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Romoje sėdi Lozoraitis su 
Lozoraitiene, vadinasi “Lie
tuvos pasiutiniais” ir tebeėda 
Lietuvos duoną. Ponia Lozorai
tienė rašo savo kamarotui Juo
zui Tysliavai ilgą gromatą. Ji 
prisimena senus gerus laikus ir 
sako Juozui:

“Nežinau, ar jūs dar atsi
menat senus, gerus laikus. . . 
Tikrai buvo laimingi laikai. . . ” 
(Vienybė, gruodžio 1 d.).

Kur tau Juozas neatsimins. 
Tuomet Lietuvoj liaudies prie
šams buvo tikras rojus.

Lozoraitienė įžūliai kolioja 
bolševikus ir liepia Tysliavai 
čia, Amerikoje, vyti lankant 
Bimbas ir Mizaras.

čia labai tinka senas ir svei
kas lietuviškas posakis: Jeigu
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RAUD. ARMIJA PAĖMĖ DAR KELIAS VENGRŲ TVIRTOVES
Sovietų Kariai Suėmė Virš 
21,000 Hitlerininkų Viena

me Vengrijos Fronte
London, gruod. 4. — So

vietu kariuomenė vakdr at- 
... .__ ........ ėmė iš vokiečių ir vengrų 

kiaulė turėtu ragus, tai visą Miskolcą, didelį geležinke-
svietą išbadytų.

Tėvynės redaktorius ponas 
Bajoras visai pablūdo. Jis vėl 
prisimygęs tvirtina: “Lietuva 
sovietine nebuvo, nėra ir ne
bus. . .” (T., gr .1 d.).

Ir kalbėkis tu su juomi, jei
gu nori, žmogus aklesnis 
akliausią. Jis žiūri į baltą 
šaukia, jog tai yra juodas!

uz 
ir

Berods, toj pačioj Tėvynėje, 
1940 metais, kai Lietuva bu
vo seimo paskelbta sovietine, 
buvo šaukiama, kad “Lietuvos 
nebėra.” Buvo rašoma ir pasa
kojama svietui, kad Lietuvos 
“nebėra.”

Gali žmogus nesutikti su Lie
tuvos santvarka, gali jis ją 
smerkti ir kritikuoti, bet gin
čyti, kad tokio dalyko visai ne
buvo ir nėra, tai gali tiktai Tė
vynės redaktorius.

Kai aną dieną Julius Sme
tona šaukė, kad Amerika turi 
skelbti karą Tarybų Sąjungai, 
tai daug kas jį paskaitė visai 
pakvaišusiu. Niekas nemanė, 
kad jis ras nors vieną pasekė
ją-

Bet štai dabar išeina ir jo 
įnešimą karštai paremia ne kas 
kitas, kaip Lietuvių žinių re
daktorius ponas Gabaliauskas. 
Abudu, mat, nuskriausti. Abu
du atbėgę čia per beržyną ir 
Berlyną.

Gabaliauskas net visai ne
abejoja. Palaukite, sako jis, 
tegul tik Hitleris būna nuvers
tas nuo kojų, “vakarų demo
kratijos gali taip tvirtai stum
telti šiaurės mešką, kad ji 
džiaugsis užsilaikiusi tuose ru- 
bežiuose, kuriuose ji šeiminin
kavo iki 193,9 metų.” (L. ž., 
gr. 1 d.).

Suprantama, kad Smetona ir 
Gabaliauskas bus to naujo ka
ro vyriausiais 
Jie eis ir 
suvaldys!

komandieriais.
tą “šiaurės mešką”

Niekas 
nuostoliai 
gi labai dideli. Vokiečius su
mušti ir išmušti iš pozicijų rei
kia žmonių, reikia aukų. . .

Tiktai po karo visa tai pil
nai paaiškės.

neslepia, kad mūsų 
vakarų fronte taip-

Kai atėjo žinia, kad mūsų 
kariams tame fronte buvo pri
trūkę amunicijos, kad dėl sto
kos amunicijos net buvęs ati
dėtas ofensyvas, turėjo suža
dinti kiekvieną patrijotą. Ta
me kaltas namų frontas. Kalti 
visi, kurie darbe tinginiauja, 
be reikalo išlieka iš darbo, pa
vėluoja darban, pasigeria ir 
per visą dieną ant rytojaus 
“nepasijudina.”

Daug skaitote Laisvėje žinių 
iš Lietuvos. Tik dabar prade
da paaiškėti, ' kaip Lietuvos 
žmones nuskriaudė ir apiplėšė 
hitleriniai žvėrys.

Graikijos Policija Nušovė 
Kelioliką iš Demonstravusių 
Partizanų, Liaudies Kovūnų

Amerikos Kariuomene Įsi 
tvirtino Rytiniame Saar 
Upės Šone prieš Nacius

Athenai. — Graikijos 
premjero G. Papandreou 
policija šaudė demonstravu
sius Earn (Tautos Laisvini
mo Fronto) narius, vyrus ir 
moteris. Earn partizanų-ko- 
votojų vadai pranešė, kad 
policininkai nušovė 15 tų 
patrijotų ir sužeidė 148.

Demonstrantai buvę be
ginkliai. Jie protestavo, kad 
anglų komandierius gen. 
Ronald Scobie įsakė visiem 
partizanam išsiskirstyt ir 
sunešt ginklus valdžiai. Dėl 
to įsakymo protestuodami 
pasitraukė šeši Earn minis
terial iš Papandreou val-

džios.
Earn vadai atsišaukė į 

JJungtines Valstijas, So
vietų Sąjungą ir Anglija su 
protestu prieš tokį anglų į- 
sakymą; kartu jie reikalavo 
Graikijai savivaldybės, kri
tikuodami anglus, kad jie 
dabar varžo tą graikų tei
sę.

Tūkstančiai žmonių mar- 
šuodami šaukė: “Tegyvuoja 
Rooseveltas!”, Policija visų 
pirma ėmė juos šaudyti iš 
seimo rūmų. Buvo sustatyti 
ir Anglijos tankai, bet ang
lai sako, kad jie nieko ne
darę prieš demonstrantus.

vakarus nuo Venio miesto, 
stovinčio prie Holandijos 
rubežiaus su Vokietija.

Į pietus nuo anglų, De
vintoji Amerikos armija 
perėjo per Inde upę, užėmė 
Lucherbergo miestelį ir įsi
veržė į Indėną.

Pirmoji Amerikos armi
ja, išmušė vokiečius iš 
Brandenburg miestelio ir 
iššlavė juos iš Lief- 
farto. Septintoji jankių 
armija, pietiniame Franci
jos fronte, tarp kitko, paė
mė Wingeną ir kelis kitus 
kaimus.

Amerikiečiai atmušė des
peratiškas vokiečių kontr
atakas ties Lindernu.

Berlyno radijas sakė, kad 
Sovietai jau pasiekę Bala
ton ežerą Vengrijoj.

Paryžius, gr. 4.— Trečio
ji Amerikos armija atėmė 
iš vokiečių tiltą per Saar 
upę, ties Saarlauternu, na
cių angliakasyklų centru, ir 
sustiprino savo pozicijas 
rytiniame tos upės šone.

Vokiečių artilerija, kaip 
nuolatinė perkūnija, bom
bardavo amerikiečius tilto 
srityje, bet jis vis dar išli
kęs faktinai sveikas jankių 
rankose. Dabar jie puola 
nacius Saarlauterno prie
miesčiuose.

Kiti amerikiečiai įsiveržė 
į Julich miestą, kurio gat
vėse dabar siaučia kauty
nės.

Antroji 'Anglijos armija, 
sakoma, baigia naikinti vo
kiečių apsigynimus vakari
niame Maas upės šone, į

užkariavo Tamasi, svarbų 
geležinkelių mazgą, 21 my
lia į pietus nuo Balaton e- 
žero, esančio skersai kelio į 
Austriją. Sovietų kariai už
ėmė pozicijas už 72 mylių 
nuo Austrijos rubežiaus. 
Šioj srityj raudonarmiečiai 
per dieną pažygiavo dau
giau kaip 11 mylių pirmyn 
ir paėmė 80 gyvenamųjų 
vietų, tame skaičiuje du ge-

lių mazgą, svarbiausią ven
grų karinių fabrikų miestą, 
hitlerininkų tvirtumą, 85 
mylios į šiaurių rytus nuo 
Budapešto, Vengrijos sosti
nės. Raudonarmiečiai taip 
pat užėmė Satoraljauhely 
miestą, Vengrijos geležin
kelių centrą ir tvirtovę prie ležinkelių mazgus ir tris jų 
Slovakijos rubežiaus, 45 stotis, vien vakarinėje Ven- 
mylios į šiaurių rytus nuo'grijoje.

i Miskolco.
Trečioji Ukrainos fronto 

armija, k o m anduojama 
maršalo F. Tolbuchino ko
mandoj, vakariniame Du
nojaus šone, paėmė Duna- 
foeldvar miestą, 43 mylios į 
pietus nuo Budapešto, ir | joje.

i,

Antroji Ukrainos fronto 
armija, maršalo Malinovs- 
kio komandoj, nuo lapkr. 8 
iki gruodžio 2 d. suėmė 21,- 
745 vokiečių ir vengrų ka
reivius ir oficierius Vengri

Francūzų Valdžios Galva Tarėsi 
Su Stalinu apie Draugingumų 

Tarp Francijos ir Sovietų

Įsakyta Bostono Apylin
kės Darbininkam Eit

Į Karo Darbus
Boston. — Karinių Jėgų 

Komisija įsakė vyrams dar
bininkams, apleidusiem ka
rinius bei nekarinius darbus 
Bostone ir 43-se apylinkės 
miestuose, eit į karinius 
fabrikus, pradedant seka
mu šeštadieniu. Išimtis da
roma tik garbingai paleis
tiems šio karo veteranams.

U ž d rausta nekarinėms 
įmonėms samdyti naujus 
darbininkus be valdinių 
darbo biurų žinios, apart 
ligoninių tarnautojų.

Italai Bėgą nuo Nacių 
Pas Talkininkus

Roma. — Italų fašistų 
kariuomenė, verčiama kovot 
drauge su naciais, daugme- 
niškai bėga nuo jų į anglų- 
amerikiečių linijas.

Anglai dar truputį pasi
varė artyn Faenzos.

JUGOSLAVAI ATVADA
VO CACAK MIESTĄ

London.— Jugoslavų par
tizanų radijas pranešė, kad 
jie 'atėmė iš vokiečių Cacak 
miestą, 60 mylių į pietus 
nuo Belgrado, Jugoslavijos 
sostinės, ir sunaikino visą 
priešų įgulą tame mieste.

B urmo j anglai šiek tiek 
laimėjo linkui Mandalay.

VYRIAUSYBĖ ŠAUKIA 
GREIČIAU IŠPIRKTI 

KARO BONUS
Washington. — Per dvi 

pirmąsias savaites vajaus 
dėlei šeštosios karo pasko
los bonų išpardavimo už 
$14,000,000,000, amerikie
čiai išpirko $5,364,000,000 
vertės .bonų, arba 38 pro
centus visos kvotos; tai yra 
vienu bilionu dolerių dau
giau, negu buvo iš anksto 
planuota tom dviem savai
tėm.

Jungtinių Valstijų iždo 
departmentas, tačiau, 
kia paskubėt išpirkt
sius 62 procentus bonų. Nes 
kariniai reikalai paskutiniu 
laiku labiau padidėjo, negu 
buvo manyta.

Maskva. — Laikinasis 
Francijos prezidentas, gen. 
C. de Gaulle dvi valandas 
tarėsi su premjeru Stalinu.

Kalbėdamas francūzų ko
lonijos susirinkime Maskvo
je, gen. de Gaulle sakė, kad 
jo pasitarimų su Stalinu 
tikslas yra sustiprinti ir iš
siaiškinti draugingumą tarp 
Rusijos ir Francijos ne tik
tai karui laimėti, bet ir pa
stovios taikos palaikymui 
bendradarbiauti.

Premjeras Stalinas su
ruošė puikų pokilį genero
lui de Gaulle ir atvykusiam 
drauge su juo G. Bidaultui,

Franci jos užsienių reikalų 
ministeriui.

Bidault paskirai tarėsi su 
Sovietų užsienių reikalų 
komisaru Molotovu. ;

Gen..ide Gaulle, pakvietė į 
Francijos ambasados rūmą 
visus Maskvoj esamus fran- 
cūzus, tame skaičiuje ir 
Normandijos būrio lakūnus, 
kovojančius sovietiniame 
fronte prieš vokiečius.

Sekmadienį de Gaulle lan
kėsi katalikų bažnyčioj ir 
klausėsi mišių.

Maskviečiai visur šiltai 
sveikino de Gaulle, kaipo 
kovojančiųjų francūzų vadą 
ir senąjį talkininką.

JUNGTINIU VALSTIJŲ 
BOMBANEŠIAI VĖL 

SMOGĖ TOKIO

Nėra Vilties Šiemet Su
mušti Vokietiją, Sako 

Gen. Marshall

sau- 
liku-

JAPONIJA NUSIMINUS
Japonijos premjeras Ku- 

niaki Koiso sakė sekmadie
nį, kad japonai, girdi, būti
nai turi “sutriuškint ameri
kiečius Filipinuose/* bet ir 
tada Japonijos kova dar ne
būtu laimėta. Bendrai jis 
įspėjo, savo tautiečius, kad 
jų karinė padėtis labai sun
ki, nors, esą, nereikią vil
ties nustoti.

London. — Sparčiais žy
giais per Vengriją linkui 
Austrijos, Sovietų kariai 
gręsia užkirst pabėgimą 
100,000’vokiečių iš šiaurinės 
Jugoslavijos.

Paryžiaus Spauda Mato Francijos Saugu
mą Gandžiuose Ryšiuose su Sovietais
Paryžius.

spauda daugiausiai dėmesio 
kreipė į pasitarimus tarp 
generolo de Gaulle, laikino
jo Franci jos prezidento, ir 
maršalo Stalino Maskvoje.

Prancūzuose vyrauja nuo
monė, kad Franci jos išga
nymas daugiau priklauso 
nuo sąjungos su Sovietais, 
negu nuo santarvės su An
glija. Prancūzam atrodo, 
kad anglai nevykusiai kiša
si į Belgijos, Italijos ir 
Graikijos naminius reikalus. 
Prancūzai kalba, jog Sovie
tai palankiau elgiasi su gy
ventojais atvaduojamuose 
nuo vokiečių kraštuose.

Laukiama prez. Roose- 
velto atsilankymo Paryžiu
je netolimoj ateityje: bet

Francūzų šiuo tarpu ryšiai su Sovie
tais atrodo visų svarbiau
sias dalykas, kaip rašo N. 
Y. Times korespondentas 
Harold Callender iš Pary
žiaus.

Nacių Darbininkai Pabėgo 
Pas Raudonąją Armiją

London, gr. 4. — Naciai 
ginklavo darbininkus di
džiuose kariniuose fabri
kuose Miskolco mieste, 
šiaurvakarinėje Vengrijoje, 
ir varė juos į mūšį prieš 
Sovietų kariuomenę. Dau
guma darbininkų, tarp ku
rių buvo daug vengrų, ce
chų ir slovakų, perbėgo į 
Raudonosios Armijos pusę. 
Sovietiniai kariai šturmu 
paėmė Miskolcą.

Washington. — Galin
giausi Amerikos bombane- 
šiai B-29 sekmadienį vėl 
bombardavo kalnius taiki
nius Tokio, Japonijos sosta- 
miestyje, ir tarp kitko su
kėlė smarkius gaisrus Mu- 
sashinos orlaivių fabrikuo
se. Vienas amerikiečių 
bombanešis liko pušautas, o 
amerikiečiai sunaikino 4 
japonų lėktuvus ir gal dar 
8. Tai buvo jau ketvirtas tų 
oro tvirtumų žygis prieš 
Japonijos sostinę per 10 pa
skutinių dienų.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo štabo galvai 
gen. Geo. Marshall rašo 
Armijos ir Laivyno Žurna
lui, jog šį rudenį jis tikėjo
si, kad Vokietija galėsianti 
būti visai sumušta iki gruo
džio 7 d. Bet vokiečiai taip 
atkakliai ėmė gintis, jog 
nėra galimybės juos šiemet 
sumušti.

Gen. Marshall gyrė Ame
rikos kariuomenę už gabiai 
atliktus didžius žygius prieš 
vokiečius vakariniame fron
te.

Italijoj jankiai atlaiko 
pozicijas Bolognos srity j.

BLOGA CHINIJAI

Šaukią Visuotiną 
Graikų Streiką

Chungking.— Chinija su
siduria su didžiausiu kari
niu pavojum iš Japonijos 
pusės, ir jeigu chinai neat- 
rems japonų per porą atei
nančių mėnesių, tai Chinija 
galėsianti būti išmušta iš 
karo, kaip teigia United 
Press.

Japonai dabar artinasi 
prie Tuhshano, 80 mylių 
nuo strateginio Kweiyango.

Athenai. — Associated 
Press praneša, kad Earn 
(graikų patri jotinis Tautos 
Laisvinimo Frontas) šaukia 
visuotiną streiką prieš an
glų įsakymą nuginkluot ir 
išsklaidyt partizanus ir pro
testui dėl to, kad Graikijos 
valdžios policija šaudė ra
miai demonstravusius pat- 
ri jotus.

Pranešama, kad maištau
ja dauguma čechoslovakų, 
paimtų i vokiečių armiją ir 
pastatytų kovot prieš talki
ninkus pietiniame Franci- 

jos fronte.

■ JAPONIJOS LAIVŲ 
NAIKINIMAS

Perlų Uostas. — Ameri 
kiečių jėgos Pacifiko Van
denyne nuskandino bei pa
vojingai sužalojo dar pen
kis Japonijos laivus.

LAUKO ŪKIO REFORMA LIETUVO J - ŽEMIŲ GRĄŽINIMAS LIETUVIAM IR KT
Rašo B. Baranauskas, 

pirmininkas Tarybinės Lie
tuvos žemės komisijos:

Pagal Lietuvos Respubli
kos Aukščiausios Tarybos 
sprendimą, visi agronomai, 
matininkai ir kiti lauko ū- 
kio specialistai yra pašauk-Skaitėte šeštadienio Laisvė

je Russian War Relief gautą ti prie žemės skirstymo, 
telegramą. Našlaičių pilni Lie- Tai painus darbas, ypač to-

(Tąsa 5-me puslapyje) dėl, kad daug valstiečių yra

deportuoti į Vokietiją. Tuo 
tarpu reikėjo suvalyt der
lius ir apsėt laukus žiem
kenčiais javais.

Daugiau kaip 22,000 val
stiečių gavo žemės iki spa
lių 20 d. keturiolikoje Lie
tuvos apskričių, kurie buvo 
pirmiau atvaduoti nuo vo
kiečių. Tai yra trečdalis tų 
valstiečių, kuriem Tarybų

vyriausybė suteikė žemės 
1941 m.

Reikia atsiminti, kad na
ciai nužudė daug valstiečių 
ir dar daugiau išgabeno į 
Vokietiją, o daugelis kitų 
valstiečių persikėlė į kitas 
vietas, kad ištrūkt nuo vo
kiečių taksų rinkikų perse
kiojimų. Be to, Raudonojoj 
Armijoj tarnaujantieji val-

stiečiai nedavė vyriausybei 
aplikacijų dėl žemes, ka
dangi jie dar negali jos 
dirbti. Jiems yra skirta 12,- 
500 akrų žemės atsargą 
kiekviename apskrityje.

1549 aplikantai Zarasų 
apskrityje gavo žemės. Ro
kiškio 
kantų 
34,000

apskrityj 1912 apli- 
gavo daugiau kaip 
akrų žemės. Kėdai-

nių apskrityje 2003 šei
mom sugrąžinta 10,400 ak
rų žemės, kurią vokiečiai 
buvo atėmę; taip pat pa
skirstyta 10,500 akrų že
mės 608-nioms šeimoms, ku
rioms anksčiau nebuvo duo
ta žemės.

Neturintieji arklių vals
tiečiai gauna dovanai iš 
valstybės po arklį 25-iems

akrams žemės. Valdžia 
skirsto ir karves, po vieną 
septyniolikai akrų žemės. 
Valstietis gauna karvę, už
mokėdamas 40 procentų jos 
vertės tuojau, o likusius 60 
procentų — dalimis per tre
jus metus su 3 nuošimčiais 
palūkanų.

Pirmiau gyvenusieji va- 
(Tąsa 5-me puslapyje)
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Vokiškųjų Plėšikų Pėdsakai 
Kaune

Apie vokiečių “palikimus” Lietuvos 
didmiestyj Kaune “Tarybų Lietuvos” re
daktorius Jonas Šimkus rašo sekamai:

Kai rugpjūčio 2 dienos saulėtų ryta 
artinamiesi Kaunu, atydžiai jieškojau 
horizonte visiems pažįstamų radijo stul
pų. Bet jų niekur nesimatė. Vėliau suži
nojau, kad vokiečiai juos susprogdino. 
Pats savo akimis mačiau tuos milžinus 
išsitiesusius, sulaužytus ir sutrūnijusius 
aukštoje žolėje. Jie negyvi, bet byloja 
kiekvienam apie vokiškų barbarų nusi
kaltimus Kaune.

Važiuodamas atydžiai sekiau iš tolo 
pasirodžiusius Petrašiūnų raudonus sto
gus. Pro dulkes matėsi dar stati kami
nai, o tolumoje kilo dideli graizų dūmų 
debesys. Taip širdis troško, kad surastu
me sveika Petrašiūnų elektros stotį ir 
popieriaus fabrikų. Deja, okupantas elek
tros stotį pagrindiniai sunaikino, lygiai 
kaip sunaikino antrų elektros stotį Kau
no centre. Vokiški žvėrys Kaunu paliko 
be šviesos ir energijos. Bet popieriaus 
fabriko pastatai stovėjo sveiki. Iš arčiau 
apžiūrėjus pasirodė, kad popieriau^ fab
rikas palyginus mažai tenukentėjo, bet 
paleisti tuoj į darbų jo neįmanoma. Oku
pantai pagrobė motorus, svarbiausias 
mašinų dalis, diržus ir kitus dalykus, ku
riuos taip sunku dabar pristatyti.

Nuo Vytauto kalno atsidengė gražu
sis Kaunas. Jis buvo nuostabus savo gra
žiais baltais namais, paskendusiais so
duose ir žalumynuose.

Reikia pasakyti tiesų, kad Kaunas pa
lyginti nuo bėgančio priešo nukentėjo 
labai nežymiai, jeigu žvelgti į jį iš išo
rės. Tik kur-ne-kur sudeginti ar susprog
dinti pastatai ir pastatų marioje tai ne
daro didelio įspūdžio. Bet esmėje Kau
nas nuo vokiškų grobikų nukentėjo ne
paprastai daug. Nėra tokios įmonės, fab
riko ir dirbtuvės, iš kurios vokiečiai ne-

dalis. Moderniškiausios visoje Lietuvoje 
“Spindulio” ir “Žaibo” skaustuvės api
plėštos paskutiniškai. Išgabenti linotipai 
ir inter tipai, moderniškieji aparatai, li- 
notipų magazinai ir matricos, 'motorai, 
visas šriftas ir metalo atsargos, diržai. 
Tai nebe spaustuvės, o jų griaučiai.

Tas pats vaizdas “Litekso” ir “Kauno 
audinių” fabrikuose. Malūnų dalis su
sprogdinta, kita dalis taip sužalota, kad 
greit negalės dirbti. Puikusis “Dro
bės” fabrikas, į kurį nemaža savo kapi
talo įdėjo ir Amerikos lietuviai, vokiečių 
iš pagrindų susprogdintas. “Litmedis” 
sudegintas, “Koton” susprogdintas, “Me
talas” (buv. Vailokaičių metalo fabri
kas)’ — susprogdintas ir sudegintas. Vi
si Kauno tiltai susprogdinti, geležinkelio 
stotis susprogdinta ir sudeginta, geležin
kelio tunelis išsprogdintas. Pusė Vili- 
jampdėš, kur buvo geto, — išsprogdinta 
ir sudeginta. Technikos fakulteto gražie- 
jD-rūjnai Aleksote — sudeginti. “Mais
tas” susprogdintas. Ilgas būtų sąrašas, 
jei viską skaičiuočiau. Ir vis dėlto Kau
nas atrodo sveikas palyginus su Vilniu
mi, kuris 50 %? sugriautas ir sudegintas. 
Hitleriniai barbarai, tarytum keršydami 
Lietuvos rašytojams, susprogdino rašy
tojų (buv. Vailokaičio) puikiuosius rū
mus, Nuo vokiečių vykdytų Kauno pa
statų sprogdinimo išbirėję daugumos na
mų stiklai, kai kur,su visais rėmais, nu- 
laksčiusios nuo stogų čerpės.

Vokiški okupantai pasitraukdami pa
grindiniai apiplėšė Kauno prekių ir mai
sto sandėlius. Kaunas paliktas be duo
nos, be pačių reikalingiausių prekių, be 
vandens — nes susprogdintas vandentie
kis. Tegul Kaune ir gyventojų radome 
labai mažai (dauguma pasitraukė į kai
mus), bet ir likusiems pirmomis dieno
mis nebuvo kuo maitintis, išskyrus Rau
donosios Armijos pagalbų.

Okupantai, išbėgdami iš Kauno, laks
tė kaip pamišę gatvėmis ir šautuvų buo
žėmis daužė krautuvių vitrinas, prie pro
gos veržėsi į vidų, kų sugriebdami metė 
į sunkvežimius ir gabenosi su savimi. Jie 
kaip paskutiniai marodieriai laužė ramių 
kauniečių, pasitraukusių nuo karo į kai
mų butus, grobė iš ten maistų bei drabu
žius ir gabenosi su savimi. Niekuomet 
ir nieks nepamirš tų panikos pagautų 
plėšikų ir marodierių, kurie lyg prieš
mirtinio mėšlungo tampomi siautė pa
skutines savo gyvenimo Kaune dienas.

Didžiai sužeistas, išniekintas, apipilėš- 
tas, bet dabar išvaduotas ir laisvas mū
sų Kaunas. Laisvės Alėjos liepų pavėsis 
atgaivina nuvargusį, ilgai keliavusį žmo
gų. Užgeso gaisrai Vilijampolėje, sena
miestyje ir uosto rajone, padangė mėly
na ir gryna, o joje nardo galingi tarybi
niai sakalai. Jie saugo mūsų Kaunu. Ma
lonus ir raminantis tai ūžesys. Jo prie
dangoje Kaunas pradės naujų gyvenimų 
— atsistatymų iš pelenų ir griuvėsių.

Blogi Klerikalų Darbai
Kaip Jie Viską Pasigrobė į Savo Rankas ir Lietuvos Šelpimą Išnaudojo Savo Bizniui ir 
Piktai Klerikalinei Politikai.—Žymioji Lietuviu Tautos Rašytoja Žemaitė Juos Pasmerkė ir 
Ją Pragaištingus Darbus Iškėlė Aikštėn.-Ji Taipgi Ragino Amerikiečius Klerikalą Fondui 

Neduoti Nė Cento!
Kada šiuomi laiku pasii

mi ir skaitai lietuvių kry
žiokų laikraščius, tai jokiu 
būdu nesinori tikėti, kad tai 
būtų lietuvio parašyta! Ma
nai, kad kokio judošiaus vo
kiečio, ar lenko imperialis
to, kurisai jei tik turėtų to
kių gerklę, tai visų žmonija 
vienas prarytų. Bet lietu
viai klerikalai gal bus ar
šiausi už visus kitus. Ir jie 
vadinasi /Kristaus vietiniu- i keliolika lietuvių; 
kais, Dievo tarnais! Jie da- i“od noša po grošu”; 1 • I • V I "I 1 I • 1 V • J

Naminis Frontas

MŪSŲ PATRIOTINE PAREIGA

1944

W

S SU E DATE 
this IMS F-FtSrCAYa/

II

mu-Paskolinkim pinigų savo tosios Paskolos Karinių Bo- statys ginklus, greičiau 
nų, tuo greičiau išgirsime sų armijos sutriuškins na
ta jaudinančiai linksmų ži
nia — Naciai Sumušti, Pa
siduoda! Neužilgo po tokios 
žinios iš Vokietijos sektų 
panaši žinia iš Japonijos. 
Tada mes jau būtume tikri, 
kad mūsų kariai sugrįš. Ir 
sugrįš pergalėtojais. To
kias žinias, tuos didelius 
mums visiems džiaugsmus 
gali priartinti greitas išpir
kimas 6-tosios Paskolos ka
rinių bonų už 14 bilionų do
lerių.

Greičiau valdžia gaus šios 
paskolos pinigus, greičiau 
prigamins ir į frontus pri-

valdžiai, savo šaliai, savo 
ateities užtikrinimui. Sko- 
linkim tuojau — šiandien, 
ne rytoj. Šiandien mūsų ka
riai yra frontuose. Šiandien 
jie yra išstoję akis į akį su 
nuožmiais, gerai ginkluo- | 
tais priešais. Mes turime 
duoti ginklų savo kariams, ' 
geriausių ginklų ir daugiau, 
negu priešų kariai turi, nes 
mes turime sunaikinti prie
šus. 6-to j i Karinė Paskola 
yra geresniems ginklams 
negu priešų ir daugiaū gin
klų mūsų kariam, negu kad 
priešai turi.

Juo anksčiau pirksime 6-

Atidarytos Keturios Jstaigos 
Veteranu Paskolų. Reikalu 
WASHINGTONAS. — Ve

teranų Administracija atidarė 
keturias naujas įstaigas, kurių 
tikslas rūpintis veteranų namų 
paskolomis, suteikiant garan
tijas pagal G. I. Teisių Dekla
raciją. Veteranų Administra
cijos pareiškimu, šios įstaigos 
nepalaikys tiesioginio kontakto 
su veteranais, o turės reikalo 
su bankais ir kitais būsimais 
paskolų dalintojais, kuriems 
bus reikalingos paskolų garan
tijos. Minėtosios įstaigos yra 
New Yorko mieste, Washing
tone, Chicagoje ir San Fran
cisco. Aktas autorizuoja 50 
nuošimčių garantiją sumai, ne
didesnei kaip 2,000 dolerių, 
patvirtintoms paskoloms, iš
duotoms tikslu pirkimo, patai
symo, ar kitokio patobulinimo 
■namų, įmonės ar ūkio.
1 OWI.

tuos palieka. Sužinoję tai, rinkti iš visų partijų įvai- 
Vilniaus lietuviai irgi ėmė rių pakraipų žmonių, kad 
savaisiais rūpintis. Per dvi 
dienas susirinko kelis šim
tus žmonių,, sykiu sų vai
kais. Gavo butų prie šv. Mi
kalojaus 'bažnyčios, blaivi
ninkų salėj. Ten juos visus 
sukimšo, sutalpino, kaip 
silkes į bačkų, Kįla klausi
mas: kuo juos maitinti?

“Susirenka geros valios
sumeta 

pasi- 
bar jau nemokina žmones | daro kelios dešimtys rublių, 
mylėt savo artimų, kaipo | Štai ir galima tų kartų pa- 
patsai savę. Ne! Kaip tikIvalgydinti. Organizuojasi
priešingai. Dabar jie moko j moterys, perka produktus, 
neapkęsti, mušti, kur tik jį ■ pabėgėlės pačios išsiverda, 
sutinkate. I ir visi pavalgo nors sykį

Kunigų dabartinis nusi-L dienoje, 
statymas link Lietuvos ir 
jos žmonių šelpimo ta gerai 
patvirtina. „ Jie mato, kad 
progresyviai lietuviai tam 
tikslui smarkiai darbuojasi, 
renka aukas, drapanas siun
čia Lietuvos žmonėms su
šelpti, ir jiems gerai seka
si. Tai kunigams panižo 
kailis. Jie mato, kad Lietu
vai Pagalbos Teikimo Ko
mitetui aūkos plaukia. O 
kunigai prie to fondo nega
li prieiti. Nors komitetas 
šaukė ir šaukia visus lietu
vius prisidėti prie jo, bet 
klerikalai gerai žino, kad 
jie patys vieni to fondo ne
galės kontroliuoti. Negalės 
ir jo įplaukas švaistyti, kur 
tik jiems patinka. Užtad 
prie jo prisidėti jie nema
to reikalo.

O ramiai 
žiūrėti irgi 
kia tverti 
fondas, kurio patys visas 
įplaukas kontroliuos ir sau 
riebias algeles pasiimti ga
lėtų ir už tai jų niekas ne
kritikuotų. Jie šaukia — 
duokit mums savo aukas 
dabar, o mes jas laikysime, 
kol bus “laisva Lietuva” 
arba kol mūs atstovus įsi
leis Lietuvon jūsų dovanas 
išdalyti!

Jie mano taip padaryti, 
kaip per pirmąjį pasaulinį 
karų darė, kada užsidėjo 
krautuves ir brangiai par
davinėjo tik tiems, kurie 
galėjo pirkti, turėjo pinigų, 
amerikiečių suaukotas dra
panas! Nors tai kriminališ- 
kas prasikaltimas, bet ku
nigai to nepaisė.

Jei kas tam netikite, tai 
įsigykite knygelę “Žemaitės 

| rastai Karės Metu”. Ten 
rasite tiesų apie juos.

Klerikalai ir dabar eina 
tuo pačiu keliu. Aš čia pa
duodu keletu ištraukų iš 
Žemaitės knygelės.

Štai iš jos laiško iš Vil
niaus, rašyto savo sūnui A- 
merikoje. Apibūdinus pabė
gėlių vargus, . Žemaitė sa
ko:

“Sukruto vilniečiai lenkai, 
ėmė rūpintis pabėgėliais, 
tverti draugijas, rūpinti 
butus, teikti maisto. Bet 
atsiranda daug žmonių, su 
kuriais jie negali susiro-

komitetas išeitų bepartyvis. 
Kunigas Olšauskas karštai 
pritaria, kad čia apie par
tijas nei minėti nereikia; 
pašalpos darbas šventas, vi
siems išvien turi rūpėti, 
vienybėj turi darbuotis ir t.

sau sėdėti ir 
negalima. Rei- 
savo atskiras

cius ir japonus.
Gen. Eisenhoweris sako,' 

kad amerikiečiai paleidžia kuoti, kurie nesupranta ki- 
po 5,000 svarų amunicijos > taip, kaip tik lietuviškai — 
kas minutę į vokiečių po-, 
zicijas. Duokime jiems dau
giau amunicijos, teleidžia 
po 10,000 svarų į minutę, 
tegu greičiau sunaikina 
priešų.

Dienraštis Laisvė parduo
da Karines Štampas ir Bo
nus. Bile kada jūs galite 
užeiti į Laisvės raštinę ir 
įsigyti 6-tosios Karinės Pa
skolos Bonų. Kurie gyvena
te toli nuo Laisvės įstaigos,

tie kuogreičiausiai eikite į 
paštų, į bankų ar į bi kurių 
valdžios autorizuotų įstaigų 
ir nusipirkite bonų. Pirkite 
už $100 ar daugiau. Su
praskite, kad jūs tik skoli
nate valdžiai pinigus ir 
gaunate aukštesnį procen
tų, negu banke, ir pačios 
valdžios, yra garantuotas 
jūsų investmentas.

P. Buknys,

“Tuo tarpu susitveria ko
mitetas iš 20 žmonių, gau
na' greit leidimą, užmoka 
narių mokesčius, kiek kas 
išgali, net po kelias dešim
tis rublių tūli — vėl pasi
daro fondas; iš to maitina 
pabėgėlius ir toliau. Nors 
ankštai, žmonės ' susislėgę, 
ant žemės guli, menkai val
gę, — bet bile po pastoge, 
bile tik badu nemirštą — 
džiaugiasi.

“Nepraslinko pora savai
čių po sutvarkymo pabėgė
lių, kaip neužplūs dar nau
jų, mažne antra tiek. Da
bar nors pasiusk, o nėra 
kaip besutalpinti klebono 
salėj pavestoj kelis šimtus 
žmonių. Lietuvių komitetas 
galvoja, sukasi. Buvo nu
samdytas butas prieglaudai 
vaikų miestelėnų — kemša 
tenai dalį bobų su mažais 
vaikais; pakraštyj miesto 
samdo du vasarnamiu ir 
ten talpina, skaido pabėgė
lius. Prisipildė-visi butai, o 
salė kaip pilna, taip pilna.

“Pirmininką išrinkome 
(nes ir aš komitete) labai 
darbštų, energiškų žmogų 
— buvusi Durnos atstovų 
Andrių Bulotų. Sugabus ir 
išmanantis tai vyras; daug 
žino, daug ryšių su visokio
mis draugijomis turi. Kaip 
besugabėdamas sukasi: iš 
privatiškų draugijų po tru
putį išgauna, išplėšia lėšų 
pabėgėliams maityti.

“Bet girdint baisių pasa
kojimų apie provincijas, 
parūpo lietuviams ir ten su
žinoti. Įgaliojo susirinkimas 
ponų Bulotų pavažinėti, pa
sižvalgyti po Suvalkų gu
bernijų (jis pats suvalkie
tis). Išvažiavo. Užtrukęs a- 
pie 10 dienų, baisius paveik
slus sunaikinimo šalies su
grįžęs ^papasakojo. Liko nu
tarta platinti savo veikimų 
ir sodžiaus gyventojus 
šelpti. Sustatė įstatus, pa
davė patvirtinti, pasitaręs 
su gubernatoriais, paprašė 
leidimo šelpti nukentėjusį 
kraštų net keturiose guber
nijose — Kauno, Vilniaus, 
Suvalkų ir Gardino; žino
ma, tam savo veikimui rei
kalavo ir valdžios lėšų. Tų 
leidimų gavo, ir lėšų iš šen, 
iš ten, tikėjosi' gauti.

“Pirm gavus minėtųjį lei
dimų mūsų pirmininkui pla
čiai veikti šelpimu, tam pri
reikus daugiau darbininkų, 
buvo šauktas visuotinas su
sirinkimas, išrinkti didesnį 
komitetų, prisirašyti dau
giau narių. Paskirtų jį va
karų renkasi susirinkiman 
didžiausi būriai davatkų, 
davatkinų ir mažas skait
lius kunigų su Olšausku 
priešakyj.

“Prieš rinkimus 
pirmininkas, kad

patarė
reikia

j-’AoW

“Susirinkimo pirmininku 
išrenka Durnos atstovų Y- 
čų, irgi amerikiečiams ži
noma.

“Prasidėjo rinkimai slap
tu balsavimu. Pradėjo nešt 
parašus nematyto,s, negir
dėtos moterys, davatkos. 
Sunešė arti šimto. Skaito 
balsus, mes ir išsižiojom:— 
mūsų Bulotai nė balso. Ku
niginiai po šešias, septynias 
dešimtis balsų, o Bulotai — 
dvidešimts. Neužteko kan
didatų, reikia dar rašyt — 
vėl Bulotos vardo nėra!

“Ėmėme žiūrėti pašaliais. 
Pasirodo, kad kortelės, iš- 
anksto parašytos, dalina
mos davatkoms. Kunigėliai 
taip įsikarščiavo, kad net 
be sarmatos balsu aniems, 
kas iš jų rašo, šaukia: Ra
šyk ta, tų ir tų. Arba Ol
šauskas priėjęs prie vienos 
moteries barasi: “Tamsta 
už Bulota balsavai — no!” 
Ta išsigandusi teisinasi: 
“juk man kortelės buvo 
duodamos”.

“Na, ir tokiu būdu mūsų

Darbininkų
Sveikata

RIEBIAM BŪT 
— NESVEIKA

Yra keistas tarp žmonių 
supratimas, būk apvalus, 
riebus, raudonas — tai ir 
sveikas. Gal būt tai atėjo 
dar iš baudžiavos laikų. 
Tuomet dykūnai, ponai 
vaikštė nutukę, pilvuoti, su 
nukabusiais pagurkliais. O 
baudžiauninkai, dvarokai— 
perkarę, sudžiūvę, pasausė- 
liai: valgyt mažai tegauda
vo, o dirbdavo nežmoniš
kai. Antra vertus, bet ko
kie įsisirgę ligoniai vis daž
niausia atrodę liesi. Vadi- 

pirmininkų išmetė. Komite-;nas, jei atbulai, jei atrodai 
tas pakliuvo j kunigų ran- pusriebis arba riebokas, tai 
kas; tiesiai išplėšė iš Bulo- jau esi sveikas.
tos rankų; gatavas darbas i Tikrenybėj kitaip yra. 

Būti riebiam yra nesveika. 
Ir nutukėliai ilgai negyve
na. Statistikos duomenų 
skaitmenys tatai aiškiai pa
rodo. Kiekvienam žmogui, 
sulig bendru kūno sudėji
mu, yra sava svorio norma. 
Ir, jei tau svorio priauga 
kad ir penkiais nuošimčiais 
virš normos, tai jau tave 
tas svorio perviršis padeda 
greičiau žemyn traukti. 
Taip yra pusamžiam žmo
gui, anapus 35-40 metų. 
Vaikui arba jaunuoliui tai 
da nieko. Jaunam tai da ir 
geriau, jei keletu svarų sve
ri virš savo normos. Jau
nas visa kuo veiklesnis, 
daugiau energijos eikvoja, 
tai jam ir valgyt reikia dau
giau.

Pagyvenusiam ž m o g ui 
vaikščiot apdribusiam, tau
kais apaugusiam — tai da 
blogiau, negu sunkų akme- 

fnį nuolat ir nuolat su sa
vim nešiotumeis. Ir tų laši
nių priauga nuo aptingimo, 
nuo fizinio neveiklumo ir 
nuo persivalgymo, ypač nuo 
tų nelabųjų civilizuotų gar
dėsių: nuo denatūruotų, su
darkytų, išfabrikuotų, išsijo
tų, išdailintų, chemiškai 
baltintų miltų, — nuo nebe
gyvų krakmolų ir cukrų.

Baltas cukrus, iškoštas 
siropas, visokie sugadinti 
angliavandžiai (carbohyd
rates, starches), saldainiai 
užima visą pusę amerikiš- 
kos dietos. Tokie skanėstai 
duoda daug kalorijų, šilimos 
vienetų, bet kas iš to, kad 
juose nebėra vitaminų ir 
mineralų. O tai žmogų la- 

Tai taip Žemaitė . inf or-. blausiai ir gadina. Krak- 
mavo amerikiečius apie molai gamtiniam stovy yra 
Lietuvos klerikalų šunybes geras ir reikalingas valgis, 
su -šelpimu Lietuvos pabė- ,ir jų būtinai reikia, nes jie 
gėlių. Kitą sykį paduosiu iš tebeturi ir vitaminų ir mi- 
kito laiško, kuriame jinai neralų. Riebus žmogus pri- 
informavo apie to klerikalų valo daugiau mankštytis, « « a. . *■ 1 • v 1 • 1 1 J • — • ?

paliko. Mes po laiko susi- 
pratom; mat perdaug užsi- 
tikėjom jų kalbom apie vie
nybę. Parodė mums “vie
nybę!”

“Dabar p r įsimindami 
plėš nuo žmonių aukas per 
klebonijas, bažnyčias... O 
kiek jų gaus nukentėję — 
niekam nerodys. Aukas si
joja per politikos rėtį: kas 
pirmeivis, skaito “Ūkinin
kų” ar “Žinias”, toks badu 
dvės, pašalpos negaus.

“Naujo komiteto pirmi
ninku išrinko Yčų; na, ir 
kitus į valdybų kunigams 
parsidavusius arba ant 
dviejų kėdžių sėdinčius. To
kius visus išsirinko, ku
riuos galėtų už nosies ve
džioti. Pašalpa gaus tik ka
talikai; kuniginiai taisys 
sugriautus bažnyčios bokš
tus ar naujus statys. Da
bar šelpimo komitete vien 
politika viešpataus, sijotai“- 
per katalikystės rėtį. Kuni
gas Olšauskas visiems no
sis nusmaukė.

'‘Parašiau tau visų istori
jų, kad siųsdami kuomet pa
šalpų, neįkištumėt aukų į 
kunigų nagus bent jūs, kai
rieji. Nes dėlto jie veržiasi 
į pašalpos valdybų, kad ti
kisi iš Amerikos skatikų 
pasiplėšti. Prieš siuntimą 
pagalvokit ir su mūsų re
dakcijomis pasitarkit, kur 
ir kaip savo pašalpų siųsti. 
Gerai žinoma, kad jiems ne 
žmonių vargas rūpi, bet pi
nigai, aukos.
tas davatkinis komitetas 
veiks, vėl tau parašysiu.”

Kaip toliau

užgrobto 
liūs.

komiteto darbe- fiziškai dirbti, gimnasti- 
jkuoti ir mažiau valgyt.

Susninkų Jurgis. ' Dr. J. J, Kaškiaučius
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Labas, brangieji:
Rašydamas jums šiuos 

kelis žodelius, kartu turiu 
garbes pasveikinti, linkėda
mas jums daug laimės jūsų 
gyvenime. Dovanokit man, 
kad rašau su paišeliu, nes, 
žinot, fronto sąlygose sun
ku gauti rašalo. Labai dė
kingas už jūsų dovanas, 
kurias aš gavau, būdamas 
apkasuose kovoje su vokiš
ku fašizmu. Labai džiau
giuosi, kad neužmirštat jūs 
mus sunkiose kovos sąly
gose.

Mes žinom ir jaučiam, 
kad mus neužmirštat jūs, 
brangūs lietuviai, kurie 
rdndatės tolimam krašte.

Brangūs broliai lietuviai, 
užpuolė mūs kraštą vokiš
ki fašistai, kurie per am
žius trempė mūsų žemę, 
naikina mūsų miestus ir 
kaimus, žudo mūs tėvus, 
brolius ir seseris. Už tai 
mes keršinam ir musam 
juos be gailesčio. Aš pats 
esu kulkosvaidininkas ir iš 
kulkosvaidžio esu sunaiki
nęs daugiau 200 hitlerinin
kų ir atlaikiau kontr-ataką 
ir už tai paduotas apdova
nojimui. Pasižadu dar sti
priau mušti priešą ir išva
duoti savo brangią tėvynę 
Lietuvą ir vargstančius jo
je brolius. Džiaugiuos, kad 
mus neužmiršta ir Ameri
kos lietuviai. Aš dar pa
spaudžiu stipriau savo kul
kosvaidį ir paleidžiu šūvius 
j vokiečius.

Serž. Jonas Straleckas.

26. 12. 43 m. 
Veikiančioji Armija.

Mielas drauge!
Priimkit labų dienų nuo 

Lietuviškos Divizijos, ka
riaujančios už laisvą Lietu
vą didvyriškos Raudonosios 
Armijos eilėse.

Gavus mano batalijone 
Jūsų atsiųstas dovanas, 
norisi parašyti Jums keletą 
žodžių, papasakoti, kaip 
mes kariaujame, kaip pade
dam visai žmonijai naikinti 
prakeiktą jos priešą — vo
kišką fašizmą.

Mūsų divizija jau spėjo 
praeiti didelį kelią ir įsigy
ti gerą vardą tarp kitų ka
riaujančiųjų divizijų. Vien 
tik prie Oriolo miesto, mū
sų divizija praėjo virš šim
tą kilometrų — kaujantis, 
išlaisvino virš 60 gyvenvie
čių nuo vokiškų barbarų. 
Lietuviai parodė, kad jie 
moka kariauti už teisybę, 
parodė, kad niekuomet ne
sutiks, kad Lietuva būtų 
pavergta vokiečių grobi
kais.

Mes žinom, už ką kariau
jam; žinom, kad kariauja
me už teising'ą dalyką; ži
nom, kad galų-gale nugalė
siu), ir užtat mums niekas 
nebaisu, niekas nesunku. 
Fricą mušėm, mušame ir 
nenustosim mušti ateityj. 
Žinom, kad kariaujame ne 
vieni, su mumis visas lais
vas pasaulis. Žinom, kad su 
mumis galingoji Didžioji 
Britanija ir Jungtinės A- 
merikos Valstijos. Žinom, 
kad su jų pagelba vokiečių 
fašizmas greitu laiku bus 
galutinai sutriuškintas.

Mano ba tali jono kovoto
ju ir vadų vardu, savo var
du, širdingai dėkoju už at
siųstas dovanas ir pasiža
du dar stipriau mušti hitle
rininkus, tuo priartinti tą 
momentą, kada Lietuva vėl 

bus laisva — didžiosios Ta
rybų Sąjungos narys.

Kapitonas Dibenskis.

Mielos Draugės iš 
Moterų Kliubo!

Šiandien aš gavau dova
nas iš Amerikos. Ačiū už 
tai, kad neužmirštate mūsų 
lietuvių, kuriuos vokiški 
žvėrys privertė trauktis iš 
gimtinės.

Dabar aš mokausi lietu
viškoje amatų mokykloje ir 
būsiu greit elektro monte- 
rium. Dabar aš tik mokaus, 
bet žinau, kad mano ama
tas — elektro monterių, 
bus reikalingas atstatyt 
Lietuvai, kada ji bus atva
duota iš vokiečių banditų. 
Dabar mums labai linksma, 
nes Raudonoji Armija puo
la ir greit atvaduos Lietu
vą ir pakels į Gedimino 
kalną. Tada aš vėl pamaty
siu savo mamytę ir tėvelį ir 
sesutę Onytę, jei ji bus dar 
gyva, nes kada aš išvažia
vau į pionierių stovyklą, ji 
sirgo.

Aš vakar buvau ligoni
nėj, kur aplankiau karius 
lietuvius, sužeistus fronte. 
Iš viso čia gydosi 10 karių. 
5 jau baigia sveikti ir greit 
žada vėl grįžti į frontą, 
kad keršyti vokiečiams už 
savo žaizdas ir lietuvių.

Baigiu rašyti ir laukiu 
iš Jūsų atsakymo.

Viso gero Jūsų Janina. 
Kuibiševas, 
1943 m., gruod. 15 d.

Brangūs draugai!
Mes su jumis buvome ir 

esame surišti giminingais 
ryšiais, bet šiandieną nepa
prastoje kovoje su vokiškais 
fašistais — sprogstant sna- 
riadams, gauname nuo jū
sų dovanas ir laiškus. Jie 
mums dar daugiau prime
na Jus ir Jūs tampate 
mums dar artimesni, nes 
tuo ir Jūs prisidedate prie 
išliuosavimo brangios mū
sų tėvynės Lietuvos. Už tai 
mes esame be galo dėkingi. 
Dar daugiau mes savo krū
tine skinsime kelią į mūsų 
brangią tėvynę Lietuvą. 
Mes žinome, kad ten kanki
nami mūsų tėvai, broliai ir 
seserys laukia išliuosavimo. 
Visi degame noru kuogrei- 
čiausia išvaduoti mūsų tė
vynę. Baigdamas, aš jus 
užtikrinu, kad mes neužil
go išvaduosime mūsų bran
gią tėvynę Lietuvą.

Kapit. Jurginis. 
25. 12 1943.

1943. 12. 26 
Brangūs broliai ir seses.

Prašau leisti man padė
koti jums už prisųstus laiš
kus ir dovanas.

Brangūs broliai, džiugu 
man buvo, kuomet man į- 
teikė jūsų dovanas ir laiš
kus. Skaičiau jūsų laiškus 
su dideliu džiaugsmu ir jau
čiu, kad mūsų broliai lietu
viai, gyvenantieji tolimam 
užjūryje, mūsų nepamiršo.

Brangūs broliai, aš jau 
antri metai, kaip kariauju 
su vokiškais grobikais Rau
donosios Armijos eilėse. 
Kaunuosiu už kiekvieną že
mės pėdą, už užgrobtą tė
vynę, už pavergtus tėvus 
ir brolius ir seserį, kurie 
gyvena K. Naumiestyje. E- 
su artileristas, pabūklo vir
šininkas. Taikliai šaudom į 
priešą, naikindami jo ug
nies taškus, sunaikinau du 

kulkosvaidžių lizdus tiesio
giniu šaudymu ir (2) dro- 
tus, už ką buvau apdovano
tas medaliu už drąsą.

Brangūs broliai, vokiškie
ji hitleriniai rudieji šunes 
bėga nuo mūsų tvirtų smū
gių, kuriuos mes jiems su- 
duodam. Baigiam išlaisvin
ti Bielorusijos teritoriją, 
artinamės prie Lietuvos že
mės ir greitai ateis laikas, 
kuomet mes išlaisvinsime 

savo pavergtuos, brolius ir 
bus sumuštas vokiškas pra
keiktas fašizmas.

Brangūs broliai, prašau 
rašyti daugiau, aš jums 
taip pat daug ką parašysiu 
iš mūsų kovų.

Su pagarba,
Mockevičius Pranas 

sūn. Konstantino.
Mano adresas: Polevaja 

poetą 68573 P.

ŽINIOS APIE AMERIKIEČIU DOVANAS 
UETUVOS ŽMONĖMS

Russian War Relief, per kurį Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas siunčia Lietuvos žmonėms amerikiečių

lietuvių pašalpą, išleido
Lietuvos našlaičiai ir par

tizaniniai kovotojai buvo 
tarpe gavėjų dovanų iš vė
liausio amerikiečių siunti
nio drabužių ir batų nuo 
Russian War Relief ir Lie
tuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto. Taip paskelbė 
šiandieną (lapkričio 28-tą) 
Edward C. Carter, Rus
sian War Relief preziden
tas.

Informacijos apie Rus
sian War Relief dalinamą 
pašalpą naujai išlaisvinta
me krašte gautos specialėje 
kablegramoje Carter’iui, 
atsiųstoje vakar nuo Leo 
Gruliow, Russian War Re
lief atstovo Sovietų Sąjun
goj.

Amerikiečių atsiųstos pa
šalpos išdalinimas tenai, 
aiškina Gruliow, vadovau
jamas specialės komisijos, 
susidedančios iš atstovų 
Lietuvos sveikatos, švieti
mo ir socialio saugumo de- 
partmentų, priežiūroje Ma
rijonos Grigorauskas, tau
tos Liaudies Komisarų Ta
rybos pirmininko padėjė
jos.

Panelė Grigorauskaitė sa
ko, kad labiausia trūksta
mu daiktu krašte yra dra
bužiai ir batai ir kad nuo 
amerikiečių gautos dovanos 
išdalinamos “g r e ičiausiu 
galimu būdu”, kad nugalėti 
pasekmes nacių “sistemati- 
ško plėšimo.” Lietuva buvo 
vokiečių jėgų ‘Okupuota 
daugiau trijų metų iki pe- 
pereitą rugpjūtį tapo išlais
vinta Raudonosios Armijos, 
partizaninių kuopų ir Lie
tuvių Korpo.

Jinai sakė, jog 800 ame
rikoniškų ploščių, 600 porų 
batų ir keli šimtai setų ki
tokių drabužių buvo išda
linta nariams 48 partizaniš
kų dalinių. Nors tai paden
gia tik dalinai jų reikalus, 
tačiau “tai yra didelė pa
galba”, pareiškė Grigoraus
kaitė.

Daugelis šeimų, toliau 
pasakojo ji, turi tik vieną 
ploščiuką ir tik vieną porą 
batų trims ar daugiau vai
kams. Net ir tie, kurie iš
vengė nacių plėšimų, buvo 
priversti išmainyti paskuti
nį savo šiltą drabužį ant 
maisto.

Lietuvos našlaičiai, kurių 
tėvai buvo užmušti nacių

1943. 12. 26.
Brangūs draugai — lietu

viai! Aš jums dėkoju už 
laišką ir dovanas ir džiau- 
giuosiu, kad jūs nors senai 
apleidote mūsų tėvynę Lie
tuvą, visgi neužmirštat Lie
tuvos ir mūsų lietuvių, ko
vojančių su fašistais. Aš 
jau metai, kaip su geriau
siais Lietuvos sūnumis ka
riauju su vokiškais niek
šais, pagrobusiais mūsų 
tėvynę. Dedu visas pastan
gas, kad greičiau būtų su
naikinti fašistai ir atvaduo
ta brangioji Lietuva. Mes 
kiekvieną dieną einame ar
čiau prie Lietuvos ir prie 
galutino fašistų sunaikini
mo. Dovanokit, kad rašau 
paišeliu, nes fronte rašalu 
ne visada galima. Linkiu 
jums viso gero.

Mano adresas: Lauko pa
štas 68573 C. Dudonis VI. J. 

sekamą pareiškimą: I
okupantų ar išvaryti Vo
kietijon vergų darbui, vil
kėjo tiktai “vienus marški
nius ir nieko daugiau,” ka
da juos Raudonoji Armija 
surankiojo ir patalpino vie
tinėse našlaičių prieglaudo
se, pasakojo Mikalina Meš
kauskienė, Lietuvos Švieti
mo Departmento direkto
riaus padėjėja.

“Reikmenys iš Amerikos 
turi specialę vertybę pagal
bai mūsų prieglaudų šiuo 
laiku, kada yra tokia didelė 
stoka pačių elementariš- 
kiausių reikmenų.” Reikš
dama padėką Amerikos 
žmonėms už pagalbą, Meš
kauskienė pareiškė, jog “jie 
pagelbsti mums atsteigti 
normališkas būtiniausias są
lygas tūkstančiams vaikų.”

Panašiai įvertinančiai pa
reiškė Kostas Korsakas, 
žymus rašytojas ir kriti
kas; Bronislovas Leonas 
Pušinis, majoras Vilniaus, 
Lietuvos sostinės; Antanas 
Brašiškis, Liaudies Komi
sarų Tarybos pirmininko 
padėjėjas; profesorius Vy
tautas Girdzijauskas, Lie
tuvos Sveikatos Depart
mento viršininkas.

Russian War Relief reik
menys, pareiškė Korsakas, 
kuris taipgi yra nariu pa
šalpos komisijos, perduoda 
mums didelę moralę para
mą, kaip kad ir materialę 
pagalbą. Tie reikmenys 
’’mums dar kartą pasako, 
kad mūsų pasiaukojimai ir 
kitų mirtys mūšių laukuo
se prieš vokiškuosius civili
zacijos priešus sukėlė gilią 
simpatiją. Tose nuoširdžio
se dovanose mes matom pa
žadą taikios ir draugiškos 
kooperacijos tarp mūsų 
žmonių ateityje.”

Majoras Pušinis, specia
liame laiške “Brangiems 
Amerikiečiams Draugams”, 
proga neseniai įvykusios 
sukakties Sovietų revoliuci
jos, raportavo, jog Russian 
War Relief reikmenys iš 
Amerikos “leidžia mums 
greičiau pridengti ir pri
glausti nukentėjusius nuo 
fašistų jungo.”

Tokie dideli buvo Lietu
vos nuostoliai, rašo jis, jog 
“mums nepaprastai trūksta, 
visko”, nežiūrint, kad So
vietų Sąjunga padeda pini
gais, drabužiais, industri

jai reikmenimis ir statybai 
medžiagomis.

Kiekvienas Vilniuje,' pa
reiškė majoras Pušinis, 
“nuo majoro iki paprasčiau
sio darbininko pasišventęs 
atsteigimui ir atstatymui 
mūsų kapitoliaus, sunaikin
to ir apiplėšto per vokie
čius okupantus.

“ ‘Brolių kapai” apjuosia 
Vilnių. Juose guli kūnai ge
riausių Lietuv. sūnų, kan
kinių ir nužudytų per vo
kiečius. Virš 70,000 Vil
niaus gyventojų tapo auko
mis vokiečių korikų.

“Per tris savo viešpatavi
mo metus Vilniuje vokiečiai 
sunaikino ir sudegino 1480 
rezidencijų, o tai buvo apie 
ketvirtadalis visu miesto 
gyvenamųjų butų, palie
kant tūkstančius benamiais 
ir be nuosavybių. Jie su
naikino pajėgos gamintuvę, 
vandens įvadas, daugelį 
mokyklų ir ligoninių, spau
stuvę, malūnus ir judžių te
atrus. Jie įžeidinėjo religi
nius jausmus ir sunaikino 
kelias Romos katalikų kate
dras ir bažnyčias.

“Mes atsteigiame tą vis
ką patys savo pastangomis. 
Prof esi jonalai būdavo to jai 
dirba su liuosnorių briga
domis ir darbininkais, raš
tinių tarnautojais ir šeimi
ninkėmis. Miestas jau turi 
vandenį ir šviesą, paštu ir 
telegrafu aptarnavimą, mo
kyklas, auklėtuves, ligoni
nes. Jau vėl išeidinėja ke
turi laikraščiai — lietuviš
kai, rusiškai ir lenkiškai.

“Vokiečiai bandė nušluo
ti Lietuvos žmonių garbin
gąją įstaigą, senelį Lietu
vos universitetą, įsteigtą 
Vilniuje 1573 metais, bet 
pereitą mėnesį mes jau iš
galėjome suorganizuot nor
mališkas klases visose as
tuoniose šio universiteto 
kolegijose.

“Mūs laukia dideli užda
viniai: po vokiečiai desėt- 
kai tūkstančių mūsų žmo
nių prarado viską, ką tik 
jie turėjo — namus, nuo
savybę, drabužius. Tūks
tančiai vaikų yra našlai
čiais. Jie yra blogai apreng
ti ir kenčia pasekmes ilgo 
badavimo. Jie dabar randa 
normališką vaikystę vaikų 
namuose.

“Ant mūsų pečių krito 
užduotis aprūpinti tuos 
Vilniaus gyventojus, išsisė
musius ir visiškai apiplėš
tus per vokiečius. Mes tu
rime atstatyti ir pataisyti 
namus, atidaryti prieglau
das našlaičiams, auklėtu
ves, mokyklas ir sanatorijas 
ir mes turime užtikrinti gy
ventojams nors pačią pa
matinę priedangą drabu
žiais ir batais.”

Reikšdamas savo “šil- 
čiausį dėkingumą už broliš
kai draugišką pagalbą”, 
majoras Pušinis baigė: 
“mūsų talkininkų armijos 
sykiu triuškina bendrą prie
šą ir jau netoli diena, kada 
pergalė suves mus į dar ar
timesnį ir vaisingesnį ben
dradarbiavimą visose srity
se gyvenimo ir kultūros 
mūsų draugingų kraštų.”

Iš Laišku
F. Pakalniškienei:

Čia siunčiu $468.50 do
vanų Lietuvos žmonėms. 
Tai hartfordiečių širdingas 
sveikinimas Lietuvos išlais
vinimo iš po Vokietijos fa
šistų jungo.

Gausiai parėmė Lietuvos 
žmones ant L. P. T. Kom. 
parengimo lapkričio 19 d. 
Apie 80 žmonių sudėjo 
$368.50. Tas parodo didelį 
atjautimą savo broliams ir

Septintam Siuntinyje Dovany Lietuvos 
Žmonėms, Lapkr. 24-25 dd., 1944, Išsiysta 
Sekami Skaičiai Drabužių, Čeveryky ir Kt:

Teeina Antras $100 Lietuvai

Nauji, Lietuvai Pagalbos Teikimo Komiteto supirkti:
1,000 apatinių kelinių vyrams
1,000 sveterių moterims ir mergaitėms

500 sveterių vyrams
406 kelinių vyrąms

31 vyriški ploščiai
500 vilnonių kepurių vyrams
449 marškoniai marškiniai vyrams
125,000 adatų
220 kenų visokio maisto
158 “regulation kits” (dėžutės su keliolika svarbiau

sių reikmenų šeimai)
8,000 plytelių Ivory muilo
5,000 plytelių skalbiamo muilo

Vartoti, iš visur sunešti — atsiųsti drabužiai, čeverykai
5,088 poros naujų ir dėvėtų batų, didelis kiekis batams, 

raiščių, puspadžių ir tt.
9,697 svarai vartotų lengvų drabužių moterims
1,190 svarų vartotų lengvų drabužių vyrąms
6,617 svarų vartotų ploščių (coats) moterims
6,380 svarų vartotų ploščių (overcoats) vyrams.
Tie daiktai sudėta į 50 rutulių ir 87 skrynias.

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

Lapkr. 28, 1944
Lapkričio 22 d. mums bu

vo viena iš smagiausių die
nų, nes tą dieną gavome 
nuo saviškių laišką iš Tary
bų Lietuvos. Džiaugiamės 
žinia, kad mūsų namiškiai 
yra išlikę gyvi ir ,tuo 
džiaugsmu dalinamės su 
Lietuvos visuomene.

Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetui siunčiame 
antrą šimtinę dolerių (pir
mą pasiuntėm rugpjūčio 
mėnesį). Tai bus nupirki
mui dovanų Lietuvos nu
skriaustiems žmonėms, išgy
venusiems baisų sunkmetį 
vokiečių okupacijoj.

Mes žinome, kad Lietuvos 
žmonėms pagalba yra labai 
reikalinga, o viršminėtas 
komitetas gražiai tuo rei

Naminis Frontas
Išaiškintas Veteranų Darbo 

Statusas
WASIIINGTONAS. — Pra

nešama, kad, pagal Tautinės 
Karo Darbo Vadybos interpre
taciją, 1940 metų Karinio La
vinimo ir Prievolės Akto, karo 
veteranas, sugrįžęs į pirmykš
tį darbą, privalo būti priimtas 
toms pačioms pareigoms, tar
tum jo tarnyba niekada nebū
tų buvus nutraukta.

Spalių Menesio Karo Išlaidos 
Didesnes už Rugsėjo

WASHINGTONAS. — J. A. 
Valstybių karo išlaidos spalių 
mėnesį sudarė 7 bilijonus, 
447,000,000 dolerių, kas reiš
kia 343 milijonais arba 4.8 
nuošimčiais daugiau, negu rug
sėjo mėnesį, kaip tą yra ap
skaičiavęs Iždo Departmentas

seserims Lietuvoje.
Prašome jiems nupirkti 

drabužių ir medikamentų.
L. P. T. Kom. Sk. ižd.

J. Kazlau, 
Hartford, Conn.

Gerbiamas L. P. T. 
Komitetas:

Na, aš ir vėl čia su sma
gia naujienėle. Čia rasite 
$320.92 dovanų Lietuvos 
žmonėms. Tai nuo McKees 
Rocks draugijų ir atskirų 
asmenų. Smagu jus lankyti 
ne tuščiu laiškučiu ir di
džiuotis, kad ir mūsų kolo
nija neatsilieka nuo kitų 
miestų Lietuvos žmonių 
šelpime.

Draugiškai, 
Pittsburgho ir Apylinkės 

L. P. T. Komiteto kasierius, 
J. D. Sliekas.

kalu darbuojasi. Važiuojant 
į “Laisvės” koncertą, lapkr. 
12 d., teko nuvežti Lietuvos 
žmonėms daug gerų drapa
nų ir batelių. Ačiū vežėjui 
fotografui Klimui, kad ne- • 
atsisakė sukrauti į savo au
tomobilių.

Kartu mes džiugiai svei- • 
kiname Blooklyno ir apy
linkės talkininkus, pašven
čiančius daugelį vakarų ir 
dienų, padedančius komite- 
Itui sutaisyti drabužius, su
pirkti perkamuosius daik
tus ir ruošti siuntinius. 
Jūs, draugai ir draugės, 
dirbate kilnų darbą, ir visu 
tuo darbu gelbstite Lietu
vos nelaimingiems žmo
nėms !
Stasys ir Paulina Jasilionis. 
Binghamton, N. Y.

i ir pranešusi Karo Gamybos 
Įstaiga.

Aplikantų Sąrašai 
N ebeiškabinami

WASIIINGTONAS. — Rei
kalavimas, kad vietinės Karo 
Kainų ir Racijonavimo Įstai
gos iškabintų kas savaitę są
rašus tų automobilistų, ku
riems duoti liudijimai įsigyti 
naujas padangas (tajerius), 

i Kainų Reguliavimo Įstaigos 
■ panaikintas, ši nauja tvarka 
pradėjo veikti nuo 1944 m., 

! lapkričio 22 d. Vietoj iškabini- 
i mo, vietinės agentūros duos 
galimybę pamatyti padangų 
įsigijimo liudijimus gavusių 
automobilistų sąrašus kiekvie
nam suinteresuotam asmeniui.

Pasiruošta Naujų Komercinių 
Susisiekimo Priemonių 

Reikalavimui
WASHINGTONAS. — Ap

sigynimo Transportacijos Įstai
ga pranešė, kad prašymai per- 

| leidimo liudijimams pirkimui 
naujų komercinių susisiekimo 
priemonių, kurios bus gami
namos 1945 metais, jau dabar 
priimami Apsigynimo Trans
portacijos Įstaigos apskričių 
skyriuose. 

----------------------- t •

Nuneigiami Gandai Apie Kū
renamojo Aliejaus Racijona

vimo Padidinimą 
WASHINGTONAS. — Pa

skelbti pranešimai, kad esą 
kuro aliejaus ištekliai pasida
rę tokie dideli, jog didesnis 
kūro- aliejaus kiekio paskyri
mas ateinančiam mėnesiui ar 
kitų metų pradžioje, esą ne
pagrįsti ir apgailėtini, pareiš
kė1 Aliejaus Administratorius, 
Harold L. Ickes.

' OWI.
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PHILADELPHIA, PA.
Spalių 15 d., Lietuvių Muz. 

Namo Draugijos susirinkime, 
padaryta keletas svarbių tari
mų. Nutarta pirkti karo bonų 
už $5,000. Aukojo $100 Na- 
cionaliam Karo Fondui ir $10 
Northeastern ligoninei.

Sekretorius perskaitė laišką 
iš Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo kviečiantj kliubą prisi
dėti užsimokant metinę duoklę 
—$2. Streleskis užklausė: kas 
naudosis tais duoklėmis sumo
kėtais pinigais, ar lietuviai po
litikieriai, ar šelps nuo karo 
nukentėjusius ?

Grinius paaiškino, kad tais 
pinigais yra užlaikoma rašti
nė New Yorke. Kiek pasiginči
jus, nutarta neprisidėti.

Gauta žinia iš Bethlehem, 
Pa., kad ten mirė senas narys 
Kumpauskas, buvęs vienas Na
mo Bendrovės įkūrėjų. Nutar
ta už jo akcijas pinigus at
mokėti jo moteriai.

Karo Departmentas prane
šė, kad Juozas Gudas, 19 m., 
rugsėjo 14, dingęs be žinios 
Francijoj. Jo motina Ona gy
vena 534 Bringhurst St.

Pfc. Vincas N. Leskauskas, 
22 m., jau antru kartu sužeis
tas bėgyje 20 dienų, Franci
joj. Jo motina Magdalena gy
vena 6435 Saybrook St.

Senas Kliubietis.

Aukavo Lietuvos pagelbai 
sekančiai: po $10— J. A. Be
kampis, A. Degučiai, A. Kup
čiūnas. Po $5: A. J. Pranai
tis, A. Galkus, F. Navardaus- 
kas, P. Mack, Frances Kodis, 
A. žalis; $2 — Mrs. Samulio- 
nienė (iš Delair, N. J.) ir 
$1.50 J. E. Mačenai.

Po $1: T. šaulinskienė, J. 
Ivanauskąs, V. Urbienė, J. 
Rainys, J. Bulauka, S. Rai- 
kauskas, E. Dambrauskienė, 
Mrs. B. Balas, P. Lukas, J. 
Williams, J. Povilaitis, M. 
Scotch, S. Kavalščuk, P. Pilė
nas, R. Merkis, K. Vikonis, K. 
Žilinskas, K. Bidžinskas, T. 
Baranauskienė, E. Laurinavi
čienė, P. Zaleckas, J. Lukoševi
čius, O. Kušleikienė, W. Maz- 
lewskis, E. Kušleikienė, M. Ab- 
raitienė, F. Nikšienė, L. Zig- 
mantavičienė, M. Klimas, J. 
Sinko, A. J. Smitas; J. Sinko 
50c ir E. Tureikienė 40c.

M. Jankauskas ir Wilemas 
linksmino lietuviška muzika ir 
lietuviškomiš liaudies dainų 
meliodijomis. Visi svečiai link
smai praleido laiką ir gausiai 
parėmė Lietuvos žmones. Vi
siems darbininkams, aptarnau
tojams tariame didelį ačiū!

Rep.

Pavyko Rankiotas ir Auką 
Lietuvos Paramai Surinkta 

$100.00.
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kuopa surengė bankietą ir ba
lių. žmonių atsilankė viduti
niai. Po bankietui pasitarta pa
rinkti aukų 7-tam siuntiniui į 
Lietuvą. Surinkta $100.00. 
Drg. A. J. Pranaitis atsišaukė 
į publiką, kad jinai apsiramin
tų ir išklausytų svarbų atsi
šaukimą. Jis trumpai pakalbė
jo apie Lietuvoje padarytas pa
siutusių nacių skriaudas ir pa
kvietė pakalbėti d. J. A. Be
kampį, seną Brooklyno veikėją 
ir kalbėtoją.

Drg. Bekampis senai kalbėjo 
•publikoj, vienok kaip kalbėto
jas jis dar nepaseno. Jis kal
bėjo energingai apie šį riaurų 
karą, kurį išprovokavo naciški 
Vokietijos barbarai prieš de
mokratinį pasaulį. Mūsų gim
tinis kraštas Lietuva labai 
daug nukentėjo: vokiečiai ne
tiktai žudė nekaltus žmones, 
bet jie naikino, griovė kas tik 
jiems pakliuvo po kojomis. Lie
tuvos žmonėms, mes amerikie
čiai lietuviai, galime daug pa
dėti. Aš atsišaukiu į jus, 
draugės ir draugai, pagelbėti, 
paremti mūsų sesutes, brolius 
Lietuvoje!

Bekampis paaukojo $10.00, o 
reikia žinoti, kad jis jau pir
miau aukojęs apie keletą de
šimtinių pinigais ir už šimti
nę įvairiais iš savo krautuvės 
maistingais daiktais, kurie jau 
pasiekė Lietuvą.
, Prie šio bankieto vėla nenu

ilstanti mūsų gaspadinė paga
mino skanią vakarienę, tai 
Onute žalnieraitienė, kuriai 
pagelbėjo Mrs. M. Globienė, 
kurioms varde svečių reiškiame 
širdingiausią padėką.

Scranton, Pa.

Baltimore, Md.

Laisvėj jau buvo minėta, ka< 
įvyko Liet. Literatūros Drau 
gijos 12-to Apskričio konferen 
cija. Po konferencijos buvo pa 
ruošta vakarienė, kaip delega
tam, taip ir scrantoniečiam.

Vakarienė buvo skani ir visi 
buvo patenkinti. Mūsų moterys 
daug pasidarbavo pagalbai 
raudonarmiečių. Čia ir noriu 
pažymėti, kiek kuri numezgė:

O. Pabalienė 3 poras kojinių, 
Ely Vienius, Jones ir Helen 
Btaukovich po svederį. Julia 
Klevinskas 17 svederių. M. 
Triukis 3 poras kojinių ir 1 
svederį. M. Pocius 7 por. pirš
tinių ir 2 poras kojinių. Ona 
Janušauskienė 3 svederius.

Tai taip, mūsų darbščios se
sės pasidarbavo pagalbai kovo
tojų už laisvę. Darbuokimės ir 
ateityj karo pergalei.

Ex-Korespondentas.

Kodėl Jie Komunizmo Nebijo?

Prieš prezidentinius rinki
mus republikonai kuo iš 
proto neišėjo begązdindami pi
liečius komunizmu. Bet kuo 
jie daugiau gązdino, tuo Roo- 
seveltas daugiau balsų gavo. 
Baltimorės piliečių didelė di
džiuma balsavo už Rooseveltą 
—151,257 bals., o už Dewey, 
107,139.

Na, kodėl Baltimorės pilie
čiai bijos komunizmo, nes 
tūkstančiai baltimoriečių jau 
dabar gyvena po “komunistų 
sistema.” Kaip tai, gal kas pa
klaus? Na va, paimkime Bal
timore Sun, 5 dienos spalių, 
Metrogravure section, kur pa
rodo 13-ką paveikslų iš Glenn 
L. Martin orlaivių išdirbystės, 
Middle River.

čia aprašysiu visų paveiks
lų reikšmę, kur parodo Glenn 
Martin fabrikuose darbininkų 
gyvenimą ir gyvenimo sistemą.

Paveikslas 1 parodo seka
mai : “Direct Bus Service...” 
Reiškia Glenn Martin darbi- 
ninkai-kės į darbą ir iš darbo 
važinėja Martino busais. Pa
veikslas antras: “Safety and 
sanitation...” šis paveikslas 
parodo, kaip Martino darbinin
kai nusiprausia ir persirengia. 
Paveikslas 3: “Company cafe
teria...” čia parodo, kaip 
Martino darbininkai valgo jo 
restauranuose. Paveikslas 4: 
“Home, sweet Home...” pa
rodo, kaip darbininkai gyvena 
Martino namuose. Paveiks. 5: 
“Off duty hours...” Parodo, 
kaip darbininkai Martino boli- 
nėse boles grajina. Pav. 6: 
“Advice and assistance...” 
Paveikslas parodo, kaip Mar
tino darbininkai gauna patari
mus ir patarnavimus. Paveiks. 
7: “Earn while you learn. . .” 
Parodo, kaip Martino darbi
ninkai tam tikru laiku dirba ir 
tam tikru laiku į mokyklą ei
na. Pav. 8: “Pension plan and 
insurance.” Martino darbinin- 
kai-kės yra aprūpinti su pen
sija ir apdrauda. Pav. 9: 
“While mother works...” šis 
paveikslas parodo, kaip dir
bančių motinų vaikai yra pa
talpinami į “nursery schools,” 
kur juos aprūpina su visa kuo, 
kas tik yra vaikams reikalinga. 
Pav. 10: “Special service...” 
Čia parodo, kaip Martino 
agentai aprūpina darbininkus 
su gazolinu ir padangomis (ti- 
jeriais) be sugaišinimo laiko. 
Pav. 11: “Emergency Hospi
tals. . .” šis paveikslas parodo, 
kaip ligoniai yra prižiūrimi, 
ne tik lengvai sužeisti, bet ir 
sunkiai sužeisti, nes ligoninės 
randasi dirbtuvėse arba prie 
pat dirbtuvių. Be to, Martino 
daktarai ir slaugės atlanko ir

tuos darbininkus,- kurie serga 
savo privatiniuose namuose.

Pav. 12: “Queen of the 
skies.” šitas paveikslas parodo 
Naval Air Transporter, kuris 
sveria 82 tonus. Tokie trans
portai jau skraido per Atlan- 
tiką, o daugiau dar dirba. Pav. 
13: “City employment office,”
— tai paskutinis paveikslas, 
kuris parodo ofisą, per kurį 
darbininkai yra samdomi ir 
siunčiami į Martino fabrikus, 
kurie randasi Middle River, 
Baltimore j.

Glenn L. Martin Co. tūks
tančiai ir tūkstančiai darbinin- 
kų-kių dirba, žin’oma, ne visi 
jie Middle River gyvena, di
delis skaičius jų gyvena Bal- 
timorėj. Kiti gyvena, kai aukš
čiau paaiškinau iš paveikslų,
— Martino namuose, valgo 
Martino restauranuose ar per
ka jo krautuvėse ir patys ga
minasi valgį, liuesą laiką pra
leidžia Martino kliubuose ar
ba jo bolinėse, vis po Martino 
pastoge ar parkuose.

Tai kaip čia reikėtų užva- 
dinti tokią Martino sistemą? 
Ar nebus tik pusseserė komu
nistinės sistemos? Socialistinėj 
sistemoj darbininkai taip pat 
gyvena panašiai, kaip Marti
no darbininkai, tik tiek yra 
skirtumas, kad socialistinėj 
sistemoj, nėra tokių Martinų, 
kurie paimtų fabrikų pelnus, 
fabrikai priklauso valstybei, o 
valstybė priklauso darbinin
kams. Na, o Martino fabrikai 
priklauso Martinui, o jo darbi
ninkai priklauso kam?

V-kus.

u ■ < . • '• i ' .

Bridgeport, Conn.

KRIENIŠKOS
PASTABOS

Iš dabartinio karo krik
ščionybės mokslas mato, 
kad panaikinimui žmogžu
dystės reikalinga kas nors 
daugiau, negu Maižiaus 10 
Dievo prisakymų.

Kai ir kaip: Kai Velička 
pietus pagamina, tai skanu 
valgyti. Ir — kaip Velička 
taip skaniai pagamina, tik 
vieni dievai težino. Reiš
kia, kai—tai kada, o kaip,— 
tai kokiu būdu. Pas mus 
dažnai tie žodžiai maišomi, 
nors jie viens kitam yra ga
na tolimi giminės.

Per šimtmečius ir per 
kiekvieną karą vokiečiai 
prisiplėšia tiek daug sveti
mo turto, kad jiems karo 
pralaimėjimas visuomet ap
simoka. Štai kodėl Hitleris 
sakė, kad naciai pralaimėti 
negali.

Kai Raudonoji Armija 
pradės žygiuoti į Berlyną, 
—tada bus Linksmos Kalė
dos!

Tik kitokiais vardais, bet 
ta pati huniška razbainin- 
kų ir žmogėdrų vokiečių 
tauta iki šiol teriodavo Eu
ropos žmones. Visiem tiem 
prakeiktiem vokiečiam ka
nibalam dabar turėtų būti 
padalytas galas, — galas 
ant amžių, amžinųjų, amen.

. ................................ i

Kai kuriems “lakūnams” 
New Yorke svarbiausias 
sveikatos patarimas — bent 
sykį savaitėje gerai išsimie
gok. — New Yorke todėl, 
kad čionai saliūnai atidari 
iki 4 vai. ryto.

Prof. Krienas

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn
•*** r aąą rr s>a a

Lapkričio 19 d. įvyko svar
bios prakalbos. Prakalbas ren
gė Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius. Kalbėjo K. 
Petrikienė iš Brooklyno. Ji jau 
ne pirmu kartu kalba pas mus 
ir publika visuomet buvo pa
tenkinta. Kalbėtoja nurodė, 
kaip Lietuvoj žmonės gyveno 
Smetonos viešpatavimo laikais 
ir kaip per tris metus Hitlerio 
buvo teriojami.

Ji sakė, kada Lietuvos liau
dis liuosavosi, tai Smetona ir 
jo šaika rado prieglaudą Ber
lyne. Pati Smetonienė nekartą 
yra pasakius, kada jie bėgo 
nuo lietuvių liaudies, tai Vo
kietijoj jų jau laukė su or
laiviu. Vėliau iš Vokietijos 
smetonininkai buvo pasiųsti į 
Ameriką su speciale misija, 
kurią jie ir dabar atlieka nie
kindami Amerikos talkininkę 
Sovietų Sąjungą ir tarybinę 
tvarką Lietuvoje.

Toliau aiškino, kaip Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetas, 
išvien su Russian War Relief, 
jau daug pagalbos suteikė Lie
tuvos žmonėms ir tebeteikia. 
Kad tą pagalbą Lietuvos žmo
nės gauna, tai tą liudija jau 
daugybė atėjusių padėkavonės 
laiškų, kurių kalbėtoja turėjo 
ir su savimi.

Po prakalbų sekė aukos pa
galbai Lietuvos žmonių. Auka
vo sekamai:

Po $10 dd.: Navašinskiai, J. 
Yasiunas ir B. Bartkevičia.

Po $5: J. J. Mockaitis, M. 
Kairys, B. Jasaitis, J. šukai- 
tis, A. Mureikienė.

Po $3: O. Jasulaitienė ir P. 
Kizevičius.

Po $2: T. Staneikienė, J. 
Ragauskas, A. Švėgžda, K. Ja
sulaitis, P. V. Piknevičiai, C. 
Baltrėnas, A. ščiarvynsky, V. 
Vaznis ir M. Arison.

Po $1: K. Jaskevičienė, P. 
Mažuolis, A. Vilčinskas, A. Jo- 
cis, V. Rovas, J. Kairys, Fr. 
šedas, M. Valatkienė, A. Pu- 
dimienė, Ch. Valentą.

Jennie Rigly $1.50.
Tupikai 75c.
Po 50c: J. Šilingas, J. Pili

pavičius, E. Baranauskienė ir 
K. Mockus. Viso su smulkio
mis aukomis surinkta $95.45.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū!

Mūsų kolonija Lietuvos pa
galbai jau sukėlė apie $1,000 
aukomis ir surinko daug dra
bužių. Dirbkime ir daugiau, 
nes pagalba reikalinga. Mūsų 
darbą nuoširdžiai įvertina Lie
tuvos žmonės.

M. Arisoh.

Kas karo stampom taupo 
skatikus, tas susilauks ge
rus laikus.

Jersey City, N. J.
'Mūsą Naujienos.

“Laisvės” skaitytojo ir LDS 
.nario Jono Draskinio, gyve
nančio Hobokene, buvo praneš
ta, kad sūnus dingo be žinios 
karo fronte. Tačiaus šiomis 
dienomis Karo Departmentas 
pranešė, kad jų sūnus esą be
laisviu Vokietijoje. Tėvai šia 
žinia esą linksmi, žinodami, 
kad jų sūnus nors turi vargo 
ir negali kariauti už demokra
tiją, bet yra gyvas.

Joe Sulaitis.
Sporto mėgėjai, kurie myli 

klausytis žaidžiant futbolę, da
žnai girdi minint Joe Sulaitis, 
'kuris yra lietuvis ir esąs LDS 
133 kuopos narys. Sulaitis lo
šia su Giants tymu ir yra pir
mose elėse lošėjų. Aišku, kad 
stovintieji pirmutinėse eilėse 
futbolės losime, toki lošėjai 
tankiai turi žymiai nukentėti, 
tas atsitiko ir su Joe Sulaičiu. 
Jam lošiant, pradžioje lapkri
čio mėnesio New Yorke, likosi 
koja sužeista. Jis gydosi ir to
dėl per paskutinius pora loši
mų jau Sulaičio vardo nesigir
di, nei spaudoje, nei per radiją.

Well, Jersey City lietuviai 
turi kuomi pasididžiuoti, kad 
turi savo tarpe jaunų vyrų, 
.kurie pasižymi sporte, kelia 
lietuvių vardą amerikiečių tar
pe. Joe Sulaitis visada pasisa
ko, kad jisai yra lietuvis. Nuo 
savęs linkiu Sulaičiui greitai 
pasveikti. Tačiaus, gal pasvei
kusiam reikės apleisti jo myli
mą sportą ir eiti tarnauti Dė
dei Šamui. Teko nugirsti, kad 
Sulaitis perėjo daktaro egza- 
minaciją ir bus paimtas į ka
riuomenę.

Tyku Ramu.
Gal lietuvių progresyvių tar-

S KADA BŪSITE |

NEW YORKE
LAISVĘ 

Galite Gauti
ANT TIMES SQUARE 

Ant Kampo 42nd St. 
ir 7th Avenue.

Prieš Grand Bar & Grill, 
o-----------------------------------------------------------a
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J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER 
| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalsamuoja ir laidoja ant
! visokių kapinių
I VELTUI ŠERMENINĖ 
j (KOPLYČIA)
I Parsamdo automobilius ir ka

rietas veselijom, krikštynom I 
ir kitkam.

231 BEDFORD AVENUE

pe neveiklumu pasižymi mūsų 
kolonija. Teisybę pasakius, mū
sų ALDLD kuopa turi 16-ką 
narių, LDS 133 kuopa — virš 
60 narių. Tačiaus, sudėjus abi 
kuopas bendrai ir jų narių 
skaičių, kas sudarys 80 skait
linę, o veikti nėra kam, visi ir 
visos sutingo, visi ir visos ma
to tik save ir savo namus, bet 
organizacijos dalykai tikrai už
miršti. Pavyzdžiui, Lietuvos 
šelpimo reikalai ir kiti visuo
menės dalykai mūsų buvusiem 
veikėjam liekasi užmiršti. Dra
panų rinkimas—nei gugu, kuo
met* vietinė vyčių kuopa išsiun
tinėjo vietos lietuviams laiš
kus, prašant senų drapanų. Vy
čiai jų mažai gaus ir nėra rei-
kalo senas drapanas vyčiams 
duoti. Jie tų drapanų į Lietu
vą nesiųs, bet kraus į sandėlį 
kandims ėsti arba pasiųs Lie
tuvos priešam, buvusiem Vo- 
kiet. pagelbininkam, kurie pa
bėgo į Švediją gelbėti savo kai
lį nuo jiems užsitarnautos 
bausmės. Jie supranta, kad jų 
likimas tok is pat, kaip Franci- 
jos, Belgijos bei Italijos vokie
čių buvusių sandarbininkų.

Taip, yra keletas draugų, ku
rie aukoja pinigais remdami 
Lietuvos liaudį, tačiaus yra

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

is

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE 
4TAGO 2-RO49

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST.

&

BROOKLYN. N. Y.

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus
Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai t

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mešlažarnės 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 Onion Square
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M. Bekm. 9 A M. - 2P. M

žmonių, .kurie galėtų paaukoti, 
bet neaukoja. Jie mano, kad 
jiems mirus pinigai bus reika
lingi pragyvenimui žemėje, tai 
savo rūšies šykštuoliai.

Na, visus blogumus suminė
jau, tačiau turiu priminti, kad 
yra ir vienas geras dalykas, 
tai “Laisvės” skaitytojų rūpes
tingumas atsinaujinti dienraš
tį. Visi seni “Laisvės” skaity
tojai atsinaujino, jų raginti ne
reikėjo, jie patys pinigus sune
šė sutaupindami “Laisvės” 
agento darbą ir laiką. Ačiū!

Pilietis.

NET “VYRAI
MORAI” .yra žmones!

Taip, bile vienas gali kentėti nuo pa
prastų raumenų skausmų, gėlimų ir jver- 
Žimų. Veikite greitai: uždėkite John
son’s RED CROSS PLASTERIO ant 
krūtinės ar nugaros—tiesiai ant tos vie
tos. ši išbandyta-ir-tikra pagelba veikia 
t uojaus. ši Ido—ram ina—apsaugo—pare
mia, dirba, jums bedirbant. RED CROSS 
PLASTERIAI yra Svarūs, sanitariški, 
lengvai panaudojami—ne koks purvinas, 
dvokiąs tepalas įtrinti ir drapanas su
teršti. Reikalauk tikrojo, garsaus per 
virš 50 metų, pagaminto Johnson & 
Johnson. TIKTAI 35c—vaistinėse.

RED CROSS PLASTER

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. 0 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
či jantams.)

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 patenkint’

PARĮ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIH 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN*

159 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y. 
fpIpfnnH* FV l-RROh
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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 šermenine. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110
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Lauko Ūkio Reforma 
>* Lietuvoj—Žemių Grąži

nimas Lietuviams

Hartford, Conn:

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
karinėse Lietuvos srityse 
vokiečiai sugrįžo sykiu su 
įsiveržėliais. Jie išmetė lie
tuvius, gavusius žemės iš 
Tarybinės vyriausybės; pa
sisavino geriausias žemes ir 
įsteigė “valstybinius vokiš
kus” dvarus. Dalį lietuvių 
žemės jie taip pat padalino 
saujelei holandų ir danų fa
šistų.

Išmestus iš ūkių valstie
čius, ypač Suvalkijoj, vo
kiečiai persiuntė į Vilniaus 
apskritį, o vilniškius vals
tiečius jie kitur išsiuntė. Į 
Vykdydami vokietinimo po-j 
litiką, jie- bendrai varė lie- i 
tuvius iš vakarinės Lietu- i 
vos į rytus. Dabar tie žmo- j 
nės grįžta į gimtąsias savo 
vietas.

Dabar steigiama ir vals
tybiniai ūkiai Lietuvoje. 
Tam tikslui paskirta 32,- ' 
500 akrų žemės Vilniaus 
apskrityje. Kituose apskri- j 
čiuose skiriama po 2,500 iki 
12,500 akrų valstybiniams 
ūkiams įrengti. Dauguma 
vokiečių kolonistų užgrob
tos žemės yra paverčiama 
valstybiniais ūkiais, jeigu 
neatsiliepia buvusieji tos: 
žemės savininkai arba jei
gu matoma, kad jie negrįš.;

Didžiausias vargas su ū- i 
kių trobesiais, įrankiais ir; 
kitais įrengimais, kuriuos 
vokiečiai sudegino, sunai- i 
kindami ir įvairias medžią-' 
gas. Dabar kaimuose pasta
tyta nedidelės plytnyčios, 
bet dar praeis kiek laiko, iki 
jos galės pagamint gana i 
plytų. I

Lietuvos valstiečiai šiltai 
priima valdiškų komisijų 
narius, pravedančius žemės 
reformas; vaišina juos ir į- 
sižeistų, jeigu jie prašomi 
neužeitų į svečius.

Švedijoj pasklido girdai, 
kad Hitleris pavojingai 
sergąs širdies liga.

Hartfordiečiai Sveikina Lietu
vos Išlaisvinimą

Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komiteto skyrius turėjo paren
gimą lapkr. 19 dieną, Laisvės 
Choro svetainėje. Jis virto į 
sveikinimą Lietuvos išlaisvini
mo iš nacių vergijos. Prisirin
ko apščiai žmonių.

“Kodėl niekas nerenka au
kų ?” — girdėjosi besikalbant 
suėjusius. Kada buvo išleidžia
mi kalakutai ir antis, tai pu
blika nusiramino. Publikai ap
siraminus W. Brazauskas ir 
paprašė paaukoti Lietuvos 
žmonių pagalbai, kiek kas ga
li.

Aukos pradėjo kristi ant 
stalo, drg. J. Vilčinskas sku
biai užrašinėjo aukavusių var
dus. Taip į trumpą laiką Lie
tuvos žmonių pagalbai ir su
dėjo $368.50. Tai nepaprastai 
gražus pasiblgimas hartfor- 
diečių, ir tai jau ne pirmu kar
tu jie taip gausiai remia Lie
tuvos žmones. Ačiū jiems vi
siems !

Par engi m o sėkmingumui 
maisto aukavo sekamai: D. 
Aksamaitis aukavo cukraus, 
kavos, agurkų ir mėsos. L. 
Mankienė — pyragą, V. Va
siliauskienė — 2 kvortas gry
bų, Sunlight kepykla — pyra
gą, J. Lukštas (iš Windsor) — 
gyvą antį, šios jų aukos daug 
prisidėjo prie padarymo sek-
mingo parengimo, kuris davė 
gražaus pelno.

Draugės gaspadinės daug 
dirbo, kol prigamino maisto, o 
paskui aptarnavo svečius. Vy
rai taip pat turėjo pakanka
mai darbo, visiems ir visoms 
širdingai ačiū.

Aukavo sekamai:
Klimas Alex $30.
Vasiliauskas John $26.
Martha, ir Martin Johnson 

$25. ,
Beržinis Juozas $22.

MEDUS

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

tuvos kampai. Jie alkani ir tik 
vienuose marškiniuose.

Argi begali būti gražesnis 
ir žmoniškesnis darbas, kaip 
pagelbėjimas Lietuvos vyriau
sybei tuos našlaičius aprengti?

Štai kodėl taip svarbus šis 
Lietuvai Pagalbos Teikimo Ko
miteto vajus dėl pasiuntimo 
kalėdinių dovanų Lietuvos vai
kams.

★ ★ ★
Tos dovanos turi būti tiktai 

iš naujų drapanų. Ir svarbu, 
kad patys aukotojai jas su
pirktų ir atsiųstų Komitetui.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, gruodžio 6 d.j 

v. v. įvyks Laisvės Choro repetici
jos. Po repeticijų turėsime užkan
džių, šiltų ir šaltų gėrimų. Todėl, 
visi choristai dalyvaukite, atsiveski
te naujų narių, nes Laisvės Choro 
repeticijos eina su pilnu programų. 
Nauja mokytoja, M. Baltilioniūtė 
su pasiryyžimu stengiasi chorą pir
moj vietoj pastatyti. — Komitetas.

(285-286)
SHENANDOAH IR 

APYLINKĖJ

7:30

Svarbus pranešimas—kas link rin
kimo drabužių, prašau visų įsitė- 
myt: kambariai bus laikomi iki 
gruodžio 15 d. Tad jau katrie dar 
turit drabužių ir galit paaukot, pra
šome atnešt po šiuo antrašu: 107 E. 
Center St., Shenandoah.

Mahanoy City — pas dd. Aponi- 
kus, 9 E. Pine St., o draugas S. 
Kuržinskas atveš į Shenandorį.

Girardville — pas A. Dambauską, 
224 E. Mahanoy Avė.
Frackville — pas A. Zalenką.

Shaft — pas G. Pauliukonį.
Lost Creek — pas J. Palauską.

S. Kuzmickas, sekr. 
(284-285)

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

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

2 Meduje randasi įvairių ntineralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.

3 Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.

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

Tuojaus parsitraukite tikro bičių 
medaus. Prisiųskite $1.00 už kvortą, 
arba $2.00 už y/z 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.

Po $20: Veiveris Juozas, 
Repšys Krank, Jaskonius Ju
lius ir Aibavičius Julius.

Po $10: Mr. & Mrs. žemai
čiai, Vilkas Kazys, Gessler 
Elizabeth, Vilchinskas Jonas, 
Aksomitauskas Kazys ir Kulas 
John.

Po $5: Zimerman Mrs., 
Staugaitis Vincas, Aksomitas 
D., Seliokai Mr. & Mrs., 
Bernatt John, Savickas Ado
mas, Dagilis Agota, Toto- 
rėlis Adomas, Akscinas Ch., 
Lelešius William, šaboše- 
viČius Antanas, Mr & Mrs. Gi- 
raitis, Mr. & Mrs. Raulinaitis, 
Dagilis Antanas, Janulevičius 
Juozas, Petrašiunas Frank, 
Lukštas John, Klimas Vaclo
vas, Nikžentaitienė M., Plitni- 
kienė K., Gaučas Alex ir Nor- 
butas Paul.

Ling Agnes $2.50.
Po $2: Margaitis, Mrs. Sa

baliauskienė, Staugaitienė Ma
rė, Verketienė Ona ir Kazlaus
kas Juozas.

Po $1: Rudžinskas Ona, 
Brazauskas Walter ir Miller 
Casie.

Viso labo $368.50.
W. Brazauskas,
LPTK Sekretorius.

Tebedega Tokio orlaivių 
fabrikai, kuriuos pleškino 
didieji Amerikos bombane- 
šiai sekmadieni. Tame žy
gyje dalyvavę 100 bomba- 
nešių.

Vokiečiai Nuskandinę 
Savo Šarvuotlaivį

Stockholm. — Švedai pra
neša, kad vokiečių karo lai
vas Luetzow atsitiktinai 
dūrė nosia į nacių šarvuot
laivį Leipzigą ir nuskandi
no jį viename Vokietijos 
uoste.,

Amerikiečiai Per Klaidą 
Puolė Sovietą Karius

Roma. — Amerikos lėk
tuvai per klaidą atakavo 
vieną Sovietų kariuomenės 
eilę lapkr. 7 d. Jugoslavijoj, 
apie ką tik dabar pranešta. 
Amerikiečių komanda sakė, 
kad per klaidingą lėktuvų 
vairavimą buvo užpulti ru
sai, o ne vokiečiai.

Amerikiečiai atsiprašė 
Sovietų vyriausybės ir to 
raudonarmiečių būrio ko- 
mandieriaus. į

Vengrijoj raudonarmie
čiai paėmė nelaisvėn dar 
1,500 priešų ir pagrobė 
daug jų karinių reikmenų.

Sovietų jūreiviai nuskan
dino dar vieną vokiečių 
transporto laivą Baltijos 
Jūroje.

Sandėlis Knygą ir Žolią
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 ......................
Kūrykla ir Burtininkas ........................
Kunigas Smitas, papjovė Savo Meilužę 

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

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

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

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

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

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

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

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

Kabalas, Zobovos Knygutė ....................
Dainų Knygutė apie Keptos Kančias 
Praloto Olšausko Darbai .................
Ko Nori Kunigas Kaulinis.... ...............
Lengvas Būdas Išniokt 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. Parodo, kokioj 
vietoj ji randasi ir kaip kankina

50c 
15c 
10c

30c 
25c 
25c 
25c 
25c

15c
25c
35c

75c
15c
50c
25c

$1.25
$1.25

25c
$1.25

20c
25c
35c

$2.50
10c
15c
25 c
10c

35c

25c

30c

$1.00

30c

ŽOLIŲ ARBATOS
Nervų ir nuo į Sutukimo, po .............. 85c
Inkstų Kraujo Valytojas, po ................ 60c
Nuo Kosulio, Kokliušo, Dusulio.......... 60c
Vyriškumo Pataisymui ........................ 85c
Moterų Mėnesinių Reguliatorius ....... 60c
Vidurių Liuosuotojas .............................. 60c
Išvarymui akmenėlių, kad neslapinti
lovoj, po .................................................... 60c
Nuo užsisenėjusio kataro,’ Hay Fever 85c
Nuo nemalonaus kvapo ......................... 85c
Nuo surūgusio pilvo (heartburn) ..... 85c
Nuo roinatiškų sausgėlų ....................... 60c
Plaukų augintojas, prašalina ..............

pleiskanas .............   60c
Palangos Trejanka, stambios šaknys 60c
nuo vėžio ligos ir jos kraujo ...........

užteršimo ............................................ $1.25
Nuo Cukrinės ligos (Diabetes) .........  > 85c
Mostis, nuo vėžio, niežulio, rožės, 

apdegintų, nubrūžijimų, .... t
įsikirtimų ir 1.1................................ $1.25

M. ŽUKAITIS
334 Dean Street,

SPENCERPORT, N. Y.

NANCY’S SANDWICH SPREAD
Ernie Bushniillcr—United Feature Syndicate, Inc,

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REMINGTON RAND’S
Inžinierystės Departmentas
Downtown Brooklyne turi gerų 
progų dezaineriams su Mechaniš
ko Indžinieriavimo Laipsniais: 
Senior Draftsman, Tool ir Die 
Makers. Turi būt patyrę prie 
smulkaus darbo. Darbai yra nuo
latiniai. — šios yra pokarinės 
progos.

TELEFONUOKITE
J. H. MANNEAR .

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 748 has been issued to the undersigned 
to seP beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 32 Ten Eyck Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER KAPISKAS
32 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 457 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
504 Ditmas Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS HOROWITZ
50-1 Ditmas Ave., Brooklyn, N. Y.

STuyvesant 9-3500
Extension 408

.(290)

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

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

(287)

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.—

12 VIDURNAKČIO
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS 

$28 PRADŽIAI 
KREIPKITĖS J 

SUPERINTENDENT
Y. M. C. A.

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.

____________ \________________________ (288)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENT!) 
PAGELBININKAS

TURI BŪTI STIPRUS IR 
GERAS PAKUOTOJAS

Nuolatinis Darbas. Gera Alga. 
Būtina Pramonė.

Pokarinė Ateitis Garantuojama.
MATYKIT C. S. FITZGIBBON

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

(ARTI SOUTH FERRY) 
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ.

(285)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law ■ at 
263 New Lots Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAM BRODERSON
B. & B. Delicatessen & Rest.

263 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 252 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section- 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
902 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB RADIN 
(Radin Bros.)

902 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 494 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
823 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISIDORE RADIN
823 Franklin, Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 595 has been issued to the undersigned 
to soli beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN EDELSON
559 Lefferbs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 241 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
328 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS SAMLONG
328 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4962 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
■734 Franklin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HITTMEYER
734 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2474 has been issued to- the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 
591 — 92nd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX LANDSMAN
591—92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8865 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT HEISE
340 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1897 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Harrison Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER STEIN
145 Harrison Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MR. N. BIAGIOLI
374 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1283 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2013' Mermaid Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

HARRY SCHWARTZ
2018 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4960 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
41 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FXTELSON
41 I^ewis Ave., ęrooklyų, ,N. Y.

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darbas Vakarais. Gera Alga. 

BUCKMINSTER 2-7803, Extension 5
(289)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

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.

Relklingas atliekumumo pareiškimas.
(285)

DAUG TUOJAU GAUNAM 
DARBŲ PRIE

RANGER AIRCRAFT 
ENGINES

SEKAMIEMS DARBAMS
INDŲ ATĖMĖJAMS
INDŲ ATĖMĖJOMS

INDŲ MAZGOTOJAMS 
PRIE BUFETO 

DARBININKAMS

Kreipkitės į Employment Ofisą
184-10 JAMAICA AVE.

JAMAICA, LONG ISLAND.

(285)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9650 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
962 Lafayette Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISIDORE SOLOMON
962 Lafayette Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 100 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
840 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM HOFNUNG 
d-b-a Merit Wine Co.

840 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1299 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 322 Union Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

XAVIER STRUMSKIS
D.B.A. Republic Wine & Liquor Store 

322 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

PIRKITE KARO BONUS

■■f ° " zy . i ,;r ' \ Y'.■

REIKALINGI 
CHAUFFEURIAI

KAIPO

BUŠU OPERATORIAI
Mokama Laike Mokinimosi

KREIPKITĖS Į MR. CANN
TAIPGI

MECHANIKAI
MECHANIKŲ 

PAGELBININKAI 
BUŠŲ MAZGOTOJAI

Nuolatinis Darbas 
KREIPKITĖS 9 IKI 5

MATYKITE 
MR. WEAVERBAUER

BEE LINE, Inc.
Nassau St.

Rockville Centre, L. I.
Reikalaujama Paliuosavimo 

Pareiškimo.

,(287)

APVALYTOJAI
Pilnam ar Daliai Laiko 

Gerai žinomai vyriškų aprėdalų firmai; 
modernise krautuvė.

Lengvas Darbas.' Nuolat.' 

Kreipkitės į Mr. "Morgan
WALLACH’S 

kampas Court ir Montague St». 
BROOKLYN, N. Y.

(285)

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

SEARS ROEBUCK & CO. 
RESTAURANT 

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

________________________ _____________ (287)

RAŠTININKĖS PRIE ARKYVŲ 
17-30 Metų 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
NUOLATINIS DARBAS 

Puikiausia Proga. 
Linksmos Darbo Sąlygos.

5 Dienų Savaitė. 
GERA NUOLATINĖ ALGA. 
Pakilimai Po 3-jų Mėnesių 

Liberty Mutual Insurance Co. 
130 Clinton Street, Brooklyn.

(4-tos lubos) 
, <286)

MOTERYS
Atrinkimui naujų skurlų. 
Patyrimas nereikalingas. 

Gera Alga. Nuolatinis Darbas. 

BUSHWICK WASTE CO. 
10 MONTROSE AVE., BROOKLYN 

(Broadway—Ind. Stotis) 
(285)

PAPRASTI 
DARBININKAI

NUOLATINIS DARBAS
Apskritiems Metams 

Būtina Pramonė
Pensijos ir Apdraudos Planas 

Vykinamas.

SCANLAN WOOL CO.
613 West 40th Street,

NEW YORK.

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abelnas Fabriko Darbas.
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITY

(288)

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui.

Linksmos Aplinkybės.
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY

NEW YORK CITY
(288)

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.
 (288)

(285)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrlntojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumerial - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai _ šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikleriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

i Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO U KABO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantal Kreipkitės I
Todd Atstovą, USES.

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

(307) 
.... ....................... ■ —d

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

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama bu žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam Bulyg 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

AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
_______________________________________ (285)

AUTO MECHANIKAI
VISIEMS DEPARTMENTAMS

MES DABAR ESAME PASKIRTAIS, KAIPO 
OFICIALĖ “BUICK” AGENTŪRA ŠIOJE 
SRITYJE. ŠTAI JCSŲ PROGA JSTOTI ANT 

PIRMUTINIŲ LUBŲ, ĮRODANT SAVE 
. TINKAMU

NUOLATINIAM DARBUI
IR SUTAPTI

SU MŪSŲ ŠTARU
LARSON BUICK CO.

86-11 Northern Blvd. L. I. City
Telefonus STILLWELL 4-C037

(285) *

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

(291)

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

viršlaikiams ir inkarinė ateitis.

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

Brooklyn, N. Y.

■

CHAUFFEURIAI—PAGELBININKAI
Prie Rubbish Trokų 
Nuolatinis Darbas.

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

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

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.
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Lietūs Padare New Yor
ke Daug Nuostolių, o 
Dabar Stipriai Salame

pradėjo teirautis, kas atsitikę 
su pečiais.

, Karo Bony Privalome 
Išpirkti Daugiau

šeštosios Karo Paskolos lai
kas persirito per pusę markės 
pereitą sekmadienį. Vajus 
baigsis su gruodžio 31-ma. Bet 
bonais mes, New Yorko vals
tijoj, esame dar toli atsilikę 
nuo pusės kvotos.

Visa New Yorko valstijos 
kvota šiame vajuje yra $4,- 
226,000,000. Gi iki galo per
eitos savaitės buvo sukelta tik 
$772,700,000 arba 18.3 nuo
šimčiai kvotos.

Daug Veiksmų Akstinimui 
Bonų Pardavimo

Šią savaitę, 7-tą, pripuola 
Perlų Uosto sukaktis. Tikima
si, kad valstijos ir miesto gy
ventojai tą sukaktį pasitiks pa- 
trijotiškai, nusipirks daugiau 
karo bonų.

Šį ketvirtadienį, 7-tą, ant di
džiojo knygyno laiptų, įvyks 
iškilmingas įteikimas Distin
guished Service Kryžiaus kapi
tonui Maurice L. Britt už ne
paprastą atsižymėjimą prie 
Campo Morto, Italijoj, pereito 
sausio 24-tą.

Kapitonas Britt yra tik su 
viena ranka, kitą jis atidavė 
mūšiuose už mūsų šalį. Jis, be
je, esąs pirmasis mūsų krašto 
istorijoj gavęs tris aukščiausius 
požymius viename kare. Be 
gausimojo šį ketvirtadienį 
DSC, jis jau pirmiau yra ga
vęs Medal of Honor ir Silver 
Star.

Darbininkai ir Menininkai 
Atsieks Savo

New Yorko Philharmoniška 
Orkestrą duos koncertą gruo
džio 12-tą, j kurį įžanga bus 
tik perkant karo bonus, nuo 
$25 iki $1,000.

Drabužių industrija yra nu
sistačius išparduoti $6,000,000 
vertės individuališkų E bonų. 
šią savaitę garmentiečiai pra
dės intensyviau dirbti išpildy
mui savo pažado, i

I Majoras Dės Pastangas 
Palaikyti Mokyklas

Šiltomis, Švariai
t

John L. Lewis vadovauja
mas United Mine Workers 50- 
tas Distriktas iššaukė miesto 
mokyklų pečkurių ir valytojų 
streiką. Gi majoras LaGuardia 
pareiškė, kad mokyklos bus 
atdaros, šiltos ir švarios.

Ne visi pečkuriai išėję strei- 
kan ir dalis sugrįžo, kada iš
girdo, jog kitos unijos nere
mia streiko. Mokytojų Gildija 
pareiškė, kad streikas yra klai
dingas žygis. Bildingų prižiū
rėtojų unija taipgi neremia 
streiko, žadėjo majorui padėti 
palaikyti mokyklas atdaromis. 
Tos unijos remia pečkurių rei
kalavimus, bet ne streiką.

Mokytojai Reikalauja 
Numažinti Klases

'C

Mokytojų Gildija kreipėsi 
New Yorko Miesto Tarybą su 
skundu, kad miesto švietimo 
Taryba nekreipia domės į per
pildytas klases ir kitus moky- 
tojų-mokinių gerovei naudin
gus pasiūlymus.

Mokytojų organizacija nu
rodo, kad pasekmėje perpildy
tų klasių mokytojai yra ap
kraunami nepanešama našta ir 
mokiniai negauna reikalingos 
asmeniškos atydos. Jie reika
lauja neleisti vienoj klasėj 
laikyti daugiau 35 mokinių.

1

Lauke pastatyto automobi- 
liaus gazolinos smarvė išvaikė 
kostumerius iš restauranto Ro
gers Corners, 50th St. ir 8th 
Ave., New Yorke, žmonės ma
nė, kad restaurane yra kas 
nors pavojingo. . ...

Daugiau Pažibų Veikale 
“Prieš Srovę”

Rašančio šiuos pranešimus 
buvo tikslas supažindinti mū
sų teatro mylėtojus, publiką 
su visais vaidintojais, kuriuos 
Jonas Valentis kartais links
mai, kartais rūsčiai “drilina” 
veikale “Prieš Srovę.’’ Tačiau, 
kaip pasirodo, negalima ište
sėti tas prižadas. Veikalo da
lyvauja vaidintojų daug, o lai
ko jau mažai. Taip pat nesi
nori susilaukti Laisvės redakci
jos ii* kitų reporterių protesto.

Dėlei tos priežasties mes tu
rime trumpinti ir supažindinti 
publiką su vaidintojais grupė
mis.

Petras Grabauskas

Petras Grabauskas Vaidina 
Jurgio Kliaugos rolę. Jis bus 
Strazdelio tėvo bernas, kuriam 
Grainevskis šonus apdaužo. 
Petras gerai žinomas ne tik 
Brooklyne, bet ir plačiau, kai
po vaidintojas, o dar daugiau 
kaipo dainininkas, duetistas, 
choristas ir šiaip geras sportas 
ir veikėjas.

Jonas Lazauskas

Jonas Lazauskas yra atvy
kęs iš Lietuvos daug vėliau, 
negu mes kiti atvykome. Bet 
jis jau ir Lietuvoje vaidino vei
kaluose “Neatmezgamas Maz
gas,” “Marytė—Vargonininko 
Duktė,” “Genovaitė,” “Tadas 
Blinda” ir kituose. Brooklyne 
Jonas Lazauskas, nuo pat čia 
jo atvykimo, vaidino veik kiek
viename veikale, kurie buvo 
Lietuvių Liaudies Teatro vai
dinti.

Juozas Judžentas
Juozas Judžentas yra origi

nališkas komedijantas. Kome
dijos ir operetės yra jo spe
cialybė. Brooklyniečiai Judžen- 
tą dar ir dabar gerai prisime
na iš “Grigučio,” “Tamylos” ir 
kitų operečių. “Prieš Srovę” 
veikale mes jį matysime kaipo 
dvarininką Palšovskį, kuris 
mėgsta pasigirti savo medžio
klėmis, linkęs prie stiprių gė
rimų ir jaunų mergaičių.

Kazys Balčiūnas, ameriko- 
,nas lietuvis, bet vaidina ir vei
kia su lietuviais. Lietuvių vai
dyboje mes jį jau matėme ir 
girdėjome daug kartų. Jis da
lyvavo Jono Valenčio jubilėji- 
niame vaidinime “Patamsio 
Galybė,” Čechovo veikalo sce
nose ir muzikaiiškuose veika
luose. “Prieš Srovę” veikale 
Balčiūnas vaidina Daugailos, 
gimnazijos mokytojo rolę. 
Daugaila veikale charakteri
zuoja gerųjų lietuvių pusę.

Visus juos mes matysime 
gruodžio 10 d., Labor Lyceum 
Svetainėje, 949 Willoughby 
Ave., Brooklyne. Aš būsiu — 
būkite visi.

Pašalietis.

Greatneckiečiai Rengia
si Būriu Atvykti Pama

tyti “Prieš Srovę”
Gruodžio 3-čią taikėsi pro

ga dalyvauti gražiame ir sve
tingame Great Neck lietuvių 
Choro Pirmyn bankiete, Kas- 
močių salėj. Choristai savo sve
čius pamylėjo ne vien tik la
bai skoningai paruoštu maistu, 
kurio buvo gausiai visiems, bet 
ir dainomis.

Belaukiant paskiausia pribū- 
nančių svečių, F. Klaston per
statė chorą. Choras pradėjo 
mūsų tautos himnu, paskiau 
sudainavo Jungtinių Tautų 
himną ir eilę kitų momentui 
taikomų dainų, o prašomas 
daugiau, užbaigė meiliška dai
nele. Vieni vyrai vykusiai su
dainavo* “Ulonus.” Dar daina
vo jauna solistė, jos pavardės 
nepavyko nugirsti.

Choras Pirmyn, vadovauja
mas jaunutės Almos Kasmo- 
čiutės, dainuoja harmoningai, 
gražiai. Tačiau reikėtų great- 
neckiečiams padidinti savo' 
chorą. Mažas choras visuomet 
yra pavojuje. Jauni vyrai da
bar ne namie. Jų vietas būti
nai turėtų užpildyti patrijotin- 
gi suaugusieji vyrai. Merginų- 
moterų irgi nekenktų turėti 
daugiau.

Pareigą padidinti, visoje 
aukštumoje išlaikyti chorą, la
bai gražiai, jautriai pabrėžė 
choro mokytoja Alma. Jos kal
bą man teko girdėti pirmu 
kartu. Iškalbi mergaitė. Rū
pestinga choro mobilizatorė. 
Kam miela lietuvių daina, tas 
turėtų aukštai įvertinti tokios 
jaunos pajėgos atsiradimą ma
žytėje lietuvių kolonijoj ir šir
dingai kooperuoti su choru. 
Bent tokia jautėsi nuotaika pas 
mus, didžiausio rytuose lietu
viško “kaimo,” Brooklyno, 
žmones.

Nors čia kalbų programos 
neturėta, tačiau greatneckie
čiai maloniai suteikė mums 
progą pasisakyti “savo” reika
lus. Ta proga mes padėkojome 
Great Necko Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetui už gražią 
talką sudarymui didelio 7-to 
siuntinio dovanų Lietuvos žmo
nėms. Ir pakvietėm atvykti pa
matyti perstatymą veikalo 
“Prieš Srovę” šio mėnesio 10- 
tą, Labor Lyceum, 949 Wil
loughby Ave., Brooklyne.

Grupė greatneckiečių ant 
vietos pasipirko tikietus. Kiti 
žadėjo pasitarti su savo šei- 
momis-draugais ir įsigyti tikie
tus pas barberį Igną Urboną. 
Jie nori pamatyti tą gražų vei
kalą ir paremti Lietuvos žmo
nes, kadangi teatro visas pel
nas skiriamas Lietuvos žmo
nių paramai. V-a.

Apsikrovęs Turtu, 
Bet Badavo

Pasirodo, jog pasaulyje dar 
esama žmonių, kurie nėra nie
ko girdėję apie veikalą “You 
Can’t Take lt With You” (ne
nusineš! su savim). Bent tokia 
išvada gaunasi iš Frank Pro- 
chaza nuotikio.

Kada policistas pamatė 
Prochazą vos einantį linkstan- 
čiom kojom ant E. 71st St., 
New Yorke, jis pašaukė am- 
bulansą. Jį nuvežė į Metropo
litan ligoninę ant Welfare 
Island. Visa jo išvaizda rodė, 
kad jis kenčia nuo nedamitimo 
ir visiško peralkimo. Jo dra
bužiai buvo paskiausi© bied- 
nioko.

Pradėjus peržiūrėti jo dra
bužius, kišeniuose rado šmo
telius nusenusios, suveltos duo
nos, šmotelius senos žuvies. 
Apgailestaudami žmogaus var
go, apžiūrinėtojai tęsė darbą 
toliau. Bet kokia buvo jų nuo
staba, kai vietoj manyto išvy
nioti dar kito suvelto šmotelio 
duonos ar ko, prieš juos papli
to pluoštas “stambių.” Jų pri
skaitė $1,900. Dar daugiau jų 
akys praplito, kada rado ban
kų knygeles su $23,000 taup
menų bankuose.

Ėmė jį klausinėti. Atrodė, 
kad žmogus nėra pamišęs. Bet 
dėl ko jis, turėdamas tiek pi
nigų, alko iki išbadėjimo, jis 
sakėsi nežinąs. Koks jo užsi
ėmimas? Kartais elgetauda
vęs, o kartais pardavinėdavęs 
skustuvėlius, batams raiščius 
ir kitas smulkmenas.' Pinigus 
susidėjęs ii’ laikęsis dėl to, kad 
“neturėjęs saviškių, neturėjęs 
kam duoti.”

Alus Tam Vaikui 
Labai “Sveika”

Wayne William Lonergin, 
dviejų metų amžiaus berniu
kas, gaus po $300 per mėne
sį pragyvenimui per sekamus 
7 mėnesius. Taip patvarkė tei
sėjas palikimų teisme. Augant 
didyn, bus po daugiau skirta 
ir išlaidoms.

Priežastis, dėl ko tam vaike
liui tiek daug reikia pragyve
nimui visai ne tame, kad jis 
daugiau už kitus norėtų val
gyti ar gerti. Dalykas tame, 
kad kitų išgerta daug alaus 
ir kad berniukas yra paveldė
tojas bravaminkų Bernheimer- 
Burton turto, septynių milijonų 

. dolerių.
Berniuko motina, kaip atsi

mename, buvo užmušta savo 
vyro, to mažo berniuko tėvo, 
kuris už tą žmogžudystę yra 
pasiųstas 35 metus kalėti. Ber
niuką aukli jo motinos motina. 
Jai už vaiko globojimą paskir
ta $3,600.

Brooklyn© Navy Yard pa
skelbė reikalavimą 2,500 nau
jų darbininkų.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugystės priešmeti- 
nis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
gruodžio 6 d., 7:30 v. v. Liet. Am. 
Piliečių Kliubo salėje, 280 Union 
Avė. Nariai prašomi dalyvauti, nes 
bus valdybos rinkimas sekantiems 
metams. — Ch. Nečiunskas.

(284-286)

y Neturėjusiam reikalo kur to
liau keliauti, pereitą trečiadie
ni ir ketvirtadienį pylęs lietus 
atrodė paprastu, nekaltu lie
tumi. Bet Queens apskrityje ir 
artimoje apylinkėje daug kas 
nukentėjo nuo potviniu.

Daug skiepų užlieta, o kai 
kur net pirmosios grindys už- 
semta. Arverne, Hamilton 
Beach, West Hamilton Beach, 
Howard Beach, Hook Creek, 
Meadowmere, nukentėjo dau
giausia. Arverne šapoj, Rock 
Variety Co., 20 darbininkų tu
rėjo laukti, kol juos išvežiojo 
iš šapos valtimis, aplink visą 
šapą buvo gilus vanduo.

Long 
savim as 
laikytas

Taip

Island traukinių kur- 
į Rockaway buvo šū
vi rš trim valandom, 
mes buvome sušlapę,

kada Syracuse, pavyzd in, ka
sėsi iš 15 colių gilumo snie
go. Naujojoj Anglijoj ir kitur 
užmiestyje tolyn į šiaurius ir 
vakarus taipgi pridribę snie
go.

Pusėtinai stiprus vėjas kuo 
nenupūtė mūsų Laisvės statu
lą — laikinąją, teatrininkų 
įrengtąją Times aikštėje par
davimui šeštosios Karo Pasko
los bonų.

Dėl potvinio visai buvo su
laikytas kursavimas Erie per
važos (ferry) iš Jersey City, 
nes ant doko vanduo pakilęs 
4 pėdas. Hoboken pervažos 
veikė, bet vartota tik viršuti
nis aukštas. Jersey Central 
gelžkelio bėgiai buvo išplauti 
prie Sea Bright ir traukiniai 
tame ruožte pakeisti busais.

Pereitas lapkritis skaitoma 
trečiu .slapiausiu lapkričiu nuo 
1871 metų, kada pradėta ves
ti oro rekordai.

Buvęs ilgas, šiltas ruduo, pa
galiau, pasibaigė. Pastarosio
mis dienomis pamatėm ir ledo 
žvakių. Temperatūra pereitą 
sekmadienį nupuolė iki 16 
laipsnių virš zero. Mums, pri- 
pratusiems šiltai gyventi, at
rodė vėsu. O kur stiprus vėjas 
pataikė į langus, ten žmonės

OFICIALIS LDS OPTIKAS
OPTICAL CO.

UNION SQ. 
147 FOURTH AVE. 

Arti 14th St.

Akis ištiria
GYDYTOJAI 

100 nuoŠ. unija Sapoj 
Telcf.: GR. 7-7553 

, 2539 Woodward Avenue
DETROITE: | 602 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER, WM. VOČIEL, Direktoriai

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

VALANDOS:

Penktadieniais uždaryta.

KLAIDOS PATAISYMAS

Liet. Am. Piliečių Kliubo su
sirinkimo aprašyme Laisvėje 
buvo pažymėta, kad A. Velič
ka gavo 30 balsų, o turėjo bū
ti—40 balsų. . ................

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
■L naujus 

1us SftHL sudarau 
irikoniškais. Rei- 
įkalui esant ir 

_____ i 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.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

F. W. Shalins 
(HIIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

Automobiliams Naujos 
Lenteles Gatavos

Mrs. Helen Nestor, 40 m., 
grąsinus Šokti nuo stogo na 
mų, 237 E. 87th St., New Yor 
ke, nuvežta i ligoninę.

Pirmadienį pradėjo išdavi
nėti automobilistams naujas 
leidimų lenteles. Jas gali gau
ti asmeniškai ar per paštą. 
Brooklyno raštinė randasi 320 
Schermerhorn St., Queens — 
147-12 89th Ave., Jamaica.

Pavojingiausia Vieta
Margaret Daly, 82 m., gyve-- 

nusi 126 Lexington Ave., New 
Yorke, mirė ligoninėj nuo ap- 
degimo užsidegus jos plaukam 
verdant valgį.

Virtuvė ir maudynės kamba
rys nelaimių skaičiumi dar vis 
tebėra pavojingiausiomis vie
tomis pasaulyje, apart karo 
frontų.

Hotel Margery, 270 Park 
Ave., esąs pasmerktas nugriau
ti, o jo vieton statysią 34 aukš
tų bildingą, $11,500,000 
paruošta jo statybai.

jau

mAdelė Braverman, 30 
rasta mirus prie atdaro gaso 
savo virtuvėj, 1075 Grand 
Concourse, Bronx.

REIKALINGI
Laboratorijos
Pagelbininkai

Vyrai ir

fizikiniam

moterys reikalingi 

patikrinimui 

sudėtinių ir

ter-

elek-mostatiškų 

trinių junginių. Baigę 

School, tęskite savo mokslą 

prie inžinierystes skyriaus, at

likdami svarbų karinį darbą. 

35 metų senumo kompanija 

turinti puikiausių pokarinių 

prospektų. Prisilaikoma WMC 

taisyklių.

High

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

i ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKŪNAS 

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIU RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ
Tel. EVergreen 4-9612

BROOKLYN

Į MATEUŠAS SIMONAVIČIUS 
I 
j GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

I Vietos ir impor- 
į tuo tos degtinės ir 
Į vynai, geriausių 
j bravorų alus ir 
j ėlius. Kada būsite 
į Brooklyne, užeiki- 
I te susipažinti.

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

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

A How To Site

THOSE
LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $1 Q.95
Žiedai nuo 

ir aukStyn

Vyriuk** $19.95
Žiedą* ii aukityn

Už Mažus 
Rankpinigius 

Palaikysime 
Jums

KALĖDŲ 
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN
birthstone J
Žiedai $g.95 
Ir aukityn

ROBERT LIPTON
701 Grand St
TeL ST. 2-2173.

Jeweler 
Brooklyn, N. Y. 

ATDARA VAKARAUS.




