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Rašo R. MIZARA

laimėjo liaudis, liaudis, trokš
tanti greičiau karą laimėti ir 
pastovią pasaulyj taiką Įkūny
ti.

Mūsų gyvenime nėra buvę 
Amerikoje tokios prezidenti
nių rinkimų kampanijos, ko
kią šiemet turėjome. Republi-
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konai politikieriai, republiko- 
nai, trokštą valdiškų vietų, vi
sokį sąmoningi ir nesąmoningi 
fašizmo apaštalai keleto mė
nesių bėgyje prieš lapkričio 7 
d. pylė srutas per spaudą, ra
diją ir nuo estradų.

Pikta, koktu padoriam žmo-

Raudonoji Armija Perkerta 
Susisiekimus Tarp Buda

pešto ir Slovakijos
gui buvo to visko klausyti ir tą 
viską skaityti!

Du lietuvių dienraščiai atvi
rai, drąsiai ir _____  ..
piktąją propagandą i 
viškosios visuomenės.

London, lapkr. 13.—Rau
jjdonosios Armijos tankai ir 

-• nuolat mušė" ta pėstininkai vakar nubloškė 
iš lietu-1vokiečius ir vengrus iki 13 

Tais,mylių atgal plačiu frontu
dienraščiais buvo Laisvė ir Vil
nis. šiandien laisviečiai ir vil- 
mečiai drauge su visais Ameri
kos žmonių milijonais gali pa
sididžiuoti savo laimėjimais!

★ ★ ★
Man pasakoja, jog tūli 

Brooklyno kriaučiai (dargi so- 
cijalistai, jei norit žinoti), agi
tavo už p. Dewey. Jie ne tik 
agitavo, bet ir net su kitais' 
ėjo lažybų, statydami pinigų 
sumas už gub. Dewey.

Šiandien jie vaikščioja gal
vas nuleidę, kaip žemes prara
dę !

Na, o vienas lietuvis biznie
rius, sakoma, geroką pinigų su-
mą išlošė lažybomis. Vokiečiai 
ir italai jam sumokėjo. Vokie
čiai ir italai, mat, buvo įsitiki
nę, kad jų kandidatas laimė
siąs.

★ ★ ★
Kalbant apie prezidentinių 

rinkimų kampaniją, negalima 
nepripažinti didelio nuopelno 
filmų, scenos ir radijo artis
tams.

Milžiniška jų dauguma rė
mė prezidentą Rooseveltą ir 
jie nesigailėjo savo triūso 
Amerikos visuomenei sužadin
ti, jai šviesti ir ją akstinti sto
vėti su prezidentu Rooseveltu.

Tai džiuginąs reiškinys ir jis 
buvo pirmas tok is mūsų kraš
to istorijoje.

Tą patį darė daugelis moks
lininkų, skulptorių, tapytojų, 
rašytojų ir kitų profesijų žmo
nių. Jiems visiems priklauso 
didelė pagarba!

Jau pasirodė trys naujai 
pradėtojo mūsų dienraštyje 
angliško skyriaus laidos. Man 
šis skyrius patinka. Rimtai ir 
gražiai suredaguotas, — turi
ningas.

Be abejo, tai tik pradžia. 
Tobulinimui galo niekad nėra, 
tai bus tobulinamas ir gerina
mas ir Laisvės angliškas sky
rius.

Skyriaus redaktorė Marga- 

tarp Budapešto, Vengrijos 
sostamiesčio, ir rytinės Če- 
choslovakijos. Užimdami 
Mozoekoevesd miestą ir ge
ležinkelio stotį, Sovietų ka
riai perkirto vengrams ir 
vokiečiam tiesioginį susisie
kimą tarp Budapešto ir ry
tinės Čechoslovakijos. Šio
je fronto dalyje raudonar
miečiai pagrobė 22 priešų 
kanuoles, 40 minosvaidžių 
ir kelis karinius sandėlius.

13 mylių į pietų rytus 
nuo Budapešto Antroji Uk
rainos armija, komanduo-

ITALĘ KOMUNISTAI IR 
SOCIALISTAI SYKIU PAGER-

BE RUSĘ REVOLIUCIJĄ
Roma.— Socialistinės Ru

sų Revoliucijos 27-metinei 
sukakčiai pagerbti komuni- 
Istai, socialistai ir kitos kai
riosios partijos suruošė vie
ną iš didžiausių demonstra
cijų visoje naujovinėje Ro
mes istorijoje, kaip rašo 
New Yorko Times kores
pondentas Herbert L. Mat
thews.

Į milžinišką Palatino sta- 
diumą sugužėjo daugiau

Lenkijoj Naciai Nunuodiję 
Milionus Žydu

Slaptasis žydų judėjimas 
Lenkijoj išleido knygelę, ku
rioj aprašoma, kaip vokie
čiai Tremblinkos stovyk
loje nuolat šimtais varė žy
dus i tam tikrus kambarius 
ir nuodingomis dujomis ma
rino. Skaičiuojama, kad 
taip jie nunuodijo daugiau 
kaip 3,000,000 žydų vyrų, 
moterų ir vaikų. 

jama maršalo Malinovskio, 
užėmė Monor miestą, galin
gą vengrų-vokiečių tvirtu
mą, ir užvaldė visą Buda
pešto - Szolnoko geležinke
lio liniją, apart keleto my
lių prie pat Budapešto.

Per dieną raudonarmie
čiai užėmė daugiau kaip 30 
Vengrijos miestų,. geležin
kelių stočių ir kitų gyvena
mųjų vietų. Arti Budapešto 
jie suėmė virš 700 vokiečių 
ir vengrų kareivių ir oficie- 
riu. v

Septintojo vengrų armi
jos korpuso štabo galva, 
pulkininkas Otto Jatz per
lėkė į Raudonosios Armijos 
pusę.

kaip 80,000 žmonių, o dar 
tūkstančiai neįtilpdami liko 
lauke.

Kalbas sakė komunistai 
ir socialistai kalbėtojai, pa
gerbdami Sovietinę Rusijos 
revoliuciją ir atžymėdami 
Sovietų Sąjungos nuopel
nus Jungtinių Tautų kovo
je prieš fašistų Ašį.

Be to, įvyko didžiulės de
monstracijos gatvėse So
cialistinei Rusų Revoliuci
jai pagerbti.

JUGOSLAVŲ IR BULGARŲ 
LAIMĖJIMAI

London, lapkr. 13. —Ju
goslavų partizanai ir bend
radarbiaują su jais bulga
rai atėmė iš vokiečių Ku- 
manovo ir du kitus svar
bius miestelius arti Skoplje 
miesto, didžio geležinkelių 
mazgo pietinėje Jugoslavi
jos dalyje.
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NACIAI PER PUSME- 
l TĮ BOSU SUPLIEK

TI, SAKO CHURCHILL
įPai'yžius. — Anglijos mi- 

nisteris pirmininkas Chur- 
chillas, kalbėdamas Pary
žiuje, spėjo, kad per šešis 
sekamuosius mėnesius gal 
visiškai bus sutriuškinti vo
kiečiu pasipriešinimai.

Jis? tarp kitko, pareiškė, 
jog būtinai reikia sudaryti 
stiprią Francijos armiją 
kaip galint greičiau; tatai 
esą reikalinga Europos lyg
svarai ir susitvarkymui. 
Churčhillas tikėjosi, kad 
Prancūzų armija suvaidins 
savo vaidmenį galutinuose 
pergalės mūšiuose. Jis taip
gi šaukė visus francūzus 
apsivienyti generolo 
Gaulle vadovybėje, užmirš
ti vidujinius savo vaidus 
ir taip padėti Europos pu
siausvirą atsteigti.

Japonijos radijas prane
šė, kad Amerikos lakūnai 
vėl bombardavo japonų į- 
rengimus Maniloj, Filipinų 
salų sostamiestyje.

Ig,I .

Numesta Virš Pusės 
Miliūno Tonų Bombų

| Nacius per Mėnesį
London. — Didieji Ame

rikos bombanešiai vien 
praeitą mėnesį paleido 638,- 
880 tonų bombų į karinius 
nacių taikinius. 330,000 to
nų bombų iš to skaičiaus 
buvo numesta į pačios Vo
kietijos fabrikus, geležin
kelių stotis ir kitus karui 
svarbius įrengimus.

Nuo 1942 m. rugpjūčio 
Jungtinių Valstijų lėktuvai, 
pakildami iš Anglijos ir I- 
talijos, viso nušovė 12,640 
vokiečių lėktuvų per kauty
nes ore ir sunaikino dar 
2,570 nacių lėktuvų ant že
mės. Tuo tarpu Amerika 
nustojo 5,708 bombanešių 
ir 2,449 lengvųjų lėktuvų.

Amerikos Artilerija Beveik Užkerta 
Visus Pasitraukimo Kelius Vokiečiams 

Iš Metzo, Tvirtumos Miesto
Franci j a. — Trečiosios 

amerikiečių armijos jungi
niai iš šiaurinio ir pietinio 
šonų tiek apėjo vokiečius 
Metzo mieste - tvirtumoje, 
kad naciams teliko 12 mylių 
spraga pasitraukt iš to 
Francijos miesto į rytus 
linkui Vokietijos. Bet jan
kių artilerijos ugnis pasie
kia visus geležinkelius ir 
vieškelius, kuriais hitleri
ninkai mėgintų ištrūkt iš 
Metzo. Jau pirm poros die
nų amerikiečiai perkirto 
svarbiausius vokiečiams pa
sitraukimo geležinkelius iš 
Metzo į pietų rytus, linkui

de Sarrebourgo geležinkelių 
mazgo.

Įvairiose Metzo fronto

DESPERAC1JON ĮPUOLĘ 
NACIAI SAUKIA VISUS 

CIVILIUS KARIAUTI
London. — Heinrichas 

Himmleris, visos nacių po
licijos galva, skaitė per ra
diją Hitlerio atsišaukimą į 
vadinamąją vokiečių liau
dies šturminę kūriuomenę, 
arba miliciją, sudarytą iš 
senių, vyrų, moterų ir vai
kų. Atsišaukimas pilnas nu
siminimo, kad talkininkai 
nesitaikys su Vokietija, iki 
ji besąlyginiai pasiduos.

(Maskva ne kartą prane
šė, jog toks nacių vaiskas 
slapstosi bei greit pasiduo
da Prūsuose.)

Hitleris girėsi, kad jis tu
rįs milionus apginkluotų ir 
išlavintų kovot civilių žmo
nių, ir pasakojo, kad jie ka
riausią dėl kiekvieno namo. 
Ta jų kova, girdi, galėsian
ti tęstis ne kelis metus, bet 
ilgus laikotarpius. Hitleris 
vėl bandė pakurstyt Ame
riką ir Angliją prieš Sovie
tų Sąjungą ir pasakojo, būk 
bolševizmas ir žydai vedą 
kapitalistinį pasaulį į galu- 

\ dalyse Amerikos kariai pa- 
! žygiavo dar pusantros iki 
keturių mylių pirmyn. Tarp 

; kitko, jie užėmė Brieux, 
i pusketvirtos mylios į šiau- 
irius nuo Metzo, o į pietų 
I rytus išmušė priešus iš O- 
Irono, Fonteny ir paėmė Ro- 
dalbe ir eilę kitų vietovių.

Sekmadienį buvo matyt 
[dvi ilgos eilės arklinių ve
ržimų, traukiančių iš Metzo 
!linkui Vokietijos. Bet Ang
lijos radijas įspėjo, kad gal 
tik civiliai gyventojai ir 
daiktai iškraustomi iš Me
tzo, o ne vokiečiu karinome- z v

nė.
Amerikiečiai pirm poros 

dienų užėmė Koenigsma- 
cher fortą toliau į šiaurius 

tinąją pragaištį.
Goebbels, nacių propa

gandos ministeris, per ra
diją užreiškė, kad Vokieti
ja, girdi, “nėra nusidėvėjus 
ir kovos tol, kol jos priešai 
padarys žmonišką taiką su 
ja.”

(Londone pasklido gan
dai, kad Hitleris gal miręs 
arba sunkiai sergąs; tai esą 
galimas daiktas, jog kas ki
tas ir tą kalbą parašęs.)

Dideli Naciu Nuostoliai 
Ryty Prūsijoj

Per paskutines kautynes 
Rytinėje Prūsijoje Raudo
noji Armija padarė labai di
delių nuostolių vokiečiams, 
kaip praneša Maskvos ra
dijas.

Berlyno radijas sakė, 
kad Sovietai pradėjo smar
kiai atakuot nacius Rytų 
Prūsijoj.

nuo Metzo. Tada vokiečiai 
su didelėmis tankų ir pėsti
ninkų jėgomis kontr-ataka- 
vo amerikiečius ir privertė 
juos pasitraukt apie porą 
mylių atgal ties Kerlingu, 3 
mylios nuo Keonigsmache- 
rio. Bet Amerikos kariuo
menė paskui ėmė ryžtingai 
pulti nacius ir atgriebė dalį 
tenaitinių savo pozicijų.

Amerikiečiai Pralaužė 
Vokiečių Liniją

Paryžius, lapkr. 13. — 
Trečioji Amerikos armija 
dar vienoj vietoj pralaužė 
vokiečių apsigynimo liniją 
palei Moselle upę, 12 mylių 
į šiaurius nuo Metzo tvirto
vės. Amerikiečiai įsteigė ir 
sudrūtino savo poziciją ry
tiniame tos upės šone, apie 
18 mylių nuo Vokietijos ru- 
bežiaus.

Neoficialiai pranešama, 
kad naciai jau pradėję 
kraustyti savo kanuoles iš 
Metzo.

Holandijoj Atrasta Na
ciu {rengimai Belais

viams Nuodyti

Vught, Holandija. — Bu
vusioje nacių koncentraci
jos stovykloje šioj apylin
kėj atrasta mirties kamba
riai, kuriuose vokiečiai nuo
dingomis dujomis marino 
belaisvius, vyrus, moteris 
ir vaikus, daugiausiai žy
dus. Atrasta ir kartuvių pa
laikai. Yra įrodymų, kad na
ciai bent kelis šimtus belai
svių sušaudė.

Nužudytųjų lavonus hit
lerininkai degino tam ty
čia įrengtose krematorijo- 
se, bet ir ugnis nesunaikino 
visų jų žudynių pėdsakų.

VILNIAUS MENO AKADEMIJOS ATIDARYMAS IR PANAUJINTA JOS VEIKLAdel turinio, technikos ir kitko. v . v v
&Siųskit patarimus, pastabas, 

sumanymus ir nuolat skaityki
te angliškąjį skyrių.

★ ★ ★
Dažnai ne vienam mūsų ge

rų prietelių tenka susitikti — 
darbe ir gatvėje ir bet kokio
je įstaigoje, — tik angliškai 
kalbančių žmonių. Su jais ten
ka išsikalbėti apie visokius rei
kalus. Jie dažnai nori sužinoti 
to ar kito apie Amerikos lie
tuvių veiklą.

Šis skyrius — NEWS and 
VIEWS — kaip tik ir pasitar
naus tokiems reikalams. Jį 
skaitąs žmogus gali tuojau 
duoti tą ar kitą straipsnelį pa
skaityti tokiam, kuris nori ži
noti apie lietuvius, bet nemoka 
lietuviškai skaityti.

★ ★ ★
Gilaus įspūdžio manyje pa

darė A. Vaivusko straipsnys- 
korespondencija apie Urugua- 
jaus lietuvių masinį mitingą,

(Tąsa 5-me puslapyje)

Rašo O. Savičius:
Vilniuje atsidarė Meno 

Akademija spalių 16 d. 
Pirmosiose pamokose buvo 
112 studentų; o pirm karo 
ši akademija paprastai tu
rėdavo iki 150 studentų. 
Dabar jų mažiau yra todėl, 
kad daugelis studentų 
dar nesugrįžo iš karinių 
sričių; kai kurie tebėra už
silikę kaimuose, kur jie 
slapstėsi nuo vokiečių. Bet 
dabar kasdien atvyksta vis 
naujų studentų.

Jau buvo padaryta trys 
kvotimai - varžytinės dėlei 
gabiausių studentų priėmi
mo. Teks daryti dar pora 
tokių kvotimų. Šalia kitko, 
kvočiama iš tokių dalykų, 
kaip portretų ir figūrų pai
šyba bei skulptūra, braižy
ba ir tapybinė kompozicija. 
Vieni kvotimai tęsiasi visą 

E

savaitę.
Kadangi vokiečiai sunai

kino užrašus ir kitus doku
mentus, tai ir senieji stu
dentai, sugrįžę po trejų 
metų, turi laikyti kvotimus, 
nes trūksta įrodymu, kiek 
kuris studentas buvo pa
žengęs pirmyn vienoje ar 
kitoj meno šakoje.

Šiuo tarpu akademija turi 
tapybos, skulptūros ir gra
fiško meno kursus. Archi
tektūros skyrius bus atida
rytas tik ateinančiais me
tais. Į architektūrą yra 
kreipiama didelio dėmesio. 
Nes reikia atstatyt bei pa- 
naujint įvairius namus ir 
pastatus, kuriuos vokiečiai 
visiškai sunaikino bei dali
nai suardė. Todėl bus lavi
nama juo didesnis skaičius 
naujų architektų. Visų pir
ma turės būt atsteigti se-

Iš Atsilankymo į Vilniaus Meno Akademiją ir Pasikalbėjimo 
Su Jos Vice-Rektorium Prof. Rudaičiu

noviniai Vilniaus pastatai 
bei paminklai. Žymėtina, 
jog Vilnius yra lopšys lie
tuviško baroko stiliaus ar
chitektūros.

PROFESORIAI
Tafp profesorių yra ilga 

eilė pasižymėjusių meno 
žinovų ir artistų. Akademi
jos rektorius yra Bulaka, 
iliustracijų artistas, apvai
nikuotas Paryžiaus parodo
je 1937 m. Bulaka yra da
lyvavęs ir lietuvių meno pa
rodoje Amerikoje 1939 me
tais. :

Profesorius Venažinskis, 
tapybos skyriaus dekanas, 
yra įkūrėjas pirmosios me
no mokyklos Kaune. Prof. 
Mikėhas, skluptūros sky

riaus galva, taip pat buvo 
aukštai pagerbtas Pary
žiaus parodoj 1937 m. ir da
lyvavo lietuvių meno paro
doj Amerikoje. Galaunė, jo 
padėjėjas, duos pamokas a- 
pie tautinį lietuvių meną. 
Jurkūnas, grafiškas artis
tas, vadovauja akademijos 
skyriui, kur mokoma ga
minti meno kūrinius iš me
džio.

Daktarė Jacinienė - Kai
riūkštytė dėstys meno isto
riją. Irena Trečiokaitė, jau
na ir labai talentinga ta
pytoja, vadovauja pamink
linės tapybos skyriui. Prof. 
Aleksandravičius yra skulp
tūros skyriaus galva. Pa
laima, gerai žinomas teat- 

rimų scenerijų artistas, 
mokys savo meno.

Vokiečių okupacijos metu 
Vilniaus Meno Akademija 
buvo palaikoma tik dėl var
do. Nors vokiečiai iš karto 
neuždarė akademijos, bet 
dauguma studentų pabėgo, 
kad vokiečiai jų nesumobi
lizuotų. Dalis profesorių 
bei mokytojų taip pat išsi
slapstė. Likusiems studen
tam trūko medžiagų. Ilgą 
laiką studentai teturėjo tik 
tų dažų, kuriuos padovano
jo Leningrado lietuviai ar
tistai 11940 m.

1943 m. kovo mėn. vokie
čiai visiškai uždarė Meno 
Akademiją, kartu su kito
mis aukštosiomis mokyklo
mis. Akademijos rūmus už
ėmė vokiečių kariuomenės 
junginys. Nacių kareiviai 

sudaužė brangias skulptū
ros kopijas, tarp kurių bu
vo Michelangelo kūrinių 
kopijos iš Vatikano muzė- 
jaus ir kt. Vokiečiai suža
lojo ir pačius akademijos 
rūmus. Dabar profesoriai 
ir studentai atliekamu lai
ku stengiasi rūmus patai
syti ir sukoneveiktus meno 
kūrinius atsteigti.

Šiuo tarpu labai trūksta 
įvairių medžiagų ir įrankių, 
reikalingų tapybai ir skulp
tūrai. Nes vokiečiai sunai
kino ir dirbtuves, kur tie 
reikmenys buvo gaminami. 
Dabar vėl atidaroma ir į- 
rengiama tos dirbtuvės; tad 
po kiek laiko studentai 
gaus reikalingų medžiagų.

Žiūrint į studentų gabu
mus ir uolumą, aš esu įsi
tikinęs, jog lietuvių menas 
gyvuos.
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Lietuvos ’’Tiesa” Apie Patrijo- 
tinio Karo Vedimą

Mes gavome pluoštą “Tarybų Lietu
vos” numerių, išeinančiųjų laisvajame 
Vilniuje, taipgi gavome vieną numerį 
“Tiesos”, Lietuvos Komunistų Partijos 
organo. “Tiesa” taipgi išeidinėja laisvo
je Lietuvos sostinėje.

“Tiesoje” (num. 33) telpa įdomus re
dakcinis straipsnis, kurį mes čia ištisai 
perspausdiname. Laikraštis rašo:

Šios dienos “Tiesoje” skaitytojas ras 
žinutę apie pristatymą apdovanoti vals
tybine dovana Antano Cikotos, gyv. Sa- 
milių km. Panemunės vaisė., Kauno apsk. 
Traukiantis vokiečiams, A. Cikota pa
stebėjo, jog jie užminavo plentą ir tiltą. 
Pasiryžęs apie tai būtinai pranešti rau
donarmiečiams, Cikota, statydamas į 
pavojų gyvybę, sulaukė pirmo žygiuo
jančio dalinio ir įspėjo jo vadus majorą 
Kubasovą ir kapitoną Romaškevičių apie 
tai, jog priešaky kelias ir tiltas užminuo
ti. Išminuojant kelią, buvo išimta 80 mi
nų. Už tą žygį Armijos Karo Taryba 
pristatė A. Cikota vyriausybei apdova
noti.

Šis atsitikimas dar kartą parodo mū
sų tautos neapykantą vokiškajam grobi
kui bei plačiausių jos sluoksnių pasiryži
mą nesigailėti jėgų, o dargi ir pačios gy
vybės, kad kuo greičiau būtų galutinai 
sudaužyti rudieji kraugeriai, trejis 
tus engę, plėšę Lietuvą, grobę jos 
tus, naikinę ir žudę jos žmones.

Beveik per visą savo okupacijos
įotarpį vokiškieji grobikai dėjo visas pa
stangas patraukti lietuvių tautą į savo 
pusę, sukiršinti ją į brolžudišką kovą 
prieš kitas tarybines tautas. Pačioje ka
ro pradžioje, apsvaigę nuo pergalių, ku
rias jie pasiekė dėl to, kad veidmainiš
kai sulaužė taikos sutartį su Tarybų Są
junga ir iš pasalų ją užpuolė — vokiečiai 
ignoravo lietuvių tautą. Tačiau, kada 
pasipūtę prūsų fašistai prie Maskvos 
pirmą kartą pajuto, kokią galią jie drį
so užpulti, — nuo to laiko jie visokiais 
būdais mėgino, saujelės šiaudadūšių savo 
pakalikų remiami, sukinkyti lietuvius į 
savo karo vežimą. Jie siekė to visais bū
dais — apgaule ir viliojimais, smurtu ir 
prievarta. Jie kaitaliojo savo kaukes — 
iš “Didžiosios Vokietijos kūrėjų” pasida
rė “Europos gynėjais”. Šie žvėriškiausi 
žmonijos istorijoj kraugeriai net mėgi
no paslėpti savo kruvinus nagus po “tai
kos gynėjų” kailiu. Tačiau išskyrus sau-
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jelę niekšų ir išdavikų, lietuvis pasiliko 
ištikimas savo kraštui, savo tautai, nesi
davė vokiškojo okupanto nei įbaugina
mas, nei suviliojamas, nesidavė įtrau
kiamas į brolžudišką karą prieš broliš
kas tarybines tautas.

Per visą vokiškosios okupacijos laiko
tarpį ne tik nesiliovusi, bet nuolat sti
prėjanti partizaninė priešvokiška kova, 
atkaklus viso krašto pasipriešinimas vo
kiškajam okupantui bei visų okupantų 
įsakymų ir sumanymų sabotavimas, did
vyriška kova Raudonosios Armijos eilė
se savo tautiniuose , daliniuose — štai 
koks buvo lietuvių tautos atsakymas ru
diesiems kryžiuočių palikuonims. "

Kai tik Raudonoji Armija įžengė į 
Lietuvos teritoriją, lietuvių tauta ryž
tingai įsijungė į kovą už kuo greitesnį 
galutinį nekenčiamų vokiškųjų gaujų su
triuškinimą.

Lietuvos valstiečiai nesigaili savo tur
to, kad kuo geriau aprūpintų Raudoną
ją Armiją. Darbininkai, nugalėdami di
džiausius karo meto sunkumus, vieną po 
kitos paleidžia įmones miestuose, pa
šaukti vyrai įsijungia į ginkluotą kovą 
Raudonosios Armijos eilėse, lietuviškuo
se daliniuose. Lietuv. gyventojai, nepai
sydami pavojaus, visaip padeda Raudo
najai Armijai. Antano Ci kotos didvyriš
kas pasielgimas yra tik vienas gražiau
siųjų iš daugybės pavyzdžių, kuriais mir
gėte mirga Raudonosios Armijos įsaky
mai bei jos dalinių spauda ir kuriuose 
pasakojama apie narsius Lietuvos vals
tiečius, padedančius Raudonosios Armi
jos dalinių žvalgams, padedančius staty
ti tiltus ir taisyti plentus po priešo ug
nimi, laiku įspėjančius Raudonosios Ar
mijos dalinius apie priešą ir jo priemo
nes, nepaisant pavojaus savo gyvybei, 
kaip tai kad padarė Antanas Cikota.

Kara įėjo į savo lemiamą laikotarpį 
ir artinasi prie galutinės atomazgos. 
Raudonoji Armija prisiartino prie Var
šuvos ir Rytprūsių, Sąjungininkų ka
riuomenė Prancūzijoje pralaužė vokie
čių pajūrio gynybą ir įgavo plačius ma
nevrinius galimumus. Pastarieji vidaus 
įvykiai Vokietijoje liudija apie stiprius 
griuvimo reiškinius priešo krašto vidu
je.

Priešas jau prie prarajos krašto, ta
čiau, kaip moko mus draugas Stalinas, 
jis pats nešoks į prarają. Mes turime jį 
įstumti. Mūsų švenčiausia pareiga nesi
gailėti jėgų ir pastangų jam pribaigti. 
Kuo greičiau galutinai sužlugdysime 
priešą, tuo daugiau apsaugosime nuo su
naikinimo mūsų kraštą, tuo greičiau ga
lėsime pradėti ramų ir taikingą kūrybi
nį gyvenimą, tuo daugiau išgelbėsime sa
vo artimųjų gyvybių.

Besiartinančiose lemiamose kautynėse 
mes turime būti didžiųjų mums statomų 
reikalavimų aukštumoje.

Puikiosios mūsų tautos istorinės prieš- 
vokiškos karo tradicijos, garbingai tęs
tos ir vystytos šio karo metu, kraujas 
žuvusių geriausių mūsų tautos sūnų, at
minimas mūsų brolių ir seserų, gyvų su
degintų vokiškų barbarų Gumbuose ir 
Kernavėje, Fermoje ir Lazdėnuose, Pir- 
ciupiuose ir Miliūnuose, kraujas sušau
dytų dešimčių tūkstančių nekaltų žmo
nių Paneriuose ir IX forte, ragina mus 
įtempti visas jėgas, kad kuo greičiau 
galutinai žlugtų prakeikta sužvėrėjusių 
vokiškų fašistų sukurta hitlerinė Vokie
tija.

Naminis Frontas
Miesto Berniukai Geri Miškų

WASH1NGTONAS. — Jung
tinių Valstybių/ žemes Ūkio 
DepartĮmento Miškų Tarnyba 
aukštai įvertino apie 3,500 vi
sos šalies aukštesniosios mo
kyklos amžiaus berniukų nuo
pelnus, kurie per liepos, rug
pjūčio ir rugsėjo menesius pa
gelbėję kovoje su miškų gais
rais šiaurės 'Vakarų didžiųjų 
girių valstybėse.

Bendro Karių Išsilavinimo 
Reikalu

WASH1NGTONAS. — Ka
ro Informacijos Įstaiga infor
muoja,) kad šio karo eilinio 
Amerikos kareivio vidutinis iš
silavinimo laipsnis yra lygus 
antrųjų viduriniosios mokyklos 
metų studento išsilavinimui. 
Pereitojo karo metu, kareivio 
išsilavinimo lygis buvo lygus 
šeštojo skyriaus (grade) moki
nio išsilavinimui. OWI.

East St. Louis, 111
Mes Prisidedame Prie Lietuvai 
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ną, Išvakarėje 27 Metu Sukakties nuo Didžiosios Socialistinės Revoliucijos

Laisva Jau Visa 
Lietuva

Jau laisvas ir Vilnius ir Kaunas, 
Laisva jau visa Lietuva! 
Gyvenimas kuriasi naujas. 
Nespaudžia vergijos našta.
Jos kaimai ir miestai atbunda 
Gyvenimo naujo gijom, 
Nors tankai, kanuolės dar dunda, 
Bet naciai negrįš Lietuvon.

‘ Jau vėliavos laisvės banguoja 
Ant bokštų, kur liko sveiki. 
Linksmai sau lietuviai dainuoja, 
Kurie dar išliko gyvi.
Nors vargo dar daug reiks panešti, 
Tai juodo fašizmo vaisiai.

• Bet baimės nereiks jau tos kęsti, 
Ateitį matant šviesiai.

Širdyje plazdena visų, 
Kad Lietuvai šviesus likimas, 
Šeimoje^įaisvųjų tautų. 
Ir kur tik sutiksi lietuvį, 
Visur jis toks linksmas, smagus, 
Kad tėviškė laisvę jau turi, 
Iškentus su virš tris metus.

P. Pilėnas

Palanga
Žemelėj Birutes pakrantės gintarų

Vainikais dabinosi miško,
Tai tenai niekingų naciškų barbarų 

Sviediniai pirmieji ištiško.
Ten, kur žiedai krašto poilsin atvykę

Ilsėjos globoje Tarybų,
Išperos kryžiokų ten juosius apnykę, 

Paleido jiems smūgį berybų.
Ir taip mūsų gėlės ten žuvo ant vietos 

Nuo smūgių didžių niekadėjų
Ir smėlis Palangos jų krauju aplietos 

Pastiro nuo dvelkiančių vėjų.* * *
Dabar mūs kovūnai varo juos į bučių

Už krantų Birutės teršimą,
Už tragingą mirtį mūs brangių vaikučių, 

už ilgą mūs žemės plėšimą.

Už kraują krauju atmokėta.
Bausmė bus teisingai žudikam išduota 

Atėjo diena mūs tikėta.
Ir namai pionierių vėl pakils didingi: 

Puikesni, negu kad jie buvo,
Kils darbai Tarybų berybiai-širdingi 

Ne-veltui žiedai mūsų žuvo!...
A. Dagilis.

Lietuvai 
Komitetas susideda iš LDS 92 
kp. kliubo, LLD 49 kp. ir Lais
vės Mylėtojų Di’-tės.

Dradgijų daugiau 
bet joms nesvarbu, 
tu vos žmonės kenčia
dateklių, jiems nesvarbu, kad 
vokiečiai apiplėšė iki, pasku
tinio daikto,godžiu, mūsų dau
gelis lietuvių liko be atjauti
mo sav
Lietuvėj, dargi šaiposi iš tų, 
kurie rūpinasi Lietuvos žmonė
mis ir pagal išgalę aukoja pi
nigus i)r atliekamas drapanas.

Gerb. Mikuckiui nupirko 
naujų drapanų, prie tų, ką tu
rėjo atliekamų drapanų.

Adomas Kupstas nupirko 
porą gerų čeverykų dėl Lietu
vos raudonarmiečių. Daug dar
buojasi Aiduliai, Mikalauskas, 
Jieva Michulienė ir kiti, kurių 
vardai seka žemiau.

Aukavo pinigais:
Kliuįas $30.
Daujotai $15.
Ad. Kupstas $13.
A. ir M. Adams, iš Tilden, 

Ill. $10.
L. Bukauskas $7
P. Rimkus $6.
Po $5: Chas. Menčinskas, J. 

Senulis, V. Gudaitis, O. Girzai- 
tienė, P. Tretik, J. Lengvinas, 
O. Kurlenskienė, L. Burnis iš 
St. Louis, Mo. ir G. Bendi.x.

Po $2: Jul. Jakelevičienė, J. 
Mikalauskas, M. Tenikaitienė 
ir K. Dambrauskienė.

Po $1: Ona Stumbrienė is 
Tilden, Ill. ir J. Milašauskas 
iš St. Louis.

Suaukota viso $143. Iki 1 
d. lapkričio išmokėta: LPT 
Centrui $100. Išvalymas dra
panų $3.50. Išsiuntimas drapa
nų $9.29. Čeverykų pataisy
mas $8.45. Viso $121.24. Lie
ka pas iždininką J. Mikalaus
ką $21.76.

Rengiamas trečias siuntinys. 
Bus išlaidų : persiuntimas ir 
drapanų išvalymas, taipgi ir 
čeverykų taisymas. Pinigai rei
kalingi vietiniam komitetui.

Aukavo drapanų ir nekurie 
čeverykų: Aiduliai, Bražins
kai, Morkevičiai, Dambraus
kiene, Jieva Michulienė, Mai- 
kal, Mikalauskai, Valantinie- 
nė, Pužauskai, Senulis, Daujo
tai, Kupstas, Mikuckiai, Valai
tienė, Burokienė, L. ir O. Bu
kauskai, F. Bukauskai, M. Pu- 
žauskienė, Mrs. Šimkienė, M. 
Tenikaitienė, L. Burnis ir Ja- 
kelevičiai.

Prie pundelių prisidėjo: Jie
va Michulienė $5, J. Cassinati 
$3.50, Ad. Kupstas $3.50. Po 
$1: K. Dambrauskienė, P. 
Rimkus, L. Bukauskas ir G.

Varde komiteto, visiems ta
riu ačiū!

P. S. Kurie turite atliekamų 
drapanų ar čeverykų, tai pri- 
duokite po antrašu: 1377 N. 
25th St. arba praneškite J. 
Daujotui — pasirūpins paimti 
jūsų drapanas ir čeverykus.

J. J. Daujotas.

(Pabaiga) ,
Sovietinio patrijotiziho stiprybė glūdi 

fakte, kad jisai savo pamatu turi ne ra
sinius ar tautiniųš prietarus, bet gilų 
žmonių pasitikėjimą ir ištikimybę Sovie
tinei savo tėvynei, brolišką draugingu
mą visų tautybių darbo žmonių mūsų 
šalyje.

Sovietinis patrijotizmas yra harmonin
gas. Jis suderina. tautines žmonių tra
dicijas (padavimus) ir bendruosius svar
biuosius reikalus visų Sovietų Sąjungos 
darbo žmonių. Sovietinis patrijotizmas 
neskirsto, bet, atbulai, jungia visas tau
tas ir tautybes mūsų krašte į vieną bro
lišką šeimą. Tame reikia matyti pagrin
dą nesunaikinamam ir dar tvirtesniam 
draugingumui Sovietų Sąjungos tauty
bių. Tuo pačiu laiku Sovietų Sąjungos 
tautybės gerbia užsieninių kraštų tautų 
teises ir nepriklaųsoihybę, ir visuomet 
rodė pasiryžimą gyventi taikoj ir drau
gingume su kaimyninėmis valstybėmis. 
Tame reikia matyti pagrindą išvystymui 
ir sustiprinimui ryšių tarp mūsų valsty
bių ir visų laisvę mylinčių kraštų.

Naciij Ideologija — Kitų Tautų 
Neapykąnta.

Sovietų žmonės nekenčia vokiečių įsi
veržėlių ne todėl, kad jie yra kitataučiai, 
bet todėl, kad vokiečiai atnešė vargus 
ir kančias mūsų žmonėms ir visoms lais
vę mylinčioms tautoms. Juk tai yra se
nas mūsų žmonių posakis: “Vilkas ne 
todėl blogas, kad jis pilkas, bet todėl, 
kad jis avį suėdė.”

Kaipo savo ideologinius ginklus, vo
kiečių fašistai pasirinko rasinę (tautinę) 
žmonių neapykantos teoriją, manydami, 
kad jų pamokslai apie gyvulinį naciona
lizmą (tautizmą) sutvers moraliniai-po- 
litinius pagrindus vokiečiams įsiveržė
liams viešpatauti pavergtose tautose.

Tačiaus, hitlerininkų vedama rasinės 
neapykantos politika, tikrenybėje, tapo 
šaltiniu vidujinės jų silpnybės ir fašisti
nės vokiečių valstybės politinio atitvėri- 
mo nuo kitų kraštų.

Rasinės neapykantos ideologija ir po
litika yra vienas iš veiksnių, lemiančių 
žlugimą hitlerinių banditų sąmokslui. 
Negalima laikyti atsitiktinu dalyku to 
fakto, jog ne tiktai pavergti žmonės 
Francijoj, Jugoslavijoj, Lenkijoj, Čecho- 
slovakijoj, Graikijoj, Belgijoj, Danijoj, 
Norvegijoj ir Holandijoj sukilo prieš 
vokiečių imperialistus, bet prieš juos 
taip pat sukilo ir buvusieji Hitlerio pa
stumdėliai — italai, rumunai, suomiai, 
bulgarai.

Hitlerinė šaika su savo žmogėdiška 
politika sukėlė visas pasaulio tautybes 
prieš Vokietiją. Ir vadinamas “išrinkta
sis vokietys” virto visuotinės neapykan
tos dalyku.

Šio karo eigoje hitlerininkai nukentėjo 
ne tiktai karinį sumušimą, bet ir mora
linį ir politinį sumušimą.

Įgyvendinta mūsų krašte ideologija, 
pripažįstanti teisių lygybę visoms ra
sėms ir tautoms, laimėjo pilną pergalę 
prieš hitlerininkų gyvulinio nacionaliz
mo ir rasinės neapykantos ideologiją.

Dabar, kuomet patrijotinis karas eina 
į pergalingą pabaigą, istorinis Sovietų 
žmonių vaidmuo atsistoja visu savo dy
džiu. Dabar visi pripažįsta, jog sovieti
niai žmonės per pasiaukojančią kovą iš
gelbėjo visas Europos tautas nuo fašis
tinių pogromščikų. Tai yra didis patar
navimas, kurį Sovietų žmonės atliko 
žmonijos istorijai.
Didžiųjų Talkininkų Vienybės Triumfas

Dabar aš pažvelgsiu į užsieninės poli
tikos klausimus. Praeitieji metai buvo 
bendrojo reikalo triumfo metai prieš 
Vokietiją ir jos sąjungininkus; tam rei
kalui Sovietų Sąjungos, Didžiosios Bri
tanijos ir Jungtinių Valstijų tautos su
sivienijo į karinę santarvę. Tai buvo me
tai, kuriais tapo sudrūtinta trijų svar
biausių valstybių vienybė ir suderinta jų 
veiksmai prieš hitlerinę Vokietiją.

1 eherano Konierencij os nutarimas 
daryti bendrus veiksmus prieš Vokietiją 
ir puikus to nutarimo įvykdymas prak
tikoje sudaro vieną iš aiškiųjų nurody
mų, jog pastoviai tapo nustatytas fron
tas prieš hitlerinę sąjungą.

Mažai teras tume istorijoje tokių di
džių planingų žygių bendriems veiks
mams prieš bendrąjį priešą, kurie būtų

taip pilnai ir tikrai įvykdyti, kaip kad 
įvykdytas planas dėlei bendrojo smūgio 
prieš Vokietiją, išdirbtas Teherano kon
ferencijoje.

Nėra jokios abejonės, kad be pažiūrų 
vienybės ir be trijų didžiųjų valstybių 
veiksmų suderinimo nebūtų buvę gali
ma taip pilnai ir tikrai įkūnyti Tehera
no tarimus.

Antra vertus, taip pat neabejotina, 
jog sėkmingas Teherano tarimų įvykdy
mas tikrai patarnavo Jungtinių Tautų 
fronto suvienijimui ir sustiprinimui.

Dumbarton Oaks Konferencija
Dumbarton Oaks (Washingtone) kon

ferencijos tarimas dėlei pokarinio saugu
mo užtikrinimo reikia laikyti lygiai aiš
kiu Jungtinių Tautų fronto pastovumo 
ženklu.

Žmonės kalba apie skirtumus tarp šių 
valstybių tam tikrais saugumo klausi
mais. Suprantama, kad yra skirtumų. 
Būna skirtumų net tarp tos pačios par
tijos žmonių. Juo labiau gali jų atsiras
ti tarp skirtingų valstybių atstovų ir 
skirtingų partijų.

Nereikia stebėtis dėl to, kad yra skir
tumų, bet reikia stebėtis, kad tiek ma
žai tėra skirtumų ir kad jie paprastai, 
kaipo taisyklė, yra išsprendžiami beveik 
kiekvieną kartą po vieningo ir sutartino 
šių trijų didžiųjų valstybių veiksmo. 
Klausimas yra ne dėl skirtumų, bet dėl 
to, kad skirtumai neturėtų būti išspręsti 
prieš šių trijų didžių kraštų vienybės 
reikalus, ir kad, galų gale, jie būtų iš
spręsti linkmėje pilnos vienybės reikalų.

Yra žinoma, jog rimtesnių skirtumų 
tarpe mūsų buvo antrojo fronto atida
rymo klausimu. Bet mes lygiai gerai ži
nome, kad skirtumai buvo galų gale iš
spręsti pilno sutikimo dvasioje. Lygiai 
tai pat aš galiu pasakyti apie skirtumus 
Dumbarton Oaks konferencijoje.

Šios konferencijos požymis nėra tas, 
kad joje pasirodė kai kurie skirtumai, 
bet tas, kad devyni dešimtadaliai saugu
mo klausimų buvo toje konferencijoje 
išrišti visiško sutikimo dvasioje.

Štai kodėl aš manau, kad Dumbarton 
Oaks konferencijos nutarimai turėtų bū
ti laikomi vienu iš aiškių ženklų, rodan
čių fronto pastovumą prieš Vokietiją.

Pasitarimai su Churchillu Maskvoj
Dar gyvesniu ženklu, rodančiu Jung

tinių Tautų fronto suvienijimą, reikia 
laikyti neseniai įvykusius Maskvoje pa
sitarimus su Anglijos valdžios galva p. 
Churchillu ir jos užsienio reikalų minis- 
teriu p. Edenu; tie pasitarimai įvyko 
draugingumo atmosferoje ir pilno suti
kimo dvasioje.

Hitlerininkų Provokacijos
Visoj šio karo eigoj hitlerininkai dėjo 

pastangas, siekdami paskirstyt Jungti
nes Tautas ir nustatyt vieną prieš kitą, 
pasėt nuožiūras ir nesusipratimus tarp 
jų, nusilpnint karines jų pastangas ir 
tarpsavinį pasitikėjimą, o jei galima bū
tų, tai ir sukurstyt jas karan prieš viena

Tie hitlerininkų troškimai pilnai su
prantami. Jiems nėra didesnio pavojaus, 
kaip Jungtinių Tautų vienybė kovoje 
prieš hitlerinį imperializmą; ir visų di
džiausias jiems karinis ir politinis laimė
jimas būtų buvę, jeigu jiem būtų pavy
kę suardyti talkininkų valstybių vienybę 
kovoje prieš bendrąjį priešą.

Tačiaus, yra žinoma, kaip bergždi bu
vo fašistinių politikierių bandymai išna
rini šių didžiųjų valstybių santarvę. Ta
tai reiškia, jog ne koks ten atsitiktinas 
pereinamasis sumetimas, bet svarbūs il
galaikiai reikalai guli pamate santarvės 
tarp mūsų krašto, Didžiosios Britanijos 
ir Jungtinių Valstijų.

Nėra jokio reikalo abejoti, kad jeigu 
kovingoji demokratinių valstybių san
tarvė išlaikė kvotimus daugiau kaip per 
ketverius karo metus, jeigu ji sujungta 
krauju tautų, pakilusių ginti savo laisvę 
ir garbę, tai juo labiau ši santarvė iš
laikys kvotimus baigiamojoje karo daly-

Vokietijos z Sėbrų Atsimetimas
Praeiti metai, tačiau, buvo ne tik tal

kininkų valstybių glaudesnio susivieniji
mo metai prieš vokiečių ataką, bet ir to 
fronto paplatinimo metai. Negalima lai
kyti atsitiktinu dalyku to fakto, jog po 
Italijos ir kiti Vokietijos sąjungininkai 

(Tąsa ant 3 puslapio)
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TALKON LIETUVAI
Amerikos Demokratinių Lietuvių Lietuvai 
Pag. Teikimo Kom. Pirmininkui A. Bimbai

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos piliečiai, 
jau pirmomis karo dienomis apleidę liepsnojančias gim
tąsias pastoges, be reikalingiausių gyvenimui dalykų ir 
drabužių, išsisklaidė plačiuose Tarybų Sąjungos plotuo
se. Vieni jų, palikdami tėviškę, nespėjo nieko su savim 
pasiimti, kiti gi priešo aviacijos apšaudomi ir bombų 
daužomi, paskutinius savo turto ryšulėlius išmėtė pake
lėse. Daugelis šeimų, kurių maitintojai traukimosi metu 
žuvo nuo priešo kulkų arba išėjo kovoti prieš užpuolikus

Lietuvos gyventojus pačiais reikalingiausiais kasdieni
niame gyvenime reikmenimis. Užtat pradėta Jūsų kam
panija už rinkimą dovanų pasiuntimui į išvaduotą Ta
rybų Lietuvą yra labai sveikintina. Dovanų rinkimo 
kampanija yra priemonė, kuria Amerikos lietuviai dabar 
gali realiai padėti okupantų nusiaubtos Lietuvos atsta
tymui ir sukūrimui naujo laimingo mūsų tautai gyveni
mo. Linkiu Jums pasisekimo Jūsų darbe. Esu tikras, kad 
ir Lietuvos gyventojai už prisiųstas dovanas bus labai 
dėkingi savo broliams amerikiečiams.

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos 
Socialistinio Aprūpinimo Liaud. Komisaras

S. Brašiškis.
Maskva, 1944 m. birželio 29 d.

ir mūsų krašto pavergėjus - vokiečių fašistus, yra reika
lingi nuolatinės paramos. Taip pat yra reikalingi para
mos ir globos Tėvynės karo invalidai ir tie vaikučiai,

PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS
kurie liko atskirti nuo savo tėvų arba kurių tėvai žuvo 
fronte.

Visiems tiems laikinai atplėštiems nuo gimtosios že
mės mūsų tautiečiams reikalinga parama avaline ir dra
bužiais, o ligoniams ir ypač vaikučiams reikia maisto 
dalykų — cukraus, kakao, šokolado, pieno koncentrato 
ir kitų produktų. Todėl Lietuvos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Vyriausybei tenka nelengvas uždavinys 
sprendžiant mūsų evakuotųjų piliečių aprūpinimo klau-

1943, XII, 26. 
Brangūs broliai lietuviai!

Jau treti metai, kaip mes, 
lietuviai, kuriems pavyko 
išsigelbėti iš fašistinio, ver
govės, jungo esame susitel
kę į vieną kovingą būrį — 
mūsų tautinę diviziją.

Mes šventai pildome mu
šimą.

1943 metų spalio mėn. Maskvoje buvo gautas pirma
sis Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių dovanų siunti
nys, 1944 m. vasario mėn. — antrasis siuntinys, suside
dąs iš 84 dėžių tabako, cigaretų, muilo, vaikiškų drabu
žėlių ir kitokių daiktų. Trečiasis siuntinys (matyt, tai 
buvo atsilikusi kelyje dalis antrojo Jūsų dovanų siunti
nio), susidedąs iš devynių dėžių vaikiškos avalynės, vil
nonių megstinių gaminių, vaikiškų drabužėlių, maisto

sų senelių ir tėvelių priesai
ką: Lietuvis nebuvo ir ne
bus vergu. Kur tik priešas 
sutinka lietuvį — laisvės 
ginėją, tai jis žino, kad ten 
jam smūgis neišvengiamas.

Senovėje mūsų prabočiai 
susijungę su laisvę mylin
čiom tautom sudavė mirti-

produktų ir kitokių daiktų, gauta š. m. gegužės mėn.. nūs smūgius vokiečių kry-
Mūsų evakuotieji piliečiai, gavusieji amerikoniškų do-[ žiuočiams — Žalgirio mū- 

vanų, labai patenkinti geru muilu, šiltais vilnoniais šis, Saulės mūšiai yra žino-

tinius, kurie primena asme
ninį brolišką linkėjimą at
siųstą iš tolimo krašto per 
vandenynus ir jūras. Kiek
vienas jūsų broliškas žodis 
mus dar daugiau užgrūdi
na ir skatina be gailesčio 
naikinti amžinuosius mūsų 
tautos priešus, vokiečius 
fašistus.

Tegul šitas laiškas būna 
pasižadėjimas eilinio lietu
vių junginio kareivio, kad 
dėsime visas jėgas, o jei 
reikės ir gyvybę, kad kuo 
greičiau sumušti pasaulinį 
fašizmą ir išlaisvinti mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą.

Broliai Zilbermanai, 
Polevaja poetą, 39970 še.,

I. M. Zilbermanu.
megstiniais ir kitokiais daiktais, o mūsų mažuosius ypač mi visoj istorijoj, 
nudžiugino gražūs vaikiški bateliai, paltukai ir gardūs 
maisto dalykai. Rūkantiesiems buvo netikėta staigmena 
—malonaus skonio cigaretai ir tabakas.

Šiomis dovanomis Jūs padėjote mūsų vyriausybei ap
rūpinti nemažą skaičių reikalingų paramos evakuotųjų 
Lietuvos piliečių. Todėl visų gavusiųjų dovanas Lietu- junginys, kuris padėjo lik

Šioje karo eigoje kartu 
su visa Raudonąja Armija, 
vadovaujama drg. Stalino, 
duoda triuškinančius smū
gius ir lietuviškas tautinis

vos piliečių, Tėvynės karo invalidų ir vaikučių vardu viduoti vokiečių grupiruotę

25. 12. 43.
Dėkoju jums už siųstas 

man dovanas. Kaip džiugu 
yra gauti ką nors iš tolimų 
draugų. Visa tai rodo, kad 
tikslas mūsų yra vienas.

reiškiu nuoširdžią padėką visiems aukojusiems dovanas “Centraliniam fronte” ir 
broliams lietuviams amerikiečiams. Širdingą ačiū vi- Oriolo išlaisvinimo.
siems asmenims ir organizacijoms, prisidėjusiems ir pa- Dėka Tarybų vyriausy- 
dėjusiems renkant ir siunčiant dovanas. Ypač nuošir- bės pastangoms, mūsų tau- 
džią padėką reiškiu mūsų sesutėms lietuvėms, nepails- tinis juginys šiuo laiku 
tančioms mezgėjoms su tokiu atsidavimu ir rūpestingu- randasi artimiausiam fron- 
mu mezgančioms šiltus drabužius mūsų narsiesiems lie- to ruože nuo mūsų brangio- 
tuviams raudonarmiečiams, mūsų šauniesiems Lietuvos sios tėvynės Lietuvos. Ne-

Esu 45 mm prieštanki-
nio pabūklo taikytojas. 
Tankiai susieina žvilgsniai 
su žiauriais vokiečių žvilgs
niais.

Atvykau į karių eiles kar
tu su tėvu. Tėvas mano žu
vo vasaros kautynėse. Lie
tuvoj liko motina ir sesutė.

partizanams - kovotojams dėl brangiosios tėvynės išva
davimo iš hitlerinės vergovės, o taip pat Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetui.

Jūsų prisiųstosios dovanos paskirstytos pagal pride
damus prie šio laiško aktus.

Dabar, kada Raudonoji Armija sėkmingai veja vokiš
kuosius okupantus iš tarybinės žemės ir artėja prie mū
sų mylimos Tarybų Lietuvos, nešdama jai išsivadavi
mą iš hitlerinės vergovės, prieš mus atsiveria ypač pla
čios darbo perspektyvos. Mums reikės tuojau pat, atva
davus Lietuvą, aprūpinti vokiškųjų grobikų apiplėštus

betoli ta diena, kada kartu 
su Amerika ir Anglija iš 
rytų, pietų ir vakarų su- 
duosime paskutinį ir mirti
ną smūgį priešui ir tada 
atsipalaidavę nuo -pasauli
nio žmogėdros pančių grį
šime brangion tėvynėn Lie
tuvon.

Mieli broliai! Dėkuojame 
jum už atsiųstuosius siun-

Kažin ar jie dar gyvi? Jūs 
negalite įsivaizduoti vokie
čių žiaurumų ir fronte ir 
užnugary. Jų tikslas yra 
vienas — naikinti ir degin
ti viską, kas yra nevokiš
ka. Širdis nebegali iškęsti 
tokių žiaurumų.

Laukiame, kada išmuš 
ta valanda. Mes iš rytų, o 
jūs iš vakarų bendru smū-

giu užbaigsim bendrą mūsų 
priešą. Paskutinėse kauty
nėse sudaužiau du kulk, 
lazdus ir vieną orlekoną. 
Esu apdovanotas medaliu 
už naršumą.

Tikiuos bei pasižadu dar 
daugiau truškinti vokiš
kus grobikus iki išlaisvin- 
sim visas laisvę mylinčias 
tautas.

Viso geriausio.
Rašykite daugiau, nes 

frontovikui laiškas, tai yra 
dokumentas.

L. A. Egelmanas.
Polevaja poetą, 68573 P.

L. A. Egelmanas.

Komisija Išdalinimui 
Amerikiečių Dovanų

(Maskva, 1944 m. gegužės 
mėnesio 3 dieną.)

Komisija Jungtinių Ame
rikos Valstijų lietuvių do
vanoms, atsiųstoms Lietu
vos Tarybų Socialistinės 
Respublikos Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmi
ninko drg. J. Paleckio var
du, priimti, sudaryta iš 
pirmininko Stasio Brašiš- 
kio ir narių — prof. Jono 
Krikščiūno, Adolfo Kun
droto, Romo Šarmaičio ir 
Irenos Povilavičiūtės. Ko
misija laikė susirinkimą ir 
pasiūlė Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos 
Liaudies Komisarų Tary
bai šį dovanų paskirstymo 
projektą:

a) Individualinių paketų 
(pundelių) neardyti, bet 
dalinti per Lietuvos Socia
listinės Respublikos Socia
linio Aprūpinimo Liaudies 
Komisariatą vargingoms 
žuvusiųjų karių ir fronti
ninkų šeimoms, našlai
čiams, sužeistiesiems ir rei
kalingiems paramos Tėvy
nės karo invalidams I ir II 
grupių;

b) Tuos individualinius 
paketus, kuriuose yra di
desnis kiekis vienos rūšies 
prekių, paskirstyti į atitin
kamą skaičių mažesnių pa
ketų, užrašant ant kiekvie
no aukotojo adresą;

c) Didesnius paketus, 
ypač su maisto produktais 
ir vaikiškais drabužiais, 
paskirti Lietuvos Tarybų 
Socialistinės Respublikos 
Švietimo Liaudies Komisą-

BINGHAMTON LIETUVIŲ TAUTINĖ 
BENDROVE AUKOJA $100

žvelgiant į faktą, kad mū
sų senoji tėvyne Lietuva yra 
išlaisvinta iš po vokiečių oku
pacijos ir kad .suvargintiems 
Lietuvos žmonėms yra labai 
reikalinga medžiaginė parama, 
—Lietuvių Tautinės Bendrovės 
direktoriai skiria tam reikalui 
iš iždo $100.

Pinigus siunčiame Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui, 
nes iki šiol mes matome, kad 
tik tas komitetas tesirūpina 
Lietuvos žmonėms teikti para
ma. Kiti komitetai renka au
kas neva Lietuvos žmonių šel
pimui, dar nieko Lietuvos žmo- 

Inėms nepasiuntė, Taip vadina
mas Bendrasis Amerikos Lie
tuvių šelpimo Fondas planuoja 
šelpti visokius pabėgėlius ir 
studentus užsieniuose, o Lietu
vos žmonių paramai, kur šiuo 
metu yra didžiausias ir svar
biausias reikalas, žada skirti 
labai maža suma, c C

jau, iš tikrųjų, savo veiksmu 
tas komitetas ne nelaimingųjų 
savo tautos žmonių sušelpimu 
rūpinasi, bet tiesiog tyčiojasi 
iš žmonių, kaip iš aukotojų, 
taip ir iš paramos reikalingųjų.

žinant kad Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas šiam 
darbui neturi apmokamų dar
bininkų, žinant, kad jis admi
nistravimo išlaidas tesudaro 
labai mažas; žinant, kad to 
komiteto nariai ir gražus bū
rys Brooklyno ir apylinkės kil
nios širdies lietuvių neapmoka
mai telkiasi ir taiso drabužius, 
perka reikmenis, ruošia siunti
nius, — todėl mes visa drąsa 
kviečiame visus Amerikos lie
tuvius kooperuoti su Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetu, 
siųsti jam pinigines aukas, 
drabužius, batus ir kitas reik
menis. I

Teeina mūsų skubi parama

Dar daugiau. Bendrasis Liet, 
šelp. Fondas planuoja išleisti 
per metus net $35,000 vien tik 
to darbo administravimui. Tai

! laukiantiems broliams ir sese 
! rims senojoj tėvynėj!

Liet. Taut. B-vės K-tas:
Alfons Kaminsky, pirm.

Stasys Jasilionis sekr.
Anthony Pagiegala, ižd.

Jonas Marcinkevičius

GENEROLO PLECH AVIČIAUS AUKOS
4. Variniai pinigėliai

Tai buvo 1938 metai va
sarą. Aš nuvažiavau į 
Skuodą. Sekmadienį vaikš
tau po miestelį, po švento
rių, kalbuosi su žemaičiais, 
nes ten pirmą kartą buvau 
buvęs. Staiga keliu prale
kia gražus automobilis ir 
lekia, nebodamas nei arklių, 
nei žmonių, v

— Kas čia per kvailys? 
— klausiu žemaičio.

— Tylėk, ponali, tai kru
vinojo generolo brolis.

— Kokio? — klausiu iš 
karto nesuvokęs.

— Bene nepažinai. Tai 
ano Plechavičiaus. Kiek

riato žinioje esantiems lie
tuviškiems vaikų namams.

d) Dalį individualinių 
paketų su vilnoniais megs
tiniais ir šalikais perduoti 
Lietuvos partizanams.

Stasys Brašiškis, 
Komisijos pirm.

nuo jo šoblio kapelių supil
ta, kiek motinų verkia...

Ir atsidusęs žemaitis, nu
ėjo į bažnyčią.

Einu pro šalį garsiojo 
Plechavičiaus malūno. 

Tvenkinys tyvuliuoja sau
lėje. Ramu, gražu. Didelis 
mūrinis malūnas tyli. Aš 
dairausi ir, prisiminęs de
vynioliktuosius metus, ilgai 
žiūriu į tą malūną. “Ar gi 
galimas daiktas” — galvo
jau — “kad šitoks žmogus 
už savo kruvinąjį darbą to
kį atpildą gautų? Juk jis 
senai turėjo sėdėti kalėji
me, senai turėjo būti liau
dies pasmerktas ir sušau
dytas. O vietoj to, jo gimi
nės švaistosi automobiliais, 
jis pats valdo tokius turtus 
ir dar įsigijo generolo laip
snį. Ar gi padorioje visuo
menės santvarkoje gali taip 
būti?

Žiūriu, prie kito tvenki
nio karšto stovi senas api
plyšęs žmogus ir vogčiom, 
apsidairydamas, kažką i

STALINO
(Tąsa nuo 2 puslapio) 

pasitraukė iš karo, pagaliaus, Rumunija 
ir Bulgarija.

Reikia pastebėti, jog šios valstybės ne 
tiktai pasitraukė iš karo, bet sutraukė 
ryšius su Vokietija ir paskelbė jai karą, 
tuo būdu prisidėdamos prie Jungtinių 
Tautų fronto. Tatai, be abejo, reiškia 
Jungtinių Tautų fronto paplatinimą 
prieš hitlerinę Vokietiją.

Nėra abejonės, kad ir paskutinė Vo
kietijos sąjungininkė Europoje, Vengri
ja, taip pat bus išmušta iš veikimo 
trumpu laiku. Tatai reikš visišką hitle
rinės Vokietijos atitvėrimą Europoje, ir 
netrukus po to neišvengiamai seks jos 
katastrofa.

• Neabejotina Pergalė
Jungtinės Tautos sudaro pergalingą 

sąjungą kare prieš hitlerinę Vokietiją. 
Jungtinės Tautos laimės karą prieš Vo
kietiją. Dėl to negali būti jokios abejo
nės.

Laimėti karą prieš Vokietiją reiškia 
atjikti didį, istorinį uždavinį. Bet karą 
laimėti tai dar nereiškia užtikrinti sau
gumą pasaulio tautoms ateityje. Užda
vinys yra ne tik karą laimėti prieš Vo
kietiją, bet taipgi padaryti, kad negalėtų 
išsiveržti naujas užpuolimas ir naujas 
karas, — jeigu ne visiems amžiams, tai 
bent gana ilgam laikotarpiui.

Užpuolikų Pažabojimas
Po Vokietijos sumušimo, jinai, žino

ma, bus nuginkluota ir ekonominiai ir 
kariniai - politiniai. Tačiaus vaikiškas

PRAKALBA
dalykas būtų manyti, kad ji nebandys 
vėl atsigriebti ir išvystyti naują užpuoli
mą. Visiem juk žinoma, kad vokiečių 
vadai jau dabar ruošiasi naujam karui. 
Istorija nurodo faktą, jog trumpo laiko
tarpio — dvidešimties ar trisdešimties 
metų—užtenka Vokietijai atsigauti po 
sumušimo ir atsteigti savo galią.

Kokiais būdais galima būtų pastoti 
kelią naujam užpuolimui iš Vokietijos 
pusės, o jeigu karas kiltų, tai nuslopint 
jį pačioj jo pradžioj, neleidžiant jam iš- 
sivystyt į platų karą? šis klausimas juo 
labiau yra tikslus todėl, jog kaip istorija 
parodo, tai agresingosios tautos — už- 
puolančios tautos — paprastai yra ge
riau pasiruošusios naujam karui, negu 
taiką mylinčios tautos, kurios, nenorėda
mos naujo karo, paprastai pervėlai ir 
rengiasi jam.

Tatai reiškia, kad užpuolikiški kraš
tai šiame kare jau pirm karo užsikūri- 
mo turėjo gatavą įsiveržimo armiją, 
kuomet taiką mylinčios tautos net mo- 
bilizavimosi krizyje neturėjo pilnai tin
kamų armijų.

Negalima laikyti tiktai šiaip atsitikti
nu dalyku to, kad tokie nemalonūs fak
tai įvyko, kaip Perlų Uosto nuotikis, Fi
lipinų ir kitų Pacifiko Vandenyno salų 
nustojimas, Hong Kongo ir Singaporo 
netekimas, kuomet Japonija, kaipo už- 
puolikiškas kraštas, pasirodė geriau pa
siruošusi karui, negu Didžioji Britanija 
ir Jungtinės Valstijos; tai užpuolikiškos 
politikos pirmenybės pavyzdys.

Būtų naivu ^vaikiška) aiškinti šiuos

faktus asmeninėmis japonų ir vokiečių 
kokybėmis, jų viršenybe prieš anglus, 
amerikiečius ir rusus, jų numatymu at
eities, ir t.t. Čia dalykas ne asmeninėse 
savybėse, bet fakte, kad užpuolikiškos 
tautos, užinteresuotos nauju karu, kaipo 
tautos per ilgą laiką besiruošiančios ka
rui ir renkančios jėgas tam tikslui, pa
prastai yra — ir turi būti — labiau pa
siruošusios karui, negu taiką mylinčios 
tautos, kurios nenori naujo karo.

Tatai natūralu ir suprantama. Tatai, 
beje, istorijos įstatymas, kurio negalima 
užginčyti.

Taikos Apsauga Ateityje
Negalima užginčyti, jog taiką mylin

čios tautos ateityje gali vėl pasijusti ne
tikėtai užkluptos užpuolikų, suprantama, 
jeigu jos neišdirbs tam tikrų priemonių, 
kuriomis galima būtų atšalint užpuoli
mą. Kokie gi yra būdai pastoti kelią 
naujam užpuolimui iš Vokietijos pusės, 
o jeigu, to nežiūrint, karas kiltų, nuslo
pint jį pačioje jo pradžioje ir neleisti 
jam išsivystyti į platų karą?

Yra tokių priemonių šiam reikalui. 
Apart visiško užpuolikų tautų nuginkla
vimo, tėra tik viena priemonė, būtent, 
sukurt tam tikrą organizaciją taikai 
ginti ir saugumui užtikrinti, susidaran
čią iš laisvę mylinčių tautų atstovų; pa
vesti vadovaujamam tokios organizaci
jos organui būtiną kiekį ginkluotų jėgų, 
reikalingų pastoti kelią užpuolimui, ir 
įpareigoti šią organizaciją, esant reika
lo, panaudoti be gaišavimo tas ginkluo
tas jėgas, kad užkirst kelią užpuolimui 
arba nuslopint jį, ir nubaust užpuolimo 
kaltininkus.

Neturi būti pakartota liūdnosios at

minties Tautų Lyga, kuri neturėjo nei 
teisės nei priemonių pastoti užpuolimui 
kelią. Tai bus nauja, specialiai įgalinta 
tarptautinė organizacija, turinti savo 
žinyboje visa, kas reikalinga, taikai 
ginti ir pastoti kelią naujam karui.

Ar galima tikėtis, kad šios tarptauti
nės organizacijos veikla bus gana sėk
minga?

Ji bus sėkminga, jeigu didžiosios val
stybės, nešusios didžiausiąją karo naštą 

‘ant savo pečių prieš Vokietiją, taip pat 
veiks ateityje vienbalsios vienybės ir su
tikimo dvasioje. Jinai nebus sėkminga, 
jeigu šios pamatinės sąlygos bus laužo
mos.

Draugai!, Sovietų žmonės ir Raudono
ji Armija sėkmingai atlieka uždavinius, 
su kuriais jie susidūrė patrijotinio karo 
metu. Raudonoji Armija vertingai at
liko patrijotinę savo pareigą ir atvada
vo gimtąją mūsų žemę nuo priešų.

Nuo šiol ir ant visados mūsų žemė yra 
laisva nuo hitlerinio brudo. Dabar te
lieka paskutinė, galutinoji misija Rau
donajai Armijai, būtent, pabaigt, išvien 
su mūsų talkininkų armijomis, darbą— 
galutinai sumušt vokiečių fašistų armi
jas, pribaigt fašistinį žvėrį pačiame jo 
urve ir iškelt pergalės vėliavą virš Ber
lyno.

Yra pagrindo manyti, kad Raudonoji 
Armija užbaigs šį darbą artimoje atei- 
tyje.

Tegyvuoja pergalinga Raudonoji Ar
mija! Tegyvuoja garbingasai mūsų Lai
vynas! Tegyvuoja Sovietų darbo žmo
nės! Tegyvuoja didžioji mūsų tėvynė! 
Mirtis vokiečiams fašistams įsiveržė
liams !

tvenkinį svaido. Aš priei
nu prie jo.

— Ką čia veiki, senelį?
— Kaaa? — prikišo jis 

ausį prie manęs.
— Ką čia veiki, sakau?
Pagaliau susišnekam.
— Varinius pinigėlius 

mėtau...
— Negi toks turtingas 

esi.
| — Aš ubagas, ponali. Jei 
sidabrinių gaunu, tai namo
nešu, o jei varioką, tai į 
vandenį. Ubago variniai 
pinigėliai generolo malūną 
sustabdys. Vanduo suksis, 
suksis, nusisuks ten į lan
kas, malūnas pyrpt ir sus
tos. Kruvinasis generolas 
nebegalės kurapkų valgyti. 
Prieš dešimt metų aš tai 
sapnavau ir tai teisybė.

Tai buvo šimto su viršum 
metų’ Skuodo elgeta Šim
kus.

Skuodo gyventojai man 
papasakojo, kad tais pa
čiais devynioliktais metais 
Skuode Plechavičius nužu
dė jo sūnų ir patį senį pri
mušę tiek, kad jis nuo to i
laiko neteko proto.

Tai ir palikau aš senelį 
elgetą bemėtantį varinius, 
kaip jis pats sako, pinigė
lius į vandenį ir betikintį, 
kad jis tuo būdu atkeršys 
ir savo ir visos Žemaitijos 
kruvinajam generolui.

. ','ak
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Jonas Marcinkevičius

Klebonas Morkūnas
(Pabaiga)

Bažnyčioje nustojo kosėti. Buvo tylu. 
Atsidusęs atgauti kvapą, klebonas vėl 
peržvelgė bažnyčią ir pasijuto dar drą
sesnis. “Aš žūsiu, jaučiu, nukentės ir 
mano parapija”, — dingtelėjo karti min
tis, bet susilaikyti nebepajėgė viso tai, 
kas buvo susikaupę klebono širdyje ir 
veržte veržėsi nebesulaikomai, nebeužge- 
sinamai.

— Kiek jūsų buvo jaunų, sveikų ir 
linksmų, mano brangūs parapijiečiai. 
Jūs visi turėjote teisės geriau gyventi ir 
ilgiau džiaugtis. Kur jūs dabar? Dažnai 
vakarais jūs pakylat iš kapų — išeinat 
ir visi mano akyse. Jūs slankiojat šešė
liais ir šičia po bažnyčią, ir po švento
rių, ir ten po kapus, ir po savo trobeles. 
Jūs vaikščiojat po visą margą Lietuvą, 
po platųjį pasaulį, kiekvienas, savaip 
klausdami, už ką be laiko nuėjot į ka
pus. Aiškindavau jums, karštai kalbė
davau mirusiems jūsų broliams ir sese
rims, bet jie mano žodžiuose paguodos 
neberasdavo ir manim nebetikėdavo. Ii’ 
ėjome mes, kas sau. Tačiau šiandien, šią 
valandą aš noriu būti ir su jumis, kurie 
šičia esate, ir su tais, kurie iš kapų iš
ėję šešėliais slankioja, ir su tais, kurie 
lipa į kartuves ar kovoja miškuose...

“Vokiečiai kilnioji rasė. Mes išmokin- 
sim pasaulį gyvenimo prasmės,” — stai
ga prisiminė jis Smėlingo žodžius. w

— Ar tie žmonės, — pakėlė balsą kle
bonas, — kurie gyvą badė ir piaustė jau
ną mergaitę, o paskui viešai pakorė, ga
li mums duoti kažkokią naują gyvenimo 
prasmę? Ar jie gali vadintis kilniai
siais? Ne, brangūs mano parapijiečiai. 
Tai nusidėjėlįai, tai žmonijos nelaimė, 
tai tie žmones, apie kuriuos šventame 
rašte yra pasakyta: Kalbės jie į žmonių 
giminę angelo balsu, bet nusigrįžk nuo 
jų, nes jų širdyse piktoji dvasia. Žadės 
jie tau dangaus karalystę, bet tu apnuo
gink prieš juos kalaviją, nes jų valdžioj 
tiktai pragaro bedugnė.”

“Kai mes laimėsim, visi poetai, rašy
tojai, filosofai mus pateisins, — rodos 
išgirdo klebonas Smėlingo žodžius. — O 
kunigai prašys dievo del mūsų sveikatos 
ir laimės.”

— Ar galime mes, brangūs mano pa
rapijiečiai, sušildžius tuos žmones, kurie 
sudegino mūsų miestus, kurie brangiau
siąjį mūsų turtą išdalino nusikaltėliams 
ir svieto perėjūnams, ar galime sveika
tos ir laimės prašyti tiems, kurie tan
kais, traktoriais traiškė motinas su kū
dikiais ant rankų? Ne! Jeigu mes taip 
padarytume, mus prakeiktų kartų kar
tos, mus iš grabo išverstų mūsų seneliai, 
kurie drauge su kunigaikščiu Margiu 
verčiau į ugnį puolė, bet nepasiliko 
priešui vergauti.

—Pranašų yra pasakyta: Kas užmiršo 
savo pareigą, savo namus, tas klaidžios 
tamsybėje. Pranašų yra pasakyta: kas

užmiršo savo tautą, tas neturės ramy
bės, o kas pasirinko svetimus dievus, 
tam verčiau reikėjo aklam gimti.

Bažnyčioje daugelis verkė.
— O mūsų tarpe, — degte degė klebo

nas, — ar maža tokių tautiečių, kurie 
nebebrangina savo pareigų, savo namų, 
savo tautos? Ar maža be jokios prievar
tos yra nuėjusių svetimiems dievams 
tarnaut? Viešpatie, atleisk jiems, nes jie 
nežino, ką daro. Taip yra pasakyta. Ta
čiau ne visi nežino, ką daro. Daug yra 
mūsų parapijoj sąmoningai išdavinė j an
čių viens kitą, daug yra tokių nevertų 
doro lietuvio vardo su ginklu rankoje 
kovojančių (klebonas pagalvojo) su lie
tuviais, kurie lyg kibirkštis lekia į pa
danges, glaudžiasi į krūvą, stengdamiesi 
sužiebti gaisrą ir nušviesti tėvų žemės 
tamsybes, kurie deda savo galvas dėl 
Lietuvos ateities. Ne banditai jie, bran
gūs parapijiečiai, o kovotojai. Ne ver
giją jie mums nori atnešti, bet-'laisvę 
kalbėti savo kalba, teisingai naudotis 
gamtos gerybėmis. Maža mūsų tauta be
liko, brangūs broliai. Nebe mes spren- 
džiam tautų likimą, bet kitos tautos 
sprendžia mūsų ateitį. Ir dėl to mes lie
tuviai pasirenkam tai, kas geriausia.

Klebonas pajuto, kad jo minčių siūlas 
nutrūksta. Jis nutilo ir žiūrėjo į savo 
klausytojus. Jis aiškiai pamatė, kad jo 
parapijiečiai nustebę ir sujaudinti. Jo 
širdis nujautė, kad ši pilka masė jį pui
kiai supranta ir jam pritaria.

— Lūdna šiandien mūsų parapijos 
šventė, — vėl prakalbo klebonas. — Ne
begroja dūdoriai, už šventoriaus tuščia, 
tik kartuvės... Bet tegu šioji šventė mus 
uždega mūsų prabočių širdies ugnim lai
kytis už savo ateitį, už savo laisvę, lai
mę ir atsinaujinimą taip, kaip kovojo 
Kęstutis, kaip laikėsi Vytautas Žalgirio 
laukuos, kap laikėsi ši karžygė mergai
tė, kurią šiandien jūs visi matėte einan
čią į kartuves. Yra pasakyta: “Nebijo
sim, nors ir žemė drebėtų.” Amen.

Klebonas Morkūnas nulipo iš sakyklos 
dar sunkiau, negu buvo užlipęs, bet jau
tėsi, kad šia diena jis pateisino visą savo 
gyvenimą. 

• • •
Vakare klebono niekas nebematė. Ne

bematė jo ir kitom dienom. Smėlingas jį 
išvežė, bet kur, niekas negali pasakyti. 
Nei Malviną.

Seniai Kaučiūnų bažnyčioje ant alto
rių nebedega žvakės, seniai nebegaudžia 
varpai. Užtat garsiau varpų visur skam
ba klebono Morkūno vardas, užtat visų 
akyse jis dega šviesiau už visų bažnyčių 
altorius. Ir eina legendos, kad klebonas 
Morkūnas miškuos su partizanais, kurių 
eilės vis didėja ir didėja, kad jis visus 
šaukia į kovą su vokiečiais grobikais ir 
aplanko kiekvieną trobelę, atnešdamas 
ten šviesą ir viltį.

Iš Montevideo, 
Unigvajo

Per Rusų Pusvalandį Tapo 
Pagerbta Lietuva

Dėka broliškam lietuvių ben
dradarbiavimui su slavų orga
nizacijomis, plačiai nuskamba 
radijo bangomis lietuviškas žo
dis bei Tarybų Lietuvos var
das. Rugsėjo 7 d., per radijo 
“EI Espectador,” trumpomis ir 
ilgomis bangomis, Kultūros 
Centras, Maksimo Gorkio var
du, pašventė savo rusiškąją ra
dijo transliaciją Lietuvos Ta
rybų Socialistinės Respublikos 
pagerbimui.

Nežiūrint, kad mūsų kolo

nijoje nebuvo galimybių šį taip 
svarbų aktą plačiai išgarsinti, 
nes susidarė per trumpas lai
kotarpis, vis tik žinia apie tą 
radijo pusvalandį greitai pa
siekė Montevidejuje gyvenan
čius lietuvius, kurie su natūra
liu susijaudinimu laukė rugsė
jo 7-tos, 18:30 vai. (6:30 vai. 
vak.)

Graži, įdomi ir vertinga bu
vo toji programa, kurią taip 
sumaniai parinko patys orga
nizatoriai. Vienas DARBO re
daktorius atsišaukė į visos Pie
tų Amerikos lietuvius gimtąja 
kalba, kviesdamas prie vieny
bės. Po to, tapo perleista Kip
ro Petrausko įdainuota “Ant 
marių krantelio” plokštelė. 
Vėliau, kastyžių kalba buvo

perskaitytos kelios nepaprastai 
didelės reikšmės, Amerikos ra
šytojos Louise Strong ištraukos 
apie tarybinės galios procesą 
Lietuvoje, 1940 m. Programa 
baigėsi Salomėjos Nėries poe
ma “Motina,” kurios deklama
cija radijo klausytojus didžiai 
sujaudino.

Šis slavų solidarumas su lie
tuviai yra gyvas pavyzdys, 
kaip įgyvendinta broliška vie
nybė ten, mūsų tėvynėje, Ta
rybų Sąjungoje, tiek žiaurioje 
kovoje prieš vokiečius okupan
tus, tiek kuriant socialistinį gy
venimą. čia, išeivijoje, taipgi 
yra nudirbami dideli darbai 
kultūros ir paramos veikloje, 
visiems broliškai vienijantis, 
neatsižvelgiant į tautinius ar 
rasinius skirtumus.

kurio bangos pasiekia visus 
Pietų Amerikos kampelius.

(Iš DARBO)

Praeitą šeštadienį suėjo 
lygiai 26 metai nuo praeito 
karo paliaubų.

IEVAS
NEPAISĖ

•—Štai kodėl 
taip daug laiko reikėjo išgyti jo “ap- 
šlubusiai nugarai.” Nekentėk raumenų 
gėlimų, skausmų ir {veržimų. Uždėk 
Johnson’s RED CROSS I’lasterio ant 
krūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. Ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
tuojaus. šildo—ramina—-apsaugo—pare
mia, dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
Plasteriai yra švarūs, sanitariški, leng
vai panaudojami. Visuomet turėk jų 
atsargų po ranka. Reikalauk tikrojo, 
garsaus ix?r virš 50 metų, pagaminto 
Johnson & Johnson. TIKTAI 35c—jūsų 
vaistinėje.

Hartford, Conn;
Pagelbėkime Nuvargintai 

Lietuvos Liaudžiai

Nedėiioj, lapkričio 19 d., 
bus svarbus parengimas pa
galbai nuvargintai Lietuvos 
liaudžiai. Lietuvai Pagalbos 
Teikimo Komiteto skyrius

Hartforde vėl rengia parengi- 
' mą, kad sukėlus finansų ir pri
sidėjus prie septinto siuntinio 

, į Lietuvą.
Mūsų skyrius jau vėl pa

siuntė į centrą 11 pundų dra
panų ir čeverykų. Tai jau bu
vo ketvirtas siuntinys iš mūsų 
miesto, žmonės labai nuošir
džiai atsiliepia į mūsų komite
to prašymą aukoti drapanų ir

JIE BUS JU1YIS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkir inkų artėjančios pergalės 

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

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

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

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

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

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

Antrašas............:.............................................................................

Miestas........................................................................-................ ~

kitų reikalingų dalykų. Tik 
reikia dar energingiau ir nuo
širdžiau pasidarbuoti ir galėsi
me daug pagelbėti Lietuvos iš
vargintai liaudžiai.

Todėl kviečiame visus ir vi
sas dalyvauti šiame parengi
me, turėsime skanių užkandžių 
ir tinkamo gėrimo. Jeigu ku
rie galite ką paaukoti parengi
mo naudai, tai labai maloniai 
prašome tą padaryti. Parengi
mo pradžia 2 vai. po pietų, 
Laisvės Choro Name, 155 Hun
gerford St. Visus ir visas pra
šome ateiti.

W. Brazauskas,
LPTK Sekretorius.

° KADA BŪSITE J 

NEW YORKE
LAISVĘ 

Galite Gauti
ANT TIMES SQUARE

Ant Kampo 42nd St.
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill. 
®—-------------------------------—W

I
1O% SAVED
NOW OR 100% 
TAKEN BY THE 
AXIS LATER I

BUY WAR BONDS

irebj iij. rtWML iWr'

BLOGOS ŽINIOS!
KARTU su visomis geromis žiniomis apie per

gales užsieniuose, ateina blogų naminių žinių.
Atliekamų riebalų rinkliavos SMINGA ŽEMYN 

daugelyje šio krašto dalių, 
į: * *

Tatai tegali reikšti tik vieną dalyką! Per dide
lis mūsų skaičius APSVAIGSTA gerosiomis ži
niomis. Perdaug mūsų įsivaizduoja, kad po Vo
kietijos parbloškimo tai mes galėsią rankas su
dėti.

Argi tie žmonės nežino, jog kova prieš Vokie
tiją yra tik vienas skyrius šiame pasauliniame 
kare—įir kad mes dar turėsime atlikti ilgą, šiurkš
čią kelionę Rytuose? 

. * * *
Net i VISIŠKAS VOKIETIJOS SUMUŠIMAS 

neikielj nepalengvins mums riebalų reikalo. O tai 
dėl tol ypatingose priežasties, kad BŪTENT TU
RI MŪSŲ RIEBALUS.

Vargai mums dėl riebalų stokos prasidėjo, ka
da Japonija įsiveržė į Pacifiko žemes ii’ atkirto 
mums VISĄ BILIŪNĄ SVARŲ riebalų ir aliejų, 
kuriuos mes kasmet įsigabendavome. Japonai ten 
dar tebėra—ir tie riebalai tebėra atkirsti nuo 
mūsų! 

* * *
Taigi mes ir toliau turime taupyti riebalus, pa

dėti išlygint tą nuostolį. Padėti gamint amunici
ją, dirbtinę gumą, vaistus, muilus ir kitas me
džiagas, reikalingas karui baigti. MES TURIME 
TAUPYTI LABIAU, NEGU BET KADA. Taigi 
sukruskime ir urmu pakelkime riebalų rinkliavas 
aukštyn visoje Amerikoje! REIKALAS TOKS 
OPUS, kad mūsų valdžia duoda jum po 4c ir 2 
raudonu punktu dovanai už kiekvieną sutaupytą 
svarą!

TODĖL TAUPYKITE PANAUDOTUS RIE
BALUS IKI V-J DIENOS—iki tos dienos, kada 
mes galėsime iškilmingai minėti galutinąją per
galę prieš mūsų paskutinį ir žiauriausią priešą— 
Japoniją.

Užgyrė WPA ir OPA. Apmokėjo Pramonė.

V3L

NOTABY 
PUBLIC

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

^1^1^1*8^41*8*^15

Lietuviai esame didžiai dė
kingi “Maksimo Gorkio” drau
gijai už taip gražų pagarsini
mą mūsų mielosios tėvynės — 
Tarybų Lietuvos per radiją,

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

Tel. GLenmore 5-6191.
H-------------------------- -------------------H

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER !

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS į
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka- ’ 
rietas veselijom, krikštynom Į 

ir kitkam. |
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770 |

RED CROSS PLASTER

į LIETUVIŠKAS ?

j TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®)

Didelis pasirinkimas visokių '! i Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ !;

Juozas Zeidat į
Savininkas

• 411 Grand St Brooklyn :•

F. W. Slialins 
(SIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptas 

nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalinjn

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
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
iSiĮ^Į^ĮĮ^Į^Į^ĮĮ^Į^ĮĮ^ĮĮ^^Į^Į^^Į^ĮĮ^ĮĮ^ĮĮ^Įt^ĮĮr^Į^Į^Į^ĮĮ^ĮĮ^Įt^§

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

PARŽ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
«£»

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai E V. 4-8698

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 greitų palengvinimu. X-spindulių, 
kraujo ir Šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
. — Vidutinis Atlyginimas —- 
MEDIKAL18 IŠTYRIMAS |2.

DR. ZINS
110 East 16 th St., N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Bekm. 9 A. M. — 2 P. 1L
;• • ’ : I - • t . i * - • • • » • • r » *. . ’ * . •' f



Lauvi—Liberty, Lithuanian Daily Penktas puslapis

CHICAGOS ŽINIOS
Ori ai vine j Konvencijoj 
Pasireiškia Skirtumai

Stevens viešbutyje prasidė
jusioj Tarptautinėj Orlaivinėj 
Konvencijoj pradėjo pasireikš
ti skirtumų. Jungtinės Valsti
jos dėlei kelių ir dėlei orlaivių 
bazių turi vienokį nusistatymą. 
Britanija turi kitokius planus. 
Pietų Amerikos valstybės lin
kę geriau palaikyti Jungtinių 
Valstijų planus, kai Britanijos 
planų palaikymui linksta 
Francijos ir kitų Europos šalių 
delegatai.

Soivetų Sąjunga oficialiai 
konvencijoj nedalyvąuja, tik 
turi savo spaudos atstovus.

Ar tie pasireiškę skirtumai 
tarpe Jungtinių Valstijų ir Bri
tanijos išsilygins konvencijos 
eigoje, tai duosis matyti.

Prašo Prisidėti Parūpinimui 
Žaislų Biedniem Vaikam

Chicago Sun veda kampa
niją, kad surinkti kiek galint 
daugiau senų, nevartojamų 
žaislų ir paskui juos panau
jinus atiduoti biedniem vai
kam.

Kaip šios savaitės pradžioj 
to laikraščio vaikam parūpini- 
mo skyrius paduoda, kad jau 
daug yra prisiųsta žaislų.

Saržentas Kazys Petronis 
Lankėsi Vilnyje

Užėjo Vilnies raštinėn sar
žentas Kazys Petronis. Jis tar
nauja orlaivyne ir yra dalyva
vęs Japonijos atakavime iš oro 
bombelių B-24.

Saržentas Petronis gavo 21 
dieną atostogų ir išvažiavo at
lankyti savo tėvų į Jersey City, 
N. J., kur yra gimęs ir augęs.

Jis sakė turi dėdę Chicago- 
je, J. Petronį, bet nežino adre
so. Taipgi jo giminės yra šal- 
tėnaitės, bet nežino kur gyve
na.

Saržento Kazio Petronio tė
vai yra kilę iš Lietuvos nuo 
Anykščių. Sakė, jei turės lai
ko, tai grįždamas į karines pa
reigas vėl sustos Vilnies raš7 
tinėje.

DETROITO ŽINIOS

Detroit, Mich.
LPT Komiteto Fin. Atskaita

žemiau telpa dviejų mėnesių 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto finansinė atskaita, rugs, 
ir spalių mėnesių. Aukos gau
tos per geros valios draugų ir 
draugių pasidarbavimą iš De
troito ir priemiesčių dėl Lietu
vos liaudies, nuo karo nuken
tėjusios. Finansinė atskaita; 
nuo rugpj. 30 d. iki lapkričio 
1 d. įeigų buvo sekamai:

Balansas ant rankų nuo rug
pjūčio mėnesio $14.66.

Įeigų gauta piknike, rugs. 
24 d. nuo dovanų $20. Nuo 
Annos Zinkienės iš Utica, Mi
chigan, auka $15. Nuo Lietu
vių Meno kp. (Liaudies Tea
tro) auka iš iždo $25. Detroi
to Aido Choras iš iždo auko
jo $25. Detroito Org. Sąryšio 
bendro pikniko pusė pelno 
$87.54. Spalių 8 d. parengimo 
pelnas $141.47. Auka prieš ba
lių dėl parengimo reikalų-reik- 
menų $11.25. Liko nuo paren
gimo spalių 8 d. $25.05. Lai
ke parengimo spalių 8 d. aukų 
per N. Astrauskienę $35. M. 
Alvinienės surinkta aukų, ant 
blankos $13.50. Viso $413.47. 
U. Palevičienė dadėjo 3c. Viso 
sykiu įeigų $413.50.

LPT Komiteto konferencija 
nutarė išmokėti centrui į 
Brooklyn, N. Y. $400. Pas iž
dininkę lieka $13.50.

Aukotojų vardai, kurie au
kavo per N. Astrauskienę:

A. Jakštys $10.
Po $5: Z. Dantienė, J. Va

lavičius iš Dearborn, M. Šums
kienė M. Repshus.

J. Podžiunas $2.
Po $1: V. Daubaras, J. Birš

tonas, N. Astrauskienė,. viso 
ant bfankos num. 18 surinkta 
$35.

Jis pageidavo, kad giminės 
atsišauktų.

Liepė Išimti Brošiūrą už 
Greėn

Kaip republikonai pereitą 
rudenį atgabeno Dewey didelį 
atvaizdą į karių centrą, tai da
bar republikonai prisiuntė 
daug brošiūrų į karių poilsio 
vietas. Brošiūrose agituoja už 
gubernatorių Green.

Paul Armstrong, karinėn tar
nybon šaukimo direktorius, 
įsakė republikonam brošiūras 
išsinešti. Dewey atvaizdą tada 
irgi nepriėmė.

Nathan Goldblatt Numirė
Nathan Goldblatt, 49 metų, 

numirė. Jis buvo kasininku 
Goldblatt Brothers, Ine. Du 
mėnesiu sirgo širdies sunegalė- 
jimu. Numirė savo namuose 
Wilmette.

Goldblatt pradėjo depart- 
mentinių krautuvių biznį 1914 
m. Tuomet Nathan buvo 19 
metų. Dabar turi 12 depart- 
mentinių krautuvių. Jis atvyko 
)š Lenkijos būdamas vaiku.

Prašo Ketvirtą Sūnų 
Sutaupinti

Mrs. M. Koestner, kurios 
trys sūnūs žuvo kare, kreipėsi 
į aiat'nkamų Įstaigą prašant, 
kad ketvirtą sūnų,, kuris yra 
tarnyboje, sutaupintų, nestaty
tų į pavojingą vietą.

Policistas Žmonos Seserei 
Įšovė Kojon

Pobrist'is P. Reiley, 32 m., 
po darbo gerą laiką praleido 
taverne. Paskui nei iš šio nei 
iš to įsakė žmon&i ir jos sese
rei eiti lauk. Kai išėjo, tai jis 
ėmė šaudyti į orą, o paskui į 
žemę. Kulka sužeidė žmonos 
seserei koją, Mrs. Tourneau, 
29 m., kurios vyras yra kari
nėj tarnyboj.

Policistas nežinąs nieko, ko
dėl taip daręs, nes neatsime
nąs, jog šaudęs. “Puikus” tvar
kos dabotojas!

. Aukos, gautos per M. Alvi- 
nienę:

Po $5: Alekas Levickas, M. 
Birsenas, Coldwater.

Po $1: Wm. & Ruth Va
lentai, Wm. Karmus, Sofia 
Stankienė.

M. Naruševičius 50c. Viso 
$13.50.

M. Alvinienė, ižd.
Vieša Padėka

Kaip jau buvo minėta, kad 
LPT Komitetas turėjo suren
gęs margumynų vakarą su mu- 
zikale programa ir balium, ir 
dėl minėto baliaus, spalių 8 d., 
daugelis geros valios draugų ir 
draugių nuoširdžiai aukavo ne 
tik pinigų, bet gėrimų ir val
gių.

Drg. Nausėdai, Žilinskai ir 
Maskeliai aukavo svečiams pa
vaišinti gėrimų. Draugės Vin- 
grinauskienė, Deivienė, Gyvie- 
nė, Povilaitienė, M. Alvinienė, 
Yakienė, Adomaitienė, Ginai- 
čiai P. Jakštienė ir Palevičiai 
prisidėjo su gausia auka įvai
raus maisto. Draugė V. Smals- 
tienė aukavo labai puikų divo- 
nuką ir lininį setą, d. M. Smit- 
revicienė aukavo rankų darbo 
mezginį ir d. R. šmigelskis 
tris rankų darbo žiedus. Tie vi
si aukoti gražiadaikčiai yra iš
leisti dovanomis ir už juos ko
mitetas gavo $45.05.

Taipgi kai kurios draugės 
bei draugai prie parengimo 
prisidėjo su finansine parama 
ir rengėjams liepė nupirkti 
maisto ar kitokių reikmenų.

Aukavo $2 M. Naruševičius, 
groserninkas.

Po $1 aukavo: A. Aranaus- 
kienė, M. Laukaitienė, P. Va- 
silienė, Z. Dantienė, M. An
driulienė, J. Daukienė, N. Ta- 
mašiunienė, U. Litvinienė, U. 
Jurkevičienė ir Mrs. Naujo- 
kienė 25c. Viso pinigais 
$11.25.

Už nuoširdų pasidarbavimą 

ir aukas dėl LPT Komiteto, 
visiems širdingai tariu ačiū, 
varde komiteto.

M. Alvinienė.
Pranešimas apie Drabužius
Draugai ir draugės, detroi- 

tiečiai ir priemiesčių lietuviai! 
Jūs labai daug prisidėjote ne 
tik su pinigine parama Lietu
vos žmonėms, bet taipgi prisi
dėjote aukodami gerų drabu
žių ir čeverykų. Kaip jau bu
vo pranešta, kad pirmas siun
tinys išsiųstas į Lietuvą per 
LPT Komitetą, 1745 svarų. 
Dabar antras išsiųstas, 2210 
svarų drabužių ir čeverykų ; vi
so arti 2 tonai. Tai gera ir nuo
širdi auka nuo Detroito lietu
vių. Bet nepamirškite, kad dar 
darbas nebaigtas ir Lietuvos 
žmonių žaizdos neužgydytos, 
kurias padarė tie vokiški bu
deliai. Todėl kas tik yra gali
ma ir ką galima dar aukokime. 
Raginkime savo pažįstamus, 
kad prisidėtų, kas su kuo gali 
dėl Lietuvos žmonių šelpimo. 
Reikale, praneškite Alvinienei 
ar dr. Palevičiui ir bus suteik
tos visos informacijos.

M. Alvinienė.
♦

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kuriame kalbėjo to krašto že
mės ūkio ministeris senjoras 
Vidart.

Kuris iš skaitytojų jo dar 
neperskaitėte, pasiimkite pra
eito penktadienio Laisvę, — 
ten rasite ir perskaitykite. 
Smarkiai progresuoja mūsų 
tautiečiai gražiajame Montevi
deo mieste!

Anglai Italijoj jau arti 
Ravennos miesto.

Maskva. — Pultusko sri
tyje šiaurinėje Lenkijoje 
buvo vedama artilerijos 
dvikova tarp Sovietų ka
riuomenės ir vokiečių.

Japonai sakosi užėmę 
Kweilin ir Liuchow miest- 
tus Chinijoje.

Vis daugiau austrų bėga 
iš nacių armijos.

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Pigią mėsą pijokai valgo.

Ką Stalinas išris ant že
mės, tas bus išrištas ir dan
guj.

Mizara Krisluose žiba ir 
Laisvėje šviečia.

.Gyvenimo ironija: kiti 
klaidas daro, drg. Barkus 
nukenčia!

Sovietų Sąjunga— tai ža- 
vėjanti, broliškai sugyve
nančių tautų simfonija.

Drg. A. Bimba man la
biausiai patinka, kad niekur 
savo vardo neslepia.

Naujas pro-naciam pavo
jus: Byrono-židžiūno Ašis.

Povilas Venta galėjo ap
sigauti atsiųsdamas Byro- 
nui čainiškus pinigus. Jis 
tur būt nežino, kad Žvirblis 
duoda gert ir už čainiškus.

Andriulis tik sykį rašo, 
bet dešimts sykių apsaikuo- 
ja. Todėl jis dažnai neklys
ta.

Zeidat’o prisakymas: Tu
ri savo pačią, tai ir fundyk 
savo pačiai.

Gerk ir nevieryk: gerai 
nebus!

Verčiau kalk sau į nykš
tį, kalant kitam vinį.

Prof. Krienas

Jankiai Gręsią Apsupti 
45,000 Japonų Leyte
Filipinai, lapkr. 13. — A- 

merikos tankai ir pėstinin
kai įnirtusiai puola 45,000 
japonų, spiriamų prie jūros 
Ormoc uostamiesčio srityje, 
vakariniame Leyte salos 
pakraštyje.

Japonai desperatiškai gi
nasi tame 800 ketvirtainių 
mylių “maiše” ir stengiasi 
prasiveržt iš gręsiančio ap
supimo. Mūšiai dažnai ve
dami durtuvais.

SOVIETAI PRADĖSIĄ BU
DAPEŠTĄ ŠTURMUOTI

London. — Sovietų arti
lerija iš Budapešto prie
miesčių neatlaidžiai bom
barduoja patį miestą. Lon
dono karininkai įžiūri, kad 
Raudonoji Armija netru
kus šturmuos Budapeštą, 
Vengrijos sostinę.

Japonu Mėginimas Atsišiepi 
Prieš Staliną

Japonijos radijas pasa
kojo, būk Sovietai esą už
puolikai. Taip japonai mė
gina atsišiepti prieš Stali
no pareiškimą, kuriame jis 
nurodė į Vokietiją ir Japo
niją, kaip užpuolikišku kra
štų pavyzdžius.

60,000 ĮTARIAMŲ HITLE
RIO BENDRADARBIŲ 

BELGIJOJ
London, lapkr. 13. — Bel

gijos koncentracijos stovyk
lose laikoma apie 60,000 as
menų, kurie bus tardomi, 
kaip įtariami nacių bendra
darbiai.

Japonai sako, kad Ameri
kos bombanešiai vėl skrai
dę virš Japonijos sostinės 
Tokio.

Maskva. — Sovietų ka
riai lapkr. 11 d. sunaikino 
bei apšlubino 15 vokiečių 
tankų. ?

Klausyk, Mateušai!
Mateušai, aš dar labai rimtai prašau 

tavęs, kaipo savo vyro, klausyk manęs, 
vartok Deksnio Galingą Mostį. Juk jau 
viską bandei dėl savo reumatiškų skaus
mų, kurie tave kankina jau kelinti me
tai. Tu man įkirėjai iki gyvo kaulo, aš 
nežinau ar tu jauti ar ne, kad tu da
bar palikai toks piktas, priežasčių jieš- 
kodamas, o prieš oro permainą tai tik
ras širšė. Mateušai, jeigu nori su ma
nim ilgiau gyventi, tai klausyk manęs. 
Tuojaus pradėk vartoti Deksnio Galin
gą Mostį, aš labai daug girdėjau pagy

rimų nuo skirtingų žmonių apie Deksnio Galingą Mostį.
Tu žinai, kad aš ir tu yra vienas kūnas, tik dvi dūšios.
Aš, kaipo tavo ištikima moteris rūpinuos apie tave kiek tik aš išgaliu, 

ir aš manau reikale ir tu rūpinsies apie mane. Vėlinu tau greičiausiai pa
sveikti, Tavo Prisiega.

Sveikata brangiausias turtas pasaulyj. Be sveikatos nemiela nei gyventi. 
Jeigu tamstą kankina REUMATIŠKI SKAUSMAI, prieš oro permainą 
jauti DIEGLIUS ir NESMAGUMĄ, RANKŲ, KOJŲ SKAUDĖJIMĄ IR 
TIRPIMĄ, ATŠALUSIAS KOJAS,—nelauk ilgai, kad nebūtų per vėlu, 
ale tuojaus pradėk rūpintis apie savo sveikatą. Tamsta esi kapitonas ir 
valdovas ant savęs, tai ir žiūrėk ir rūpinkis apie save. Tamstos pažystami 
ar kaimynai neprivers tamstos, pats ir tik pats turi rūpintis apie save. 
DEKSNIO GALINGA MOSTIS yra naujai pagerinta ir sudaryta iš skir
tingų kraštų svieto, skirtingų žolių šaknų ir aliejų. Turi savyje galingą 
šilumą, šildydama galingai, greit ir stebėtinai, pagelbės nuo minėtų skausmų.

Virš 20 metų kai tūkstančiai šeimų vartoja DEKSNIO GALINGĄ 
MOSTI. Pasekmės yra taip geros, jog turime tūkstančius laiškų iš skir
tingų kraštų, kuriais žmonės dėkuoja už mostį ir tokių laiškų vis daugiau
ateina kasdieną.

Yra senas ir teisingas priežodis: kas tepa, 
tas ir važiuoja. Tad jeigu nori važiuoti, tai ir 
tepk ir vėl tepk su Deksnio Galinga Mostim.

Kainą 1-oz. 75c, 2-oz. — $1.00, 4-oz. — $2.00,16-oz. — $5.00.
PASARGA: Neimkite nei jokių kitų pasiūlymų, bet visada reikalaukite

ir žiūrėkite, kad būtų užrašyta: 
Tai tik taip aplaikysite tikrąjį 
Dekens Ointment.

DEKEN’S OINTMENT B
Pinigų nesiųsk tik parašyk savo vardą, pavardę ir antrašą ir pažymėk 

už kiek ir kiek Deksnio Galingos Mosties reikalauji ir pasiųsk mums šitą 
pagarsinimą, užmokėsi pastoriui C. O. D., kada atneš Galingą Mostį.

Reikės primokėt kelis centus už persiuntimą.
....Deksnio Galinga Mostis ...... 1-oz...... .. 75c
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 2-oz...... .. $1.00
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 4-oz...... .. $2.00
.....Deksnio Galinga Mostis ..... 16-oz........ $5.00

Vardas ir pavardė .................................................................................................
Gatvė ir numeris ...................................................................................................
Miestas .....................................   Valstija .................................

DEKEN’S OINTMENT CO. p- °- BOX «««, Newark i, n. j.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svčrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 

Darbininkai - Šaltkalviai 
Kalviai - Lathe Darbininkai 

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
i 

Kiti Aplikantai Kreipkitės į
Todd Atstovą, USES.

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

MAŠINŲ DESIGNERS 
MECHANIŠKI 
DRAFTSMEN

KARINIAM DARBUI 
POKARINES PROGOS 

REIKALINGAS ATLIEKAMUMO 
PALIUDIJIMAS. 
KREIPKITĖS I 

S. N. WEKEMAN
RUTHERFORD MACHINERY 

CO.
CENTRAL AVENUE 

EAST RUTHERFORD, N. J.
(273)

Kuo giliau miškan, tuo 
daugiau grybų.

Smarkus pats užeina, o i 
ant lėto vėjas užpučia.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 16 d. 
lapkr., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. 
Visos narės prašomos dalyvauti. — 
J. Šmitienė. (268-269)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu

bo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, lapkr. 16 d., 7 v. v. Draugijų 
salėje. Šis susirinkimas bus paskuti
nis prieš kliubo didįjį koncertą, to
dėl narės visos dalyvaukite, nes tu
rim daug svarbių reikalų. M. Gi
nai tienė, sekr. (268-269)

PHILADELPHIA, PA.
Reikalinga liuosnorių vyrų drapa

nų sudėjimui į maišus, Russian War 
Relief, ketvirtadienį, 16 d. lapkr., 
1521 ir 1714 Walnut St. — J. S.

(268-269)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MOKYKITĖS
BŪTINO CIVILIO 

GUMO IŠDIRBIMO AMATO
GERA ALGA IR DARBO

SĄLYGOS. 
NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

KEATON RUBBER CO.
429 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.

(268)

REIKIA VYRŲ
DARBAS PRIE BURLAP BAGS
Vienas blokas nuo Bedford Ave stoties. 

14th St. subve.
Nuolat. Pokarinis.

L. SCHWARTZ & CO.
199 NORTH 8TH ST., 

BROOKLYN.
(269)

OFISO BERNIUKAI
5 Dienos. Pakilimai. Proga. 
Puikiausios darbo sąlygos. 

CANADA DRY 
GINGER ALE INC.

100 EAST 42ND ST., N. Y., ROOM 1521
(268)

VYRAI 
16 - 50 

KAIPO DAŽYTOJŲ 
PAGELBININKAI 

$30 Pradžiai 
$32 po 6 savaičių 

40 Valandų—5 Dienų Savaitė 
Viršlaikiai. Pokarinė Ateitis.

DECORATIVE SPECIALTY 
DYEING CORP.

415 E. 53rd St., 5-tos lubos, N.Y.C. 
_____________________________________ (271)

TOOL IR DIE MAKER
TOOL ROOM LATHE 

OPERATORIAI 
Patyrę prie 

DIES
GAUGES IR FIXTURE IR 

ABELNAI TOOL RŪMO DARBUI. 
Kreipkitės tik patyrę vyrai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
FOOTE - PIERSON CO.

125 SUSSEX AVE., 
NEWARK, N. J.

(270)

MALIAVOS DARYTOJAI
REIKALINGI

KARINIAI DARBAI 
POKARINIAI DARBAI
STONE & ROLLER 

MILL OPERATORIAI 
MAIŠYTOJAI

SPALVŲ NUTAIKYTOJAI 
PILSTYTOJAI 

MEDŽIAGŲ 
PRISTATYTOJAI
Pilno Laiko Darbas

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ. 
Kreipkitės

BETTER FINISHES 
& COATINGS, INC.

268 Doremus Ave., Newark, N. J.
(268)

APVALYTOJAI IR ABEL- 
NAM DARBUI VYRAI 

PASTOVŪS DARBAI 
Proga Pakilimams.

INTERNATIONAL 
VITAMIN DIVISION

AMERICAN HOME PRODUCTS 
CORP.

1 MAIN ST., BROOKLYN, N. Y. 
8th Ave. subve (High St. Stotis),

(272)

VYRAI - VYRAI
Amžiaus 45—60 Metų

IR PALIUOSUOTI Iš ARMIJOS 
Patyrimas Nereikalingas

Yra gerų vietų didelėje Knygų Išdirbystės 
Kompanijoje. Visuose Departmentuose.

Pokarinės progos 
48 Valandų. Dienom—Naktim 

Kreipkitės Ištisą Savaitę
508 WEST 26th ST., 8-tos LUBOS

(269)

BAND SAW VYRAI. PATYRŲ. NUOLAT. 
POKARINES PROGOS. 

GERA ALGA.
MILLER-HOFF PARLOR FRAME CO. 

27 SKILLMAN ST., BROOKLYN, N. Y. 
(Arti Flushing & Bedford Aves.)

. (270)

PAPRASTI DARBININKAI 
KARINIAI DARBAI 

Pokarinės progos
54 VALANDŲ SAVAITĖ $42 

Kreipkitės j
CITY TANK CORP.

53-09' 97 PLACE, 
CORONA, L. I. 

TELEFONAS NEWTOWN 9-9800
(273)

BERNIUKAI IR VYRAI. PILNAM. DALIAI 
LAIKO. LENGVAS FABRIKO DARBAS.

5 DIENŲ SAVAITE. $27. NUOLAT. 
KREIPKITĖS Į MR. RUDEN, 

519—8TH AVĖ.
(269)

BERNIUKAI SANDĖLIUI
VIRŠAUS 16 

Patyrimas nereikalingas. 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGĄ.
KREIPKITĖS Į MR. DENCKER

Sears Roebuck
& COMPANY 

30TH ST. & REVIEW AVE.. L. I. CITY
(269)

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

MERGINOS RAŠTINĖJ 
Nereikia Patyrimo 
Linksmos darbo sąlygos 

GERA ALGA.
KREIPKITĖS Į MR. DENCKER

Sears Roebuck
& Company 

30TH ST. & REVIEW AVE. L. I. CITY.
(269)

OPERATORĖS
Prie Mergaičių Suknelių
PATYRIMO NEREIKIA 

37’/2 VALANDŲ 
VIRŠLAIKIAI. 

Nuolat. Dabar ir po karo.
GERA ALGA.

JEFFERSON DRESS CO.
152 W. 25TH ST., N. Y. C.

(273)

PATYRUSIOS MOTERYS. KAROLIŲ VARS
TYTO JOS IR SU REPLIUKĖM 

DARBININKĖS PRIE DŽIOLERIŲ.
LILLIAN B ARROW 

366—5TH AVE.
(269)

MERGINOS IR MOTERYS 
LENGVAS FABRIKO DARBAS. $22 Į 

SAVAITĘ. 40 VALANDŲ. 
VESEY STATIONERS.

345 WEST BROADWAY', N.Y.C.
(269)MERGINOS

PATYRIMO NEREIKIA
Lengvos Ofise Pareigos. 

Pokarinė ateitis.

50 BROAD ST., N. Y.
6-TOS LUBOS.

___________________________________ ■ (270)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Lengvas darbas. Nuolat.
Linksmos darbo aplinkybės. 

40 Valandų Savaitė
FRISCHER & CO.

44 W. 28th St.
_____________________________________ (269)

MERGINOS
Mokytis prie die-stamped rašomųjų reikmenų. 

Švarus .Darbas. Nuolat.
$31.20 UŽ 48 VALANDAS

Patyrimas Nereikalingas.
CHISHOLM PRINTING CO.

409 t’EARL ST., 
N. Y. C.

 *(272)

SUKNELIŲ SIUVĖJOS 
FINIŠERKOS

MOTERYS PATAISYTOJOS 
Nuolat.

5 DIENŲ SAVAITĖ.
VIRŠIAUSIOS ALGOS

COLANDRE
647 — 5TH AVE. (52ND ST.)

i N-Y.C. (268)

OFISO DARBININKĖS
MOKANČIOS TYPING 
40 Valandų per savaitę

ALGA $28
Dėl Pasitarimo Skambinkite

APPLEGATE 7-1617
(268)

MERGINOS ■ MOTERYS
SALDAINIŲ FABRIKUI 

Linksmos aplinkybės 
NUOLAT. GERA ALGA

N. D. Q. SPECIALTY CORP.
2566 ATLANTIC AVE.

BROOKLYN.
(270)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas 

$30 Už 44 Valandai

$40 SU VIRŠLAIKIAIS
Linksmos Darbo Sąlygos

Duodame Uniformas. Daug Kitų 
Darbininkams Pagelbų 

Kreipkitės Ištisą Savaitę

PIERCE LAUNDRY 
55 Freeman St., 
Brooklyn, N. Y.

(8th Ave. GG Traukiniu Greenpoint Ave.) 
(IRT Queens Traukiniais Vernon Ave.) 
(Crosstown—Graham Ave.—Lorimer St. 

Gatvekariais iki Freeman St.)
(270)

MOTERYS SKALBYKLAI 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. ALGA $21 

UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ.
THE CRESCENT TOWEL SUPPLY CO. 

45 MERCER ST., N. Y. C.
______________________________________(272)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga.

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE. 

PHILADELPHIA, PA.
(271)

LATHE DARBININKAI 
MOKINIAI 

TURRET LATHE 
OPERATORIAI 

Patyrę. 
DIENOM IR NAKTIM DARBAS. 

Daug Viršlaikių 
NUOLAT. POKARINĖS PROGOS 

STEVENS
MANUFACTURING CO. 

22-74 85th ST., 
LONG ISLAND CITY.

(271)
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NewWko^g^^Zimos Kas Gi Tenai Taip 
Dainuoja?

Antradienis, I apkr. 14, 1944
......... v,j

Stokowski’s Diriguos Orkestrai Sovietų Sąjungos 27 Mėty 
Sukakties Minėjime Šio Ketvirtadienio Vakarą, Gardene

MIRĖ
Mirė Jurgis Blais

Jurgis Blais, 59 m. amžiaus, 
131 Bank St., New Yorke, mi
rė lapkričio 13-tą, Bellevue li
goninėje. Pašarvotas pas gra- 
borių Bieliauską (Ballas), 660 
Grand St., Brooklyne. Laidos į 
lapkričio 15 d., 2 vai. po pie-i 
tų, Alyvų kalnelio kapinėse.

Velionis paliko vieną sūnų 
Antaną, tarnaujantį mūsų ka
rinėse jėgose. Randasi kur 
nors Anglijoj, žmona buvo mi
rusi prieš trejetą metų. Kiti iš 
artimiausių liko brolduktės Su- 
zana Kazokytė, kuri veda ir 
laidotuvių reikalus ir Aldo
na Grabauskien, gyvenanti 
Frankvillėj, Pa. Aldona yra at
vykusi į Jamaica pas motiną ir 
seserį. Pasiliks iki po šerme
nų.

Velionis Blais buvo kilęs iš 
Kauno miesto. Amerikoj, New 
Yorke, išgyvenęs 40 m. Pri
klausė Lietuvių Literatūros 
Draugijoj. Skaitė dienraštį 
Laisvę.

Mirė Petras Kirtiklis
Lapkr. 11 d., 1-mą vai. ry

to, Greenpoint ligoninėje, mi
rė Petras Kirtiklis, kuris dirbo 
pas Vaicekauskienę, 277 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Jis buvo 52 m. amžiaus, gy
veno No. 156 Roebling Street.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
lapkr. 15 d., 10 vai. ryto. Bus 
palaidotas šv. Jono kapinėse.

Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Stc^pono Aromiskio kop
lyčioje, 423 Metropolitan Avė., 
kuris rūpinasi ir laidotuvių pa
reigomis.

Winifred Allen (Ališaus
kas) 37 m. amžiaus, 92 Crys
tal St., Brooklyne, mirė lapkr. 
10 d., Pilgrim State Hospital, 
Brentwood, L. L Laidotuvės 
įvyks lapkr. 14 d., Šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje.

Samuel Macura, 69 m. am
žiaus, 750 Driggs Ave., Brook
lyne, . mirė lapkr. 12 d., Kings 
County ligoninėje. Laidotuvės 
įvyks lapkr. 16 d., šv. Jono 
kapinėse. Kūnas pašarvotas J. 
Garšvos koplyčioje.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graboriaus J. 
Garšvos įstaiga, 231 Bedford 
Ave., Brooklyne.

Dovanos Vaikams
Save The Children Federaci

ja, New Yorke, tikisi pasiųsti 
pietinių valstijų biednuomenūs 
vaikam 55,000 dėžučių kalėdi
nių dovanų. Dėželėn dedama 
saldainių, koks šiltas drabužis 
ir žaislas. Medžiagos superka
ma surinktomis aukomis. Siuvi
mą ir supakavimą atlieka bū
riai liuosnorių moterų.

Oru Pervežama Daug 
Karių ir Prekių

Armijos Oro Transporto Ko
mandos šiaurių Atlantiko Di
vizija paskelbė, kad jos lėktu
vai vienu tik pereitu mėnesiu 
pervežė 3,000,000 svarų, turin
čių pinnenybę prekių, laiškų ir 
keleivių.

Lėktuvai grįždami parvežė 
2,500 sužeistų kariškių, tarpe 
tų 1,700 neštuvais išnešamų 
ligonių.

Cigarety Kainos
Cigaretų lubinėmis kainomis 

majoras prašė rūpintis patiems 
arba ginti su OPA pagelba. 
Miesto Turgaviečių Depart- 
mentas, sakė jis, turi pilnas 
rankas darbo sargyboje duo
nos, pieno ir kitų svarbių mais
to produktų.

LAISVES KONCERTAS PUIKIAI PAVY
KO; SUKELTA ARTI TŪKSTANTIS DO

LERIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ PARAMAI
Dienraščio Laisvės jubilėji- 

nis koncertas pavyko atitinka
mai jo svarbai. Programa tu
rėta graži, įvairiuota. Visko 
joje buvo — dainų grupių ir 
solo, muzikos, liaudies šokių. 
Ir publikos gausiai atsilankė, 
pilnutėlė Labor Lyceum salė.

Publikoje turėjome atstovy
bes iš daugelio kolonijų ir ma
ses brooklyniečių. Čia atsto
vauta visos lietuvių visuomenės 
sritys. Dalyvavo graži grupė 
profesijonalii ir daug biznie
rių. Skaitlinguose Laisvės vete
ranų būriuose matėsi ir gra
žaus .jaunimo. Daugelis iš jau
nųjų išsiskirstę savose šeimo
se po plačiąją Amerikos vi
suomenę, tačiau dienraščio 
Laisvės šventėmis .jie sugrįžta 
su kitataučiais savo vyrais ir 
žmonomis pasimatyti su savo 
senais draugais, savo tėvų 
draugais.

Iš Programos
Programą pradėjo brookly- 

niškis Aido Choras, vadovau
jamas Aldonos Anderson (Ži
linskaitės). Gyvai ir stipriai 
sugiedojo tautos himną ir ke
lias dainas. Publikai choras 
patinka, prašoma ir gaunama 
daugiau dainų.

Sekamu išstojo solistas Bo
ris Borodin. Gražiai sudainuo
ja ariją “Sadko” ir porą rusų 
liaudies dainų. Prašome ir 
gauname daugiau.

Išstoja mūsų svečiai-viešnios 
dainininkai iš Bostono, Har
monijos Grupė, su savo akom- 
paniste Helen Žukauskaite. 
Dainuoja tas mielas lietuvio' 
sielai liaudies dainas. Dainuo
ja žaviai, harmoningai, susi
dainavę atitinkamai savo var
dui. Atidavus programoj ori
ginaliai žymėtąsias (Girioj, O 
čia-čia, Kur girios žaliuoja) 
prašomi dar ir dar. Jie palei
džiami tik koncerto pirminin
kui R. Mizarai paaiškinus, kad 
juos dar girdėsime antrame iš
stojime.

šiuo tarpu turėta pertrauka, 
kuri ne visai galima pertrauka 
vadinti, nes nudirbta labai 
daug. Gal geriau tiktų pava
dinti darbo valandžiuke.

R. Mizara pažymėjo, kad 
greta to, jog Laisvė švenčia 
25 metų jubilėjų, ši sukaktis 
yra smagi, nes karas eina mū
sų ir mūsų talkininkų perga
lės link, jog Lietuva ir beveik 
visas Pabalti jis jau išlaisvin
tas, jog demokratinės jėgos 
laimėjo mūsų krašto rinkimus 
— išrinkta prezidentas Roose- 
veltas.

Roosevelto vardo paminėji
mas iššaukė audringą ovaciją.

A. Bimba atsišaukia į visus 
prisidėti prie šio, Septintojo 
Siuntinio (kuris yra ir kalėdi
nis) dovanų Lietuvos žmonėms 
sėkmingos užbaigos. Jis sakė, 
kad vieno drabužio gaunama

per mažai proporcijonaliai 
skaičiui kitų drabužių. Tuo 
trūkstamu, bet labai reikalin
gu drabužiu yra vyriškos kel
nės. Tad Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas nori nu
pirkti naujii bent tūkstantį ir 
tam reikia pinigų. Perkant iš 
urmu parduotuvių, sakė jis, 
galima gauti vienas už $3.50. 
Tad jis prašė išgalinčius au
koti visam drabužiui, kitus pri
sidėti su tiek, kiek išgalima. 
Aukojusius visam drabužiui 
prašė išpildyti kortą, paduo
dant savo adresą ir iš kur pa
eina Lietuvoje. Tos kortos eis 
Lietuvon sykiu su drabužiu.

Kiek nupirko po visą drabu
žį, matysime vėliau Laisvėje. 
Buvo tokių, kurie aukojo ke
liems ar keliolikai drabužių. 
Pavyzdin, Petras Kapickas au
kojo 50 dolerių. Tai jau bus 
gerokai virš desėtko drabužių.

Pakviestas kalbėti Antanas 
Balčiūnas, Laisvės vyriausia 
vajininkas Brooklyne, taipgi 
Laisvės Direktorių Tarybos 
pirmininkas. Jisai prašė visus 
jam padėti gauti Laisvei skai
tytojų, kad šiais metais Brook- 
lynas, kaipo kolonija, atsistotų 
pirmoje vietoje gavime skaity
tojų, pralenkti! kitas kolonijas.

Grįžtame prie meniškosios 
programos.

Harriet Griffith atidarė an
trąją dalį programos. Tai iš
tiesi! šilko švelnumo smuikinin
kė muzikos išpildymu ir savo 
išvaizda. Netrūko jai gauti sa
lėj tylos, kas nelengva gauti po 
pertraukų. Ji griežė trumpus, 
gyvus gabalus iš Desplanes, 
De Falla-Kochansk, Brahms ir 
Prokofieff kūrinių. Buvo pra
šyta daugiau tos saldžios muzi
kos ii* suteikė priedams keletą. 
Jai akompanavo dr. Paul Beri.

Stipri ovacija pasitiko atei
nančią lietuvių dainos žvaigž
dę Birutą Ramošką ir audrin
gai palydėjo. Pirmosiomis ji 
dainavo “Mano deimantas,” 
Juozo Žilevičiaus ir Musettes 
Entrance “Fortune Teller,” V. 
Herbert’o. Kilusi audra reika
lavimų išėjo ant naudos, prie
dams gavome lietuviškų ir an
gliškų liaudies dainų, kurios 
Birutai dainuojant išeina nepa
prastai žavingomis. “Puiki!” 
“Stebėtina!” Ir tolygūs kom
plimentai skrido jos adresu. 
Jai taipgi akompanavo dr. 
Paul Beri.

Antrame išstojime Harmo
nijos Grupė dainavo W. Rhys- 
Herbert’o kompozicijos dainą 
iš “Sylvijos,” “Atsisveikinimas 
su Alpais,” ir “Aras,” Miko 
Petrausko. Publikai reikalau
jant, pridėjo dar porą kitų 
dainų.

Paskiausia išstojo Rusų šoki
kų Grupė, vadovaujama Alex 
Karaczun’o, su Tarybų Respu
blikų šokiais. Ot, gali šokti ir

vaidinti šokiais! Niekas publi
koje nesijautė pavargę nuo sė
dėjimo. Reikalavo tų šokių, 
kiek tik gavo, kol priilsę šo
kėjai atsisakė daugiau išeiti.

šokiams šauniai grojo An
tano Pavidžio Radijo Orkes
trą.

Skaitlingoje publikoje suki
nantis po programos girdėjosi 
tik komplimentai. Vieni iš jų 
turėjo savo žvaigždes. Kiti sa
kė, jog kožnas numeris atrodė 
.nepavaduojamas savo vietoj. 
Taip atsiliepė mūsiškė publika, 
taip atsiliepė lietuvių visuome
nės žentai-marčios kitataučiai 
ir jų svečiai, žodžiu, turėta 
dvasiniai patenkinantis ir nau
dingas popietis ir vakaras.

Apie tolimuosius svečius, pa
dėjusius daug pastangų, kad 
būti su mumis šioje Laisvės Si
dabrinio Jubilėjaus iškilmėje, 
teks pakalbėti atskirai.

Rep.

Porto agentas Joseph Stack (kairėj) iš Nacionalės 
Jūrininkų Unijos (CIO) įteikia $12,000 čekį Naciona- 
liam Karo Fondui, New Yorke, per Virgil Martin. 
Broadway žvaigždė Celeste Holm ir Henry S. Leitman, 
24 metų amžiaus, kapitonas laivo, tėmija. P-lė Holm, 
Actors Equity narė (AFL), newyorkieciu prekinio lai
vyno jūrininkų buvo išrinkta Sweetheart of the Seas. 
(Federated Pictures).

Tėvo Pasitikėjimas 8 
Mėty Sūneliu Išrišo

Paslaptį
Kada spalių 29-tą buvo ras

tas pasmaugtas namų skiepe 4 
metų amžiaus berniukas Billy 
Drach, žmogžudystė buvo tyri
nėta. Po vieną buvo atribota 
visokios galimybės. Nustatyta, 
jog nenužudytas lytiško išgve
rėlio. Negalėjęs būti nužudytu 
ir kerštinčiaus, nes šeima ma
nė neturėjus priešų ii' vaikutis 
neturėjo jokių kankinimo, 
žiaurumo žymių. Likosi viena, 
kad vaikai žaizdami “plėši
kus” netyčia jį uždusino ir iš 
baimės užsigynė. Nuožiūra 
krito ant nuirusiojo broliuko 
Roberto, 8 metų.

Policijai bylą užbaigus, iš 
Tėvo pusės ji buvo tik prasidė
jus. John Drach, po pasikal
bėjimo su savo vaikais “nuo 
širdies,” priėjo išvados, kad 
•mažasis Robertas nekaltas. 
Aišku, mažamečio vaiko nie
kas kriminalistu nebūtų laikęs, 
tačiau prarasti vieną vaiką ir 
turėti brolžudžio dėmę ant ki
to tėvui atrodė perdaug skau
du. Jis pradėjo tyrinėjimą 
pats. /

Apgalvojęs, išstudijavęs pa
dėtį, tėvas surado, kad jo vai
kas neturėjo tokių skaryčių, su 
kuriomis pasmaugtojo vaiko 
burna buvo užkimšta ir užriš
ta. Jam atrodė, kad 8 metų 
vaikas negalėjęs pasmaugtąjį 
taip suraišioti, kaip jis buvo 
suraišiotas. Jis prisiminė, kad 
kaimynų vaikas buvo kartą 
areštuotas dėl nupjovimo kai
mynų virvės ’ir kad tas pats 
vaikas atsisakįs Robertui pa
dėti jieškoti mažojo Billy, ka
da šeima jo pasigedo.

Detektyvams paėmus tėvo 
nurodymus domėn, buvo at
rasta, jog virvė, kuria buvo 
surištas uždusintasis vaikas, 
atitiko virvei, rastai pas tėvo 
nužiūrėtą kaimyną. Paimtas 
perklausinėti, Frank Pape, 16 
metų vaikinėlis, policijai prisi
pažinęs, kad jis buvęs pasi
kvietęs Billį. žaisti su juo “com- 
mandiškai.”; Sumanymą jis ga
vęs po pamatymo filmos “A 
Wing and a Prayer.” Vaikas 
su juo žaidęs. O kada bežai
džiant pamatęs jo išvirtusias 
akis ir keistus garsus, supra-

Praeitą sekmadienį, lapkri
čio 12, Laisvės koncerto daly
viams teko girdėti Aido Chorą 
dainuojant naują dainą, J. 
Graičiūno parašytą, ;Z. Alek
sandravičiaus kompoziciją:

Kas gi tenai taip dainuoja? 
Tai lietuviai, tai pjovėjai. 
Skamba dainos, dalgiai, gojai 
per vasar’ paupėj. . .

Kas ten dainuoja tarp sodų ? 
Broliai krauna rūman plytas: 
Eis nuo lūšnų samanotu 
Tėvynės apvalyti.

Kas graudžią dainą supynė? 
Ponai kaustė juos grandinėn, 
Dalgele jie laisvę gynė, 
Todėl daina graudi!

šią ir kitas naujas dainas 
aidiečiai skubiai mokinasi 
rengdamiesi prie savo koncer
to.

Aido Choro koncertas ir šo
kiai įvyks šeštadienį, 25 dieną 
lapkričio (Nov.), Lietuvių Am. 
Piliečių Kliubo salėje, kampas 
Union Avė. ii* Stagg St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 7-tą valan
dą vakare. Įžanga 65 centai.

čia išgirsite Aido Chorą, jo 
dainininkių ir dainininkų gru
pes ir kitus talentus dainuojant 
melodingas dainas.

Aido Choras prašo visų ap
sirūpinti tikietais iš anksto ir 
nepraleisti šios progos kartu 
su aidiečiais smagiai pasilinks
minti. Choro Koresp.

tęs, kad čia jau kas blogo ir 
prasišalinęs.

Vaikžudis pasiųstas ligoni
nėn ištirti. Esą, pirmesniame 
prasikaltime, kuris buvo men
kas, palyginus su šiuomi, jis 
buvęs perklausinėtas ir buvę 
nustatyta, kad jis turįs tik ma
žo vaiko protą.

PRANEŠIMAI
EAST NEW YORK & 

RICHMOND HILL, N. Y.
Trečiadienį, 15 d. lapkr., 8 v. v. 

Buzelio salėje įvyks ALDLD 185 
kp. susirinkimas. Nariai malonėki
te dalyvauti, nes šiame susirinkime 
turėsime vakarienės dalykus su
tvarkyti, kuri įvyks 2 d. gruodžio. 
Taipgi malonėkite ateiti ir LDS 13 
kp. vakarienės Komisijos ir tikietų 
platinimo nariai. — V. Paukštys.
................................. t-......-... .......-....... -

OFICIALIS IDS OPTIKAS
OPTICAL. CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE.

Arti 14th St.

Akis Ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoS. unija Kapoj
Telef.: GR. 7-7553

, 2539 Woodward Avenue
DETROITE: ’ 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARB ERTA]

———————————n

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: } ?“į2
Į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
s---------------------------------- si

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas E Ver green 7-1661

Leopold Stokowski, New Yorko Miesto Simfoniškos 
orkestros vadas, diriguoja orkestrai kas antras pirma
dienis ir antradienis miestavame City Center. Pirmadie
nį koncertas būna 8:30 vakaro, o antradienį 6 vai., 
baigiasi pirm vakarinių perstatymų.

| RESTAURANT į
J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

• 282 UNION AVE. BROOKLYN J
✓

‘ Tel. EVergreen 4-9612 _

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

SHOP AT LIPTON’S

How To S4 to

FOR THOSE 
YOU LOVE!

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Daimonto $1 O.<)5
Žiedai nuo J 

ir aukStyn

s »

BIRTHSTONE
Žiedai $£.95
Ir aukStyn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN - 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

VyriSkas 
Žiedas

$19.95
ii aukityn

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178.

LIPTON Jeweler
Brooklyn, N. .Y.

ATDARA VAKARAIS.




