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Profesoriaus titulas dar ne
reiškia didelį protą. Vieną pa
vyzdį jau mums davė profeso. 
rius Bacevičius.

Kitą pavyzdį dabar duoda 
profesorius Irving Fisher. Sa
vo laiške New York Timesui 
šis profesorius išsigandusiai ra
šo apie ateinantį socializmą.
Socializmas jam — “vergija.”

Vargšas už galvos užsidėjęs 
rankas šaukia, kad reikia stip
rinti kapitalistinę nuosavybę.

Jeigu ii* visas pasaulis, gir
di, pi iimtų socializmą, mos tu-,kartinių savo pozicijų triu- 
nme laikytis įsikibę kapitahz- Saarbrueckeną, Saar 
mo ; : x • -Paknilm i v. P o c. xrlzl 11

Amerikos Artilerija Bom
barduoja Saarbrueckeną, 
Nacių Pramones Centrą

Paryžius. — Trečioji A- 
merikos armija, perėjus per 
Saar upę, prasiveržė pustu
zinį mylių į Vokietiją. A- 
merikiečių kanuolės iš da-

i srities fabrikų ir kasyklų 
centrą, turėjusį 135,000 gy
ventojų.

Kiti šios armijos jungi
niai per įnirtusias kautynes 

proto kraustėsi, (gatvėse užėmė didžiumą 
kito pramo-

Istorija 
neužilgo 
juoks. Ji dabar labai gražiai 
juokiasi iš tų, kurie anais se-| 
nais laikais iš v. .................. , (_
kai demokratijos kilo, o abso-1 Saarlauterno 
liūtiškosios monarchijos griu- nes miesto Saar ruože, 
vo.

iš tokių profesorių i 
labai skaniai pasi-

Nors
★ ★ ★ įSiegfriedo

keturiolika vagonu dra- tūkstančiais 
čeverykų ir kitų reik- (no su]aikyt 
nuo amerikiečių Lietu- t •

Net 
panų, 
menų 
vos žmonėms!

Tokią džiugią ir reikšmingą 
žinią gavo Russian War Re
lief, per kuria Amerikos Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
tetas siunčia dovanas Lietuvos 
žmonėms.

Ši svarbi naujiena turėtų 
paskatinti visus geros širdies 
lietuvius padėti LPT Komite
tui pravesti vajų kalėdinių do
vanų Lietuvos vaikams.

Tuojau pirkite dovanas ir 
siųskite Komitetui. Kaip tik 
vajus pasibaigs, specialiu ka
lėdinių dovanų laivu mūsų do
vanos išplauks iš Amerikos.

Senis George Bernard Shaw 
kai kada nuklieda tikras ne
sąmones. Dabar, pavyzdžiui, 
jis sako, kad neapsimoka teis
ti ir bausti karo kriminalistus. 
Jei, girdi, bausti kriminalis
tus, tai bausti visus žmonos, 
nes visi kalti už šitą karą ir 
žiaurumus.

Tai netiesioginis mazgoji
mas hitlerinių kriminalistų 
rankų. Toks plepėjimas nepa
deda karą laimėti ir įsteigti 
pasaulyje pastovią taiką.

Jau išėjo iš spaudos buleti- 
nio “Baltic Review” penktasis 
numeris. Daug jame rašoma 
apie lietuvių fašistų veiklą, 
apie Bendrąjį Fondą ir jo tei
kiamą pagalbą kvislingams.

Gerai, kad tie dalykai iš
velkami viršun angliškoje kal
boje. “Baltic Review” pasie
kia daug aukštų žmonių ir val
dininkų. Tegul jie susipažįsta 
su lietuviškų fašistų intrigomis 
ir šunybėmis.

Jei klausyti Chicagos kuni
gų Draugo, tai Lietuvą ištiko 
didžiausia nelaimė, kai iš jos 
tapo išgrūsti hitleriniai paver
gėjai. Tiesiog gvoltu šimutis 
šaukia:

“Tiesa, išlaisvino Baltijos 
valstybių žmones, ir išlaisvino 
nuo ko?... Stalinas juos iš
laisvino nuo laisvo ir nepri
klausomo gyvenimo, išlaisvino 
nuo privatinės nuosavybės, iš
laisvino nuo viso to, kas ne
priklausomo gyvenimo metais 
buvo gera, padoru. Nuo tokių 
bolševikų laisvinimo darbų ap
saugok pasauli Viešpatie!” 
(Draugas, gruod. 1).

i.

Matote, kaip viską, kas tik 
buvo gero ir prakilnaus, atsto
vavo Hitleris. Nebėra jo raz-

(Tąsa 5-me puslapyje)

SOVIETU KARIAI GRE
SIA BUDAPESTUI

IŠ VAKARU

nacių artilerija iš 
Linijos fortų 
šovinių mėgi- 
amerikiečius, 

bet šie per dieną pasigrū- 
mė dar pusantros mylios 
pirmyn.

Į šiaurius nuo Trečiosios 
armijos fronto, kitos . dvi 
amerikiečių armijos, Pir
moji ir Devintoji, vedė arti
lerijos dvikovą su vokiečiais 
palei Roer upę, linkui va
karinės Vokietijos didmies
čių Cologne ir Dueseldorfo 
ir atmušė visas nacių kontr
atakas.

Rytinėje Holandijoje vo
kiečiai praardė tvenkinius 
ir kai kur privertė anglus- 
kanadiečius pasitraukt nuo 
potvinių.

Septintoji Amerikos ar
mija pietiniame Francijos 
fronte užėmė Diemeringen 
ir Volksberg miestelius ir 
Mutzing fortą su visais na
ciais jame.

Prez. Rooseveltas Padarė Didelių Atmainų 
Valstybės Departmente; Paskyrė Keturis

Naujus to Departmento Nariu

London, gr. 5. — , Rau
donoji Armija vakariniame 
Dunojaus šone Vengrijoje 
per dieną nubloškė vokie
čius ir vengrus iki 17 my
lių atgal visu 170 mylių 
frontu. Sovietų kariuomenė 
per 24 valandas atėmė iš 
hitlerininkų geležinkelių 
stotis — Vajta, Pincehely, 
Felsoenyek, Mernye, So- 
mogyjhad, Osztopan ir Su- 
mony — ir daugiau kaip 
100 kitų miestų, miestelių ir 
kaimų. Raudonarmiečiai, 
tarp kitko, paėmė Eloeszal- 
las miestą, 43 mylios į pietų 
vakarus nuo Budapešto, 
Vengrijos sostinės, ir Na
gy ba jom miestą, 64 mylios 
nuo Austrijos rubežiaus, ir. 
pasiekė pietinius krantus 
Balaton ežero skersai ke
lio į Austriją. Tai 48 my
lių ilgio ežeras. Dabar So
vietų kariai užėmė pozici
jas už 31 mylios į pietus 
nuo Budapešto, kurį gręsia 
apsupt ir iš vakarų pusės.

v
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Paskelbta Karo Stovis ir Visuotinas
Streikas Graikijos Sostamiestyje;

Partizanai Kertasi su Žandarais
------------   a  0——-------------------------

Athenai, Graikija. — 
Tūkstančiai žmonių Athe
nuose, Graikijos sostamies
tyje, demonstravo per Kon
stitucijos Aikštę, šaukda
mi: “šalin (premjero) Pa
pandreou valdžią!”

“Atkeršyt!” Jie reikalavo 
keršto už tai, kad Papan
dreou žandarai šaudė į pat
ri jo tų - partizanų demons
traciją sekmadienį ir nušo
vė 27 asmenis, o 
140.

Papandreou, remiamas 
anglų komandieriaus gene
rolo R. M. Scobie, įvedė 
karo stovį sostinėje Athe
nuose ir artimame Pirėjaus 
uoste.

Darbininkai, stodami už 
EAM’o (Tautos Laisvinimo

Papandreou Valdžios Žanda
rai Nušovė 27 Partizanus

M

sužeidė

Fronto) partizanus, vadi
namus ELAS, paskelbė 
streiką. Visai sustabdyta e- 
lektra, gesas, gatvekariai, 
uosto darbai ir kiti.

Įvyko mūšiai šautuvais ir 
kulkosvaidžiais tarp kara
liaus grąžinimo šalininkų 
kariuomenės ir ELAS par
tizanų Thesseum apskrityje, 
sostamiestyje Athenuose. 
Partizanai, bent pirmosiose 
kautynėse, nugalėjo kara- 
lininkus ir užėmė dvi polici
jos stotis Pirėjaus uosta
miestyje. Pirėjaus laivakro- 
viai - streikieriai demons
travo su pagaliais, peiliais 
ir su neskaitlingais šautu-

vais. Kai kur jie pasistatė 
ir kelis turimus kulkosvai
džius?
“Leiskite Mums Išsirinkti 

Valdžią!”
kariuomenė su 
kitais kariniais 
“sergėjo” Athe-

Washington. Prezidentas 
Rooseveltas perorganizavo 
valstybės d e p a r tmentą. 
Trim dienom praėjus po to, 
kai Edward R. Stettinius 
oficialiai tapo nauju valsty
bės sekretorium, preziden
tas paskyrė Josephą C. 
Grew to departmento vice- 
sekretorium.

Churchillas Grūmoja 
Graikų Partizanam

London, gruod. 5. —Ang
lų ministeris pirmininkas 
Churchillas sakė seimui, 
kad Anglija “nesidrovėda
ma panaudos gana didelę 
savo armiją Graikijoj, kad 
galėtų išlaikyti tvarką,” i- 
dant, girdi, dabartinis ten 
valdžios krizis “neišsigimtų 
į anarchiją ar komunistinę 
diktatūrą.”

Churchillas kaltino “kai
riojo sparno ir komunisti- 

Inius ministerius,” kad jie 
pasitraukė iš valdžios. Jis 
smerkė graikų partizanus, 
kad jie nenusiginkluoja. 
Žymėtina, jog partizanai 
sutiko nusiginkluoti, jeigu 
taip pat bus nuginkluoti 
būriai tų policininkų ir ka
rių, kurie tarnavo naciams 
prieš graikų patrijotus. Bet 
Graikijos valdžia pasilaikė 
tuos ginkluotus būrius kaip 
savo karius.

Stettinius užėmė pasi
traukusio C. Hullo vietą. J, 
C. Grew pirm karo buvo A- 
merikos ambasadorius Ja
ponijai.

Atsistatydino trys vals
tybės sekretoriaus padėjė
jai: Adolf Berle, Breckin
ridge Long ir G. Howland 
Shaw. Naujais valstybės se- 
kretoriais-padėjėjais prez. 
Rooseveltas paskyrė Wm. L. 
Claytoną, buvusį prekybos 
departmento narį; Nelsoną 
A. Rockefellerį, derintoją 
dalykų tarp Jungtinių Val
stijų ir Lotyniškos Ameri
kos kraštų, ir Archibaldą 
MacLeishą, kongreso kny
gių-

Prezidentas sake, kad 
Rockefelleriui ir dabar pa
vesta rūpintis santykiais 
tarp Jungt. Valstijų ir Vi
durinės ir Pietinės Ameri
kos respublikų.

(Iš pasitraukusių valsty
bės sekretoriaus padėjėjų 
ypač Berle yra pasižymėjęs 
priešingumais Sovietų Są
jungai.)

DIDELI VENGRŲ IR 
VOKIEČIU NUOSTO

LIAI VENGRIJOJ
Maskva. — Vakariniame 

Vengrijos fronte Raudono
ji Armija per mūšius gruo
džio 1-3 d. suėmė 3,000 vo
kiečių ir vengrų kareivių ir 
oficierių; taigi nuo lapkr. 8 
d. Vengrijoje paimta nelai
svėn jau 24,745 priešų.

Gruod. 5 d. Sovietų ka
riai užmušė daugiau kaip 
2,000 vengrų ir vokiečių. 
Vejami hitlerininkai palie
ka daug ginklų, amunicijos 
ir kitų reikmenų. Raudono
ji Armija pagrobė didelį 
skaičių garvežių, vagonų ir 
trokų su įvairiais krovi
niais.

Laimėjimai Jugoslavijoj

Pasmarkėjo Bonų Pirkimas
Washington. — Antradie

nio žiniomis, išpirkta šešto
sios karo paskolos bonų jau 
už $8,941,000,000. Taigi dar 
liko jų už $5,059,000,000.

Žymėtina kad New Yor- 
kas atsilikęs. Jis dar te- 
išpirko tik 34 procentus 
skirtos jam bonų kvotos.

to

NUMESTA 12,000 
TONŲ BOMBŲ Į 

VOKIETIJĄ

Jugoslavijoj Sovietų ka
riuomenė išvien su jugosla
vų partizanais atvadavo 
nuo vokiečių Mitrovicos 
miestą su geležinkelio sto- 
čia ir 7 kitas gyvenamąsias 
vietas.

Vengrijoje Sovietai po 
mylią per valandą artėja 
prie Austrijos.

Naciai Keršys Pran
cūzam Patri jot am už 

Išdavikų Baudimą
Berne. — Vokietijos už

sienių reikalų ministerija 
per radiją įspėjo laikinąją 
Franci jos valdžią, kad na
ciai atkeršys laikomiems 
Vokietijoj tos valdžios ša
lininkams ir kitiems fran- 
cūzams, jeigu Francijoj ir 
toliau bus teisiami ir bau
džiami vokiečiai ir tokie 
francūzai, kurie bendradar
biavo su naciais okupan
tais.

Šalia kitų patrijotinių 
franęūzų, hitlerininkai turi 
savo rankose ir Genevievę 
de Gaulle, broliaduktę ge
nerolo de Gaulle, laikinojo 
Franci jos prezidento.

BULGARAI PADEDA 
RAUDON. ARMIJAI

Sofija, Bulgarija. — Bul
garų armijos korpusas, ko
manduojamas generolo Vla
dimiro Stovčevo, prisidėjo 
prie Raudonosios Armijos 
ir išvien su ja žygiuoja pir
myn per pietinę Vengriją.

Washington. — Senato
rių komisija kariniams ty
rinėjimams taip pat darys 
kamantinėjimus, kodėl sto- 
kuoja cigaretų.

Prašo Rooseveltą
Remti Graiką Teisę

Išsirinkti Valdžią
New York. — St. Pistola- 

kis, pirmininkas Graikų-A- 
merikiečių Tautinės Vieny
bės Komiteto, ir Basil Vla- 
vianos, graikų Tautinio He- 
rald’o dienraščio redakto
rius, pageidauja, kad Jung
tinės Valstijos paremtų 
Graikijos žmonių teisę išsi
rinkt tokią valžią, kokia 
jiem patinka.

Pistolakis, buvęs 
jos seimo narys, 
prez. Rooseveltui 
kuriame kaltina 
kad jinai stengiasi
žint Graikijai karalių iš vo
kiškos .Glucksburgų veislės. 
Pistolakis prašo duot grai
kams laisvę patiems išsi
rinkt valdžią.

Graiki- 
parašė 
laišką, 

Angliją, 
sugrą-

Kautynės Rytų Prūsijoj
Maskva. — Rytinėje Prū

sijoje Sovietų kariuomenė ir 
vokiečiai vedė dvikovą ka- 
nuolėmis, minosvaidžiais, 
šautuvais ir kulkosvaidžiais..

Anglų 
tankais ir 
įrengimais 
nų gatves. Demonstrantai 
atsišaukė į anglus: “Ang
lai kareiviai! leiskite mums 
patiems išsirinkti sau val
džią!” “Tegyvuoja Roose
veltas !”

Maršuodami . gatvėmis, 
partizanai susitiko būrelį 
Amerikos oficierių; paėmė 
juos ant savo pečių ir ne
šė ; paskui demonstrantai 
susirinko prie Amerikos at
stovybės rūmo ir sveikino 
Jungtines Valstijas.

Anglų generolas Scobie ir 
Graikijos ministeris pirmi
ninkas Papandreou, Angli
jos remiamas, įsakė visiem 
EIJ\S partizanam apleist 
sostinę Athenus ir Pirėjaus 
uostamiestį iki šio trečia
dienio vidunakčio. O jeigu 
ne, tai gen. Scobie grūmojo 
elgtis su jais kaip “prie
šais.”

Į pamaldas už nušautus 
partizanus sugužėjo tiek 
žmonių, kad nesutilpo į di
džią Athenų katedrą. Ne- 
tilpusieji suklaupė ant gat
vių per ketvirtį mylios ap
linkui.

Fašistiniai Elementai 
Nenuginkluojami

Kada Papandreou valdžia 
pirmą kartą įsakė ELAS 
partizanams nusiginkluoti 
ir išsiskirstyti, jie sutiko, 
bet reikalavo, kad sykiu 
taip pat būtų nuginkluoti ir 
išsklaidyti fašistiniai bud
riai ir policininkai, kurie 
tarnavo vokiečiams. ELAS 
partizanai sakė, turi būti 
nuginkluoti visi kvislingai, 
nacių bendradarbiai, ir pa
traukti teisman už krimi- 
nales nedorybes prieš Grai
kijos žmones. Sekmadienį 
partizanai demonstravo to
dėl, kad valdžia tik juos pa- 
simojo nuginkluoti, bet ne
kliudo ginkluotų fašistinių 
būrių.
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VALDŽIA TYRINĖS 
CIGARETŲ ŠMUGE

LIO SKANDALĄ
London. — 2,200 Ameri

kos bombanešių ir lengvųjų 
lėktuvų ir 1,800 Anglijos or
laivių įtūžusiai bombardavo 
geležinkelių mazgus ir 
traukinių kiemus Casselyj, 
Mainze, Giessene, Soeste, 
Bebroj,Oberhausene, Karls
ruhe, Heilborne ir kitur va
karinėje Vokietijoje.

Viso jie per 12 valandų 
numetė 12000 tonų bombų į 
tuos punktus, per kuriuos 
naciai siunčia savo kariuo
menę ir reikmenis į vakarų 
frontą.

LAISVĖS VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

VAJAUS LENTELĖ
A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth .................
P. P. Pilėnas, Philadelphia ...............................
M. Svinkūnienė, Waterbury .............................
A. Balčiūnas, Brooklyn......................................
K. čiurlis, J. Stanelis, Bayonne........................
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester........................
ALDLD 2 kp., So. Boston ...................... .........
S. Kuzmickas, Shenandoah ...............................
V. J. Stankus, Easton .........................................
S. Penkauskas, P. Tamašauskas, V. Vilkauskas 

Lawrence - Nashua ............ .....
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Washington. — Federal, 
valdžios prekybos komisija 
pradės tyrinėt, kur dingsta 
pagaminami cigaretai, kad 
jų taip trūksta ir civiliams 
amerikiečiams ir kariams. 
Nužiūrima, jog kaltas tam 
tikras šmugelio trustas.

Valdinės įstaigos ir kai 
kurie tabako produktų ver
slininkai tvirtina, jog Ame
rikoje dabar pagaminama 
daugiau c; garėtų civiliams 
gyventojams, negu bet ka
da, išskyrus 1(943 m.

Nacių Pakalikai Vartojami 
prieš Patrijotus

New York. — Demetrios 
Christophoridės, G r aikų- 
Amerikiečių Tribune laik
raščio redaktorius, pareiš
kė, kad Graikijos ministeris 
pirmininkas Papandreou 
vartoja fašistinę policiją ir ... 
kvislingų kariuomenę prieš 
graikų partizanus. Tai ta 
pati policija ir kariuomenė, 
su kurios pagelba naciai 
pirmiau nuslopino Graikijos 
patri jotų pasipriešinimus
vokiečiams. Tų policininkų 
ir karių komandieriai yra 
atžagareiviai graikų ofi- 
cieriai, kurie stengiasi su
grąžint karaliaus valdžią 
Graikijon, sako Christopho- 
rides. , •
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Anglijos ir Amerikos Ekonominė 
Konkurencija

Iš komercines spaucios susidaro įspū
dis, kad Jungt. Tautose tarpe ’’trijų di
džiųjų' yra tiktai vienas skirtumas: iš 
vienos puses Amerika ir Anglija, o iš ki
tos puses — Tarybų Sąjunga. Atrodo, 
kar tarpe Anglijos ir Amerikos nedera 
jokių skirtumų, jokių ginčų, jokių ne
susipratimų. Tačiau tikrovė visai ką ki
tą byloja.

Jau Kelintu atveju dienraštis “Daily 
Worker” įrodinėja, jog ne tiek skirtu
mas tarp Amerikos - Anglijos ir Tary
bų Sąjungos, kiek tarpe Anglijos ir A- 
menkos trukdo pilnam susitarimui ir 
tikrai apvienytam veikimui, ypatingai 
tas skirtumas visu aštrumu iškyla aikš
tėn, kai pradedama kalbėtLapie pokarinį 
pasaulį. y s

O tas susikirtimas tarpe Anglijos ir 
Amerikos yra ekonominis ir komercinis. 
Karo metu Amerikos gamyba neapsako
mai išsiplėtė. Tuojau po karo kils klau
simas Amerikos prekėms rinkų. Su sa
vo didžiulėmis kolonijomis Anglija dau
gelį tų rinkų kontroliuoja. Ji, pavyzdžiui, 
net smarkiai įsigalėjus Pietų Amerikoje. 
Argentina daro didelį biznį su Anglija 
su savo mėsos eksportu.

Amerikos laivynas ir orlaivynas grū
moja Anglijos prekybai. Amerikos reak
cinis elementas reikalauja, kad .šitas vi
sas priemones ir pirmenybes mes turime 
paleisti darban ir nesigailėti Anglijos. 
Anglai tai girdi ir nesnaudžia.

“Daily Worker” sako:
“Aviacijos konferencija sustojo ant 

vietos. Britanija reikalauja tokių są
lygų, kad jos prekyba oru nebūtų su
naikinta. Amerikos delegatai reikalau
ja ‘penktos laisvės’, kas reiškia tiktai 
norą paslėpti savo konkurencinę pir
menybę.

“Associated Press galva Kent Coo
per nori pasaulinės spaudos laisvės. 
Beta tą Londono ‘Economist’ vadina 
tiktai gražiai skambančiu šūkiu į im
perijos ir viso pasaulio marketus An
glijos kaštais. Už nesusi tarimą dėl Is
panijos ir Argentinos ir už krizes 
daugelyje Europos demokratinių val
džių glūdi ta pati konkurencija už 
komercinę pirmenybę.

“Mes negalime susilaikyti nuo kri
tikavimo Anglijos atsinešimo link Is
panijos ir kitų vakarų Europos žmo
nių, bet ši mūsų kritika bus bergž
džia, nebent mes suprasime, kad ne- 
pažebotas reikalavimas išstumti Ang
liją iš pasaulio rinkų neleidžia vysty
tis Teherano politikai kitur.”
Kur iš to išeitis? “Daily Worker” siū

lo susitarimą su Angliją. Ne išmušti An
gliją iš pasaulinės lankos mes turime 
stengtis, bet bendromis jėgomis išplėsti 
tą rinką ir padaryti taip, kad ja lygiai 
galėtų naudotis visi. Tiktai toks aiškus 
supratimas iš mūsų pusės išsklaidys an
glų baimę ir ves prie sklandaus bendra
darbiavimo po karo.

Amerikiečių Pagalba Lietuvai
Pranešimas, kad net keturiolika vago

nų amerikiečių dovanų, pasiųstų per 
Russian War Relief, pasiekė Lietuvą, tu
rėtų nudžiuginti kiekvieną nuoširdų lie
tuvį. Štai graži ir praktiška mūsų pagal
ba išlaisvintai Lietuvai!

Džiugina dar ir todėl, kad tai yra 
smūgis klerikalams, smetonininkams ir 
menševikams, kurie iki pat šiai dienai 
tebeniekina ir tebešmeižia Russian War 
Relief ir Lietuvai Pagalb. Teikimo Ko
mitetą, kad būk jų siuntiniai netenką 
Lietuvai ir lietuviams. Štai įrodymas, 
kad mūsų dovanos pasiekia Lietuvą!

Aišku, kad tiek daug Lietuvai Pagal
bos Teikimo Komitetas nesurinko ir ne
pasiuntė. Reikia žinoti, kad pirmieji trys 
siuntiniai buvo jau senai gauti ir išdalin
ti lietuviams Tarybų Sąjungos gilumoje. 
Iš viso išsiųsta septyni siutiniai. Septin
tasis Siuntinys dar tik baigtas prieš ke
lias dienas. Taigi, šitie keturiolika va
gonų drapanų, čeverykų ir kitų reikme- 

,nų daug daugiau, negu galėjo sudaryti 
į mūsų komiteto trys siuntiniai. O tas 
reiškia, kad iš abelnojo Russian War 
Relief dovanų fondo daug daiktų tenka 
Lietuvai.

Jeigu minėtų srovių vadai turėtų nors 
krislelį padorumo, tai dabar viešai atsi
prašytų Russian War Relief ir atšauktų 
visus prieš tą garbingą organizaciją pa
leistus melus. Bet, aišku, veltui iš jų to 
tikėtis. Tebesipila iš jų burnų melai ir 
šmeižtai.

Tai visa kenkia Lietuvos šelpimui ir 
lietuvių tautai. Jie tai puikiai žino, ta
čiau nesusivaldo.

Tik pagalvokime: Viena demokratinė 
srovė jau pasiuntė Lietuvos žmonėms 
desėtkus tonų drapanų, tūkstančius porų 
čeverykų, už tūkstančius dolerių muilo 
ir kitų reikmenų. Tuo tarpu anos trys 
srovės dar nėra pasiuntusios nei vienos 
drapanos, nei vienos poros čeverykų, nei 
vieno šmotelio muilo.

Dar daugiau. Jie elgiasi tikrai išda
vikiškai. Daro viską, kad pakenkti Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komitetui ir 
Russian War Relief rinkti dovanas Lie
tuvai. O patys turi surinkę tonus' dra
panų ir laiko, pūdo jas, nesiunčia Lie
tuvos žmonėms. Gi rinko neva Lietu
vai. Vadinasi, begėdiškai apgaudinėjo vi
suomenę! Apgaudinėjo ne tik lietuvius, 
bet ir kitus amerikiečius. Gavo iš valdišk. 
National War Fund desėtkus tūkstančių 
dolerių Lietuvos šelpimui, o Lietuvai pa
šalpos nepasiuntė nei už vieną dolerį!

Tai taip dalykai šiandien stovi.

Laisvės Bazaras 1945 in.
\ ’ • ’ ■ r
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Dažnai gauname pastabų, kad per vėlai pradedame 
skelbti Laisvės bazarą. Iš toliau nesuspėjama paruošti ba- 
zarui dovanų. Šiuom kartu norime patenkinti visus. Iš 
anksto pranešame, kad Laisvės Bazaras įvyks Kovo- 
March, 16, 17 ir 18 dienomis. Bus Grand Paradise salėse, 
318 Grand St., Brooklyne.

Bazarui reikia dovanų.^ Prašome iš anksto pasirūpinti 
dovanomis savo dienraščio bazarui. Dovanų laukiame iš 
visos Amerikos, nes dienraštis Laisvė yra visos Ameri
kos lietuvių dalykas.

Kurie turite kokių dovanų, siųskite anksčiau, — ne
laukite iki paskutinių dienų prieš bazarą. Tik nesiųskite 
prieš Kalėdas. Duokime progos kalėdinėm dovanom grei
čiau ir lengviau pereiti, palengvinkime paštui.

Laisvės Administracija.

Vokiečiai Vilnių Norėjo Visai Sudeginti

WWS VAMPSI

Kokia Nacių Strategija?
Desperatiški mūšiai eina rytuose 

vakaruose. Milžiniškos armijos susiki
busios ir be pasigailėjimo viena kitą nai
kina. Nesulaikomai, bet be galo lėtai A- 
nąerikos ir Anglijos jėgos veržiasi prie 
Reino upės. Vengrijoj Raudonoji Armi
ja slenka prie Austrijos. Visur prisiei
na kovoti už kiekvieną mylią žemės. Ne
sigirdėt, kad dideliais skaičiais vokiečiai 
pasiduotų talkininkam kaipo karo belais
viai.

Visa tai nežada greitos karo pabaigos. 
Dabar paaiški, kad mūsų karo štabo gal
va gen. Marshall irgi buvo tikėjęs, kad su 
Vokietija bus apsidirbta dar šiais me
tais! Jr jam tenka pakeisti nuomonę. 
Dar veikiausia nemažai mėnesių teks 
pakariauti.

Nacių strategija, matyt, yra tokia: 
stabilizuoti frontus, nesitraukti be at
kakliausio pasipriešinimo, nesigailėti nei 
žmonių, nei mašinų, išsemti talkininkus, 
taip juos nuvarginti, jog jie turės siū
lyti sąlyginę taiką! Kurioj vietoj vaka
rų ar rytų fronte jie kovos iki paskuti
nio kraujo lašo, sunku pasakyti ir ne
svarbu. Gal prie Reino vakaruose, gal 
prie Austrijos sienų, ar prie Varšavos ir 
Prūsijoje rytuose. Svarbu jų tikslas: iš
semti savo oponento visas jėgas ir pri
versti jį derėtis dėl taikos, d jokiu būdu 
nepasiduoti besąlyginiai.

Kad tai nepasiekiamas tikslas, tuo tar
pu vokiečiams nėra laiko galvoti. Karas 
jau atėjo į jų žemę. Prasidėjo sistema- 
tiškas naikinimas jų krašto. Jie naikino 
kitus kraštus, dabar patys susilaukė tos 
pačios rykštes.

Šį sykį taikos nebus. Naciai sapnuo
ja, kai jie mano, kad jie išsems Jungtie 
nių Tautų jėgas.

ir

Praūžusi mūšių audra, ir 
išvadavusi Vilniaus miestą 
iš trejų metų vokiečių oku- 

I pači jos, ryškiai pakeitė Vil
niaus miesto išorinį vaizdą. 
Vokiški okupantai, paskuti
nėmis Vilniaus mūšių die
nomis parodė savo žiau
riausių padegėjų ir kultūri
nių vertybių naikintojų vei
dą. Vilniaus miesto gyven
tojai pilnumoje pamatė jų 
barbarišką elgesį su ra
miais Vilniaus gyventojais 
ir Vilniaus miesto — musų 
tautos senosios sostinės —- 
kultūros lobiais.

Vokiečiai buvo numatę 
mūsų sostinę sugriauti iki 
pamatų, nepalikdami ak- 

[mens ant akmens. Tai gali
ma buvo spręsti iš eilės vo
kiečių karių pasisakymų 
dar prieš mūšius dėl Vil
niaus. Eilė vokiečių, “meno 
mėgėjų,” karštligiškai foto
grafavo Vilniaus miesto pa
minklus, kad foto plokštelė
se pasiliktų tai, ką Vilniuje 
jie buvo pasiryžę sunaikin
ti. Atsirado tokių vokiečių 
karių, kurie patarė Vil- 

i niaus gyventojam išsikrau
styti iš Vilniaus, nes čia, e- 
są, iškepsią Vilniaus gaisrų 
liepsnose. Matyt, vokiečių 
štabų planuose buvo iš ank-. 
sto numatyta visiškas Vil
niaus miesto, jo kultūros 
paminklų ir gyventojų iš
naikinimas.

Vilniaus mieste mūšių lai
ku vokiečiai elgėsi kaip ra
finuočiausi barbarai. Pir
miausiai įsirengė artilerijos 
ir kulkosvaidžių lizdus prie 
pat Vilniaus statybos įžy- 
menybių. Aplink Vilniaus 
katedrą, aukštinės Pilies 
bokštą ir Lietuvos Mokslų 
Akademijos Biblioteką supo 
minosvaidžių lizdų vainikas. 
Aplink šv. Onos, Bernardi
nų, šv. Mykolo bažnyčias ir 
Dailės Akademijos Rūmus 
buvo įrengta daug artileri
jos ugniaviečių. Šv. Jono 

, bokšte, Pilies bokšte, Dievo 
I Motinos cerkvės bokštuose 
ir kitose šventyklose buvo 
įrengti kulkosvaidžių liz- 

; dai. Betarpiškai prie šv. 0- 
nos bažnyčios šoninės sie
nos buvo vokiečių kariuo
menės dalinio pastatytas 
skystojo kuro sandėlis. Be- 
tarpišk. kaimynystėje prie 
Bernardinų bažnyčios esan
ti vandentiekio stotis buvo 
su pamatais išsprogdinta, 
taip, kad labai stiprus spro
gimas gręsė ypač vertinges
nei ir senesnei Bernardinų 
bažnyčios daliai — užpaka
linei varpinei; Misionierių 
bažnyčios , kaimynystėje į- 
rengė gelž. betoninius bun
kerius su artilerijos pa
būklais.
. Tuo būdu vokiški okupan
tai provokacine savo elgse
na norėjo sunaikinti Vil
niaus miesto įžymesnius 
meno paminklus. Tačiau 
Raudonoji Armija nesidavė 
§iai niekšiškai vokiečių pro
vokacijai ir mūšius vedė 
taip, kad nenukentėjo nei 
vienas architektūros meno

kūrinys, kurį vokiečiai bu
vo numatę sunaikinti. Dė
kui šauniajai Raudonajai 
Armijai žymi dalis Vilniaus 
meno ir kultūros paminklų 
dėl staigių ir apsupančių 
karo vėiksmų išliko vokie
čių nesunaikinti.

Kai kurie Vilniaus ar
chitektūros paminklai kad 
ir, nukentėjo,, bet nežymiai. 
Išgriautas Pilies bokšto šiau
rinis viršutinis aukštas ir 
sienose paliko pora skylių 
nuo artilerijos .sviedinių; 
Vilniaus katedros frontone 
stovinčio šv. Stanislovo fi
gūros nuskelta pusė galvos; 
Bernardinų ir šv. Onos baž
nyčioje išlėkę ’ visi langų 
stiklai su rėmais ir čerpės 
nuo stogo; nuo artilerijos 
ugnies nukentėjo šv. Kazi
miero, šv. Katrynos, šv. Jo
no varpinės, šv. Jukūbo, šv. 
Augustino bažnyčių bokš
tai; Aušros Vartų koply
čios ir šv. Teresės bažnyčių 
betarpiškoje kaimynystėje 
esantieji namai buvo vokie
čių padegti ir gaisrai grę
sė betarpiškai istoriniams 
pastatapis.

Tikrasis ‘hitlerinių vokie
čių barbarų veidas pasirei
škė Vilniaus miesto degini
me. Miestas degintas siste
mingai, stengiantis sunai
kinti ne tik namus, bet ir 
visą juose esančią mantą ir 
gyventojus. Kelias dienas 
prieš mūšių pradžią 
niaus gaisrininkai 
prievarta išvežti

j. , , , į i jį. _,
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iš gilesnio, stalčiuko didesnį garbingų įstaigų valdinin
kus?

PROVIZORINE REFORMA “B.A.L.F.” IR “IN
FORMACIJŲ CENTRO” VALDININKAMS

Rašo Ponas Bankrotas.
Gyvenant mums šiandien 

civilizuočiausioj pasaulio ša
lyj, ir turint progą naudotis 
moderniškiausiais civilizaci
jos pabūklais, kaip tai: 
technika, medicina, chemi
ja, fizika ir t,t. Ir turint 
“Bendro ' Amerikos Lietu
vių Fondo” ir “Informacijų 
Biuro” vadovybėje tokius 
mokslingus ir garbingus vy
rus, kaip vieno dienraščio 
redaktorius Dr. P. Grigai
tis, Dr. Kun, Končius, aš 
pats ir dar keletą kitų me
dicinos žinovų — aš propo- 
nuoju virš minėtose įstai
gose dirbantiems valdinin
kams kai kurias struktūri
nes reformas. Būtent:

1. Dirbantiems asmenims 
“Bendro Am. L. Fondo” 
įstaigoje galima pailginti 
pirštai — jie galėtų būti 
maždaug apie 5-kių pėdų 
ilgio; tas pagelbėtų pasiekti

mylėti, kadangi ten bolševi
kai užėję beveik “visus iš
žudė.”

9. Ašaros, prie šių įstai
gų dirbantiems asmenims, 
turėtų būti visiškai iščiulp
tos, kadangi jiems niekur 
perą reikalo ašaroti — jų 
gyvenimas švelnus, saldus 
ir lengvas. O ašaras rodyti 
prieš muzikus, tai tik juoko 
susidarytų.

10. Oda būtinai reikalinga 
keisti. Ypatingai oda reikė
tų turėti stora — lygiai 
kaip krokodiliaus. Labiau
sia tiems, kurie manom kai 
kada grįžti į Lietuvą. Nes 
mūsų sugrįžus laukia bol
ševikiška kulka. Tačiau, tu
rint krokodiliaus odą — 
kulka negalėtų įveikti.

Tai ką sakote Monseig- 
neurs — Drs. P. Grigaitis, 
Končius ir kiti? Argi nebū
tų naudinga padaryti pro
jektą, perreformuoti mūsų

pluoštą dolerių — taip sa
kant, tarnaujančio asmens } 
labui. Antra, neturint ka i 
veikti toje įstaigoje, būtų! 
daug patogiau iš nuobodu
mo nosį krapštyti.

2. Atėjus vasarai, ir tu- : 
rint pakankamai laiko —ge

Vil- 
buvo 

iš Vil
niaus. Vokiečiai namus pa
deginėjo apipildami juos 
skystu degalų. Gyventojai, 
kurie mėgino gaisrą gesin
ti, buvo iš kulkosvaidžių 
nušaunami, o likusieji gy
ventojai turėjo liepsnoje 
sudegti, kaip tai buvo Di
džiosios gatvės name N r. 
18, ir daug kur kitur.

Vilniaus miestas, padeg
tas vokiečių, degė daugiau 
kaip penkias dienas. “Spin
dulio” spaustuvėje liko iš
spausdintas ir gebietskomi- 
saro pasirašytas atsišauki
mas į Vilniaus miesto gy
ventojus, įsakąs palikti 
miestą, kad vokiečiai galėtų 
visai laisvai ir nevaržomai ( 
Vilnių sunaikinti.

Tačiau šaunioji Raudono
ji Armija, suduodama mir
tiną smūgį vokiškiems oku
pantams, išmušė jiems iš 
rankų daugely vietų ir dega
lų, kuriuo jie stengėsi su
naikinti mūsų brangiąją so
stinę. . D.

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

THE ENEMY INSTILL THERE!
JJECeep
Buying Bonds!
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Darbininkų 
Sveikata

KRUPAI
. Daug kam šorais ima ir 

riausia slinkti į pajūrį, Kū- .atsiranda ant kūno ypatin- 
ne-ai-lendą -(ar kaip ame- gi išbėrimai—krupai (hives, 
rikonai vadina: Coney Is-i urticaria, nettle rash). Pat 
land). Bet poniškai figūrai 
norint ramiai kepintis prieš 
saulutę, gali bjaurybės mu- 
siukės ramybę drumsti. To
dėl būtų labai naudinga tu
rėti bent vidutinio ilgumo 
uodegą, su kuria būtų gali
ma nusibaidyti musios.

3. Valdininkų ausys galė
tų būti ne kremzlės, bet gu
minės arba bile kokio stip
raus metalo; kad kartais 
užklupę mužikai pradėtų 
su kumščiomis švaistytis 
apie ausis už išeikvojimą jų | Alergikanis daug nemalo- 

• tūli valgiai, 
i kaip kad braškės, pomido
rai, špinatas, kiautvarlės 
arba ir bet kokie kitokie

pirma pradeda nieže t, nors 
dar ir nieko nežymu. Paka
sai — ir iškyla pauplys, lyg 
būtų uodo įkąsta arba not
rės dilgės apdeginta.

Krupai yra savo rūšies 
alergija (allergy), ypatin
gas organizmo jautrumas į 
patekusius kraujo srovėn 
svetinius proteinus. Tokie 
svetimi proteiną dasigauna 
bent keliais būdais: per vi
durių plėves, per odą, per 
plaučius.

suaukautų pinigų — nega- jnumo padaro 
lėtų lengvai užduoti.

4. Liežuvis būtinai rei
kalinga turėti ilgas, labai 
ilgas, bent 4-rių pėdų. Ka
dangi šioje profesijoje rei
kalinga kartais sukurti ū- 
miai fantaziją — neturint 
po ranka nei faktų nei įro
dymų. Pagaliaus geras ir 
ilgas liežuvis kaip tik ir y- 
ra visas pamatas “Informa
cijų Biuro” ir “BALF” į- 
staigoms.

5. Nugarkaulis šioje sri
tyje dirbantiems asmenims 
visiškai nereikalingas, ka
dangi šios įstaigos yra su
kurtos įvairių sriovių, ir e- 
sant asmeniui su nugarkau
liu — gali prarasti šiltą ir 
minkštą prof esi jonališką

Krupų esti keletas rūšių. 
Kartais atsiranda tik ret
karčiais, kur nekur pakilu
sių niežinčių pauplių. Pa
būva dieną, kitą — ir iš
nyksta. Kitiems išbėrimai 
nenyksta. Jei išnyko vie
nur, tai iškilo kitur — ir 
vėl kitur.

Menkesni krupų nuoti- 
kiai nereikalingi jokio ypa
tingo gydymo. Nebent gali
ma išgerti kokį šaukštą, ki
tą ricinos aliejaus (castor 
oil), kad greičiau iš vidurių 
prašalinus ‘ erzinantį ele
mentą. Galima taipgi vely 
pasisaugoti ir nebevartoti 
tūlų valgių, nuo kurių tau, 
kaip pats patyrei, vis atsi
randa krupų.

įkiresniems krapams gy
dyt reikia ir dar ko bandy
ti. Neseniai : tapb susekta, 
kad gerų pasėkų duoda tam 
tikra vitamino B dalelė — 
nikotine rūkštis (nicotine 
acid, niacin) ir pieno kalkės 
(calcium lactate). Kai rei-

6. Galvą irgi galima bū
tų reformuoti. Naudinga 
būtų, kad galvos kaušas 

,būtų atidengiamas; tuomet 
būtų galima įkrėsti tam tik
rą dožą ideologijos. Šiuo 
tarpu minimiems valdinin
kams priimtiniausia ideolo
gija, kurios simboliu yra— 
svastika.

7. Gerklę pageidaujama 
turėti kuo didžiausią. Vie- kia, tai gydytojas atatinka- 
na, kad gerklė yra reikalin- mų preparatų leidžia su 
ga riksmui — sakant pra- adata į raumenis. Bet gali- 
kalbą ir norint įtikinti mu- ma imti ir tablečių pavida- 
žikus, kurie dar vis abejoja le. Sakysim calcium lactate, 
apie; šių įstaigų teisingumų • 10 grs. tablets — imti po 
ir reikalingumų. Antra, su
sitikus minimam valdinin
kui tipą, kuris būtų įtarti
nas komunistu ar bolševiku 
— kad galėtum gerai išsi
žiojęs tokį tipą ant syk pra
ryti.

8. Širdis paprastai . po
nams nereikalinga. Ponai 
paprastai žmones myli ne iš

dvi ar tris 3 kartus kas die
na. Taipgi niacin, 50-100 
mg. tablets, irgi po dvi ar 
tris 3 kartus kas diena. Ga
lima abiejų imti kartu.

Kai krupai visai jau išny
ko, preparatų galima nebe
vartoti, arba galima imti 
kad ir nuolatai, mažesnėmis 
dozomis: po 1 tabletę tų ir 

širdies, bet už pinigus. Lie- tų 3 kartus kas diena, 
tuvoje irgi nebeliko nieko. Dr. J. J. Kaškiaučius
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjo! darbu ir aukom?

<

Kaip Bus Su Dovanomis
Lietuvos Vaikams?
neatsiras plataus, per savo komitetą gal gau- 

’"-jtų prieinamomis (whole
sale) kainomis gatavų dra
bužių varde visų aukojusių.

Mokantieji Siūti Gali 
Daug Pagelbėti,

Kožnoje kolonijoje ran
dasi draugių-draugų, kurie 
moka gražiai siūti, o kiti 
gal turi.didesnį išteklių do
lerių. Vienas galėtų įdėti

susirūpinimo kalė 
dovanomis Lietu

masinio 
dinėmis 
vos vaikams, daugelis iš jii 
liksis nuliūdę, liksis neap
dengti.

Našlaičių Lietuvoje yra 
tūkstančiai, pilna Lietuva. 
Prie reikalingų pašelpti 
reikia skaityti ir vaikai 
biedniokų, nuo kurių hitle
rininkai ir dvarininkai bu-. abu šėrą dolerių, o kitas 
vo atėmę žemę, atėmę pas- darbo.
kutinį gyvulį. Reikalingi jeigu kožnos kolonijos 
paramos partizanų, rau- moterys suneštų namie siū- 
donarmiečių ir išvarytų i įų drabužių audeklų liku- 
Vokietijon darbininkų vai- £jus į vieną vietą, o mokan- 
kai. w Įčios siūti paaukotų po kele-

Tiesa, išlaisvinus Lietu- ya dienų, po savaitę, gau- 
vą, tarybinė vyriausybe ĮųSj dar šimtai nauju dra- 
grąžina bežemiams ir ma-; bužiukų vaikams, 
žažemiams buvusią _ hitleri-i Brooklyne, pavyzdin, vie- 
ninkų nuo jų išpieštą že-;na Marcelė Yakštienė yra 
mę. Bet naujas derlius linų i pasiuvus šimtus gražiausių 
užaugs, naujus marškinius drabužiukų 
tebus galima išausti 
ateinančiais metais. Jaunų 
ėriukų ir naujų vilnonių 
spės prisiauklėti pakanka
mai dar tik už kelių metų.

O krašto geriausios, pa- 
trijotingiausios jėgos tebė
ra pakinkytos sumušti Lie
tuvos amžinuosius priešus 
vokiečius.
Gražiai Darbuojamės, Bet

Reikia. Daugiau Darbo
Šiame pačiame skyriuje 

skaitėte ar dar skaitysite, 
kaip hartfordietės, jų darb
štusis Literatūros Kliubas 
aprengs dvi 
Kaip mezgėjos 
daug sveteriukų vaikams. 
Tai gražus, sektinas pavyz- 
dis.

Vienok to negana. Jeigu 
ir šimtas kitas kliubų-kuo- 
pų-draugijų aprengs po po
ra vaiku, dar liksis tūks- i, V 7

nieko.

mergaites, 
numegs

tančiai negavusių
Tai kas daryti?

Greta draugijų 
reikia rengti tam

aukų, 
tikslui 

bendrų masinių pramogų. 
Verta panaudoti ir mažos 
sueigos. Bet svarbiausia, 
kad kožnas asmuo, kuris 
tik išsigali, nupirktų nors 
pigią eilutę drabužių. Iš- 
sigalintis lai perka ir dvi, 
tris. Neišsigalintis lai nu
perka nors vieną drabužėlį. 

Arba piniginėmis auko
mis susidėjusi visa kolonija

’ ^“♦■"’rTVrr ■ A

Laisvi—Liberty, Lithuanian baily Trečias puslapis

WnTlTTf
Motina Žuvo Darbe Darže Pirm Apšąlant

nusi-

Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Raportas Moterų Mezgėjų Kliubo nuo Gruodžio 10, 1943 m. 
Iki Lapkričio 28 d., 1944 Metų.

Mrs. Theresa Vitale, 59 
m., motina 7 vaikų, aną 
dieną padėjo savo gyvastį 
pavojingiausiame darbe, 
savo virtuvėj. Ji iškrito nuo 
antro aukšto iš savo namų, 
359 Railroad Ave., Jersey 
City, N. J. Trūkus virvei, 
ant kurios jinai pro langą 
džiovė drabužius, ji prara
do balansą.

Daugelis moterų
skundžia negalinčios visuo
meniškame darbe dalyvauti 
dėl to, kad bijančios pavo
jų išėjus iŠ namų. Bet sau
gumo ir apdraudų įstaigos 
aprokuoja, jog namai, ypa
tingai virtuvė ir maudynė, 
yra pavojingiausia vieta 
pasaulyje.

Ją Apdovanojo Kariškio 
Medaliumi už Gelbėji

mą Gyvasties

____ ų iš atrodančių 
tik,mažaverčiais audeklo liku

čių. Ji taip paskilbo savo 
siuviniais, kad net iš New 
Haveno atsiųsta kavalku- 
čių jos siuvinių fondan.

Margaret Bepirščiūtė iš 
savo lėšomis pirktų audek
lų pasiuvo daug suknelių 
moterims ir mergaitėms.

Vaikams drabužiukų yra 
ne kartą pasiuvusios F. Ka
zakevičienė, E. Paškaus- 
kienė ir daugelis kitų. Pa
našiai visą laiką rūpinasi 
Lietuvos vaikais ir eilė 
draugių kitose kolonijose. 
Čia priminta kelios tik pa
vyzdžiui.

Dabar, šiuo vajumi, taip 
turėtume pasirūpinti visi, 
surasti vieną ar kitą būdą 
apdovanoti Tarybų Lietu
vos vaikus. Lai neliks nei 
vieno našlaičio, kuris nebū
tų palinksmintas amerikie
čių “dėdžių” ”
“pusbrolių” ir 
dovanomis.

Pasakykite 
šį kilnų vajų, 
te, jog Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas, 417 Lo
rimer St., Brooklyn 6, N.Y., 
yra vienatinė iki šiol Ame
rikoje esanti lietuvių įstai
ga, per kurią siųstos dova
nos jau pasiekė Lietuvos 
žmones. S. Sasna.

Bostono Mezgėjos Pri
davė Gražią Dirbinių 

/-tam Siuntiniui

ir ‘•tetų,” 
“pusseserių”

visiems apie 
Ir pasakyki-

9115 
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mergiškos fi-

Pearl Harbour Išėjo į 
Karišką Tarnybą

Jaunuolėms ir 
gūros moterims suknelės for
ma gaunama 11 iki 17 ir 10 
iki 18 dydžio.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Už trejų metų po japonų 
atakos ant Pearl Harbor, 
tas, rodos, visai neturėtų 
būti naujiena. O vienok ne
seniai spaudoje nuskambė
jo, kaipo naujiena ir dar 
ne bet kokia. Priežastis:

Dabartiniu išėjusiu karo 
tarnybon yra Pearl O. Har
bour, moteriškė įstojusi į 
WAC, kurios pavardė rašo
si viena raide skirtingai 
nuo ano istoriškojo Perlų 
Uosto. Jinai yra septinta iš 
šeimos išeinanti kariškon 
tarnybon. Jos sūnus saržen- 
tas Ronald kovojo ant Sai
pan. Ir visi penki jos bro
liai Lowry randasi kariš
koj tarnyboj: vienas Itali
joj, vienas Francijoj, du pie
tiniame Pacifike ir vienas 
Saipane.

“Aš noriu suprasti jų 
kalbą, kada jie sugrįš na
mo/’ pareiškė naujoji 
WAC, kaipo priežastį savo 
stojimo karo tarnybon.

Ra$ime žmonių beveik 
kožnoje lietuvių kolonijoj, 
kurie vienokiu bei kitokiu 
būdu stengiasi pagelbėt 
Lietuvos žmonėm jų didžio
je gyvenimo nelaimėje. 
Šiandieną Lietuvos žmo
nėms reikalinga visokerio
po pagelba, o ypač yra gi
liai vertinama šilti rūbai. 
Megstiniai ypatingai yra 
labai branginama.

Bostone randasi nemažai 
moterų biznyje,—turi gro
žio salionus. Dauguma tų 
moterų biznierių nemažai 
yra davę pinigų dėl nupir
kimo įvairių reikmenų Lie
tuvos žmonėms, bet tos rū
pestingos Bostono lietuvės 
biznierėSį kartu su savo 
kostumierėmis, prisideda ir 
su labai gražiais mezgi
niais dėl Lietuvos žmonių. 
Septintam siuntiniui jos 
prisiuntė, per d. Rainard, 
gerą pundą šiltų megstinių, 
kurie, be abejo, apie kalė
das ar kiek vėliaus jau šil
dys Lietuvoje mūs brolius 
ir seses, kuriuos hitlerinin
kai apiplėšė.

Mary Krasauskienė, — 
plaukų dabintoja, numezgė 
5 svederius ir 7 poras pirš
tinių.

Draugė E. Niaurienė ir 
jos dukra, Mrs. F. Beau-' 
doin, abidvi mezga, kuomet 
jų klijentėms sufrizuoti 
plaukai džiūsta; Mrs. F. 
Beaudoin numezgė 4 p. pir
štinių, o E. Niaurienė 1 p. 
kojinių ir 1 p. pirštinių.

Mary Mostaikienė, besi
kalbant su kostumierkom, 
nei nepajuto, kaip keturios 
poros pirštinių buvo baig
ta. K. Barčienė ėmėsi 
kiek didesnio 
mezgė gražų

Nevien tik 
nierės mezga 
ga namų 
dirbtuvių
Draugė Antoinette Killman 
numezgė 12 p. pirštinių; 
drg. P. Herman numezgė 
11 p. pirštinių; Elma Rep- 
shis — 3 svederius; Narbu
tienė — 2 svederius; J. Mc 
Farlend — 1 svederį; Rai
nienė — 2 p. kojinių ir 1 p. 
pirštinių; Julia Rainardie- 
nė — 9 p. pirštinių ir 2 
svederius.

Lietuvos žmonės, gavę 
Bostono mezgėjų, lyginai 
kaip ir kitų kolonijų dova
nas gan per ilgą laiką gi
liai vertins tiį .draugija di-

Dabai’ dar laikas sodinti 
naujas lyses asparagų. Aspara- 
gai yra viena iš tų daržovių, 
kurią kartą įsteigus mažiausia 
tereikia priežiūros. Bet iš jų 
naudos bus tik ten, kur žemė 
gili, derli ir puri-minkšta.

Jeigu žemė apysunkė, ten 
iškasama 12 colių gilumo ir 
14 colių platumo grabe. Ant 
dugno pripila mėšlo, pirktinių 
trąšu, užbarsto limestone ir 
į varpo viską tą į žemę. Ant 
taip sumaišytos žemės sustato 
metų senumo šakneles (roots), 
užpila dviem coliais purios, ge
ros žemės.

žemei pradėjus įšalti, gra- 
bę pripildo šiaudais, šienu ar 
kompostu. Pavasarį tuos nu
ima ir grabę dapildo iki vir
šaus žemėmis.

Galima sodinti ir anksti 
vasarį, bet grabę reikia 
ruošti jau dabar.

Pirmais metais asparagų
pjauna. Sekamais metais pjau
na per dvi savaites, trečiais 
per šešias, toliau iki liepos 4- 
tos. Po to pradeda purkšti-dul- 
kinti nuodais apsaugai nuo gy
vių. Kartą gerai užvesta aspa
ragų lysė gali tarnauti virš 10 
ir iki 20 metų, žinoma, dade- 
dant žemei maisto.

pa- 
pa-

ne-

skęsti 
ežerą.

Mary Jane Ford
Kariškė Mary Jane Ford 

iš Los Angeles tapo antrą
ja moterimi iš WAC apdo
vanota kario Garbės Meda
liu.

Kariškė Ford, viena iš 
žymiausių Kalifornijos at
lečių, stovėjo ant kranto 
Airport Lake netoli nuo 
kempės McCoy, kada karys 
Hopkins pradėjo 
plaukiant skersai
Jis jau du kart buvo panė
ręs po vandeniu. Jinai šo
ko jį gelbėti, bet pirm spė
jus daplaukti jisai' vėl pa
nėrė trečiu ir paskutiniu 
kartu. Karė Ford nėrė pa
skui skenduolį, kūną iškėlė 
į viršų ir ištraukė į krantą.

Jinai, beje, yra reguliarė 
pirkėja $25 vertės E bono 
kas mėnuo iš savo $54 per 
mėnesį kariškio uždarbio.

Hartford, Conn

Nepaprasta Dovana 
Kalėdoms

pakel- 
rapor- 
turtin- 
narių 

aukoti

išdavė

Rochesterietės Daug Nudirbo 
Lietuvos Žmonių Rėmime

Kare nukentėjusiems Lietu
vos žmonėms pasiuntėm 2,000 
svarų drapanų, 306 poras če
verykų, 600 kavalkų muilo ir 
daug šiaip visokių smulkių 
daiktų — siūlų, adatų, guzikų. 
Pavienės draugės irgi siuntė 
pundelių. Pinigais —$697.35.

Viskas pasiųsta Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetui, 417 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.

Mūsų draugės numezgė 183 
sveterius, 20 porų kojinių, 10 
pr. pirštinių. Mezginių šiemet 
mes negalėjome daug siųsti 
Lietuvai, nes mes negauname 
pirkti vilnų. O kurias duoda 
RWR, tai iš tų ir mezginius tu
rime atiduoti dėl RWR. Ir tų 
mažai gauname. 60 pundelių 
(kits) pasiuntėm per RWR.

šie draugai nuvežė į paštą 
visus drapanų baksus: J. 
Evans, J. Mockus, J. Barzdai
tes. šiandien, lapkričio 28-tą, 
draugas R. Sheralis nuvežė 8- 
tam siuntiniui 10 baksų drapa
nų ir čeverykų. širdingai ačiū 
draugams už nuvežimą. Atli
kote gerą darbą. Visi mūsų 
drabužiai ir čeverykai geri, 
centraliniam komitetui nerei
kia taišyti.

Šie Draugai ir Draugės 
Aukavo Drapanas:

Karveliai, J. Butkus, A. Gu- 
žauskienė, J. Bonikatienė, A. 
Milčiai, Naujaliai, B. Bruks, A.

Karas ir Sveikatos 
Apsauga

darbo, 
svederį. 
moterys 
Bostone, 

šeimininkės
darbininkės.

uz
nu-

biz-
mez-

ir

Karo laike daug ko neti
kėto pasitaiko.

Pereitą savaitę grįžo 32 
dienų atostogom karys Ar
thur Whitehouse, 29 metų, 
po nebuvimo namie per 31 
mėnesį. Su savimi iš New
foundland jis parsivežė 10 
mėnesių mergytę Geraldine. 
Kadangi tai buvus jo gyva- 
našlautinė dukra, tai jis 
iš karto nedrįsęs eiti su ja 
pas žmoną. Žmona gyvena 
Philadelphijoj. Dukrytę jis 
nusinešė pas savo motiną. 
Tačiau ir motina iš nuosta
bos pasakius:

“Nesitikėjau tokios dova
nos Kalėdoms.”

Ir žmona nesitikėjo, ta
čiau, apgalvojus viską, ji 
pasikvietė vyrą svečiuosna. 
Liepė atsinešti, ir dukrelę, 
norinti pamatyt. Bet auklė
ti ji nemanius. Tačiau, ka
da pamatė kūdikį, jį pano
rėjus auklėti, kaipo savo, 
tuojau pradėjus rūpintis 
jai suknelėmis..

Vyras sakėsi, kad kas lie
jo laikinę mylėtinę, ji- 
dėl jo, kaip ir mirusi, 
nemylinti kūdikio, nei

čia 
nai 
nes 
jo-

Citriniai vaisiai praranda vi
taminą C, jeigu jie laikomi il
gai išsunkti ar supjaustyti, jei
gu prie jų prieina oras.

deles pastangas, nes nu- 
megsti švede ris, kojinės ar
ba pirštinės yra didelis dar
bas, bet žvelgiant į padėtį 

išvaduotuose kraštuose 
žmonių, mūs draugės mez
gėjos nesigaili savo pastan
gų, kožna stengiasi savo 
liuoslaikį pašvęsti kilniam 
tikslui, R.

Biskis Žinučių iš Literatūros 
Moterų Kliubo Susirinkimo, 

Kuris įvyko Lapkričio 
24-tos Vakarą

Desėtkas draugių dalyvavo 
ir visos rimtai svarstėm 
tus klausimus. Valdyba 
tavo, jog kliubas gana 
gas finansais. Dėkui 
veiklumui, mes galime 
reikalui esant.

Drg. L. Monkienė
gražų raportą kaipo delegatė 
iš ALDLD apskričio metinės 
konferencijos, įvykusios lap
kričio 5 d., Waterbury.

Drg. V. Kazlau, kaipo vil
nų fondo komisijos narė, sakė, 
jog gavo gražių vilnų iš RWR 
komiteto. Vilnos geriau tinka 
dėl vaikučių svederių. Katros 
draugės galite, prašome imti 
mezgimą. Sakė, draugė V. šir- 
vidienė paėmė vilnų net 9 sv. 
Jinai jau daug svederių nu
mezgė. Kitos draugės irgi ne
nori pasiduoti drg. širvidienei. 
Bravo, už tai, draugės! Taip 
ir reikia.

Drg. V. Kazlau skaitė laiš
ką iš RWR komiteto. Labai 
gražiai dėkoja kliubo narėms 
už pagelba 
Kada buvo 
vajus mes 
sutvarkyti.

Nutarėm 
Lietuvos

ne- 
ku- 
vi- 
ne-

drabužių taisyme, 
drabužių rinkimo 
jiems pagelbėtom

paaukot $30 dėl 
vaikučių našlaičių, 

kurių tėvai yra žuvę karo lau
ke ar nuo sužvėrėjusio hitle- 
rizmo kruvinos rankos.

Apkalbėjus Lietuvos našlai- 
čiums dovanų klausimą, pasi
rodė, kad mes galėsim dau
giau padaryti namie siuvant. 
Tą darbą apsiėmė draugės V. 
Kazlau ir O. Silk. Kitos kiek 
pagelbėsim. Drabužiai bus dėl 
dviejų mergaičių, 13 ar 14 me
tų.

Nutarėm, rengt pramogą dėl 
Raudonojo Kryžiaus ir Lietu
vos pagalbai. Komisijon apsi
ėmė O. Silk, V. Kazlau ir O. 
Lapata.

Draugė V. Vasil aukavo vil
nų fondui $2. Draugei ačiū už 
auką.

Kliubo sekantis susirinkimas 
įvyks gruodžio 22-rą, 7 :30 va
kare. Draugės, visos dalyvau
kite. Bus rinkimas valdybos 
sekantiems metams ir kitų 
svarbių reikalų. Atsiveskite 
naujų narių.

Kliubo Koresp. M. B.

Karas atnešė žmonijai 
daug kančių. Tačiau karo 
verčiami žmonės padarė ir 
daug pažangos daugelyje 
sričių. Pavyzdin, sveikatos 
apsaugos ir gydymo moksle 
pažengta dešimtmečiais 
pirmyn.

Tai nereiškia, žinoma, 
kad be karo nebūtų buvę 
galima to atsiekti. Tačiau 
nesant tokio masinio, de
gančio reikalo, nededama 
pakankamai pastangų. Da
žnai netoli įmatanti ar 
norinti įmatyti žmonės, 
rie laiko savo rankose 
suomenės turto vadeles,
duoda lėšų mokslo kėlimui 
aukštyn. “Balansuoja bud- 
žetą” visuomenės sveikatos 
ir gerovės lėšomis.

Karo sąlygos tokius žmo
nes priverčia kitaip elgtis 
arba pastumia į šalį. ,

Vienoje tik apsaugos 
nuo džiovos srityje pasiekta 
be galo daug. Pereitam ka
re džiovininkų tarp karei
vių bėgiu metų rasdavosi 
9.4 iš tūkstančio. Šiame ka
re bėgiu metų randasi tik 
apie 1 iš tūkstančio.

O kur gydymas kraujo 
plazma ir kitais kraujo ga
miniais. Apsaugoje ir gy
dyme nuo malarijos stačiai 
stebuklingų pasekmių at
siekta.

Jeigu mes mokėsime val
stybės reikalus protingai 
tvarkyti, išlaikyti demokra
tinę vyriausybę ir pastatyti 
tikrai demokratinį kongre
są, tie kare padaryti atra
dimai ir patobulinimai se
nesnių išradimų turėtų žy
miai pagerinti mūsų gyve
nimą. Bet tie išradimai tar
naus visuomenei tik tai ta
da, kada visi piliečiai domė
sis valstybės reikalais. M-čė.

Šilinienė, S. Stulpinas, C. Je 
ninienė, A. Pulton, M. žukai- 
tienė, M. Sitekevičienė, A. Ber- 
tašius, K. Anderson, G. Labei- 
kienė, S. Jurgelaitis.

Drabužių ir Čeverykų:
Miliauskienė, J. Barzdaičiai, 

B. ’Duobai, A. Duobienė, F. 
Baltakiai, A. Evans, G. Sava
ge, D. Van Apeldorn, S. J. 
Jensonai, J. M. žemaičiai, V. 
Bullienė, Jx šeštokas, J. An- 
druškevičia, D. -Valtienė, A. L. 
Bekešiai, K. A. Koch, M. J. 
Matuzai. /

Mrs. Lilik 16 porų čeverykų.
M. Shurkienė čeverykų ir 

muilo.
K. Tamošiūnienė ir A. Moc

kienė drapanų ir muilo.
F. Konteniai — blanketą.
Visiems draugams ir drau

gėms širdingai ačiū. Prašome 
ir ant toliau aukoti, kiek tik 
kas išgali. Tiesa, daugelis jau 
esate aukavę, bet tai tik la
šas imant atydon Lietuvos 
žmonių vargą ir aukas. Tai tik 
lašas vandens į marias, atsi
žvelgiant, kiek reikia Lietuvos 
žmonėms. Jie ištiesę rankas 
laukia mūsų pagelbos ir am
žinai bus dėkingi mums. Drau
gai, dirbkim ir aukokim, kiek 
kas išgalim.

Iš Mezgėjų Susirinkimo
Lapkričio 1-mą Mezgėjų 

Kliubas turėjome susirinkimą. 
Daug draugių dalyvavo. Buvo 
skaityti 3 laiškai padėkavonės 
mezgėjoms už gražius darbus. 
Laiškas nuo draugo L. Pultono 
su $10 dėl mezgėjų ir padėka- 
vonė už gražų patarnavimą 
mūsų mylimos draugės, velio
nės Onos Pulton šermenyse ir 
laidotuvėse. Kitas laiškas nuo 
draugo Klimašausko padėka- 
vonė. Abu laiškai buvo pri
imti ir visos draugės atsistoji
mu dar pagerbė mūs mirusias 
drauges, Oną Pulton ir Uršu
lę Klimašauskienę. Lai būva 
jom lengva šios šalies žemė.

Trečias laiškas, tai nuo Lie
tuvai Pagelbos Teikimo Komi
teto, 417 Lorimer St., Brook
lyn 6, N. Y. Tai gražus padė- 
kavojimas mezgėjom už gerą 
pasidarbavimą. Laiškas buvo 
priimtas rankų plojimu ir vi
sos draugės pasižadėjo dar 
daugiau dirbti.

Užrašų raštininke liko iš
rinkta draugė E. čereškienė, 
iždininke draugė D. Valtienė, 
abi geros, darbščios draugės. 
Mes vėliname draugėm gero 
pasisekimo dar daugiau dirbti 
mūsų veikime.
Aukojo Dėl Persiuntimo Ir 

Čystijimo Drabužių Lie
tuvos Žmonėms

L. Pulton $10. v
J. Bonikatienė $6.
A. Gužauskienė 

kienė po $3.
A. Baltakienė 

bienė po $2. M. 
$1.80, A. Evans $1.75.

O. Gricienė, A. Duobienė, A. 
Milčienė po $1. Viso $31.55.

Varde mezgėjų, visiems au
kavusiems širdingai ačiū.

Pranešame - Kviečiame
Nutarėm surengti pažmonį 

atžymėjimui 3 metų sukaktu
vių mūsų Mezgėjų Kliubo gy
vavimo. Visi Rochesterio lietu
viai prašomi paremti kliubą at
silankymu.

Pažmonys įvyks 9 d. gruo
džio, šeštadienį, 575 Joseph 
Ave., Rochester, N. Y. Prasi
dės 6 valandą. Pelnas skiria
mas Lietuvos vaikučiams Ka 
ledų dovanoms, širdingai kvie
čiame visus dalyvauti.

L. Bekesiene.

ir E. čereš-

ir V. Grei- 
Shurkiene
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DEDE SILVESTRAS, JO GIMDYTOJAI 
IR JO GERBĖJAI

Niekuomet nebuvau suti- škas klausytojas. Jokiomis 
kęs dėdės Silvestro. Tačiau žandarų užtvaromis, jokio- 
užtenka man užsimerkti, ir mis spygliuotomis vielomis 

neatitversi Tarybų Lietu
vos nuo radijo bangų, ne
šančiu šaukimus kovoti ir 
tikėti pergale. Bet tuos

užtenka man užsimerkti, ir i 
jau matau jį kaip gyvą. 
Gudrus, raukšlėtas veidas 
su ilgais ūsais, žvalios, be
sišypsančios . akys, nesku
būs, bet vikrūs judesiai. 
Jam daug metų, bet jo krū
tinėje plaka tokia karšta atmintina forma, ' 
širdis, kad mus uždega eitų iš lūpų į lūpas per iš- 
ir įkvepia tiek dėdės Silves-! tisas apylinkes, per ištisus 
tro meilės jausmai, tiek jo apskritis.
neapykanta. Baltušis skaito kovoto-

Tam nepaprastam seniui, jams aštrų feljetonėlį apie i 
gimusiam radijo bangose, okupantus. Pasisekimas ne
sukanka dvieji metai. Ma- paprastas 
nau, kad skaitytojai neatsi
sakys smulkiau susipažinti To feljetonėlio herojus —ei- 
su dėde Silvestru ir jo gim-linis lietuviškas kaimietis, 
dytoju. 'apgavęs hitlerininkus. O

Pirmiausia leiskite pri- juk šie klausytojai — lietu- 
minti, kad dedą Silvestras viškųjų dalinių kovotojai — 
— tai vyriausis veikiantis čia tie patys Lietuvos dar- 
asmuo 60 vaidinimėlių, ku- bininkai ir valstiečiai, tik 
riuos yra davęs lietuviškas laikinai palikę gimtąjį kra- 
radijas iš Maskvos. Kai ku- |štą ir griebęsi ginklo Tary- 
rie tie vaidinimėliai buvo 
atspausdinti JAV, kai kas 
net vaidinta Amerikos lie
tuvių scenoje. Tačiau svar
biausi dėdės Silvestro prie- 
teliai, į kuriuos jis kreipia 
savo gyvą, sąmojingą kal
bą, pilną kandaus sarkaz
mo, pilną kovingo tvirto 
užmojaus — jo svarbiausi 
prieteliai tai buvo, žinoma, 
dešimtys ir šimtai tūkstan
čių lietuvių, kurie vilko 
hitlerinį jungą. Jie godžiai 
klausėsi dėdės Silvestro, jie 
rizikavo savo gyvybe klau
sydamiesi lietuviško radijo 
iš Maskvos. Dėdė Silvestras 
padėjo jiems gyventi. Dė
dė Silvestras padėjo jiems 
kovoti. Dėdė Silvestras pa
dėjo jiems laimėti.

1942 metų ruduo. Sun
kias dienas gyvena Lietu
va. Ją trypia kruvinas hit
lerinio okupanto batas. 
Žvarbūs vėjai nešioja pa- 
nemuniais ir paneriais mir
štančiųjų dejavimus, vokiš
kųjų kartuvių girgždėjimą, 
vokiškų bizūnų čaižymą. 
Visas kraštas apiplėštas, 
nuniokotas, kraujo ir aša
rų upėmis pritvindytas. 
Švento pykčio yra kupina 
liaudies širdis, kyla parti
zaninio judėjimo banga. Ta
čiau priešas yra stiprus, jis 
nužygiavo toli į Rytus, pra
siveržė Stalingrado link, 
pakibo ties Maskva, jis vis 
artėja prie Kaukazo naftos, 
jis pagrobė Doneco anglį, 
Ukrainos kviečius, Pietų rū
dą. Ir todėl taip akiplėšiš
kai pasipūtę vaikščioja Lie
tuvoje nusipenėję vokiški 
žandarai ir gestapininkai.

Tomis rudens dienomis 
lietuviškojo Raudonosios 
Armijos junginio fronto da
liniuose lankėsi būrys žy
mių tarybinių lietuviškų ra-

damas ryšių su literatūra.
Autorius-vaidinto jas ran

da nepaprastai tikslių into
nacijų savo Silvestrui pa
vaizduoti. Taip susidarė vi
siškai užbaigtas tipas, be 
galo populiarus visoje Lie
tuvoje.

Partizanai, kurie iš vo
kiečių okupuotos Lietuvos 
patekdavo į laisvą tarybinę 
teritoriją, uoliai teiravosi:

— O kaip čia pamačius

Rochesteryje Netekome Dar Vieno 
Lietuvos Laisvės Veterano

Lapkričio 9-tą, 11 vai. ry
te, 1944 m., staiga, nuo širdies 
atakos, mirė Petras Balzaris, 
savo namuose, Walworth, N.

šaukimus reikia duoti pačia dgd Silvestrą? t ii z\i vy o iri i o 11 n t o I nn n*rri n nn i £
' F" ' ' ‘ ~

kad jie rei^g! išvaduotų^ TtSR
prieinamiausią, lengviausia

feljetonelis
pasiekė” klausytojų širdį

Tokį pat pageidavimą

rajonų gyventojai. Nebuvo 
žmogaus, kuris nežinotų, 
kas yra dėdė Silvestras. O 
juk klausytis tarybinio ra
dijo ir dalintis nugirstu iš 
Maskvos okupuotoje Lietu
voje reiškė mirties bausmę 
gestapo letenose.

Ir dabar, kai laisvės vė
liava plė vėsuoja ties dau
gybe Tarybų Lietuvos mie
stų ir kaimų, kai artėja ga
lutinio išsivadavimo valan
da Lietuvos žemei, — dėdei 
Silvestrui atsidaro plačiau
sios galimybės. Tikėkimės, 
kad jis neužmirš savo išti
kimų klausytojų, ir lygiai 
taip, kaip padėdavo jiems 
gyventi ir kovoti rūsčiomis 
kruvinos okupacijos dieno
mis, padės jiems gyventi ir 
kurti, gyventi ir atstatyti 
gimtąją Lietuvą, kad ji ve
šliai suklestėtų didžioje ta
rybinių tautų šeimoje.

J. Budreika.

bu Lietuvai vaduoti, v

Ir Baltušiui kyla mintis— 
pirmiau nedrąsi, po to vis 
tvirtesnė. O jei suteikus sa
tyros ginklui ryškų aky- 
vaizdinį pavidalą, jei vieto
je feljetonėlių davus lietu- 
jviams anapus fronto radijo 
vaidinimėlius, jeigu surišus 
tuos vaidinimėlius vienu ir 
tuo pačiu vyriausiuoju vei
kiančiu asmeniu?

Baltušis dalinasi šiuo su
manymu su draugais rašy
tojais; sumanymas visų su
tiktas karštai. Grįžęs į Ma- 
svką, Baltušis rašo savo 
pirmąjį “Dėdę Silvestrą.”

Senas lietuviškas artojas, 
taikus kaimietis, džiaugs
mingai sutikęs liaudies val-|mų, kuriuos skaitome laik-

Demobilizacijos Planas
Planas demobilizuoti mū

sų kareivius Europoje, ka
da Vokietija bus įveikta, 
jau padarytas. Tą galime 
spręsti iš įvairių praneši-

Petras Balzaris buvo gimęs 
Lietuvoje, 1882 m., Joniškio 
miestelyje, Šiaulių apskr., Kau
no rėdybos. •

Iš pat jaunų dienų velionis 
Petras buvo persiėmęs naujos 
gadynės dvasia, buvo jos vei
kėju. Nes buvo kilęs ne iš tur
čių šeimos, suprato caro reži
mo žalingumą lietuvių tautai 
ir visiems darbo žmonėms. 
Jam prisiėjo dalyvauti 5-tų 
metų revoliucijoj. Jo tėvoz na
muose buvo centras, kur užei
davo Lietuvos apšviestūnai re- 
voliucijonieriai. Vadovaujant 
V. Kapsukui, sukilimas buvo 
įvykdytas, bet baigėsi pralai
mėjimu.

Caro valdžia, sužinojus, kad 
Balzario sūnus dalyvavo suki
lime, atsiuntė dragūnus, kurie 
su kanuolių šūviais skaudžiai 
apgriovė Petro tėviškės namus. 
Petro tėvai perkentė daug var
go ir baimės, lies caro valdžia 
darė ablavas, gaudė sukilėlius. 
Petro tėvas buvo areštuotas ir 
sėdėjo kalėjime tris mėnesius. 
Petro sesutė Ona Balzariutė 
Bullienė taipgi buvo areštuota. 
Daug draugų buvo sušaudyta. 
Petrui liko tik viena išeitis — 
važiuoti į užsienį.

Pabaigoj 1906 metų Petrui 
pavyko pasiekti Ameriką. Lai
kinai jis buvo apsigyvenęs Phi- 
ladelphijoj, Pa. čionai Petras 
susipažino su Ona Iršaite ir 
apsivedė. Paskiau su visa šei
ma persikėlė į Rochester, N. 
Y. čionai išgyveno ilgą laiką.

Jie išauklėjo dukterį Onytę.
Petras buvo nariu DLK Ge- 

demino Draugystės ir Lietuvių 
Pilietiško Kliubo, taipgi Lietu
vių Literatūros Draugijos 50-

tos kuopos. Buvo ir geras ak
torius, yra suvaidinęs daug vei
kalų. Iš amato buvo dailydė, 
Rochesteryj e yra pastatęs 
daug namų. Petras energingai 
darbavosi pastatyme Gedemi- 
no svetainės.

Velionis Petras taipgi buvo 
geras rėmėjas darbininkiškos 
spaudos, dienraščio Laisvės 
skaitytojas. Nors pastaruoju 
apie dešimtmečiu toli nuo Ro- 
chesterio gyveno, miestiečių 
veikime negalėjo padėti, ta
čiau visada dalyvaudavo spau
dos paramai ir Lietuvos žmo
nių pagelbai parengimuose ir 
gausiai aukodavo.

Petras buvo labai smagaus 
būdo, visada, linksmas, su vi
sais gražiai sugyveno. Todėl ir 
draugų daug turėjo. Jo šer
menis lankė labai daug žmo
nių. Visi labai apgailestavo, 
kad netekome gero draugo. 
Daugybės gėlių puošė mūs 
draugo karstą, 32 vainikai bu
vo sunešti: nuo žmonos, duk
ters, brolių, sesutės, pusseserės, 
pusbrolių, giminių, draugų ir 
kaimynų.

Kadangi tiek daug gėlių bu
vo, tai mes, rochesteriečiai, pa
siklausę velionio žmonos ir 
duktės, nutarėm sudėti pini
gais. O draugė Ona Balzarie- 
nė visus sudėtus $100 paskyrė 
Lietuvos vaikučiams Kalėdų 
dovanoms. Tai atminčiai Pet
ro Balzario, paskutinė auka. 
Jis niekad nesigailėjo pinigų 
aukauti. Tai pagerbdami bran
gų draugą aukavom ir mes.

Gėlių vainikus prisiuntė: 
Petras Kuodis iš Philadelphi- 
jos, Biržulio šeima iš Philadel- 
phijos; Petrick šeimyna iš Pal
myra, N. J.; C. J. Bonikat, 
F. (J. Kontenis. Gedemino 
Drauystė, L. P. Kliubas, Keno 
buvo kiti, negalėjau sužinoti.

Laidotuvės įvyko 13 lapkri-

čio, 3 vai. po pietų. Nors dar
bo diena buvo, tačiau susirin
ko daug žmonių., K. Vaivada 
pasakė kalbą fiamie ir prie ka
po. Palaidotas Mount Hope 
kapinėse, Rochesteryj. Į kapus 
palydėjo 22 automobiliais.

Velionis paliko didžiausiame 
nuliūdime žmoną Oną Balza- 
rienę, dukterį Onytę Balzariu- 
tę, po vyru Mrs. Jiąng, du 
brolius, Antaną ir Aleką Bal- 
zarius, brolienę Marytę Bal
zai’, pusseserę J. Bonikat, se
sutę V. Bullienę ir daug gi
minių ir draugų.

Graborius G. Savage labai 
gražiai patarnavo visame pa- 
grabe.

Ilsėkis, brangus drauge, šios 
šalies žemelėj. O mes, likę, 
dirbsime su dar didesne ener
gija jūsų pradėtą darbą. Ir 
mes reiškiam širdingą užuojau
tą Petro mylimai draugei Onai 
Balzar ir duktei Onutei ir ve- 
linam kaip galint ramintis šio
je nuliūdimo valandoje.

Vietoj Gėlių, Dovanos 
Lietuvos Vaikams

Šie draugai ir draugės au-i 
kavo pinigais draugo Petro: 
Balzario šermenyse. Vietoj gė
lių Petrui, tais pinigais pagel-I 
bes nukentėjusioms nuo karo'

broliam ir sesutėm Lietuvoje.
Antanas ir Marytė Balza- 

riai (brolis ir brolienė) $50.
Alex Balzaris, S. Sasna, G. 

Savage, J. H. Stančikai po $5.
S. M. Shurkai, C. A. Gu- 

žauskai po $4.
A. L. Bekešiai, B. E. Duo

bai po $3.
B. Bullienė, J. B. Morkevi- 

čiai, P. Vaivadienė, J. G. La- 
beikai po $2.

C. J. Bonikatai, F. A. Bal
takiai, F. J. Konteniai, K. An
derson, A. Duobienč, A. Kris- 
tulienė, D. Valtienė, V. Grei- 
bienė po $1.

Viso $100. Pinigai jau pa
siųsti Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komitetui, 417 Lorimer 
St., Brooklyn 6, N. Y.

L. Bekešienė.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

džios, tarybinės santvarkos 
Lietuvoje įkūrimą, dabar 
pateko vokiečių okupantų 
valdžion. Jam ant sprando, 
lygiai kaip ir ant jo kaimy
nų sprando byra visokios 
rekvizicijos, 
rekvizicijos 
mai. Ir dėdė Silvestras jieš- 
ko išeities. Išeitis, žinoma, 
tai kova. Pradžioje t/ai vo
kiškųjų mobilizacijų ir rek
vizicijų ardymas. O po to— 
partizaninė kova.

Taip eilinio lietuviško kai
miečio pavyzdžiu Baltušis 
rodo augantį lietuvių tautos 
pasipriešinimą.

Ir visa tai padaryta meis
triškai. Baltušiu sukuria ne 
vien tik Silvestro asmenį, 
jis apsupa jį kitomis nuolat 
tuose vaidinimėliuose vei
kiančiomis asmenybėmis. 
Štai Silvestro kaimynė Bu- 
rokienė. O štai dėdės Silves
tro duktė Onutė, jo rūpe
stinga padėjėja, kuriai jis 
kantriai aiškina visas gy
venamojo momento smulk- h 
menas. O štai dažnas sve
čias dėdės Silvestro na- 

šytojų, kurie skaitė kovo- muose — partizanas Alan
toj ams savo kūrinius. Tarp šas. Neretai susiduriame ir 
tų rašytojų buvo ir Juozas su bailiu ir niekšu, vokiečių 
Baltušis, didelio talento ir pakaliku, seniūnu Paura, 
didelio, tauraus užsispyri
mo žmogus. Tas užsispyri
mas padėjo jam, spaustuvės 
darbininkui, parašyti pui
kių novelių rinkinį ponų 
valdomoje Lietuvoje, be ga
lo sunkiomis medžiaginė
mis ir moralinėmis smeto
niškos diktatūros sąlygo
mis. Tas užsispyrimas įga
lino jį savo rankom surink
ti — nuo pirmosios iki pa
skutinės raidės — savo pir- 

’mą apysakų rinkinį “Savai
tė prasideda gerai”. Ir pla
čiosios Lietuvos skaitytojų 
masės iš karto įvertino ir 
pamilo Juozą Baltušį.

Ir- štai Baltušis fronte. 
Jam, radijo darbuotojui, y- 
ra gerai pažįstamas lietuvi- tu2 jokiu būdu nenutrauk-

mobilizacijos, 
ir pasityčioji-

Paščiuose iš Karo Depart- 
mento. Negalima nustatyti 
skaičių vyrų, kurie bus kas 
mėnesį sugrąžinami namon, 
nes perdaug faktorių gali 
skaičių liesti.

Pirmieji grįžti namon 
bus vyrai, kurie buvo karo 
belaisviai per 60 dienų arba 
ilgiau, arba kurių padėtis 
to reikalauja. Sergantieji ir 
sužeisti, kaip lig šiol daro
ma, bus grąžinami atgal, 
kaip tik greit bus tą galima 
padaryti.

Kiti grąžinami pagal ar
mijos kredito sistemą. Ke
turi faktoriai tą nuspręs: 
laikas, kaip ilgai vyras bu
vo armijoje nuo rugsėjo 16 
d. 1940 m., kiek mėnesių jis 
ištarnavo užsienyje, kredi
tas dėl kovų ir, ar kareivis 
yra tėvas. Ištarnavimo lai
kas pirmoj vietoj, antroj 
vietoj bus priskaitomi tė
vai.

FLIS.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
i • Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
Į • Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
I • Visiems įstojimas veltui.
Į • Mėnesinė mokestis pigiausia.
Į • Priima naujus narius nuo 2 metų iki 

60 metų amžiaus.WORKERS. INC.

Įsirašyk dabar ir savo šeimą įrašyk. Išpildyk žemiaus telpančią 
blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas.......................................................................................................

NEDALINAMA ATSAKOMYBĖ
Mes egzaminuojant akis, rašome receptus, 

nupieštam planus

Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi
(Mes esame darę regėji- 

Mga mo Pataisymus viršaus 
"y 500 daktarų ir kitokių

profesijų žmonėms, taip- 
iV J gi jų šeimoms ir jų pa-

ei j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

Antrašas

NOTARY 
PUBLIC

FELEPHONE 
STAGG 2-SO48

Bet lygiagrečiai su tais, 
taip sakant, “etatiniais” 
veikiančiais asmenimis, at- 

leina ir išnyksta pagal rei
kalą atskiri personažai — 
darbininkas, besislapstąs 

s kaime nuo mobilizacijos, 
■ pabėgėlis iš “arbeitsdiens- 
to”, kaimynai ir kaimynės, 

! partizanai ir partizanės, iš
tisa galerija tipų, kurie 
duoti keliais bruožais, bet 
visuomet yra pakankamai 
ryškūs ir įtikinami.

Nereikia užmiršti, kad 
Baltušis ne tik rašo savo 
Silvestrą. Jis pats jį nuolat 
vaidina. Taip rašytojas atė
jęs į literatūrą iš spaustu
vės, pasidarė ' radijo artis-

J. GARŠVA
graborous-undertaker

LAIDOTUVIŲ DIKEKTOKIU8

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LIETUVIŠKAS

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas *

411 Grand St. Brooklyn

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus.

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti tr pasišokti užeina 
oas ‘Green Star Bar and Grill." nes žino, kad visados bus patenkint* 

■ė

PARt KIEKVIENĄ SEŠTADIENį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAI8 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN* 
*2* 4* 'ž*

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
'Skersai nuo Republic Teatro Telefoną* FV 4-Rfi9J«

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

660 GRAND ST

S
 CHRONIŠKOS LIGOS

ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažarnčs 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 užtikrina 
tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —
MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.

DR. ZINS
110 East 16th St., N. Y.

7 P. M.Kasdien 9 A. M.

(Isist. 28 m.)

Arti Union Square
. Sekm. 9 A. M. — 2 P. M.

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
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Atšaukia Chintis iš Ko
vos prieš Komunistus?

Chungking, gruod. 5. — 
Pranešama, kad Chinijos 
valdovas Chiang Kai-she- 
kas atšaukia tūlus savo ar
mijos dalinius, kurie buvo 
laikomi karui prieš chinų 
komunistus šiaurvakarinėje 
Chinijos dalyje.

Dabar Chiang Kai-shekas 
siunčiąs juos kovai prieš 
japonus. Iki šiol jis naudojo 
300,000 iki pusės miliono 
savo kariuomenės karui 
prieš chinų komunistus.

Norfolk, Anglija. — Ne
žinia kas nušovė buvusį an
glų diplomatą Eric’ą Teich- 
maną, 60 metų amžiaus, pa- 
čaime jo dvare.

Bolognos fronte Italijoje 
naciai tebeturi iniciatyvą 
savo rankose.

Ties Leyte žuvo 1 japonų 
ir 1 Amerikos šarvuotlaivis.

Pakilę iš Italijos, ameri
kiniai lakūnai vėl puolė na
cių įrengimus Vienos srityj, 
Austrijoj.

Korespondentai liudija, 
kad amerikiečiams pritrūk
sta kanuolių šovinių.

WAR 
LOAN

G»)
To the People 
of this Community

“Sad little personal belongings 
are strewn all over these bitter 
sands.” Thus wrote Ernie Pyle 
from a beachhead in Normandy, 

More than 2,- 
000 bundles of 
these belongings, 
carefully collect
ed and packed by 
the armed forces, 
are sent monthly 
from a Kansas 
City depot to 
homes through
out America. 
That’s the cur
rent price of vic
tory over ene

mies who forced this war upon 
you. Sometimes it is a comb, a 
pocketbook or pictures of loved 
ones. These “souvenirs” are en
veloped with heartaches and 
drenched with tears.

How long this tragic depot 
stays in business is up to you. 
You have the power to cut the 
time of war. Few prisoners have 
been taken by either side in the 
Pacific war. It is kill or be killed. 
Every second prolongs the 
slaughter. Every extra $100 War 
Bond in the Sixth War Loan 
helps to shorten the fighting. Can 
you do less than to lend your 
money for speedy victory?

THE EDITOR.

Naminis Frontas
Gamins Daugiau Amžinųjų 

Plunksnų
WASHINGTONAS. — Ka

ro Gamybos Įstaiga pranešė, 
kad Amžinųjų Plunksnų 
(Fountain Pens) ir Mechani
nių Pieštukų Industrijos Pata
riamojo Komiteto neseniai įvy
kusiam posėdyj, karo įstaigų 
atstovai reikalavo padidinti 
amžinųjų plunksnų (fountain 
pens) ir mechaninių pieštukų 
gamybą, kad būtų galima pa
tenkinti karių reikalavimus.

Įspėja prieš Pokarinį Planavi
mą, Kai Šalis Yra Pavojuje
WASHINGTONAS. — Aiš

kus įspėjimas prieš leidimąsi į 
pokarinio planavimo liuksusą 
tuo metu, kai šalis yra pavoju
je, buvo išreikštas pulk. J. 
Monroe Johnson, Apsigynimo 
Transportacijos Įstaigos direk
toriaus.

Apsigynimo Transportacijos 
Įstaigos direktorius, savo kal
boje, Omaha, Nebraska, pasa
kė, kad šiuo metu, kada dar 
prieš akis stovi dviejų karų; 
laimėjimas, žodžiai “pokarinis 
planavimas” tikrovėje gali bū
ti trukdytojų (slekerių) dar
bu, jei tas bent vieną mūsų 
energijos lašą nukreipia nuo 
visuotino karo pastangų.

Jūsų Doleriams Padedant, 
Laimėsime Karą

WASHINGTONAS. — Jung
tinės Valstijos, laike spalių 
mėnesio, išleido karui 7 bilijo
nus, 447 milijonus dolerių, kas 
yra 343 milijonais daugiau, už 
rugsėjo mėnesio karo išlaidas. 
Spalių mėnesio metu, į dieną 
karui buvo išleidžiama 286 mi
lijonai, 400 tūkstančių dolerių, 
rugsėjo mėnesį į dieną išleista 
13 milijonų, 200 tūkstančių do
lerių mažiau. Visos karo išlai
dos, pradedant 1940 metų lie
pos mėnesiu ir baigiant 1944 
metų spalių mėnesiu, 
iš netoli 330 bilijonų

Sėkmingam karo 
reikia pinigų, šalia
vyrų, kovojančių kuone viso
se pasaulio dalyse, šalia di
džiulių namų fronto karo ga
mybos įmonių, dar reikalinga 
turėti ir dolerių šios milžiniš
kos mašinos veikimui ir laimė
jimui pravesti. Privalome už
gniaužti galią agresingų ir ne
sąžiningų tautų, kurios per iš
tisą eilę metų rengėsi šiam pa-

sikėsinimui prieš pasaulio tai
ką ir laisvę ir kurios dabar, 
taip nusiminusios, pralaimi.

Jungtinėms Valstijoms dar 
reikalinga dolerių šiai perga
lės mašinai varyti, kad ji vis 
eitų galingyn, iki išnyks pas
kutinė pasaulio vadovavimo 
vilties kibirkštėlė bet kuriai 
tautai ar tautų grupei, ir vėl 
bus garantuota visų žmonių 
laisve.

Ir neatsiras to amerikiečio, 
kuris neišgalės paremti šio 
tikslo, nes mes visi esame pa
liesti šio karo ir per daug ri
zikuoti negalimo.

Ypatingai yra paliesti sveti
mos kilmės amerikiečiai, kurių 
milijonai dar tebeturi giminys
tės ir jausmo ryšių daugeliui 
kraštų, kuriuos užpuolikai taip 
žiauriai terioja. Amerikiečiai, 
turį netolimą praeitį Europo
je, visomis jėgomis stengėsi ir 
tebesistengia vėl atidaryti ke
lią dorybei, žmoniškumui ir ge
resniam pasauliui. Jų pastan
gos privalo būti tęsiamos ir di
dinamos ateinančių karo fazių 
metu. Amerika, šiam šeštam 
Karo Paskolos Vajui einant, 
prašo 14 bilijonų dolerių pa
skolos. Šios sumos penki bili
jonai turėtų būti surinkti iš pa
vienių asmenų. Ir kad būtų at
statyta pasaulyje garbė ir tei
sybė, pirkite ekstra karo bonų, 
pirkite, kiek išgalėdami.

Šypsenos. HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

susideda 
dolerių.
vedimui
milijonų

Rimta Darbo Jėgos Padėtis
WASHINGTONAS. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, pasakė, 
kad šaliai gręsia be galo rimta 
darbo jėgos padėtis, ne tiek 
dėl paties darbininkų skaičiaus 
mažumo, kiek dėl ^sunkaus jų 
gavimo paskirose vietose, kur 
atliekami ypatingos svarbos 
darbai, pavyzdžiui, ginklų ga
myboje.

McNutt pareiškė, kad iš nu
statyto trūkstamo svarbiausiai 
karo gamybai 200,000 darbi
ninkų skaičiaus, būtiniausiai 
reikia bent pusės to skaičiaus, 
kai tuo tarpu kitose pramonės 
šakose yra vietų, kur darbinin
ko buvimas nėra būtinas. To
dėl Karo Darbo Jėgos Komisi
jos pirmininkas ragino žmones, 
jieškančius • darbo, pagelbėti 
karo pastangoms, atsiliepiant į 
šį raginimą.

LAISVES VAJUS

J. 
p.

C.

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
10971 M. Smitrevičienč, Detroit .......
1044 ■ s. Puidokas, Rumford, .... ........

■ A. Valinčius, Pittston ................
W. Yokim, New Britain ...........
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 

V. Padgalskas, Mexico .............
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 

A. Gudzin, Schenectady ...........
J. Kalvelis, Bridgewater .........

J. A. Bekampis, Merchantville 
A. J. Navickas, Haverhill .........

J. Žilinskas, Lewiston ................
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill......

V. Smalstis, Royal Oak ...........
Mary Siekis, Gardner ............

J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 
C. K. Bready, Brooklyn ..........

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

961
927
861
807

750 
727 
710
460 
411 
390

349
348
325
278
247
260
234

SENELIO OŽKYTĖ.
Senas, senas senutėlis ., 
Pamiškėj gyveno, 
Jis turėjo dukreles dvi 
Ir ožkelę seną.

Ji ragus plačius turėjo 
Ir barzdelę žilą;
Kas rytelį paganyti 
Vedė ją į šilą.

Iki vakaro dukrelė 
Ožkytėlę ganė, 
Tyru vandeniu pagirdė, 
Šėrė kuo išmanė.

Dobilėlių jai paskynę 
Ir žolės sodriausios, 
Kai namo ją parsivarė 
Senutėlis klausė:

—Ką tu valgei, .ką tu gėrei, 
Ožkytėlę mano?
Ar gerai tave pagirdė, 
Ar sočiai priganė?

Bet ožkelė barzda krato 
Su kojelėm trypia— 
Nieko nieko aš nevalgiau 
Nuo anksčiausio ryto.

Sausa žole mane šėrė
Ir dumblelį gėriau ...
Vos nenumiriau, seneli
Vos gyva ištvėriau ...

Ir supyko senutėlis, 
Dukrą smarkiai barė, 
Kad ožkytės nežiūrėjo— 
Iš namų išvarė.

Sako, eik, kur .kojos neša, 
Kur akelės mato . . .
Kad ožkytė pamelavo, • 
Jisai nesuprato.

Kitą dieną ožkytėlę 
Antra duktė ganė, 
Šėrė pievų dobilėliais, 
Girdė kuo įmanė.

šaltinėly pasisėmus
Vandenėlį nešė
Jr žolytės *kuo gardžiausius
Pagriovė!iuos pešė.

Prie vartelių pasitikęs
Senutėlis klausia:
—Ką tu gėrei, ką tu valgei, 
Ožkyte mieliausia?

—Sausa žole mane šėrė 
Ir dumblelį gėriau ...
Vos nenumiriau, seneli, 
Vos gyva ištvėriau!

Garadžiaus Darbininkai
VYRAI KURIE SUPRANTA

Švaravimą visokių tipų trokų ir -. 
Bendrai Garadžiaus Darbą. 

Nuolatiniai darbai. Pokarinė proga.
MATYKIT MR. WILSON 

SCOTT POWELL DAIRIES 
45th & Parrish Sts.

PHILADELPHIA, PA.
, (292)

VYRAI—
PAPRASTI DARBININKAI 

Chemikalų Išdalintojai 
5 Dienų savaitė 

Nuolat.
Pokarinis darbas.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI
ENEQUIST CHEMICAL CO.
255 FREEMAN ST., BROOKLYN

•(288)

VYRAI, BERNIUKAI: STIPRŪS. KOSMETI
KŲ DIRBTUVĖJE. PUIKI PROGA. 

UŽ 40 VALANDŲ $25.
LE MAR LABORATORIES, 
37 W. 20TH ST., N. Y. C.

(288)

Ruimui ii-Vokiečiu Mašinerija 
--Dalis Atlyginimo Sovietam

London. — Pagal karo 
paliaubų sąlygas, Sovietai 
pradėjo gabentis iš Rumu
nijos tam tikrą sunkiąją, 
mašineriją, kaip atsiteisimą 
už nuostolius, kuriuos ru
munai padarė, kad kariavo 
išvien su vokiečiais prieš 
Sovietų Sąjungą. Sovietai 
ima priklausiusias rumu
nams ir naciams mašinas, 
naudotas kariniams dar
bams, žibalo traukiamu! ir 
apvalymui ir k t.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris A. Edenas sakė 
seimui, jog anglų valdžia 
žiūri, kad nebūtų į Sovietus 
gabenama ta žibalo pramo
nes mašinerijos dalis, kuri 
priklausė anglams.

Karo bonas, karo stampa 
— ry-po-ryt pelnu patampa.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengia draugišką 

šokių vakarėlį, gruodžio 9 d., 7:30 
v. v. Brown Leaf Cafe, 987 E. 79th 
St. Kiek pelno liks, bus skiriamas 
L. P. T. Komitetui, nupirkti vyriš
kų kelinių. Kviečiame Corletto, Col- 
linswoodo ir vietinius dalyvauti, pa
dėsite kuopai atlikti gerą darbą, 
patys pasilinksminsite. Bus gėrimų 
ir valgių. Turėsime gerą Longis 
muziką, kuris suteiks angliškus, 
amerikoniškus šokius taipgi ir kazo
ką. —Kom. (286-287)

MacArthur Atsiliepia Karo 
Paskolos Reikalu

WASHINGTONAS. — Ge
nerolas MacArthur atsiuntė šį 
atsišaukimą į visus amerikie
čius, susidomėjusius šeštuoju 
Karo Paskolos Vajum:

“Su Dievo pagalba, mūsų 
karinės pajėgos sugrįžo į Phi- 
lipinus. Amerika yra pasižadė
jusi išlaisvinti ir atstatyti šią

Antrą dukrą senutėlis 
Iš namų išvarė,
Kad ožkelės nepašėrė, 
Baisiai pyko, barė.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

gruodžio 8 d., Liet. Salėje, 7:30 v. 
v. Visus narius kviečiame dalyvau
ti šiame susirinkime; atsiveskite ir 
naujų narių prirašyti. P. Mikolajū- 
nas, pirm. (286-287)

224
192
186
182
176 Šalį.
168 
168 
153
130' muose. 
1301 
118 
110 
104 
104 
104 
100
98 
92 
52 
26 
23

Mes, fronte, visiškai pasiti
kime jumis, pasilikusiais na- 

Amerikos dvasia, vi
suomet glūdinti jūsų širdyse, 
niekada mūsų neapvylė, ir mes 
žinome, kad jūs surinksite rei
kiamą sumą, pirkdami ir laiky
dami karo bonus.”

OWI.

Sako, eik, kur akys mato, 
Kur kojelės neša,
Tegu lietūs veidą plauna, 
Plaukus—vėjas peša.

Dukra verkdama išėjo.
Pats senelis gano, 
Girdo savo ožkytėlę, 
Šeria kaip išmano.

Pirma jos namo sugrįžo, 
Prie vartelių klausia: 
—Ką tu gėrei, ką tu valgei 
Ožkyte mieliausia?

HARTFORD, CONN.
Trečiadienį, gruodžio 6 d., 7:30 

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)

MEDUS

Žirgulis, Rochester ..............
Kazlauskas, Hartford .......
Baranauskas, J. Mockaitis,
Bridgeport..............................
K. Urban, Hudson .............

Geo. Shimaitis, Brockton .........
Ig. Urbonas, Great Neck .........
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ...............
P. Šlajus, Chester ......................
ALDLD 25 kp., Baltimore .....
J. MataČiūnas, Paterson ...........
P. Šlekaitis, Scranton ..............
V. Ramanauskas, Minersville ..
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell ...................................
J. Grybas-Preibis, Norwood ....
J. Rudmanas, New Haven .......
J. Simutis, Nashua .............. .....
J. LingeviČius, Saginaw .......
A. Dambrauskas, Haverhill .....
A. Levanienė, Los Angeles ....

P. Pilėnas pralenkė M. Svinkūnienę. Gavome atnauji
nimų. ■ ' į.i ■

A. Balčiūnas laipsniškai siekiasi į pirmą vietą. Kažin 
ar pavyks? Turėtų daugiau bfooklyniečių ateiti i pagel- 
bą jam. Šį sykį jam bendradarbiavo laisviečiai, Rojus Ži- 
džiūnas ir Jurgis Kuraitis, židžiūnas pridavė naują pre
numeratą ir atnaujinimą, o Kuraitis atnaujinimą.

J. Bakšys prisiuntė atnaujinimų. Laukiame daugiau 
žinių iš Worcesterio.

S. Kuzmickas pakilo punktais su atnaujinimu.
V. J. Stankus prisiuntė naują prenum. ir atnaujinimų.
S. Penkauskas ir Ko. prisiuntė naują prenum. ir at

naujinimų.
C. K. Urban prisiuntė 3 naujus prenumeratas ir at

naujinimų.
J. Matačiūnas pakilo punktais su atnaujinimu.
M. Smitravičienė, iš Detroit, Mich., prisiuntė 

prenum. ir atnaujinimų.
Į vajų įstojo J. A. Bekampis, iš Merchantville, 

su dviem naujom prenumeratom. Taipgi įstojo 
Siekis, iš Gardner, Mass., su atnaujinimais.

Tai tiek šį sykį. Gavome daugiau laiškų, bet rezulta
tai tilps sekame numeryje.

Laisves Administracija

KRISLAI
Nieko jiieko aš nevalgiau 
Nieko as negėriau ...
Vos namo grįžau, seneli, 
Vos gyva ištvėriau.

naują

N. J., 
Mary

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
bainin k ų Lietuvoje, nebėra 
nieko. Apsaugok mus Viešpa
tie, šaukia Draugas, nuo tokio 
išlaisvinimo!

Bet ką gi žmogus bepada
rysi. Hitleriniai razbaininkai 
turi' eiti laukan iš visų kraštų. 
Nei šimutis, nei jojo viešpats 
nuo to jų nebeišgelbės.

ŽUVO DAR VIENAS
NACIŲ GENEROLAS
Berlyno radijas pranešė, 

kad vakarų fronte, girdi, 
“didvyriškai numirė” vor 
kiečių generolas Konstanti
nas D. von Monteton.

Anglai Italijoj užėmė Russi 
ir Goįo miestelius. »

Ir nuliūdo senutėlis, 
Kad ožka melavo, 
Kad jį seną senutėlį 
Negražiai apgavo.

Sako, eik, išeik, ožkele, 
Bėk, kiek kojos neša, 
Te vilkai tave sudrasko 
Tegul varnos lesa.

Ir išvijęs senutėlis 
Ožkytę mieliausią, 
Pasiliko vienas, vienas, 
Nes—ožkelės klausę.

Vakarais, kai saulė leidos, 
Į girią žiūrėjo—
Nesugrįžo jau dukrelės,
Ožka neparėjo ...

V. Kumpikevičiūte.
(Iš senosios Liet, laikraščio)

Išpirksim 6-tą paskolą į 
laiką — pagreitinsim pa- 
saulini gerbūvį ir taiką.

1

KODĖL TURIME VALGYTI 
MEDŲ

Naturalis ir tikras medus bitelių 
surinktas iš įvairių medžių ir žo
lynų žiedų. e
Meduje randasi įvairių inhieralių 
druskų ir Vitaminų, kas yra būti
nai reikalinga atbudavojimui žmo
gaus kūno.
Medus yra daug saldesnis ir svei
kesnis už cukrų.
Medus, šiltas vanduo ir citrino 
(lemon) sultis daug pagelbsti nuo 
gerklės skaudėjimo ir šalčio.

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

Taipgi galite užsisakyti per Lais
vės administraciją.

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

LONG ISLAND CITY, N. Y.

2

3

4
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Penktu puslapis

REIKALINGI
CHAUFFEURIAI

(287)

Ft.

(291)

Šios yra pokarinės

(286)

(288)

REIKALINGI VYRAI 
HELP WANTED—MALE

STuyvesant 9-3500
Extension 408

357 NINTH STREET 
BROOKLYN.

SANDELIO MERGINOS (2). PADĖTI 
PAKUOTI, TAIPGI KITIEM DARBAM.

MILTON SAUNDERS, 550—7TH AVE.
(288)

Reikalaujama Paliuosavimo 
Pareiškimo.

MERGINOS. KOSMETIKŲ DIRBTUVĖJ. 
UŽ 40 VALANDŲ $23.

LE MAR LABORATORIES, 37 W. 27lh ST.
(288)

Nacionaliai žinoma organizacija siūlo lengvus 
ar sunkius darbus naktiniais šiftais. 

Gera alga ir darbo sąlygos, proga 
viršlaikiams ir pokarinė ateitis.

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

Brooklyn, N. Y.

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

TELEFONUOKITE
J. H. MANNEAR

VYRAI
FABRIKO DARBAS AR PAKAVIMAS

REMINGTON RAND’S
Inžinierystės Departmentas

VALYTOJAI
Pilnam Laikui. Darba? Vakarais. Gera Alga. 

BUCKMINSTER 2-T803, Extension 5
Į (289)

PATAISYMŲ DARBININKES
Patyrusios tiesioginiai nešiojimui suknelių 

dirbtuvė.
Stanley Gowns, 625 Madison Ave.

(288)

PIRKITE KA BONUS

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)
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Bes turime įvairių darbų savo 
fabrikuose

MERGINOMS PERĖJUSIOMS 16 
Iš anksčiau patyrimas nereikalingas 

Geros darbo sąlygos.

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST. 

PHILADELPHIA, PA.
(299)

___________________________ (290)

AUTO MECHANIKAI, PATYRŲ, POKARI
NIŲ DARBAS, AUKŠTA ALGA, DAUG 

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

_______________________________________ (287)

APVALYTOJAI
VALANDOS 4 P.M.—

12 VIDURNAKČIO
Pagelbėti prie Pečiaus 

ir atlikti kitokius darbus.
NUOLATINIS DARBAS 

$28 PRADŽIAI 
KREIPKITĖS Į 

SUPERINTENDENT

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, Ine
Nassau St.

Rockville Centre, L. I.

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Piumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . šaltkalviai 

Kalviai . Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrlkieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės I 
Todd Atstovų, USES.

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

\ (307)

CHAUFFEURIAI—PAGELBININKAI 
Prie Rubbish Trokų 
Nuolatinis Darbas.

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

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

MERGINOS & MOTERYS
PILNAM LAIKUI

VALYTOJOS
MOTERYS

BŪTINAM VALYMUI
SALDAINIŲ FABRIKE

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

šeštadieniais:
8 A.M. iki 12 Noon

' SEKMADIENIAIS
NEDIRBAMA

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(299)

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)

MERGINOS ABELNAM 
DARBUI

Abclnas Fabriko Darbas.
Linksmos Aplinkybės.

Pakilimai.
$26.00 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.

STOR-AID CLOSET
ACCESSORIES, INC.

451 BROADWAY
NEW YORK CITY

____________________________________ (286)

OPERATORĖS
Ištisam Siuvimui.

Linksmos Aplinkybės.
Pakilimai.

$28.60 PRADŽIAI, įskaitant viršlaikius.
STOR-AID CLOSET

ACCESSORIES, INC.
451 BROADWAY 

NEW YORK CITY
___________________________________ (286)

VYNIOTOJOS
PATYRĘ PRIE FOSTER 

MAŠINŲ
TAIPGI MERGINOS 

MOKYTIS
Alga Laike Mokinimosi. 

Nuolat Dabar ir Po Karo.
LA SALLE YARN 

WINDING CO.
8 WILSON AVENUE 

BROOKLYN.

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

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKES
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS 
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne būtinai.

DIKTAFONO 
OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS
Paprastam sulyg numerių faillavimui.

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

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR, 
156 WILLIAM ST., N. Y. C.
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NowWko^i^rZlniot
Visi, iš Visur, Suvažiuo

kite Pažiūrėti Veika
lo “Prieš Srovę”

Kaip jau yra žinoma, gruo
džio 10-tą dieną, 1944, Labor 
Lyceum svetainėje, 949 Wil
loughby Avenue, Brooklyne, 
bus lošiamas šešių paveikslų 
didelis veikalas “Prieš Srovę.” 
Veikalą stato scenon Lietuvių 
Liaudies Teatras, surinkęs iš 
Brook lyno ir apylinkės geriau
sius aktorius, kurių yra net 18- 
ka ypatų.

Aukščiau minėtas veikalas 
perstato kunigo Strazdelio gy
venimą baudžiavos laiku. 
Strazdelis gi buvo ne tik kuni
gas, bet ir poetas ir švietėjas. 
Taigi, jūs, matydami* šitą loši
mą, matysite, kaip kunigas 
Strazdelis sodino revoliucinius 
daigus tarp baudžiauninkų, 
varguolių tuose laikuose. Ir 
taipgi matysite, kaip jį perse
kiojo už tai tų laikų visokį po
nai ir valdininkai.

Būtų labai gerai, kad atsi
lankytų šitą veikalą pamatyti 
visi teatrininkai-mėgėjai, kurie 
kada nors bando lošti teatrus. 
Mat, šitame veikale, apart ki
tų gabių aktorių, los net trys 
veteranai režisieriai, iš kurių 
lošimo bus daug kas pasimo
kyti. Teatrininkams gi verta 
net ir iš kitų miestų atvažiuo
ti.

Baigdamas rašyti, turiu pri
minti, kad pirkite tikietus šio 
perstatymo tuoj, dabar ir pirk
dami manykite, kad aukojate 
tuos pinigus Lietuvos nuo na
cių nukentėjusiems žmonėms, 
nes, mat, visas pelnas nuo šio 
parengimo eis jiems. O kai 
sulauksite 10-tos dienos gruo
džio, tai visi, iš visų kampų, 
eikite, važiuokite į Labor Ly
ceum svetainę ir žiūrėkite, kad 
būtumėt svetainėje 3:30 vai. 
po piet, nes veikalas didelis ir 
bus pradėtas lošti skelbiamu 
laiku.

Vienas iš Rengėjų.

Lewiso Šauktas Strei
kas Subliūško

John L. Lewiso bandymas 
pakamandavoti New Yorko 
miesto mokyklų reikalus sa
vaip, neišdegė. Jo kontroliuo
jamas United Mine Workers 
Distriktas 50-tas šaukė streiką 
mokyklų pečkurių ir kitų prie
žiūros darbininkų. Bet iš apie 
800 mieste esamų mokyklų tik 
69 mokyklos nors kiek paliesta. 
Iš virš pustrečio tūkstančio 
mokyklos priežiūros darbinirt- 
kų tik 227 sutiko streikuoti.

Mokytojų Gildija pripažino 
darbininkų reikalavimus rem
tinais bet pareiškė, jog ne mo
kyklų streiku reikia už juos ko
voti.

Prakilnus Darbas, Gražūs 
Atsiliepimai

MIRĖ
Alexander Baranauskas, 58 

m. amžiaus, 1060 E. 92nd St., 
Brooklyn, mirė gruodžio 2 d., 
Kings County ligoninėj. Kūnas 
buvo pašarvotas Bieliausko 
koplyčioj. Palaidotas gruodžio 
4 d., Alyvų Kalnelio kapinėse.

Paliko nuliūdime moterį Do
miniką, vieną dukterį, 3 posū
nius. Laidotuvių apeigas aprū
pino graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

DEVILIS, Juozas, mirė gruo
džio 3 d., mylimas vyras velio
nės Marės, taipgi mylimas tė
vas James, Alice, John ir Ed
ward. Kūnas pašarvotas O’
Connor & Heaney koplyčioje, 
7912 Roosevelt Ave., Jackson 
Heights, N. Y. Ketvirtadienį, 
9:45 vai. ryto, kūnas bus iš- 
veštas iš koplyčios į St. Joan 
of Arc bažnyčią, kur 10 vai. 
bus laikomos pagrabinės mi
šios. Kūną laidos Holy Cross 
kapinėse. .. (286-287)

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo (LDS) trečio apskričio 
komitetas padarė vieną iš pra
kilnių darbų šiais 1944 metais, 
sukeldamas pinigų ir juos į- 
teikdamas Brooklyno Sorority 
Kliubui. Kliubas susideda iš 
jaunų LDS merginų bei mote
rų, kurios taip pat atliko gražų 
darbą patarnaudamos 3-čiam 
apskričiui, išsiųsdamos 60 “pe- 
kečių” mūsų LDS nariams, tar
naujantiems Dėdės Šamo kari
nėse jėgose.

, Laiškai, kuriuos aplaikau 
nuo mūsų karių, ačiuojant už 
jiems prisiųstas dovanas, tik
rai įdomūs. Visi vienu žodžiu 
sako, kad jie buvo be galo 
linksmi, smagūs, kuomet juos 
pašaukė pasiimti prisiųstą 
siuntinį. Vieni iš jų rašo, kad 
visiem kitiem kareiviam sugu
lus, jisai vienas skaniai valgė, 
todėlei, kad visiems nebus pa
kankamai. Kiti rašo, kad jiem 
tik kavalkutį prisiųsto siunti
nio teko paragauti, kadangi vi
si kiti jo sandraugai juo pasi
dalino. Dar kiti rašo, kad ap- 
laikytas LDS apskričio siunti
nys supuolė su jo gimtadieniu 
ir jam buvo linksma prisimin
ti LDS ir namus. Visi vienu žo
džiu taria turį už garbę pri
klausyti prie LDS, kad jų na
mie likę organizacijos nariai 
nepamiršta. Visi mane pasiekę 
kareivių laiškai sako, kad kuo
met karas pasibaigs ir jie par- 
vyks į namus, tai dirbs dėlei 
LDS su visa savo energija, kad 
budavojus mūsų LDS. Visi kar
tu sako, kad nėra kariui links
mesnės valandos karo fronte, 
kaip toji, kuomet aplaikai nuo 
namiškių bei organizacijos 
laišką bei siuntinį.

Laiškus, dėkojančius už 
siuntinius, aplaikiau nuo seka
mų karių : A. Stupur, Kazake
vich, Milinkevitz, Strupaitis, 
Kasmauskas, Zalesky, Wal
mus, Pakalniškis, Lukaitis ir 
Žukauskas. Dobinio ir Orma- 
no laiškus talpinu ištisai, ka
dangi jie yra lietuvių kalba 
rašyti ir nereikalauja vertimo. 
Abu yra anapus vandenyno ir 
nemažai pasako.

A. Matulis.

Kur nors Anglijoj
20 d. Lapkr., 1944.

Gerb. Drauge Matulis:
Aš nelabai seniai čia atva

žiavau. Viskas tvarkoje. Esu 
sveikas ir nors dar iki šiol mes 
nematėme nei vokiečių, nei 
mūšių, bet nežinia, kada pa
šauks ir mus į kovą.

Tik prieš išvažiavimą iš Suv. 
Valstijų aplaikiau nuo LDS 
Trečio Apskričio gražią dova
ną, kurioj buvo įvairių dalykų, 
labai kareiviams reikalingų. 
Už tai aš jums ir visam aps
kričiui dėkoju labai širdingai 
ir tikiu, kad ir kiti LDS nariai, 
kurie aplaikė panašią dovaną 
taip pat, kaip ir aš, įvertins jū
sų, likusių Amerikoj, patrio- 
tingą darbą. Man ypatingai 
prisiminė mūsų LDS apskričio 
veikimas ir parengimai ir visi 
draugai, su kuriais aš veikiau 
dėl mūsų organizacijos labo 
pora metų atgal. Ačiū jums.

Visiems vėlinu linksmų Ka
lėdų ir laimingų naujų metų!

Jūsų draugas,
John Orman.

Nov. 3, 1944 
Gerbiamas drauge Matuli:

Vakar nuo jūsų aplaikiau 
LDS apskričio dovaną. Tai pir
mutinė dovana šį metą, žino
ma, dovanos pas mus, tai la
bai didelis dalykas. Visi mes 
laukiame dovanų iš namų.

Noriu padėkavoti apskričiui 
už dovaną ir linksma žinoti, 
kad jūs, draugai, nesate pa
miršę mus jaunuolius. Ateis 
tas laikas, kada šis bjaurus 
darbas užsibaigs ir vėl tarp

Iš Patersono Atvažiuoja 
Didelis Būrys Pamatyti 

“Prieš Srovę” į

SOUTH BROOKLYNO ŽINIOS rių, taip ir dalyvavimu visa
me progresyvių lietuvių veiki*

jūsų galėsime dalyvauti ir 
veikti.

Naujienos pas mus tokios, 
kaip ir pas jus. Mes patys tu
rime klausyti radio ir skaityti 
laikraščius, kad sužinoti, kaip 
sekasi fronte. Oras pas mus la
bai blogas ir purvynas iki ke
lių, bet svarbiausia, tai sveika
ta, kuri yra O.K.

Pervažiavau per Cherbourg, 
St. Lo, Le Manns, Rennes, Le 
Havre, Caen ir Avranches, bet 
mažai laiko turėjome pasisve- 
čiuot, ba konvojaus nebuvo 
galima sustabdyti.

Ačiū dar sykį apskričiui už 
tokią gražią dovaną.

Draugiškai,
Al. Dobinis.

Mozuraitis Parvyko 
Atostogų

Albert Mozuraitis pereitą 
penktadienį parvyko iš kariš
kos tarnybos pasisvečiuoti-pa- 
silsėti pas tėvus. Mozuraičiai, 
Laisvės skaitytojai ir geri prie- 
teliai, gyvena 101-50 114th St., 
Richmond Hill.

Kas Dabar Nežino 
Savo Reikalu?

Mylintieji kultūrą, kurios 
vienu iš vyriausių reiškėjų yra 
teatras, nepraleis nepamatę 
puikaus lietuvių veikalo “Prieš 
Srovę.” Ir visi Lietuvos žmonių 
draugai norės ten būti, nes yi- 

,sas vakaro pelnas skiriamas 
Lietuvos žmonių paramai.

Atitinkamai tiem faktam, į 
tą teatrą žmonės žiūri, kaipo 
į didelę šventę. A. Bimba, Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Komi
teto pirmininkas, gavo iš Pa
tersono tokį laišką:

Kada general is pašto virši
ninkas Walker pasirašė lapelį, 
raginantį pirkti ir siųsti kalė
dines dovanas lapkričio mėne
sį, jis nežinojo, kiek jis tuomi 
užsitrauks darbų ir bėdų. ’

Pasirodo, kad lapelis buvo 
pagražintas paveikslais. Ant 
jo buvo laiškanešis, trejetą 
traukinių, pirkėjai kalėdinių 
dovanų, pora kalėdinių eglai
čių, gražiai surištas, sparnuo
tas kalėdinis pundelis. Po tuo 
viskuo, žinoma, buvo viršinin
ko parašas.

Vaikai žino savo reikalus. 
Jie susirado viršininko adresą. 
Jie pundais rašo laiškus su 
pranešimais, ko jie nori. Ir 
Walkeris rimtai susirūpinęs, 
kaip tie jauni piliečiai į jį pa
žiūrės, jeigu pas kurį Kalėdų 
Dieduko nebūtų. Aiškinasi jis 
vaikams, kad jis ne Diedukas. 
Bet atsakyk, kad nori, glėbius 
laiškų.

Visgi tie vaikų laiškai paro
do drąsų, kooperacinį demokra
tijos piliečių atsinešimą į savo 
vyriausybę. Reikia ko, prašyk, 
ragink, tarkis.

Paskutines Dienos 
Karių Dovanoms

Visiem tiem kariškiam, ku
rie išvyko į užjūrius spalių 
mėnesį ar vėliau, jūs dar gali
te pasiųsti kalėdinę dovaną. 
Bet ji turi būti išsiųsta pirm 
gruodžio 10-tos.

Nešant paštan pundelį turė
site parodyti iš War Depart- 
mento, A.G.O. pranešimą apie 
pakaitą adreso, gautą bile ka
da po rugsėjo 30-tos. Tik su 
tokiu rašteliu ir specialiai pa
žymėtą “Christmas Parcel” 
pundelį tepriims. Taipgi tepri- 
ims tik vieną pundelį nuo vie
no asmens tam pačiam kariš
kiui.

Kitos taisyklės tos pačios, 
kaip kad ir anksčiau siųstoms 
dovanoms. Pundeliai turi būti 
ne sunkesni 5 svarų ir ne di
desni 36 colių aplink visą ilgį 
ir storį.

Paštas atidaro naują stotį 
Bronxe, 3533 Jerome Ave., ne
toli Gun Hill Road.

BONDS
Keep Bombs 

Falling!

Miel as Broli:
Mes rengiamės būti teatre, 

10 gruodžio, Brooklyne. Tad 
paimkite iš anksto 5 tikietus 
po $1.80, arčiau steičiaus. Ir 
6 tikietus po $1.20.

Iš Patersono bus apie 20 
ypatų, tačiau dar tikrai neži
nau, kokius tikietus kiti ims.

Jūsų brolis
J. Bimb a.

Tas teatras, į kurį apie 20 
žmonių nepagailės apie 40 iry
lių kelionės, įvyks jau šį sek
madienį, gruodžio 10-tą, lygiai 
3:30 po piet, Labor Lyceum, 
949 Willoughby St., Brookly
ne. Ir nesigailės savo žygio, 
nes tai dalykas, kokio jau ne
turėjome per daug metų ir ga
li praeiti dar daug laiko iki ki
tos tokios progos.

New Yorkas Pirko 50 
Mil. Vertės Bony

Miesto kasininkas Joseph D. 
McGoldrick pereitą penktadie
nį nupirko miestui už $50,000,- 
000 (penkias dešimt milijonų) 
šeštosios Karo Paskolos bond.

Su pirmiau pirktais, miestas 
dabar turįs $277,000,000 ver
tės karo bonų.,i

Miestas su visais savo pilkė
jais jau išpirkęs firmoms, ir 
grupėms skirtų bonų už $213,- 
325,639 arba 35.7 nuošimčius 
visos tų bonų kvotos. O skiria
mų atskiriems asmenims iš
pirkti E bonų iki pereito penk
tadienio buvo išparduota už 
$34,195,107 arba 23.8 nuošim
čiai kvotos tos rūšies bonams.

Penktadienį, šeštadienį] ir 
sekmadienį buvo suruošta ka
ro įrankių ir jų veiksmų paro
da LaGuardia lėktuvų aikštėje 
akstinimui pirkimo karo bonų. 
Vėliausių, geriausių įrankių ir 
daugiausia karo įrankių, tau- 
pinančių žmogaus gyvastis ir 
sveikatą, kaip žinia, bus gali
ma prigaminti pakankamai ir 
laiku tik tada, jeigu bus laiku 
ir pilnai išperkama karo bo- 
nai.

Dienraščio Laisvės raštinėj 
taipgi parduodami karo bonai. 
Ar jau nusipirkote šeštosios 
Karo Paskolos boną? O gal 
dar išgalite nusipirkti ir vieną 
ekstra? Padarykite tai dabar. 
Kalėdų dovanoms savo anū
kams ir kitiems jūs galite gau
ti karo štampų, jeigu visas bo- 
nas jūsų ištekliais ar išrokavi- 
mu yra per sunku ar “per sū
ru įkąsti.”

PIRKITE KARO BONUS

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191.į---------------- ,----- .-------------- ffl

Parama Lietuvos Vaikučiam
Penktadienį, gruodžio 1 d., 

įvyko LDS 50 kp. priešmetinis 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
vidutiniai. Iš kuopos valdybos 
raportų pasirodė, kad kuopoje 
viskas tvarkoje, tik bėda su 
mūsų kuopos organizatoriais, 
kad naujų narių negauna. Nu
siskundė, kad turi daug kitų 
užsiėmimų ir jieškojimui nau
jų narių laiko mažai teturi, bet 
vis tik pasižadėjo ateityje 
daugiau pasidarbuoti.

Drg. C. Bready išdavė ra
portą iš Lietuvai Pagelbos Tei
kimo Komiteto, Brooklyno sky
riaus. Sakė, jog komitetas pa- 
sibrėžęs smarkiai pasidarbuo
ti, kad kuo daugiau pinigų ir 
drapanų surinkus kalėdinių do
vanų Lietuvos vaikučiams. Ji
sai ragino, kad visi kuopiečiąi, 
pagal išgalę, kiek paaukotų 
arba patys supirktų drapanų 
dėl aprengimo vieno ar dau
giau vaikučių. Nariai gražiai 
atsiliepė ir ant vietos sukelta 
24 dol.

Po $2 aukojo: K. Milenke- 
vičius, Ch. Reivydas, B. Litvi- 

.nienė, M. Džiovėnas ir C. 
Bready.

Po $1 aukojo : E. Laugminie- 
nė, Bunkiene, Mikulėnas, A. 
Tarvydas V. Maliauskas, J. 
Lagisky, W. Kulik, Kruminas 
ir A. Walmus.

Po 50 centų aukojo: Miss 
E. Dapšys, Navalskas ir J. En-

dzui.
Po 25 centus aukojo: čes- 

nienė ir B. Listatanskienė.
Kuopa iš savo iždo paaukojo 

3 dol.
Bready taipgi ragino visus 

dalyvauti perstatyme veikalo 
“Prieš Srovę,” kurio perstaty
mas įvyks sekmadienį, gruo
džio 10 d., Labor Lyceum sve
tainėje ii* visas pelnas eis pa
galbai Lietuvos žmonių.

C. Bready taipgi išdavė ra
portą iš atsibuvusios LDS 3-čio 
apskričio konferencijos. Sakė, 
.kad konferencija buvus sėk
minga. Praeitais metais apskri
čio kom. gražiai ir sutartinai 
darbavosi. Turėta pora gerų 
parengimų, iš kurių apskritys 
turėjo gražaus pelno. Pasiųsta 
60 pundelių kariams kaipo ka
lėdinių dovanų. Priimta atei
ties darbuotei planas, kuris 
bus paskelbta spaudoje.

Kuopos valdyba sekamiems1 
metams pasiliko ta pati. Pirm. 
M. Kulikienė, užrašų sekr. C. 
Bready, finansų rašt. Mrs, La
gisky, ižd. A. Walmus, iždo 
globėjai J. Lagisky ir J. Weiss, 
org. W. Kulik ir C. Bready.

Linkėtina valdybai ir vi- 
i siems nariams ateinančiais me
tais gražiai ir sutartinai dar
buotis, kaip kuopos auginimu, 
vis gaunant daugiau nauju na

me.
Koresp.

Miestiečių Duotoji FDR 
Balsy Didžiuma

Rinkimų Taryba oficialiai 
pranešė, kad New Yorko mies
tas, įskaitant visus penkis 
miesto apskričius, davė prezi
dentui Rooseveltui viso 2,042,- 
500 balsų. Tai 771,213 balsų 
daugiau, negu gavo Dewey, 
kuriam viso balsų duota 1,- 
271,287.

Toji skaitlinė įima civilinių 
ir karių balsus.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja ant dviejų lubų po 

4 kambarius; 1-mos ir 2-ros lubos. 
Garu šildomi, kambariai gražūs, 
naujai išmaliavoti, šiltas vanduo, 
šviesūs, šaulė įšviečia. Gaspadorius 
naujas, myli viską taisyti gražiai. 
Renda pigesnė negu kitur. Prašome 
kreiptis po: 428 S. 5th Street, 
Brooklyn, N. Y. Klauskite pas namo 
tvarkytoją, ant žemutiniu lubų.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Marės Mališauskaitės, 

po vyru tai nežinau pavardės. Ji 
gyveno Brooklyne ir turėjo restau- 
rantą prie Laisvės. Jeigu kas žino
te, praneškite jos adresą arba te
gul pati atsišaukia. —

M. K., 11 Hayden Ave., Great 
Neck, N. Y.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

LDS 14 kp. ir ALDLD 138 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio 7 d., 
8 v. v. Rusų Name, 56-58 61st St. 
Prašau draugų dalyvauti, turime 
daug pasitarimų, taipgi turėsime iš
rinkti naują valdžią ateinantiems 
metams. Tad dalyvaukite susirinki
me, atsiveskite ir naujų narių pri
rašyti. — V. Karlonas, org.

(286-287)

EAST NEW YORK- 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, gruodžio 7 d., 8 v. v. 
Buzelio salėje, Crescent St. ir At
lantic Avė. Kviečiame narius daly
vauti, nes bus svarbus susirinkimas. 
— Valdyba. (286-287)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. priešmetinis susirinki

mas įvyks gruodžio 7 d. Laisvės sa
lėje, 7:30 v. v. Kviečiame visus na
rius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes rinksime kuopos valdybą se
kantiems metams. — M. Stakovas, 
Prot. rast. (286-287)

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)

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 BARBERIA1

------------------------------------------------n

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
I.

221 So. 4th Street
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS: į ?~į2 r?te
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
□---------------------------- :--------------------g)

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

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.
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J STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

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

2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
• Tei. EVergreen 4-9612 2•••••••••••••••••••••••••••••••••••«

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
D

R

B

H

C

a

D

GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

š HowTo

THOSE 
LOVE!

S®

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto $10.95
Žiedai nuo v 

ir aukštyn

Vyriškas 
Žiedas

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

Už Mažus 
Rankpinigius 
Palaikysime 

Jums 

KALĖDŲ 
DOVANĄ

birthstone 
Žiedai $6.95 
Ir aukityn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

$19.95 
aukityn

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
TeL ST. 2-2178. ATDARA VAKARAIS.




