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KRISLAI
Proto Bankrutai.
Kunigai Turės Pamiršt 

Maldas ir Poterius.
Kur Dingo Thomas Dewey? 
Alasas dėl Vieno Durniaus. 
“Už Lietuvos Laisvę.” 
Smarkiai Rūko, Smarkiai

Geria ir Smarkiai Gyvena.
Rašo A. BIMBA

spaudos galvos visai subankru
tavo. Koks ten politinis glušas, 
vardu “Rimgaudas,” parašė 
kelių špaltų nesąmones ir pa
vadino jas “Rusijos Patrijotų 
Balsai Apie Lietuvių šelpimą.” 
Tai, veikiausia, bus to hitleri
nio Informacijų Centro išda
vas. Bet visi tų srovių laikraš
čiai tą šlamštą patalpino, kai
po kokį Švenčiaus} raštą!

AMERIKOS KARIUOMENĖ 
PERGRŪDO VOKIEČIUS 

PER ROER ŪPŲ
Nelabai seniai, atsimenate, 

iškilmingai išlydėjome mokyk- 
klon kunigą J. Prunskį. Linkė
jome jam geriausio pasiseki
mo.

Dabar Chicagos Drauge 
(lapkr. 28 d.) skaitome Pruns- 
kio laišką. Pasirašo tik “K. J. 
Prunskis.” Kunigo titulo ne
besimato.

Kunigą Prunskį mokykloje 
gali ištikti didžiausia nelaimė, 
būtent, jis gali pamiršti pote
rius ir maldas. Jis pats sako, 
kad su tokiais dalykais nebėra 
laiko užiimti. žmogus rašo ir 
bėdavoja:

“Sėdėk užgulęs knygą, ir 
viskas. Mes net bendru rožan
čiaus pamaldų spalių mėnesį 
neturėjome, pasimeldėme sau 
vieni, kada patogu. Kunigams 
studentams neleidžiama eiti j 
kad ir artimas parapijas, su 
pamokslais ar kitais patarna
vimais, nė vieno žmogaus iš
pažinties mes nesame išklau
sę. . .”

Kiek buvo priplepėta: Roo- 
seveltas “senas” ir “pavalgęs.” 
Thomas Dewey yra “jaunas, 
energingas, daug daugiau dar
bų nudirbs.”

Bet kur dabar tas “jaunuo
lis?” Kodėl niekur jo darbų 
nesimato ?

Thomas- Dewey visą mėnesį 
atostogauja-ilsisi Virginia vals
tijoj. Net savo didžiosios vals
tijos gubernatoriaus pareigas 
pamiršo!

Tuo tarpu senis Rooseveltas 
nė vienos dienos vakacijų ne
gavo. Eina savo prezidentines 
pareigas ir tiek.

Anglas dramaturgas-rašyto- 
jas Noel Coward ėmė ir iš
plūdo mūsų armijos kareivius 
iš Brooklyno. Jie esą labai silp
ni ir dideli bailiai — verkią 
dėl mažiausios žaizdos.

Tai, žinoma, durniaus zau
na. Dėlei to dabar eina pla
čiausios diskusijos. Eikvoja
mas laikas, kenkiama karo pa
stangoms, erzinami kovotojai.

O jeigu į tuos Coward ple
palus būtų niekas nekreipęs 
dėmesio, nekėlęs jokio balso, 
vidutinis amerikietis visai nė 
nebūtų žinojęs, kad iš viso 
sviete randasi toks sutvėrimas.

Kanadiečiai išleido gražią 
ir didelę brošiūrą “Už Lietu
vos Laisvę.” Brošiūroje nu
šviečiamos kanadiečių pastan
gos padėti Lietuvos žmonėms 
pasiliuosuoti iš nacių vergijos.

Geras darbas gražiai atlik
tas.

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetas taip pat yra nuta
ręs išleisti brošiūrą. Joje bus 
išdėstyta mūsų šalies lietuvių 
pagalba Lietuvos žmonėms.

Anglijos premjeras Winston 
Churchill jau visai senas žmo
gus, net 70 metų amžiaus. Bet 
tebėra gyvas ir smarkus, tebe
stovi priešakyje didžiosios bri
tų imperijos.

Amžius, matote, nesvarbu: 
svarbu sveikata ir protas. 
Churchill yra gamtos apdova
notas nepaprasta sveikata ir 
giliu protu.

O jis, beje, cigaro neišlei-

Darbo Žmonių
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVL

KETURIOLIKA VAGONO AMERIKIEČIO DOVANO LIETOVAI
SOVIETAI UŽĖMĖ DAR 100 

VIETOVIŲ VENGRIJOJE 
IR ČECHOSLOVAKIJOJE

Pranešimas apie Amerikiečiy 
Dovanas, Gautas Lietuvoje 

Per Russian War Relief
London, gr. 1. — Sovietų 

kariuomenė vakar atėmė iš 
vengrų ir vokiečių tvirtovi- 
šką Eger miestą, 7 plentij ir 
geležinkelio stotį, 59 mylios 
į šiauriųrytus nuo Buda
pešto, Vengrijos sostamies- 
įčio: užėmė Szikszo stotį ge
ležinkelio, jungiančio Lenki
ją ir rytinę Čechoslovakiją 
su Vengrija, o už keleto 
mylių nuo Szikszo pusiau 
apsupo Miskolcą, tvirtumos 
miestą ir kelių geležinkelių 
mazgą, 81 mylią į šiaurių 
rytus nuo Budapešto.

(Matydami, kad neišlai
kys savo rankose Miskolco, 
vokiečiai jau pirm kelių die
nų paskelbė, kad jie, girdi, 
traukiasi iš to miesto.)

Hitlerininkai buvo įsakę 
savo kariams žūt-būt atlai- 
kyt Egerį, ir Raudonoji 
Armija paėmė jį tiktai per 
žiaurias kautynes dėl kiek-

NAUJIEJI LENKŲ MINIS
TER! AI—VISI ATVIRI 

SOVIETŲ PRIEŠAI
London. — Dešinysis so

cialdemokratas Tarnas Ar- 
ciševskis, naujasis londoni- 
škės lenkų valdžios premje
ras, suorganizavo ministe- 
rių kabinetą iš atvirai prie
šingų Sovietam socialistų, 
tautinių demokratų ir kle
rikalų. Buvęs premjeras St. 
Mikolaičikas, lenkų valstie
čių partijos vadas, ir kiti

Plieno Darb. Unija Pri
ima Mažus Priedus 

Ir Nestreikuos
Pittsburgh, Pa. — CIO 

Plieno Darbininkų Unijos 
suvažiavimas, atstovauda
mas 400,000 tos pramonės 
darbininkų, sutiko su ma
žais uždarbio priedais, ku
riuos skyrė valdiška Ka

rinių Darbų Taryba, nors 
unija pirm to reikalavo pa
kelt darbo mokesnį po 17 
centų valandai.

Unijos vadai pasižadėjo 
stengtis, kad valdžia leistų 
daugiau algos darbininkam 
pridėti.

Suvažiavimas, 450 dele
gatų, patvirtino pirmesnį 
savo unijos pasižadėjimą 
nestreikuoti karo metu. Ge
nerolas Eisenhower atsiun
tė suvažiavimui telegramą, 
girdamas darbininkus už 
pastangas praeityje ir pra
šydamas kuo daugiausiai 
karinių medžiagų pagamin
ti.

džia iš dantų ir be svaigalų 
retai apsieina.

Kažin, kas būtų buvę, jeigu 
jis nebūtų nė rūkęs, nė gėręs?

vieno namų bloko. Šiauri
niai - rytinėje Vengrijoje 
Sovietų kariuomenė išmušė 
vokiečius ir vengrus iš po
zicijų už keleto amerikinių 
mylių nuo Satoraljaujhely 
miesto ir geležinkelių cent
ro, arti Čechoslovakijos sie
nos.

Trečioji Ukrainos armija, 
komanduojama maršai. F. L 
Tolbuchino, vakariniame 
Dunojaus šone Vengrijoje 
pažygiavo dar iki 7 mylių 
pirmyn į žiemius linkui Bu
dapešto; perėjo per 800 pė
dų aukščio kalnų virtinę ir 
užėmė Kakasd miestą, ge
ležinkelių mazgą, 77 mylios 
į pietų vakarus nuo Buda
pešto. Vengrijoj Sovietų 
kariai per dieną viso paėmė 
10 geležinkelių stočių ir 60 
kitų gyvenamųjų vietų, o 
lytinėje Čechoslovakijoje—f 
30 miestų, miestelių ir kai-J 
mų. 1

daly-jos nariai, atsisakė 
vauti naujajame ministerių 
kabinete. O tai skaitlin
giausia Lenkijos partija.

Pranešimai iš Londono 
sako, kad dabartiniai lenkų 
ministerial atmeta Curzono 
Liniją, kaipo rubežių tarp 
Lenkijos ir Sovietų Sąjun
gos; taigi jie savinasi Vil
niaus kraštą, Vakarų Balta
rusiją ir Vakarinę Ukrainą. 
Jie maldausią Jungtinių 
Valstijų, Anglijos ir Fran
ci jos, kad padėtų atgaut iš 
Sovietų tas žemes.

St. Mikolaičikas bendrai 
pripažino Curzono Liniją, 
stengėsi susitarti su Sovie
tų Sąjungą; užtai lenkų re
akcininkai išstūmė jį iš 
premjero vietos.

Tarp naujųjų londoniškių 
lenkų ministerių yra socia
listas J. Kvapinski, finansų 
ministeris, panašus Sovietų 
priešas, kaip ir premjeras 
Arciševskis, ir tautinis de
mokratas Marijanas Kukiel. 
Tai Kukiel andai įtarė, būk 
Raudonoji Armija išžu
džius tūkstančius lenkų ka
rių belaisvių, kuomet Sovie
tai parodė, kad naciai tuos 
belaisvius sušaudė.

3,000 Tony Bombų Naciam 
Hamburge ir Duisburge

London, gr. 1. — Vakar 
Anglijos lėktuvai įkandžiai 
bombardavo karinius Vo
kietijos didmiesčius Ham
burgą ir Duisburgą; nume
tė 3,000 tonų bombų į tuos 
miestus.

Amerikiečiai šį menesį 
gales pirkt 2,000,000 “ta j e- J. Kazlauskas, Hartford 
rių” automobiliams.

Tegul Pasiskaito, Ypatingai Tie, Kurie Buvo Apgauti Prie
šiškos Propagandos ir Abejojo, ar Russian War Relief Tik

rai Persiunčia Amerikiečiu Dovanas Lietuvos Žmonėms
Russian War Relief gavo 

lapkričio 23 dieną nuo savo 
atstovo Leo Gruliow Tary
bų Sąjungoje sekamo turi
nio kablegramą:

Vėliausias Russian War 
Relief reikmenų — dau
giausia drapanų ir čevery
kų dėl Lietuvos siuntinys 
susidėjo iš dvylikos vagonų 
ir gautas spalių mėnesį, o 
du vagonai vaikų drapanų 
gauti lapkričio mėnesį. 
Reikmenos pasiųstos Lietu
vos sostinėn Vilniun specia- 
lei lietuvių šalpos komisijai, 
kuri rūpinasi reikmenų iš
dalinimu. Lietuvos Liaudies 
Komisarų Tarybos pagelbi- 
ninkė Marijona Grigoraus
kas yra tos komisijos pir
mininkė. Ton komisijon 
taipgi įeina atstovai iš Lie
tuvos sveikatos, apšvietos 
ir socialinio saugumo de
partmentų ir taipogi nuo 
visuomenės.

Šalpos komisija gautas 
per Russian War 
reikmenis paskirstė tarpe

Relief

Didžiam Žygy j prieš 
Vokietiją Žuvo 56 

Bombanešiai

lengvųjų
nacių ži-

Bohlen, 
ir Lutz-

London. — 1,250 didžiųjų 
Amerikos bombanešių ir 1,- 
000 jų palydovų, 
lėktuvų, pleškino 
balo dirbyklas 
Zeitz, Merseburg 
kendo rf, Leipcigo apylinkė
je, Vokietijoj. Vokiečių 
lėktuvai ir priešorlaivinės 
patrankos įnirtusiai prieši
nosi. Amerikiečiai prarado 
56 bombanešius, ir dingo 30 
jų lengvųjų lėktuvų.

Anglijos lakūnai bombar
davo žibalo fabrikus trijose 
vietose vakarinėje Vokieti
joje.

Bolivijoj, Pietų Amerikos 
respublikoj, siaučia fašisti
nės valdžios teroras prieš 
politiniai - pažangius žmo
nes ir darbininkų organiza
cijas.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ 
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth .. 

M. Svinkūnienė, Waterbury ...............
P. P. Pilėnas, Philadelphia................
A. Balčiūnas, Brooklyn ......................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne.........
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester.........
ALDLD 2 kp., So. Boston ................
S. Kuzmickas, Shenandoh....................
P. žirgulis, Rochester..........................(Tąsa 5 puslapyj)

tų trijų departmentų ir 
taipgi nubalsavo dalį tų 
reikmenų pavesti Lietuvos 
partizanų centrui ir Vil
niaus Savivaldybos Tary
bai. Iš savo pusės, visos tos 
organizacijos išdalino daik
tus — per savo speciales 
šalpos komisijas — našlai
čių prieglaudoms, vaikų 
darželiams, ligoninėms, nuo 
karo nukentėjusiems ir ka
reivių bei partizanų šei
moms. Kiekvienos minėtos 
įstaigos šalpos komisija su
sideda iš viršininkų ir vi
suomenės atstovų, kurie su
rūšiuoja įstaigų ir šeimų 
pašalpos reikalus, jų juris
dikcijoje, ir paskui reikme
nis išdalina tiems, kuriems 
jos reikalingos.

“Akivaizdoje labai didelio 
reikalo, mūsų tikslas reik
menis išdalinti galimai 
greičiausiu laiku”, sako 
M. Grigorauskas. “Reikalas 
labai didelis, ypatingai dra
panų ir čeverykų. Laike tri- 

(Tąsa 2 puslapyj)

Daug Kartu Didesni 
Japonų Nuostoliai 
Negu Amerikiečiy
Washington.— Jungtinių 

Valstijų kovūnai iki šiol už
mušė bent 277,000 japonų, o 
japonai nukovė 21,000 ame
rikiečių, kaip praneša valdi
nė Karo Žinių įstaiga.

Visuose frontuose dabar 
veikia 4 milionai japonų. 
Japonija gali dar lengvai iš
lavini ir apginkluot 2 mi- 
lionus kariuomenės.

DIDELIO LĖKTUVO 
NELAIMĖ

Los Angeles, Calif. —Su
dužo didelis keleivinis lėk
tuvas ties Lockheedu. Jame 
buvo 20 keleivių ir 3 įgulos 
nariai. Kai kurie užmušti, 
kiti sužeisti.

Anglai rytiniame Italijos 
fronte vėl varosi pirmyn 
linkui Florencijos.

3813
3691
3673
2950
2301
1955
1494
1222
1097
1044

Paryžius, gr. 1. — De
vintoji Amerikos armija 
bendrai su Pirmąja jankių 
armija sutriuškino vokiečių 
septynių mylių frontą palei 
Roer upę ir permetė prie
šus antrapus Roer. Šie ame
rikiečiai išmušė nacius iš 
Lindern ir Weitz miestelių.

Trečioji Jungtinių Valsti
jų armija, toliau į pietus, 
permetė nacius iš vakarinių 
Saar upės krantų į rytinius 
aštuonių mylių ilgio frontu. 
Trečiosios armijos daliniai 
stato pavojun vokiečių mie
stus tvirtumas Saarlauteną, 
Saarbrueckeną ir Sarregue- 
mines.

Anglų pranešimai teigia, 
kad amerikiečių žvalgai 
prasiveržė ir per Inde u- 
pę, į pietus nuo -savo užim
to Weitzo.

Devintoji Amerikos ar
mija užvaldė rytines Roer 
upės pakrantes jau per 10

AMERIKOS LAKŪNAI SUNAI 
KINO DAR 5 LAIVUS 'SU 
TŪKSTANČIAIS JAPONŲ

Filipinai, gr. 1. — Ame
rikos lakūnai sunaikino dar 
5 Japonijos laivus, mėginu
sius įgabent daugiau japo
nų kariuomenės prieš ame
rikiečius į Leyte salą. Sy
kiu su šiais laivais žuvo 5,- 
000 priešų karių. Tuo būdu

Atvaduotas Svarbus Jugosla
vijos Gelžkeliy Mazgas

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė drauge su jugo
slavų liaudies armija atėmė 
iš vokiečių Kraljevo miestą, 
svarbią geležinkelių stebu
lę, 70 mylių į pietus nuo 
Belgrado, Jugoslavijos sos- 
tamiesčio. Kovoje dėl Kral
jevo buvo pagrobta 49 vo
kiečių garvežiai, 2,150 va
gonų, su anglim ir kitais 
kroviniais, 22 traktoriai, 60 
trokų ir 4 tankai.

Amerikiečiy Nuostoliai 
Iki Lapkričio Pusės

Washington. — Oficia
liai paskelbta, jog nuo karo 
pradžios iki lapkričio 15 d. 
amerikiečiai nukentėjo 
kamus nuostolius:

88,245 armijos kariai 
mušti, 254,283 sužeisti, 
442 be žinios dingę, 55,210 
nelaisvėn pakliuvę.

Jūreivių 29,480 užmušta, 
31,574 sužeistas, 9,347 be ži
nios dingę, 4,486 nelaisvėn 
patekę.

se-

uz-
56,-

London. — Laikinasis 
Franci jos prezidentas, gen. 
de Gaulle, aplankęs Stalin
gradą, išvyko į Maskvą.

Vakarinėj Vengrijoj Rau
donajai Armijai teliko 100 
mylių iki Austrijos.

v

mylių ir užėmė pozicijas ly
gumoj už 21 mylios nuo Co
logne ir 24 myl. nuo Due- 
seldorfo, kito vakarinės Vo-

$i

Pirmoji Amerikos armija 
galutinai išvijo vokiečius iš 
Huertgen miško, 12 mylių į 
rytus nuo Aacheno ir at
griebė Lammersdorfą.

NACIŲ NUOSTOLIAI
Per 23 paskutines dienas 

talkininkai vakarų fronte 
suėmė 65,000 vokiečių ir už
mušė bei sunkiai sužeidė 
35,000 nacių kareivių ir ofi- 
cierių.

Paskutinėmis dienomis 
amerikiečiai suima po 3,000 
iki 5,000 hitlerininkų per 
dieną.

iš

I

Leyte. — Dvikovoj su ja
ponų submarinu amerikinis 
naikintuvas nuskandino 
priešų submariną.

amerikiečiai iki šiol supleš
kino jau septynis Japonijos 
laivų konvojus, bandžiusius 
įgabent pastiprinimų saviš
kiams toje saloje. Viso tais 
žygiais nuskandinta 47 ja
ponų laivai ir sunaikinta 
26,000 plaukusių jais priešų. 
Tarp nugramzdintų . laivų 
buvo ir 18 karinių Japoni
jos laivų.

I
<r
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Belgijos Žmonės prieš 
Pierloto-Spaako Vald

žią, Sako Pravda
i

Maskva. — Sovietų Ko
munistų Partijos laikraštis 
Pravdą rašo:

“Kai tik sugrįžo PierlotO 
ir (socialisto) Spaako val
džia iš Anglijos, jinai tuo
jau pradėjo kovą prieš Bel
gijos patrijotus (fašistų 
priešus). Nors ta valdžia 
uždraudė demonstracijas, 
vis tiek sostinės Brusselio 
žmonės demonstravo gatvė
mis, protestuodami, kad val
džia nuginkluoja patrijo
tus - kovotojus prieš fašis
tus. Tos demonstracijos aiš
kiai liudija, kad žmonių ma
sės yra nusistačiusios prieš 
dabartinę Belgijos valdžią.”

Maskviečiai stebisi, kad 
valdžia šaudė patrijotus, 
bet nekliudo fašistų, veiku
sių išvien su naciais oku
pantais.

f

■

■

Kanados seime tęsiasi 
ginčai, ar verstinai siųst ka
nadiečius Į užsienių karo 
frontus, ar ir toliau pasi 
tenkint tiktai savanoriais.

Vėl krito nacių robotbom 
bos į Londoną.
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reiga padėti Lietuvai tuos vaikus aprū
pinti drapanomis, apvilkti Juos, apsaugot 
juos nuo šalčio ir lietaus. Negali nė būti 
gražesnio ir garbingesnio darbo. Negali 
būti prakilnesnio darbo dėl Lietuvos 
žmonių, dėl visos lietuvių tautos.

Mes širdingiausiai remiame šį Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komiteto vajų. 
Mes raginame visus mūsų' skaitytojus, 
visus nuoširdžius, patriotingus lietuvius 
Komiteto pastangas paremti.

Vakar dienos Laisvėje matėte nurody
mus, ką už kiek galima nupirkti dėl vai
kučių. Nepasigailėkite kelių dolerių. Tos 
dovanėlės eis jūsų vardu. Už jas Lietu
vos našlaičiai bus jums amžinai dėkingi.

LET HIM HAVE IT

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kaip Ilgai?
New Yorko dienraštis “PM” kelia aik

štėn faktus apie Anglijos “flirtavimą” su 
generolu Franco. Įveltos yra ir Jungti
nės Valstijos. “PM” sako, kad ’’Jungti
nės Valstijos ir Anglija yra leidusios 
nuo pradžios šių metų Franco Ispanijai 
įsigabenti iš vakani 225,000 tonų žibalo.” 
Daugumą to žibalo Franco įsivežė iš 
Venezuelos ir Holandijos Vakarų Indi
jos. Francu, laivams buvo leistas praeiti 
per Jungtinių*#aisti jų ir Anglijos blo
kadą.

Tai tikras tarptautinis skandalas. Be 
. šito žibalo gen. Franco režimas būtų se

niai susmukęs. Vadinasi, Franco dikta
tūra pasilaiko tik tol, kol Amerika ir 
Anglija ją toleruoja.

Amerika Pagerbė Žymųjį
Komunistą

New Orleans mieste naujas didelis lai
vas tapo pakrikštytas “Joseph Weyde- 
meyer”. Bet Joseph Weydemeyer buvo 
Markso ir Engelso laikų komunistas. Jis 
pribuvo Amerikon po 1848 metų nepa- 
sekmingos revoliucijos Vokietijoje. Jis 
turėjo artimus ryšius su Marksu ir En
gelsu ir buvo narys Komunistų Lygos, 
kuri išleido garsųjį “Komunistų Mani
festą.”

1852 metais Joseph Weydemeyer reda
gavo komunistinį žurnalą ir perspausdi
no Markso veikalą “Eighteenth Bru- 
maire”. Kai 1860 metais kilo Civilinis 
Karas, kaip ir kiti tų laikų komunistai, 
Weydemeyer karštai rėmė šiaurin. vals
tijas ir prezidento Lincolno vyriausybę 
prieš Pietus. Jis savanoriai įstojo į Šiau
rės armiją. Kadangi jis turėjo iš anks
čiau militarinio patyrimo, tai prez. Lin- 
colnas jį tuojau pakėlė į pulkininkus, o 
vėliau paskyrė St. Louis komandantu. 
’Weydemeyer mirė 1866 metais kovoje už 
demokratiją ir socializmą.

Dabar, šioje istorinėje kovoje už de
mokratiją, Amerika atsiminė tą seną 
komunistą kovotoją ir tinkamai jį pa
gerbė, pavadindama jo vardu didžiulį 
laivą.

Iš Kur Belgijoje Kyla Reakcija?
“Daily Worker” korespondentas Mal

colm McESven rašo iš Londono apie labai 
grūmojančią padėtį Belgijoje. Jis iškelia 
aikštėn faktus, kurie turi sukrėsti visą 
demokratinį pasaulį.

Iki šiol mums amerikiečiams nebuvo 
aišku, ką premjeras Pierlot atstovauja 
ir kur randasi jo reakcinės valdžios šak
nys. Dabar viskas paaiški.

Pierlot yra agentas tų Belgijos ele
mentų, kurie darbavosi išvien su naciais 
laike trijų metų vokiečių okupacijos. 
Štai faktai: 1940 metais, pasitraukdama 
iš Belgijos, Pierlot valdžia paskyrė bel
gų bankierių komisiją, kuri veiktų kaipo 
“moralinis vadas” ir neduotų Belgijos 
pramonei susmukti laike nacių okupaci
jos. O tai reiškė kooperavimą su oku
pantais.

Šitie bankieriai, suprantama, ištikimai 
ėjo savo pareigas, prižiūrėjo, kad Belgi
jos pramonė gerai dirbtų vokiečiams, 
kad bankai nepavirstų ant šono ir t.t.Tai 
šitie patys bankieriai dabar sudaro Pier
lot valdžios reakcijos nugarkaulį. Pats 
Pierlot dėl tos pačios priežasties pareiš
kė, kad jis griežtai atsisako teisti arba 
bausti Belgijos pramonininkus bei ban- 
kierius, kurie kooperavo su naciais. Jis 
bando išaiškinti, kad išlaikymas Belgi
jos pramonės nuo susmukimo laike oku
pacijos net buvęs patriotinis darbas! Ve
jant vokiečius iš Belgijos, buvo suareš
tuota tūkstančiai kvislingų ir naciams 
parsidavėlių. Dabar Pierlot valdžia juos 
paleidžia be teismo ir bausmės.

Belgai patriotai, kurie per su viršum 
tris metus pasiliko namie ir vedė mirtiną 
kovą su okupantais, matydami šias Pier
lot vyriausybės šunybes, negali pakęsti. 
Amerikos ir Anglijos karinė vadovybė 
Belgijoj turėtų paremti patriotus prieš 
Pierlot kliką ir leisti Belgijos žmonėms 
susiorganizuoti tikrai demokratinę vy
riausybę.

Kaip Dar Ilgai Reikės Kariauti?

Laiškas iš Skapiškio
Amerikietė lietuvaitė Ve- Send clothes for him No. 13 

rutė Sakavičiūtė iš Bayon
ne, N. J., prieš karą buvo 
parvykus Lietuvon ir ten 
apsivedė su rusų tautybės 
vyru Orlovu. Kai užklupo 
karas, jie pateko į vokiečių 
rankas.

Dabar Lietuva išlaisvinta 
ir Orlovienė rašo savo mo
tinai Amerikoje laišką. Ra
šo angliškai. Laiškas rašy
tas 1944 metų rugpjūčio 24 
d. Čionai jį talpiname 
sai:

išti-

1944

■ t

Paul F. Bcrdanier—United Feature Syndicate, Inc»

Pranešimas apie Amerikiečių 
Dovanas, Gautas Lietuvoje 

Per Russian War Relief

Naujas dėl Lietuvos Žmonių Vajus
Dienraščio skaitytojai jau matėte Lie

tuvai Pagalbos Teikimo Komiteto atsi
šaukimą dėl kalėdinių dovanų Lietuvos 
vaikams. Tai specialis vajus. Jis tęsis iki 
Kalėdų.

Mes norime atkreipti mūsų skaitytojų
ypatingą dėmesį į šį vajų. Mes negalime 
nei įsivaizduoti, kokioj medžiaginėje pa
dėtyje yra atsidūrę Lietuvos vaikai, kiek 
tūkstančių ten yra našlaičių, kurių tėvai 
Žuvo vokiečių vergijoje. Mūsų šventa pa-

Savo pranešime Parlamentui premje
ras Churchill padarė pataisymą prie sa
vo pirmesnio pranašavimo apie pabaigą 
šio karo. Prieš kelias savaites jis buvo iš
sitaręs, kad karas su vokiečiais gali pa
sibaigti “pradžioje ateinančios vasaros”. 
Dabar jis sako, išmeskite žodį “pradžio
je.” Reiškia, bus gerai, jeigu su vokie
čiais bus apsidirbta ateinančią vasarą! 
Kaip vakarų, taip rytų fronte vokiečiai 
nerodo jokio pakrikimo. Jų pasipriešini
mas visur yra sustiprėjęs. Nesigirdėt 
nieko apie kokius nors susmukimus pa
čioje Vokietijoje. Todėl dar daug ir 
smarkiai reikės kariauti, kol Hitlerio 
militarinė mašiųą bus sudaužyta.

O kaip su Japonija? Premjeras Chur
chill tik tiek galėjo pasakyti, kad karas 
su Japonija bus dar labai ilgas.

KAS KA RAŠO IR
NUOMONĖS APIE NAU

JĄJĮ VALSTYBĖS 
SEKRETORIŲ

Komunistinis “Daily Wor
ker” irgi pasitenkinęs pre
zidento Roosevelto pasi
rinkimu Stettiniaus valsty
bės sekretoriumi. Dienraš
tis sako:

“Mes sveikiname tą pasi
rinkimą. Mes visai nesutin
kame su dienraščio PM ra
šytojo Max Lerner nuo
mone, kuomet jis sako, kad 
šis naujas paskyrimas reiš
kia Amerikos progresy- 
viams ‘pralaimėjimą’...

“Dienraštis PM, kuris 
kalba už Amerikos „progre
syvius taip lengvai ir palai
dai, ypatingai susirūpinęs, 
kad šis sekretoriaus pasky
rimas atėjo taip greitai po 
rinkimų pergalės.

“Betgi lapkričio 7 dienos 
pergalė buvo pergalė visos 
tautos, apimanti svarbiau
sias kapitalistų klasės dalis 
stipriausioje kapitalistinėje 
šalyje visam pasaulyje. Po
nas Stettinius jau įrodė, 
kaipo lend-lease administra
torius ir kaipo sekretoriaus 
Hull pagelbininkas, kad jis

SAKO —
tinka tam darbui. Tas tie
sa, kad jis yra biznierius, 
labai stambaus biznio pro
duktas. Bet tas faktas, mū
sų supratimu, jokiu būdu 
neatima nuo jo daugelio ko- 
kybių. _ >

“Stambųjį biznį dar rei
kės laimėti ir palaikyti dar
bininkų ir liaudies abelnai 
pusėje dėl demokratinės 
užsienio politikos kaip ka
ro, taip taikos metu. Tie 
progresyviai, kurie neįver
tina šio fakto Amerikos gy
venime, save apgaudinėja 
ir klaidina visuomenę”.

(Tąsa nuo 1 puslapio)
jų metų okupacijos vokie
čiai atėmė iš mūsų, žmonių 
net pačias būtiniausias 
reikmenis. Yra tokių šeimų, 
kurios teturi vieną žiponą ir 
vieną porą čeverykų dėl tri
jų ir daugiau vaikų. Vokie
čiai išvarė iš namu tūkstan
čius gyventojų ir iškraus
tė iš jų viską iki mažiausio 
daiktelio. O tie, kurie buvo 
laimingi išsisukti nuo api
plėšimo, turėjo šiitas dra
panas išmainyti ant mais
to. Dabar, kuomet mes su
siduriame su atstatymo 
problema, mums siunčiama 
Amerikos lietuvių ir kitų 
amerikiečių pagalba per 
Russian War Relief vi a di
džiausios svarbos: paleng
vina mums aprūpinti dra
panomis ir čeverykais tuos, 
kurie yra visko netekę.

“Russian War Relief 
siuntiniai pagelbėjo mums 
aprūpinti labiausia pagal
bos reikalingas gyventojų 
grupes,” toliau pasakojo 
M. Grigorauskas. “Tarpe 
labiausia pagalbos reikalin
gų buvo partizanai. Ketu- 
riasdešimts aštuoni parti
zanų būriai, apimą dau
giau kaip 3,000 asmenų, 
kovojo prieš vokiečius laike 
okupacijos., Visi jie — dau
gelis moterų ir jaunuolių 
—tris metus praleido miš
kuose ir natūralu, kad da
bar jiems reikia drapanų ir 
če ve rykų. Šalpos komisija 
paskyrė 
žiponų, 
čeverykų 
tus kitų 
partizanams.
kad tai aprūpina tik dalį 
jų, bet vis tiek yra graži 
pagalba.

“Išdalindami tas reikme
nas, mes pasiimame ant sa
vęs pareigą supažindinti 
visuomenę su Amerikos lie
tuvių ir kitų veikla, kurie 
remia Russian War Relief.

M. Meškauskienė, Lietu
vos Švietimo Departmento 
direktoriaus pagelbininkė 
ir pirmininkė tos įstaigos 
šalpos komisijos, sakė, kad 
daugiausia reikmenų, pas
kirtų tam departmental, 
teko našlaičiams. Apie 1,- 
600 vaikų randasi 23 naš
laičių prieglaudose. Dau
gumos jų tėvai žuvo kovoje 
arba buvo vokiečių nukan
kinti - nužudyti. Kai kurių

aštuonis 
šešis

ir

šimtus 
šimtus porų 
kelis šim- 
drapanų 
Nors tiesa,

Aug. 24, 
My dear Mother,

Robert and I are well and 
hope the same to you. All 
our. relatives are well and 
send their best regards to 
you.

The war has left me with
out anything. In other 
words, everything that I 
had is lost. I am glad that 
we are alive.

Robert and I have no 
clothes or shoes. The Ger
man government did not 
give me any help. I was 
kept as Russian war priso
ner, I had no rights. Our 
relatives; did not give me 
the help that they should 
have given me.

Mama dear,

or 14 years old.
Peter is a war prisoner 

in Germany.
I am living by Nakiene. 

Nakiene is very sick, she 
is sick nearly a year. Nobo
dy wanted to help us, be
cause we did not have any
thing.

I am so happy now that 
I can send you a letter.

We are very happy that 
the Soviets have freed us 
from the Germans. I have 
suffered so much from the 
Germans.

Give my best regards to 
all my friends, tell them 
that I am alive. Best re
gards for uncle Charles, 
aunty and Olga and the 
rest of our relatives. Ro
bert and I are sending our 
best wishes and hope that 
maybe some day we will see 
one another. I am so lone
some for you mama dear, 
you do not know how my 
heart is breaking to see you. 
And how I would like to 
kiss your dear lips. Robert 
so wants to see you and 
says that he will live by 
grandma. I have big hopes 
maybe we will be able to 
see one another before we

if possible, die. I do so want to see 
send me help, either clothes you. Robert and I are kiss- 
or money. Maybe you can ing your dear lips.
send through the American | Hoping this letter finds 
Red Cross. Mama dear, do : you in the best of health, 
all you can to help me. My | Answer as soon as you 
health is broken down. My!can.
nerves and health is gone. I 
cannot work hard. Robert 
has grown up a big boy. He Laičių km 
is very large for his age.

Vera & Robert
My address: Skapiškis, 

’i., Rokiškio aps.
Vera Sakauch-Orloviene

Žinios iš Laisvosios Lietuvos
______________ I

sąlygas dėl
Lietuvos vai-

pareiškimus
Antanas Bra-

Liaudies

jų tėvai tapo išgabenti Vo
kietijon vergijos darbams 
ir apie juos nieko nebegir
dėti. “Daugelis tų vaikų 
pasiekė našlaičių prieglau
das tik vienuose marškinė
liuose. Reikmenos iš Ameri
kos įgauna ypatingos ver
tės suteikimui pagalbos 

.,mūsų našlaičių prieglau
doms šiuo laiku, kuomet 
taip be galo reikia net pa
čių paprasčiausių būteny- 
bių,” sako Meškauskienė. 
“Aš ndriu, kad tie,; kurie 
siunčia mums tas dovanas, 
žinotų, kaip didžiai mes 
įvertiname jų pastangas. 
Jie padeda mums atsteigti 
normališkas 
tūkstančių 
kų.”

Panašius 
yra padaręs
šiškis, Lietuvos 
Komisarų Tarybos pirmi
ninko pagelbininkas, Vil
niaus majoras Leonas Puši
nis ir profesorius Vitautas 
Girdzijauskas, galva Lietu
vos sveikatos departmento.

Tarpe kitų šalpos komi
sijos narių, kurie rūpinasi 
išdalinimu per Russian War 
Relief gautų dovanų, ran
dasi žymusis Lietuvos ^rašy
tojas ir kritikas, Kostas 
Korsakas, kuris pareiškė, 
kad gaunama parama su
teikia ne tik medžiaginę, 
bet ir moralinę pagalbą.

“Gavimas šių reikmenų 
pasako mums,” pareiškė 
Korsakas, “kad mūsų pa
siaukojimas ir mirtys kovo
je su vokiškais civilizacijos 
priešais iššaukė gilių sim
patijų, ir tūkstančiai 
rikos žmonių jaučia 
pareiga išreikšti tas 
simpatijas parama 
Russian War Relief,
nuoširdžiose dąvonose mes 
matome pažadėjimą ramaus 
ir draugiško bendradarbia
vimo tarpe Amerikos ir 
Lietuvos žmonių ateityje.”

PASTABA: Medžiagą
šiam pranešimui parūpino, 
“Voks” atstovas, kuris tiki 
ką sugrįžo iš Lietuvos Mas
kvon. Smulkmenas gausite 
vėliau. Leo Gruliow.

RED. PASTABA: “Voks” 
yra sutrumpintas vardas 
organizacijos, kuri Tarybų 
Sąjungoje.priima ir paskal
do Russian War Relief pa
siųstas reikmenas.

Ame- 
savo 
savo 
per 

Šiose

HITLERINĖ OKUPACIJA 
VILNIUJE

I.
Lietuvos gyventojai vo

kiečių okupacijos metu mie
stuose pagal maisto korte
les gaudavo per dieną 200 
gramų duonos. Tai beveik 
ir viskas, jei nuskaitysime 
druskos 400 gramų mėne
siui, kavos surogatų 60 gr. 
mėnesiui. Žinoma, kortelėse 
būdavo įrašinėjama mėsa 
(250 gr. savaitei), riebalai 
60 gr. savaitei. Deja, jau 
beveik daugiau, kaip me
tai šių produktų niekas vi
siškai negaudavo. Tiesa, 
vienu tarpu buvo sumanyta 
duoti arkliena dviguba nor
ma, bet ir tai liko pažadai.

Vokiečiai mieste turėjo 
“Maisto” ir “Pienocentro” 
krautuves. Ant durų stam
biomis raidėmis buvo para
šyta “Nur fur Reichsdeut- 
sche”. Labai dažnai centri
nėje Gedimino gt. vokiečių 
“Maisto” krautuvės vitrinoj 
buvo apsčiai pridėliota į- 
vairių dešrų, kumpių, žąsų, 
lašinių. Bet vietinis gyven
tojas iš ten nė gramo nega
lėjo pirkti,

Į “V urną” (pavadintą 
“Deutsche Kaufhaus”) ne 
reicho pilietis net kojos ne
galėjo įkelti. Vumo languo
se būdavo išstatomos pui
kios medžiagos, prabangi
nės prekės.

brutaliai išstumdavo, net 
traukiniui einant.

“Spekuliacija” — vienin
telis dalykas, kuris hitleri
ninkų okupacijos metu pa
siekė tobuliausio klestėji
mo. Stambiausią spekuliaci
ją varė patsai, gebietskomi- 
sariatas ir gestapas. Čia 
eidavo vagoniniai kiekiai. 
Jei vokiečiams kildavo pa
vojus, kad jų spekuliacija 
bus susekta, tada jie ra
miausia išduodavo jų bend
rininkus civilius pro vienus 
vartus su spekuliacinėmis 
prekėmis išleisdavo, o pro 
kitus suimdavo.

Dažnai tekdavo matyti 
prie miesto halės ar šiaip
jau kitoje vietoje, kaip vo
kiečių kareiviai pardavinė
davo aukštomis spekuliac. 
kainomis sachariną (iki 15 
markių už 100 št.), degtu
kus (po markę už dėžutę), 
muilą, tabaką, cigaretes.

Visą okupacijos metą bū
davo skelbiamos oficialios 
kainos' maistui, daržovėms, 
pienui ir kt. Bet tai buvo 
tik popieriuje. Sakysime, o- 
ficialiai pieno litras — 12 
fenigių, o daugumas vilnie
čių pieną pirkdavo iš bobe
lių tarpuvartėse po 5-6 
markes ir net 10 markių už 
litrą. Policijai buvo įsakyta 
gaudyti spekuliuojančias

Bet dažnai patys policinin- 
“Nur fur Reichsdeuts- kai iš bobelių prekes atim- 

che” buvo užrašyta taip pat davo, ir tuo viskas pasibaig-davo, ir tuo viskas pasibaig-
ir vokiečiams skirtose kir- davo. Pasitaikydavo ir to-
pyklose. Jie taip pat ture- ikių įvykių, kad priemįes- 
davo atskilus vagonus gele- Ičiuose ant kelių pasitikę ei- 
žinkeliais važinėti. Dažnai .nančias su uogomis, pienu 
pasitaikydavo, kad civiliam; ir kt. moteris, visa tai iš 
skirtuose vagonuse žmonės Jų ne tik atimdavo, bet, sa- 
trokšdavo, kaip silkės stati- kysim, pieną išpildavo že- 
nėje, tuo tarpu vokiečiams mėn. Hitlerinės okupacijos 
skirtuose vagonuose važiuo- faktų yra tūkstančių tūks- 
davo 2 — 3 repatriantai. | tančiai.
Jei kas pąbandydavo įeiti); V. žibintas.
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IŠ CHICAGOS LKM CHORO
25 METŲ ISTORIJOS

Rašo J. D. BENDOKAITIS.
SUNKI PRADŽIA

Dvidešimts penkeri metai atgal, kada 
susitverė LKM Choras, galima sakyti, 
pradėta plėšti dirvonai lietuvių mene. 
Žinant, kiek meniško mokslo atsivežėme 
iš Lietuvos, galima suprasti, kad reikė
jo pradėti nuo “ABC.”

Pirmiausia reikėjo susipažinti su dra
mos menu, daina, plastika, mimika, dik
cija; lakėjo išmokti ne tik “druką,” bet 
ir gaidas. Supažindinimui su vaidybos 
menu, drama, daugiausia darbo įdėjo 
amžinos atminties Bronius Vargšas- 
Laucevičius. Nors vargingai gyvenda
mas, bet turėjo nepaprastų energiją ir 
ištvermę. Gaila, kad jis dar jaunatvėje 
atsiskyrė nuo menininkų ir jau pluoštas 
metų, kaip amžinai ilsis Lietuvių Tau
tiškose kapinėse.

Pirmasis, taip sakant, profesionalis 
chorų vedėjas ir lietuviškų dainų kom
pozitorius buvo Mikas Petrauskas. At
vykęs Amerikon Petrauskas ne tik rašė 
dainom kompozicijas, bet Bostone atida
rė muzikos konservatoriją, kur mokino, 
chorvedžius.

Apie tą laiką Chicagon atvyko baigęs 
muzikos konservatorijos mokslą Jonas 
Katilius. Jis tuoj pradėjo organizuoti 
lietuvius į chorus ir buvo pirmasis LKM 
Choro mokytojas.

1919 metais kilo nesutikimai Pirmyn 
Chore. Pažangios organizacijos buvo su
rengusios prakalbas Melrose Parke, ku
riose apsiėmė dainuoti Pirmyn Choras. 
Bet dalis choriečių užsispyrė nedalyvau
ti, ir iš to kilo ginčai. Lapkričio 15 die
ną 1919 m. Wicker Park svetainėj su
sirinko apie 35 nariai Pirmyn Choro ir 
po ilgų diskusijų nutarė atsimesti ir or
ganizuoti naują chorą.

Tuojaus parašytas laiškas Pirmyn 
Choro mokytojui Jonui Katiliui kvie
čiant mokytojauti naujame chore. Palai
kydamas pažangiečius, Katilius apsiėmė, 
nors senojo choro nariai labai nenorėjo 
jo paleisti. Kitos chorietės net apsiverkė 
Katiliui atsisveikinant su Pirmyn Cho
ru.

Pirmame susirinkime, kuris laikytas 
Wicker Park svetainėje, išrinkta valdy
ba iš Ch. Kaminskas, J. Druskis, A. Mei- 
lienė (Jakienė), J. D. Bendokaitis ir 
Bernice Zalogiūtė. Chorui vardas duo
tas Laisvės Kanklių Mišrus Choras 
(LKM).

Kadangi pradžioje naująjį chorą su
darė veik išimtinai nariai Pirmyn Cho
ro, tai nutarta pareikalauti ir proporcio- 
nalės dalies esamo iždo. Nutarimui įvyk
dyti komisijon išrinkti B. Zalogiūtė, Al. 
Gudelis ir J. D. Bendokaitis. Derybos 
pasisekė ir LKM Choras pradžiai gavo 
$35.

Nuo tada LMK pradėjo reguliariai pa
mokas kartą savaitėje. Stengėmės iš
mokti kuo daugiausia naujų dainų, kad 
tinkamai atlikti koncertinę dalį progra
mos pažangiųjų organizacijų rengiamuo
se mitinguose, prakalbose. Greitai cho
ras išaugo iki virš 50 narių. Vyrai dau
giausia buvo atvykę nesenai iš Lietuvos. 
Merginų turėjome ir čiagimių.

Pirmą kartą LKM Choras viešai pa
sirodė gruodžio 30 dieną, 1919 metais, 
Wicker Park svetainėje,* northsidiečių 
pažangiųjų organizacijų surengtame 
bankiete. Vadovaujamas Jono Katiliaus 
Choras puikiai sudainavo Miko Petraus
ko revoliucinę dainą “Kai kankinami 
žmonės sukilo” ir kelias kitas^

Iš pradžios, net per šešerius metus, 
JLKM vyrai laikydavo dar ir atskirus 
pratimus ir palaikėme kaip ir vyrų cho
rą. Šių žodžių rasėj ui teko garbė pir
mininkauti vyrų chorui iki jo likvidavi
mo 1926 metais. Kartą, ar ne 1922 
metais, vyrų choras dainavome Melrose 
Parke, Vaičiūno svetainėje. Užbaigę 
programą visi kartu maršavome link 
gatvekario dainuodami lietuviškas dai
nas. Eidami pro kitą svetainę išgirdome 
viduje dainuojant irgi lietuviškas dai

nas. žingeidumo paimti ėjome į vidų, bet 
ten esantieji nelabai norėjo iš pradžių 
įsileisti. Mat ten būta vestuvių puotos 
ir svečiai palaikė mus už blaivybės agen
tus. Bet kada išsiaiškino kas esame, ta
pome maloniai priimti ir pavaišinti. At
simokėdami jiems už vaišes, mes jiems 
padainavome daug lietuviškų dainų.

CHORO MOKYTOJAI, VALDYBA 
IR SVARBESNIEJI VEIKALAI

Kaip jau žymėjau, pirmuoju LKM 
Choro mokytoju buvo Jonas Katilius. 
Neužilgo prie LKM prisidėjo ciceriečių 
Laisvės Choras. Pamokas laikydavome 
paeiliui — vienas northsidėje, Wicker 
Park svetainėje, o antras Ciceroje. Į me
tus laiko choras išaugo nariais virš 50.

Į vienas pamokas Katilius atsivedė 
A. P. Kvederą ir siūlė paimti už mokyto
ją. Choriečiai iš pradžių nesutiko, bet 
Katiliui rekomenduojant paėmė. Rugsė
jo mėnesį, 1920 m., Kvederas pradėjo 
vadovauti LKM ir žadėjo iš pradžių ne
reikalauti jokio atlyginimo.

Nusitarėm pastatyti operetę Sylvia. 
Pasamdėm Eighth Street Theatre, kur 
iki tam laikui jokia lietuvių organizaci
ja nedrįso kibti. Aperetė pasisekė, kaip 
perstatymu, taip ir finansiniai. Už įžan
gą paimta virš $1,800. Gryno pelno liko 
$670. Padarę tiek daug pirmame paren
gime, užmokėjome Kvederui už jo triūsą 
sumokinime operetės.

Pirmuosius tris metus LKM pirmi
ninkavo Chas. Kaminskas. Vėliaus jis 
sunegalavo ir gavęs džiovą mirė 1926 
metais. 1923 metais Choro pirmininku 
išrinktas Bendokaitis, raštininku A. Pe- 
trokas. Kvederui mokytojaujant LKM 
pastatė sekamus didelius veikalus-opere- 
tes: M. Petrausko “Pirmoji Gegužės,” 
“Iš Meilės,” “Kaminkrėtis ir Malūninin
kas,” “SOS” ir kelis mažesnius veikaliu- 
kus.

Tuoj po perstatytmo “SOS” Kvederas 
apleido Chorą. Kiek laiko tam atgal 
man teko sutikti New Yorke Juozą Žū- 
roną. Jis tada gyveno Philadelphijoje 
ir rekomendavau pakviest mokytoju. 
Kovo mėnesį, 1923 m., LKM pradėjo 
mokinti J. Žūronas. Prie Žūrono netru
kus pastatėme operetę “Concilium Fa- 
cultatis,” atlaikėme kelis koncertus ir 
antru kartu pastatėm operetę “Pirmasis 
Degtindaris.” Pasekmes turėjome geras. 
Pabaigoje 1924 metų Žūronas apleido 
LKM ir tada antru atveju pakvietėm 
Kvederą. Iki Kvederas pribuvo, Chorą 
mokino J. Katilius.

Atvykus Kvederui antru kartu, Cho
ras griebėsi susimokinti iš naujo opere
tę “Kaminkrėtis ir Malūnininkas,” ku
rią perstatėm net 5 kartus. Tai bene bu
vo darbingiausi LKM -Choro metai. Per 
metus atlaikėme virš 80 pamokų, veik 
kas savaitę po dvejas. Pradžioje 1926 
metų Kvederas vėl apleido LKM ir nuėjo 
mokytojauti Birutės Chorui, Cicero j. 
Liuosybės Namo Bendrove >^avė paren
gimą ir pakvietė LKM ir Birutės chorus 
pildyti programą. Lenktyniavom ...

Tūlą laiką LKM mokino Anthony Bar- 
dineli, italų tautybės chorvedis. Birželio 
mėnesį 1926 m. perrinkta Choro valdy
ba. Pirmininku išrinktas Pakaušis. Po 
aptarimo nuspręsta pakviesti Chorą mo
kinti K. Steponavičių. Pradžioje 1927 
metų jau prie Steponavičiaus surengė
me didelį koncertą ir pradėjome susimo
kinti operetę “Laima,” kurią perstatėm 

gegužės mėnesį West Side Auditorijo
je. K. Steponavičius Chorą mokino per 
virš dvejus metus.

Po to trečiu kartu į LKM grįžo Kve
deras. Trumpu laiku-pastatėm operetes 
“Kova už Idėjas,” “Cukrinis Kareivis” 
ir pakartojom “Sylvia.” Choro raštinin
ko pareigas ėjo A. Petrokas, o vėliau ta
po išrinktas J. D. Bendokaitis. Kvede
rui mokinant Choras pastatė didžiąją 
operetę “Spartakas.” Vėliaus, 1932 me
tais, “Ant Dugno” o 1933 metais “Ink

vizicija.” Tais pačiais metais LKM pri
sidėjo prie didžiosios bedarbių demons
tracijos išreikalavimui bedarbiams pa
šalpos, pasiųsdamas delegatę į Washing
ton ą Frances Jurgeliūtę.

Tarpe 1932 ir 1936 Choro pirminin
kais buvo, iš eilės: P. Burdulis, A. Gar- 
šinskas, M. Batutis ir W. Cook. 1936 
metais Choras perstatė operetę “Bailus 
Daktaras” ir neužilgo po to Kvederas 
paskutiniu kartu apleido LKM.

1937 metais Chorą mokinti paėmė 
Juozas Kenstavičiuš. Prie jauno moky
tojo greitai Choran stojo diktas būrys 
čiagimio jaunimo. Iš karto pradėjome 
susimokinti operetę “Student Prince.” 
1938 metais Chorui pirmininkavo Tex 
Žebraitis ir tais metais gavome pakvie
timą vykti New Yorkan ir suvaidinti 
operetę “Student Prince” pasaulinėje 
parodoje. Po perstatymui operetės “Stu
dent Prince” Sokolų svetainėje, Chicago- 
je, pakartojome ją Detroite. 1940 me
tais perstatėm operetę “Ubagas Kara
lius,” o 1941 “V akrų Sapnas.” Tais pat 
metais pirmininku vėl išrinktas A. Gar- 
šinskas ir Choras nuvyko į Kenosha, 
Wis., pildyti programą pažangiečių or
ganizacijų parengime.

1943 metais valdybon išrinkti: pirmi
ninku J. Stulgaitis, pagelbininkų A. 
Garšinskas, užrašų raštininku $endo- 
kaitis, f in. rašt. Valerija Bernot, ižd. J. 
Juška. Vėliaus Valerijai Bernot atsisa
kius fin. rašt. išrinkta J. Rubys. Šie 
viršininkai ir dabartiniu laiku tebeina 
tas pareigas.

Sausio mėnesį, 1943 metais, dėl darbo 
ir kitokių sąlygų, J. Kenstavičius nebe
galėjo ilgiaus mokytojauti ir nuo to lai
ko Chorą vadovauja Anna Petrutienė- 
Šimkiūtė. Jos vadovybėje šiom dienom 
Choras sparčiai ruošiasi iškilmingai at
žymėti savo 25 metų jubiliejų, patiekda
mas “Muzikos Kavalkadą” lapkričio 26 
dieną, Lietuvių Auditorijoj.

(Pabaiga sek. Meno Skyriuje)

Tėvynei
Nuo tavo suvargusių kelių 
Dar būdams kūdikiu pabėgau, 
Pasigedau tavų takelių!
Tada jaučiau, kiek tave mėgau.

Palikau savo mylimuosius— 
Motiną, brolius ir gentis, 
Vyšnias sodelyj, miške uosius, 
Tik pasiėmiau savo mintis.

Ir nuo tada aš naktį retą 
Per sapną tavęs neišvydau, 
Ir taip per būvio metų-metą 
Tavo vaizdais aš sielą gydau.

Pasikeitė mąno buvimas
Nuo saulėtekio prie vakarų, 
Tiktai svajonės vienaip imas 
Sparnais nematomų arų.

Ar teks dar sykį, porą kartų 
Man atsidurt ant tavo kelių, 
Ir parymot ant kiemo vartų 
Kalbas išgirst tavo upelių? ...

* * *

Vai per tą laiką Nemunėlis
Daug vandenėlio palydėjo, 
Daug kart apsivertė jo smėlis, 
Daug mūs vaitonių nuaidėjo.

Ir tavo veidą, brangi žeme, 
Stagmenis visaip iškarbavo, 
Pavietrė tavo vaikus semia 
Tik jie kovoj stiprybę gavo.

Jie .per kančias, per pačią mirtį 
Mato liuosybę žiežirbinę.
Ir tiems, kiekvienas taiko kirtį, 
Kurie tau kūną sukabinę.

J

Amžiais bus prakeiksmu apskųstos 
Tos priešų gaujos kriminalės, 
Kurios dabar tampa išgrūstos 
Per kirčius liaudies didžios galės.
Tavo vaikai pergalę semia, 
Kaudami baisius perus maro, 
Ir tu keitiesi, brangi žeme, 
Kai' rytmetis dažuos pažaro.

A. Dagilis.

Meno Veikla — 
Parengimai

Pirmieji šio sezono parengimai, kon
certai, vaidinimai jau įvyko. Mūsų dien
raščių — Laisvės ir Vilnies — didžiuliai 
koncertai jau praėjo. Ateina eilė kitų 
organizacijų parengimų.

Didžiausio gyvumo mūsų meno veikla 
parodo Chicagoj ir jos apylinkėse. Ten 
veikia eilė mūsų menininkų — chorų, 
dainos grupių, duetų, solistų. Tik Dara- 
tėlė Yuden-Judžentavičienė vadovauja 
Roselando Aido Chorą, Cicero Moterų 
Chorą ir pastaruoju laiku jinai sudarė 
vyrų trio. Daratėlės vadovybėje vaidinta 
veikalas “Ana Pus Nemuno.” Šį veikalą 
Daratėlė, su choristų pagalba, papuošė 
dainomis.

Chicagiečiai, Roselando Choras, po va
dovybe D. Yuden, užsisakė iš LKM Cen
tro operetę “Kada Kaimas Nemiega” ir 
jau mokinasi. Šią operetę turėtų ir kiti 
chorai vaidinti.
. LKM Choras ruošiasi prie 25-kių me
tų choro jubiliejaus. Tam tikslui, atžy- 
mėjimui 25 metų sukakties, Kanklių 
Choras ruošia didžiulį koncertą.

Arčiau į rytus, Detroite, taip pat mū
sų menas gerai veikia. Radio Kliubas 
jau turėjo koncertą, kurį pildė mūsų 
menininkai. Detroite gerai stovi Aido 
Choras. Choro muzikos mokytoju yra W. 
Gugas. Apart Aido Choro, Detroite vei
kia Lietuvių Moterų Pažangos Kliubo 
Choras, kuriam vadovauja Mrs. Als- 
chuler. Prie Aido Choro taip pat veikia, 
dainuoja atskira merginų grupė, kuriai 
vadovauja Smitrevičienė.

Chicagoje ir jos apylinkėse taip pat 
labai dažnai girdime (spaudoje) Kens- 
tavičienės ir Abekienės duetą. Tokios 
grupės mūsų dainininkų daro pažangą 
mūsų mene. Jos įvairina parengimų pro
gramą, lavina dainininkus. Be to, ma
žai grupei lengviau ir pigiau išvažiuoti 
į kolonijas.

KAIP STOVIME RYTUOSE?
:Reikia prisipažinti, kad rytuose meno 

veikla mažesnė. Bostono apylinkėje vei
kia Harmonijos Grupė. Pirmu kartu 
Harmonijos Grupė dalyvavo Laisvės 
koncerte, lapkričio 12, 1944 m. Su ku
riais tik kalbėjau, visi pripažino, jog 
Harmonijos Grupė pasirodė gerai, dai
nuoja gražiai, harmoniškai, muzikališ- 
kai. Visi geri ir prielankūs atsiliepimai. 
Tad, Harmonijos Grupei reikia tik pa
linkėti veikti, lavintis. Tokių meno gru
pių reikia daugiau. Jos turtina mūsų 
liaudies meną, kelia lietuvius' kultūri
niai.

Bet šiaip Mass, valstijoj mūsų meno 
veikimas reikia pagyvinti. Montelloj 
veikia choras ir teatro grupė. Tačiaus 
reikėtų veikti daugiau. Mass, valstijos 
veikėjai, menininkai turi pagalvoti, pa
sitarti ir imtis veiklos, kad pataisius te- 
ųai meno judėjimą. Jei meno judėjimas 
silpnas, tai reiškia, kad ir visas mūsų 
judėjimas yra silpnas, nekultūriškas.

Geriausia dabartiniu laiku Mass, val
stijoj veikia Worcesterio Aido Choras. 
Kuomet gerb. J. Karsokienė vėl stojo 
chorą mokinti, Aidas atgijo ir veikia. 
Be to, Worcesterio Aidas, dėka jo moky
tojai Karsokienei, dainuoja LMS išleis
tas dainas. Pastaruoju laiku Aido mo
kytoja, Mrs. J. Karsokienė, užsakė cho- 

, rui 8 dainas, vėliausios LMS laidos, ir 
kiekvienos dainos desėtkus kopijų. Tai 
gerai, kad choras ima dainas iš LMS ir 
dainuoja šio laiko dainas, nes LMS iš
leistos dainos, išleistos šiam laikui, da
bartiniam momentui.

. Conn, valstijoj mes turime du choru 
—Hartforde ir Waterburyj. Jų veikla 
šiuo tarpu nėra didelė. To priežastis yra 
Žinoma — stoka žmonių, jaunimo. Taip 
pat didelė stoka mokytojų, 
chorvedžių. Kaip žinome, mū
sų chorų mokytojai nedaro gyvenimą iš 
chorų mokytojavimo. Karo laiku, kaip 
kiekvieno, taip ir chorvedžių padėtis 
sunkesnė, o ypač kuomet chorvedžių yra 
mažai.

.(Tąsą 4-me pus.)

Donald M. Nelson, buvęs 
War Production Board pirmi
ninkas. Ji dabar prezidentas 
Rooseveltas pasiskyrė savo pa
tarėju naminiais ir užsienio 
reikalais.

Linden, N. J.
Apdovanotas Kovūnas

Jau pirmiau buvo rašyta 
apie lietuvi majorą Juozą Už
davinį (Joseph J. Davis), kai
po veiklų kovūną. Dabar jis 
vėl apdovanotas medalium už 
nuskandinimą japonų laivo 
ties Kabau 1.

Majoras Joseph J. Davis

Majoras J. J. Davis veikia 
Penktame Oro Laivyne. Į Ra
miojo Vandenyno kovas jis at
vyko lapkrityje, 1943 metais. 
Yra atlikęs daug svarbių kari
nių žygių prieš japonus ant 
daugelio salų. Majoras Davis 
yra išskrajojęs 900 valandų ci- 
viliame orlaivyno tarnavime ir 
virš 3,200 valandų karinėje 
tarnyboje, ką ne daugelis pa
siekia.

Jis yra sūnus Juozo ir Annos 
Uždavinių, gyvenančių 313 
Park Ave., Linden. Linkime 
Juozui gero pasisekimo kovo
se ir laimingai sveikam sugrįž
ti po pergalės.

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

Parengimai
(Tąsa nuo 3-čio pus.)

New Yorko-New Jersey apylinkėje 
veikia trys chorai — Brooklyno Aidas, 
Newarko Sietynas, Great Necko Pirmyn. 
Veikla šių chorų šiuo tarpu nėra didelė.

Brooklyne šiuo tarpu gerai veikia 
Lietuvių Liaudies Teatras. Po Jono Va- 
lenčio vadovybe LLT ruošia perstatymą 
veikalo “Prieš Srovę.” Tai žymus, isto
rinis veikalas, vaizduojantis kun.-dai- 
niaus Strazdelio gyvenimą.

v Liaudies Teatras Brooklyne jau įsi
gyveno kaipo pastovi dramos-teatro or
ganizacija. Teatro organizacijų, tokių 
.Lietuvių Liaudies Teatrų, reikia dau
giau. Kur choras negalima palaikyti, 
.ten reikia palaikyti dramos grupė. Ypa
tingai mažos kolonijos myli teatrą. Bet 
mūsų teatras turi progresuoti, gerėti, o 
tai galima tik palaikant grupę žmonių, 
kurie lavinasi, rūpinasi tuo svarbiu kul
tūriniu darbu.

LMS RAŠTINĖS REIKALAI.
Raštinėje jau galima gauti labai gra

žią dainą, su Maironio žodžiais, C. Sas
nausko muzika — “Kur Bėga Šešupė.” 
Kuomet eina vajai už Lietuvos žmonių 
šelpimą, kuomet mūsų tautos prasideda 
naujas atgimimas, šį daina yra ne tik

graži, bet ir tinkama dainuoti koncer
tuose, masiniuose susirinkimuose.

Greitu laiku turėsime lietuvių kalbo
je išleistą Sovietų Sąjungos himną. Ruo
šiama ir daugiau dainų išleidimui.

Spaudai atiduota LMS čarteris, mūsų 
organizacijos inkorpodavimo dokumen
tas. Greitu laiku jis bus gatavas ir iš
siuntinėtas LMS vienetams.

Pabaiga metų artėja, todėl šiuo tarpu 
įplaukų gauname mažai. Bet visgi šiek- 
tiek gauname. Per A. Bimbą gavome 
nuo S. Zavis $5.00, kaipo auką. A. Ba
gis, P. Grabauskas, A. Rainienė, S. Griš- 
kus — užsimokėjo duokles į LMS už 
šiuos metus — po $1.00. Dagis — $2. E. 
Sinkevičiūtė rašo: “Gavau jūsų leidi
nius. Ačiū. Dabar pasiliksiu jūsų orga
nizacijos nare kol gyva būsiu.”

J. Daubaras, gavęs mūsų leidinius, 
parašė LMS raštinei padėkos laiškutį ir. 
vėl prisiuntė $2.70. K. Barauskis, iš Na
shua, N. H., prisiuntė $2.00 ir rašo: 
“Siunčiu $2.00, tai gal ir mane priimsi
te į LMS kaipo pavienį narį.” Žinoma, 
kad priimsime. Reikia daugiau tokių na
rių — LMS nori turėti desėtkus, šimtus 
pavienių narių.

A. Tamošiūnas, iš Hudson, Mass., ten 
gyvavusio Aido Choro likusį iždą, 
$30.95, prisiuntė Lietuvių Meno Sąjun
gai. Tai teisingai ir gerai draugai pada
rė, nes taip rodo ir LMS konstitucija.

V. Bovinas, LMS Sekr.

PHILADELPHIA. PA
Kas Ką Dirba Dėl Pagelbos

Lietuvai

Mūsų miesto smetonuoti “pa
triotai” per savo radijo valan
das, vis šaukia, kad niekam jo
kių aukų, nei drapanų neduoti, 
kaip jų tarybininkų pasiunti
niams. Dabar jau ir jie renka 
drabužius ir pinigus. Bet nie
kam nepasako, kur siunčia ir 
kokiais keliais, jie nori į Lie
tuvą pasiųsti. Jie vis dar smer
kia Russian War Relief Komi
teto pagelba persiuntimą dra
bužių.Bet mūs lietuviai nepaiso 
jų pliauškimo, nes žino, kad tik 
per Russian War Relief Ko
mitetą greičiausia pagalba pa
siekia Lietuvos apiplėštus žmo
nes. Štai, pavyzdžiui, Liet. Re- 
publi.konų Susivienijimas (kliu- 
bas) aukavo $200. Point-Brizo 
Liet. Pagelbinis Kliubas $50, 
iš Chester i o prisiuntė $100, 
ALDLD 10 kuopa surengė va
karėlį tam tikslui 19 lapkričio 
ir ten tik prisiminus per dd. 
A. Pranaitį ir J. Bekampį rei
kalą tuojaus suaukoja $100. 
O tik neseniai per šolomsko 
prakalbas sukelta net tūkstan
tis dolerių. Drabužių teikimas 
labai duosnus ir nuoširdus, tik 
sunkenybė, tai su mašinomis

surinkti, nes geso visi 
džiasi trūkumu.

- Svederių mezgimas

skun-

taipgi 
eina pusėtinai gerai, nors tas 
reikėtų dar pasmarkinti, nes 
vilnų dabar gaunama iš R. W. 
R. Komiteto veltui, tik reikia 
verbuoti mezgėjos, šiais me
tais čampijonėmis bene bus 
draugė Rainienė, jau numezgus 
19 didelių svederių, M. Struo- 
gienė — 17, ir aukavo penkinę 
dėl pirkinių ir daug gerų dra
panų davė. M. Bulakevičienė 
jau turi numezgus 17. Visa eilė 
dirbščių draugių darbuojasi, 
kaip tai: dd. J. Navalinskienė, 
II. Tureikienė, A. Griciūnienė, 
J. Bačanskienė, O. Kušleikie- 
nė, O. Meškauskienė, M. Ži
linskienė, B. Lamsargienė, O. 
Pauliukaitienė, ir M. Vogonie- 
nė, kuri mezga šalikus iš savų 
vilnų, sutaiso kenuoto maisto 
pundelius ir pati siunčia į cen
trą.

A. žalnieraitienė So. pusėj 
labai daug dirba drabužių su
rinkime, 
time. Iš 
pasiųsta 
rėmėjas

gei žalnieraitienei! Kam ne 
pertoliausiai, tai atneškim dra
bužius pas ją 1009 Jackson St.

Kita draugė, tai V. Urbienė, 
628 N. 12th St. taipgi labai 
daug darbo prideda drabužių 
surinkime, sutaisyme, supakia- 
vime ir pasiuntime. Ji su savo 
dukrele daug jau garbingo dar
bo atlikus, taipgi stambias su
mas aukoja, tik neseniai davė 
$50, o mažesnių sumų sunku ir 
surokuoti. Vis tai dėl Lietuvos 
žmonių pagelbos.

Taigi, tik naujų didelių sve
derių su rankovėmis 
mėgsta 74, o 
sus, tikimasi, 
spartės.

Dar viena
vena tolokai nuo lietuviškos ko
lonijos ir retai kada kur gauna 
progos dalyvauti tarp lietuvių, 
,tai mūs mylima dainininkė 
draugė M. Vaidžiulienė. Ji 
daug laiko dirbo po dvi ištisas 
dienas Russian War Relief 
centre, 1714 Walnut St. Labai: 
daug yra pasiuvus naujų dra
bužių su savo dukrele ir savo 
kaiminkų amerikonkų pagalba. 
Josios pasidarbavimas jau di
džiai įvertintas ir paties cen-' 
trinio komiteto. Centre taipgi! 
labai daug darbo yra ir labai

jau nu- 
dabar orui atvė- 
darbas daug pą-

draugė, .kuri gy-i

Šitie vokiški “viršžmogiai” nenori mirti ir pasiduoda amerikiečiams. Paveikslas 
imtas apkasuose prie Geilenkirchen, j Šiaurius nuo Aachen, Vokietijoj.

Baltimore, Md
Gal Jau Pamiršo, Bet Turės 

Atsiminti

Čia ir jie jau pradėjo rinkti 
drapanas dėl “karo nukentėju
sių lietuvių.” Kunigas Mende-j 
lis, ponia Rastenienė ir K. M. 
Matuliauskas išsiuntinėjo atvi
rukus, kuriuose prašo Baltimo- 
rės lietuvių, kad paaukotų per 
jų vadinamą United Lithuan
ian Relief Fund of America 
drapanų nuo karo nukentėju- 
siems Lietuvos žmonėms.

Bet kaip čia su ta rinkliava 
išeina, tai aš nesuprantu! Aš 
esu spaudoj skaitęs, kad jie 
jau surinktas drapanas sukro
vė į vėrauzę ir jas laikys pa
kolei Smetonukas užsirioglys 
ant Lietuvos sosto, tai tik tada, 
girdi, pasiųsime Lietuvos žmo
nėms. Bet ką gi dabar jie da
rys su drapanomis, kadangi 
net ir pats Smetonukas nusto 
jo sapnavęs apie Lietuvos sos
tą ? Jis jau jieško Ameriko; 
pilietybės.

Well, kaip ten nebūtų, bet 
jie nenorės, kad jiems suneš
tos drapanos būtų perprastos, 
nes jie nesiųs lietuviams dar
bininkams, jie siųs ponams, 
kurie išbėgo iš Lietuvos į Ar
gentiną, Ispaniją, Portugaliją 
ir kur kitur, kad savo kailį iš
gelbėjus. Mat, jau ateina ir 
jiems toji valanda, kuri atėjo 
Italijos, Francijos, Belgijos ir 
Holandijos kvislingams — Hit
lerio bendradarbiams. Na, o 
lietuviški kvislingai, žinoma, 
nęnešios antrarankių drapanų. 
Todėl kas neš kryžiokams dra
panas, tai turės nunešti nau
jas, brangias, žinoma, kokias 
ponai nešioja.

Vieta taipgi ne bile kokia 
ponų drapanas sunešti — šv. 
Alfonso svetainė. Brangias

drapanas nunešus, taipgi rei
kia neužmiršti, kad gal kuni
gas Mendelis pareikalaus, kad 
pirmiau/ negu drabužius pri
ims, tai turės užeiti į bažny
čią ir sukalbėti tris “Sveika, 
Marija.” Well, jeigu taip jau 
ir reikėtų padaryti, tai tautie
čiams būtų tik pusė bėdos, nes 
dar poterių neužmiršo, bet 
kaip bus su socialistais? Socia
listai jau seniai gyrėsi, kad jie 
poterių nepripažįsta.

Drapanas aukojant Lietuvos 
žmonėms, tai nereikia duoti 
tiems, kurie sukis į vėrauzes ir 
jas pūdys arba siųs pabėgė
liams ponams. Drapanas au
koti Lietuvos nuo karo nuken- 
tėjusiems žmonėms reikia per 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetą, kuris drapanas ir vis
ką, ką tik kas aukoja siuntė, 
siunčia ir siųs tiesiai į Lietuvą, 
o ne kokiems kvislingams.
Russian War Relief Atsišaukia

Mrs. Margaret M. Long, per 
anglų spaudą atsišaukia seka
mai :

“Mrs. Long requested Balti
moreans to add one item to 
their Christmas shopping list 
—gloves, cap, coat, scarf, suit, 
stockings or underwear — for 
a Russian child orphaned by 
war. . .”

Aukščiau suminėtas kalėdi
nes dovanas dėl Sovietų Sąjun
gos nuo karo nukentėjusių vai
kučių galima pasiųsti per Rus
sian War Relief, nuo gruodžio 
11, iki 25 d. Dovanų priėmi
mo vieta: 1210 N. Charles St.

A

THE ENEMY IS_STILL THERE!
\ Extra
i- Bonds!

Detroit, Mich.
Vieša Padėka

Draugijų Svetainės palaiky
mui komitetas buvo surengęs 
vakarienę, spalių 29 dieną, 
naudai svetainės.

Vakarienė buvo viena iš ge
riausių prie puikiai apdeko- 
ruotų stalų su gėlėmis su pa
sirinkimu maisto iki norui.

Visi atsilankiusieji buvo la
bai užganėdinti vakariene, o 
komitetas užganėdintas tuomi, 
kad dėl palaikymo Draugijų 
Svetainės pelno liko virš $100, 
už ką komitetas išneša viešą 
padėką ne vien dalyvavusiems 
vakarienėje, bet kuo daugiau
siai ypatoms, kurios su savo 
finansine ir medžiagine para
ma padarė tą vakarienę pa
sekminga.

Aukavo pinigais: C. Poce- 
viče, M. Alvinienė, M. Juod- 
kojienė, L. Jasilionienė, J. 
Daukus, P. Daubarienė, M. 
Smitrevičienė, A. Gyvienė, M. 
Labutienė, F. Petrušonis, O. 
Waitkeviciene, P. Wasiliene ir 
B. Klimas.

Aukavo visokiais valgomais 
ir geriamais daiktais: M. Lau
kaitis, J. Butėnas, A. Adomai
tienė, J. Juodaitienė, A. Va- 
lavičienė, U. Jurkevičienė, M. 
Andrulienė, A. Bell, A. Litvi- 
nienė, N. Tamošiūnienė, Z. 
Dantienė, S. Nausiediėne, P. 
Jakštienė, B. Brazauskas, J. 
Garelienė, L. Gugas, J. Ara- 
mek, Mrs. Tanas, A. Gyvienė, 
M. Alvinienė, A. Liminski, M. 
Labutienė, L. Davis, A. Va- 
lantienė, M. Povilaitienė, J. Ja
nutienė ir Chas. Pocevičius.

Vardan Draugijų Svetainės 
komiteto, tariame širdingai 
ąčiu visiems už aukas ir tiems, 
kurie dirbo tą vakarą.

Z. Dantienė.

sutaisyme ir pasiun- 
savo stubos daug jau 
drapanų. O mūs geras 
Lasutis vis apmoka 

ekspreso lėšas. Sakoma, kas ve
ža, tai ir kraukim, taip ir drau-

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Sarininka*

411 Grand St. Brooklyn

»oiwi iwo-t- T--------c------- A--------- — --------------------------------- --------- ■■ —

J. GARŠVA
RRABOROUS-TTNDERTAKTCRGRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

L!WUVf<4
GERi'flŪSIfl DUONflxSxl

Z7^\SCHOLES BAKING 14Q
532 Grand Street, Brooklyn

Kepame Tikrą Lietuvišką Duoną Ir 
Visokius Pyragus Bei Keiksus

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų duonoj 
nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgydami sutaupysite 

pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apylinkės, į krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiame ir į kitus miestus.
Sav. V. LUKOŠEVIČIUS. Tel. EVergreen 4-8802

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE | 
8TAGG 2-5043 £

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

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

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir klĮ 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 — 

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y. Arti Union Square
Kasdien 9 A. M. — 7 P. M. Sekm. 9 A. M. - 2 P. U

reikalinga pagelba kas dieną. 
Visokio darbo yra. Kol kas, 
apart drg. Vaidžiulienės, ten 
tankiau lankosi dirbti A. Mer
kienė, H. Metis, J. Šimkienė ir 
kiti draugai ir draugės. O ten 
ir yra labai svarbus darbas dėl 
karo nukentėjusių.

Visa tai reikia turėti minty
je, kad tas visas darbas eina 
be mažiausio atlyginimo. Gi 
smetonininkų komitetas desėt
kus tūkstančių dol. jau išleido 
ofisams ir patarnavimams, o 
pašelpos dar jokios Lietuvos 
žmonėms nesuteikė. Tai tik pa
niekos jie verti!’ Staliorius.

Skolink Dėdei Šamui gra- 
į — laužyk hitlerinę Ašį!

Karo paskola šešta — 
Hitleriui pirtis karšta!

Tel. TRObridge 6830

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8 

Nedėlioinis ir šventadieniais: 
nuo 10 iki 12 ryto.

278 Harvard Street 
kamp. Inman St., arti Central Skv.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ

Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 
nupieštam planus

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

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

PARi KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIV1AIB.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. * BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonai E V. 4-8698

i CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt Vernon St
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

v

i, ....... ... ..



Blogi Chinų Karo Vadai, 
Todėl Jie Pralaimi

.Chungking. — Naujasis 
amerikietis generolas chi- 
niškam frontui, Albert C. 
Wedemeyer sakė laikrašti
ninkams, kad Chinijoj vis 
dar nepalanki mums padė
tis; jis pridūrė, kad japonai 
grumiasi pirmyn iš Kwang- 
si linkui Kweichow provin
cijos.

Gen. Wedemeyer dabar 
kasdien tariasi su vyriau
siu Chinijos komandierium 
Chiang Kai-sheku, kaip ga
lima būtų dalykus pataisy
ti.

Aštuntoji chinų komunis
tų armija puola japonus 
šiaurinėje Chinijoj e. (O 
Chiang Kai-shekas yra pa
siuntęs apie pusę miliono 
savo kariuomenės atakuoti 
komunistų chinų armiją, a- 
žuot mušt japonus.)

‘ ’ 4

Penktas puslapis

LAISVĖS VAJUS
M     1*11 ih.— i.».i.i n

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS 

.................... .......................■■■■ii .i .4..... n, ■ -....i

HELP WANTED—MALĘ 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

... .............................. ....... ■■ "■■ II ■ i ■■■■—

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERY^

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
p.

J.
P.

J.

J.
J.

A.

961
861
858
807
780

750
727
710
440
411
390

349 
348 
325 
278 
247 
260

A. Levanienė, Los Angeles .... 
S. Puidokas, Rumford, .... ........
A. Valinčius, Pittston .............. .
W. Yokim, New Britain .........
J. Simutis, Nashua ....................
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 
V. Padgalskas, Mexico ............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 
A. Gudzin, Schenectady ...........
J. Kalvelis, Bridgewater .........
A. J. Navickas, Haverhill .........
J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill......
V. Smalstis, Royal Oak ...........
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
C. K. Bready, Brooklyn ..........
A. Buivid, Dorchester .............
M. Smitrevičienė, Detroit ........
Frank Wilkas, Wilmerding' .....
E. Cibulskienė, Nanticoke ........
J. A. Shunski, Amsterdam ......

234
192
186
182
182
176
168
168
153
130
118
110
104
104
100
98
92
90
52
26
23

VYRAI & MOTERYS
Patyrę ir Be Patyrimo

Nuolatiniams Darbams Būtinose Pramonėse 
Su Pokarine Ateičia.

ALGA MOKINANTIS
Reguliariai algos pakėlimai, 
Vakacijos su alga. Pomirtinė 

apdrauda. Aprūpiname ligonine, 
ligoje pašalpa.

KREIPKITĖS Į 
PERSONNEL DIRECTOR

THOMAS C. WILSON, 
INC.

21-11 44TH AVENUE, 
LONG ISLAND CITY.

Reiklingas atliekamumo pareiškimas.
(285)

PAPRASTI DARBININKAI
Abelnam Darbui viduj, fabrike. 

Nuolat. Gera Alga.
BUSHWICK WASTE CO.

10 MONTROSE AVE., BROOKLYN
(Broadway—Ind.Stotis)

(285)

PASIUNTINIAI, BERNIUKAI—VYRAI (2) 
$25, proga, guzikų biznis. 

GOTTLIEB, 11 Pike St., N.Y.C. 
BE. 3-9354.

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darbas Vakarais. Gera Alga. 

BUCKMINSTER 2-7803, Extension 5 
____________________________________________ (289)

REIKALINGI
CHAUFFEURIAI

MOTERYS
Atrinkimui naujų skurlų. 
Patyrimas nereikalingas.

Gera Alga. Nuolatinis Darbas.

BUSHWICK WASTE CO.
10 MONTROSE AVE., BROOKLYN

(Broadway—I nd. Stotis)
 (285)

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI
Mokama Laike Mokinimosi

Baranauskas, J. Mockaitis, 
Bridgeport, .........................

Geo. Shimaitis, Brockton .........
V. J. Stankus, Easton ..............
Ig. Urbonas, Great Neck .........
C. K. Urban, Hudson .............
ALDLD 20 kp: ir Moterų Sky

rius, Binghamton .......
P. Šlajus, Chester ......................
ALDLD 25 kp., Baltimore .....

Matačiūnas, Paterson .........
Šlekaitis, Scranton ...............
Ramanauskas, Minersville .. 
Blažonis, J. M. Karsonas, 

Lowell ............. ....................
Grybas-Preibis, Norwood .... 
Rudmanas, New Haven .......
Simutis, Nashua ............. *....
Lingevičius, Saginaw ...........
Dambrauskas, Haverhill .....

Mūsų uoli veikėja M. Svinkūnienė kiekviename savo 
prisiuntinyje turi naujų skaitytojų nuo pat vajaus pra
džios! Šį sykį — 4 naujus skaitytojus ir daug atnaujini
mų. Matyt, jai jau netoli pasiekt Elizabethą.

P. Pilėnas irgi gražiai darbuojasi. Prisiuntė 4 naujus 
skaitytojus ir atnaujinimų. Jo kaimynas ir bendradarbis 
J. Lastauskas iš Samden, N. J. su pagelba (Kazlaučiūnų) 
prisiuntė naują prenumeratą ir atnaujinimų.

A. Balčiūnas pakilo punktais su atnaujinimais.
( Stasys Kuzmickas prisiuntė 3 naujus skaitytojus ir 

Raud. Armija Prakirto Nacių atnaujinimų.
Liniją prie Budapešto

DAUG TUOJAU GAUNAM’ 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS
INDŲ ATĖMĖJAMS
INDŲ ATĖMĖJOMS

INDŲ MAZGOTOJAMS
PRIE BUFETO

AUTO MECHANIKAI
VISIEMS DEPĄRTMENTAMS

MES DABAR ESAME PASKIRTAIS, KAIPO 
OFICIALĖ "BUICK” AGENTŪRA ŠIOJE 
SRITYJE. ŠTAI JŪSŲ PROGA ĮSTOTI ANT 

PIRMUTINIŲ LUBŲ, ĮRODANT SAVE 
TINKAMU

NUOLATINIAM DARBUI
IR SUTAPTI

SU MŪSŲ ŠTABU
LARSON BUICK CO.

36-11 Northern Blvd. L. L City
Telefonas STILLWELL 4-6037

(285)

KREIPKITĖS Į MR. CANN
TAIPGI

MECHANIKAI
MECHANIKŲ

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas
KREIPKITĖS 9 IKI 5

MERGINOS—MOTERYS 
AR JCS GALfiTUMfiTE 
SUNAUDOTI KELETĄ 
EKSTRA DOLERIŲ?

Lengvas, švarus ir įdomus darbas, dėjimas 
plieno į rekes. Patyrimas nereikalingas. Daliai 

ar pilnam laikui. 50c Į VALANDĄ.
KREIPKITĖS J

WALLSTEIN INDUSTRIAL
CORPORATION 
17 HOPKINS ST., 

BROOKLYN. (284)

INDŲ ATĖMĖJOS. GERA ALGA, VALGIAI 
IR UNIFORMOS. SEKMADIENIAIS NEDIR

BAMA. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.
CORTLANDT CAFETERIA, 

20 CORTLANDT ST., N.Y.C.
(284)

,W 'j

Berlynas pranešė, kad 
verda mūšiai artimuose so
stinės Budapešto priemies
čiuose. Naciai sakė, kad ru
sai buvo pramušę spragą 
hitlerininkų linijose į rytus 
nuo Budapešto, bet, girdi, 
paskui vokiečiai užtverę tą 
spragą. Siaučia įkaitusios 
kautynės ir didelėj Duno
jaus saloj Csepel, tuoj į pie
tus nuo Budapešto.

Sovietų artilerija bombar
duoja karinius taikinius 
Budapešte.

ALDLD 20 kp. ir Moterų Skyrius Binghamton, N. Y., 
pakilo punktais su nauja prenumerata ir atnaujinimais. 
Prisiuntė J. K. b^avalinskiene, kuri džiaugiasi, kad patys 
skaitytojai jai atneša pinigus. Tas pagelbsti jai vajaus 
darbe.

P. Šlajus iš Chester, Pa., prisiuntė naują prenumerata 
ir atnaujinimą.

J. Matačiūnas, Paterson, N. J., prisiuntė atnaujinimų. 
Rodos, Patersone yra daugiau draugų, kurie galėtų įei
ti į vajaus darbą, pagelbėti drg. Matačiūnui.

Kitame numeryje bus daugiau pranešimų vajaus rei
kalu.

Laisves Administracija

DARBININKAMS

Kreipkitės į Employment Ofisą
184-10 JAMAICA AVE.

JAMAICA, LONG ISLAND.

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.—

12 VIDURNAKČIO
Pagelbėti prie Pečiaus

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS

$28 PRADŽIAI
KREIPKITĖS Į

SUPERINTENDENT

MATYKITE 
MR. WEAVERBAUER

BEE LINE, Ine 
Nassau St. 

Rockville Centre, L. I.
Reikalaujama Paliuosavimo 

Pareiškimo.

(285)

McKees Rocks-Esplen, Pa.

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.

(288)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTO 
PAGELBININKAS

(287)

Maskva. — Sovietų kariai 
lapkr. 29 d. visuose fron
tuose sunaikino bei sunkiai 
sužalojo 29 vokiečių tankus.

Argentinos valdžia užda
rė Buenos Aires teatrą, kur 
buvo rodomas sovietinis ju
damasis paveikslas “Lenin
grad Music Hall.”

r1-

Washington.— Jungtinių 
Valstijų oro biuras prana
šauja, kad šiemet 
anksti prasidės.

Pittsburgh, Pa. —Kris- ! 
taus Bažnyčių Sąjunga A- 
merikoje ragino šio krašto 
valdžią nelaikyt savo atsto-* 
vo Vatikane.

žiema

Stockholm. — Raudonoji 
Armija pervedė civilei nor
vegų valdžiai visą atvaduo
tą nuo nacių plotą šiauri
nėje Norvegijoje.

MEDUS

MERGINOS
KAIPO PASIUNTINĖS

Patyrimas Nereikalingas 
Turi Būti Valyvos 

Linksmos Darbo Aplinkybės

MARK CROSS CO.
655 — 5TH AVE.

VYNIOTOJOS
PATYRUSIOS
Prie Mažų Pakelių.
Krautuvės Darbas.

Linksmos Aplinkybes

MARK CROSS CO
655 — 5TII AVE.

(287)

(287)

Japonijos radijas pasako
jo, kad Amerikos bombane- 
šiai trečiadienio naktį du 
japonus užmušė ir šešis su
žeidė Tokio, Japonijos sos- 
tamiestyje. 1

Pittston, Pa.
No.

Padė- 
nieko 

manė,

Seniau anglies kasykla 
9 priklausė Pennsylvania kom
panijai, bet jau apie 10 metų 
ją valdo kontraktorius. Pir
miau kas metai kalėdoms kiek
vienas mainierys gaudavo nuo 
kompanijos po kalakutą. Per
eitais metais nieko negavo ir 
šiemet nieko negirdėti.

Lapkričio 22 d., prieš 
kavonės dieną niekam 
nesakyta. Mainieriai
kad dirbs, todėl ant rytojaus 
ir susirinko. Tada jiems pasa
kė, kad nedirbs. Mainieriai ėjo 
namų linkui suvilti, nes jie tu
rėjo anksti keltis ir prisireng
ti darbui. O kam pasiskųsi?

Čia reikia ir tą pastebėti, 
kad pirm prezidento rinkimų, 
tai John L. Levviso distrikto 
viršininkas, lapkr. 6 d. kalbė
jo per radio ir mainierius la
bai gązdino. Jis sakė: “Jeigu 
Rooseveltas liks išrinktas vėl 
prezidentu, tai būk rusai visus 
Amerikoj anglies sandėlius už
pils savo anglimis, o Amerikos 
mainieriai bus be darbo ir 
raudos.’’

KODĖL 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 
nai reikalinga atbudavojimui 
gaus kūno.

1 Medus yra daug saldesnis ir 
kesnis už cukrų.

; Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. 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.

2

3

4

būti- 
žmo-

svei-

S. Norkų šeima gavus tele
gramą iš vyriausybės, kad jų 
sūnus Franci joj sužeistas. Sa
ko, žaizda ne pavojinga, grei
tai pasveiks. Linkėtina jam pa
sveikti ir, po pergalės, sveikam 
sugrįžti.

M. Kalauskas.

iiii •‘-KA-Jwi'. ’C,.

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

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

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

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

rasi šavo laimes, turtus ir slap
tybes, i nuo tavęs paslėptas ...

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

paveikslais ................................
Istorija Abelna, 500 pusi...................... 1
Paparčio Žiedas, kada ir kur jį ga

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

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

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

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

be kito pagelbos ................
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

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 ncšlapinti 
lovoj, 
Nuo 
Nuo 1 
Nuo 
Nuo i 
Plaukų augintojas, prašalina

ŽOLIŲ

. po .................................................
užsisenėjusio kataro, Hay Fever 

nemalonaus kvapo ................. .......
surūgusio pilvo (heartburn) .....
roinatiškų sausgėlų ......................

............. 
pleiskanas .........................................

Palangos Trcjanka, stambios šaknys 
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

■ užteršimo .........................................
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegimų, nubrūžijimų..........
įsikirtimų ir 1.1..............................

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street, 

SPENCERPORT, N. Y.

JOE PALOOKA SOUNDS OFF
Ham Fisher—McNaught Syndicate

I GUESS THERE'S A LOTTA 
PEOPLE BACK HOME THINK THIS 
WAR'S OVER. THEY OUGHTA WISE 
UP FAST. WE NEED EVERY THING 
WE CAN GET AN' PUTTIN' THE j- 
SIXTH WAR LOAN OVER
IS HOW THEY CAN —>

I HELP PLENTY.

f IF INE DO
OUR JOB— 

THEY SURE 
0U6HTA DO 
, THEIRS/ ]

50c 
15c
10c

30c
25c
25c
25c
25c

15c
25c
35c

15c 
50c 
25c 

$1.25 
$1.25

25 c 
$1.25

20c 
25 c 
35c

$2.50 
10c 
15c 
10c 
10c

35c

30c

$1.00

30c

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

60c
85c
85c
85c
60c

60c
60c

$1.25 
85c

$1.25

LDS 142 Kp. Vakariene 
Ir Aukos

Vakarienė įvyko lapkričio 
11, LDS 152 kp. name, naudai 
Lietuvos gyventojų kare nu
kentėjusių. ■ „Į-

Pirm vakarienės ir laike va
karienės, kuopos komitetas ir 
nariai darbininkai rūpinosi ir 
dirbo, kiek galėdami, kad at- 
likti savo pareigas, užganėdin
ti publiką ir padaryti kiek 
pelno virš paminėtam tikslui. 
Varde mūsų kuopos tariu šir
dingą ačiū vakarienės gaspa- 
dinėms, veiterkoms ir vyrams 
darbininkams. Ačiū jums, 
draugės ir draugai, už jūsų 
darbą. Ačiū dr. S. Ordai už 
kartūną cigaretų, kurį išleidom 
dovanoms. Sykiu tariu širdin
gai ačiū visiems vakarienės da
lyviams, ypač labai, labai ačiū 
draugėms ir draugams, kurie 
iš kitų kolonijų atvažiavo, kaip 
tai, iš Wilmerding, Ambridge, 
Washington ir Pittsburgh.

Minėtoj vakarienėj mes, 
Pittsburgh apielinkės lietuviai, 
suėję linksmai laiką praleidom, 
pasidalinom savo mintimis ir 
sykiu mes visi parėmėm mūsų 
brolius ir sesutes Lietuvoj gy
venančius. Mūsų mažoj kolo
nijoj vakarienė buvo didelė, da
lyvavo virš šimtas žmonių. Va
karienės atskaita sekanti: Įei- 

tikietus 
2 .kartu- 
baro ti- 
drabužių

$5.40; sykiu įeigų $331.10. Iš
laidų buvo $150.18. Pelno liko 
talkos: šiame jos tkuo dau- 
įmonės išauliuose, Panevėžyje 
$180.92.

Lapkričio 16, kuopos komi
tetui padarius atskaitą vaka
rienės įeigų ir išeigų,
prie stalo sunkaus darbo dar
bininkas, labai geras ir nuošir
dus mūsų draugas, nuolatinis 
darbo klasės rėmėjas Jonas 
'Pųrtikas, išsiima iš kišenės 
pluoštą popierinių, paskaito ir 
ant stalo patiesęs sako: “Tai 
šimtas dolerių, mąno auka mū
sų broliams ir sesutėms Lietu
voj nukentėjusiems nuo karo.“ 
Paskui J. Mažeika priduoda 
$15.00 savo, Ign. Kazlausko 
$10 ir J. Budninko $5.00. Vė
liaus Al. šerbin priduoda $10. 
Tai šie geri širdingi draugai 
sudėjo ir paaukavo $140.00. 
Pridėjus $180.92 vakarienės 
pelno, pasidaro $320.92. Tai 
graži pagelba daug nukentėju
siai Lietuvos liaudžiai.

J. Mi liaus kas,
LDS 142 kp. pirmininkas.

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko

Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai ; 
moderninė krautuvė, 

Lengvas Darbas. Nuolat.

Kreipkitės j Mr. Morgan
WALLACH’S 

kampas Court ir Montague Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

(285)

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramone.

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas.
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET 
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITY

(286)

Pokarinė Ateitis Garantuojama.

MATYK1T C. S. FITZGIBBON

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

(ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

REIKIA
BROOKLYN YARD

PAPRASTI
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS

Apskritiems Metams
Būtina Pramonė

Pensijos ir Ąpdraudos Planas 
Vykinamas.

gos už vakarienės 
$104.00; už dovanas, 
nai cigariukų, $8.50; 
kietai $213.20; prie

Lydytojai - Svčrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai - šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai i 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.
Pokarinės Progos

(307) __ _____________________________________J

SCANLAN WOOL CO
613 West 40th Street, 

NEW YORK.

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui.

Linksmos Aplinkybes.
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET 

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY 

NEW YORK CITY 
___________________________________(286)

VYNIOTOJOS
PATYRĘ PRIE FOSTER

■ MAŠINŲ
TAIPGI MERGINOS

MOKYTIS
Alga Laike Mokinimosi. 

Nuolat Dabar ir Po Karo.
LA SALLE YARN

WINDING CO.
8 WILSON AVENUE 

BROOKLYN.
(286)

(285)

Ft.

AUTO MECHANIKAI

prieina

DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
(285)

SALDAINIŲ DARBININKAI
Moldinimui minkštų saldainių ir

ŠOKOLADO DARBININKAI.
ABELNAI DARBININKAI.

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

(284)

Ir mes naciam atsikvėpt 
neduokim — bonais niekšus 
atakuokim!

Paskola šešta del kar 
Hitlerį iš proto varo.

The Pullman Company
REIKALAUJA

ELEKTRIKIERIŲ
MOTORŲ TAISYTOJŲ
MECHANIKŲ

AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
PLUMBERIŲ
D ATLYDŽIŲ
UPHOLSTERIŲ 
DIVONŲ TIESĖJŲ

NEDAUG PATYRIMO
BALTINIU IŠNEŠIOTOJŲ

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.

Is Aplikantų reikalaujama pareiškimo 
dėl jų atliekamumo.

(283)

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

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punchins

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

z tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININkĖS
Paprastam sulyg numerių failiavimui.

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

KREIPKITĖS

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

(286)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA PAPRASTŲ 
DARBININKU

NUOLATINIS DARBAS 
KARINĖJE PRAMONĖJE 
UŠTIKRINTAS DARBAS 

TAIKOS METU.
REIKALINGI U.S.E.S; AIŠKUMAI

METALSALTS CORP.
27 FIRST AVENUE 
PATERSON, N. J.

___________ (283)

BERNIUKAI-VYRAI
ATLIKIMUI 

PRISTATYMŲ
Turi būti tinkamais gavimui 

Coast Guard Pass. 
Nuolatinis Darbas

GERA ALGA
Būtina Pramonė. Pokarinė ateitis 

garantuota.

MATYKITE
C. S. FITZGIBBON

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

( ARTI SOUTH FERRY)
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

ijS

PRANEŠIMAS
ELIZABĘTH, N. J.

Elizabeth - Lindeno ir apylinkės 
mezgėjų susirinkimas įvyks gruo
džio 3 d., 5 v. v. LPK, 408 Court 
St., Kviečiame mezgėjas ir nemez- 
gėjas dalyvauti. — L. S., sekr.

(282-283)

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.

(284)

Bonų pirkim daug ir 
greitai, kad taika greičiau 
ateitų.

OFISO VYRAI
Su Patyrimu prie Plumbing ir šildymo. 

NUOLAT. GERA ALGA.
PAKILIMAI

Pokarinė Proga.
HOME ESSENTIALS

83 CLIFF ST., N. Y.



Šeštas puslapis Laisve—-Liberty, Lithuanian Daily šeštadienis, Gruodžio 2, 1944

“Mes Skriaudikus 
Kariam...”

Kazys (Čarlis) Juknis, dar 
naujas vaidintojas, bet brook- 
lyniečiams jis labai gerai ži
nomas, kaipo linksmas ir drau
giškas žmogus.

Juknis pirmu kartu scenoj 
pasirodė vaidinant O. Krakai- 
tienės parašytą komediją “Vos 
Neapsivedė.” čia jis pasirodė 
puikiai, publiką gerokai pri
juokino.

Daug Nudirbta Liet. Žmonių 
Paramai, Daug Yra Naujo 

Darbo 8-tam Siuntiniui
Tik pereitą penktadienį ir 

šeštadienį išvežta milžinai tre
kai drabužių, batų, muilo ir iš
siųsta Lietuvos žmonėms. Bet 
per savaitę Drabužių Centras, 

Lorimer St., Brooklyne, ir 
užsikrovė iki lubų, nors 

vakarą, išskyrus trečiadie- 
po grupę žmonių dirbo

kas 
n į, 
krautuvėj. O ketvirtadienio va
karą vėl turėta geroka talka.

Jau dikčiai gatavų paruoštų 
drabužių sukrauta ir antrojoj 
k rautuvėj.

Labai Reikia Kriaučių
šiuo tarpu reikia už vis dau

giausia kriaučių. Gatavų išva
lytų drabužių, reikalingų tai
syti, yra šimtai. Jie dulksta ne
sudėti. Kas tik galite, kada ga-

■ lite, ateikite siūti.
Tankiai reikia ir kitų darbi

ninkų, nes pundai nuolat atei- 
d in ėja.

Kazys Juknis
I

Veikale “Prieš Srovę” Kazį 
Juknį mes matome vaidinant 
Baužaragį, kartu su kitais, 
prisidėjusį prie sukilėlių, kurie 
buvo užsimoję savo skriaudi
kus kaiti, šį karią jis jau rim
tas, nors ir čia biskį pajuokau
ja su užeigos savininku Leiba.

Vaidinimą matysite gruo
džio 10, 3:30 vai. po pietų,
Labor Lyceum- svetainėje, 919 
Willoughby Ave., Brooklyne.

Įsigykite tikietus iš anksto ir 
įsitė mykite, kad vaidinimas 
prasidės lygiai skelbtu laiku. I 
Dėl to nesi vėl nokite, nes kitaip 
reikės gailėtis T-kas.

Netikėtai Gera Talka Išsiunti
mui 7-to Siuntinio

Turint kur kas daugiau dra-Į 
bužių 7-tam siuntiniui, A. Bim
ba ii’ kiti komiteto nariai rū
pinosi, kur gausis tiek daug 
talkos. Rūpestis buvo ne be pa
mato. Daugelis kriaučių penk
tadienį turėjo susirinkimą. O 
iš kriaučių komitetas gauna 
gerų talkininkų. Choristai vėl 
užimti pasiruošimu savo kon- 
certui-baliui. Teatrininkai savo 
darbuose paskendę.

Vienok, esant svarbiam rei
kalui, žmonės suranda būdus 
suderinti darbus ir atsiranda 
naujų talkininkų.

Naujais talkininkais atėjo:

ir

8

Leitenantas (J.G.) A 
Tomalis

Po Operacijos Sveiksta
Mary Stasunas, nauja kliu- 

bietė, po sunkios operacijos 
sveiksta. Randasi Wyckoff 
Heights ligoninėje, prie St. 
Nicholas Ave. ir Stanhope St., 
netoli nuo Canarsie linijos De
Kalb Ave. stoties. Lankymo 
valandos kasdien nuo 2 iki 3 
po piet ii’ 7—8 vakaro.

S.

Jis Atidavė Gyvastį, Ji 
Tebetarnauja

LaRoche pereitą 
gavo Purple 

savo vyrą, pajū- 
kuris mirė prie-

Margaret 
ketvirtadienį 
Heart — už 
rio sargybinį,
šam torpedavus jo laivą Atlan
ti k e pradžioje šių metų. Jau
na našlė pati tarnauja Pajū
rio Sargyboje.

k m- gavo

daug yra 
ir patyręs.

Piano Tuning
EKSPERTŲ PIANO SUTfiNIJlMAS »8.0Q 

Pataisymai Prieinamom Kainom, 
BROOKLYN PIANO TUNING CO., 

2374 E. 17th St.. Brooklyn.
DEWEY 2-0240.

REIKALINGI
Laboratorijos

Matyk Naujausius Sensacingus 
Žinių Judžius Ebassy!

MATYK įspūdingą ir sensacingą judį, pa
gamintą pogrindžio foto# ralistu. iš suki
limo Danijoj. MATYK Anglą, lėktuvus nu
skandinant Tirpitzą, galingiausią Vokieti
jos karo laivą! MATYK sujaudinančius 
judžius, kaip mūsų B-29 iš Saipano bazės 
užpuolė Tokio! Girdėk įdomių žinių foru
mą "Policy of New France!" MATYK 
naujausią March of Time judį, “Anglų 
Imperializmas 1944 m.” ir dar vėliausius 
žinių judžius iš viso pasaulio karo frontų. 
Puikiausi judžiai mieste.

rn/ip a ęęv newsreel LdTlDHljd I THEATRES
BROADWAY ir 46th ST., N.Y.C.

Ona Arminienė, Jonas Balaika, 
Antanas Laukaitis, Tarnas Li
sajus, Antanas Montvila, Kaz. 
Ruškys. Ir daug senų talkinin
kų, .viso 50 žmonių dirbo dvie
jų dienų, 24-tos ir 25-tos lai
kotarpiu. Kai kurie dirbo per 
abi 
m o 
nos 
tre 
bimas dienos prie 
sudarytų kelių vakarų laiką.

dienas.
laikraštyje v
priskaityta tik kaipo cen- 

dirbti vakarai, nors atidir- 
išsiuntimo

Tačiau dėl/tau py- 
os die-

MUZ1KALIS VEIKALAS, TIKRAS SMAGUMĖLIS!
su Cherry Blonde, kurią smagu būtų palaikyti! Istorija trijų nub 
brolių, kuriem tenka paveldėt nuskurusi plantacija arti Armijos 
stovyklos, ir jie paverčia ją į pasilinksminimų centrą

CARMEN MIRANDA ★ MICHAEL O’SHFA 
VIVIAN BLAINE

(Cherry Blonde) vaidinu

“Something for the Boys”
SU (TECHNI-SPALVOMIS)
PHIL SILVERS. SHEILA RYAN. PERRY COMO, GLENN LANCAN 
SCENOJE * CAFE SOCIETY UPTOWN perstato JIMMY SAVO 
* MILDRED BAILEY. Ir dar CHUCK & CHUCKLESS r RII h- 
CORA BAIRD. GAE FOSTER ROXYETTAS. PAUL ASH ir ROVY ORK. EXTBA: PEABI. ,.BIMUS ,r J((S K„ni[,anl.;" R0XY 

ROXY 7th Avė. ir 50th St., N.Y.C.

7-ta Didžioji Savaitė!
“Puikiausia pagaminta... 

baisus realizmas... galinga...

Dirbo Drabužių Centre
Užbaigai 7-to siuntinio 

pradžiai 8-to (lapkričio 15- 
30) dirbo:

L. Gavrilovičius 9 vakarus.
A. Bimba ir G. Wareson po 
vak.
J. Tomsonas 7 vak.
V. Bunkus, Ch. Balčiūnas, V. 

Čepulis, V. K ari on as po 6 v.
J. Gasiunas 5 v.
N. Buknionė, J. Clark (Kar- 

loniutė), K. Deps, P. Višniaus- 
kas po 4 v.

Ant. Ankudavičiene, Carl 
Bender, Gus Diržulaitis, E. 
Kasmočienė, B. Kalakauskaitė,
J. Litvinskas, J. Marcinkienė, 
M. Misevičienė, O. Malinaus
kienė, S. Sasna, S. Vinikaitie- 
nė, Mary Wilson, Anė Yakštis 
po 3 v.

C. Briedis, Mrs. J. Hilliard, 
M. Kulikienė, L Levanienė, T. 
Lisajus, K. Petrikienė, J. Pur
vinas, M. Pur.vėnienė, R. Pa
kalniškis, M. Sincus, *A. Viš- 
niauskienė, H. Yeskevičiutė, A. 
Zablackienė, J. Rušinskas 
2 vak.

O. Arminienė, G. Belinis, J. 
Balaika, J. Balčiūnas, O. Čepu
lienė, Mr. Hilliard, A. Kala- 
kauskienė, W. Kulik, G. Ku
raitis, A. Laukaitis, A. Murei- 
ka, D. Mažilis, A. Montvila,
K. Nečiunskas, K. Rušinskienė,
J. Rinkevičius, P. Rainys, F. 
Reinhardt, K. Ruškys, M. Sta- 
kovas, D. M. šolomskas, K. šo- 
lomskienė, O. šolomskaitė, J. 
Vinikaitis, Nellie Venta, 
Yakštienė po 1 vakarą.

Tie Mūsų Trokmanai ir 
“Longshoremanai”

Trokmanų dabar ir už pini
gus ne visada gausi. Tačiau 
Russian War Relief, kaip visa
da, taip ir šį sykį, atsiuntė tro- 
ką. Bet teišgalėjo mums skirti 
tik vieną ir tiktai su draive- 
riu. Tai reiškė, kad krovėjus 
reiks gauti savo ir kad trokas 
turės būti atkartotinai prikrau
namas ir iškraunamas per dvi 
dienas. O batų ir muilo skry
nios kai kurios po apie 500 
svarų. Pabandyk išnešti iš san
dėlio ir užkelti ant troko, kad 
gudrus. Prie to, tai ne trok- 
mano ir darbas, jis tik vairuo
ja troką.

Troko prikrovėjų negauna. 
Liuosnoriai talkininkai dirba 
šapose, įstaigose. Kas daryti. 
A. Bimba ir J. Gasiunas savo 
redakcinius kaip nors “su- 
skriblina” panakčiais, o penk
tadienį per dieną, pagelbstimi
K. Depso, krauna trokus. At
bėga keletai valandų nuo pe
čių atitrūkę Rušinskas ir C. 
Briedis. Vakare ir šeštadienį, 
grįžę iš darbų, dirba Juozas 
Balčiūnas, J. Litvinskas, G. 
Waresonas su Depsu. Ir taip 
tas sunkus darbas atliekamas.

Praeitą savaitę, gavęs 7 die
nų paleidimą iš U.S. Merch. 
Marine tarnybos, leitenantas 
Alekas Tomalis, lankėsi pas 
draugus ir pažįstamus Brook
lyne.

Susitikęs su laisviečiąis ir 
su jais išsikalbėjęs, apgailesta
vo, kad neišmoko, o jei kiek 
i?’ išmoko, tai jau užmiršęs 
lietuviškai kalbėti. Atsitiko 
taip dėl to, kad kuone visą 
savo gyvenimą buvo atitrūkęs 
nuo lietuvių. Pavyzdžiui, jau 
septintas metas, kaip jis yra 
tarnyboje: Keturis metus jis 
ištarnavo laivyne, o dabar jau 
ir vėl ketvirtas metas, kaip yra 
merchant marinu, 
leitenanto rangą.

Alekas Tomalis 
pergyvenęs, matęs
Sakėsi jis, kad norėtų savo mo
tinai parašyti lietuviškai, bet 
negalįs. Angliškai, kaip ir dau
gelis kitų lietuvių, jo motutė 
sunkiai skaito. Tada vienas 
iš laisviečių patarė jam užra
šyti motinai Laisvę, ką leite
nantas su džiaugsmu priėmė ir 
užrašė ant metų Laisvę savo 

p0 motinai, Mrs. C. Kapareiko, 
gyvenančiai 25 Knowlton St., 
Stratford, Conn..

Dabar jo motina galės pa
sidžiaugti šia sūnaus dovana, 
o sūnus leitenantas žinos, kad 
dienraštis, lankydamas jo mo
tiną, teiks jai žinių apie visų 
tarnyboje esančių likimą, sy
kiu ir apie jį patį.

Linkime leitenantui gerų pa
sekmių. Rep.

Dingę Vaikai Atrasti
Kada policija jau buvo pra

dėjus nemalonų darbą persijo
ti 300 tonų anglies skiepe 
apartmentinio bildingo jieš- 
kant Galvin vaikų, patsai tė
vas pamatė vaikus einant į 
Star Teatrą, 960 Southern 
Blvd., Bronxe. Teatrui užsida
rius, jie naktį praleisdavę ko
ridoriuje namo netoli teatro, 
kur jie seniau gyvenę.

Vaikams buvęs užėjęs no
ras matyti daug judžių. Tam 
pinigų jie gavę renkant au
kas dėželėn Raudonajam Kry
žiui. Bet ne kažin kiek gavę— 
viso surinkę $3.50. Pas mergai
tę, kada juos atrado, dar bu
vę 4 centai.

Tėvai savo radinį tuojau ra
portavo policijai ir užsimiršę 
savo prisikęstą rūpestį malo
niai parsivedė vaikus namo, 
60 Featherbed Lane. Mergai
tė yra 13-kos, berniukas 7 m. 
Jie buvo prasišalinę antradie
nio rytą, rado ketvirtadienį.

PATAISA

Laisvės num. 280 tilpo apra
šymas apie svečią Vytautą 
Morkį iš Montreal, Canada, 
kur buvo pažymėta, kad “jo 
tėvai savininkai Health Bread 
Bakery,” — tai klaida. Bro
liai Merkiai yra savininkai, 3 
broliai. Tėvai gyvena Toronte.

Ronald Defries, 17 m., mirė 
nuo susižeidimo per klaidą 
įžengęs keltuvo olon bildinge, 
42 W. 72nd St., New Yorke. 
Jis nukrito tris aukštus ant 
stogo keltuvo, buvusio žemiau.

Mrs. Betty Markowitz užsi
mušė iššokus per langą iš savo 
apartmento, 3502 Hull Ave., 
Bronx

Kalėdoms mieste būsią leng
viau gauti kalakutą, negu buvo 
prieš Padėkų Dieną.

M. ti antrašai tų, iš kur skrynios 
gauta ar pirkta. Jeigu yra, 
tuos nereikalingus antrašus už- 
maliavoti-užtepti, kad nepa
klaidintų siuntinio .

, “Svotai” ir “Svočios”
Pirmą drabužių išsiuntimo 

dieną, ko] dar ne per daug pri
vargę, darbo pertraukoj liuos
noriai biskį pabaliavojom. Ko
miteto narys Valis Bunkus at
ėjo nešinas su “trimis plunks
nomis” — geriamomis — dar
bininkams pavaišinti. Sasna 
pargabeno karštos kavos ir 
kokio saldinto pyrago užkan
džiui.

1 Antrą dieną, pavargę, norė
dami užbaigti ir bėgti į Aido 
Choro koncertą, 
sisk irstė 
vaišių.
Verutė
pat skaniu milžinu 
kaip aną 
dirba. O 
ir iš New 
minučių
Išėjusių nebesugaudysi. Liku
sieji susikvietėm visus mums 
talkinusius kitataučius sandė
lio darbininkus, atsirado šio to 
kito ir taip turėjom vaišingas 
užbaigtu ves, apgailestaudami, 
kad jau nebeturėjom su sa
vim visų savo talkininkų.

Komitetas dėkingas visiems 
talkinusiems. Už dienos kitos 
jau matysime Laisvėje, kiek 
ko pasiuntėme. Taipgi matysi
me pranešimą iš Lietuvos, kaip 
mūsų pirmieji siuntiniai išda
linti Lietuvoje.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191.
0--------------- -------- ——IS

Pagelbininkai
Vyrai ir

fizikiniam

mostatiškų

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių ir

ter-

elek-

Hightrinių junginių. Baigę

Schoo], 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.

Į =A RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

tAowe' *• uss"

Vėlus mr-im - . jZr-ia-m w, ..-jgįĮ
Rodymas Į H 'į
Šeštadienį H ’ II k i M JISTANLEY

7th Ave. bet. 42nd & 41st St 
•Lonfinuous Daily from 9 a.

RADIO CITY MUSIČHALL
____TEATRINE TAUTOS VIETA - ROCKEFELLER CENTER
Juoko pilnas komediškas romansas, trvkštac ir Juokingais prietikiais! 1 džiaugsmingu smagumu

IRENE
DUNNE

“Poniškasis” Darbas
Bile raštininkystė pas mūs 

žmones laikoma “ponišku” 
darbu, nors jokie raštininkai 
taip nemano apie savo darbą. 
Mačiusieji, kaip adresuojama 
Lietuvon siuntiniai, tos didžiu
lės skrynios ir rutuliai drabu
žių, tur būt, irgi nebeskaito 
raštininkystės poniška. Paban
dykite rašyti ant skrynių ar 
maišų, persitikrinsite.

“Well,” visas 87 skrynias ir 
50 rutulių suadresavo patsai 
vienas Vincas Čepulis. Juos 
adresuoja ne paišeliu, o kokiu 
nors degutui panašiu rašalu, 
kuris nenusitrina. Ant kožno 
reikia sudėti siuntėjo ir gavėjo 
antrašai. Pirm to reikia tie 
siuntiniai pasverti ir žinoti, 
kiek svarų. Pažymėti svoris, 
kelintasis siuntinys ir kelintas 
rutulys ar skrynia tame siunti
nyje. Tą viską dar reikia susi
žymėti
“raštas” prieš raštininką nesi
lanksto, 
lankstytis ir vaikščioti aplink 
raštą. Kai kada yra kas pa
gelbsti apvartalioti tą kelių 
šimtų svarų siuntini, apžiūrė
ti, ar nėra ant skrynios palik-

ir knygelėje. O čia

didžiuma iš- 
visai nebesitikėdami 
Ogi, štai, atsiskubina 
Mikutaitytė su tokiu 

pyragu,
sykį. Ji per dieną 

po to iškepti pyragą 
Jersey atvežti, tai ne 
laikas. Kas daryti?

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SAT.CS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Veetuviu, Susirinkimų ir tt. Pulkui 
■teičiui iu naujausiai! Įtaisymai!.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kautos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. .^agg 2-8842

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

Patogiai ir gražiai 
įruoštas atskiras 
kambarys užfijimui 
grupėms. Nedfiį 
liomis atdaras nuo 
1 valandos dieną 
iki vfilai.

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

CHARLES
BOYER

“TOGETHER AGAIN”
su CHARLES COBURN

SCENOJE: "CURTAIN TIME” šaunūs reginiai .. „
MUSIC HALI. ROCKETTES, BALOTO ' GRUPfr "rr vv “n’io Markert, 

SIMFONIJOS ORKESTRAS ir

A CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAJ

A HowToS4|/r

Rep.

REAL ESTATE
Williamsburghe atimtas už skolą 

3-jų šeimų, atskirai pastatytas mū
rinis namas, su 15 kambarių; vidu
rinės lubos neužimtos. Prie subvių. 
Prekė $1600. Tel. REpublic 9-1506.

ZINIS
499 Grand St., Brooklyn, N. Y.

(282-284)

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas prie res

tauracijos darbo. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis pas: L. 
Aleksiejus, 33 Hudson Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (282-284)

SUSIRINKIMAI

H------------------------------------------------- ra

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4 th Street 

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

VALANDOS:. ■! į2 1Yte
Įi—8 vakare

Penlctadlenlais uždaryta.
E------------------------------------------------- ®

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Daimonto
Žiedai nuo

Vyriškai 
Žiedai

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus •77

ir

ii

$19.95 
aukštyn

$19.95 
aukštyn

Rankpinigius
Palaikysime

Jums

KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN

4,
bet rašytojas turi

BROOKLYN, N. Y.
METINIS SUSIRINKIMAS.

Ateinantį pirmadienį, gruodžio 
įvyks Liet. Komunistų Kliubo svar
bus metinis susirinkimas, Laisvės 
salėje, 7:30 vai. Vak. Visi nariai pri
valo dalyvauti šiame susirinkime, 
nes yra svarbių reikalų aptarimui. 
Būkit laiku. — Sekr. (282-283)

BIRTHSTONE 
Žiedai
Ir aukštyn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2173. ATDARA VAKARAIS.

Suteikiam garbingas laidotuves

.$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499.




