai be racionavi- 
mo kortelių
maistą tiem, kurie gana 
brangiai užmoka. O nega
lintiems permokėti jie visai 
neparduoda valgių. Tik 
žmonių užpulti ir nusigan
dę, pelnagrobiai sutinka 
parduot maistą nustatyto
mis kainomis.

Juodojo marketo biznie
riai, iš savo pusės, samdo 
padaužų šaikas, kurios dau
žo padoresnių biznierių 
krautuves, pardavinėjančias 
maistą žmoniškomis kaino- 

Imis.

i

KAD NIEKUOMET DAUGIAU TO NEMATYSIU IR NEGIRDĖSIU”
Ipolito Budrio apsaky

mas:
(Netoli Panevėžio mies

to, kairiojoj pusėj kelio, ve
dančio į Ukmergę, yra va
dinamas Kaizerling miške
lis. Jame hitlerininkai žudė 
ir laidojo Lietuvos žmones. 
Siauras takas nuo kelio į 
miškelį eina pro Ipolito Bu
drio kalvę. Jis matė, kaip

vokiečiai žudė žmonės. Že
miau seka jo apsakymas.)

Trokai sustodavo prie 
ir vokiečiai vesdavo 
aukas pro mano kal- 
Kartais nelaimingieji

vokiečiai sugaudavo, muš
davo arba sušaudydavo. 
Daugelis, ypač moterys ir 
vaikai, klykė ir rėkė taip, 
kad širdį verdavo. Vokiečiai, 
dažnai girti, baisiai juos 
keikdavo, o

Miškelyje buvo iškastos 
duobės šešių metrų ilgio ir 
penkių pločio; Vokiečiai va
rė žmones būreliais prie tų

duobių ir šaudė. Buvo gir
dėt baisūš klyksmai ir spie
gimai.

Paskui budeliai, dažnai 
su kruvinais drabužiais, 
vedė kitą būrelį žudyti. Me
džiai arti duobės skylėti 
nuo kulkų. Kartais kulkos 
pasiekdavo net mano kalvę 
ir artimųjų valstiečių na
mus. Mums visiems buvo

griežtai uždrausta išeit iš 
namų, kada vokiečiai šau
dydavo žmones. Aš atsi
guldavau ant grindų ir už- 
sikišdavau ausis, kad negir
dėčiau tų klaikių riksmų ir 
klyksmų, kurie įgalėjo įva
ryt žmogų į pamišimą.

Dabar piemenų varomi 
galvijai visuomet aplenkia 
tą vietą. Vokiečiai trokais

išvažinėjo, išlygino žemę, 
stengdamiesi panaikint žen
klą, kad ten žmonės palai
doti.

Pirmą kartą vokiečiai 
šaudė žmones čia 1942 m. 
gegužės 27 d. Gerai aš atsi
menu tą dieną. Ketvirtą va
landą ryto atvažiavo mėly
ni trokai, kuriuos vokiečiai

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Povilas Rotomskis — Lietuvos Už
sienio Reikalą Komisaras

Kai prieš keletą mėnesių tarybinė vy
riausybė atšaukė Povilą Rotomskį iŠ 
Jungtinių Valstijų, Amerikos lietuviai, 
kurie Rotomskį pažino, labai apgailesta
vo. Jis, kaipo generalinio Tarybų Są
jungos konsulato atašė, yra važinėjęs po 
lietuvių kolonijas su pranešimais, su 
Lietuvos žmonių šelpimo reikalais. Ir 
Povilą Rotomskį žmonės pamėgo, nes jis 
buvo tokis žmogus, kuriam nebuvo nie
kas nei perdidelis nei permažas — su 
kiekvienu jis kalbėjosi, tarėsi, diskusavo.

Bet jau tuomet, kai P. Rotomskis vy
ko iš Jungtinių Valstijų, buvo nujausta, 
kad jis paršaukiamas svarbesnėms pa
reigoms eiti. Ir kurie taip manė, neapsi
riko. *

Štai, Vilniaus radijofonas paskelbė pa
sauliui, kad Povilas Rotomskis paskirtas 
tarybinės Lietuvos respublikos užsienio 
reikalų komisaru!

Mums rodosi, Vilniaus vyriausybė la
bai gerai padarė paskirdama šį vyrą 
toms svarbioms pareigoms eiti. Be to, 
kad jis yra aukštai prasilavinęs, didelis 
lietuvių tautos patrijotas, gabus, žino 
'keletą kalbų, — Rotomskis, kaipo diplo
matas, turi talento ir todėl tai vietai jis 
labai tinka!

Mackenzie King Laimėjo
Bėgyj pastarųjų poros savaičių Kana

da išgyveno vieną giliausių savo politi
nių krizių. Konservatyvai ir kai kurie 
šiaudiniai liberalai buvo pasimoję nu
versti liberalų vyriausybę, vadovaujamą 
ministerio pirmininko Mackenzie King’o. 
Krizis iškilo dėl siuntimo į Europą ka
reivių, paimtų į kariuomenę “Kanadai 
ginti,” bet nebūti siunčiamų į Europą, į 
karo frontus.

Kai King’o vyriausybė pasirįžo dalį tų 
kareivių išsiųsti Europon, prasidėjo kri
zis. Kai kur pasireiškė riaušės pačioje 
kariuomenėje, o Montrealio mieste, kur 

. daugumą gyventojų sudaro francūzai, 
buvo tikėtasi dar rimtesnių įvykių.

Konservatyvų spauda ir parlamento 
atstovai darė viską, kad tik labiau žmo
nes sukurstyti prieš King’o vyriausybę. 
Jie tikėjosi, kad tuo būdu jiems pavyks 
King’o vyriausybę nuversti, paskelbti 
naujus parlamentan rinkimus ir laimėti 
daugumą atstovų.

Susirinkęs į specijalę sesiją Kanados 
parlamentas, svarstė visą reikalą, — kai 
kada svarstė prie uždarų durų. Po ilgų 
debatų buvo balsuota ir 143 balsais prieš 
70 buvo pareikšta King’ui pasitikėjimas.

Tiesa, atrodo, kad King’o vyriausybė 
bus padariusi tam tikrų pozicijai kom
promisų, tačiau visvien svarbu, kad ji iš
liko nesunaikinta politinių audrų, nes 
tas garantuoja Kanados žmonėms dau
giau laisvių ir ramesnį gyvenimą, o be 
to — dabar Kanada galės ryškiau prisi
dėti prie karo vedimo parėmimo.

King’ą palaikė pažangioji visuomenė, 
tame skaičiuje ir Labor - Progressive 
Partija.

... . ..
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Sugrįžimas. Lietuvos partizanu būrelis Kauno gatvėje.
‘ —L. P. T. KOMITETAS

Naujas ir Svarbus 
Sumanymas

Liaudies Teisių Bilius 
Jugoslavijoje

New Yorko “Herald-Tribune” kores
pondentas Jugoslavijoje, John Chabot 
Smith, praneša savo laikraščiui, kad ne
seniai Jugoslavijoje tapo paskelbtas tei- 

' šių bilius, — Liaudies Teisių Bilius, — 
kurio principais remsis Naujoji Jugosla
vija, iškilusi iš karo griuvėsių. Šis bilius, 
rašo Mr. Smith, buvo sudarytas iš pačių 
didžiausių pasaulio tos rūšies dokumen
tų, iš Jungtinių Valstijų Nepriklausomy
bės Deklaracijos, J V. konstitucijos, iš 
Francijos Revoliucijos, Anglijos ir Di
džiosios Spalių Revoliucijos deklaracijų. 
Be kitko, bilius garantuoja Jugoslavijos 
liaudžiai nemokamą mokslą.

Pagal šį bilių Jugoslavija valdysis. Tai 
nėra socijalistinis to žodžio prasme do
kumentas, nes jame garantuojama pri
vatinė nuosavybė, tačiau tai pažangus 
dokumentas, garantuojąs visoms Jugo
slavijoje gyvenančioms tautoms lygias 
teises, garantuojas kiekvienam žmogui 
teisę į darbą, teisę poilsiui, teisę, kaip 
sakėme, mokslui, apšvietai.

Privalome atsiminti, kad Jugoslaviją 
sudaro trys tautos: serbai, kroatai ir slo
vėnai. Serbai prieš karą buvo “valdan
čioji” tauta ir dėl to Jugoslavijoje nie
kad nebuvo pilno, sąlydaus sutikimo, 
gražaus sugyvenimo. Nuo dabar, po ka
ro, visos tautos turės lygias teises, ne- 
'bus didelės, nebus mažos, prislėgtos tau
tos. Jugoslavija, kitais žodžiais, žada bū
ti pati gražiausia ir laisviausia Balkanų 
valstybė!

Patsai maršalas Tito, vadas Jugosla
vijos tautų, yra kroatų tautybės ir jis 
žino, ką reiškia būti pavergtai' tautai. 
Nėra abejojimo, kad Jugoslaviją paseks 
-ir kitos Balkanų valstybės.

Tiesa, Graikija norėjo pradėti tvarky
tis laisvais pagrindais, bet Graikijos 
monarchistai ir Didžiosios Britanijos ka
riuomenė atsuko prieš graikų tautą šau
tuvus. Mes tačiau manome, jog tai bus 
neilgam. Graikų tauta išeis laimėtoja. 
Jai lemta išeit laimėtojai.

Per ilgus metus buvę “anarchijos” 
lopšiu, Balkanai po šio karo gali atsisto-

del 
del

vy-

’’Kodėl Mes Remiam Naująją 
Lietuvą”

Po šitokia antrašte kanadiečių Liau
dies Balsas įdėjo įvedamąjį, kuris yra 
įdomus, su kurio turiniu mes sutinkame 
ir kurį mes čia skaitytojui paduodame, 
Liaudies Balsas rašo:

Canadian Affairs, Kanados vyriau
sybės informacijų department© laik
raštukas del armijos, sąrišyje su Ka
nados - Sovietų Draugiškumo kongre
su, įdėjo nemažai medžiagos apie So
vietų Sąjungą. Tarp kita ko, tame 
laikraštuke yra pasakyta, kad Sovietų 
revoliucija, kurios pasekmėj įsisteigė 
Sovietų Sąjunga, buvo žmonių revoliu
cija. Per tą revoliuciją žmonės pasi- 
liuosavo iš po despotizmo.

Kalbant apie Lietuvą, taipgi galima 
tą patį pasakyti. Kada Smetonos reži
mas sugriuvo, Lietuvoj galią paėmė 
žmonės, liaudis. Nuo tos dienos Lietu
va perėjo į tikrų jos savininkų rankas. 
Smetonos režimas buvo tas pats 
Lietuvos žmonių, kas buvo caras 
Rusijos žmonių.

Remdami dabartinę Lietuvos
riausybę, mes remiame Lietuvos žmo
nes. Kitaip pasakius, mes pripažįsta- 
iHe, kad ta vyriausybė yra žmonių vy- , 
riausybė ir pačių žmonių reikalas. Tie, 
kurie nori mums įkalbėti, kad dabar 
Lietuva pavergta Stalino talkininkų, 
meluoja per akis. Dabartinė Lietuvos 
vyriausybė buvo išrinkta per balsavi
mus. Tai viena. Kita, į vyriausybę įei
na žmonės, kurie visuomet buvo žmo
nių mylimi. Jai padeda įtakingiausi 
Lietuvos visuomenininkai ir švietėjai.

Dar vienas dalykas turi būti aiškus 
sąrišyje su tuo. Tie, kurie puola da
bartinę Lietuvos vyriausybę, puola ir 
kitų kraštų panašias vyriausybes. Jie 
puolė ir tebępuola Jugoslavijos liaudies 
vyriausybę, o verkia generolo Michai
lo vičiaus, kuris ėjo ir tebeina prieš 
žmonių interesus. Jie neužgiria nei 
francūzų, nei italų, nei kitų kraštų 
žmonių vyriausybių.

Taigi, iš to aišku, kad mes, remda
mi arba pritardami dabartinei Lietu
vos vyriausybei, palaikome Lietuvos 
žmones. Tie, kurie tam priešingi, savo 
pritarimu kitų šalių žmonių priešams, 
įrodo, kad jie yra ir Lietuvos žmonių 
priešai.

PASMERKIA ANGLIJJOS 
POZICIJĄ

“The New York Times’? 
sušilęs teisina Anglijos 
premjero Churchill arogan
tišką ir skandališką kiši
mąsi į Graikijos vidujinius 
reikalus. Panaudojimą Ang
lijos kariuomenės ir gink
lų prieš Athenų gyventojus 
bando padaryti reikalingo-- 
mis pastangomis “tvarką 
palaikyti.”

Betgi dienraščiai “New 
York Post” ir ’’Daily Wor
ker” išeina griežtai prieš 
Anglijos nusistatymą. Gruo
džio 6 dienos “Post” labai 
karštai sveikina mūsų val
stybės sekretoriaus Stetti- 
nius pareiškimą tuo reika
lu. O kaip žinoma, Stetti- 
nius pasakė, kad išlaisvin
tų kraštų žmonėm turi būti 
leista laisvai tvarkyti ir ve
sti savo reikalus, susidary
ti tokias vyriausybes, kokių 
tie žmonės nori. Dienraštis 
sako:

“Mūsų valstybes depart- 
mentas užėmė greitą, kietą 
ir protingą poziciją linkui 
politines krizes, kuri pasie
kė tokias pavojingas pro
porcijas Graikijoj, Italijoj 
ir Belgijoj. Sekretorių Ste- 
ttinius reikia pasveikinti už 
depart mento pare iškimą 
kas link Anglijos politikos 
tuose kraštuose.”

Stettiniuso pareiškimą 
“Post” skaito atmetimu ir 
pasmerkimu Anglijos politi
kos minėtuose kraštuose. 
Toliau dienraštis ragina di
džiąsias valstybes tartis ir 
susitarti panašiais politi
niais reikalais. Jei, girdi, 
galima susitarti militari- 
niais klausimais, tai kodėl 
paliekama vienai Anglijai 
elgtis, kaip ji nori, tokiais 
svarbiais politiniais reika
lais, kaip valdžių sudary
mas ir tvarkos palaikymas 
išlaisvintuose kraštuose?

Dienraštis “Daily Wor
ker” gruodžio 7 dieną pa
švenčia daug vietos nušvie
timui situacijos Graikijoje. 
O. editoriale aštriausiai pa
smerkia Anglijos žygius 
Graikijoje. Taipgi karštai 
sveikina mūsų valstybės 
departmentą už greitą ir 
aiškų pasisakymą prieš An
glijos elgseną. “Daily Wor
ker” sako:

“Churchillo pozicija Grai
kijoje, kaip Belgijoj ir Ita
lijoj, yra nepateisinama. 
Panaudojimas Anglijos ka
riuomenės triuškinti didvy
riškus talkininkiškus žmo
nes, kad pagelbėjus reakci
jai nustelbti demokratinius 
procesus Graikijoj, yra pir
mos rūšies kriminalystė ir 
klaida.”

Sakoma, kad Anglijos 
spauda taip pat nepasiten
kinus vyriausybės pozicija 
Graikijoj, Italijoj ir Belgi
joj. “The London Times” ir 
“Manchester Guardian” iš
ėjo atvirai prieš Churchillo

“komuni- 
Viena, ži- 

šiandien 
nors nori 
komunis- 

jei-

Laisvės Bendrovės Di
rektorių Taryba duoda da
lininkų (šėrininkų) suva
žiavimui sumanymą įsteig
ti dienraščiui ir bendrai vi
suomenės naudai patogų 
namą Brooklyne. Nes da
bartinis namas per ankštas 
ir nusenęs. Tas sumanymas 
bus įteiktas dalininkų kon
vencijai sausio 28 d. —Jan. 
28, 1945. Konvencijos reika
las bus išspręsti, kokį na
mą steigti. Apie kiek pini
gų tam reikalui ir kokiais 
būdais sukelti reikalingą su
mą pinigų. _

Šį sumanymą visi dalinin
kai privalo žinoti iš anksto 
ir iš anksto turi pasiruošti 
savo nuomonę, daug-maž, 
kokio namo labiausia pa
geidaujama, tik dienraščio 
spaustuvei, ar platesniam 
visuomenės patenkinimui ? 
Tą klausimą Laisvės Direk
torių Taryba palieka atvirą

diskusijom. Tačiau įsigiji
mas namo yra būtinas rei
kalas ir tikrai bus vykina
mas.

Aišku, namo įsigijimui 
reikės aukų. Nes tai yra di
delis dalykas, svarbus da
lykas ir stambių išlaidų da
lykas. Aukas namo įsigiji
mui galima duoti jau da
bar. Šis reikalas nėra spė
liojimas, bet tikrai vykim
ui o dalykas.

Kiekvienas Laisvės bend
rovės dalininkas turi daly
vauti sekančioje konvenci
joje, kiekvienas turi prisi
dėti su savo iniciatyva šia
me svarbiame klausime. O 
kurie dar nesate Laisvės 
bendrovės dalininkais, tuo
jau pastokite jais. Tuoj aus 
įsigykite “Šerų”. Tik už 
$10100 galite patapti Lais
vės leidėjais ir savininkais.

P. Buknys.

nusistatymą. Savo pareiški
me parlamente Churchill 
pareiškė, kad Anglija neleis 
Graikijoj įsteigti 
stinę diktatūrą”, 
noma, absurdas 
teigti, kad kas 
Graikijoj įsteigti
tinę diktatūrą. Antra, 
gu, daleiskime, Graikijos 
žmonės užsimanytų įsivesti 
socialistinę santvarką, tai 
kokią* teisę turi Anglija 
jiems neleisti? Kodėl jie bū
tinai turi priimti kapitaliz
mą ir monarchiją?

Graikijos kvislingai ir 
Anglijos armija Graikijoje 
veda karą prieš “Tautinio 
Išsilaisvinimo Frontą”, ku
ris vadinamas sutrumpintai 
“ĘAM”. Tuos, kurie gink
lais kovojo prieš nacius, da
bąg anglai šaudo.

Koks tas “Tautinio Išsi
laisvinimo Frontas” yra ir 
ką jis atstovauja? “The 
London Times“ (gr. 6 d.) 
paduoda faktus. Vyriausios 
partijos, kurios EAM 
daro, yra šios:

Komunistų Partija

So. Boston, Mass

lapkr. 22 d.), 
drapanas, 
dėžes jau 
siunčia Į 

siunčiama

su-

Liaudiškų Demokratų Są
junga

Agrarine Partija
Socialistų Darbininkų

Partija
Graikų Socialistų Unija
Socialdemokratų Partija
Darbininkų ir Valstiečių

Kairysis Sparnas Libera-

Ar gali protingas žmogus 
tikėti premjero Churchillo 
tvirtinimui, jog ji konglo- 
meracija įvairiausių parti
jų nori arba bando Graiki
joj įsteigti “komunistinę 
diktatūrą”?

Nežiūrint šių “The Lon
don Times” patiektų faktų 
apie “EAM”, visai sukry- 
žiokėję Keleivio redaktoriai 
šaukia:

“Graikijoj komunistų or
ganizacija E.A.M. išprovo
kavo net kruviną vidaus ka-

“...pereitą nedėldienį ko
munistai... pradėjo šaudyti 
į valdžios miliciją.

’’Raidės E. A. M. graikų 
kalboje reiškia ‘tautos išlai
svinimo frontą.’ Tai komu
nistų milicija, kurios tikslas 
yra ne tautos išlaisvinimas, 
bet jos pavergimas po ko
munistų diktatūra.” (K., gr.
6 d.).

Nei Hitlerio tiesiai pa
samdyti agentai nepajėgtų 
taip trumpai ir tiek daug 
melo .pasakyti.

Būriai Anglijos lėktuvų 
naktį vėl bombardavo kari
nį Vokietijos didmiestį Co
logne, vakariniame Rheino 
upes šone, ir kitus punktus.

Kas šunį karti nori, tas 
jam ių virvę randa; tačiau 
kvailas*y raitas šuva, kuris 
koriko nėkSnda.'

LPTK Vakarėliai ir Šiaip 
Žinutės

318 W. Broadway ant trečio 
aukšto yra Lietuvai Pagel pos 
Teikimo Komiteto patalpa, sa- 
iiukė apie 25x30 pėdų dydžio. 
Čia per savaitę vakarais ir 
šiaip atliekamu laiku nuo dar
bo pažangūs lietuviai darbuo
jasi, siuvėjai vyrai ir moterys, 
(darbščiausiųjų vardus minė
jo Jaunutis “L.
sutaiso padėvėtas 
pakuoja į popierines 
tinkamas dėvėti ir 
Brooklyną, o iš ten 
dideliais kiekiais j Lietuvą.

Darbas eina nenutraukiamai 
ir apart to technikinio darbo, 
visas rudeninis laikas, keletas 
darbščių moterų pagamino va
karienes iš įvairių užkandžių 
kiekvienas šeštadienio vakaras. 
Į tas vakarienes susirenka, ži
noma, labiausiai susiinteresavę 
ir prijaučianti šalpos darbui 
draugai ir draugės lietuviai, 
paužkandžiavę, sako prakalbė
jęs, daro reikiamus pareiški
mus šalpos reikale. Komiteto 
nariai daro pranešimus iš dar
buotės pasekmių, padaromi nu
tarimai ir protokoluos užrašo
mi. Kiekvienas užkandžiavęs 
užsimoka nemažiau $1, dauge
lis išgalinčių ir po daugiau pa
aukoja, pinigai sunaudojami 
patalpos palaikymui, persiun
timui pripakuotų dėžių į cen
trą, pirkimui pataisymo me
džiagos, išvalymui. Čeverykų 
prieinama kaina nupirkta keli 
tuzinai porų.

Tos šeštadienių sueigos da- 
!rosi skaitlingesnės ir entuzi- 
jastiškesnės. Pavyzdžiui, lap
kričio 25 d. dalyvavo apie 40 
asmenų, kurie sudėjo virš $42. 
Prakalbėlėse cituota iš Laisvėj 
tilpusių raštų Lietuvos rašyto
jų, taipgi žymėtina, .kad suei
gose dalyvauja profesionalų, 
daktarų, biznierių, inteligentų 
ir prasčiokų darbininkų.

Jusius savo kalboje nemažai

lie-

ne-
Verslininkas A. J. 
kalbėjo ragindamas

citavo iš aprašymo apie Pirčiu
piu kaimo ir jo 120 žmonių su
deginimą, kuris tilpo Laisvėj 
lapkričio 21 d. Dr. Borisas 
(dar pirmą syk atsilankęs, nes 
neseniai kaip sugrįžo į Bosto
ną) džiaugėsi visa sueigos pro
grama ir pareiškė, kad nevien 
čia materiale pagelba teikiama, 
bet atsilankę gali pasimokyti 
ir gauti moralio ir kultūrinio 
‘užsiganėdinimo. Jis pabrėžė 
kaip kiekvienam lietuviui būtų 
pravartu perskaityti Juozo 
Žiugždos raštą, tilpus. Laisvėj 
lapkr. 20-21-22 dd., kuris kai
po istorinis dokumentas paro
do, kaip vokiečiai vokietino 
tufius per 700 metų.

Dr. J. Rcpšis šiuo sykiu 
kalbėjo. 
Kupstis
visus į darbą dėl sušelpimo 
Lietuvos žmonių. Jis prašė, 
kad kiekvienas skaitytų lais
vę ir Vilnį. Zavis išparodinėjo 
planus, kaip padaryti, kad tas 
šelpimo darbas eitų platesne 
vaga, kad kiekvienas savo ži
nomiems galėtų pasiųsti tam 
tinkamą atvirutę (Centro pa
rūpintą), aplankyti jį ir paim
ti aprėdalus. J. Petruškevičius 
prižada suprašyti jam žino
mus siuvėjus čia padirbėti prie 
taisymo drapanų.

B. F. Kubilius nurodė, kad 
yra lietuvių, kurie irgi darbuo
jasi neva “šelpimui” Lietuvos, 
bet tikrenybėje jie kvislingus 
šelpia, jie drabužius surinkinė- 
ja tam, kad trukdyti mūsų 
darbui. Čiuberkienė sakė, kad 
moterys taip kaip ir vyrai dir
ba dirbtuvėse ir namų ruošą 
apdirbusios suranda laiko pa
gaminti užkandžių ir tik džiau
giasi, kad taip skaitlingai susi
renka tų užkandžių paragauti. 
Rainardienė papasakojo, kaip 
Centre brooklyniečiai dirba pa
kavimo ir perrinkimo darbe 
(mat ji lankėsi Brooklyne lai
ke Laisvės koncerto). Dėlei di- 

(Tąsa 5-me puslapyje)

Dienraščio Laisves Bendroves

Dalininkų Suvažiavimas
Sausio - January 28, 1945

GRAND PARADISE HALL
318 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Konvencija bus nuo 10 vai. ryto iki 6-tos vakare. 
Bankietas 7 vai. vakaro

Visi Laisvės Bendrovės dalininkai dalyvaukite suva
žiavime ir po suvažiavimo būkite bankiete. Katrie dar 
nesate dienraščio Laisvės -Bendrovės dalininkais (šėri- 
ninkais), tuojau jais patapkite. Už $10.00 įsigijęs Šerų 
būsi dienraščio Laisvės savininku ir leidėju.

BANKIETO BILIETAS $2.50.
(Valdžios taksai įskaityti)
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KAS YRA TIE GRi PARTIZANAI IR DEL KO JIE KOVOJi
Ar tiesa, kad Graikijos Į valdovus pakelt algas dar- 

partizanai esą komunistai bininkams ir tarnautojams, 
ir anarchistai, kaip juos jdalį algų, išmokėt maisto 
pavadino Anglijos premje- (produktais, atidaryt siau
ras Churchillas? Kas yra bos. virtuves darbininkams 
per žmonės tie graikai, ku-pr JU šeimoms,_ ir prispyrė 
riuos anglai dabar šaudo ir nacius pasižadėt, kad jie 
bombarduoja? Ko Anglija daugiau neveš jokių valgio 
nori pasiekti Graikijoje? j dalykų iš Graikijos.

Šis straipsnis nušvies tuos! Vokiečiai ir jiem tarnavę 
klausimus. tautos išdavikai - kvislingai

. v XT . i dėl to nužudė daugeli pa- Kovotojai pries Nacius |trijotų; užtat patrijotIi sa. 
Prieš įsiveržusius vokie- vo streikais ir demonstraci- 

čius patrijotiniai graikai jomis išgelbėjo nuo bado 
tuoj. pradėjo kovot, pa vi e- mirties tūkstančius ant tūk- 
niai ir mažais būreliais. Mė-;stančių graikų vyrų, mote- 
nesiui praėjus, 1941 m. ba- iru jr vaiku, 
landyj susidarė Tautos Va- / _
davimo Frontas, trumpaiApgynė Graikus nuo Pne- 
vadinamas EAM. Ši frontą vartos Darbų Vokietijoj 
išvien įsteigė Žemdirbių 
Partija, Socialistų Partija, sakymą mobilizuot 
Liaudies Demokratijos Par
tija ir Komunistų Partija. 
Greit prisidėjo Liberalio 
Jaunimo Sąjunga, įvairios 
moterų organizacijos, Val
džios Tarnautojų Sąjunga, 
Geležinkeliečių Unija ir Vi
suotinė Darbo Unijų Fede
racija, stipriausia unijistų 
sąjunga Graikijoje.

Veikimo Programa
Tada EAM, arba Tautos biurus ir sudegino sąrašus, 

Vadavimo Frontas, išdirbo PaSal kuriuos, hitlerininkai

Vokiečiai buvo išleidę į- 
; visus 

jaunus graikus išvežimui 
i Vokietijon į verstinus dar
bus. EAM 1943 m. kovo mė
nesį iššaukė visuotiną strei
ką ir galingą demonstraci
ją prieš tą įsakymą.

Sostinės Athenų gatvė
mis bangavo 250,000 de
monstruojančių žmonių. Jie 
padegė darbo ministerijos 
rūmus ir naciškus darbų

veikimo plana ir šaukė vi- būtų var? graikus Į versti- 
nūs darbus.

Vokiečiai ir jų pastumdė-
sas partijas, draugijas ir
asmenis užmiršt buvusius
tarpusavio skirtumus ir su- ]jai šaudė į minias iš kul- 
sitelkt kovai prieš įsiveržė- kosvaidžių, minosvaidžių ir 
liūs. EAM paskelbė tokius užpuldinėjo demonstrantus 
pamatinius tikslus: !šarvuotais automobiliais.

1. Atvaduot Graikiją nuo Demonstrantai pasistatė ba- 
vokiečių ir atsteigt ją, kaip cikadas ir gynėsi. Kraujas 
tikrai laisvą kraštą, kuris liejosi.
nepriklausytų nuo jokios
kitos valstybės. Bet kokia 
spaudžianti svetimšalių in
taką taip pat turi būti iš- nebuvo išgabentas Vokieti-

Bet hitlerininkai tapo 
priversti nusileist, ir nei 
vienas graikas jaunuolis

Švenčionių miestas. —L. P. T. KOMITETAS.

Fron- 
laiku 
jėgą,

šluota iš Graikijos.
2. Atvadavus Graikiją 

nuo nacių, turi būti sukur
ta laikinoji valdžia iš tikrai 
priešingų fašistams žmonių. 
Ta valdžia turi pasižadėt 
sugrąžint demokratines lai
sves, užtikrint visiems dar
bą ir maistą, saugot šalies 
nepriklausomybę ir čielybę, 
visais galimais būdais remt 
Jungtinių Tautų kovą prieš 
fašistų kraštus; paliuosuot 
politinius kalinius, nuteis
tus už kovą prieš fašizmą, 
ir suorganizuot laisvus rin
kimus pastoviai valdžiai iš
rinkti.

EAM Veikla ir Tvarka
Tautos Vadavimo Fronto, 

arba EAM’o pareigūnai bu
vo visų narių balsais ren
kami, nežiūrint pavojų iš 
nacių pusės.

Vokiečiai aštriai perse
kiojo graikų pogrindinę 
spaudą, bet EAM vis tfek 
slaptai leido daugiau kaip 
100’ laikraščių, tarp kurių 
buvo eilė dienraščių. *

Kova prieš Badą
Kovoj prieš maisto plėši

kus - vokiečius ir prieš ba
dą EAM suruošė protesto 
susirinkimus, demonstraci
jas ir streikus kiekviename 
Graikijos mieste, miestely
je ir apskrityje.

Dviejuose visuotinuose 
streikuose 1942 metais da
lyvavo keli šimtai tūkstan
čių darbo žmonių vien tik 
Athenuose, Graikijos sosta- 
miestyje, nekalbant apie ki
tus miestus. Tais streikais 
EAM privertė hitlerinius

j on vergauti.
Naciai 1943 m. birželyje 

sušaudė 106 nieko nekaltus 
graikus įkaitus ir pavedė 
Bulgarijai šiaurinę Graiki
jos dalį. Dėl to EAM (Tau
tos Vadavimo Frontas) iš
šaukė kitą generalį streiką 
ir galingas demonstracijas 
liepos 22 d. Vien sostinės 
Athenų demonstracijoj ta
da maršavo 300,000 žmonių.

ELAS
Tautos Vadavimo 

tas, arba EAM, tuo 
jau turėjo ginkluotą 
veikiančią visame krašte.
Tai buvo partizanai, suor
ganizuoti į Tautos Vadavi
mo Armiją, trumpai vadi
nama ELAS.

ELAS — partizanai gin
klavo kaimiečius ir mokė 
juos kovoti; davė valstie
čiams balsą partizanų ko
mitetuose. Iš valstiečių jie 
gavo maisto, duodamo lais
vu noru arba už atlygini
mą. ELAS — partizanai, iš 
savo pusės, gynė valstiečius 
nuo plėšiančių vokiečių. 
Naciai degino kaimus, nu
žiūrimus remiant partiza
nus, šimtais areštavo ir 
šaudė žmones. Dėl to patri- 
jotiniai graikai dar skait- 
lingiau traukė į ELAS ko- 
vūnu eiles.

Partizanai apvalė dauge
lį kalnų-miškų sričių nuo 
fašistų ir įrengė ten savo 
stovyklas ir sandėlius. Na
ciai, bijodami partizanų, pa
sitraukė iš kaimų. Paskui 
vokiečiams pasidarė per- 
karšta miesteliuose ir ma
žesniuose miestuose. O 1942 
m. pabaigon faktinai visas 
Graikijos plotas buvo ap
valytas nuo įsiveržėlių, ir 
jau tik stambesniuose mie
stuose naciai laikėsi; bet ir 
ten juos partizanai užpuldi
nėjo.

Tikra Armija
1943 m. ELAS partizanai 

persiorganizavo į karinius 
būrius, kuopas, batalionus,

Serafis

ir kai- 
maisto.

pulkus ir divizijas, panašiai 
kaip reguliarė armija. Vy
riausiu jų komanduotojum 
tapo pulkininkas 
(dabar generolas).

Žmonės iš miestu 
mų siuntė jiems
Partizanai planingais žy
giais taip pat grobė vokie
čių maistą, ginklus, amuni
ciją ir drabužius. Sandėlius 
tiem reikmenim jie įrengė 
kalnuose ir urvuose.

ELAS kovūnai turėjo li
gonines sužeistiesiems. Jie 
įsteigė ir oficierių mokyk
lą, į kurią buvo priimama 
300 studentų, baigusių uni
versitetą ar bent gimnazi
ją. Gabūs studentai per ke
lis mėnesius išeidavo į lei
tenantus.

ELAS kariai taip pat tu
rėjo lėktuvų aikštes, kur 
talkininkų lėktuvai galėjo 
laisvai nusileisti bei 
ti.

Visi tie partizanai
jo išsiuvinėtą ant savo ke
purių obalsį: “Laisvė arba 
Mirtis.”

Šalia kitų patrijotų, Tau-

pakil-

nešio-

ŠEŠTOJI KARO 
PASKOLA
Krieno Aforizmai

šešta paskola Berlynas 
pataps naciam kapinynas.

Paskola ši šeštą kartą 
Hitleriui per snuki kerta.

Greitai priešą nugalėti,— 
greitai boną pirk, pilieti!

Sliekai — Žemės Gerinto j ai
Jau gamtmokslininkas 

Charles Darwinas pirm šim
to metų pastebėjo, kad slie
kai išpurena, tręšia ir geri
na dirvožemį. Bet tik pas
kutiniais laikais tiksliai pa
tirta, kiek sliekai patarnau
ja daržų ir laukų žemei.

Jeigu paimame 10 sliekų, 
įdedame juos į vieną kubiš- 
ką žemės pėdą ir leidžiame 
jiem ten gyventi, tai jie dvi
gubai ir keturgubai page
rins tą žemę. Tatai yra pa
tikrinta, auginant dėžėse 
daržoves, gėles ir kitus au
galus. Vadinasi, milionas 
sliekų viename akre žemės 
padidintų jos derlių 100 iki 
300 procentų.

Milionas sliekų perdirba 
200 tonų prastos, sausos 
žemės viename akre į tur
tingą dirvožemį. Besiriaus- 
damas per žemę, sliekas ry
ja pūvančias augalų šaknis 
ir gyvių palaikus. O slieko 
išmatos išeina, kaipo pui
kus mėšlas, gatava trąša 
tuojaus augalų šaknims 
naudoti.

Sliekai gana greitai vei
siasi. Jų kiaušinėlių ir pirk
ti galima. Žemėje kiaušinė
liai išsiperi per dvi iki tri
jų savaičių. Išsiritęs iš 
kiaušinėlio sliekutis užauga 
ir pats, pradeda gaminti 
kiaušinėlius per 60 iki 190 
dienų.

Sliekų išdirbta žemė tin
ka ir naminėms gėlėms ir 
mažiems darželiams.

Žymusis sliekų žinovas, 
kalifornietis dr. Thomas J. 
Barrett pataria pradėti 
sliekus auginti blekinėje ar 
šiaip mažoje dėžėje ir pa
laipsniui tiek jų priveisti, 
kad jie net didelių daržų že
mę pataisytų ir duotų šim
tus dolerių naudos. J.C.K.

Geri ‘miltai mokina kepė
ją, geri linai — verpėja, tik 
gaila, kad geros gaspadinės 
už blogų vyrų išėjo.

Juo katę glostai, juo ji 
pučiasi; juo pačiai patai
kauji, juo daugiau jinai 
kainuoja, ___ ,*

Kad Ašis būt sudaužyta, 
—pirk dar ekstra boną kitą!

Jei nepirksim Karo Bo
nų—nesumušime japonų.

kovūnų, 
dvi kitos, 
grupės — 
vadovavo

tos Vadavimo Fronte ir 
tarp ELAS kovūnų uoliai 
darbavosi vyskupai Kozani 
ir Seres.

Ryšiai su Gyventojais.
Kovai prieš vokiečius 

kiekviename apskrityje va
dovavo gyventojų išrinkta 
taryba ir vietiniai komite
tai. Jie taip pat rūpinosi 
žmonių maitinimu, dalino 
maistą, taikė kivirčus, ko
vojo prieš galvijų vagis ir 
visokiais būdais bendradar
biavo su gyventojais.

Dvi Skirtingų Partizanų 
Grupės

Apart ELAS 
Graikijoje buvo 
mažos partizanu 
EDES, kuriai
pulkininkas Zervas, ir EK- 
KA, komanduojama pulki
ninko Psaros. EDES nieka
dos neturėjo daugiau, kaip 
3,000 narių; daugelis jų bu
vo karališki reakciniai ofi- 
cieriai ir žandarai. Jie vei
kė tik viename kitame siau
rame plote, ir tai kur kas 
labiau prieš patrijotinio 
fronto — ELAS kovūnus, 
negu prieš vokiečius.

EKKA turėjo apie 1,000 
narių, kurių dauguma 1943 
m. vasarą perėjo į liaudies 
partizanų pusę, o kiti palai
kė draugiškus santykius su 
ELAS.

Kas kita EDES su savo 
komandierium Zervas’u. Jis 
turėjo artimus ryšius su 
naciais ir su vokiečių pas
tatyta išdavikų “valdžia”. 
EDES talkininkavo naciu ir 
kvislingų “savisaugos bata-

lionams”, kurie buvo tam 
tyčia sudaryti naikint Tau
tos Vadavimo Fronto—EL- 
AS partizanus.

EDES puolė partizanus ir 
įdavinėjo juos hitlerinin
kams. Čia nurodysime tik 
vieną iš daugelio tokių at
sitikimu. EDES vadai su
kvietė Philiatos apylinkės 
valstiečius į susirinkimą; 
paskui pašaukė kvislingų 
savisaugos batalioną ir pir
štu parodė, kurie valstiečiai 
priklauso EAM’ui (Tautos 
Vadavimo Frontui) bei re
mia EDAS partizanus. Sa
visaugos batalionas čia jau 
ir sušaudė 60 tokių valstie
čių.

Kuomet ELAS kovūnai 
naikino vokiečius, tai pul
kininko Zervas’o EDES 
stengės sunaikint tuos grai
kų patri jotus.

Dabar gi Zervas su savo 
EDES ir buvusieji nacių 
įrankiai — savisaugos žan
darų batalionai išvien su 
anglais ir po Anglijos gene
rolo Scobie komanda šaudo 
ir bombomis drasko tauti
nio fronto patrijotus iš Er

Kas Ką Atstovauja 
Graikijoje

EAM, tai yra, Tautos Va
davimo Frontas, turi 75,000 
veiklių kovūnų, ELAS par
tizanų, ir dar 200,000 atsar
ginių. Pats Anglijos užsie
niu reikalu ministeris An- L C-
thony Eden raportavo savo 
seimui šietmet balandžio 5 
d., kad šis tautinis frontas 
ir jo partizanai kontroliuo
ja 75 procentus Graikijos. 
Bet jis sumažino.

Buvęs Graikijos seimo 
atstovas, Stelios Pistolakis, 
pirmininkas Graikų - Ame
rikiečių Tautinės Vienybės 
Komiteto, parodo, kad dau
giau kaip 90 procentų Grai
kijos gyventojų eina su 
EAM ir ELAS partizanais.

“EAM, iš tikrųjų, yra 
graikų tauta,” sako Pistola
kis: “O EAM’o priešai tai 
tik išdavikai, kvislingai ir 
(pabėgėlio) karaliaus drau
gai.

“EAM (Tautos Vadavimo

Septyni Mahometonų Dangūs
Mahometonų tikyboj kal

bama apie septynetą dan-

Pirmasis dangus esąs išBombom daužome Berly
ną; bonai — bombas pa-'tyro sidabro, ir čia kaban- 
gamina!

Eisenhower prašo tankų 
— daugiau bonų pirkti 
tenka!

Nuo daug bonų ir kąnuo- 
lių — Hitleris beveik pra
puolė.

Kožnas geras pabijotas 
bonais gali būt bagotas.

Pilną pergalę laimėti 
reikia bonų daug turėti.

Verčiau pirkti daugiau 
bonų, negu būt vergais 
japonų.

Geriau bonam visą algą, 
nekaip naciam būt už vergą.

Reik granatų ir patronų 
— pirk per Laisvę karo 
bonų!

čios žvaigždės. Pirmame 
danguje Pranašas Mahome
tas radęs Adomą ir Jievą.

Antrasis dangus esąs iš 
šlifuoto plieno, 
rastas patriarkas

Trečiasis dangus 
kaišytas brangiais 
mis, žmogaus akis 
jį žiūrėti, taip jis žvilga ir 
blizga. Čia viešpataująs 
Mirties Angelas Azraelis.

Ketvirtas dangus esąs iš 
riausio ir gražiausio sidab
ro, čia gyvenąs Ašarų An
gelas, amžinai verkiąs dėl 
žmonių nusikaltimų.

Penktas dangus esąs iš 
tyriausio aukso ir čia gyve
nąs Keršto Angelas; šiame 
danguje pranašas susitikęs 
Mozės brolį kalbingąjį Aa- 
roną.

šeštas dangus padarytas 
iš Hasala, arba iš “karbun-

čia buvęs
Nojus.

esąs nu- 
akmeni- 
negali į

kulo” — čia gyvena Dan
gaus ir Žemės Angelas Sar
gas. Pranašas sutiko čia 
Mozę.

Septintas dangus yra su
darytas iš dieviškos šviesos, 
kurios negali žmogaus kal
ba ir ranka apibūdinti ir 
nupiešti. Kiekvienas to sep
tintojo dangaus gyventojas 
yra didesnis už visą Žemę; 
turi 70,000 galvų, kiekviena 
galva turi 70,000 burnų, 
kiekviena burna turi 70,000 
liežuvių, kiekvienas liežuvis 
kalba 70,000 kalbų — ir vi
sos kalbos Dievo garbei! 
Čia pranašas matė patri- 
arką Abraomą...

Patekti į septiną dangų 
reiškia pasiekti aukščiausios 
laimės. To septynlinko dan
gaus idėja paeina iš žydų 
mistikų kabalistų sektos: 
jie skelbdavo, kad kiekvie
name tų septynių dangų 
laimė yra vis didesnė ir di
desnė. Pačiame septintame 
danguje gyvena ir Aukš
čiausiasis.

Frontas) savo eilėse šian
dien turi žmonių iš visų 
klasių, šioje organizacijoje 
yra žymūs intelektualai, u- 
n i versi tetų profesoriai, po
etai, artistai, žymūs baž
nyčios viršininkai, arkivys
kupai ir vyskupai; garbingi 
kariai, kaip kad generolai 
Othonaios, Sarigianis ir 
Mandakas; žymūs profesio
nalai, biznieriai, darbinin
kai ir valstiečiai.”

Šią didžią graikų tautos 
dauguomenę, tačiaus, Chur
chillas, Anglijos premjeras, 
apšaukė tiktai komunistais,, 
anarchistais ir net “kalnų 
gengsteriais.” Jis pasakoja, 
kad anglai, užpuldami Grai
kiją, girdi, kovoja už “tei
sėtos” valdžios palaikymą; 
o kada anglai įvykdysiu 
Graikijoj “tvarką”, tai lei
sią gyventojams pasirinkti 
tokią valdžią, kokios jie no
rės.
Ką Churchillas Laiko “Tei

sėta” Graikų Valdžia
Ką gi Churchillas laiko 

teisėta graikų valdžia? Na
gi, fašistinį diktatorių-ka- 
ralių Jurgį su jo kvislin- 
gais, naciškais savisargos 
batalionais ir buvusiais Jur
gio oficieriais ir žandarais. 
Tik aut anglų durtuvų ry
mąs, dabartinis Graikijos 
premjeras Papandreou, ka
raliaus pastumdėlis, tai 
Churchillui irgi “teisėtas” 
graikų valdovas.

Churchillo valdžia pasi
ryžus sugrąžint sostan tą 
diktatorių - karalių, nors ir 
šneka apie laisvus rinkimus 
kada nors ateityje, reiškia, 
tada, kai anglai ir saujelė 
Graikijos karališkų oficie
rių ir kitų reakcininkų vi
sai nuslopins Tautos Vada
vimo Frontą. Tuomet galė
site balsuoti, jei drįsite, po 
karaliaus fašistų šautuvais!

Tautos Vadavimo Fron
tas, EAM reikalavo, kad 
karalius viešai pasižadėtų 
negrįžt Graikijon be gy
ventojų nubalsavimo. Tau
tinis frontas buvo privertęs 
ir graikų ministerių kabi
netą nutart reikalauti tokio 
pasižadėjimo iš karaliaus. 
Bet Anglijos Churchillo val
džia uždraudė karaliui pa
reikšti, kad jis negrįš sostan 
be graikų dauguomenės pri
tarimo.

Kas Yra Tas Graikijos 
Karalius

Graikai buvo išviję kara
lių Jurgį Antrąjį. Paskui, 
Anglijos remiama, karališ
kų Graikijos oficierių šaika 
ir panašūs elementai 1935 
m. spalių mėnesį nusprendė 
atsteigt monarchiją ir su
grąžint karalių. Tais pačiais 
metais šie gaivalai lapkričio 
3 d. suruošė neva visuoti
nus balsavimus dėlei kara
liaus grąžinimo. Jie terori
zavo balsuotojus, suklasta- 
vo balsus ir paskelbė, būk 
žmonės nutarę karalių grą
žinti!

Grįžęs karalius paskyrė 
gen. Metaxa valdžios vadu, 
1936 m. rugp. 4 d. panaiki
no konstituciją ir įvedė fa
šistinę diktatūrą.

Kada naciai veržėsi Grai
kijon, karalius Jurgis visai 
nenorėjo gintis, ir tik žmo
nių sąjūdis privertė jį neva 
priešintis. Bet kai pasitaikė

(Tąsa 4-me pusi.) -^3
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Kas Yra Tie Graikų 
Partizanai ir dėl

Ko Jie Kovoja
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

proga, jis išdavė graikų ar
miją vokiečiams, o pats pa
bėgo į anglų prieglobstį.

Kai kurie tos armijos jun
giniai pabėgo į Egiptą ir šau
niai atsižymėjo, kaip ang
lų talkininkai mūšiuose 
prieš vokiečius ir italus. Bet 
kada šie graikų kariai, pri
tardami Tautos Vadavimo 
Frontui, pareikalavo demo
kratinės valdžios, o ne ka
raliaus diktatūros, tai ang
lų komanda įsakė juos šau
dyti ir 75 procentus tų ko- 
vūnų suvarė į koncentraci
jos stovyklas. Anglų laivy
nas malšino Graikijos lai
vyno jūreivius, stojusius su 
patrijotiniu frontu ir rei
kalavusius graikams demo
kratijos.
• Pasak Churchillo, tai ir 
tie Graikijos kareiviai ir 
jūreiviai turėjo būti tiktai 
“kalnų gengsteriai!”

Ko Nori Anglų Valdžia
Anglijos valdovai nori 

apstatyti karališkomis val
džiomis Aegejaus, Vidurže
mio ir Adriatiko Jūrų pa
kraščius, kad anglai galėtų 
ten vyrauti politiniai ir biz- 
niškai, sako Pistolakis, pa
žangus graikų politikas. 
Štai kodėl anglai taip atkak
liai rėmė ir Jugoslavijos 
pabėgėlį karalių Petrą su 
nenaudėliu Michailovičium 
prieš jugoslavų partizanus.

Jau pirm dabartinio pa
saulinio karo anglai turėjo 
Graikiją, kaip savo “panša-| 
pėje”. Jie buvo pirkę iš ka
rališkų Graikijos valdžių 
bonų už 400 milionų dolerių, 
nupigintomis 25 procentais 
kainomis. Už bonus jie ėmė , 
daugiau kaip 8 procentus • 
metinių palūkanų ir dar 3, 
procentus už “aptarnavi
mus”, taigi viso daugiau 
kaip 11 procentų kasmeti
nių palūkanų.

O reikia žinoti, kad Grai
kija yra gamtiniai neturtin
ga, nedidelė šalis ir turi tik 
7 milionus gyventojų.

Bonams ir jų nuošim- 
čiams atmokėti buvo užsta
tytos anglam graikų vals
tybės įplaukos (pajamos) 
ir įvairios įmonės. Beinant 
šiam karui, Anglijos vy
riausybė vėl pabrėžė, kad 
busimoji Graikijos valdžia 
turės užtikrint anglam tuos 
pelnus.

Net aršiausiais krizio me
tais anglai pasiimdavo visą 
trečdalį Graikijos valstybės 
įplaukų. Tad graikų apšvie- 
tai, kariuomenei, viešosiom 
įstaigom ir valdžios reika
lams telikdavo tiktai du 
trečdaliai valstybės paja
mų.

Graikijos žmonės taip 
suskurdinti, kad trys ket
virtadaliai jaunosios jų 
kartos džiova serga. Bet 
Churchillo valdžia ir toliau 
pasiryžus graikus kamuoti 
tais bonais, kurie jau ketu- 
•ris penkis kartus nuošim
čiais išmokėti.

Štai kokiais tikslais Chur- 
chįllas įsakė savo armijai, 
lėktuvams, tankams ir karo 
laivams daryti Graikijoje 
“tvarką” prieš Tautos Va
davimo Frontą, — nes tas 
patriotinis frontas reikalau
ja tikrai laisvos demokra
tinės Graikijos, be jokios 
priklausomybės nuo sveti
mų kraštų ar Anglijos ka
pitalistų. J. C. K.

Patrick O’Donnell, sūnus generolo Emmett O’Don
nell, užrašo ant bombos gerus linkėjimus savo tėvui. Ta 
bomba bus nunešta ant Tokyo ir numesta. Emmett O’
Donnell, yra pasižymėjęs bombardavimu Japonijos.

Aliquippa, Pa. Waterbury, Conn.
Drg. Kavaliauskui pasidar- f

bavus sekamai aukavo Lietuvos 
žmonių pagalbai: S. Bugarskas 
drapanų, čeverykų ir pinigais 
$25. Kavaliauskai drapanų ir 
pinigais $10. Plodinic Furni
ture Co. $10. A. Naginienė dra
panų ir pinigais $5. Po $5 au
kavo: Union Oyster House, Ei
nikiai ir J. Marazai. Butvins- 
kai aukavo drapanų ir pinigais 
$2 ir New York Beer Garden 
$2. Stenparauskai $1.50; M. 
Zuazienė, Bates Flover drapa
nų, čeverykų ir pinigais ir Po
vilaičiai drapanų, čeverykų ir 
pinigais po $1.

Po $1 pinigais aukavo: Mrs. 
B. Gražulis, St. Misiuda, A. 
Beniulis, Bens Shoe Store, 
Rome Rest., Klein Jeweler, 
Eger Jeweler, Family Tavern, 
Zernich Grill, Jackson Shoe 
Store, Jackson Clothing, Wil- 
koff’s Fashion Shope, Oliker 
Bros., Ekerds Drug Store, Sil
ver Rail, J. VVaišnora, J. Ru- 
cibski, Y. Rochnich, K. Račas, i 
Palubinskai, A. Steponavičius, 
L. Thomashefsky ir smulkių 
50 centų. Bendrai susidarė 
$96.

Drapanų aukojo sekami drau
gai: Šutrauskai, M. Gražiulie- 
nė, Mrs. K. Evanoff, A. Gra- 
žauskienė, ir Oak Rest. Vi
siems aukavusiems širdingai 
ačiū, taipgi drg. Kavaliauskui

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopa rengiasi prie ap- 
vaikščiojimo dienraščio Laisvės 
25-kių metų jubilėjaus, kuris 
bus su prakalbomis ir užkan
džiais.

Kalbės vietinė C. Stanislo- 
vaitienė, kuri visada gražiai 
dalykus išaiškina ir žmones 
patenkina. Po prakalbų turėsi
me užkandžių. Todėl kviečia
me visus ir visas atsilankyti.

Parengimas įvyks trečiadie
nį, gruodžio 13 d., Lietuvių 
kliubo apatinėje svetainėje, 
103 Green St., 7 vai. vakare.

F. A. Dapšai, Laisvės skai
tytojai, gavo liūdną žinią, kad 
jų sūnus Vincas yra sužeistas 
kovoj, Franci jo j. Linkime ko- 
vūnui greitai pasveikti, o jo 
tėvams reiškiame užuojautą.

M. V.

Du Svarbūs Įvykiai
1945

28 d. Sausio (Jan. 28th) 
ivyks dienraščio Laisvės 
bendrovės suvažiavimas. Po 
suvažiavimo bus Bankietas.

Kovo 16, 17 ir 18 dd. 
(March 16, 17 & 18) įvyks 
dienraščio Laisvės Bazaras.

Abu šie parengimai ir su
važiavimas bus Grand Pa
radise Salėse, 318 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

už pasidarbavimą.
S. Orda, 

Fin. raštininkas.

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone STagg 2-8342
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CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

Geras kamštis taipgi 
daug reiškia: jeigu kamščio 
nebūtų, tai ir šampano ne
ragautum.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

i

Kaip Amerikiečiai Gali 
DAUGIAU UŽDIRBTI, DAUGIAU PIRKTI, 

DAUGIAU TURĖTI
KOKĮ gyvenimą jūs turėsite pokariniame 

laikotarpyje? Ar kariai suras darbų? 
Kaip bus išmobilizuotiems kariniams darbi

ninkams?
šie klausimai šiandien yra kiekvieno galvo

je, ir jau ne per anksti rast jiem atsakymus.
Pirmutinis ir visų svarbiausias darbas yra 

karą laimėti. Bet jau atėjo laikas, kad mes tu
rime žvelgti už karinės pergalės—užsitikrinti, 
kad mes turėsime taikoje tokį pasaulį, už kokį 
mes dabar kovojame.

Pokarinė Gerovė Visiems
Tame pasiryžime Amerikos biznis—gamyba, 
paskirstymas, lauko ūkis, statyba, transpor
tas—vaidins didelį vaidmenį. Jug tai į biznį 
dėl darbo svarbiausiai žiūrės grįžtąs karys, 
išmobilizuotas karinis darbininkas eis gauti 
taikos meto užsiėmimo, ir Amerikiečių visuo
menė kreipsis dėl gyvenimo aukštesnio lygio. 
Kitų kraštų žmonės taip pat tikėsis iš Ame
rikinio biznio įrankių ir reikmenų, kuriais 
galėtų atgaivinti savo tautas ir parūpinti sau 
aukštesnį gyvenimo lygį.

Biznis planuoja ir yra pąsiruošęs prisiimti 
savo atsakomybes.

Jo planai yra paremti blaivaus proto fak
tais—kad raktas į pokarinę gerovę yra aukšta 
gamyba, ir kad palaikyti gamybai aukštame 
laipsnyje reikia užsitikrint, jog visi mes galė
sime 'pirkti dalykus, kuriuos mūsų farmos ir 
fabrikai gali pagaminti.

Tiktai pajamos, rymančios ant gamybos, 
tegali suteikti, tuo pačiu laiku, pinigus pirki
mui ir daiktus pirkimui.

Kaip Galima Tatai Įvykdyti
Kiekvienas uždirbąs algą yra ir gamintojas 

ir vartotojas—jis dirba dalykus ir perka da
lykus.

Jeigu jam gana apmokama už tai, ką jis 
padirba, ir duodanla gana bar geny, tame, ką 
jis perka, tai “gerovės processas” gali būti 
išjudintas ir pastovūs darbai sukurti. Jų ne
galima sudaryti valdiškomis pašalpomis—ku
rios tik didina valstybės skolas ir dar aukš
čiau taksus kelia.

Dviejų dalykų reikia išjudinti tam “gero
vės procesui.” Pirmas yra teisinga ir agresin
ga vedėjų pastanga atlikti savo dalį toje pro
gramoje. Antras yra visuomenės bendradar
biavimas—sudaryme sąlygų, palankių pilnam

veikimui šio krašto begalinės energijos ir 
pasiryžimo.

Biznis pasižadėjo atlikti savo pareigą — 
pirma, didindamas uždarbio progas visiems ir 
antra, didindamas visiems progas pirkti.

Kad padidintų visiems progas užsidirbti, 
biznis prižada teisingą ir šviesią algų politiką 
ir atidarymą visų galimų kelių darbininkui 
pakilti.

Jis ketina anksčiausiu galimu momentu 
veikti, atidarant naujas įmones ir paplau
nant, senąsias, kad parūpintų daugiau darbų 
didesniam skaičiui žmonių—įimant grįžtan
čius karius ir išmobilizuotus karinius darbi
ninkus.

Jis ketina įteikti darbininkams į rankas 
sėkmingiausius galimus įrankius—kad darbi
ninkas, didindamas gamybą, galėtų dar ir to
liau kelt sau uždarbį.

Padidinti visiems progas pirkti, biznis keti
na pilnai naudot technologinį “žinojimą kaip,” 
kurio jis prisirinko karo metu, .kad galėtų 
pristatyti rinkai puikiausių produktų, kokie 
tik galima padirbti, žemiausiomis kainomis, 
kuriomis galima jie pardavinėti.

Jis ketina, per nuolatinį studijavimą ir ty
rimus gamybos ir paskirstymo srityse, jieš- 
koti visų galimų būdų dar labiau kainoms pi
ginti per eilę metų, taip kad vis daugiau ir 
daugiau žmonių galėtų džiaugtis didesne gy
venimo gėrybių gausa.

Jis ketina skatint pilną ir laisvą konkuren
ciją, kad išvengtų verslo suvaržymų ir užtik
rintų vis geresnes ir geresnes vertybes.

Jūsų Pagelba Reikalinga
Tokia yra biznio programa ateičiai. Įvykdyt 
jai taip greit, kaip tik galima, reikės jūsų pa- 
gelbos. Nes jos įkūnijimas reikalaus veikimo 
įstatymų leidime — veikimo, kurį jūs galite 
paakstinti. Tai pokarinė taksų politika, kuri 
palieka gana finansų pramonei plėtoti. Įsta
tymai, kurie aiškiai sulaikys nereguliuojamas 
monopolijas. Darbinė politika, .kuri nustato 
atsakomybes darbininkams ir vedėjams. Ir 
biznio veikimas pagal įstatymus vietoj neat
spėjamų “patvarkymų.”

Jeigu jūs daugiau norite žinoti apie šią 
programą, parašykite atsiust jums dovanai 
knygelę, How Americans Can Earn More, 
Buy More, Have More. Adresas: National 
Industrial Information Committee, 14 West 
49th Street, New York 20, N. Y.

Šie pareiškimai yra spausdinami nušviesti tuos žingsnius, kurie turi būti daromi, 
norint užtikrint Amerikos žmonėms gausos ekonomiją pokariniame pasaulyje. Jie yra 
paruošti NACIONALIO INDUSTRINIŲ INFORMACIJŲ KOMITETO NATIONAL 
ASSOCIATION OF MANUFACTURERS, kuri atstovauja tūkstančius įvairių biznių, 
didžių ir mažų, samdančių 75 procentus visų alginių darbininkų fabrikinėje pramonėje.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINK)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės.
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABORIUS-UNDERTAKER

Laidotuvių Direktorius

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE
BROOKLYN

Telephone: EVergreen 8-9770
4

*

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
. STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

. 660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y
i

GREEN STAR BAR & 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
MOK

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

159 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

A

S
 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-spindulių 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ię užtikrina » 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS,
— Vidutinis Atlyginimas —
M EDI KALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZENS
. 110 East 16th St., N. Y.
< Kasdien 9 A. M. -7 P. M.

t •
(Jsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.
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Pimadienis, Cruod. 11, 1944

So. Boston, Mass
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) the

215 7th

hereby given that License No.

uždegimą ir skau-

the

6322

No.NOTICE
GB 2356

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

Alcoholic
— 7th Avenue, 

Kings, to
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off
BROWN

Brooklyn, N.

M ETALIDES
Brooklyn, N. Y.

SAM MANDEL
11th Ave., Brooklyn, N.

HARRY 
Ave.,

‘Tikiuosi, kad Niekuo
met Daugiau To Nema

tysiu ir Negirdėsiu”

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

paėmė iš Maisto skerdyklos. 
Pirmiaus tais trokais buvo 
mėsa išvežiojama. Vokiečiai 
atvežtus žmones tempė prie 
duobių, kurios buvo iš ank
sto iškastos. Aš mačiau, jog 
kelių kalinių rankos buvo 
vielomis surištos užnugary
je; kai kurie buvo į poras 
surišti vielomis. Sudaužyti 
jų veidai buvo apskretę 
kraujais.

Visa tai aš mačiau todėl, 
kad aš užsislėpiau kampu
tyje už savo kalvės. Aš a- 
kylai tėmijau žmones, nes 
aš maniau, gal pamatysiu 
savo brolį tarp kalinių. Jis 
buvo areštuotas, ir mieste 
ėjo kalbos, kad jis tikrai 
bus sušaudytas. Aš nema
čiau savo brolio ant tako. 
Tada aš per krūmus pri
šliaužiau arti duobių, ir pa
mačiau savo pažįstamus — 
Kundrotą, Svetiką ir Aža- 
luką. Aš mačiau, kaip jie 
buvo nužudyti. Toliau iš
kentėti negalėjau; kaip pa
mišęs, parsiskubinau namo 
ir pradėjau visu įnirtimu 
kalti kūju, kad negirdėčiau 
spiegimų ir šaudymų.

Paskui aš sužinojau, kad 
mano brolis nenužudytas, 
bet į Vokietiją išvežtas.

Sekamą dieną vokiečiai 
sušaudė daugiau žmonių ki
toje vietoje, kiek toliau. 
Toje vietoje jie žudė žmo
nes nuo 1941 m. liepos mė
nesio. Ten buvo iškastas di
delis griovis, 25 metrų ilgio 
ir 3-jų metrų pločio.

Pirm šaudant, vokiečiai 
beveik nuogai nurengdavo 
savo aukas ir pasiimdavo jų 
daiktus.

Aš tikrai nežinau, kiek 
žmonių čia žuvo, bet, šiaip 
ar taip, čia buvo tūkstan
čiai jų sušaudyta. Dabar ta 
plati tarpmiškių pievaitė 
jau tankia žole apžėlus.

Aš tikiuosi, kad daugiau 
niekuomet nematysiu ir ne
girdėsiu to, kas man tebe
stovi akyse ir tebeskamba 
ausyse.

dėlių kiekių, suplaukusių aprė- 
dalų, turi dirbti ankštai. Ko
miteto sekr. Kazlauskas įsakė, 
kad būtinai šeštadienį kiekvie
nas ką nors atneštų nupirkęs 
dėl vaikų apsirėdymo, kad ga
lėtumėm pridėti pilną didelę 
dėžę ir specialiai pasiųsti. Da
bar specialis vajus eina Lietu
vos vaikučių reikale.

Barčienė duosnumų ir darbu 
kalba, niekam nieko nesakius 
patalpos visus 7 langus parėdė 
naujais užtiesalais savo lėšo
mis.

J. Burba, LDS 62 kp. finan
sų sekretorius nesveikuoju, tu
rėjo plaučių 
da gerklę.

ALDLD 2 
surengusios
čio 26 d. Vakarieniautojų ne- 
perdaugiausia <buvo, specialiu 
programų nebuvo, tik šiaip 
prakalbėlės. Parengimo tiks
las, kad nupirkti Lietuvos vai
kučiams aprėdaių kaipo Kalė
dų dovanų. D. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 7406 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section (07 of 
the Alcoholic Beverage " 
215 
County of 
premises.

NOTICE is
GB 1200 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
208-210 7th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX & LOUIS HERZOG 
208-210 7th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9402 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
5601 — 6th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHRIST H.
5601 — 6th Ave.,

kp. moterys turėjo 
vakarienę lapkri-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, . at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
95 — 5th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES EINHORN
95 — 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6322 — 11th Avenue, Thorough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

is hereby given that License 
has been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 — 13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER
7001 — 13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that.. License No. 
GB 7411 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
288 Bushwick Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
2293 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

CHARLES
2293 Bedford Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SALZMAN
Brooklyn, N. Y.

GIRO
288 Bushwick Ave.,

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

ASTA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1866 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2503 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5006 — Avenue L. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

VINCENT JAMES CINCOTTA 
5006 — Ave. L, Brooklyn, N. Y.

2503 Ave.

U, 
Kings, to be consumed off

HENRY BOSCH
U, Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 9818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPHINE LUEBS & 
ELSIE ANTOINETTE BUHNER

728 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9908 has been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
418 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

IRVING

Kings, to be consumed off the

STOLOFF & IRVING DANIELS 
(Irvings Food Market)

418 Nostrand Ave., Brooklyn, N .Y..
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ijhw at 
1202 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHANNA SCHROEDER
1202 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail unde:' Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Rogers 
County of 
premises.

Beverage Control
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

140 Rogers
VICTOR RONZINO
Ave.. Brooklyn, N.

hereby given that License No.NOTICE is _____ ..
GB 2319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1206 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX KORNREICH 
(Gold Dairy)

1206 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2010 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control_ Law 
249 Nos,-.rand Avenue, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn,

SAM
249 Nostrand Avė.,

GRAY
Brooklyn, N. Y.

the

305 Court
2nd

79 Berry

Šypsenos

pa-

683 Marcy

569 Wilson

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage Control Law at

EVA HARITON
(H. & S. Kosher Delicatessen Bar & Grill)

327 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

at 
of Brooklyn, 
—£ the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5213 — 2nd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE D. KARELAS & 
JOHN MAMANGAKIS 

(Terry's Diner)
Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
731 Liberty Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SABINO DE 
731 Liberty Ave.,

Control 
Borough of Brooklyn, 
be consumed'off the
CRESCENZO

Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby given that License 

GB 9197 has been issued to the tindersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
305 Court Street, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Beverage Control
Street, 

Kings, to be consumed off

BENJAMIN POLESIR 
St., Brooklyn, N.

the

No.

Maskva. — Sovietų ka
riai gruodžio 7 d. išmušė iš 
veikimo bei sunaikino 33 
vokiečių tankus ir nušovė 
3 jų lėktuvus.

Gera Priemonė 
• Šeimininkas: ‘Kas ten 
galiau?”

Kelneris: “Daugybė žmo
nių laukia laisvų vietų prie 
stalų!”

Šeimininkas: “Pasakyk 
orkestro vedėjui, kad ką 
linksmaus užgriežtų: val
gantieji greičiau kąsnos!”

Tarnyboje
Pasakyk man, kodėl 

Tamsta jau kuris laikas at
eini nesiskutęs į kontorą? 
Jei šefas pamatys, tai ką 
jis pasakys!”

“Bet aš noriu užsiauginti 
barzdą!”

“Gerai! Namuose Tams
ta gali daryti ką nori, bet 
tarnybon turi ateiti nusis
kutęs.”

Neišsprendžiamas 
Uždavinys 

Mokytojas: “Jei aš cia 
padėsiu keturius kiaušinius, 
o tu tris, tai kiek bus iš vi
so padėta?”

Mokinys (truputį varžy
damasis) : “Bet, pone moky
tojau, aš nemoku dėti kiau
šinių.”

NOTICE is 
EB 542 has 
to tell beer, 
the Alcoholic 
327 Hopkinson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
GB 735li has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
79 Berry Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PAULINE BABEY
Street, Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1030 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM G, SMITH, JR.
1030 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 8254 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I^iw at 50 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT KRIAUCIUNAS
50 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5984 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
683 Marcy 
County of 
premises.

HYMAN RUSHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1614 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
378 Weirfield Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH WACHTER
378 Weirfield St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
286 Brighton Beach Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off th.e 
prem 18CK.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

286 Brighton Beach Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8829 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1523 Avenue J, Borough <" ___
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SOLOMON & MICHAEL KUBRICK 
(Kubrick Stores)

1523 Ave. J, Brooklyn, N.---- ,----- .---
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9741 has been issued to the .undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
2687 Atlantic Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SALVATORE
Atlantic Ave.,

Lgw at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
BATTAGLIA

Brooklyn, N, Y,

NOTICE 
GB 1376 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the
SAMUEL GELB

636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
GB 8896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
119 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN MASSMANN
119 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
101 Saratoga Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

Beverage
County of Kings, to be consumed off 
premises.

O'ITO HOMBERG
101 Saratoga Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License ___
GB 9188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
220 Roebling Street, Borough of Brooklyri, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the
JOSEFA REY

220 Roebling St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 1967 has been issued, to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
569 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

No.

the
LEO COHEN

Ave.. Brooklyn, N.

hereby given that LicenseNOTICE is
GB 7368 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail ■ under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MANUEL CHAVES
504 Marcy Avei, Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2365 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
852 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises* *

• JOHN JAMES McNAMARA 
(McNamara Bros.)

85'2 .Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
.GB 2549 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage .Control Law at 
507-500 Ditmas Ave., Borough pf Brooklyn, 

•County of .Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN VOLPER
(King Charles Food Center)

C07- 509 Ditjuau Aye., Brooklyn, N. J.

Penktas puslapU

(292)

VYRAI! VYRAI!
REIKALINGI TUOJAU LEIDĖJOSKAIPO

LANKSTYTOJOS
IR IŠPURINETOJOS

GERI DARBAI!
GERA ALGA!

WESTERN855
(296)(293)

(292)

r

MERGINOS-MOTERYS!! 5
(293)

CARBIDE DIE POLISHERS MAŠINISTAI
TEKINIMO OPERATORĖS

(294)

NUOLATINĖS KALĖJOS
AUKŠTA ALGA

KREIPKITĖS j ROOM 406

(290)

Wickwire Spencer Metallurgical Corp MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

260 Sherman Avenue
Newark, New Jersey

BI. 3-3811 (294)

KRISLAI
(299)

(292)

REMINGTON RAND’S
Inžinierystės Departmentasi

STOGDENGIAI

(290)

HARTFORD, CONN
KODĖL

1

2

EF ’9 3

4

41st Street

Kreipkitės Pradedant Pirmadieniu, 
baigiant šeštadieniu 8:30 iki 5

MERGINOS. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. NUOLATI

NIS DARBAS. ALGA $24. PAKILIMAI. 
GEORGE W. MILLAR, 

280 LAFAYETTE ST„ N. Y. C.900 Broad St. t Newark, N. J.
100 Central Ave. Kearny, N. J.

ARBA matykite mūsų atstovą į USES
1056 Broad St. Newark, N. J.
2855 Hudson Blvd. Jersey City, N. J.

Iš Būtinų Darbų Reikia Paliuosavimo 
Pareiškimo.

RAŠTININKAI
SUSIPAŽINĘ SU CHEMIJA. NUOLAT. 

PAKILIMAI.
J. WINN, 12 W. 23RD STREET, N. Y. C.
_____________________________________ (295)

Reikalingas pilnai išsilavinęs mechanikas nu 
šiuotn ar panašiu patyrimu. Ši yra išimtinė 

proga dabar ir po karo.

REIKIA OPERATORIŲ PRIE MOTERIŠKŲ 
COATŲ. GERA ALGA. 

NUOLATINIS DARBAS.
GIACALONE BROS., 43 SCHOLES ST., 

BROOKLYN.

TROKŲ PAGELBININKAI. 8:30 A. M. 
KEYSTONE EXPRESS PIER NO. 7?, 

NORTH RIVER AT 38 STREET. • 
(290)

PAPRASTI DARBININKAI
KRAUSTYMAMS SVARBIŲ 

KARINIŲ MATERIALŲ

Patyrimas nereikalingas

NUO VANDENS APSAUGAI. CEMENTAVI- 
MUI SIENŲ IŠ LAUKO. AUKŠTA ALGA. 

REINBACH & SONS, 689 — 10TH AVE„ 
N. Y. CITY.

'___________ (295)

Lithuanian Daily

A

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

IŠSIUNTIMU ROME 
PAGELBININKAS 
75c J VALANDĄ 
DAUG VIRŠLAIKIŲ

Geriau apmokami darbai su pakilimu.
BŪTINAS KARO DARBAS DABAR 

POKARINIS DARBAS VĖLIAU. 
Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

KRAFT PRODUCTS 
CORPORATION

305 E. 45TH ST., N. Y. C.
(296)

PROSYTOJAI
Prie kalnierių ir ėdžių ant armijos Field 

Jackets. AukSčiausios algos; viržlaikiai. 
Puikiausios darbo sąlygos.

RAND COAT TAILORS 
27-4$ Jackson Ave.,—L. I. C., 

__________ 2-ros lubos. (292)

APVALYTOJAI 
Abelnam darbui; 5 dienų savaitė. 

GERA ALGA! NUOLATl 
COMMUTERS CLEANING

144 LIBERTY ST„ BARCLAY 7-3015 
(292)

PAPRASTI DARBININKAI 
80c Į VALANDĄ.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
ABELNAI SAVAITINIAI VIRŠ

LAIKIAI 8 VALANDOS, 
$1.20 J VALANDĄ.

Būtina Pramonė. 
186 41ST STREET, 

BROOKLYN.

MERGINOS
Vielų Suvedžiojimas Apsaugai. 

Švirkžtimų rūmas. 
Nereikia ištyrimo.

. 60c Į VALANDĄ PRADŽIAI
VIRŠLAIKIAM DARBO YRA 

100% Karinis Darbas.
PROGA POKARINIAM DARBUI.

KRAFT PRODUCTS 
CORP.

305 E. 45TH ST., N. Y. C.
______  (298)

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.

ŠVIRŠKĖJAI
Kvarbuoticiu Užbaigimam ir Emalijoms 

. ir Sausu Oru
$1 f VALANDĄ

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100% KARINIS DARBAS

Pokarinės Progos.
Reikalingas Atliekamumo Paliudijimas,

KRAFT PROCESSING
CORP.

2ND AVE., N. Y. C

Prosijimo Department 
Prisilaikoma WMC Taisyklių

HESSLER LAUNDRY 
33 West Broadway, 
PATERSON, N. J.

___________________________________(292)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM

DRATŲ TRAUKĖJOS 
LATHE OPERATORĖS

VYRAI--VETERANAI!!
CARBIDE DIE POUSHERS 
TEKINIMO OPERATORIAI 

TUNGSTEN & 
MOLYBDENUM 

DRATŲ TRAUKĖJAI 
MAŠINISTAI 

PAGELBINIA1 VYRAI 
LATHE OPERATORIAI 

KALIKAI

Patyrę Prie Siuvamąją
IR

Reece Skylią Siuvimui 
Mašiną

STAMBŪS IŠDIRBĖJAI
VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ

Aukštos klasės mokiniai priimami.
Nėra rekonversijos problemų.

Tas pats gamybos procesas tęsiasi.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
Tik kai gavo clurstelėti pa

šonei! iš Amerikos ir kitur, pa
darė pakeitimus valdžioje.

Chinijos komunistai siūlo 
vienybę ir koalicinę demokra
tinę valdžią išgelbėjimui Chi
nijos. Chiang nė klausyti ne
nori. Ir vėl nusileidimų pada
rys tik tada, kada kokia nors 
didelė jėga jam atidarys akis!

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO.
ALDLD 22 kp. narius kviečia 

metinį susirinkimę, kuris įvyks 12 
d. gruodžio, 7:30 v. v., 930 E. 79th 
St. Draugai visi • dalyvaukite, nes 
rinksime kuopos valdybą 1945 m. 
— Kom. (290-291)

su
pas 
St.,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. priešmetinis 

sirinkimas įvyks gruodžio 12 d, 
drg. A. Mockaitj, 1208 E. 169th
8 v. v. Visi nariai kviečiami daly
vauti, nes turim daug svarbių rei
kalų, ypatingai kas liečia mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą ir kitus 
svarbius reikalus. — P. Nemura.

(289-290)

ALDLD 68 kp. priešmetinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, gruodžio 
11 d., 155 Hungerford St. Visi na
riai kviečiami dalyvauti, reikės iš
rinkti naują valdybą 1945 m., taip
gi yra ir kitų svarbių reikalų ap
tarimui, 
rast.

W. Brazauskas, ‘ prot. 
(289-290)

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE
Ant Kampo 42nd St.

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar Grill

261 Fifth Ave. arti 29th St. 
New York.

PRIE 
ARTI

BROOKLYN YARD

VYRAI IR MOTERYS 
18 IKI 60

Lengvas, žingeidus Darbas

Lydytojai - Svėrikai - Kūrlntojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Moderninis orlaivių išdirbimo fabrikas, 
60 metų pastovumo.

AIŠKI POKARINE ATEITIS 
Centras randasi Brooklyne. 
5’/2 DIENŲ SAVAITE 

$26 MINIMUM.

SKAMBINKITE
CIRCLE 7-0913

Klauskite Mr. Green.
(292)

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai j Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Ap Ii kantai Kreipkitės |
Todd Atstovą, USES, 

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

(307)

FILE RAŠTININKES
PRADINĖS

DIENŲ SAVAITĖ—37 VAL. 
Nuolat. 

Puiki Proga Pakilti j
RAŠTININKĖS IR TYPISTĖS 

POZICIJAS
Fire Insurance Company downtown 

PASITARIMUI 
TELEFONUOKITE

CO. 7-2920

LAUNDRY SHIRT OPERATORĖS 
PRIE KALNIERIŲ, RANKOVGALTŲ, 

BOSOM, BACKS IR RANKOVIŲ. PATY
RUSIOS, AUKŠTA ALGA. 

5006—8TH AVE., BROOKLYN. 
WINDSOR 6-6207.

(290)

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Bedford Sekcijoje
Linksmos darbo sąlygos. Pradžiai $20 už 40 

Valandų Savaitę, priskaitant viržlaikiua.
Periodiniai algos pakėlimai.

TELEFONAS MAIN 2-3468
'<g»g>

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.

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

„ progos.

TELEFONUOKITE
J. H. MANNEAR
STuyvesant 9-3500

Extension. 408

TURIME VALGYTI 
MEDŲ

ir tikras medus bitelių 
iš įvairių medžių ir žo-

Naturalis
surinktas 
lynų žiedų.
Meduje randasi įvairių mineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų,
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug gagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1,00 už kvortą, 
arba $2.00 už % galiono, $4.00 už 
galioną. Gavę medų jūs pasimokė- 
site Expresui už persiuntimą.

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

Thomson’s Natural Food Co.
45-42

LONG ISLAND CITY, N. Y

MAŽOS DALYS—LENGVAS DARBAS!!
PATYRĘ

GERA ALGA—VIRŠLAIKIAI—NUOLAT 
DABAR—POKARINĖS PROGOS!

AMERICAN CYSTOSCOPE 
MAKERS, INC.

1241 LAFAYETTE AVE., BRONX 
(ARTI HUNTS POINT RD.)

(290)

Garadžiaus Darbininkai
VYRAI KURIE SUPRANTA 

švaravimą visokių tipų trokų ir 
Bendrai Garadžiaus Darbą.

Nuolatiniai darbai. Pokarinė proga.
MATYKIT MR. WILSON

SCOTT POWELL DAIRIES
45th & Parrish Sts.

PHILADELPHIA, PA.
(292)

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI 
SALDAINIŲ FABRIKE 

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon 
SEKMADIENIAIS 

NEDIRBAMA
WHITMAN’S CHOCOLATES 

415 RACE ST.
PHILADELPHIA, Pl

(299)

SKALBYKLOS DARBININKĖS—TILTON 
SUIRT PRESS OPERATORĖS, RAŠTINĖS 

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

(29?)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BUDAVOTI STOGUS, 
GONTAIS AR SLATE 

APDENGTI 
NUOLAT 

POKARINIS DARBAS 
ALGA $13 į DIENĄ 

LAIKAS IR PUSE U2 
VIRŠLAIKIUS.

KREIPKITĖS KASDIEN AR 
TELEFONUOKITE.

PERTH AMBOY 4-0448
DIAMOND ROOFING 

& METAL WORKS
365 NEW BRUNSWICK AVE- 

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

VYRAS, LENGVAM FABRIKO DARIUJ. 
IŠDIRBĖJAI ARTISTAMS MATERIALŲ. 
NUOLAT TINKAMAM VYRUI. PUIKIAU

SIA POKARINĖ PROGA. GERA ALGA.
LLOYD'S ART CO., 152 BLEECKER S T, 
n. x- c.

CHAUFFEUR4AL—PAGELBININKAI 
Prie Rubbish Trokų 
Nuolatinis Darbas. 

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

PO 6 P.M. ILLINOIS 8-8075



Šeštas puslapis

NewWto^g^^Zinioi Filmos-Teatrai
Pirmadienis, Gruod. 11, 1944

Algirdas Rūpinasi, Kaip 
Einasi Mums

S/S Al. M. Purvėnus.
štabo seržantas Algirdas M. 

.Purvėnus, savo laiške, rašyta
me tėvams lapkričio 5-tą, tarp 
kitko, rašo:
Mieli Mamyte ir Tėveli—

... Labai džiaugiuosi, kad 
pas jus viskas gerai ir linkiu, 
.kad šis mano laiškas rastų jus 
vis dar sveikais ir linksmais. 
Kas liečia mane — niekad ne
sijaučiau geriau, ką ir patys 
aiškiai galite matyti (Al Įdėjo 
šį naują paveikslą—Red.) . . . 
Tiek apie save — pakalbėkime 
apie du mano mylimiausius 
žmones.

Ar buvote tame Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo pa
rengime, apie kurį man rašėt? 
Ar smagiai pasilinksminote — 
nors biskelį? Ar daug turėjo 
publikos? Kada Įvyks Laisvės 
koncertas? Tai viena iškilmė, 
apie kurią norėčiau, kad jūs 
aprašytumėt smulkmeningai. 
Aš jauste jaučiu, kad turėtų 
būti labai pasekmingas, — o 
kodėl gi ne!

Gavau laišką nuo Joe Cuci- 
notte. Jis randasi ant Levo hi 
Salos ir jam gerai sekasi. Pra
ise perduot jums geriausius lin
kėjimus, taipgi žadėjo ir pats 
parašyti.

O kaip Stasiui Gaučui einasi? 
Ąr sveiksta? Linkiu jam svei
katos ir reiškiu priejautą. Per
duokite jam mano linkėjimą 
greit pasveikti.

Jau vėlus laikas, tad baigiu. 
Prašau perduoti visiems mano 
geriausius linkėjimus —

Jūsų mylintis sūnus,
Al.

Išvyko Į Šermenis
J. ir O. Kazakevičiai su 

dukrele Florence ir A. Navi
kų šeima išvyko į šermenis ir
laidotuves savo giminaičio Jo
no Prasausko. Prasauskas mirė 
staiga, namie, Naugatuck, 
Conn., penktadienio rytą, 
gruodžio 8-tą, nuo širdies ata
kos. Pašarvotas uošvio Liudvi
ko Griškausko namuose, Sey
mour, Conn. Laidos pirmadie
nį, 11-tą gruodžio.

Prasauskas buvo dar jau
nas žmogus. Liko jauna žmo
na su dviem mažais vaikais.

PAMATYK NAUJAUSIUS ŽINIŲ 
JUDŽIUS EMBASSY NEWSREEL 

TEATRE!
IŠ Rusijos—matyk dar vieną Nacių su
mušimą! Matyk Vokiečių armiją gr|žtan1 
atgal karčiu keliu j besąlygini pasidavimą! 
Matyk Talkininkų žygį j Metzą! Matyk 
Graikijos uostą Salonikų atvaduotą! Matyk 
Talkininkų atsiųstus reikmenis maršalui 
Tito! Matyk užgrobtus jodžius iš pasimo- 
Jimo nužudyt Hitler)! Girdėk Žinių Foru
mą—Laimingiausia tauta ant žemės. Ma
tyk Japonų Amerikiečių kariuomenę ilgei- 
bijant dingus) batalioną! Matyk naujau
sią jud) “This is America“—Navy Yard, 
Ir dar žinias iš visų pasaulio karo frontų
CMDACCV NEWSREEL theatre AIYIDAmuI BROADWAY ir 46 ST.

SPECIALIS 
ĮVYKIS

Lietuvai Pagelbos Teikimo Komitetas 
Daug Dirba Liet. Žmoniy Gerovei

Iš LPTK Susirinkimo, Įvykusio 
Lapkričio 30-tą.

Iš kuopų ir draugų delegatų 
raportų pasirodė, kad Lietuvos 
žmonių paramai drapanų ir 
čeverykų rinkimas eina labai 
gerai. Daugelis neturinčių nu
liekamo gero dėvėto drabužio, 
duoda pinigais ir prašo nupirk
ti naujų drabužių. Yra duo
dančių dėvėtų drapanų ir vis- 
tiek prisidedančių prie nupir
kimo varde brooklyniečių nau
jų drabužių, žmonės pradeda 
daugiau atjausti Lietuvos žmo
nėms, nuvargintiems karo ir 
fašizmo, visko daugiau aukau
ja.

Talka Talkininkams

Buvo daug kalbama, kaip 
pagelbėti Lietuvių Liaudies Te
atrui sekmingiaus suruošti per
statymą veikalo “Prieš Srovę. 
Tapo išrinkta daugiau darbi
ninkų padirbėti laike perstaty
mo, 10 d. gruodžio, 3:30 vai. 
po pietų, Labor Lyceum, 949 
Willoughby Ave., Brooklyne.

“Prieš Srovę” perstatymo vi
są pelną Liaudies Teatras ski
ria kalėdinėms dovanoms Lie
tuvos vaikams.

Išsiuntėm 7-tą, Ruošiame 
8-tą Siuntinį

J. W. Tomsonas raportavo, 
kad 7-tas siuntinys išsiųstas 
daug didesnis už 6-tą, pirmesnį 
siuntinį. Septinto siuntinio su
krauta 50 rutulių (bales). “Be
las” sveria lig 700 svarų. Tai 
vien tik drapanų išsiųsta dau
giau 14 tonų. O muilo, čevery

kų ir kitų reikmenų prikrauta 
87 skrynios.

Jieškome naujų gerų pirki
nių, taipgi renkame ir taisome 
dėvėtus drabužius 8-tam siun
tiniui. J. W. Tomsonas, pirmi
ninkas, savo raporte pažymėjo, 
kad galima nebrangiai nupirk
ti 18 tuzinų viršutinių marški
niu. Išrinkta K. Rušinskienė su 
Tomsonu apžiūrėti, ir abiem 
sutikus dėl tinkamumo, paimti 
pasiuntimui Lietuvon.

«• F. Reinhardt pridavė blanką 
su $16. J. Juškos blanka pri
duota su $14.50.

Pasveikinimais veikalo “Prieš 
Srovę” programoje priduota 
$73.

• Plačiai kalbėta Lietuvos vai
kučių našlaičių aprodymo klau
simu. Nutarta atsišaukti į vi
sus geros valios žmones, kad, 
kas gali, nupirktų visą eilutę 
drapanėlių berniukui ar mei- 
gaitei, sudarytų pundelį, Įdėtų 
savo antrašus ir pasiųstų dra
bužių centrui, 417 Lorimer St., 
Brooklyn, 6, N. Y.

Organizacijos taipgi prašo
mos tam svarbiam tikslui pas
kirti pinigų iš iždo ar sureng
ti pramogą ir pelną paskirti 
nupirkimui drapanėlių vaiku
čiams. Dėvėtų drapanų centran 
daugiausia prisiunčia augusiem 
žmonėm, o vaikučių drapanėlių 
labai mažai atsiunčia. Todėl 
yra reikalas nupirkti naujų.

Padėkite, draugės ir draugai, 
aprėdyti priaugančiąja Lietu
vos gentkartę, tautos žiedus — 
Lietuvos vaikučius.
< A. Mureika.

L.P.T. Brooklyn Kom. sekr.

Kalėdų Dovanos Lietuvos Vaikams
šiomis dienomis per Brook

lyno Skyrių (LPTK) gavome 
dovanų — nupirkti Lietuvos 
vaikučiams kalėdinių dovanų 
— drabužių. Aaukavo:

Jonas Juodzevičius $25.
P. Venciunas $10.
A. Gabalas, $5.
E. Sungailienė $5.
Laike eastnewyorkiečių va

karienės nuo stalo liko $2. Pi
nigus pridavė A. Balčiūnas.

Prašome brooklyniečių ir 
apylinkės lietuvių, kurie duo
site dovanų Lietuvos vaiku
čiams, duokite per Brooklyno 
Skyrių. Finansų sekretorė — 
K. Rušinskienė, ižd. J. Augu- 
tienė.

širdingai dėkojame už au
kas.

K. Rušinskienė,
Brooklyn© Skyriaus
Fin.

Pirmesnės Aukos Lietuvos 
Žmonėms

Per laikinojo Brooklyno Ko
miteto sekretorę Helen Za- 
blackas buvo priduota Lietu
vos žmonių drabužiams šioą! 
aukos:

Carl Bender ir Jonas Justis 
po 10.

Mačiuta $5.
Agnes Grubb $3.
Rinkevičius $1.
Per Joną Grubį $42.55.

Daugiau Dovanų Per 
Brooklyno Komitetą

Per Frank Reinhardt’ą Lie
tuvos žmonių drabužiams au
kojo:

C. Kundrotas $5.
S. Churinskas $3.
Po $1: F. Šimaitis, G. Rit- 

meier, F. Bush, A. Tukis, P.

Vižlanskienė, M. Stasunienė, 
O. Wink, A. Stainbraner. šios 
aukos priduota fin. sekr. Ru- 
šinskienei.

Per Joną ir M. Juškus dova
nojo :

M. Hacinkevičius $1.50.
Po $1 : Ig. Baranauskas, 

Ona Klimaitienė, Jokūbas Zau- 
ga, W. Yurkevičius, J. Ažys, J. 
Šilingas, A. Bagdonas, P. Ba
ranauskas, A. E. Sobel, P. 
švedas, Ig. B. Kubiliūnas, Kaz. 
Pužauskas, M. Saulančius.

šios aukos buvo gauta tarp 
Laisvės koncerto svečių, tad 
čia aukojusieji asmenys yra iš 
kelių miestų.

Dovanos Dėvėtais ir Naujais 
Drabužiais

Baigiant sudaryti Septintąjį 
Siuntinį dovanų daugelis 
brooklyniečių aukojo dėvėtų 
drabužių-batų. Ir jau nema
žai yra sunešę 8-jam. Tos do
vanos bus skelbiamos atskirai, 
sekamose laidose.

Taipgi atskirai bus skelbia
ma gatavai sudaryti pundeliai 
naujų drabužių dovanoms Lie
tuvos vaikams.

Pundeliai dovanų jau atei- 
dinėja. Drabužiukų juose yra 
visokių. Yra labai puošnių, 
šventadieniškų, yra paprastes
nių, bet labai praktiškų kas
dieniškų. Yra setų nuo marš
kinaičių ir apatinių kelnaičių 
iki ploščiaus ir kepurės, yra 
po vieną suknelę ar žaisminį,

Perlų Uosto Sukakties 
Diena New Yorke

New Yorko miestas apvaikš
čiojo japonų atakos ant Perlų 
Uosto trijų metų sukakties die
nų išpardavimu virš $25,000,- 
000 vertės individuališkų E bo- 
nų. Tiek buvo nusistatyta iš
pirkti per tą dieną. Bet iš
pirkta daugiau.

Ant didžiojo knygyno laiptų 
Įvyko iškilmingos ceremonijos 
pagerbti 6 šio karo didvyrius. 
Dalyvavo apie 10,000 publi
kos. Daug jaunų vyrų liuosno- 
riai Įstojo i Pajūrio Sargybą ir 
kitus galimus mūsų kariškos 
tarnybos skyrius.

Gaisras Padarė Daug 
Žalos Russian War

Relief Sandėlyje
Anksti ketvirtadienio rytą 

ištiko gaisras Russian War Re
lief sandėli, šešių aukštų, visą 
didelĮ bloko frontą užimant} 
bildingą, 401 Washington St., 
New Yorke.

Gaisrą pastebėjęs netoli 
esančios turgavietės darbinin
kas iššaukė gaisragesius. Pir
majai gaisragesių grupei pri
buvus ,liepsnos jau rangėsi pro 
langus 5-to ir 6-to aukštų. Ap
žvelgęs padėtĮ, pribuvusios 
grupės viršininkas Guinee tuo
jau iššaukė dar dvi kompani
jas gaisragesių. Visi jie kovo
jo su liepsnomis per apie porą 
valandų iki gaisrą suvaldė.

Sugadinta viršutiniuosę 
aukštuose buvę maisto produk
tai, sukrauti išvežimui, žemes
niuose keturiuose aukštuose 
sukrauta drabužiai.Tų ugnis ne
palietė, bet menama, jog daug 
bus buvę sugadinta suliejimu 
gesinant gaisrą.

Paprasti medėjai protestuo
ja prieš medėjus iš lėktuvų. 
Jie sako, kad tūli jų skrenda 
taip žemai, jog gali patys būti 
pašauti.

MIRĖ
Eva Miliauskas, 50 m. am

žiaus, 1415 Wilkins Ave., 
Bronx, N. Y., mirė gruodžio 8 
d., Bellevue ligoninėje. Kūnas 
pašarvotas graboriaus J. Garš
vos koplyčioje, 239 Bedford, 
Ave., Brooklyne, kurio Įstaiga 
rūpinasi ir šių laidotuvių pa
reigomis.

Laidotuvės Įvyks gruodžio 
12 d., 10 vai., Šv. Jono kapi
nėse. Velionė paliko nuliūdime 
vyrą ir tris sūnus.

skalbiamą drabužėlį berniu
kui. Yra mažų, kūdikiui. Yra 
ir 15-16 metų, vaikams. Viso
kio amžiaus vaikų yra, visokių 
drabužių reikia.

žodžiu, perka ai’ siuva, kas 
kam prieinamiau—kas kam iš
galima ar įdomiau.

Vaikučiams pundelių vajus 
bus vedamas tik iki Kalėdų ir 
bus siunčiamos specialiu laivu. 
Tad, kas darys tokius punde
lius, reikia paskubėti. Prie kož- 
no tokio pundelio pridedama 
mažytė sveikinimo kortelė su 
dovanos siuntėjo vardu ir ant
rašų, kad gavėjas galėtų para
šyti laiškutį.

ITURBI
PIANO 

VAKARAS

Scarlatti. Mozart. Beethoven Appasionata. Brahma Paganini. Chopin. 
Horton Gould Blues ir Etude in Boogie-Woogie

5IV AVAR P‘s Iturbi auk°ja savo patarnavimus pirmoj
mJ V HIyHR OriJV metinėj sukaktyj N. Y. City Centre.

VIETOS DABAR prie durų—90c - $1.20 - $1.80 »u taksais.

N. Y. CITY CENTER, įsi w. br st
Majoras F. H. I^Guardia, prez.

u*

Naujove Roxy Teatre
Kad palengvinti rūkoriams 

degtukų stoką, Roxy Teatro 
vedėjai nusprendė išdalinti vi
są turimą sukrautą degtukų 
sandėlį. Savo kostumeriams iš
einant iš teatro duos po pake
lį degtukų dovanai.

Roxy, 7th Avė. ir 50th St. 
dar vis teborodo
for the Boys.” Scenoje 
Savo, Mildred Bailey, 
Primus.

Pradedant gruodžio
Roxy ateina Zanuck’o produk
cijos filmą “Winged Victory.”

Stanley Teatre
Aštunta savaitė Stanley Te

atre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke, sėkmingai teberodoma 
stebėtinoji Sovietų filmą “The 
Rainbow.” Gal būt, kad jau ne 
ilgai bepasiliks tame teatre. '

Something
Jimmy

Pearl

20-ta Į

Liet Piliečių Kliube Gir
dėsime Veterano Laik
raštininko Prakalbą
Louis Budenz, ilgametė 

žvaigždė darbo žmonių laik
raštininkuose, sakys prakalbą 
Lietuvių Am. Piliečių Kliubo 
salėj, 280 Union Avė., Brook
lyne. Prakalbos įvyks antradie
nio vakarą, gruodžio 12-tą. Jas 
rengia CPA Lincoln ir Cacchio- 
ne Kliubai, veikiantieji šio 
distrikto ribose.

Budenz kalbės apie svar
biausius pasaulinius nuotikius, 
aiškins jų reikšmę ir svarbą 
darbininkų spaudos informavi
me žmonių, taipgi nulėmime 
tų įvykių gerojon pusėn. Verta 
visiems dalyvauti. Verta išgirs
ti to žymaus kolumnisto, poli
tiko ir kalbėtojaus įdomią pra
kalbą. Kalbės angliškai.

of
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SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kriaučių A. C. W. 
A., local 54 susirinkimas įvyks
d. gruodžio, Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bo salėje, 280 Union Avė., 7:30 v.v. 
Visi kriaučiai ir kriaučkos dalyvau
kite, nes bus renkama lokalo val
dyba .ir Pildančios Tarybos nariai 
1945 m. — J. K. (290-291)

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja 2 kambarių apart- 

mentas. Randa $11 j mėnesi, yra ir 
gasas. 67 Scholes St., Brooklyne. 
Labai patogi gyiventi vieta.

(289-291)

DANTŲ GYDYTOJAS

DR, A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
VALANDOS:

Fotografas
Traukiu pavęikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

Iš senų 

ius< 
sudarau 
rikoniška i s.

" ‘ M.Mm kalni esant
padidinu t o k i o 
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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. 0 BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499.

Scena iš
tu Amerikoje rodoma Stanley Teatre,- New Yorke. Pa
veiksle matome didvyrišką partizanę Oleną nelygioj 
kovoj su nacių budeliais už gyvastį laukiamojo kūdikio, 
už savo žmones ir kraštą.

Sovietų filmos “The Rainbow,” pirmu kar-

SHOP
Savininkas

Kalnios

Avenue

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER
K. DEGUTIS,

Prieinamos

306 Union
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN 6, N. Y.
GERAI PATYRŲ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
ateičių* *u naujausiai* Jtaiaymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. «Tagg 2-8842

į ZXCA RESTAURANT
J STANLEY RUTKONAS
• SAVININKAS

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

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

ų..—

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užėjimui 
grupėms. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

L HowTo$4|<r
THOSE
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Dalmonto 
Žiedai nuo

Vyriškas 
žiedas

$19-95
ir aukštyn

$19.95 
b aukštyn

Jums

Už Mažas
Rankpinigius

Palaikysime

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
birthstone j: z
žiedai $g.95 
Ir aukityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St.
TeL ST. 2-2178.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAIS.




