
■ ‘ 1 X I.JĮ.I.JinrriĮrW7-U III1W ui 'JPJĮP.ĮIIIUU JI. J Illi IĮĮIJUJI IJIĮlllIJIU .IJįĮI.HllllIJ. IJUJ ILJIIJIIJI JŲ J- JĮUĮJL IU!WTriO7I^n\ii"TTr'C.'VJV'iinT0~n^~~~" .. U.1 , -V-1. ljA.iiyii|Lli|Ji^T>i.Jli.|l|| iŲiĮiĮĮĮiJ'liJiflĮ'lffilMĮfip1 -   1 - --  i- ,

I
JANKIAI PAĖMĖ 10 MAGINOT FORTŲ; VĖL BOMBARDAVO JAPONIJA

KRISLAI
Pabandė ir Laimėjo.
Naujas Pasiūlymas.
“Bernardo Gavelio Klaida.” 
Nelaiminga Talka.
Viltis Svetimuose Ginkluose.

Rašo A. BIMBA

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

CIO Politinės Veiklos Komi
tetas paliktas gyvuoti. Taip 
nubalsavo CIO konvencija.

Organizuoti darbininkai ne
besitrauks iš politikos. Jie pa-
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bandė šiuose rinkimuose ir lai
mėjo. Be šio Komiteto talkos 
vargiai būtų laimėjęs prezi
dentas Rooseveltas.

★ ★ ★
Komiteto palikimas geras 

žygis. Prabėgs metai ir ateis 
kongresiniai rinkimai, šiemet 
daug Dieso veislės sutvėrimų 
nebesugrįš Kongresai!, bet dar 
jų pasiliko užtenkamai. Politi
nės Veiklos Komitetas jau da
bar turi juos pradėti bombar
duoti propaganda.

★ ★ ★
St. Jasilionis sako: LLD Cen

tro Komitetas turėtų susisiekti 
su literatūros leidėjais Tarybų 
Lietuvoje. Gal būtų galima ten 
knygų nupirkti ir duoti na
riams. Gal net pigiau atsieitų.

Apie tai mes irgi galvojame. 
Tačiau dar ne dabar. Karo 
sąlygose {gabenimas ko nors iš 
užsienio—sunkus darbas.. Tik 
kai gyvenimas sugrįš į norma- 
liškas vėžes, galėsime pasitar
ti. ★ ★ ★

Bet jau turime rankraštį, ir 
194,5 metais išleisime puikią 
knygą. Ją parašė d. Mizara. 
Knyga vadinasi: “Bernardo 
Gavelio Klaida.” Tai veikalas 
apie Amerikos lietuvių gyveni
mą: jų laimes ir bėdas, jų troš
kimus ir polėkius, jų viltis ir 
painiavas.

★ ★ ★
Ir 1945 metais, aišku, ban

dysime knygą išleisti dar pra
džioje metų, dar pavasarį. Tai 
yra jeigu tam turėsime ištek
liaus. Tai priklausys nuo na
rių: susimokės narines duokles 
anksti, gaus puikią knygą 
anksti!

Bet aš jau galvoju: ar ište
sėsime? 1945 metų pirmas 
Šviesos numeris bus kita tiek 
didesnis. Bus dvigubos išlai
dos. Išleisime informacinę bro- 
šiuraitę. Taipgi kaštuos keletas 
šimtų.

Ar užteks knygai pinigų ? 
Štai, kodėl kuopos ir i.šgalin- 
tieji draugai galėtų dolerį ki
tą paaukoti LLD knygų leidi
mo programai.

Pagalvokite apie tai. Prisi
minkite šį klausimą prie pir
mos progos.

Jungtinių Valstijų Kongrese 
ir vėl du metu tupės ponia 
Luce. Tai labai ilgu ir palai
du liežuviu moteriškė. Jos spe
cialybė: niekinti ir plūsti Roo- 
seveltą ir jo šeimą. O ji vėl 
laimėjo todėl, kad jai labai 
gražiai talkon atėjo Connecti
cut valstijos socialistai. Jie pa
statė savo kandidatą, vietoj 
remti pažangią moteriškę ant 
demokratų tikietų. Lucy lai
mėjo tik 1,600 balsų daugu
ma, o socialistai savo kandi
datui surinko 2,000 balsų.

Besarmačiai! Kalba už so
cializmą, o darbuojasi’ dėl fa
šizmo !

★ ★ ★
Belgijos Pierlot valdžia šau

kiasi svetimų ginklų pagalbos. 
Generolas Eisenhower .turi ją 
gelbėti nuo Belgijos žmonių !

Situacija tikrai begėdiška. 
Teisingai Franci jos Komunistų 
Partijos veikėjas Duclos pasa-
kė : “Pierloto valdžia anksčiau 
ar vėliau turės susmukti, nes 
ji svetimiems parsiduoda ir 
saukiasi svetimos pagalbos 
prieš savo žmones.”

★ ★ ★
Bet amžinai Talkininkai Bel

gijoje nesėdės. Mūsų armija iš 
ten išsikraustys ir eis velniop 
valdžia, kuri neturi pasitikėji
mo savo žmonėse.

Raudonoji Armija Paėmė 
Virš 60 Miestų ir Kitų 
Punktų Čechoslovakijoj

London, lapkr. 27. — So
vietų kariuomenė pralaužė 
vokiečių - vengrų apsigyni
mo linijas kalnuose 60 my
lių frontu rytinėje Čecho- 
slovakijoje; užėmė geležin
kelio ir plentų mazgus Mi- 
chalovce, Humaenne ir Vys- 
ne-Cabyny, kur perkirto 
priešams geležinkelį, einan
tį iš Miskolco, Vengrijoj, 
į Lenkiją. Humaenne srity
je raudonarmiečiai per die
ną nužygiavo iki 15 mylių 
pirmyn.

Berlyno radijas sakė, jog 
Raudonoji Armija įsiveržė 
į Miskolcą, geležinkelių ir 
plentų stebulę, ir į Eger 
miestą su geležinkelio sto- 
čia, į šiaurių rytus nuo Bu
dapešto. Maskva patvirtino 

i vakarykščią nacių praneši-

mą, kad Sovietų kariuome
nė paėmė Hatvaną, hitleri
ninkų tvirtumą ir geležin
kelių mazgą, 22 mylios į 
šiaurių rytus nuo Budapeš
to, Vengrijos sostamiesčio.

Čechoslovakijos f r o n te 
per 24 valandas sovietiniai 
kariai viso užėmė daugiau 
kaip 60 miestų, miestelių, 
geležinkelių stočių ir kai
mų.

Michalovce srityje rau
donarmiečiai, tarp kitko, 
pagrobė 14 hitlerininkų ka- 
nuolių, 7 garvežius ir 350 
vagonų ir suėmė 560 vokie
čių kareivių ir oficierių. 
Mūšiuose dėl Hatvano, Ven
grijoj, buvo suimta 750 
vokiečių ir vengrų, o už
mušta apie 1,000 priešų.

Pasitraukė Italų Premjeras L 
Bonomi; Kairieji Reikalavo 
Iššluot Fašistus iš Valdžios

Roma. — Pasitraukė ita
lų premjeras Ivanoe Bono- 
|mi ir visas jo ministerių 
>kabinetas. Manoma, jog so
sto įpėdinis, karalaitis 
Humbertas pakvies tą patį
Bonomį sudaryt naują mi- 
nisterių kabinetą. Jo tėvas 
Viktoras Immanuelis yra 
pervedęs Humbertui visą 
karališkąją galią. Senasis 
ministerių kabinetas sugriu
vęs todėl, kad komunistai ir 
socialistai jo nariai reika-

Neva Demokratinė Švei
carija Urmu Gamina 

Ginklus Naciams
Maskva. — Pravda, So

vietų komunistų laikraštis, 
parodo pačių šveicarų 
skaitmenimis, kaip daugme- 
niškai Šveicarija gamina 
ginklus ir amuniciją Vokie
tijai.

“Tas faktas nuplėšė veid
mainiška kaukę nuo Šveica
rijos veido, nors Šveicarijos 
valdžia vadinasi ‘bepusiška 
ir demokratinė’: jinai buvo 
ir tebėra viena iš veikliau
sių Vokietijos fašizmo pa
dėjėjų,” rašo Pravda.

Tas laikraštis primena 
valdiškas Šveicarijos biznio 
apyskaitas už 1942 m., ku
rios parodo, jog Šveicarija 
per metus padirbo Vokieti
jai tūkstančius mažų ka- 
nuollų ir milionus kanuoli- 
nių šovinių. <

jlavo pašalint kai kuriuos 
fašistuojančius ministerius.

Italų komunistų laikraš
tis Unitą ir socialistų Avan- 
ti karčiai kritikavo vyriau
sybę, kad jinai nesuvaldo 
fašistinių gaivalų, o sten
giasi nuslopinti tikrai de-
mokratines partijas. Viso
kį reakcininkai per spaudą 
ir kitais būdais varo vajų 
prieš liaudiškas partijas, 
gąsdindami žmones raudo
naisiais baubais.

Socialistai ir komunistai 
reikalauja duoti didesnę at
stovybę valdžioje partiza
nams kovotojams prieš hit
lerininkus. New Yorko 
Times korespondentas Her
bert L. Matthews, rašyda
mas iš Romos, sako:

“Dabar Italijoj negalima 
sukurti jokios stiprios val
džios be komunistų ir so
cialistų dalyvavimo joje.”

I. ■ ■■■ ■ ■! k ■■■■

Deportuota iš Jugoslavijos 
Amerikietė Korespondentė
Roma.— Jugoslavijos val

džia ištrėmė amerikietę Le- 
anorą Packard, United 
Press korespondentę. Tai 
todėl, kad jinai siuntinėjo 
pranešimus amerikin. spau
dai be jugoslavų cenzūros 
žinios. Tuos pranešimus ji 
terodė tiktai kariniams tal
kininkų cenzoriams.

Korespondentė tapo so
vietiniu lėktuvu pergabenta 
iš Jugoslavijos į Italiją.

LEKIANČIOS TVIRTUMOS 
VĖL GALINGAI SMOGĖ 
JAPONIJOS SOSTINEI

Washington, lapkr. 27.— 
Galingiausios Jungt. Vals
tijų lekiančiosios tvirtumos, 
bombanešiai B-29 vėl palei
do šimtus bei tūkstančius 
tonų bombų į Japonijos sos
tam iestį Tokio. Tuo pačiu 
laiku kitos skraidančiosios 
tvirtovės pleškino karinius 
taikinius Bangkoke, sosti
nėje japonų užimtos Thai- 
lando valstybės, pietinėje 
Azijoje.

Pirmą kartą tokie oro 
milžinai praeitą penktadie
nį smogė Japonijos sostą- Į

miesčiui Tokio. Tada, kaip 
ir dabar, daugiau kaip po 
100 tų bombanešių triuški
no Tokio fabrikus, prie
plaukų įrengimus ir įvai
rius kitus karinius pasta
tus. Jie atlėkė iš amerikie
čių užimtos Saipan salos, 
daugiau kaip 1,550 mylių 
nuo Japonijos. Teigiama, 
jog antruoju žygiu, šalia 
kitko, jie užkūrė šešis 
smarkius gaisrus Musashi- 
na lėktuvų fabrikuose, To
kio priemiestyje. O tai yra 
vieni didžiausių Japonijos 
orlaivių fabrikų.

Jungtinių Valstijų Kariai 
40 Mylių Frontu Pralaužė 
Maginot Tvirtovių Liniją

JANKIAI NUSKANDINO 
DAR 45 JAPONU LAIVUS
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų bombanešiai, 
pakildami nuo savo lėktuv- 
laivių, vėl smogė japonam 
ties Luzon sala, Filipinų sa
lyne, ir nuskandino seka
mus Japonijos laivus:

Vieną šarvuotlaivį, vieną 
naikintuvą, 13 transporto 
bei krovinių laivų ir tris 
mažesnius laivus. Be to, a-

merikiečiai sužalojo 5 pre
kinius priešų laivus.

Washington. — Amerikos 
submarinai paskutinėmis 
dienomis nuskandino dar 
27 Japonijos laivus. Taigi 
viso vien amerikiniai sub
marinai iki šiol tikrai nu
skandino 854 japonų laivus 
ir turbūt nuskandino dar 
119.

AMERIKOS LAKŪNAI SUNAIKINO 129 
VOKIEČIU LĖKTUVUS VIENU ŽYGIU

London. — Du tūkstan
čiai Jungtinių Valstijų bom
banešių ir lengvųjų lėktuvų 
sprogdino ir degino Vokie
tijos žibalo fabrikus Mis- 
burge, į vakarus nuo Ber
lyno, ir pleškino geležinke
lių stotis ir kitus karinius 
taikinius Hamme ir Biele- 
felde, į pietų vakarus nuo 
Vokietijos sostamiesčio. 
Kartu jie sunaikino bent 
129 vokiečių lėktuvus;

Negrįžo 37 Amerikos

bombanešiai ir 13 lengvųjų 
lėktuvų.

Pakeistas prieš-Sovieti- 
nis Irano Premjeras
Maskvos' radijas sakė, 

jog tapo pakeistas Irano- 
Persijos ministeris pirmi
ninkas Mohammed Saed, 
kuris nedraugiškai veikė 
linkui Sovietų. Jo vietą už
ėmė Baiat Sakun-es-Yauta- 
ne, kuris suorganizavo nau
ją ministerių kabinetą.
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Paryžius, lapkr. 27. — 
Trečioji Amerikos armija, 
komandoje generolo G. S. 
Pattono, praardė senąją 
Maginot tvirtovių liniją 40 
mylių frontu jr atėmė iš na
cių 10 tos linijos fortų, 
Francijos pusėje. Tuo tar
pu Pirmoji amerikiečių ar
mija, komanduojama ge
nerolo Hodges, visai užėmė 
aptvirtintą vokiečių miestą, 
fabrikų centrą Weisweilerį, 
stovintį prie Hitlerio var
du pavadinto plento, vedan
čio į Vokietijos didmiestį 
Cologne, vakarinėje Rheino 
upės pakrantėje. Pirmosios 
armijos kariai nubloškė na
cius mylią į rytus nuo Wei- 
sweilerio ir užėmė pozicijas 
tiktai už 20 mylių nuo Co
logne.

Generolo Pattono kovū- 
nai, tarp kitko, paėmė di
delį amunicijos fabriką ir 
jos sandėlius arti Bouzon- 
ville, už trijų mylių nuo Vo
kietijos rubežiaus. Ten a- 
merikiečiai pagrobė dau
giau kaip 1,000,000 kanuo- 
linių šovinių. Jie taip pat 
trimis pusėmis apsupo Ma
ginot linijos tvirtumą St. 
Avoldą, 15 mylių į pietų 
vakarus nuo Saarbruecke- 
no kuris yra milžiniškų Sa
ar klonio pramonių centras. 
Jankiai nuo St. Avoldo grę- 
sia replėmis naciam ir Saar- 
brueckene.

Pietiniame F r a n cijos 
fronte amerikiečiai per die
ną prasiveržė dar 10 mylių 
pirmyn.

Cordell Hull Atsistatydina dėl 
Ligos; Jo Vietą Užimsiu Byrnes, 

Wallace ar Stettinius
Washington. — Jau tre

čia savaitė kai serga Ame
rikos valstybės sekretorius 
Cordell Hull, 73 metų am
žiaus. Dabar jis pranešė 
prez. Rooseveltui, kad dėl 
silpnos sveikatos negalės 
sugrįžt tarnybon, kaip val
stybės (užsieninio) depart- 
mento galva. Tuomi Hull 
dar oficialiai nepasitraukė 
iš vietos ir prezidentas ne
norėtų jį paleisti.

Sekmadienį prez. Roose
veltas aplankė ligoninėje 
Hullą, artimiausią savo pa
tarėją užsieniniais reika
lais, ir jiedu ilgai kalbėjosi.

Šalia bendro nusilpimo, 
Hull gydosi kokį tai skau
dulį gerklėje.

Kai Hull galutinai atsis
tatydins, tai prezidentas 
veikiausiai paskirs Jamesą 
F. Byrnesą valstybės sek-

Vietiniai Mūšiai Rytinėje 
Prūsijoje

Maskva. — Rytų Prūsijoj 
būrys vokiečių nakties lai
ku mėgino prasiskverbt į 
sovietines pozicijas. Rau
donarmiečiai nušovė kelis 
tuzinus priešų, o likusius 
nuvijo atgal.

Sovietiniai lakūnai bom
bardavo Treuburgo geležin
kelio stotį; užkūrė gaisrus 
ir sprogimus.

Holandijoj anglai beveik 
nušlavė vokiečius vakari
niame Maas upės šone.

retorium, kaip lemia dau
guma pranešimų iš Wash- 
ingtono. Byrnes yra Kari
nės Mobilizacijos ir Atstei- 
gimo direktorius. Kiti pra
nešimai teigia, kad naujų 
valstybės sekretorium ga
lėsiąs tapti Jungt. Valstijų 
vice-prezidentas Wallace 
arba Sumner Welles, pir- 
miaus buvęs to departmen- 
to vice-sekretorius, arba 
Edward R. Stettinius, da
bartinis Hullo pavaduoto
jas.

Išgelbėti Lakūnai Bom- 
banešio, kuris Žuvo Žy

gyje prieš Tokio
Saipan. '— Žuvo tik du 

didieji Amerikos bombane
šiai B-29 iš daugiau kaip 
šimto tų, kurie praeitą 
penktadienį pleškino Japo
nijos sostinę Tokio ir kitus 
japonų didmiesčius. Bet ka
rinis Amerikos laivas išgel
bėjo visus vieno žuvusio 
bombanešio lakūnus.

Šis bombanešis buvo ja
ponų sužalotas ir išsibaigė 
jo gazolinas begrįžtant. 
Tad jis ir nukrito jūron a- 
pie 150 mylių nuo Saipano 
salos, Marianą salyne. Pas
kui amerikinis laivas rado 
juos beplūduriuojančius gu
minėse valtelėse. Tokiomis 
valtelėmis aprūpinti visi A- 
merikos bombanešiai, kurie 
skraido virš jūrų.

MELNIK AITE, SUMAUS KAS IR KT. PARTIZANU VADAI AUKŠTAI PAGERBTI
Rašo P. Petravičius:
Sovietinės revoliucijos su

kaktyje, lapkričio 7 d., Jus
tas Paleckis, pirmininkas 
Tarybinės Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos prezidiu
mo, įteikė aukštos garbės

ženklus Lietuvos partiza
nam ir partizanėm, didvy
riškai kovojusiems prieš 
vokiečius įsiveržėlius. Toje 
iškilmėje dalyvavo Mečys 
Gedvilas, Lietuvos Respub
likos komisarų tarybos pir

mininkas, ir kiti valdžios 
nariai ir visuomenės orga
nizacijų atstovai.

Herojaus Titulas Melni- 
kaitei

Tarybų Sąjungos Hero

jaus vardas buvo suteiktas 
Marijai Melnikai tei, drą
suolei partizanų vadovei, 
kurią vokiečiai užkankino. 
Jos tėvui Juozui Melnikui 
atsiuntė garbės lakštą ir 
laišką M. Kalininas, visos

Sovietų Sąjungos prezidiu
mo pirmininkas. Tame laiš
ke jis rašo:

“Jūsų duktė, kuri padėjo 
galvą už savo tėvynę, įgi
jo nemirštamąją garbę.”

Lenino Ordinai šumauskui 
ir Zumonui

Lenino Ordinas tapo į- 
teiktas Šumauskui, partiza
nų vadui šiaurinėje Lietu
voje, ir Zumonui, Vilniaus 

(Tąsa 5-me puslapyje)
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Vėl Skandalas Pietuose
Pietinėse valstijose moralybė yra gry

nai vienpusiškas dalykas. Baltveidiškoji 
valdančioji klasė nepripažįsta morališ
kos atsakomybės iš baltveidžių pusės 
prieš juodveidžius. Paimkime moterystės 
reikalą. Daug esame girdėję apie tai, 
kaip juodveidžiai prievarta bandą išnau
doti baltveides moteris. Tatai skaitoma 
didžiausiu prasižengimu. Baudžiama 
mirtimi arba linču. Kokia nors baltvei- 
dė, morališkai palaida moteriškė, pasa
kė, kad ją koks nors juodveidis buvo už
puolęs, to ir užtenka: chuliganų gauja 
pagavo juodveidį ir nulinčiavo, nors tas 
Žmogus visai nekaltas buvo!

Bet gi jeigu baltveidžiai išsigimėliai 
išnevožija juodveidę moterį, tai nei poli
cija, nei valdžia, nei teismai nesirūpina 
piktadarius nubausti. O tokių atsitikimų, 
kaip jau visai Amerikai yra žinoma, esti 
tiek ir tiek.

Šitam begėdiškam vienpusiškumui tu
rėtų būti padarytas galas. Juodveidė 
moteris turi gauti lygią apsaugą nuo pik
tadarių. Kova už tą lygybę yra kova už 
lygias teises visiems Amerikos pilie
čiams be skirtumo tautinės kilmės, reli
gijos, bei rasės.

Tasai bruzdėjimas dabar prasidėjo. 
Štai prieš tris mėnesius trys baltveidžiai 
kriminalistai užpuolė ir išžagino juod
veidę ženotą moterį. Jos vardas Mrs. 
Taylor, iš Abbeville, Ala. Užpuolikai yra 
visai apylinkei žinomi. Bet iki šiol nie
kas jų neareštuoja. Jie vaikštinėja laisvi 
ir jieško daugiau aukų.

Tuo reikalu, todėl, New Yorke įvyko 
darbo unijų, šiaip organizacijų atstovų 
ir pavienių veikėjų konferencija. Kon
ferencija užprotestavo prieš Alabama 
valstijos valdžios šitą begėdišką vienpu
siškumą, nepaisymą juodveidžių moterų 
teisių, nutarė pasiųsti ten delegaciją ir 
protestą įteikti valstijos gubernatoriui, 
taipgi pasiuntė valstybės prokurorui 
Francis Biddle reikalavimą, kad jis tuo
jau pravestų tyrinėjimą, kodėl krimina
listai neareštuojami ir nebaudžiami.

Reikia tikėtis, kad šitie konferencijos 
žygiai sužadins plačiąją visuomenę prieš 
tą baisią pietinėse valstijose neteisybę ir 
nelygybę. i

Reikia Daugiau Ginklų
Berods dar pernai buvo pradėta ma

žinti tam tikrų ginklų gamyba. Gal buvo 
manyta, kad karas greitai užsibaigs, ar
ba kad smulkiųjų ginklų tiek daug ne
reikės. Dabar mūsų karo vadovybė sako, 
kad smulkiųjų ginklų ir amunicijos va
karų fronte sunaudojama keturis sykius 
daugiau, negu buvo manyta. Išleistas 
naujas patvarkymas, kad tos rūšies gin
klų gamyba būtų greitai paskubinta.

Tas, aišku, taipgi rodo, kad nesitikima 
karą trumpu laiku laimėti. Amerikos ar
mija yra gerai ginkluota. Vedant ofen- 
syvą prieš mirtinąjį priešą, ginklų reikia 
be galo daug. Amerikos pramonė turi 
tuos ginklus parūpinti. Amerikos laivai 
turi tuos ginklus pervežti per plačiuo
sius vandenis. Ten trokai ir geležinkeliai 
turi pristatyti į frontus. Daugiau bus 
pagaminta ir pristatyta į frontus gink
lų, mažiau reikės gyvybių aukoti ir grei
čiau karas bus laimėtas.

Sužeisti kariškiai dabar turės dviem tūkstančiais 
doleriu daugiau tėvams ir žmonoms telefoną fonde. 
Apie tūkstantis per savaite sugrįžtančių iš karo fron
tų kariškių nori telefonuoti saviškiams, bet tai lėšuo- 
ja geroką krūvą dolerių, ypatingai, jei tas jų namiš
kis randasi kur nors kitame gale ilgo mūsų krašto. 
Unijos ir kitos organizacijos tam Įsteigė ir palaiko 
fondą. Čia matome Ellen Davidson iš United Office 
& Professional Workers (CIO) Įteikiant $2,000 čeki : 
nuo savo unijos kapitonui Philip DiBona, vedėjui už- ; 
jūriečių karių telefonu fondo, Mitchell Field, L. I. <■ 
(Federated Pictures).
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Naminis Frontas

Labai Teisingas Reikalavimas
Belgijos sostinėje Brusselyje įvyko 

riaušės prieš valdžių. Policija žmones ap
šaudė ir 40 asmenų sužeidė. O tame, aiš
ku, kalta Belgijos karališkoji valdžia, 
kurios premjeru yra Pierlot.

Riaušės įvyko, kai iš visų Belgijos 
kampų suplaukė sostinėn minia žmonių 
ir demonstravo prieš valdžios pasikėsini
mą, nuginkluoti kovotojus prieš vokie
čius. Žmonės ginklų nenori padėti, kol 
jie žino, kad vokiečių talkininkai Belgi
joje tebėra nesuimti ir stengiasi vėl įsi
galėti. Viėtoj tuojau areštuoti ir bausti 
fašistus, Pierlot valdžia skubinasi atimti 
ginklus iš žmonių.

Pierloto valdžia šaukiasi, kad gen. 
Eisenhower panaudotų Amerikos ka
riuomenę numalšinimui Belgijos žmonių! 
Tai būtų tragiškiausia klaida. Tai būtų 
svetimų ginklų pasikėsinimas ant Belgi
jos žmonių užkarti tokią valdžią, kokios 
jie nenori.

Labai teisingai, mūsų supratimu, rei
kalauja Belgijos Komunistų Partija, kad 
Talkininkų ginklai nesikištų į Belgijos 
vidujinius reikalus. Tegul žmonės patys 
demokratišku procesu sutvarko savo 
reikalus ir susidaro tokią vyriausybę, 
kuri atstovaus ir gins jų reikalus. O 
Belgijoj galės pasilaikyti tiktai tokia val
džia, kuri bus atkreipta prieš fašistus, o 
ne prieš darbo žmones, kurie tiek daug 
kentėjo ir aukojo kovoje prieš vokiškuo-

Kaip Lietuvos Žmonės Pasitiko 
Tarybinius Rašytojus

Liepos mėnesį Vilniun sugrįžo tary
biniai lietuvių tautos rašytojai. Kaip šil
tai ir nuoširdžiai juos pasitiko Lietuvos 
žmonės, labai gražiai išreiškia Vincas 
Žilionis “Tarybų Lietuvoje” (liepos 25 
d.) savo straipsnyje “Sveiki, Sugrįžę 
Tėviškės žemėn, Lietuvos Liaudies My
limi Rašytojai”. Žilionis sako:

“Po trejų sunkių žiaurios vokiečių 
priespaudos metų Jūs pirmieji sugrįžote 
į mūsų amžinąją sostinę Vilnių, grįžote 
dar vos tik nutilus paskutiniam Vilniaus 
išlaisvinimo šūviui, dar teberusenant 
žiaurių okupantų sukeltiems gaisrams,— 
grįžote vedami tėviškės pasiilgusios šir
dies, ir iš Jūsų skausme paskendusių 
akių mes, pasilikę čia, įsitikinom, kaip 
labai Jūs savo tėvynę mylite, kaip sunku 
Jums klausytis okupacijoje pergyventų 
mūsų vargų.

“Per tuos trejus metus vokiečiams 
parsidavę bernai Jus drabstė purvais, 
šmeižė, juodino, bet Lietuvos darbo žmo
nės liko kurti šiems fašistų melams, jie 
klausė Jūsų balso per Maskvos radiją, 
nors dėl to grėsė mirties bausmė, skaitė 
nors retai čia patenkančią. Jūsų spaudą, 
klausė ir tikėjo Jūsų patikinimais, kad 
Jūs sugrįšite kartu su Raudonąja Armi
ja, kuri neša Lietuvai išlaisvinimą iš 
sunkios vokiečių banditų vergovės. Kai 
viršum mūsų galvų okupacinės vergovės 
dangus tamsiai apsiniaukdavo, Lietuvos 
darbo liaudis kentė širdyje, turėdama 
vienintelę vilties kibirkštį, kad ten, pla
čiojoje Tarybų Sąjungoje, yra rinktiniai 
jos sūnūs, kurie savo gyvenimą, gyvybę 
paskyrė tam, kad Lietuvos žemėje vėl 
saulė sušvistų.

“Tvirtas buvo Jūsų pasiryžimas. Gal 
būt, todėl tokia kieta buvo Lietuvos dar
bo žmonių ištvermė nepasiduoti jokioms 
vokiečių okupacijos banditų žabangoms. 
Į pakartotinus raginimus dirbti vokie
čiams Lietuvos darbo žmonės kiekvienu 
kartu atsakydavo tylėjimu, pasyvumu, 
sabotažu. Į kuone dešimtį kartų skelb
ias mobilizacijas vokiečių kariuomenėn 
Lietuvos liaudies sūnūs atsakė vienin
giausiu boikotu, po kiekvieno tokio šau
kimo didėjo partizanų, kovojančių prieš 
vokiškąją priespaudą, eilės. Visas pa
saulis yra liudininkas, kaip maža savo 
skaičiumi Lietuvos liaudis akmeniniu 
tvirtumu išsilaikė prieš visokį vokiečiu 
terorą.

“Jūs grįžote ne vieni. Su Jumis grįžo 
mūsų tarybinė vyriausybė, grįžo šimtai 
kultūros darbuotojų. Jūs žengėte kartu 
su vokiškus banditus pergališkai smo
giančiu Lietuvos tarybinės kariuomenės 
junginiu. Kol kas grįžote tik pas mus, į 
Vilniaus kraštą. Bet tikėkite, kad Jūsų 
laukia atviromis širdimis kiekvienas pa
dorus lietuvis ten, dar neišvaduotoje iš 
kraugeriškų vokiečių Tėvynės žemėje.

“Dabar, kai Lietuvos žemelė pasruvusi 
krauju, kai jos padangėje šviečia vokie
čių banditų sukelti gaisrai, šitoje dar 
negirdėtoje kančių jūroje mes turime tik 
vieną įsitikinimą: Raudonoji Armija iš
vys iki paskutinio prakeiktus vokiškus 
žudikus, ir likę gyvi darbo žmonės ant 
karo griuvėsių kurs naują laimingesnį 
gyvenimą.

“Tebūnie pasveikinta Raudonoji Armi
ja, kuri tatai dabar mums iškovoja! Pa
sveikinti būkite savo tėviškės žemėn su
grįžę rašytojai, tikrieji mūsų kultūros 
saiicrnfnini fikripii netrintai!”

TAS PATS HITLERINIS 
MELO BALSAS

Chicagos kunigų Draugas 
praneša (lapkr. 16 d.), kad 
“Švedijoj yra sudarytas 
Baltijos Valstybių Laisvi
nimo Komitetas.” Tas ko
mitetas jau išleidęs ir “at
sišaukimą į prezid. Roose- 
velta ir premjerą Churchil- 
lą ” ‘

O tame atsišaukime tik 
dar sykį pakartojami visi 
Hitlerin, melai, kad “Sovie
tų kariuomenės užpuolė 
mūsų kraštus,” kad “seimų 
rinkimai pravesti naudojant 
sovietų ginklų prievartą” ir 
tt. Šaukiama, kad Pabaltijo 
krašto žmonės nenorėję ir 
nenorį socialistinės santvar
kos namie bei prisidėjimo 
prie Tarybų Sąjungos.

Iš to viso aišku, kad tą 
komitetą sudarė hitleriniai 
kriminalistai, pasprukę iš 
Lietuvos, Latvijos ip Esti
jos. Kai vokiečiai tuos 
kraštus turėjo okupavę, tai 
jie ten gražiai gyveno ir sa
kė, kad jie visomis keturio
mis priešinsis Raudonosios 
Armijos atėjimui tuos kraš
tus išlaisvinti. Atsimename, 
Lietuvoje veikė “Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas”,

kurio tikslas buvo ne prieš 
vokiečius kovoti, bet padėti 
vokiečiams palaikyti Lietu
vą vergijoje. Dabar tie iš
gamos savo veiklą perkėlė 
Švedijon. Kaip ilgai Švedi
ja galės tokius elementus 
globoti ir leisti jiems nuo
dyti pasaulį hitleriniais 
nuodais prieš Tarybų Są-

Pabaltijo 
tai kitas 
kas jinai

jungą ir prieš 
kraštų žmones, 
klausimas. Kol 
juos globoja.

Nei žmonės jų rinko, nei 
žmonės juos įpareigojo, ta
čiau begėdžiai drįsta kalbė
ti Pabaltijo kraštų žmonių 
vardu!

Tuo tarpu kun. Končius 
giriasi, kad iš Bendrojo A- 
merikos Lietuvių Šelpimo 
Fondo jis jau pasiuntė ši
tiems kvislingams net $12,- 
000.00! Be šitos paramos 
klerikalų - menševikų fon
do, aišku, Švedijoj tupį 
kvislingai neturėtų iš ko 
nuodus skleisti.

I* ★YOU LEND YOUR
I Money - i
J-THEY GIVE THEIR
* Lives!

Sniegas nei šlapdraba nesustabdo talkininkų žygiuo
tos pirniyn;K„Paveiksle matome ainerikiečius pėstininkus 
brendant per gilu sniegą kur nors ^vakariniame fronte, 
netoli Vokietijos. Visuose frontuose talkininkai eina 
pirmyn, nežiūrint blogo oro. (U. S. Signal Corps radio
photo per.Federated Pietores).,

Laike Trijų Mėnesių Reika- kis siuntinių, kurie 
linga Surasti 15,000

Jūrininkų.
Washington.— Karo Lai

vininkystės Administraci
jos pranešimu, prekybiniam 
laivams per lapkritį, gruo
dį ir sausį reikalinga ma
žiausiai bent po 5000 vyrų į 
mėnesį — jūrininkų bei ka
rininkų.

Karo Laivininkystės Ad
ministracija kviečia prity
rusius jūroje vyrus atsiliep
ti raštu ar “collect” teleg
rama šiuo adresu: U. S. 
Merchant Marine, Washing
ton, D. C. arba kreiptis tie
siog į savo jūrininkystės u- 
niją, J. V. Samdos Įstaigą 
ar Karo Laivininkystės Ad
ministracijos skyrių bet ku
riame uote. Įsirašiusiems 
tuojau bus duodamas pas
kyrimas į kurį nors laivą, 
kur prisistačius, bus teikia
ma transportacija, įstojimo 
mokestis ir parama.

Ickes Pareiškimu, Anglių 
Taupymas Būtinas

Washington.— Karo Me
to Kietojo Kuro Admini
stratorius, Harold L. Ickes, 
praneša, kad jau prasidėjus 
šildymo laikotarpiui šiauri
nėse valstybėse, kraštas tu
ri prieš akis didelius žiemos 
reikalavimus, o tuo tarpu 
bituminijaus anglių atsarga 
milijonais tonų mažesnė už 
pereituosius du metus. Dėl 
tos priežasties atsiranda 
būtinas reikalas visiems 
vartotojams taupyti anglis.

Kietojo Kuro Pirkėjams 
Privaloma Gauti Sąrašus.
Washingtonas. — Kainų 

Reguliavimo Įstaiga prane
šė, kad visi anglių bei šiaip 
kietojo kuro pirkliai dabar 
privalo kiekvienam pirkėjui 
įteikti tam tikrą sąrašą ar 
kvitą, kuriuo būtų pilnai in
formuojama apie parduotų
jų anglių rūšį ir kainą. 
Naujoji taisyklė įsigaliojo 
š. m. lapkričio 11 d. Įstaiga 
pažymi, kad šio žygio im
tasi, norint pagelbėti aukš
čiausiųjų kainų ribos įgy
vendinimui ir pagelbėjimui 
kainų apsaugojimo.

Sugrąžinami žemos Kainos 
Cigarai

Washington. — Kainų 
Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nustatyti pakeiti
mai kainų bei aukščiausių
jų kainų ribos srityje, kad 
tuo būtų padidinta piges
niųjų rūšių naminių cigarų 
gamyba, kas vartotojams 
sutaupytų į metus 50 mili
jonų dolerių. Įvedus pakei
timą, cigarų kaina, bendrai 
imant, sumažės bent 10.89 
dol. tūkstančiui.

buvo, 
saugumo sumetimais, pa
slėpti ir kurie buvo siųsti 
vienetų, dabartiniu metu 
dalyvaujančių Filipinuose 
vykstančiuose Amerikos ar
mijos karo veiksmuose.

Minėtieji laiškai, kurių 
kai kurie buvo rašyti net 
liepos mėnesį, buvo sulai
kyti Armijos cenzūros Cen- 
tralinio Pacifiko ir Havajų 
centruose, kad niekas nesu
žinotų apie Filipinų invazi
ją tarpulaikio metu.

Armijos paštas infor
muoja šeimas Amerikos ka
rių, dabar dalyvaujančių 
Filipinų karo veiksmuose, 
kad paskutiniųjų dviejų sa
vaičių metu išleidus tokį di
delį pašto kiekį, adresan- 
tams yra galimybė gauti po 
ilgos pertraukos iš karto 
po kelis laiškus.

Pašto sulaikymas buvo 
būtinas, Karo Departmento 
nuomone, kaipo priemonė 
apsaugoti gyvybei ir sau
gumui tūkstančių Amerikos 
karių, dalyvaujančių pasku
tiniuose plataus masto išli
pimuose Filipinų salose.

Mokyklos Lankymo Vajus 
Sustabdė Moksleivių 

Mažėjimą
Washingtonas. — Fede

ralinės Saugumo Agentūros 
J. V. švietimo Įstaiga ir 
Darbo Departmento Vaikų 
Biuras praneša, kad po ne
formalios aukštesniosios 
mokyklos registracijos ap
žvalgos pastebėta, kad per 
rugpiūčio, rugsėjo ir spalio 
mėnesius varytas mokyklos 
lankymo vajus sustabdė 
aukštesniosios m o k y klos 
moksleivių skaičiaus palin
kimą mažėti ir, daugeliu 
atvejų sužadino moksleivių 
skaičiaus padidėjimą nuo 
1939 metų.

Reikalinga Daugiau Saugu
mo Dirbtuvėse

Washington. — Karo In
formacijos Įstaigos prane
šimu, iš J. V. Darbo De
partmento, Karo Darbo Jė
gos Komisijos ir Karo Ga
mybos Vadybos davinių su
žinota, kad labai daug ga
mybos laiko sugaištama 
dėl nelaimingų atsitikimų ir 

pigų labai svarbiose karo 
gamybos šakose ir pabrė
žiamas būtinumas saugumo 
ir sveikatos apsaugojimo 
priemonių, kad žmonių dar
bo jėga būtų sunaudojama 
kuo produktingiausiai.

Stoją Savanoriais Vetera
nai Bus Perklasifikuojami.

Washingtonas. — Kari
nės Prievolės Įstaiga prane
ša, kad jos skyriams su
teikta teisė perklasifikuoti į[teiKta reise perKiasniKUOU į 

Jau Yra Daugiau Nei 5,000 Tinkamą tarnybai klasę re- 
Darbo - Vadovybės gistrantus, atskirtus nuo 

Komitetų įginkluotų pajėgų ir vėl no-
Washingtonas. — T. K. !rįnčius sugrįžti savanoriais 

Quinn, Karo Gamybos Va- .į karo tarnybą, 
dybos Karo Gamybos Va- i _____
jaus generalinis direkto- Jungt. Valstijose Dabar 
rius, pranešė, kad jau virs yra 334,618 Karo Belaisvių 
5,000 visos šalies karo dirb-1 
tuvių veikia Darbo - Vado
vybės gamybos komitetai. 
Direktorius pažymėjo, kad 
komitetų skaičius, kurių 
tikslas yra ekspedijavimas 
ir padidinimas gamybos« 
šaudmenų, orlaivių, tankų,; 
laivų ir kitų karo pabūklų i 
laike paskutiniųjų keturių ( 
mėnesių padidėjo net 500. i

nuo

Washingtonas. — Karo 
Departmentas pranešė, kad 
lapkričio 1 d. J. V. konti
nente buvo 334,618 karo 
belaisvių. Skaičių suskirs
čius tautomis, vaizdas susi
daro šioks: vokiečių —281,- 
344, italų — 51,032 ir japo
nų — 2,242.

OWL

Yra tokių, kurie dar-vis 
i netiki, kad Lietuvių Pagel-

Pristatomas Paštas, Pavė
lavęs Invazijos Dėka

Washingtonas. — Karo bos Komitetui padėkos laiš- 
Departmento pranešimu, i kai yra tikrai lietuvių at- 
paskutiniųjų savaičių metu siųsti. Well, “neviernų” Ta- 
išleista apie 400,000 indivi- mošių buvo dar Kristaus 
dualių laiškų ir didelis kieU laikais!



TALKON LIETUVAI
Lietuviškieji Raudonosios Armijos Dali
niai Kovoje Dėl Tarybų Lietuvos Laisvės
Greta partizanų kovos 

pats ryškiausias lietuvių 
tautos aktyviosios kovos 
prieš hitlerizmą pasireiški
mas yra Raudonosios Ar
mijos Lietuviškojo junginio 
kova Tarybų Sąjungos — 
Vokietijos frontuose.

• Kovodami petis į petį su 
didžiosios rusų tautos ir ki
tų tarybinių tautų kariais, 
Lietuvos liaudies sūnūs sa
vo narsa ir krauju'stiprino 
ir tebestiprina Tarybų Lie
tuvos saitus su visomis ta
rybinėmis respublikomis.

Šaltu žiemos metu, iš Al- 
ma-Atos ir Taškento, iš Če- 
liabinsko ir Kazanės, iš 

Y Penzos, Gorkio ir Maskvos, 
— iš visų Tarybų Sąjungos 
vietų, prie Volgos krantų 
rinkosi evakuotieji Lietu
vos TSR piliečiai, dainuoda
mi lietuviškas dainas, pasi
ryžę atkeršyti nuožmiam 
priešui už sugriautus, su
degintus miestus ir kaimus, 
už suniokotą mūsų kraštą, 
karštai prisiekę savo pulkų 
vėliavas garbingai nuneš
ti iki gimtųjų Nemuno 
krantų.

1942 metais spalio mėn. 
Lietuviškojo junginio ka
riai žygiavo į frontą.

Jie ėjo Oriolo 'srities že
me, perėjo daugelį miestų 

t ir kaimų, kuriuos sužvėrėję 
fašistai buvo pavertę griu
vėsiais. Ir kiekvienas Lietu
viškojo junginio karys su 
plakančia širdimi neklysda
mas jautė, kad ir jo gimti
nėje vokietis yra sugriovęs 
mylimuosius kaimus, mies
telius, kad ir jo motina, 
žmona, vaikai glaustosi ir 
glaustysis be pastogės ir 
duonos kąsnio. Kerštas vi
rė kiekvieno mūsų širdyje. 
Ir čia, Oriolo žemėje, Rusi
jos širdyje, lietuviams teko 
pradėti kautynes dėl Tary
bų Lietuvos laisvės.

Surikus buvo kovos krikš
tas. Pūgų užpustyti keliai 
buvo nepravažiuojami. Bet 
žmonės ėjo, žengė atkakliai 
ii' kantriai. Tačiau visi jie 
buvo tvirtos dvasios, nes 
ėjo į vakarus,ėjo savo šven
tojo uždavinio atlikti. Šitas 
kautynes stebėdami kaimy
ninių junginių vadai kalbė
jo: mes ' daug didvyriškų 
pulkų esame matę, bet jūs 
pralenkiate ir juos. Amži
nai lietuvių tautoje bus ger
biami ištikimieji jos sūnūs: 
kapitonas Gužauskas, Įeit. 
Vaznelis, sanitarė Dieninai- 
tė, kap. Žolnieris ir daugy
bė kitų, kurie narsiai ko
vojo ir savo gyvybes paau
kojo dėl Lietuvos laisvės.

Didžiausią narsumą, at
kaklumą ir drąsą parodė 
lietuviškųjų dalinių kariai 
1943 m. vasario — kovo 
mėnesių kautynėse ir vėles-- 
nėse kovose. Lietuvių arti- 
ristai susprogdino vokiečių 
amunicijos sandėlius, su
naikino vokiečių dalinių 
štabus, sudaužė eilę blinda
žų. Daug hitlerininkų pa
klojo mūsų snaiperiai.

Sėkmingos buvo Itn. V. 
Bernotėno vadovaujamo 
padalinio kautynės, kurių 
metu mūsiškiai įsibrovė į 
vokiečių apkasus, paėmė 
svarbius dokumentus ir be
laisvių. Apie 200 hitlerinin
kų sunaikino lietuvių ka
riai tose kautynėse. Už su
manumą, narsumą ir iš
tvermę Itn. V. Bernotėnui 
suteiktas Tarybų Sąjungos 
Didvyrio vardas.

1943 m. liepos mėn. Lie
tuviškasis junginys dalyva
vo garsiajame Oriolo mū
šyje, atremiant hitlerininkų 
puolimą, kuriuo jie bandė 
pralaužti tarybinį frontą ir 
sudaryti pavojų Maskvai. 
Anksti ryta apie 120 priešo 
bombonešių įpuolė gynybos 
ribą, užimamą pulkininko 
Motiekos ir majoro Kęselio 
vadovaujamų dalių. Nepa- 
prastai siautėjo priešo, ar
tilerija. Po tokio paruošimo 
lietuvių pozicijas pradėjo 
pulti vokiečių pėstininkai, 
daugelio tankų paremiami. 
Viena paskui kitą ėjo vo
kiečių atakos. Įtemptos 
kautynės kiaurą dieną. 
Buvo pavartoti pagarsėję 
“tigrai” ir “ferdinandai.” 
Bet visus puolimus su di
deliais nuostoliais priešui 
atrėmė Lietuvos liaudies 
kariai. Lietuviai neužleido 
priešui nė žingsnio jų gina
mos tarybinės žemės. Dau
giau kaip 1500 vokiečių ka
reivių ir karininkų paguldė 
lietuviškųjų dalinių kariai 
ta diena, v C

Žymėtiną liepos 15, Žalgi
rio mūšio sukaktuvių die
ną Lietuviškojo junginio 
dalys pradėjo puolimą, įsi- 
liedamos į bendrąjį Raudo
nosios Armijos puolimą O- 
riolo kryptimi. Pulkininko 
Šurkaus ir pulkininko Mo
tiekos dalys energingais 
smūgiais pasistūmėjo prie
kin.

Lietuviškasis junginys 
nužygiavo 120 km. į vaka
rus Lietuvos kryptimi. Mū
sų kariai forsavo Naručio, 
Okos ir Kromos upes, išva
davo apie 60 gyvenamųjų 
vietovių. Lietuviškojo ~ jun
ginio puolamojo žygio ke
lyje užimtos vietovės pasi
darė artimos ir lietuvių tau
tai. Mūsų kariai atmušė iš 
vokiečių daug vilkstinių į 
vakarus vokiečių vergovėn 
varomų tarybinių žmonių, 
paėmė didelius vokiečių a- 
municijos sandėlius su 4 
milijonais sviedinių, 100 kul
kosvaidžių, 5 sunkiųjų pa
būklų baterijų, 15 lauko pa
būklų baterijų ir daug kitų 
karo reikmenų.

Oriolo kautynių metu 
Lietuviškasis junginys su
naikino daugiau kaip 13,- 
000 vokiečių kareivių ir ka
rininkų. Mūsų artilerija, 
kuriai vadovavo prityręs 
vadas pulkininkas Žibur- 
kus (dabar pakeltas į gene
rolus majorus), ir kiti ka
rininkai išvedė iš rikiuotės 
daug priešo artilerijos, su
sprogdino didžiulius šaud
menų sandėlius, sudaužė 
priešo štabus. “Šlovė kovų 
dėl tėvynės didvyriams! 
Muškit vokiečius taip, kaip 
tarybiniai didvyriai Zolo- 
tas, Kavaliūnas, Jocius, Gu
žauskas”. Šitaip rašė fronto 
laikraštis “Slovo boica” 
1943 m. liepos 9 d. Lietuviš
kojo junginio karių knygu
tėse įrašyta dviguba Vy
riausiojo Kariuomenės Va
do Tarybų Sąjungos Mar
šalo draugo Stalino padėka.

Žymius kovos žygius 
Raudonosios Armijos Lie
tuviškasis junginys atliko 
ir Baltarusijos broliškoje 
žemėje. 1943 m. spalio mėn. 
jis pralaužė vokiečių gyny
bą ir pasistūmėjo priekin. 
Gana bus pasakyti, kad a- 
pie 4000 Lietuviškojo jun
ginio kareivių ir karininkų 
yra apdovanota tarybiniais 

ordenais ir medaliais. Lie
tuviškojo junginio žygių 
garsas yra pasiekęs ir Ame
riką. Iš ten broliai Ameri
kiečiai yra atsiuntę narsie
siems kariams nemaža do
vanų.

Štai dabar atėjo Lietuvos 
išvadavimo dienos. Lietu
viškieji pulkai su mūšiais 
jau žygiuoja Lietuvos že
me.

Padėkime Aprengti Lietuvos Našlaičius
Broliai ir seserys! Atsišaukiame į jumis su be galo 

svarbiu reikalu. Nuo gruodžio 1 dienos prasideda vajus 
už pasiuntimą kalėdinių dovanų Lietuvos vaikams, ypa
tingai našlaičiams. O našlaičių Lietuvoje yra tūkstan
čiai. Tai nelaimingos šio baisaus karo aukos. Pradžiu
ginkime juos, padėkime Lietuvos vyriausybei juos ap
rengti !

Šis vajus tęsis iki Kalėdų. Tos dovanos turi susidėti 
tiktai iš naujų drapanėlių. Vaikais skaitome berniukus 
ir mergaites iki 16 metų amžiaus. Pasirinkime bile kurio 
amžiaus vieną ar kelius vaikučius ir nupirkite jiems dra
panų — viršutinių bei apatinių. Pirkite tokios kokybės ir 
tiek, kiek galite tam tikslui paaukoti. Stengkitės viską 
patys supirkti, pridėkite savo vardą, pavardę ir adresą, 
ir priduokite ant vietos L. P. T. Komiteto skyriui, arba 
patys prisiųskit tiesiai Centran, žemiau paduotu adresu.

Mes žinome, kad beveik kiekvienas iš mūsų perkame 
kam nors kalėdines dovanas ir išleidžiame nemažai pini
gų. Bet mes taipgi puikiai žinome, kad be tų dovanų, 
tiek mes, kurie gauname, galime labai gražiai apseiti, 
tiek tie, kuriems perkame. Argi nebus gražu ir prakilnu, 
jeigu mes tuos pinigus paaukosime nupirkimui drapaniš- 
kų dovanėlių Lietuvos našlaičiams, kuriuos taip baisiai 
šis karas nuskriaudė? Argi mes nesidžiaugsime, jeigu 
mūsų draugai ir prieteliai praneš mums: šiemet mes ne
perkame dovanų jums, bet jas perkame Lietuvos vaiku
čiams! Prašome ir jumis tą patį padaryti: vietoje pirk
ti mums, nupirkite Lietuvos našlaičiams!

Už tokias dovanas ne tik Lietuvos vaikučiai, bet visa 
Lietuva bus mums nuoširdžiausiai dėkinga. Tos mūsų do
vanos, aprengdamas tūkstančius vaikučių, padės Lietu
vos žmonėms užsigydyti karo žaizdas ir pradėti iš naujo 
laisvą gyvenimą.

Ne tik pavieniai žmonės bei šeimos prašomi prisidėti 
prie šios pagalbos Lietuvai, bet taipgi ir organizacijos 
bei draugijos. Paskirkite, tam tikslui komisi
jas, „paaukokite ~ -tamtikslui iš iždų, suruoškite 
“pares” bei parengimus ir pelną paskirkite nupirkimui 
kalėdinių dovanų Lietuvos vaikams. Lai komisijos ant 
vietos drapanas superka.

Kaip matote, šis vajus bus labai trumpas. Bet jis turi 
pasiekti tūkstančius Amerikos lietuvių. Komiteto sky
riai, veikėjai ir šiaip patriotingi, veiklūs lietuviai prašo
mi padėti šį vajų pravesti pasekmingai. Tam tikslui gau
site lapelį su atsišaukimu ir specialių kortų, kurias au
kotojai prisega prie savo dovanų. Išplatinkite tuos lape
lius. Organizacijų bei kuopų susirinkimuose atsišaukite 
į narius. Sutelkite visas spėkas vajaus reikalams.

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

Tarybų Sąjungos didvyris, įeit. Vacys Bernotčnas. 
Nuotrauka padaryta Maskvoje, 1944 metų, birželio 16 
d., apdovanojimo metu.

Lietu v i ški e j i Raudonosios 
Armijos kariai, vadovauja
mi generolo Karvelio ir ge
nerolo Macijausko, drauge 
su kitais Raudonosios Ar
mijos karių pulkais triuš
kindami vokiečius, neša lai
svę visai Tarybų Lietuvos 
žemei.

Lln. J. Marcinkevičius.
(“T. L.”)

Pasveikinimas PADĖKOS LAIŠKAI AMERIKIEČIAMS
ALDLD dvylikto apskri

čio konferencija, įvykus 19 
d. lapkričio 1944, Scranton, 
Pa., sveikina išlaisvintą 
Lietuvą nuo žiauriausių 
jos grobikų su auka $5.00 
del nupirkimo ei garėtų Lie
tuvos koviniams. Podraug 
pageidauja, kad ir Prūsų 
Lietuva būtų kuoveikiausia 
išvaduota nuo ilgaamžių jos 
pavergėjų, ir kad tuomi lik
tų suvienytos visos Lietuvos 
žemes, kur lietuvių tauta 
galėtų klestėti laisvu ir lai
mingu gyvenimu.

Sveikinimų kom.:
E. Kasparienė
F. Indrulis 
K. Genys.

Del Informacijų
Laisvėj No. 275, vietos ži

niose skaitau Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komiteto 
pranešimą, kur rašote, kad 
reikia labai daug pagalbos 
išsiuntimui į Lietuvą sep
tinto siuntinio, kad trys 
krautuvės užverstos viso
kiais drabužiais ir daiktais 
Lietuvai, kad vis ateina 
daugiau iš visos plačios A- 
merikos Lietuvos žmonių 
pagalbai ir ruošiatės dabar 
tą viską paruošti ir vežti 
ant laivo. ,

Man net ašaros iš džiaug
smo nuriedėjo, kad taip 
nuoširdžiai Amerikos lietu
viai aukoja drabužius ir ki
tą medžiagą pagalbai Lie
tuvos žmonių per Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komite
tą.

Bet štai, pas mus kalbėjo 
dr. kunigas Končius ir jis 
sakė, kad jeigu kas rinks 
drapanas Lietuvos žmonėms 
pagalbai per jūsų komite
tą, tai jis gali būti areštuo
tas, nes būk jis renka ne 
tam tikslui. Taigi, jeigu 
taip, tai kaip jūs brookly- 
niečiai tą darbą be jokios 
baimės galite atlikti, o mes 
turime bijoti valdžios, rink
dami drapanas Lietuvai. 
Ar gali už tai mus areš
tuoti? J. S. Rainys.

Atsakymas:
Jeigu pas jus taip kuni

gas Končius sakė, tai jis 
melavo, kaip meluoja jų 
spauda, kuri nori kenkti 
Lietuvos žmonių pagalbai.

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas nėra jokia 
slapta organizacija, ji yra 
pilnai legalė, dirba išvien 
su Russian War Relief Ko
mitetu, renka drapanas ir 
kitokia pagalba Lietuvos 
žmonėms ir tą viską per
siunčia tiems, kam renka. 
Todėl, nei pas mus, nei pas 
jus, niekas negali areštuoti 
tuos, kurie atlieka šį pra
kilnų darbą.

Draugai: 1
Čionai dar prisiunčiu 

money orderį vertės $69.00. 
Tai auka dėlei Lietuvos 
žmonių, ši auka yra draugo 
Adamso Petrašiūno arba 
Peterson, šis draugas pir
miau aukavo $31.00. Tai jau 
pasidaro visas šimtas dole
rių. Taip ir paskelbkite.

Aš pirmiau buvau pa
siuntęs $231.00. Pereitą sa
vaitę $707. Dabar $69.00. 
Tai iš viso Lietuvos žmo
nėms esame sukėlę $1,007.

Geriausių linkėjimų vi
sam komitetui.

Draugiškai,
J. S. D. Stupurai. 

Portland, Ore.

Sovietai lapkr. 24 d. nu
šovė 15 vokiečių lėktuvų.

Aš, Patapas Vytautas, 
sūn. Jono, gimęs Skapiškio 
mieste, Rokiškio apskričio, 
nuoširdžiai dėkoju Tams
toms už atsiųstas dovanas, 
kurias įteikė man mūsų lie
tuviško padalinio vadovybė 
progoj minėjimo 2-jų metų 
sukakties nuo lietuviškojo 
junginio sukūrimo, kuris 
triškino ir dar tebetriuški- 
na tą nelemtą padarą hitle
rizmą dėl išlaisvinimo pa
vergtų tautų iš fašistinės 
tironijos ir juo labiau dėl 
išlaisvinimo mūsų brangios 
tėvynės — Lietuvos.

Reiškiąs padėką
V. Patapas.

19. 12. 1943.
Mano adresas: Polevaja 

i poetą 55238 T. Po tapas Vy
tautas Jonas.

Mielas broli lietuvi!
Sveikinu jus, broli lietuvi, 

iš rytų fronto, reikšdamas 
jums padėką už gautas do
vanas, kurios, kaip karį, gi
liai sujaudino. Nors jūs se
nai išvykę iš savo tėvynės 
ir gyvenate ramiai, vistik 
neužmirštate lietuvių karių, 
kurie Raudonosios Armijos 
eilėse kovoja prieš hitlerinę 
vokiečių armiją, kuri siekia 
pavergti laisvas tautas ir 
palaipsniu jas sunaikinti.

Bet Raudonosios Armijos 
ir jos sąjungininkų dėka, 
priešas mušamas iš visų

Žinios iš Laisvosios Lietuvos
sako komiteto pirmininkas.
— Tarybiniais laikais žmo- 

(lie- gus ne tik savo tiesiogines 
pos 25 d.) skaitome vieno jparegas atlieka, bet ir mo- 
korespondento įspūdžius iš | kosi.” 
atsilankymo Žemės - Ūkio |----------------
Mašinų Fabrike No. 1 Vii- ; FABRIKAI^ IR DIRBTU- 
niuje:

•“Sužinojęs, kad mašinų

MAŠINŲ FABRIKE 
VILNIUJE

Tarybų Lietuvoje” 

fabrikas pradėjo veikti, &P-'pantai, bėgdami iš Vilniaus, 
lankiau jį. Juk kiekvienam sudegino ir išgriovė dau-

• 11 • 1 i gumą fabrikų. Paskutiniu
vemmas, kada viskas su- ]aj^u tokiuose fabrikuose

lankiau jį. Juk kiekvienam Nudegino ir išgriovė dau-

griauta, nėra elektros sro
vės.

“Patalpose visur pilna 
žmonių, kiekvienas pagal 
savo paskyrimą atlieka dar
bus. Surandu fabriko direk
torių Zenoną Kaminską. Jis 
sako:

— Gavęs komisaro įsaky
mą perimti šį fabriką, —sa
ko Kaminskas, — pradėjau 
vykdyti organizacinius dar
bus liepos 17 dieną. Fabri
kas išliko nesugriautas, 
nors apgriovimai dideli. 
Pirmiausiai pradėjau regis
truoti senus darbininkus ir 
jau turiu 175 užsiregistra
vusius, o fabrike jau dirba 
77 žmonės, kurie vykdo or
ganizacinius ir apvalymo 
darbus: šulinio kasimą, ku
ris iš dalies užgriuvęs ir 
lokomobilio sutaisymą, ku
ris pavyko gauti. Sutaisę 
garo katilą, turėsime nuo
savą elektros energiją ir ta
da fabrikas galės pilnumoje 
pradėti darbą. Manau, kad 
po mažo laiko fabr. pradės 
dirbti pilnu tempu.

“Toliau drg. direktorius 
pasakoja, 
yra jau 
brigadas: mechanikų, lie
jyklos, stalių, konstrukty- 
vistų ir šaltkalvių.

“Prieš tris dienas išrink
tas fabr. komitetas pradėjo 
savo darbą.

“Fabrikas pats imasi or
ganizuoti maitinimo reika
lus.

“Komitetas turi savo pa
talpas ir interesantus pri
iminės nuo 8-10 vai., o vė
liau eis į savo brigadas 
dirbti. Ten pat yra numa
toma organizuoti sieninį 
laikraštį.

— Mes norime šviestis.— 

kad darbininkai 
suorganizuoti į

pusių, traukias palikdamas 
lavonais nuklotus laukus, 
mesdamas ginklus ir tech
niką. Netoli ta diena, kada 
ir mūsų tėvynė bus laisva.

Tad, broli lietuvi, ir to
liau mus neužmirškite, pa
laikydami tamprius ryšius 
su kovojančiais kariais lie
tuviais.

Raud. Arm. karys
Sasnauskas.

W3

1943. 12. 28
Brangieji mūsų broliai 

ir seserys Amerikos lietu
viai ! Širdingai dėkoju 
jums už dovanas. Aš jau 
beveik dveji metai kaip 
kaunuosi su žvėriškais vo
kiečiais. Kol kas dar esu 
gyvas ir sveikas ir pasiry
žęs kovoti ligi galutino su- 
truškinimo vokiškojo fašiz
mo. Už kovas esu apdova
notas dviem medaliais.

Mano sesuo randasi Ar
gentinos mieste Buenos-Ai- 
res. Nežinau jos tikslaus 
antrašo. Ji gimusi Lietu
voj : Trakų apskr., Rieta
viškio valsčiuje, Žebertonių 
kaime, Šadevičiūtė Veroni
ka; ištekėjusi už vyro Glot- 
kis Kostantinas. Prašau jū
sų sužinoti jo antrašą 
prisiųsti man.

Mano antrašas:
Lauko paštas 3975P. 

Šadevičius Mykolas Povilo.

ir

VĖS PRADEDA DARBĄ
Banditiški vokiečių oku- 

vyksta gyvas atstatymo 
darbas. Darbininkai, nežiū
rėdami nei nustatyto darbo 
laiko, nei nuovargio, dirba 
kiek įstengdami, kad tik 
greičiau būtų atstatytas 
normalus gyvenimas.

Dauguma fabrikų, kaip 
didžiulis baldų fabrikas 
“Vilnius,” virvių gaminimo 
fabrikas “Virvė” ir kiti, o 
taip pat daug įvairių dirb
tuvių, jau pradėjo darbą.

Artimiausiomis dienomis 
į darbą bus paleista eilė į- 
vairių kitų fabrikų ir dirb
tuvių. Jau kuriasi nauji 
fabrikai. Pirmasis kūrimo
si darbą pradėjo “Elektri- 
tas” — radio reikmenų 
aparatų fabrikas.

i

ir

ĮVESTA MASKVOS 
LAIKAS

Nuo liepos 21 d. Vilniuje 
laikrodžiai pasukti vieną 
valandą pirmyn — įvestas 
Maskvos laikas. Visos įstai
gos, įmonės ir fabrikai da
bar darbą turės pradėti 1 
vai. anksčiau.

NUSTATYTA 8 V. DAR
BO LAIKAS

Suvienodinti darbo laiką 
nuo liepos 21 d. visose į- 
staigose, įmonėse ir fabri
kuose darbas pradedamas 8 
vai. ryto ir įstaigose dirba
ma iki 16 vai., o įmonėse ir 
fabrikuose iki 17 vai. su 1 
vai. pertrauka pietums.

LEISTAS PILIEČIŲ JU
DĖJIMAS SU UŽMIESČIU

Nuo liepos 21 d. leistas 
laisvas piliečių judėjimas 
tarp miesto ir jo užmiesčių 
be atskirų tam reikalui lei
dimų.

.. i
.J*



' " ’ i : > 'f ė i. '. ■ • i

Ketvirtas puslapis , Į^ts^^rty, Į,Utt4ta> Prifr Antradienis, Lapkr. 28, 1044

Tarybiniai Lietuvos Rašytojai
Prieš Vokiškuosius Grobikus

butelio 
susukti

trobelė

Waterbary, Conn.

Raudonarmiečiai tyrinėja likučius plicniniu-cementinių naciu fortifikacijų, ku
rias Sovietų artilerija išdaužė Rytų Prūsijoj. Bloku budinkas atrodo apverstas ir 
atsidūręs plačiame, atvirame lauke. (Federated Pictures radiophoto).

Aukos Lietuvos Žmonėms.
Aukavo dėlei Lietuvos žmo

nių nuo karo nukentėjusių Jo
nas ir J ieva Pabelionis $10, 
Motiejus Ciplijauskas $5, M. 
Danesevičienė $5, V. Ruginis 
$5, P. Kukenis $2, A. Balčiū
nas $2, Antanas Rakoža $2.

Waterburio Lietuvių Kultū
ros Draugija aukavo $52.54. 
Taigi Waterburio Lietuvių Pa
gelbės Teikimo Komitetas var
de Lietuvos žmonių taria ačiū 
visiems, kurie aukavo. Buvo 
nupirkta 240 kavalkų šiltų apa
tinių drabužių šeštam Siunti
niui. Taipgi L. P. T..K. atsi
prašo, gal perilgai nebuvo 
spaudoj jūsų vardų.

Komitetas.

PI
M

Rašo KOSTAS KORSAKAS
buvo pasilenkęs ant rėčkos, o motina py
lė jam ant kaklo vandenį ir verkė.”

Kiek tokių Fricų Bliumenau šiandien 
vėl panašiai sauvaliauja Lietuvos kai
muose ir miestuose, gąsdina ir kankina, 
žudo ir terorizuoja nekaltus mūsų žmo
nes!

Apybraižoje “Baronas ties Maskva” 
susitinkame su hitlerinės armijos leite
nantu baronu fon Biuchleriu, kurio tė
vas praeitos okupacijos metu Lietuvoje 
valdė keletą dvarų ir čia žiauriausiai 
kankino apylinkės gyventojus:

“Kad ir per trumpą palyginti laiką, 
bet Lietuvos dvarų valdytojas baronas 
buvo jau pagarsėjęs kaip mergšius ir 
žiaurus darbininkų engėjas. Iš pažiūros 
jis buvo švarus, visuomet skustas, jo ba
tai blizgėdavo, kaip stikliniai.

Medžiodavo jis visuomet vienas su šu
nim, — žmonės jam nei kiškių, nei ku
rapkų neužvarinėdavo, kaip kitiems jo 
draugams. Diktesnes moteris pamatęs, 
su jomis pasisveikindavo pirmasis. Ta
čiau vargas būdavo tam vyrui, kuris dar 
iš tolo prieš jį nenukeldavo kepurės, 
vargas ir mergelei, kuri jam patiko. Vy
rus baronas išsiųsdavo į priverstinius 
darbus Vokietijon, o mergaites dažniau
siai išžagindavo ir, kad nesimaišytų po 
akim, liepdavo kareiviams įmesti į gilų 
ežerą, kaip... sergančias palaidūnes. Už 
besislapstančių rusų belaisvių. sušelpimą 
ar pernakvydinimą baronas ramiausiai 
įsakydavo sudeginti ištisus kaimus. Kad 
neišsiliktų nei vieno namo sveiko, jis 
stoviniuodavo arti kaimo ir, džiūgaujan
čios liepsnos nušviestas, ramiausiai rū
kydavo savo pamėgtąją kaulinę pypkę, 
lyg užkeiktas vaiduoklis.”

Barono auka krito ir Juliaus Želvio, 
’ kurio gyvenimo kelias sudaro J. Mar
cinkevičiaus apybraižos siužetą, sesuo 
Danutė, tėvas ir artimieji. Iš visos šei
mos tada išlikęs gyvas Julius Želvys po 
daugelio metų jau kaip lietuvis raudon
armietis Maskvos fronte susitinka kovo
je su vienu hitleriniu leitenantu, kuris 
pasirodo esąs ano sadisto barono sūnus, 
taip pat, kaip ir tėvas, svajojąs apie dva
rus Lietuvoje. Dvi naujosios lietuvių ir 
vokiečių kartos šiandien vėl susidūrė 
žūtbūtinėje kovoje, ir tai, ko nepasisekė 
įvykdyti praeitojo karo metu Želvio tė
vui — pilnai atkeršyti už savo skriaudas 
vokiečiui baronui, dabar pagaliau įvykdo 
jo sūnus, sunaikindamas hitlerinį leite
nantą. Taip likimo bausmė neišvengia
mai pasiekia vokiškuosius grobikus — 
tokia yra pagrindinė šios J. Marcinkevi
čiaus apybraižos mintis, nors jos siuže
tu ir paimtas gana retas, sunkiai patiki
mu atsitiktinumu paremtas įvykis.

kažką užgerdamas, 
juodi ūsai krutėjo,

pakvipo kažkokių
daugiau

&&&&

Gerai Perka 6-sios Karo 
Paskolos Bonus

Washington.— Jungtinių 
Valstijų iždo departmentas 
skyrė pavieniams asmenims 
išpirkt šeštosios karo pa
skolos bonų už 5 bilionus 
dolerių, ir per kelias dienas 
jie išpirko jau už 563 milio- 
nus, tai yra daugiau, negu 
dešimtadalį visos kvotos.

Kompanijos turės pirkt 
bonų už 9 bilionus dolerių. 
Pranešama, kad ir jos ne
atsilieka.

BINGHAMTON, N. Y

NESUKĄSK 
DANTŲ

—kentėti! Kada 
pajunti raumenų skausmus, uždėk John
son’s RED CROSS l’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 
PLASTERIA1 yra Svarūs, sanitariftki, 
lengvai panaudojami—ne koks purvinas, 
dvokiąs tepalas įtrinti, kuris suterštų 
drapanas. Visuomet turėk jų atsargą po 
ranka. Reikalauk tikrojo, garsaus i>er 
virš 50 metų, pagaminto Johnson & 
Johnson. TIKTAI 35c—jūsų vaistinėje.

II. Wizes, Mrs. P. Krauchuk. 
Po 50 centų: P. Mikalajūnas, 
J. Kireilis ir H. žukienė 25c. 
Visiems aukavusiems ačiū.

Nutarta parsitraukti 30 ko
pijų dienraščio Vilnies kalen
doriaus. Kuopos Narys.

Iš LLD 20 Kp. Moterų 
Skyriaus.

Susirinkimas įvyko lapkričio 
4 d., Lietuvių Svetainėj. Narių 
neperdaugiausiai atsilankė. Iš 
komiteto ir komisijų raportų 
pasirodė, .kad veikimas eina 
gerai. Ruošia parengimą, ren
ka drabužius septintam siun
tiniui.

Sekretorė raportavo, kad pa
siuntė atskaitą apie mezgėjų 
darbą drg. Petrikienei. O. Gir- 
nienė perstatė naują narę He
len Reynalds, kuri priimta 
vienbalsiai.

Pranešta, kad serga drg. M. 
Kulbienė. Ligonių lankytojos, 
aplankykite sergančią draugę.

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

RED CROSS PLASTER

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER j 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant . 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE !
(KOPLYČIA) 1

Parsamdo automobilius ir ka- . 
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam. i
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Ryty Prūsijoj Sunaikinta 
Kuopa Vokiečių

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.

(Tąsa)
— Visi jie panašūs, — atsišaukė Nai

nys.
— Gal būt, — pritarė Daura, imda

mas valyti šautuvą. — Gal būt, — pa
kartojo jis susimąstydamas.

O paskui staiga pakėlė galvą ir pa
žvelgė į Nainį!

— Meluoji tu.
— Kaip taip?! — pakėlė antakius 

Nainys.
— Šitie — bjauresnis.”
Tas pats motyvas apie atgijusius pra

eitojo karo ‘vokiškuosius okupantus, ku
rie šiandien hitlerinėse uniformose vėl 
siautėja Lietuvoje, dar labiau pabrėžia
mas J. Marcinkevičiaus apybraižose 
“Penki vyrai prieš tankų virtinę”, “Ba
ronas ties Maskva” ir kt. Pirmoj iš pa
minėtųjų apybraižų J. Marcinkevičius 
duoda ryškų vokiečio okupanto, nepra
šyto įnamio, apsigyvenusio praeitos o- 
kupacijos metu neturtingų Lietuvos val
stiečių pirkelėje ir čia begėdiškai šei
mininkaujančio, atvaizdą. Tas atvaizdas 
duodamas tada dar vaiko, o šiandien jau 
lietuvio raudonarmiečio Vytauto Krup- 
šos atsiminimuose, pilnuose vaikiško 
siaubo ir visam gyvenimui išlikusios ne
apykantos vokiečiams:

Vytautas atmena, kad tą patį vaka
rą dar keletas vokiečių buvo pravėrę 
duris, tačiau kažką sugargaliavę išėjo. 
Liko tik pirmasis, pasivadinęs Fric 
Bliumenau. Jis ilgai valgė, iš didelio, 
keturkampio 
ir jo į viršų 
lyg gyvi.

Vakare jų
vaistų kvapu, atsirado dar 
skardinių dėžučių, ant sienos pakibo šau
tuvas ir kiveriuota rūstaus kaizerio fo
tografija, o motina pylė pusnuogiam vo
kiečiui ant kaklo vandenį. Vokietis taš
kė putas po visą kambarį, čia švilpauda
mas, čia krenksėdamas, tartum smau
giamas. Motina tylėjo ir nenuleido akių, 
nuo vokiečio kaklo, kuris įraudo kaip 
vėžys. Taip buvo kas rytas ir vakaras. 
Vytautas visuomet įspėdavo, kurią koją 
vokietis, lipdamas iš lovos, pirma iškels, 
kiek laiko jis prausis, kuriais šepetėliais 
valys dantis, kiek kartų gargaliuos už
vertęs galvą, lyg gandras snapą. Vy
tautas įspėdavo, kuomet vokietis ims šū
kauti: “Matka, jaika, butter!” Vytau
tas nėra užmiršęs, kad vokiečio kaklas 
kasdien darėsi stipresnis ir raudonesnis, 
o motinos veidas — baltesnis ir lieses
nis. Ilgainiui Bliumenau privertė moti
ną lankyti gretimuosius kaimynus, toli
mesnius kaimus. Ji ištisomis paromis 
dingdavo iš namų. Grįžusi šį tą paslėp
davo užkrosnyje ir sau, bet didžiausią 
dalį ir sviesto, ir kiaušinių, ir rūkytų la
šinių virpančiomis rankomis atidėdavo 
vokiečiui. Tuomet Bliumenau sužvengda
vo taip, jog žibalinė lempa užgesdavo. 
Iš užkrosnio vaikas matydavo vokiečio 
žvilgančius dantis, stačius — lyg šerius 
—'ūsus, ir iki vidurnakčio girdėdavo ka- 
linėjant pailgas dėžutes, į kurias dėdavo 
visa tai, ko neįveikdavo suvalgyti. Die
ną, tas dėžutes paspaudęs po pažastimi, 
jis bėgdavo į paštą.

Kartą motina, vėlai iš kaimo sugrįžu
si, su ašaromis vokiečiui aiškino nieko 
nei pirkt, ne iškeisti negavus. Jis įsiūto. 
Lakstydamas po trobą grūmojo ir šūka
vo: ‘“Tra-ta-ta-ta-ta”. Paskui, nusikabi
nęs šautuvą, prisidėjo jį prie peties ir, 
užgriuvusią akį primerkęs, taikė juo į 
motiną. Motina nublyško. Vytautas su
kliko. Vokietis pribėgo prie užkrosnio ir 
ilgai tampė Vytautą už ausų. Vytautas 
neverkė. Tuomet vokietis prisitempė jį 
prie kibiro, pylė jam ant galvos šaltą 
vandenį, kikeno, kaip beprotis, pagaliau 
atstatęs nuogą durtuvą, ėmė jį vaikytis 
po kambarį.

Tai buvo okupanto neva pokštas. Vy
tautas išsigando ir vėju šoko pro langą. 
Kurį laiką vokietis kvatojo, o motina 
verkė. Tačiau pro duris ji neišėjo. Tro
belėje užgeso ugnis. Pasidarė tamsu, 
nors į akį durk. Vaikas išstyrėjo kieme 
kiaurą naktį vienų vienas su ūžaujančiu 
veju, kurs plėšė nuo medžių pageltusius 
lapus ir juos bėrė jam po kojų. Tiktai 
anksti rytą vargšelis išdrįso prislinkti 
prie lango. Prieš jo akis švystelėjo tas 

įž, .pats vaizdas: pusiau nuogas vokietis

I

Novelėje “Baronas Ropas” J. Marcin
kevičius ima jau senesnės praeities lai
kus ir parodo, kaip vokiečių dvarininkai 
visada žiauriausiai elgėsi su Lietuvos 
žmonėmis už menkiausį nieką baudžia
vos laikais užplakdami juos ligi mirties. 
Žiaurumas ir sadistiškumas parodomi 
kaip įsisenėjusios vokiškų dvarininkų ir 
kolonizatorių ypatybės. Šiandien Ropų 
ir kitų iš Lietuvos anksčiau išveistų dva
rininkų palikuonys vėl įveda naujai at
statomuose dvaruose tokią tvarką, ko
kią jų žiaurieji senuoliai jau praktikavo 
dar baudžiavos laikais.

Istorinė prievokiška tradicija, siekian
ti didvyriškos praeities laikus, ypač gy
va mūsų tarybinių rašytojų raštuose. Se
novės kovų prieš teutonų riterius remi
niscencijos su dar nebūta lietuvių poezi
joje pagieža ir neapykanta šiandien 
skamba tarybinių poetų eilėraščiuose ir 
poemose kaip vienas pagrindinių moty
vų. Per ilgus praeities amžius iš vokiškų 
grobikų patirtosios lietuvių tautos 
skriaudos vėl jungiasi su naujomis, pačią 
liaudies širdį- siekiančiomis ir krauju 
plūstančiomis baisios dabarties žaizdo
mis. Hitlerininių okupantų deginamų 
Lietuvos miestų ir kaimų pašvaistės vėl 
nušviečia rūstų senovės paveikslą, kruvi
nus kryžiuočių žygiui į Lietuvą atgaivi
na mūsų rašytojų kūryboje tragiški 
praeities atsiminimai. Tuos praeities at
siminimus Ant. Venclova meta šiandie
niniams hitlerininkams kaip skaudų is
torijos kaltinimą:

(Daugiau bus)

Witt

Maskva. — Vokiečiai mė
gino daryti plačius žvalgų 
veiksmus keliose vietose 
Rytų Prūsijoj. Visi jų ban
dymai tapo atmušti ir su
naikinta beveik visa naciu 
karių kuopa per dieną.

.Jankių lakūnai bombar
davo japonus Bonin salose.

•a
KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kp. susirinkimas įvyko 
lapkričio 10 d., Lietuvių Sve
tainėj. Narių dalyvavo nedaug. 
Išduota komiteto ir komisijų 
raportai.

J. K. Navalinskienė raporta
vo, kad surinko aukų Nacio- 
naliam Karo Fondui $11.25 ir 
pinigai priduoti kuopos vardu 
į vietos War Chest.

Aukavo sekamai: Po $1: 20 
kp., A. Zmitra, B. Zmitraitė, 
V. Zmitraitė, J. M. Luzinai, J. 
K. Vaičekauskai, A. J. K. Na
valinskai, V. Kaminskienė, J.

4SI

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

NOTARY 
PURLIO

TELEPHONE 
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj krelpkltes pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos 
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

£

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stainm 2-8342

L
jį

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

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKAL18 IŠTYRIMAS )Z.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.GREEN STAR BAR & GRILL

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

PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIA18.

'geriausias alus brooklyne

. 459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Penktas puslapis

Melnikaitė, Šumauskas 
Ir Kiti Partizanų Vadai 

Aukštai Pagerbti
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

srities patrijotų - partizanų 
vadui.

Garbės ženklais taip pat 
buvo apdovanoti Afonia, 
rusė, ir Načiunskas, lietu
vis, partizanų judėjimo va
dai Trakų apskrityje. Jiedu 
greta kovojo prieš nacius, 
o dabar drauge darbuojasi 
atsteigti gyvenimą išlais
vintoje Tarybinėje Lietuvo
je.
Pagarba Motiekai, Urbana

vičiui ir kitiem
Pirmosios klasės Patrijo- 

tinio Karo Ordinas buvo į- 
teiktas Motiekai, Vilniaus 
apskričio partizanų koman- 
duotojui. Jo partizanai sy
kiu su Raudonąja Armija į- 
maršavo į Vilnių. Raudono
sios žvaigždės Ordiną gavo 
jaunasis partizanų vadas 
Urbanavičius. Jis pats su
ardė kelis tuzinus karinių 
vokiečių traukinių.

Nuopelnų Ordinais tapo 
apdovanoti 
manavičius 
ti.

Lietuvos
mininkas Paleckis sveikino 
taip pagerbtus savo krašto 
partizanus; linkėjo jiems 
geriausios sveikatos ir pa
reiškė pasitikėjimą, kad 
buvusieji partizanai vaidins 
svarbų vaidmenį reikale 
Tarybinės Lietuvos gyveni
mo atsteigimo.

Šumauskas,
Lietuvos partizanų 
duotojas, sakė:

“Valdžia 
mus pagerbė už 
dėlei mūsų gimtojo
što atvadavimo, 
prisiekiame Tarybinei 
riausybei ir žmonėms, 
dėsime didžiausias pastan
gas, kad greičiau ir galuti
nai būtų priešas sumuštas. 
Mes taipgi prisiekiame vi
somis jėgomis, visa energi
ja dirbti, kad atstatytume 
mūsų gimtinę Lietuvą ir 
padarytume ją laimingu 
kraštu.”

daktaras Kal- 
ir kai kurie ki-

prezidiumo pir-

šiaurines
koman-

aukštai
o v ų 
kra- 
Mes 
vy- 
jog

k

GEN. DE GAULLE KE
LIONĖJE Į MASKVĄ 
Cairo, Egiptas. — čia 

staptelėjo laikinasis Fran- 
cijos prezidentas generolas 
de Gaulle, keliaudamas Ma
skvon pasitart su Stalinu.

Sovietai lapkr. 25 d. su
naikino bei sužalojo 22 vo
kiečių tankus ir nušovė 12 
jų lėktuvų.

MED

LAISVĖS VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

858

844
807
802
780
765
710
624

576
411
390

J.

J.

A.

349
348
344
325
278
247
260

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

K. Bready, Brooklyn ..........
Buivid, Dorchester ............
Smitrevičienė, Detroit ........
J. Navickas, Haverhille ......

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

C.
A.
M.

192
186
182
182
182
176
168
168
153
130
110
104
104
100
98
92
90
66
52
26
23

V. J. Stankus, Easton ..............
P. Baranauskas, J. Mockaitis, 

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

rius, Binghamton .........
P. Šlekaitis, Scranton ..............

Ramanauskas, Minersville .. 
Blažonis, J. M. Karsonas, 

Lowell .................................
Grybas-Preibis, Norwood .... 
Matačiūnas, Paterson ...........
Rudmanas, New Haven .......
Simutis, Nashua ....................
Lingevičius, Saginaw ...........

Dambrauskas, Haverhill .....

M. Svinkūnienė, Waterbury, Conn., prisiuntė 5 naujas 
prenumeratas ir daug atnaujinimų. V išvien nepralenkė 
Elizabetho.

Brooklynas irgi pridavė naują prenumeratą ir atnau
jinimų. Šį sykį Balčiūnui bendradarbavosi J. Weiss.

P. Pilėnas, Philadelphia, Pa., pašoko punktais su at
naujinimais.

K. Čiurlis ir J. Stanelis, Bayonne, N. J., prisiuntė 4 
naujas prenumeratas ir atnaujinimų. Jiems taipgi bend
radarbiavo A. Matulis iš Jersey City, prisiuntė atnau
jinimų.

J. Bakšys, Worcester, Mass., prisiuntė dvi naujas pre
numeratas ir atnaujinimų.

ALDLD 2 kp. So. Boston, Mass.; M. Dambrauskienė 
prisiuntė 2 naujas prenum. ir atnaujinimų, taipgi J. Ga- 
venavičius prisiuntė naują prenum. ir atndujinimą.

P. Žirgulis, Rochester, N. Y., prisiuntė 3 naujas pre
numeratas ir atnaujinimų.

S. Penkauskas ir Ko. prisiuntė naują prenumeratą ir 
atnaujinimų.

Naujų skaitytojų prisiuntė sekanti vajininkai: A. Le
vanienė, Los Angeles, Calif. (2); J. Blažonis - J. Karso
nas, Lowell, Mass., vieną naują ir atnaujinimų; V. Ra
manauskas, Minersville, Pa., dvi naujas prenum. ir at
naujinimų.

ALDLD 25 kp. Baltimore, Md. (drg. Paserskis) ir P. 
Baranauskas - J. Mockaitis, Bridgeport, Conn., pakilo 
punktais su atnaujinimais.

Į vajų įstojo V. Smalstis, iš Royal Oak, Mich., prisiųs- 
dama atnaujinimų. . •

Tai šį sykį gražus pasidarbavimas. Laukiame daugiau 
naujų skaitytojų.

Laisvčs Administracija

Nauji Amerikiečiu Lai
mėjimai Vokietijoj

Paryžius, lapkr. 27. — 
Trečioji Amerikos armija 
dar viename punkte persi- 
grūmė per Vokietijos sie
nų. Taigi viso jinai jau li9 
mylių frontu įsiveržė į Vo
kietijų.

Septintoji Amerikos ar
mija išvien su francūzais

ištaškė visas desperatiškas 
kontr-atakas nacių, bandan
čių ištrūkt iš apsupimo 
Vosges kalnuos tarp Stras- 
bourgo, Mulhouse ir Rhei- 
no upės.

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI ■

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

VYRAI & MOTERYS 
Patyrę ir Be Patyrimo 

Nuolatiniams Darbams Būtijnosė Pramonėse 
Su Pokarine Ateičių. 

ALGA MOKINANTIS
Reguliariai algos pakėlimai.
Vakacijos su alga. Pomirtinė 

apdraudė. Aprūpiname ligonine, 
ligoje pašalp'a.

KREIPKITĖŠ Į 
personnel director

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Rciklingas atlickamumo pareiškimas.
(285)

IŠSIUNTIMU DEPARTMENT!) 
PAGELBIN1NKAS

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramone.

Pokarinė Ateitis Garantuojama.
MATYKIT C. S. FITZGIBBON

NEW JERSEY ASBESTOS CO

DAUG TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS ‘

1 WATER ST., N.Y.C. 
(ARTI SOUTH FERRY) 

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

SANDĖLIO KAMBARIUI
VYRAI IR BERNIUKAI

PASITENKINŠITE DARBU MŪSŲ 
ŠVARIAME FABRIKE.

VALGIS ŽEMŲ KAINŲ; KA-
MALONŪS SANDARBININ-

JŪS
MODERNIŠKAME, 
PUIKIAUSIAS 
F ETERI JOJE. 
KAI.

INDU ATĖMĖ^AMS
INDU ATĖMĖJOMS

INDU MAZGOTOJAMS
PRIE BUFETO

DARBININKAMS

Kreipkitės j Employment Ofisą
184-10 JAMAIČA AVĖ.

JAMAICA, LONG ISLAND.

Amerikiečiai lakūnai nu- ■ 
skandino vienų karinį japo
nų laivuką ir sužalojo du 
jų šarvuotlaivius ties Chi- 
nija.

NEWARKO VAŽIUOJANTISBUS 70 NUO
I SUMMIT, MADISON IR MORRISTOWN 
SUSTOJA PRIE MŪSŲ ĮSTAIGOS.

KREIPKITĖS TUOJAUS. 1

CIBA
Pharmaceutical Products, 

Ine.
Junction Morris Avė. ir River Rd.

SUMMIT, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(281)

GRĘŽIMO PRESŲ 
OPERATORIAI
NAKTINIS DARBAS 

Daug Viršlaikių. 
GERA ALGA. 

Pokarinė Proga.
Pakilimai

PERMUTIT CO.
5401—1st Ave. 

BROOKLYN, N. Y.
WINDSOR 9-9050

(281)

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko

Gerai žinontai vyriškų aprčdalų firmai ; 
moderninė krautuvė,

Lengvas Darbas. Nuolat.
Kreipkitės į Mr. Morgan

WALLACH’S
kampas Court ir Montague Sts.

BROOKLYN, N. Y.

MERGINOS!
MOTERYS!

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ

Puiki Alga 
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
AUSTEL PLACE

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

(281)

PAPRASTI 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
Apskritiems Metams

Būtina Pramonė
Pensijos ir Apdrąudos Planas 

Vykinamas.

SCANLAN WOOL CO
613 West 40th Street

NEW YORK.
(281)

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

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

(281)

NAMŲ DARBININKĖ—VIRĖJA 
Patraukiančios aplinkybės. Gera alga, 

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

GRAMERCY 5-6816.
(281) —-----------------------------------------------------------

MERGINOS—MOTERYS 
$26 PRADŽIAI.

48 VALANDOS. LINKSMAS DARBAS.

KELICO PRODUCTS
85 MAIDEN LANE

HANOVER 2-1869
(280)

TOOLMAKERS
MOTERYS PRIE STALŲ 

SUSTATYMAMS
Lengvas Darfbas

VYRAI PRIE STALŲ
SUSTATYMAMS

Dieną ir Naktį

LATHE
GRĘŽIMO PRESS
MILLING MAŠINOS

OPERATORIAI 
PIRMOS KLASĖS

PAPRASTI DARBININKAI

BERNIUKAI-VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarinė ateitis 

garantuota.

MATYKITE
C. S. FITZGIBBON Į

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moldinimui minkštų saldainių ir

COKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

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

(284)

MERGINOS . SU VIRŠLAIKIAI $32.50. 
NUOLAT, LINKSMAS DARBAS. PAKAVI
MAS, LEIBELIŲ UŽDĖJIMAS KOSMETIKŲ.
WELLA, 104—5TH AVE, (7-TOS LUBOS) 

______________________________________(280) v

MERGINOS
Lengvas fabriko darbas. $25 į savaitę pra

džiai. Geri pakilimai. Kreipkitės.
J. FEDERMAN & CO., 333 7TH AVE., 

N. Y. CITY
(280)

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

( ARTI SOUTH FERRY)
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

VYRAI
ABELNAS FABRIKO DARBAS 

Patyrimo Nereikalaujama 
DARBAS PO KARO. NUOLAT.

STERLING DIE CASTING CO
748 89TH ST., BROOKLYN 

WINDSOR 5-1420

MERGINOS, PLASTIKAI, NAUJIENYBftS 
ABELNAS DARBAS, LINKSMA, GERA AL

GA, PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
LUCITEX, 301 ADAMS ST., BROOKLYN.

(279)

(284)

REIKIA S
BROOKLYN YARD

MOTERYS — 18 IKI 50
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

NUOLATINIS DARBAS 
Geros Algos, Vakacijos Su Alga 

Home Town Laundries, Inc.
Front & Water Sts.

TEANECK, N. J.
Teaneck 6-8700

■

BŪTINAS KARO METO IR 
PO KARO DARBAS.

Sparkes Mfg. Co. Ltd.
318 Jefferson St.
NEWARK, N. J.

MARKET 3J-0919
. (279)

VYRAI!

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - Šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės, 

Eiektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO H KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą 

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division) 

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

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

MERGINOS

(281)

Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

ABELNI FABRIKO DARBAI
BŪTINOJ KARO PRAMONĖJ

Puiki Alga
Mokame Laike Mokinimosi

GENERAL CABLE 
CORPORATION 
austeltlace

27th St. & Skillman Ave. 
Long Island City, N. Y.

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.Veidas, kuris nesišypso- 
jo dar nuo Hooverio laikų, 
aišku, yra republikono re
akcionieriaus.

103 Warren StAnglai Italijoj pradeda 
apsupt Faenzą. Ft. New York City

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pekla, su paveiksi, 
vietoj ji randasi

ŽOLIŲ

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
50c 
15c 
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

75c 
15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25c 
$1.25

20c
, 25c

35c

$2.50 
10c 
15c 
10c 
10c

35c

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

JIE BUS JUMS DĖKINGI

(281)

MENDING MAŠINŲ 
OPERATORĖS 
BURLAP BAGS 

Patyrimas Nereikalingas 
MOKAMA LAIKE MOKINIMOSI 

Nuolat. Pokarinė ateitis.
YOUNG & METZNER 

48-20 VERNON BLVD. 
LONG ISLAND CITY.

 (282)

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
PLUMBERIŲ
DAILYDŽIŲ
UPHOLSTERIŲ 
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG PATYRIMO
BALTINIŲ IŠNEŠIOTOJU 

VAGONŲ VALYTOJŲ
NEREIKIA PATYRIMO
GEROS DARBO SĄLYGOS. 

VIRŠLAIKIAI PO 8 VALANDŲ. 
NUOLATINIS DARBAS.

KREIPKITĖS

THE PULLMAN CO.
NEW EXPRESS BUILDING 

ROOM 204
GALE JOHNSON AVE., 

JERSEY CITY, N. J.
(Važiuokite 7th ar 8th Avenue subve iki 

Chambers St., ir C.N.J. Ferry iki 
Jersey City).

ARBA
KREIPKITĖS Į RAILROAD

RETIREMENT BOARD,
577 SUMMIT AVE., • 

JERSEY CITY, N. J.
Iš Aplikantų reikalaujama pareiškimo 

dėl jų atliekamumo.
(283)

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI

NUOLATINIS DARBAS
VAKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės
Home Town Laundries, Inc.

Front & Water Sts.
Teaneck, N. J.

VYRAI
46-55 METŲ

ABELNAS DARBAS

(282)

RAŠTININKĖS 
TAIPISTĖS 

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO

SAVO DARBININKŲ 
KAFETERIJOJ 
5 Dienų Savaitė

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčius 

ir kitokios progos.
KREIPKITĖS Į

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

Kampas 9th Avenue

KAVOS KEPINIMO 
DIRBTUVĖJEAmerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

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

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

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

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

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

5 DIENŲ SAVAITĖ
i GERA ALGA

PUIKI POKARINĖ ATEITISKODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

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

> Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.
• * i'.!1 -.T

1

2

3

4

Parodo, kokioj 
ir kaip kankina

ARBATOS
Nervų ir nuo Sutukimo, po .............
Inkstų Kraujo Valytojas, po ..............
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.........
Vyriškumo Pataisymui ......................
Moterų Mėnesinių Reguliatorius .......
Vidurių Liuosuotojas ............................
Išvarymui .akmenėlių, kad nešlapinti 
lovoj, po .................................................
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Nuo 
Plaukų augintojas, prašalina

užsisenėjusio kataro, Hay Fever 
nemalonaus kvapo ........................

surūgusio pilvo (heartburn) .....
romatiškų sausgėlų ......................

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

užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........

Mostls, nuo vėžio, niežulio, rožės, 
apdegimų, nnbrūžijimų, .....

įsikirtimų ir t.t..............................
M. ŽUKAITIS

384 Dean Street,
SPENCERPORT, N. Y.

$1.00

30c

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

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25
85c

$1.25

’•FV

Vardas

Antrašas

AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KOTELI
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(280)

Geriausios pastangos nie
kad nėra baudžiamos.

J'p" . ’*1 . t. ' X i; ■

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
 (281)

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

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

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

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

(283)

Su
OFISO VYRAI

Patyrimu .prie Plumbing ir Šildymo. 
NUOLAT. GERA ALGA.

PAKILIMAI
Pokarinė Proga.

HOME ESSENTIALS
83 CLIFF ST., N. Y.

(279)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIU APIBUDAVOTOJAI
ANT TROKŲ VIRŠŲ 

GERIAUSfOS DARBO SĄLYGOS 
Mokama Aukšta Alga!

POKARINĖ ATEITIS 
KREIPKITĖS Į MR. SCHERER

9 A.M.—12 M. ar 2 P.M.—5 P.M. Kasdien 
520 WEST 20TH ST., WA. 9-8086

(280)

Miestas.

(283)

REIKIA GELEŽIES DARBININKŲ IR PA- 
GELBININKŲ. LENGVAS GELEŽIES (DAR
BAS. NUOLATINIS DARBAS. GERA ALGA.

KREIPKITĖS TARPE 8 IR 10 A.BjL 
BURGLAR PROOF LOCK INSTALLATION

CO., 120 W. 25TH ST.,’ N. Y. CITY.
____________________________________(280)

PIRKITE KARO BONUS



Šeštas puslapis Laisve—Liberty, Lithuanian baily
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Ngw York >^/^žįferZliiloi
Artūras Petriką Aplan

kė Laisviečius
Pereitą penktadienį lankėsi 

Laisvėje jūrininkas Arthur R. 
Petriką. Jisai yra parvykęs 
trim dešimtim dienų atosto
gų po atitarnavimo kelioliką 
mėnesiu Pacifike.

Artūras puikiai atrodo ir ge
rai jaučiasi. Gerokai paaugę-! 
jęs, kadangi išėjo tarnybon vos | 
tik suėjęs 18 metų (būtų išė-i 
jęs jaunesniu, bet nepriėmė).! 
Augęs visą laiką ir laipsniais,! 
šiuo tarpu yra jau petty officer, 
(Radioman 2nd class). Sve-į 
čiuojas pas tėvus daktarą A. ir 
K. Petrikus, 22.1 So. 4th St., j 
Brooklyne. Motina jį palydėjo| 
atsilankant Laisvėn.

Tarnyboje Artūras daugiau-i V 4

šia gyveno ant .jūrų, sargybos! 
laive. Tačiau matęs ir daug 
sausžemiu, matė mūsų kariu 
kariavimo ir gyvenimo sąlygas,! 
taipgi žmonių gyvenimo saly-j 
gas skirtinguose kraštuose, grį-J 
žo turtingas patyrimais.

Kaip jaučiasi namie? Artu-! 
ras mano, kad po matymo visoj 
to sunku kartais ir persistaty- 
ti, jog ne sapnas, kad mes tu
rime tokius namus, su tokiais 
parankamais, kokius turime. 
Kad sunku tikėti, jog gali svie
tas turėti tokias minkštas lo-' 
vas (po negulėjimo lovoje per 
keliolika mėnesių).

O Padėkų Diena, sakė Aitu-1 
ras ir motina, buvo tokia dė
kinga, jog sunku ir beprisi
minti kitą tokią. Tai buvo die
na namie, po nebuvimo namie. 
“Nieko netrūko,“ nors per dar
bus motina apsižiūrėjus, kad 1 
ne visko begalima gauti, kas! 
priimta turėti vaišėms apvaikš- j 
čiojant tokią dieną ir dar su i 
brangiais svečiais.

Į motinos pareigas karui lai
mėti, demokratijai išlaikyti, 
kare nukentėjusioms žmonėms 
paremti Artūras pripratęs nuo 
vaikystės žiūrėti, kaipo į savo 
karišką pareigą. Juk ir pirm 
išėjimo tarnybon jis yra ne 
kaitą atnešęs pundus vilnų, pa
dėdamas motinai nueiti į mez
gėjų mitingus. Tad supranta
ma jam ir tas, kad tuo trum
pu namie buvimo laikotarpiu 
trys sekmadieniai yra motinai 
prakalbų sakymo sekmadie
niais. Daugelis vakarų taip pat 
užimti pareigose.

Išsiųstas Septintas Siuntinys
Dovanų Lietuvos Žmonėms;

Rengiama Aštuntas
Pereitą penktadienį ir šeš

tadienį desėtkai didžiojo 
Brooklyno lietuvių darbavosi 
išsiuntimui Septintojo Siunti
nio dovanu Lietuvos žmonėms. 
Apie tuos daug dirbusius žmo
nes teks pakalbėti sekamose 
laidose.

Džiugu pranešti visiems, 
kad šis siuntinys ir vėl buvo 
kur kas didesnis už pirmesnį, 
šeštąjį, kuris buvo išsiųstas 
rugsėjo 9-tą. Sudėta drabužių, 
dėvėtų ir naujų, 50 milžinų ru
tulių, kožnas po kelis šimtus 
svarų. Juose buvo desėtkai 
tūkstančių visokių drabužių, 
pradedant kailiniais ploščiais, 
baigiant naujagimio kūdikio 
marškinėliais. Ir vienas kuni
go sutonas. Kaip gaila, kad tik 
vienas. Mes manome, kad Lie
tuvoje kunigų nukentėjo nuo 
karo daugiau, ne vienas ir kad 
galinčių teikti pagelbą kunigų 
Amerikoje randasi daugiau.

Reikia tikėtis, kad sekamuo
se siuntiniuose bus daugiau vi
sokių drabužių.

Avalynės, muilo išsiųsta 87 
didelės dėžės, kožna po kelis 
šimtus svarų.

Komitetas jau ruošiasi 8- 
tam siuntiniui, specialiai tai
komam aprengti tūkstančius

Lietuvos vaikų. Prašo išsiga
linčių nupirkti visą eilę aprė
dą pasirinkto amžiaus kūdikiui 
ar vaikuft Vienas gal aprengs 
vienų metų amžiaus kūdikį, ki
tas gal 16 metų berniuką ar 
mergatę. Visokių yra, viso
kiems reikia pagelbos. Kas 
neišsigali viso aprėdo, nupirks 
vieną kurį rūbelį ar paaukos 
pagal išgalę pinigais nupirki
mui rūbelio ar jo dalies.

Tos dovanos, tai bus mūsų 
kalėdinės dovanos Lietuvos 
vaikams. Apie jų išsiuntimo 
Jaiką praneš patsai komitetas.

Darbo Yra Labai Daug
Lietuvos žmonėms Drabu

žių Centre, 417 Lorimer St., 
darbo yra labai daug. Jau 
pirm išvežimo Septintojo Siun
tinio ii* jį išvežant ir vėl pri- 
vežta-prinešta daug drabužių, 
kurie nebespėta į 7-jį, nes ne
bebuvo kada peržiūrėti ir at
likti reikalingas pataisas. Jų 
taisymo-paruošimo darbas ir 
vėl eina plačiu maštabu. Eina 
toliau ir rinkliava drabužių.

Dabar ypatingai yra daug 
darbo kriaušiams. Visi kvie
čiami darban padėti sudaryti 
8-tąj į siuntinį dar turtingesnių 
už dabar išsiųstąjį.

Rep.

Iš LLD 55-tos Kuopos Jie Pakeitė Mano Mintį
Susirinkimo Lietuvos Klausimu

Graunam Suruošta Gra
ži Sukakties Puota

Vladui ir Evai Graunams 
suruošta šauni surprizo puota 
paminėjimui 25 metų jų ve
dybinio gyvenimo. Ją surengė 
jaunuolė jų duktė Adelė, pri- 
gelbstima savo trijų tetų, 
Graunienės trijų seserų ir š vo- 
gerių. Teta Petronė Semen, 
Graunienės dvynukė sesuo, na
mie pagamino didžiumą val
gių, Jonas Semen suvežė sa
lėm Mary ir Jonas Graunai ge
lių bukietais padabino stalus. 
Magdalena Juškienė pagelbėjo 
virtuvėj, o Jonas Juška ga
biai patarnavo “toast maste- 
riu.“ Pora grakščių jaunuolių 
giminaičių patarnavo svečiams 
prie stalų.

Puota įvyko lapkričio 26-tą, 
Laisvės salėj, dalyvaujant 
skaitlingam būriui jubilėjantų 
giminių ir artimiausių draugų. 
Tarpe tolimųjų svečių buvo 
celebrantės dėdė Juozas Kik
likas iš New ark o. K rali k as, 
kaip sakė “toast masteris,” bu
vo didžiausias to visko “kalti
ninkas,“ nes jis atkvietė iš Lie
tuvos pirmąją iš keturių sese
rų, Mary Rinkevičiutę-Graunie 
nę. Taip ir susikūrė, susibūrė 
plati giminė. Taipgi dalyvavo 
Mary Juškienė iŠ Hartfordo, 
Mr. ir Mrs. P. Dennis iš..Clif
ton, N. J.

Sveikinimų eigoje buvo iš
kviesti tarti savo žodį dauge
lis svečių.

Patys jubilėjantai jautriai 
pareiškė padėką visiems juos 
pasveikinusiems.

Apdovanojo ir Lietuvos 
Vaikučius

Loretta Young ir Alan Ladd scenoje iš naujos ro
mantiškos dramos filmoje “And Now Tomorrow,” 
Paramount Teatre, prie Times Square, New Yorke. 
Taipgi scenos aktai.

Antradienis, Lapkr. 28, 1944

REIKALINGI
Laboratorijos 
Pagelbininkai

Vyrai ir moterys reikalingi 

fizikiniam patikrinimui ter

mostatiškų sudėtinių ir elek

trinių junginių. Baigę High 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystės skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

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

SERGA
Helena Andruškevičienė ir 

Jonas Andruškevičius abu ser
ga. Randasi namie, 348 Keap 
St. Drg. Andruškevičienė buvo 
10 dienų ligoninėje, sugrįžusi 
rado vyrą sergantį. Sūnus Wal
ter Kubilius jau daug mėnesių, 
kai ligoninėje.

Matyk Naujausius Sensacingus 
Žinią Judžius Embassy!

Matyk didvyriškus lenkus nušluo- 
jant visą nacių pulką! Matyk su
jaudinančius vaizdus iš pergalės 
Fl lipi nu lose! Matyk J. V. Kariuo
menę sutriuškinant japonų pasi
priešinimus Carigaroj, Leyte, Ta- 
clobane! Matyk Gen. MacArthurą! 
Matyk Premjerą Churchillą Pa
ryžiuje su Gen. de Gaulle! Matyk 
tūkstančius vokiečių, pasiduodant 
nelaisvėn Welcherene! Matyk 
Gen. Stlvvell’j sugrįžusį iš Chi- 
nijos fronto! Matyk Prezidantą 
Rooseveltą atidarant 6-tos Karo 
Paskolos vajų! Girdėk žinių fo
rumą “Youth’s responsibility in 
the Post-war World” ir dar nau
jausias žinias iš visų pasaulio 
karo frontų!
FMRA^V NRWSRKEL theatre JuHIDAmmI BROADWAY ir 46 ST.

Ridgewood-Brooklyn, N. Y. 
—Lapkričio 21 d. atsibuvo su
sirinkimas Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55-tos kuopos. Jame 
svarbiausia buvo išklausyti ra
portai komisijos surengimui 
vakarienės, kuri atsibuvo lap
kričio 18. Komisija raportavo, 
kad vakarienė pavyko visais 
atžvilgiais. Nors raportas dar 
nebuvo pilnas, bet atrodo, kad 
kuopai liks keletas dolerių 
pelno.

Laike vakarienės aukų Lie
tuvos žmonėms sulinkta $64 su 
centais. į kuopą prirašyta 3 
nauji nariai: Kazimieras Mit
kus, Pranas Gyvis ir Klemen
sas Simans-Siminkevičius. šie 
nauji nariai brooklynieciams 
gerai žinomi, kaipo pažangūs 
žmonės. Taigi, nėra abejonės, 
kad jie prisidės ir prie veiki
mo mūsų kuopoje.

Kadangi Brooklyno Lietuvių 
Liaudies Teatras rengiasi lo
tą gruodžio suvaidinti veikalą 
“Prieš Srovę,“ Labor Lyceum 
svetainėje ir renka pasveikini
mus programoj, tai nutarta iš 
kuopos iždo duoti $5.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks 19 d. gruodžio.

M. Stakovas, kuopos kor.

MIRĖ
Joseph Kadūnas, 49 metų 

amžiaus, gyvenęs 49 Hudson 
Ave., Brooklyn, mirė šeštadie
nį, lapkr. 25-tą, Bellevue ligo
ninėje. Bus palaidotas lapkr. 
29-tą, 2 vai. po piet, Mount 
Olivet kapinėse. Pašarvotas 
pas graborių J. Garšvą, 231 
Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Kadaise atiduodant kupinai 
užpelnytą pagarbą dirban
tiems Lietuvos žmonėms Dra
bužių Centre liuosnoriams pa
rašiau, jog tik darbu, ne žo
džiais galime padėti Lietuvos 
žmonėms.

Pastaruoju laiku labai pa
keičiau savo nuomonę. Tikriau 
tariant kiti man pakeitė ma
no nuomonę, žodžiais irgi ga
lima ir kaip dar galima patar
nauti Lietuvos žmonėms. Tik, 
žinoma, ne tuščiais žodžiais.

Taip įtikino mane Lietuvių 
Liaudies Teatro artistai, kurie 
dabar mokinasi suvaidinti pui
kų veikalą “Prieš Srovę.“ Jie 
turi galybes žodžių ne tik pa
sakyti, kaip papuola, bet at
mintinai išmokti ir žinoti, ka
da ir kaip juos pasakyti. Jie 
turi po kelerias praktikas per 
savaitę, kad išmokti tinkamai 
pasakyti tuos žodžius.

Tiesa, jie tais žodžiais ne
ginčija, kad va, “aš esu šim
taprocentinis Lietuvos patrijo
tas, aš — Lietuva, aš atstovau
ju Lietuvą.’ Ne. Jie kalba vi
sai ką kitą. Apie Lietuvos pra
eitį, jos didžius ir mažus žmo
nes. Kalba apie juos labai jau
triai. Ir jautriausia dalimi to 
ilgų šventadienių ir vakarų 
darbo yra ta, kad jie visi pa
švenčia savo laiką Lietuvos 
žmonių paramai.

Kada veikalas “Prieš Srovę“ 
bus perstatytas Labor Lyceum, 
gruodžio 10-tą, kožnas ten už
dirbtas centas bus paaukotas 
Lietuvos žmonių paramai per 
Lietuvai Pagelbos Teikimo Ko
mitetą. Aktoriai nei mokytojas 
už savo darbą neima nei cen
to.

Taip, šiuo atveju ir žodžiai 
puikiai pagelbės Lietuvai.

Lietuvai Pagelbos Teikimo 
Komiteto atstovei S. Sasnai 
prisiminus apie to komiteto ve
damą vajų apdovanoti Kalė
domis kare nukentėjusius Lie
tuvos vaikus našlaičius, ban- 
kieto dalyviai suaukojo tam 
tikslui $40.

Aukojo po $5: Mr. ir Mrs. 
Graunas (jubilėjantai), Wm. 
Skuodis, P. Semen, P. Dennis. 
Po $2: Mr. & Mrs. Joe Hile- 
vich, J. Juška. Jonas Semen 
$2.35.

ro $1 : Mr. & Mrs. Vollin, 
Mrs. Zataveckas, M. Juškienė, 
Mrs. A. Matulis, | N. Rainis, 
Mrs. M. Agurkis, Mr. J. Kra- 
lik Ona Grigaliūnas, S. Griš- 
kus, P. Grabauskas, S. Sasna. 
Mr. Merecka 50c.

. Graunai yra Lietuvos žmo
nių draugai, rėmėjai. Jie ne 
kartą yra prisidėję drabužiu 
ar centu Lietuvos žmonių pa
ramai. Tad visai atitinkamai ir 
jų plati giminė užrėkordavo jų 
vedybinio gyvenimo sidabrinę 
sukaktį su dovanomis Lietuvos 
vaikams.

Graunai gyvena 86-13 — 
107th Avė., Ozone Park.

Jubilėjantai, Vladas ir Eva 
Graunai, prašė pareikšti jų šir-

dingiausią padėką visiems at
silankiusiems ir apdovanoju
siems. Taipgi jie labai jautriai 
įvertina savo jaunos dukrelės 
Adelės pastangas ir savo sese
rį,i pagelbą Adelei.

Graunienė ypatingai dėkin
ga savo sesei Mary Grau n ie
noj — ne vien tik dėl šios puo
tos, bet abelnai gyvenime. Ji 
žiūri į savo vyriausią seserį 
kaipo į motiną. Sako: “Ji ma
ne atsikvietė iš Lietuvos dar 
mažą, užaugino ir daug kuo 
kitu man yra pagelbėjus.“

įdomus Mažas Svečias
! Graunu bankiete teko susi- 
l tikti daug malonių žmonių, 
i tarpe tų ir labai įdomų maža
metį jų giminaitį Norbert Kra- 
liką. Sužinojęs, kad čia apa
čioje randasi dienraščio Lais
vės spaustuvė, jis prašė ją pa- 

I rodyti. Susiradome, kas įleido 
j spaustuvėli, apžiūrėjome. La- 
i bai apgailestavo, kad tuo tar
pu niekas nedirbo, negalėjo 
matyti, kaip tos mašinos vei
kia. Jisai tebelanko liaudies 
mokyklą, bet nori būti inži
nierium ii- stengiasi visko daug 
žinoti. Pamatęs dalinai at
spausdintą Lietuvių Literatūros 
žurnalą šviesą pradėjo jį skai
tyti, tarsi būtų Lietuvos gim
nazistas. Pamatęs knygą Lie
tuva Ugnyje ir joje telpančią 
Lietuvos rašytojų poeziją visiš
kai ja susidomėjo. Sako: “My
liu skaityti Longfellow poezi
ją ir būtų įdomu paskaityti lie
tuviškąją.“ Rep.

Francis J. Sheehan, 56 m., pamišusių ligoninėn. Sheehan’- 
kirviuku mirtinai sukapojęs ■ ai gyveno 1669 Madison Ave., 
žmoną, pasiųstas kriminališkai; Ridgewoode.

riiETRĖŠTAURANfl
J STANLEY RUTKONAS J
• SAVININKAS e

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
! • PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •' J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
e Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
J 282 UNION AVE. BROOKLYN J
a Tel. EVergreen 4-9612 *
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI {RENGTA 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. Neda
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vėlai.

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

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO. 
UNION SQ. 

147 FOURTH AVE. 
Arti 14th St. 

Akis Ištiria 
GYDYTOJAI 

100 nuoš. unija šapo] 
Tclcf.: GR. 7-7553

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINA)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų Ir Degtines
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

, 2539 Woodward Avenue 
DETROITE: ( 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOGEL, Direktoriai

Daimonto
Žiedai nuo

HowToS4|/r

THOSE 
LOVE!

Jūs busite sužavėti šio puikaus džiaugsina-širdžio judžio! Jūs . 
paimsite širdin spindinčią jo istoriją! Jūs niūniuosite 7 šaunias 
jo melodijas! Jūs asmeniškai dalyvausite tame virpinančiame

Rado Pamestą Kūdikį
IRT subvės Franklin Ave. 

stotyje, prausykloje, rasta ma-! 
ža mergaitė. Ji paduota pa
mestinukų prieglaudon.

m

AQTHD TU P A BROADWAY J UK 1 rlIL/4. Ir 45 STREET

. Du jauni vyrai iš kitų mies
tų sulaikyti New Yorke po $1,- 
000 kaucijomis už prasižengi
mus drafto taisyklėms. Juos 
grąžins teisti jų pačių mies
tuose.

pavienių. 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tari) Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

&

[fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa

s’’ 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.

m-------------------------------------------------------------- ra

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS: f ?~į2
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
E------------------------------ ------------------ H

SHOP AT LIPTON’S

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

ir Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

$19.95 
aukštyn

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turimo Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

Vyriškas 
Žiedas

$19.95 
aukštyn

i BIRTHSTONE
I Žiedai $(j.95 
I Ir aukštyn

i ROBERT LIPTON 
į 701 Grand St 
t Tel. ST. 2-2173.

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAUS.




