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Surado Naujų Diktatorių 

Lietuvai.
Didelio Džiaugsmo Kable- 

grama.
Laukimas — Pralaimėjimas.
Kardinolo Vieta Prie Alto

riaus.
Rašo A. Bimba.

Bostonan pribuvęs iš Chica- 
gos lietuvis kapitonas Vasi
liauskas. Jis lankysiąs univer
sitete kariškus kursus.

Keleivis sako, kad Vasiliau
skas labai tiktų būti Lietuvos 
diktatoriumi. Vasiliauskas 
pats manąs, kad jį Amerikos 
valdžia po karo paskirs Lietu
vos administratorium.

Bet čia, rodosi, yra koks j 
nors nesusipratimas. Chicago j Į 
Grigaitis ir šimutis pasirašė Į 
sutarti su Smetonos fondu iri 
rinks aukas Smetonos režimo1 
sugrąžinimui Lietuvon. Dabar j 
gi Keleivis išlindo su savo kan-| 
d i datų j Lietuvos diktatorius.1 
Ar jau Michelsonas ima divor- i 
są nuo Grigaičio?

ištroškusiai

te Justo Paleckio kablegramą. | 
Mūsų Amerikiečių dovanos 
lietuviams kovotojams ir lietu-1 
viams vaikučiams Sovietų Są-1

Maskvą ir

Berlyne esą gandų, kad Vo
kietiją sumušus kare, ten anti- 
naciai pastatytų kurį nors ka
talikų bažnyčios kardinolą 
Vokietiją valdyti. Tai būsią 
pereinamasis laikotarpis. Pas
kui galės įsisteigti demokrati
nė vyriausybė.

Vadinasi, Hitlerį pavaduos 
klerikališkas diktatorius.

Miuhelsonas, matyt, tebesap
nuoja apie Amerikos armijos 
pasiuntimą Lietuvon ją oku-' 
puoti. To reikalauja Ameri-' 
kos Lietuviu Taryba ir, žino-1 
ma, prezidentas Rooseveltas; 
turės klausyti!

Taipgi, žinoma, Raudonoji 
Armija ir Lietuvos žmonės tu-1 
rėš prieš mūsų tarybininkus ! 
nusilenkti.

jungoje pasiekė 
išdalinamos.

To pranešimo 
laukėm visi. Ypatingai laukėm
mes Pundelių Vajaus Komite
to nariai. Bijojome, kad mūsų 
dovanos neatsidurtų jūros 
dugne.

Šios dovanos yra pirmojo 
siuntinio, išsiųsto prieš penkis 
mėnesius.

Antras siuntinys taipgi iš
siųstas. Lauksime jo pasie
kiant savo destiliaciją laimin
gai.

Tuo tarpu mes neliaukime 
rinkę dovanas bei aukoję Lie
tuviams kovotojams. Parody
kime jiems, kad mes įvertina
me jų pasiaukojimą bendra
jam žmonijos reikalui šioje is
torinėje kovoje!

New York Times mano, kad 
naciai gali gerokai pasitraukti 
rytiniam fronte, sutrumpinti 
savo linijas ir didelę dalį ar
mijos permesti į vakarus. Ta
da, girdi, amerikiečiams ir 
anglams prisieitų daug dau
giau pakloti gyvybių įsiverži
mui Europon.

Tai buvo seniai numatyta. 
Argi pažangioji spauda nesa
kė diena iš dienos, kad reikia 
skubintis atidaryti antrą fron
tą vakarų Europoje, nes lauki
mas padidina karo kaštus ir 
nuostolius ?

Kiekvienas atidėliojimas tar
nauja mirtinajam priešui.

Kas tie per vieni “anti-na- 
ciai,” tai aišku: jie yra Vo
kietijos klerikalai, katalikų 
bažnyčios aukštoji hierarchi
ja, kuri pasirodė šiame kare 
ištikima Hitleriui. Jie planuo
ja pasigrobti galią ir įsivesti 
klerikalų režimą, kai Hitleris 
bus nuverstas.

Atsimename, kaip po Pir
mojo Karo Lietuvos klerikalai 
įsigalėjo ir kankino kraštą per 
keletą metų.

Bet po šio karo bus kitaip. 
Klerikalinė inkvizicija taip
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SOVIETAI GRESIA APSUPI HITLERININKUS GOMELYJE
Naciai Desperatiš
kai Kontratakuoja 

Italijos Fronte
Alžyras, lapkr. 16. — Vo

kiečiai su padidintomis jė- į 
gomis darė desperatiškas I 
kontratakas prieš Penktąją! 
amerikiečių - anglų armiją,! 
vakariniame Italijos šone,1 
ir privertė talkininkus pa- | 
sitraukt iš poroš’ aukštumų 
į šiaurius nuo Venafro. I 
Anglams - amerikiečiams 
kenkė tvaniškos liūtys ir iš
tižę keliai ir laukai.

Bet Aštuntoji anglų ar- I 
mija rytinaime Italijos šone 
atėmė iš priešų dar vieną 
strateginį kalną.

Sovietai Pilnai Atsileis 
Už Paramą

Atlantic City, N. J.— So
vietų atstovas čionaitinėje 
43-jų tautų dėl maisto ir ki
tokios tarpsavinės pagal
bos konferencijoje pareiš
kė, jog Sovietų Sąjunga pil
nai atsiteis už gaunamą pa
ramą. ,

Sovietų atstovai Maskvos 
konferencijoj taipgi užtik
rino, kad Sovietų Sąjunga 
apmokės ir už kariniai-me- 
džiaginę pagalbą, gaunamą 
iš Amerikos ir Anglijos pa
gal Lend-Lease įstatymą.

Sovietų jėgos nuskandino 
Juodojoj Jūroj dar vieną 
hitlerininkų laivą, 1,500 to
nų.

London. — Lengvieji an
glų bombanešiai atakavo 
karinius taikinius vakarinė
je Vokietijoje.

Amerikiečiai Bombar
davo Norvegiją

London, lapkr. 16. — 
Amerikos bombanešiai ata
kavo nacių naudojamus ka
rinius fabrikus ir uostus 
Norvegijoj.

Jungtinių Valstijų lakū
nai vėl bombardavo vokie
čių lėktuvų aikštes ties 
Athenais, Graikijoj.

Prezidentas Rūpinasi 
Tarptautine Pagalba 
Washington. — Prezid.

Rooseveltas kreipėsi į kon
gresą, kad paskirtų pinigų 
paremti po karo maistu ir 
kitais reikmenimis Jungti
nes Tautas, nukentėjusias 
nuo nacių ir japonų.

Neoficialiai skaičiuojama, 
jog pirmam pusmečiui rei
kėsią iki pusantro biliono 
dolerių tom tautom pašelp- 
ti.

jau atgyveno savo dienas, kaip 
ir barbariškasis fašizmas.

Po šio karo patys žmonės 
valdys savo kraštus. Kardino
lai turės pasilikti prie altorių. 
Svieto valdymui jie visai ne
tinka.

Baltijos Kraštų Klausimas Neliestas Nukirsta Svarbusis
Maskvos Konferencijoj, Sako Hull Naciam Gelžkelis Si

------------------ B,
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull (užsienių rei
kalų ministeris), sugrįžęs iš 
Maskvos, plačiai pranešė 
laikraščių atstovams apie į- 
vykusią tęn konferenciją, 
kurioj dalyvavo jis pats, 
Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Eden, 
Sovietų užsienių komisaras 
Viačeslavas Molotovas ir 
C h i.n i j o s ambasadorius. 
Hull sakė, jog tos konfe
rencijos tarimai sudaro di
dį žingsnį pirmyn pasauli
nės taikos išlaikymui po da
bartinio karo.

Šį ketvirtadienį Hull duos 
pranešimą apie Maskvos 
konferenciją bendrajam se
nato ir kongreso atstovų 
rūmo posėdžiui.

Jis ypatingai pabrėžė 
svarbą bendrojo Amerikos, 
Anglijos, Sovietų ir Chini- 
jos pareiškimo, kad šie ke
turi didieji kraštai glau
džiai sandarbininkaus kare 
ir po karo. »

Jungtinių Valstijų, So
vietų ir Anglijos atstovų 
tarimas dėlei Italijos galėtų 
tarnauti kaipo planas įvai
riem kraštam, kurie bus iš
laisvinti nuo vokiečių, sakė 
Hull. Šis tarimas užtikrina 
italams teisę ateityje išsi
rinkt tokią valdžią, kokia

FRANKO GENEROLAI 
STENGIASI GRĄŽINT 
KARALIAUS VALDŽIĄ

London. — Atkeleiviai iš 
Ispanijos praneša, jog fak- 
tinai visi diktatoriaus 
Franko generolai reikalau
ja sugrąžint karaliaus val
džią. Jie siūlo pasodint so- 
stan Don Juaną, trečiąjį 
velionio buvusio karaliaus 
Alfonso sūnų.

MINIŲ JUDĖJIMAS 
PRIEŠ FAŠISTUS

Žinios iš Ispanijos rodo, 
jog prieš Franko fašistus 
varo pirmyn judėjimą iš
vien respublikiečiai, viduri
nės klasės katalikai, nepa
tenkinti žemės savininkai, 
jaunieji intelektualai, net ir 
kai kurie kapitalistai. O 
Franko fašistų laikraštis 
EI Espanol rašė praeitą 
mėnesį, kad bendrai su 
jais veikia ir komunistai 
prieš Franko valdžią.

Tūkstančiai Vokiečiu 
Užmušta Leros Saloj
London. — Anglai, italai 

ir talkon jiem atplaukę 
graikai užmušė 2,000 vokie
čių Leros saloj per paskuti
nes keturias dienas ir at
griebė nuo nacių kai kurias 
pozicijas. Leros yra nedi
delė Dodekanese sala, tarp 
Turkijos ir Graikijos.

Sugrįžęs Amerikos Ministeris 
Hull Džiaugiasi Maskvos 

Konferencijos Tarimais
jiem patinka (tik ne fašis
tinę).
BALTIJOS KRAŠTAI IR 

BALKANAI
Kuliui buvo pastatyta 

klausimas, ar Maskvos kon
ferencija svarstė politinę 
Baltijos kraštų ir Balkanų 
ateitį. Jis atsake, jog ta 
konferencija bendrai ne
svarstė šio dalyko ir apsiri
bojo tik tais pamatiniais 
dėsniais, kurie išdėstyti pa
reiškime dėlei Italijos.

Hull susilaikė nuo Balti
jos tautų priskaitymo prie 
tokių karštų, kuriem po at
vadavimo nuo Hitlerio bus 
pritaikomas panašus pla
nas, kaip Italijai.

APIE NACIU SUNAIKINTI 
MYLIŪNŲ LAIMI

Padūkę naciai tironai 
spalių 13 d sudegino ir su 
žeme sulygino didelį, gražų 
Myliūnų kaimą, stovėjusį 
prie didžiojo vieškelio tarp 
Pandėlio ir Kupiškio.

Kadangi Myliūnai buvo 
kaimyniškas man sodžius, 
tai perskaitęs amerikinėje 
spaudoje žinutę apie Myliū
nų sunaikinimą, pasijutau 
kaip suparalyžiuotas dėl to
kios baisios tironijos.

Bet naciai okupantai tuo- 
mi nieko nepabaidys.^ Juk 
jie patys žino, kad pralai
mėjo karą. Tačiau savo 
barbariškus darbus jie dar 
pasiučiau vykina.

Įsivaizduokime, koks li
kimas Myliūnų kaimo žmo-

Antroji _ Lenkų Divizija 
Prisiekė Kovot Sovietų 

Fronte iki Nacių Išvijimo
Maskva. — Lenkijos ne

priklausomybės dienoj, lap
kričio 11, Antroji lenkų ka
riuomenės divizija, Domb- 
rovskio vardo, iškilmingai 
prisiekė išvien su Raudoną
ja Armija mušti vokiečius 
įsiveržėlius ir kovoti dėlei 
Lenkijos atvadavimo.

Ryšium su prisiekos pri
ėmimu buvo šaunus para
das šios lenkų divizijos į- 
vairių dalinių. Paradas įvy
ko aikštėje, apsuptoje tan
kiu pušynu.

Šie lenkai kariai nešiojo 
kepures su lenkišku areliu, 
buvo aprengti naujais dra
bužiais ir ginkluoti geriau
siais naujoviniais ginklais. 
Sovietų vyriausybė parūpi
no jiems ir tas kepures ir 
visus kitus įrengimus.

Prisiekos ir parado laiku 
platforma buvo papuošta

(žymėtina, jog Baltijos 
kraštai — Lietuva, Latvija 
ir Estija — per visuotinus 
balsavimus 1940 m. vasarą 
nusprendė milžiniška dau
guma balsų įstoti į Sovietų 
Sąjungą.)

Valstybės sekreto rius 
Hull neatsileipė į Umans- 
kio, Sovietų ambasadoriaus 
Meksikai, pareiškimą, kad 
Sovietai nepripažins Lenki
jai jokių Baltarusijos, Lie
tuvos ir Ukrainos žemių, 
kurias Lenkija buvo pasi- 
glemžus ir kurias Sovietų 
Sąjunga atvadavo 1939 m.

Kuliui buvo priminta, jog 
susirinkę katalikų vyskupai 
šeštadienį skelbė, kad Mas- 

nių prieš pat šaltąją žie
mą, jeigu kurie iš jų dar 
gyvi liks. Naciai sunaikino 
tuos namus, kurie gal dau
giau kaip šimtą metų buvo 
išstovėję. O atsiminkime, 
kaip Lietuvos kaimietis pa- 
sibudavoja namus savo ran
kų darbu, iš pat girios par
siveždamas rąstus, klampo
damas vyžotomis kojomis. 
Bet atėjęs nacinis tironas 
tiksliai paverčia viską į pe
lenus, kad įbauginti kitus 
žmones.

Atsimindami Myliūnų 
įvykį, todėl, kuo plačiausiai 
remkime ateinantį Demo
kratinį Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimą. ’

D. G. Jusius.

tautine lenkų vėliava drau
ge su vėliavomis Jungtinių 
Valstijų, Anglijos, Sovietų 
Sąjungos, taip pat Franci- 
jos ir čechoslovakijos vė
liavomis, nes ir francūzų 
ir čechoslovakų daliniai ko
voja sovietiniame fronte 
prieš vokiečius.

Orkestras grojo tautinį 
Lenkijos himną “Jeszcze 
Polska nie zginęla.”

Paradą žvelgė lenkų ge
nerolai Sigizmundas Derlin
gas ir Sverževskis, pulki
ninkas Bukemskis, Sovietų 
komandos atstovai, Visų 
Slavianų Komiteto pirmi
ninkas gen. Įeit. Gundorov, 
prof. Zdenek Nejedly, fran
cūzų pasiuntinybės galva 
generolas Petit, Čechoslova
kų armijos pulkininkas Ta
rnas Ok ir kiti.

(Tąsa 5 pusi.) 

kvos konferencija, girdi, 
apėjo kai kuriuos Atlanto 
Čarterio principus.

(Aišku, jog vyskupai y- 
pač norėtų Lenkijai sugrą-1 
žinti svetimas tautas ir že-i 
mes.)

Hull atsakė, jog patrijo
tinės valdžios, dalyvauda
mos Maskvos konferencijoj, 
nepaneigė jokių Atlanto1 
Čarterio punktų.

Ar Sovietų vyriausybė 
patenkinta anglų - ameri
kiečių planais dėlei antrojo 
fronto atidarymo vakarinė
je Europoje? Į šį klausimą1 
Hull nedavė tiesioginio at- j 
sakymo, bet pabrėžė, jog1 
visi svarstymai ėjo labai 
draugingai.

Hull gyrė šiltą Sovietų 
svetingumą ir sakė, jog as
meniški pasikalbėjimai su 
Sovietų vadais padarė jam 
nepaprastai malonaus įspū
džio. Jis pareiškė, kad mar
šalas Stalinas yra stebėti
nai išmintingas vyras ir 
puikiai supranta dalykus.

Hull, tarp kitko, pastebė
jo, -kad Jungtinių Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos reika
lai labai sutinka. Jis prane
šė, jog netrukus atvyks So
vietų finansų ekspertai į 
Washingtona ir bus svars
toma platūs ūkiniai - eko
nominiai ryšiai tarp Ame
rikos ir jos talkininkų.

SIAUČIA ITALŲ PAR
TIZANŲ MŪŠIAI 

SU NACIAIS
žinios iš Šveicarijos - Ita

lijos pasienių sako, jog 
šiaurinėje Italijoje siaučia 
įtūžę mūšiai tarp nacių ir 
italų partizanų.

Visus suimamus tokius 
italus vokiečiai tuoj sušau- 
do.

- --------------- — ’ |

Naujas Ofensyvas
Smolensko Fronte

Berlyno radijas pranešė, 
kad Sovietai pradėję naują 
didžiulį ofensyvą prieš na
cius į vakarus nuo pirmiau 
atvaduoto Smolensko.

Amerikos lėktuvai plačiai 
bombardavo japonus centr. 
Chinijoj.

Laisvės Kontestas Gavimui
• ‘"1 • *

Naujų Skaitytojų

P. Pilėnas, Philadelphia
Punktai 

. 2736
A. Kazakevičius—K. Žukauskienė, Newark .... 1959
A. Stripeika—G. Kudirka, Elizabeth ................  1688
M. Svinkūnienė—M. Meisonienė, Waterbury .... 1608
J. Bakšys, Worcester ............................................ 1362
ALDLD 2 kp., So. Boston.........................................926
V. Vilkauskas, Nashua..............................................653
S. Penkauskas, Lawrence ...................................... 595
V. Smalstienė, Royal Oak.......................................  576
V. J. Stankus, Easton .............................................  569

(Tąsa 5-tam pusi.)

Iš Gomelio
♦

London, lapkr. 16.— So
vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių Demechi miestą su 
geležinkelio stočia, 35 my
lios į vakarus nuo Gomelio, 
svarbiausios nacių tvirtu
mos pietinėje Baltarusijo
je Šiuo žygiu Raudonoji 
Armija perkirto vokiečiams 
reikalingiausią geležinkelį, 
einantį iš Gomelio per Pin
ską į Varšavą.

Pasitraukimui iš Gome
lio dabar naciam telieka tik 
vienas netiesioginis gele
žinkelis, einąs į šiaurvaka
rius į Minską ir Baltijos 
kraštus. Sovietai jau dau
giau kaip pusiau apsupa 
hitlerininkus Gomelio sri
tyje, ir naciam pasitraukti 
tėra jau tik 40 mylių spra
ga.

(Londono radijas sakė, 
kad vokiečių pozicija Go- 
melyj pavojingai svirdu
liuoja, ir raudonarmiečiai 
galį greitu laiku užimt šį 
miestą.)

Gomelio fronte Sovietai 
per dieną pagrobė 27 priešų 
tankus, 32 kanuoles, 417 
trokus ir suėmė gana daug 
vokiečių. Čia Raudonoji 
Armija atvadavo dar 14 ap- 
tvirtintų miestų bei mieste
liu, o Žitomiro-Korostenio 
apygardoj atgriebė bent 40 
gyvenamųjų vietų. Jau sek
madienį buvo pranešta, jog 
sovietiniai kovūnai paėmė 
čepoviči miestelį, tik 16 my
lių nuo Korostenio, penkių 
geležinkelių stebulės.

Įvairiose fronto dalyse 
vakar buvo užmušta dau
giau kaip 4,600 nacių. Vien 
ties Demichi Sovietai su
daužė 40 vokiečių tankų. O 
lapkr. 14 d. visuose fron
tuose buvo sunaikinta bei 
iš veikimo išmušta 114 na
cių tankų ir nušauta 19 jų 
lėktuvų.

Kerče, rytiniame Krimo 
pussalio gale, sovietiniai 
kovūnai atėmė daugiau 
tvirtoviškų pozicijų iš vo
kiečių. Šioj srityj taipgi ne
laisvėn paimta tam tikras 
skaičius priešų.

Washington. — Manoma, 
kad Hitleris ruošiasi pa
vartot nuodingas dujas, 
kaip “slaptąjį” savo pabūk
lą.
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“Pokarines Lietuvos Atstatymas 
ir Karo Išvargintų Žmonių 

Šelpimas..
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimui 

artėjant (jis įvyks š. m. gruodžio 18-19 
dd., New Yorke), kiekvienam tenka su
sirūpinti tais darbais, kurie prieš mus 
stovi santikyj su Lietuva.

Suvažiavimo darbų dienotvarkyj, kaip 
jau žinoma, yra įdėtas tokis punktas:

“Pokarinės Lietuvos atstatymas ir ka
ro išvargintų žmonių šelpimas.”

Ką gi mes tuo reikalu dirbsime? Kaip 
mes tąją problemą išspręsime? 0 ji 
spręsti reikės ir dėl to jau dabar tenka 
tuo klausimu susirūpinti, pasidalinti 
mintimis, kad suvažiavusieji atstovai 
turėtų blaivesnę mintį dėl to didžiojo 
klausimo išsprendimo.

Visųpirmiausiai, tenka pastebėti, kad 
Tarybų Sąjungoje gyvenantieji lietuviai 
tuo reikalu taipgi uoliai rūpinasi. Štai, 
šiomis dienomis gavome laikraštį Tary
bų Lietuva (iš š. m. liepos 1 d.); įveda
masis paaukotas tam reikalui gvildenti. 
“Ruoškimės Tarybų Lietuvos Atstaty
mui,” skamba antraštė. Straipsnyj nu
rodoma, jog Tarybų Sąjungoje gyveną 
evakuotieji lietuviai, visu uolumu ruo
šiasi tam didžiajam darbui.

Laikraštis primena:
“Grįžimo į gimtąjį kraštą diena ne už 

kalnų. Tačiau grįžę, Tarybų Lietuvą ra
sime apgriautą ir nualintą. Nerasime 
daug žmonių — vieni bus nukankinti ir 
žuvę, kiti bus išvežti ir dingę priešo že
mėje. žemės ūkį rasime iščiulptą, pra
monę sunaikintą, miestus sugriautus, 
kultūrines įstaigas ir organizacijas iš
naikintas. Kiek reikės darbo, jėgų ir lai
ko visam kam atstatyti! Juk dar gerai 
prisimename pirmojo imperialistinio ka
ro pasekmes, o tas karas buvo nepaly
ginamai mažesnio masto ir ne toks žiau
rus.”

Ir Tarybų Lietuva nurodo, kad “grį
žus į Tarybų Lietuvą, teks žiūrėti nuo 
ko pradėti darbą, kas pirmiausiai atsta
tyti ir kur nukreipti rimčiausią dėme
sį ...”

Aišku, tam darbui, Lietuvos atstaty
mo darbui, kaip minėjome, Tarybų Są
jungoje gyveną lietuviai ruošiasi smar
kiai ir jie ruošiasi planingai, apgalvotai. 
Tarybų Sąjungoje veikia mokyklos, spe
cialus kursai, kuriuose ruošiami daroi- 
ninkai kraštui atstatyti — visoki dar
bininkai : technikai, administratoriai, 
švietėjai.

Mes, Amerikos lietuviai, neturime to
kių uždavinių, kokius turi patys Lietu
vos piliečiai, išblaškyti po Tarybų Sąjun
gą J:iziniai, bet susivieniję jausmais, 
sentimentu vienos ir tos pačios minties, 
kad Lietuva neužilgo bus išlaisvinta, kad 

'į j^ grįžti jie turį gerai pasiruošę, sun
kiam, dideliam darbui,. atsakomingom 
pareigom.

Mums atrodo, kad Amerikos lietuviai, 
kurie yra pasirįžę organizuotai šelpti 
karo nualintus Lietuvos žmones, savo 
brolius ir seseris, tinkamiausiai Lietu
vos žmonėms galės tuč-tuojau padėti, jei
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jie pasiruoš teikti jiems, Lietuvos žmo
nėms, medžiaginės paramos.

Kaip jie tą paramą galės suteikti?
Šis tai yra vyriausias klausimas, kuris 

Suvažiavime turės būti išpręstas.
Iki šiol, turime prisipažinti, mes netu

rėjome vieno centro, vieno komiteto, vie
no fondo, per kurį būtume rinkę pašal
pą Lietuvos žmonėms. Tiesa, nebuvo to
kio ir reikalo, nes Lietuvos išlaisvinimas 
dar vis atrodė yra tolimas dalykas. Ta
čiau, Raudonajai Armijai artėjant link 
Lietuvos, nauji įvykiai Rytų Fronte 
sakyte sako mums, kad Lietuvos išlais
vinimo klausimas jau nebe už kalnų.

Iki šiol mes gelbėjome Lietuvos žmo
nėms išsilaisvinti, tiesa, bet gelbėjome 
daugiausia netiesioginiai, per Russian 
War Relief, Inc., kuris rėmė medika
mentais ir kitokiais dalykais visus kovo- 
jančiuosius prieš vokiškuosius plėšikus 
Tarybų Sąjungos žmones.

Deja, net ir šis darbas nebuvo praves
tas taip lietuvių vienodai, nebuvo su- 
konsoliduotas. Brooklyne mes palaikėme 
Lietuvių Komitetą prie Russian War 
Relief, Inc. Šis komitetas rinko aukas ir 
perdavė jas RWR komitetui. Iš viso jis 
surinko virš $30,000. Kituose miestuo
se veikė kiti lietuviškieji komitetai, ku
rie vedė savo darbą paskyrium ir visus 
surinktuosius pinigus perduodavo vietos 
RWR komitetams.

Vėliausiuoju laiku prie Lietuvių Ko
miteto (RWR) Brooklyne buvo susida
ręs lyg ir sub-komitetas, kuris rinko 
pinigus pundeliams — dovanoms lietu
viškų pulkų daliniams Raudonojoj Ar
mijoj ir lietuviams vaikučiams, esan
tiems Tarybų Sąjungoje.

Šis Pundelių Komitetas yra surinkęs 
arti desėtką tūkstančių dolerių, už ku
riuos buvo nupirkta daug visokių daiktų 
ir pasiųsta tam, kam buvo rinkta. Tūli 
pundeliai, — pirmasis siuntinys, — jau 
gauti, — ką paliudijo Justas Paleckis sa
vo telegrama, šiomis dienomis Laisvėje 
gauta ir paskelbta. Antrasis siuntinys, 
daug didesnis, yra kelyje. Pundelių Ko
mitetas veda savo darbą toliau. Deja, čia 
irgi ne iš visų lietuvių kolonijų šis ko
mitetas gauna tokios kooperacijos, ko
kios tikėtasi, kokia reikėtų duoti.

Šitaip dalykai iki šiol stovi su šalpos 
darbu mūsų broliams Lietuvoje.

Į tąjį klausimą įeina dar vienas svar
bus faktorius. Šiemet Amerikos vyriau
sybė ėmėsi darbo, kad sukonsoliduoti vi
sokį šalpos darbą į vieną centrą. Vyriau
sybės (faktinai, prezidento Roosevelto) 
pasiūlymu tapo suorganizuotas Nacio- 
nalis Karo Fondas (National War 
Fund), į kurį įeina ne tik amerikietiškos 
šalpos organizacijos (pav. ŪSO), bet ir 
kitoms Jungtinėms Tautoms šelpti ko
mitetai — Russian War Relief, United 
China Relief, British War Relief, Greek 
War Relief Association, ir t.t. Prade
dant su šiais metais, iki karo pabaigos, 
visos aukos, renkamos Jungtinių Tautų 
žmonėms šelpti, bus renkamos tik per 
Nacionalį Karo Fondą, kuris, savo ruož
tu, paskaidys jas atatinkamomis sumo
mis Jungtinėms Tautoms (pagal reika
lą).

Kaip matote, šis visas klausimas, kiek 
tai liečia lietuvius ir Lietuvos šelpimą, 
dar labiau susikomplikuoja. Visiems aiš
ku, kad Russian War Relief, Inc., yra 
sukurtas ne tik Rusijos žmonėms šelpti, 
bet visų Tarybų Sąjungos respublikų 
žmonėms šelpti. Į tą skaičių, be abejo, 
įeina ir Lietuva.

Jeigu taip, tai kas teks tuo reikalu 
daryti Amerikos lietuviams? Ką tars 
mūsų šaukiamasis Suvažiavimas? Kaip 
mes pravesime savo brolių šelpimą Lie
tuvoje, kai ji bus išlaisvinta, kai iš jo
sios žemės barbarai vokiečiai bus išmuš
ti?

Ar mes palaikysime visiškai savystovį, 
atskirą šelpimo Komitetą, ar mes ban
dysime sudaryti tokį komitetą, kuris bū
tų lyg ir Russian War Relief, Inc., dalis, 
lyg ir sub-komitetas?

Šiuo reikalu, kaip nurodėme, jau da
bar reikia susirūpinti. Būtų ne pro ša
lį, jei atsirastų žmonių, kurie su tais 
klausimais yra apsipažinę, ir kurie su
tiktų per spaudą savo nuomones pa
reikšti.

Reikalas svarbus, reikalas gyvas. Juo 
daugiau mes tatai iš anksto gvildensime, 
tuo lengviau bus pačiame suvažiavime 
suformuluoti ir sukonkretizuoti visas, 
pokarinės Lietuvos žmonių šelp$k) dar
bas. ( . .

Trumpas Ar Ilgas
Mūsų Pergalių Mėnesis
Rugsėjo mėnesis, 1943 

metais, buvo J u n gtinių 
Tautų didžiulių pergalių 
mėnesis ir barbariško hitle
rizmo pralaimėjimų mėne
sis. Anglijos ir Amerikos 
jėgos išlipo Italijoj. Italija 
kapituliavo. Nors Hitleris 
išlaisvino savo partnerį, tik 
todėl, kad generolo Badog- 
lio valdžia neveikė išvien su 
demokratiniais italų ele
mentais, atsteigė Mussoli- 
nio valdžią, iš naujo įsigalė
jo Italijoj, bet Mussolinio 
dabartinės jėgos nėra tos, 
kokios buvo pirma. Demo
ralizacija didelė. Svarbiausi 
karo laivai pabėgo pas 
Jungtines Tautas. Italijos 
karo laivyno, kuris kariau
tų prieš mus, kaip ir neliko. 
Tas duoda Anglijai ir Ame
rikai progą sumažinti mūsų 
laivyną Viduržemio Jūroj ir 
daugiau karo laivų permes
ti prieš Japoniją.

Nors mūsų frontas Itali
joj nėra sprendžiamasis, 
bet kiekvienas atkariautas 
miestas, kiekviena užimta 
sala silpnina priešo apsi
gynimus iš tos pusės. Nors 
mums dar labai toli šiauri
nė Italija, Alpų Kalnai, iš 
kur mes galėtume grūmbti 
hitlerininkams pačioj Vo
kietijoj ir Francijoj, bet 
jau užimdami dalį Pietinės 
Italijos mes drąsiname Bal
kanuose partizanų kovas ir 
veikiame į Turkijos “neu
tralitetą.”

Bet vyriausi laimėjimai 
buvo Sovietų Sąjungos fron
te. Tai toki milžiniški lai
mėjimai, kurie, kaip elek
tros sriovė, paakstino visus 
nacių pavergtuosius kovai, 
kurie paakstino kiekvieną 
ir labiausiai nacių nukan
kintą pakelti drąsiai aukš
tai galvą ir sušukti: “Arti
nasi galas fašizmui!”

.Tik pažvelgkime į žem- 
lapį. Raudonoji Armija iš
ilgai 700 mylių frontą eina 
pirmyn! Ima miestą po 
miesto, tvirtumą po tvirtu
mos, gelžkelių mazgą vie
ną po kitam ir tūkstančiais 
išlaisvina miestelius ir so
džius. Rugsėjo mėnesį iš
laisvinti miestai: Mariupo- 
lis, Berdianskas, Nagaiskas, 
Stalino, Makajevka, Niki- 
tovka, Pologi, Čeplino, Pav
lograd, Krasnograd, Sinel- 
nikovo, Lozovaja, Slaviansk, 
Barvenkova, Karlovka, Pol
tava. Kremenčug, Lubny, 
Priluiki, Sumy, Kromy, No- 
vorossiisk, Jalta, Konotop, 
Bachmač, Nežin, Černigov, 
Novlia, Novozybkov, . Klin- 
cy, Briansk, Unieča, Klet- 
nia, Žukovka, Roslav, Kri- 
čiev, Jaršovo, Rudnia ir 
Smolensk.

Daug miestų, o toli gražu 
ne visi suminėti. Išilgai 700 
mylių frontą Raudonoji Ar
mija nuo Briansko iki Go
melio atžygiavo 150 mylių 
pirmyn; nuo Sumy iki Kije
vo 200 mylių ir nuo Donba- 
so iki Dniepropetrovsko 
200 mylių!

Ir tai nebuvo vien išlais
vinimas miestų, sodžių, mi- 
lionų žmonių, bet pergalin
gas maršas į vakarus, ku
riame krušino Hitlerio divi
ziją po divizijos, kasdien 
tūkstančiais naikino hitleri- 
rininkus, jų tankus ir lėk
tuvus, kanuoles ir kitus gin
klus, silpninant nacių kari
nę mašiną. Vien Taganro- 
go srityje sunaikino astuo
nias Hitlerio divizijas, kur 
35,000 nacių buvo užmuš
ta; 5,500 suimta į nelaisvę 
ir paimta daug ginklų. Hit
leris ten neteko 537 tankų, 

212 lėktuvų, 494 lauko ka- 
nuolių, 1,500 kulkasvaidžių, 
3,600 trokų vien sudaužytų. 
Prie to, Raudonoji Armija 
dar suėmė 25 tankus, 193 
lauko kanuples, 217 morti- 
ras, 409 kųlkasvaidžiusį 594 
trokųs ir 22 karo reikmenų 
sandėlius. Panašiai priešai 
buvo naikinami prie kiek
vieno didesnio miesto. Hit
lerininkai, kaip kokios pikt
žolės, laikosi įsikibę į kiek
vieną poziciją. Vietomis 
jie net paprastus sodžius po 
kelis kartus atakavo, kad 
atsiimti.

Raudonosios Armijos žy
gis pirmyn buvo baisiai 
sunkus. Hitlerininkai naiki
no kelius, tiltus ir namus. 
Jie pristatė šimtus tūkstan
čių minų. Vien į keturias 
savaites Raudonosios Armi
jos saperai ir technikai ne
utralizavo arba iškasė 400,- 
000 vokiškų minų! Bet nie
kas negalėjo sulaikyti lais
vo Sovietų Sąjungos pilie
čio nuo pasiryžimo sumušti, 
nugalėti ir sunaikinti arba 
išvyti priešą iš savo žemės. 
Išlaisvinti savo .šalies plo
tus ir išlaisvinti kitas na
cių pavergtąsias tautas. •« 
Išsigando Net “Prietęliai”

Nereikia nei kalbėti, kad 
didvyriškas Raudon osios 
Armijos žengimas pirmyn, 
paėmimas Smolensko tvir
tumos ir atidarymas vartų 
į Pabalti ją, išgąsdino lietu
viškus ir lenkiškus pro-na- 
cius. Jie pamatė, kaip jų 
viltys, sudėtos ant Hitlerio 
pergalės, nulemtos susmu
kimui. Jie dar pasiučiau, 
dar niekšiškiau pradėjo 
niekinti Sovietų Sąjungą. 
Užtenka paimti į rankas 
Keleivį, Naujienas, > Draugą 
ir panašią spaudą. Tų laik
raščių redaktoriai “pamir
šo,” kad mūsų šalies priešas 
yra hitleriška Vokietija. Jie 
veik nieko nerašo prieš na
cius, bet tik šinkuoja bjau
rius melus prieš Sovietų Są
jungą. Jie net iki to dasi- 
kalbėjo, kaip Keleivis, kad 
rašo, būk naciai patys trau
kiasi be mūšių iš Sovietų 
Sąjungos.

Nusigando dalis ir buržu
azinės spaudos, kuri vietoj 
džiaugtis Raudonosios Ar
mijos pergalėmis, nes kiek
vienas jos laimėjimas kartu 
yra ir Amerikos liaudies 
laimėjimas, kiekvienas su
naikintas nacis, jų lėktuvas, 
kanuolė, tai silpnina nacių 
jėgas, tai mažina Amerikos 
būsimąs aukas pergalėje 
ant hitlerizmo, tai pradėjo 
skleisti “komunizmo” baubą 
ir klaidinti savo skaityto
jus.

Dniepras ir Antras 
Frontas

Jau du metai ir trys mė
nesiai, kaip Raudonoji Ar
mija neša sunkiausią karo 
naštą. Jos didvyriškos ko
vos, jos milionų gyvasčių 
aukos suteikė progą Angli
jai ir Amerikai mobilizuoti 
milžiniškas armijas, išvys
tyti iki aukšto laipsnio mū
sų karo gamybą. Jeigu ka
da Amerika ir Anglija bu
vo . ’ nepasirengusios kovai 
prieš Hitlerio jėgas, tai 
šiandien tokis tvirtinimas 
yra niekas daugiau, kaip 
įžeidimas . mūsų armijos ir 
kitų ginkluotų jėgų.

Hitleris bijo, kad Ameri
ka ir Anglija nekirstų jam 
smūgį Francijoj ir Belgijoj. 
Hitlerio agentai daro viską, 
kad Anglija ir Amerika ne
atidarytų antro fronto 
prieš jį. ‘Reakciniai elemen
tai, kaip. Anglijoj, taip ir

Karas?
Amerikoj prisideda prie to, 
trukdo . 'Jungtinių Tautų 
bendras pastangas greites
niam ir" su mažiau aukų ka
ro išlaimėjimui.

Raudonoji Armija pasie
kė Dnieprą. Dniepras yra 
galinga upė ir tai gamtinė 
kliūtis. Hitlerio armija įsi
tvirtino ant dešinio - vaka
rinio jos šono, kuris yra 
aukštas. Vietomis krantai 
siekia po 600 pėdų aukščio 
ir daugiau. Raudonoji Ar
mija užėmė kairį - rytinį 
Dniepro šoną, kuris yra že
mas ir balotas. Dabar pra
sidėjo rudens lietai. Aišku, 
kad Hitlerio armijos yra 
kur kas geresnėj, strategiš- 
kesnėj padėtyj, kaip Sovie
tų armijos.

Į Dniepro frontą atvyko 
Hitleris ir pareikalavo "savo 
generolų, kad jie daugiau 
nesitrauktų nei vienos pė
dos, kad “Dniepro upe turi 
būti rubežius tarpe dviejų

tai yra, nacių ir j karo klausimą.armijų,
Sovietų armijų.

Aišku, kad prie Dniepro 
ant 600 mylių ilgio fronto 
bus žiauriausi žmonijos is
torijoj mūšiai. Hitleris su
pranta, kad jeigu Raudono
ji Armija pereis Dniepro u- 
pę, tai jis bus išmestas iš 
visos Ukrainos, Baltrusijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos 
ir Raudonoji Armija įsilauš

Kas Ką Rašo ir Sako
RUBSIUVIŲ UNIJOS 

PREZIDENTO NUOMO
NĖ APIE MŪSŲ KRAŠTO 

SANTYKIUS SU SO
VIETŲ SĄJUNGA

Lapkričio laidoje žurna
las “Soviet Russia Today” 
turi patalpinęs daugybę žy
mių amerikiečių išsireiški
mų apie Amerikos santy
kius su Sovietų Sąjunga. Jų 
nuomonių buvo atsiklausta 
proga 26 metų Sovietų Są
jungos gyvavimo sukakties. 
Tarpe tų nuomonių randa
me pareiškimą Ąmalgamei- 
tų Rubsiuvių Unijos prezi
dento Sidney Hillmano. 
Tarp kitko, brolis Hillma- 
nas sako:

“Laike šios 26 metų su
kakties nuo įsisteigimo so
vietinės valstybės, Ameri
kos darbininkai prisideda 
prie laisvę mylinčių žmonių 
visur pripažinti neįkainuo
jamą mūsų didžiosios talki
ninkės kontribuciją ir iš
reikšti mūsų giliausią meilę 
jos didiesiems žmonėms ir 
mūsų pagarbą ir admiraci- 
ją josios vadui maršalui 
Stalinui...
‘ “Pagerbiant rusus yra 
sakoma, kad jų pasiprieši
nimas Hitlerio užpuolimui 
suteikė mums bran
gaus laiko prisiruošti. 
Tik tiek pasakyti, tai 
reiškia nedakainuoti So
vietų kontribucijos mūsų 
bendrajam reikalui. Tei
singai mes didžiuojamės 
tuo darbu, kurį amerikie
čiai atliekame kaip gamy
boje, taip kovos lauke. Ta
čiau, jeigu ne tie didieji 
smūgiai, kuriuos Raudono
ji Armija kirto priešui, jei
gu ji nebūtų sunaikinus mi
lijonus priešo kareivių ir 
daugybę karo reikmenų, ir 
jeigu milžiniška dauguma 
Hitlerio militarinių resursų 
nebūtų sukaustyti lytiniam 
fronte, tai išlaisvinimas Af
rikos ir Sicilijos, karas Ita
lijoje ir mūsų ofensyvas 
prieš Japonus, būtų dau
giau mums kaštavę ir ne

į Rytų Prūsiją, Vengriją ir 
Rumuniją. Ant Dniepro ar
ba turi būti Raudonoji Ar
mija sulaikyta, arba atėjo 
hitlerizmo galas. Tą su
pranta naciai. Tą supranta 
jų pakalikai fašistai rumu
nai, vengrai, finai.

Anglija ir Amerika turi 
ateiti į pagelbą Raudonajai 
Armijai dabar!

Bet štai New York 
Times, spalių 1 dieną, įtal
pino redakcinį užvardintą 
“The Decisive Battle” 
(Sprendžiamasis Mūšis), 

aprašė Dniepro padėtį ir 
vietoj stoti už Anglijos ir 
Amerikos pagelbą, tai pa
reiškia, kad Dniepro kovos 
parodys “....kaip stipri Ru
sija ir kaip silpna Vokieti
ja.”

Išeina, kad mes —Ame
rika ir Anglija, Sovietų Są
jungos talkininkės, pasiža
dėję naudoti visas savo jė
gas sumušimui mūsų visų 
bendro priešo, sėdėsime ir 
žiūrėsime, kaip kokioj fut- 
bolės arenoj, o lai viena So
vietų Sąjunga išsprendžia

Ir taip rašo, taip kalba 
radijo komentatoriai išva
karėse Maskvos konferenci
jos, kur susirinks Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų Są
jungos atstovai spręsti, 
kaip pasekmingiau išlaimėt! 
karą, ir kaip pasaulį paskui 
sutvarkyti, kad daugiau ka
rai nepasikartotų!

D. M. š.

būtumėme turėję užtikrini
mo laimėti...”

Hillmanas griežtai pa
smerkia tuos, kurie tebe
plūsta ir tebeniekina Ame
rikos didžiąją talkininkę. 
Jis sako:

“Todėl tie balsai, kurie 
yra pakeliami šiandien ne
pasitikėti Sovietų Sąjunga, 
abejoti jos motyvams, sėti 
nuožiūrą dėl jos siekių ir 
kelti pasidalinimą tarpe 
mūsų, — tie balsai tarnau
ja priešui. Jeigu jiems pa
vyktų pasiekti savo tikslą, 
karas būtų prailgintas ir 
pilna ir galutina pergalė 
prieš priešą būtų pastatyta 
į pavojų. Jeigu jiems pa
vyktų pasiekti savo tikslą, 
niekais nueitų visos kan
čios, visi pasiaukojimai ir 
visas paneštas vargas šia
me baisiame kare, nes, to
kiam atsitikime, mes tikrai 
nebeturėtumėme pamato 
tvarkingai ir pastoviai tai
kai.”

Hillmanas stoja už darbo 
unijų tarp tautinę vienybę— 
už vienybę ir bendrą veiki
mą Amerikos, Anglijos, So
vietų Sąjungos, Chinijos ir 
Pietų Amerikos darbo uni
jų-

Šypsenos
Ji Dar Įtilps

Gaspadinė šaukia išmatų 
vežėjui:

“Ar man jau pervėlu su 
išmatomis?”

Išmatų Vežėjas: “Visai 
ne pervėlu; šokit tiesiai į 
vežimą.”

Išaiškino
Rinkimų K a m p a n i jos 

Tvarkytojas: “Ar manote, 
kad šis kandidatas gana ug
nies į savo kalbas įdeda?”

Vienas Balsuotojų: “Man 
išrodo, jog jis permažai sa
vo kalbų į ugnį deda.”

Surinko J. R
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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 prisidėjot darbu ir aukom?

Pittsburgh© Gražiai, Masiniai Binghamton, N. Y.
Pagerbta Dr. Baltrušaitienė

Kaip Buvo Nutarta Rengti Daktares Baltrušaitienės 
Pagerbimo Vakarą, Kaip Jis Rengta ir Koks Įvyko.

Kada SLA 3-čio apskri- goven su vyru ir dviem duk- 
čio suvažiavime buvo nutar- raitėm, taipgi poniai Mit- 
ta rengti tą vakarą, visi tą chell, svetimtautei, daug 
sumanymą karštai rėmė, dirbusiai dėl lietuviško 
Bet praėjus kiek laiko, tūli kambario universitete įren
iš tų pačių narių atsisakė 
dėl to, kad daktarė vedė va
karą, kuris buvo surengtas 
tikslu sukelti fondą dviem 
ambulansam. Po to jie, pra
dedant apskričio pirminin
ku Dargiu ii* kiti pradėjo 
boikotuoti to vakaro rengi
mą visokiais būdais. Pirma 
surengė “party” Lietuvių 
Vaizbos Buto nariams dy
kai. Antra, Gabaliauskas, 
visaip niekindamas tą dak
tarei ruošiamą parengimą, 
nelaimingas, i š s i untinėjo, 
kur tik pagaudamas adresą, 
savo Lietuvių Žinias, kur 
visaip išdergęs, pareiškė, 
jog jis patalpins savo “Ži
niose” visų dalyvių vardus, 
kad žmonės bijotų eiti.

Tik man ir Saveikienei 
likus parengimo komisijoj,; 
nežinojome nei ką daryti, i 
Bet 3 apskričio suvažiavi-j 
mas pridėjo mums abu raš-l 
tininkus: užrašų — J. K. I 
Mažukną ir finansų — M. 
Zdankienę. Pradėjome dar-į 
bą, rengėm prie tokių tai! 
aplinkybių ir tokio boikoto.! 
Ištiesų buvo labai nejauku! 
dirbti.

Ateina lapkričio 7-tos va
karas. Laukiame, ar drįs 
pasirodyti nors pora tuzinų 
svečių? Tik žiūrim, kad 
pradėjo rinktis svečiai bū
riais. Prisirinko pilnutėlė 
svetainė. Kimšte užsikimšo. 
Dedam ekstra stalus. Pri
trūkom maisto, nebeturim 
nei ką daryti.

Atvažiavus garbės sve
čiams, tai yra, Dr. Baltru
šaitienei, jos sūnui Dr. Žel- 
vis su gražia ir malonia 
pačiute, dukteriai Mrs. Ma-

gimo — prasidėjo didžiau
sias rankų plojimas.

Mažuknai perstačius daug 
svečių pakalbėti ir jiems 
pareiškus linkėjimus, po to 
prasidėjo laiškų ir telegra
mų skaitymas. Jų buvo dau
gybė. Taipgi buvo daugybė 
gėlių ir visokių dovanų pri
siųsta iš visų šalies kraštu. 
Stalas paskendo gėlėse, o 
daktarės akyse sužibėjo aša
ros ir jinai pasakė labai 
gražią kalbą, sakydama,
kad šis vakaras yra jail 
linksmiausias jos visame! 
gyvenime. Jos veidas visai 
vakarą žibėjo neapsakytu 
džiaugsmu. Atėjus virtuvėn 
išbučiavo visas virėjas, taip
gi pasigavus vieną išėjo lie
tuvišką suktinį šokti. Pas
kiau dar paprašė padainuo
ti jai “Sėjau rūtą,” ką mes 
ir padarėme.

Pirm šio vakaro buvo to
kiu, katrie sakė, būk tame 
vakare nieko nebūsią, tiki 
keli ubagai. Tai aš žingei-l 
durno dėlei dairiaus po sve-! 
tainę, kur tie ponai ir kur 
tie ubagai. Tikėsit, ar ne, I 
jokiu būdu negalėjau at-, 
skirti tų ponų nuo ubagų,

Moterų Skyrius Dalyvaus 
Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavime
Moterų skyriaus susirin-

kime, įvykusiame lapkričio 
5-tą, Lietuvių svetainėje, 
narių dalyvavo nemažai, 
per tai jis buvo sėkmingas, 
nutarta nemažai gerų tari-
mų.

Komiteto išduoti rapor
tai priimti. Iždininkė ra
portavo, kad ižde yra 
$91.44. Išlaidų buvo sekan
čiai: paaukota $8 Laisvei, 
pirkta gėlių velionei M. Ru- 
binskienei už $5, ligonei 
Annai Mikolajūnaitei dova
na ir dar kitų smulkių iš
laidų, viso $15, tad ižde li
ko $76.44.

Komisijų Raportai:
Sveterių mezgėja d. M.

Kulbienė raportavo, kad 
baigia darbą ir kaip greit 
numegs, tuojau pasiųs pun
deliu komitetui, v

Laisvės agentė J. N. Na- 
valinskienė raportavo, kad 
daug draugų jau ir pirm 
laiko pasimokėjo prenume
ratas, bet yra dar ir nemo
kėjusių. Draugė K. Jozapai- 
tienė gelbsti šiame vajuje. 
Kurie dar neatsinaujinote 
prenumeratas, prašomi tai 
padaryti.

Skaityti du laiškai: vie
nas nuo priešfašistinio ko
miteto Ispanijos tremtiniam 
gelbėti, antras nuo komite
to Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimui šaukti. Laiš-

visų gražumas, _pasiredy-i kai priimti.
mas puikiausias. Upas pui-į Nutarta paaukoti virš 
kiausias. Mums neturint; minėtam suvažiavimui $5 
gana vietos, gana maisto iždo jr siųsti 3 delegates, 
nei vienas nerūgojo, neiš-1 išrinktos šios: A. Maldai- 
metinėjo, išsiskirstė visi ko;kiene, a. Žemaitienė, J. K. 
gražiausiai.

Taigi, mūsų bankietas 
pagarbai Dr. Baltrušaitie-

Mergytei suknelės forma 
gaunama nuo 2 iki 8 dydžio.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y»

i Navalinskiene.
Nutarta pasiųsti sveiki- 

nes proga 50 metų sukak- nimo telegramą Dr. Johan- 
ties jos darbo lietuvių iš- i naa T. Baltrušaitienei pro- 
eivijos ir abelnai visuome-;&a ^0 metų sukaktuvių 
nės gerovei įvyko toks gra-! dėtuvių kultūriniame ir 
žus, kad jo mes ilgai neuž-; apšvietus veikime, ypač mo- 
miršime. 1 organizavime. Siųsti į

Mūsų bankieto virėjomis! j°si°s pagerbimo vakarą, 
kuris buvo rengiamas per 
SLA 3-čio apskričio veikė
jus lapkričio 7-tą, Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainė
je, Pittsburgh©.

Nutarta pasiųsti užuo
jautos laišką Dr. J. J. Kaš- 
kiaučiui.

Nutarta sukelti ne ma
žiau 25 dol. lig ateinančio 
Vilnies šėrininkų suvažiavi
mo dėl išmokėjimo Vilnies 
namo. Norime, kad moterų 
skyrius būtų garbės surašė. 
Prašome visų pagalbos su
kėlime virš minėtos sumos.

buvo SLA 86 kuopos narė 
A. Maceikienė, kuri yra ta
me darbe daug patyrusi; 
S. Aglinskienė, tos kuopos 
raštininkė nuo Soho; tos 
gražiosios, darbščiosios, ne
pailstančios darbuotojos A. 
Saveikienė ir M. Zdankie- 
nė. Bartenderiai — A. 
Zdankus ir P. Karsokas. 
Mergaitės prie stalų patar
navo Ruth Saveikiutė, Sa- 
veikienės sesutė Ann ir 
Karsokiutė.

S. Karsokienė.

Šeimininkėms Aukų rinkėjomis išrinktos 
A. Žemaitienė ir J. K. Na
valinskiene. Mes turime

Panele Perkins, Jungtinių Valstijų darbo sekretore, 
aplanko Amerikos Darbo Federacijos konvenciją 
Bostone. Prezidentas Green ją perstatė konvencijai.

Worcester, Mass., Moterų 
Žymesni Darbai

Lietuvių Literatūros 
Draugijos moterų kuopos 
susirinkimas lapkričio mė
nesį buvo pelningas. Abiejų 
parengimų (drabužių iš
pardavimo ir “partės”) ko
misijos pateikė itin gerus 
raportus. Abu parengimai 
davė gražaus pelno.

Komitetas pranešė, kad 
pasiuntė sveikinimo tele
gramą Dr. Baltrušaitienei, 
sveikindamas ją sulauku
sią 50 metų visuomeninio 
darbo j ūbi lė jaus. Ir pasiun
tęs porą svarbių laiškų Na- 
cionalio Karo Fondo įstai
gai.

Naujos Anglijos Motery Sąryšio Reikalai ir 
Demokratinių Am. Lietuvių Suvažiavimas

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!

žalios Tomaitės
Valstijinė maisto komisi

ja pataria sukenuoti kiek
vieną dar užsilikusią žalią 
tomaitę, nes jos taipgi yra 
labai turtingos vitaminais. 
Žalios tomaitės kenuojasi 
taip, kaip agurkučiai ir ki
ti apetito akstintojai (re
lishes).
Kalifiorai Tinka Salotoms

Cauliflower didžiumoje 
yra priprasta vartoti tik 
virtas, tačiau labai skaniai 
galima sutaisyti ir salotoms 
(salads). Prie progos šia
me skyriuje turės tilpti ir 
nurodymų, kaip tokias sa
lotas gaminti.

jau ir pradžią, A. Navalins
kas aukojo $2.

Apšvietos Fondui aukų 
surinkta moterų skyriaus 
vardu $25: K. Jozapaitienė 
ir J. K. N. surinko $18, M. 
Kazlauskienė ir O. Girnie- 
nė $7. Aukavusių vardai 
tilps atskirai.

Moterų skyriaus priešme- 
tinis susirinkimas įvyks 
penktadienį, 3-čią gruodžio 
(Dec.). Draugės, būtinai 
dalyvaukime. Bus rinkimas 
komiteto 1944 metams. Nuo 
veiklaus komiteto priklau
so visas veikimas.

Moterų Skyriaus 
Korespondentė 
J. K, N.

Iš priežasties susiduriu-: 
siu vietinių darbų-pareigų, 
man teko apleisti keletą 
svarbių suvažiavimų-pasita- 
rimų. To pasėkoj neturėjau 
progos pasitarti su koloni
jų draugėm svarbiais mūsų 
veiklos reikalais.

I

Esu įsitikinus, kad kolo
nijų darbščiosios draugės 
turi pilnas rankas darbų. 
Aišku, apart savo draugijų 
reikalų, šiuo momentu rei
kalinga gelbėti Jungtinėm 
Tautom greičiau laimėti ka
rą. O kad mūsų sąryšio ri
bose netenka nusiskųsti mo
terų neveiklumu, mums vi
soms žinoma. Kaip puikiai 
mes atsirekomendavom 3 
ambulansų vajuje!

Šiuo tarpu eina kampani
ja sukėlimui $3,000 Mass, 
valstijoj Nacionaliam Karo 
Fondui. Prie šio darbo ten
ka ir mums pridėti savo pe
tį.

Suprantama, kad dauge
liui teko išeiti į karo indus
trijas ir abelnai šiuo laiko
tarpiu tenka dirbti ilgesnes 
valandas. Pats audringas 
momentas iškelia daugiau 
darbų. Bet atsižvelgiant į 
aplinkybes, kuriose milio- 
nam kitų kraštų moterų ten
ka vesti kovą prieš fašisti
nius žmogžudžius, mes dar 
labai daug laiko sunaudoja
me savo asmeniniams rei
kalams.’ Tiesa, nekurios pil
nai padėjo į šalį savo asme
ninius reikalus ir stojo į 
darbą laimėjimui greičiau 
karo, teikimui visokeriopos 
paramos Jungtinėm Tau
tom ir Karo paliestiem žmo
nėm. Vienok to negana. Ka
re nukentėjusius šelpti rei
kalas didėja ir laikinai di
dės. Todėl yra būtina parei
ga kiekvienos sąžiningos lie
tuvės mažiau laiko leisti ne 
būtinai svarbiem savo as
meniniams reikalams, o 
daugiau veikti laimėjimui 
karo ir rėmimui jame nu
kentėjusių.

Nepamirškime, draugės, 
kad skaičiuje milionų įvai
raus amžiaus moterų, šian
dien vedančių herojišką ko
vą prieš fašizmo siaubą, 
yra mūsų lietuvės sesutės. 
Neturi jos progos derinti 
įvairiaspalvių kvietkų dar
želius, austi gražias dro
bes, gražiaraščius abrūsus, 
juostas bei linksmintis bū
ryje jaunimo apdainuojant 
skaisčią vasarą, kvietkais

nusagstytus Lietuvos lau
kus, žolynų darželius, raš
tinguosius audinius, motu
tės geraširdingumą, brole- 
lių-sesučių meilumą. Išblaš
kytos mūsų tautiečių šei
mos, suminti žolynų darže
liai ir žalieji laukai. Mūsų 
sesės, kurios nepakliuvo na
cių vergijon, kaunasi par
tizanų būriuose, pina ne
permaldaujamo keršto dai
ną užpuolikui jų gražiosios 
šalies, šeimos sunaikinto
jui.

Pavergtų, tautų moterys, 
kovodamos už savo laisvę ir 
gyvybę, kovoja ir už mus. 
Nesilikim jom per nemierą 
skolingomis..

šiuo Tarpu Svarbiausia 
Mūsų Tautinė Pareiga Yra 
Prisirengimas Ir Dalyvavi
mas Amerikos Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavime 
18 ir 19 Dienomis Gruodžio, 
Brooklyn©.

K i e k v i ena darbuotoja, 
kiekviena geros valios lie
tuvė sesutė kviečiamos at
eiti i talka. Mes turim išlai
kyti mūsų sąryšio garbę, 
atlikdamos dvi pareigas:

1. Pasiųsti skaitlingą at
stovybę moterų.

2. Gausiai pasveikinti su
važiavimą aukom-sveikini- 
mais.

Aukas galite siųsti per 
atstoves-delegates. Galit pa
žymėti, kiek skiriat suva
žiavimo reikalam, kiek lie
tuvių pulkam ar kare nu- 
kentėjusiems mūs tautie
čiams. Šiuo reikalu, kaip ži
nia, rūpinasi Pundelių Ko
mitetas.

Sąryšio Komiteto narėms 
teks dalyvauti suvažiavime 
ir ten galėsim patvarkyti 
suplaukusias aukas - svei
kinimus iš sąryšio ribų.

Kaip matosi spaudoje, 
mezgimo , čampionės gali 
nustebinti visus susiuntimu 
daugio mezginių. Kiek man 
žinoma, Naujoj Anglijoj 
mezgimas negalės stoti į 
kompeticiją su nekuriom 
valstijom (N. Y.—Calif.), 
kuriose nepaprastai daug 
nudirba mezgime. Mes iš
laikysime savo garbę prie 
mažos aukos mezginiais pri
dėdamos stambias finansi
nes aukas.

Suvažiavimo dienotvar- 
kyje yra ir Lietuvos šelpi
mo klausimas. Mes, tiesa, 
rėmėm savo tautiečių ir 
Lietuvos pulkų Šelpimą,

Laisvės Bylos Reikalam 
Auka

Kadangi pereitas susirin
kimas parėmė Apšvietos 
Fondą, tai šiame, susirinki
me paremta Laisvės reika
lai. Kuopa iš iždo paskyrė 
$5. Aukojo po 50c: A. Bal
čiūnienė, M. K. Sukackie
nė, B. Žalimienė, A. Dva- 
reckienė, D. Jelskienė, E. 
Trasikienė, M. Šiupėnienė, 
H. Janulienė, M. Kižienė, 
Z. Dvareckas, L. Valan
čiauskas. A. Kalakauskienė 
25c. Viso $10.75.
Kuomi Sveikinsime Ameri
kos Demokratinių Lietuvių 

Suvažiavimą?
Šiuo reikalu platokai kal

bėta susirinkime. Kaip ma
tosi spaudoje, mūsų drau
gės, nenuilstančios mezgimo 
čampionės, pasirodys labai 
gražiai. Jos priduos savo 
mezginių sveikinimą lietu
vių pulkam.

Mūsų kolonijoj mezgimas 
eina maža skale ir stambiai 
su mezgimu pasirodyti ne

galėsime. Todėl mes nusita
rėme savo garbę išlaikyti 
finansiniu sveikinimu lietu
vių pulkų ir abelnai kare 
nukentėjusių savo tautiečių 
— sveikinimu per Am. Lie
tuvių Demokratinį Suvažia
vimą. Gražią pradžią jau 
turime. I jau pradėtą mūsų 
fondą mūsų neraginamas 
visuomeninių reikalų rėmė
jas P. Butkiavičia pridavė 
savo auką $5. Ačiū jums, 
drauge! Ačiū už aukas įvy
kusiai (silkių) “partei” — 
aukas davusiom draugėm: 
M. Navikienei, E. Aniolaus- 
kaitei, H. Janulienei, M. K. 
Sukackienei, P. Griniavičie- 
nei, O. Stankienei, B. Va- 
lančiauskienei, M. šiupėnie- 
nei, P. Kukliavičienei, ir vi
som dirbusiom, kad suda
rius mūsų tautiečiam ir lie
tuviškiem pulkam ganėti
nai gražų, didelį sveikinimą 
proga įvyksiančio suvažia
vimo.

Nutarta šiam tikslui 
ruošti didelį parengimą 12 
dieną gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St. 
Kokios rūšies bus tas pa
rengimas, sužinosim vėliau. 
Manau, kad prakilniam 
tikslui mūsų darbščiosios 
draugės parengs ir puikų 
pokilį. Būt labai puiku, kad 
Worcester!o visos geros va
lios lietuvės prisidėtų prie 
šio parengimo, kad padarius 
jį tikrai žymiu. Rengėjų 
prašomos, sesės, suoširdžiai 
paremkite jų gražų darbą. 
Lai būna worcesteriečių 
moterų dovana tikrai graži 
ir verta mūsų visų ja pa
sididžiavimo.

Aldietė.

KAREIVIŲ ŽMONOMS GIMDYMO AP
TARNAVIMAI VALDŽIOS APMOKAMI

Vaikų Biuras praneša, 
kad yra priimti planai duo
ti pilną priežiūrą prie gim
dymų žmonoms vyrų, kurie 
randasi tam tikruose laips
niuose militarės tarnybos, 
kartu ir medikalę priežiūrą 
vaikams. Visi iškaščiai bus 
apmokėti Valstybės Depar
tamente ir Kongresas jau 
parūpino fondą, kuris ap
ims kelis mėnesius.

Pagal planą, nėščia mo
teris gali būti po daktaro 
priežiūra klinikoj arba ofi
se. Per gimdymą, ar tai bū
tų namie arba ligoninėje, 
motina ir kūdikis gaus 
pilną medikalę priežiūrą; 
motina ligi 6 savaičių po 
gimdymo, vaikas per viene
rius metus laiko.

kuriuo rūpinasi Pundelių 
Komitetas. Šelpimo reikalui 
didėjant, Lietuvos išlaisvi
nimui artėjant, nuoširdžiai 
prašau visas lig šiol dirbu
sias padvigubinti darbuo
tę, o visas geros valios lie
tuves seseris, stovinčias 
nuošaliai, ateiti mums į tai- 
ką. Ruoškite įvairius pa
rengimus, rinkite aukas, 
ruoškitės atlikti savo pa
reigą sveikindamos . Demo
kratinių Am. Lietuvių Su
važiavimą su gražiom au
kom ir pasistengkite turėti 
'skaitlingą atstovybę.

M. K. Sukackienė.

Valstijose, kur ši priežiū
ra yra parūpinta, moteris 
ir vaikas vyro, kuris tar
nauja keturiuose žemiau
siuose laipsniuose karo tar
nybos, ar tai būtų armijoj, 
laivyne, marinų korpuse 
arba pakraščių sargyboj, 
gali gauti šį patarnavimą. 
Kaip ilgai moteris gyvena 
toj valstijoj, nesvarbu, ar
ba kiek turi pinigų. Rasė 
arba spalva irgi nesvarbu.

Blankas galima gauti iš 
Valstybės Sveikatos De
partment©, per vietinius 
sveikatos skyrius ir per ge
rovės (welfare) įstaigas, 
vietinius Raud. Kryžiaus 
skyrius, klinikas, militarės 
stovyklas arba per vietinius 
medicinos daktarus. Žmona 
išpildo blanką ir pasirašo, 
kartu įrašo ir vyro serijos 
numerį. Jos daktaras užbai
gia ir pasirašo šį prašymą 
ir išsiunčia pas valstybės 
motinos ir vaiko sveikatos 
direktorių. Prie šios formos 
yra ir pridėtas prierašas 
daktaro (arba ligoninės), 
kad priežiūra yra autori
zuota Valstybės Depart
ment© ir kad pacientei ar
ba jos šeimai nereikės mo
kėti.

Jeigu yra atsitiktinas rei
kalas, medikalę ir ligoninės 
priežiūrą galima gauti ir be

(Tąsa 5-me pusi.)
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Springfield, III.

(Tąsa)
Liūdna matyti jų judesius, jų malda

vimų ko nors valgomo. Visi jie nusilpę, 
nes jie tik tiek tegauna, kad nenumirtų 
badu. Mes patys jau senai nebegauname 
sočiau pavalgyti. Jie kraujuoja, bailiais 
žvilgsniais kurie-ne-kurie slapčia paro
do kruvinus marškinių kraštus. Jie susi
kūprinę, sprandus nulenkę, kelius surie- 
tę, žiūri paniūromis, iš padilbų, kai jie 
ištiesia rankų ir ištaria keletu žodžių, 
kiek yra išmokę išmaldai. Jų švelnūs, 
tykūs, stori balsai primena šiltas krosnis 
ir tėviškės pirkias.

Yra žmonių, kurie taip juos paspiria, 
kad jie net parvirsta; — bet tokių maža. 
Daugumas nieko nedaro, — praeina pro 
šalį. Kada-ne-kada, jei jie labai jau bai
siai atrodo ir įkyri, kas-ne-kas įširsta ir 
stumtelia.

Jei tik jie taip baisiai nežiūrėtų, — 
tiesiog netikėtum, koks skausmas gali 
reikštis tokiose mažose dėmėse, kaip 
akys, kurias nykščiu gali užspausti.

Vakarais jie ateina į barakus ir pre
kiauja. Visa, kų tik jie turi, maino į duo
na. Kartais jiems pavyksta, nes jie turi 
gerus batus su ilgais aulais, tuo tarpu, 
kai mūsų nieko verti. Ilgų jų aulų oda 
nuostabiai minkšta, kaip juchtas. Mūsiš
kiai ūkininkų vaikai, kurie iš namų gau
na svarius siuntinėlius, gali įsigyti. Po
ra batų lėšuoja du trys duonos kepalė
liai arba vienas kepalėlis ir nedidelė kie
ta dešra.

Bet beveik jau visi rusai senai atidavė 
kų turėję. Jie dėvi dabar apiplyšusiais 
rūbais ir mėgina mainykauti smulkiais 
dirbiniais ir daikteliais, kuriuos jie daro 
iš granatų skeveldrų ir iš varinių jų 
žiedų gabalėlių. Šie daiktai maža, žino- 
noma, jiems teduoda. Nors jiems ir ten
ka privargti bedirbant, bet atiduoda dir
binius net už porų žiauburėlių duonos. 
Mūsų ūkininkai atkaklūs ir gudrūs derė
tis. Jie, tol rusui duonos ar dešros gaba
lėlį laiko panosėje, kol iš godumo šis iš
blykšta ir akis perverčia. Tad jam vis 
tiek. Mūs ūkininkaičiai savo grobį rūpes
tingai įpakuoja. Jie tam gabūs. Paskum, 
išsiima didelius kišeninius peilius, iš lė
to ir stropiai iš savo išteklių atsipiauna 
sau riekę duonos ir patenkinti kiekvienu 
kąsniu kanda geros kietos dešros. Maty
damas juos taip užkandžiaujant kartais 
taip susierzini, kad tiesiog norėtum kuolų 
tašyti ant jų storų galvų. Jie retai kų 
nors teduoda. Be to, per maža pažintis.

Dažnai tenka eiti sargyba prie rusų. 
Tamsumoj matyt judų jų pavidalai, kaip 
sergu gandrai, kaip dideli paukščiai. Jie 
prieina prie pat vielų, priglaudžia prie 
jų veidus įsikibdami pirštais į kilpas. 
Dažnai daug jų stovi vienas šalia kito. 
Taip jie kvėpuoja iš laukų ir miškų pu
čiančiu vėju.

Retai jie tekalba, ir tai tik keletu žo
džių. Jie žmoniškesni ir, beveik norėčiau 
pasakyti, broliškesni savitarpiuose san
tykiuose negu mes Čia. Bet tai gal dėl 
to, kad jie jaučiasi nelaimingesni negu 
mes. Bet už tat karas jiems jau baigtas. 
Tačiau ir savo kraujo išplūdimo laukti 
irgi ne gyvenimas.

Atsarginiai, kurie juos saugo, pasako
ja, kad iš pradžios jie buvę gyvesni. 
Kaip visada būva, kitas su kitu jie turė
davę santykių ir nekartų dėl to kildavę 
peštynės pirma kumščiais, o paskum ir 
peiliais. Dabar jie jau visiškai atbukę ir 
abejingi. Daugumas visai metė onaniz- 
mų. Jie taip silpni. Tačiau su tuo dažnai 
taip yra bloga, kad kuone visi tat daro.

Jie stovi ties vielomis pinta tvora. Čia 
vienas nusvyruoja į šalį, čia tuoj kitas 
stoja į jo vietų. Daugiausia jie tyli. Tik 
kada-ne-kada kuris paprašo nurūkyto 

cigaretgalio.
Matau tamsius jų pavidalus. Vėjas 

taršo jų barzdas. Nieko apie juos neži
nau, kaip tik tiek, kad jie belaisviai. Ir 
tat mane purto. Aš drebu dėl jų. Jų gy
venimas neturi vardo ir nekaltas. Kad 
daugiau apie juos žinočiau, kuo jie va
dinasi, kaip jie gyvena, ko jie laukia, kas 
juos slegia, tai mano drebėjimas dėl jų 
turėtų tikslų ir pavirstų užuojauta. Bet 

" dabar aš juose tik gyvio skausmų tema

tau, baisų gyvenimo išsiilgimą ir žmo
gaus negailestingumų; •••

Įsakymas jjiuos tylius pavidalus pada
rė mūsų priešais. Įsakymas galėjo juos 
paversti mūsų draugais. Už kažkokio 
stalo kelių žmonių pasirašomas popie
rius, žmonių, kurių, nė vienas mūsų ne
pažįsta, ir ištisi metai vyriausias mūsų 
tikslas būva tas, kų šiaip pasaulis nieki
na ir skiria už tat didžiausių bausmę.Kas 
ten dar galėtų skirti, pamatęs šiuos ra
mius žmones su vaikiškais veidais ir 
apaštališkomis barzdomis! Kiekvienas 
puskarininkis naujokui, kiekvienas auk
lėtojas mokiniui yra daug blogesnis prie
šas negu jie mums. O vis dėlto, mes vėl 
į juos šaudytumėme ir jie į mus, jei jie 
tik būtų laisvi.

Krūpteliu... Čia negaliu daugiau taip 
galvoti. Šis kelias veda j bedugnę. Dar 
tam ne laikas. Bet su šia mintim neno
riu skirtis. Noriu ja išlaikyti, brandinti 
savy, kol karas pasibaigs. Mano širdis 
plaka: ar čia yra siekimas, didingas, vie
nintelis, apie kų aš galvojau apkasuose, 
ko aš ieškojau, kaip galimos būties po 
šios viso žmoniškumo katastrofos, ar tat 
yra uždavinys vėlesniam gyvenimui, ver
tam šiurpulingų metų?

Išsitraukiu savo cigaretus. Kiekvienų 
perlaužia į dvi dalis ir duodu rusams. 
Jie lenkdamies dėkoja ir užsidega. Ke
liuos veiduos pasirodo raudonos dėmės. 
Jos mane paguodžia. Atrodo, lyg tat bū
tų maži tamsių sodžiaus pirkių langeliai, 
už kurių yra jų prieglobsčio kambariai.

(Bus daugiau)

Spalių 28 diena mirė Jurgis 
Kasparas, 66 metų amžiaus. 
Paliko nuliūdime 2 sūnus ir 3 
dukteris. Mirė nesirgęs. Buvo 
laisvų pažiūrų, tai ir palaido
tas laisvai. Paliko kiek turte
lio dėl savo vaikų. Mat, laikė 
krautuvėlę valgomųjų daiktų.

Pirmiau per daugelį metų 
anglies kasyklose dirbo Sunkų 
ir pavojinga darbų, kaip ir ki
ti darbo žmonės, kurie giliai 
po žeme kasasi, kaip kokie va
balėliai, kad išimti anglį. Ilsė
kis, Jurgi, Amerikos žemelėj! 
Mes irgi neužilgo vienas pas
kui kitų ten eisime, nes taip 
gamtos sutvarkyta.

«fS\INWAR 
a]BONDS

ŠYPSENOS
UŽSITARN AVIMAI

Gyvenimas—tai amžinas ratas;
Jis sukasi lyg upėj verpetas:

Kai vasarų karštis kankina, — 
Ledinis sau pelnų augina.

Kai šaltį žiema mums atvaro,— 
Angliniai sau biznį padaro.

Kai batai nuplyšta ant kojų,— 
Tai šiaučius vaizduojąs sau rojų.

Jei švarkas nuplyšęs, sudilęs,— 
Tai kriaušius vėl siūs net sušilęs.

Jei namas iš pamato griūva, — 
Žiūrėk, architektas jau “siuva.”

Jei stubų kas nori parduoti, — 
Tai agentas gauna giliuoti.

Plaukai ir barzda kai užauga, 
Tuoj barberį gausi už draugų.

t

Kas svaigalus nuolat patraukia, 
To mielai ligonbutis laukia...

Visur taip mainai pasidaro, — 
Išeinant kam nors vis į gera.

y

Tik Hitlerį pasekmės karo
Į peklų kaip gyvulį varo.

A. K—kis.

NENORMALUMAI
Kriaučius eina be žiupono, 
Kurpius basas vaikštinėja, 
Mėsininkas kūno plono, 
O ženočiai merginėja.

Juokdarys nuliūdęs sėdi, 
Turčiui pinigų vis stoka, 
Geradėjai daro blėdį, 
Skolininkai neužmoka.

Kų reik girti—turim peikti, 
Darbininkam nėr kų veikti,
Tinginiai neturi laiko, 
O fašistai—proto sveiko.

A. K—kis.

Lapkričio 2 dienų, vakare, 
mūsų mieste buvo didelis pa
radas, kurį rengė Nacionalis 
Karo Fondas. Vietiniai laik
raščiai rašo, kad dalyvavo 25,- 
000 žmonių. Oras buvo gra
žus, tai gerai nusisekė ir pa
radas. 

“ “e • “
Kai kurios anglies kasyklos 

išstreikavo net po 9 dienas. 
Tok is streikas yra nei šis, nei 
tas. Vieni ėjo į darbų, kiti 
namie buvo, o kasyklų 
sirenos (švilpukai) kasdien 
kaukė ir šaukė į darbų. United 
Mine Workers unija šaukė ta 
streikų, o dabar jau visi pra
dėjo dirbti. Gi Progressive 
Mine Workers Unija čia yra 
dviejose kasyklose, tai ten ne
skelbė jokio streiko. Ten mai- 
nieriai dirbo visa laika ir di
džiavosi, kad klauso vyriau
sybės, kuri prašo dirbti, o ja e 
gaišinti laika, nes karo laikas. 
Vyriausybei reikia visko karo 
laimėjimui prieš fašizmų.

• • • “*
Daug vyrų į armija paimta, 

tai prie darbo rankų trumpa. 
Darba daug lengviau susiras
ti, kad ir po stubas pas turtin
gesnius, kas moka vidaus dar
bus dirbti. Prie tokių darbų ei
na ne pilnos sveikatos žmonės 
ir gauna po 50 centų į valan
dų. Kas turi gera sveikata, tai 
tie eina į fabrikus, nes ten 
daugiau moka.

Kai kurie buvę anglies kasė
jai metė tų darbų ir nuėjo į 
malūnų Pillsbury Co., nes ten 
daugiau uždirba, kaip kasy
klose, ir lengvesnis darbas. 
Malūno darbininkai yra orga
nizuoti į Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų. Malūnas di
delis, vien aruodai sutalpina 
2,500,000 bušelių grūdų ir dir
ba 300 žmonių. Daug ir lietu
vių dirba ten.

A. Čekanauskas.

Livingston, N. J.
Užgyre Lietuvių Demokratinį 

Suvažiavimų.
Lapkričio 5 diena LDS 47 

kuopa ir LLD 67 kp., apsvars
tė virš minėto komiteto pa
kvietimų dalyvauti suvažiavi
me, kuris įvyks gruodžio 18- 
19 dienomis. Kadangi mūsų 
susirinkimai abiejų kuopų šį 
suvažiavimų pripažino labai 
sva’rbiu ir būtinu, tai, geres
niam prie jo prisirengimui, 
nutarta šaukti per atvirutes 
nepaprastų susirinkimų visų 
narių pas d. A. Palsonų, lap
kričio (November) 21 d., 5 
vai. po pietų.

Taigi, draugai-gės, patėmiję 
šį pranešima, nelaukit, kol gau
sit atvirutę, kuri gali kita syk 
kur užtrukti, ar visai prapulti; 
išsikirpę laikykit prie save ir 
susitikę kitam parodykite ir 
pakvieskit ateiti ant šio susi
rinkimo.

Mes galėtume, net būtinai 
turėtume, pasiųsti iš savo abie
jų kuopų kokius 6—7 atsto
vus į šį taip svarbų istorinį 
suvažiavimų, mūsų visų demo
kratiniai nusistačiusių lietuvių 
iš visos mūs šios šalies.

Sekr. G. A. Jamison.

Hartford, Conn.
Dienraštyje Laisvėje spalių 

9 diena, į mano koresponden
cija yra įsiskverbę klaidos. 
Laikraštyje įdėta, kad po $1 
aukavo O. Krasnickienė ir J. 
Krasnickas, pastaroji pavardė 
turėjo būti J. Kazlauskas. 
Maisto aukavusių tarpe, pasa
kyta : “aukavo K. Plituskienė 
kugelį, o turėjo būti —K. Plit- 
nikiene aukavo kugelį.

J. K.

New Kensington, Pa
Pranešame visiems ĮuDS 10- 

tos kuopos nariams, kad meti
nis kuopos susirinkimas įvyks 
nedėliojo, lapkričio 28 dienų, 
2 vai. po pietų, 1136 4th Ave., 
Slavų, svetainėje.

Kadangi mes mokame savo 
duokles iš kalno, tai ir mūsų 
susirinkimai skaitosi iš kalno, 
todėl lapkričio (November) 
susirinkimas ir yra metinis su
sirinkimas.

Gerbiamieji, malonėkite vi
si ir visos pribūti į susirinki
mų, nes renkama kuopos val
dyba dėl 1944 metų, o reikia 
išrinkti gerų kuopos valdybų ir 
bus svarstoma daug kitų svar
bių reikalų.

J. Yesadavičia.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
, ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, 21 d. lapkr., 2 vai. die
ną, Jaunų vyrų salėje, 407 Lafay
ette St. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra Centro valdybos balsavimo blan- 
kos, turime balsuoti. — A. Jocis, F. 
Rast. (271-273)

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkr. 18 d., 8 v. v. Draugijų salėje. 
Visos narės malonėkite būti laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
tarimui, M. G. sekr. (271-272)

greatTneck^n. y.
Puiki vakarienė, su gražia progra

ma. Rengia Liet. Am. Piliečių Kliu- 
bas. Šeštadienį, lapkričio 20 d. A. 
J. Kasmočių salėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga $2 
(įskait. taksus). Vien tik šokiams 
40c. Šokiams gros Al Kaizos Orkes
trą iš Brooklyno. Užkvicčiame visus 
dalyvauti. (271-273)

PHILADELPHIA, PA.
Suvienytas Komitetas Pagelbai So

vietų Sąjungai rengia Pergalės pa
rengimą, lapkr. 21 d., 2 vai. dieną. 
Ukrainų salėje, 847 N. Franklin St. 
Programa susidės iš 10 punktų, bus 
įvairių kalbėtojų. Kalbės Sovietų 
Sąjungos konsulato atstovas, du ku
nigai, dainuos Rusų Choras. Bus 
perstatytas “sketch,” 8 pavergtų 
tautų, dėvės tautinius rūbus. Įžan
gos nebus. Kviečiame visus dalyvau
ti. (271-273)

BALTIMORE, MD. _
Ketvirtadienį, lapkr. 18 d. įvyks 

masinis susirinkimas, su gražia pro
grama. Ruošia Baltimorės Council 
of American-Soviet Friendship. Sve
čias kalbėtojas bus Senatorius Clau
de Pepper. Kiti kalbėtojai: Lt. Col. 
V. Maksimovich, rusų oro attache, 
Joseph P. Healy, Maj. Gen. Milton 
A. Rcckord. Mayor Theodore R. 
McKeldin. Muzikalę programą pil
dys Al Moss & Laura Duncan, 
Alexander Sklarevski, Estelle Den
nis ir Rusų Choras. Taipgi bus svei
kinimų nuo J. V. valdžios, biznio ir 
darbo narių. Įžanga $1.10 (įskait. 
taksus). Bilietus galima gauti Stieff 
Hali, 315 N. Howard St., 1700 Fleet 
St., Broadway 1443. Įvyks Lyric 
Teatre, 8 v. v. (271-272)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo reguliaris su

sirinkimas įvyks 21 d. lapkr. 6 vai. 
vak., 735 Fairmount Ave. Draugės 
kliubietės, nepamirškite dalyvauti ir 
naujų narių atsivest. Turime vilnų, 
tik per mažai mezgėjų. Tai kuri tik 
žinome kokią nors moterį, kuri mo
ka ir gali mėgsti, praneškite kliubo 
komisijai, o mes stengsimės mezgė
jom pristatyt vilnų. — Šmitienė.

(271-273)

WORCESTER, MASS.
Ketvirtadienį, 18-tą lapkričio, 

Worcesterio Auditorijoj (Little 
Theatre), įvyks svarbus mitingas su 
gražia programa paminėjimui 10 
metinių sukaktuvių Sovietų Sąjun
gos pripažinimo ir 26 metinių spa
lių revoliucijos įvykimo. Pradžia 
7:30 vakare. Rengia Russian War 
Relief, Inc. (271-272)

Vokiečiai pradėjo naują 
ofensyvą prieš Jugoslavijos 
partizanų užimtas salas.

Naciai užėmė visus Bul
garijos jūrinius uostus.

<♦>

<♦>

<!>

<♦>

<♦>
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<♦>

<♦>

<♦>

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

F. W. Shalins
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLcnmore 5-0191

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

8150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį special} pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.30.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1188
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NOTARY 
PUBLIC
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TELEPHONE
STAGG 2-8048
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

660

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

T
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<f>
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Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinaro 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuob 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiŪdėsio valandoj’ kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. . Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Ohio Lietuvių Vienybės Kon
ferencija, laikyta spalio 31 d., 
1943 m., Lietuvių Svetainėje, 

6835 Superior Avenue 
Cleveland, Ohio.

ir

Konferenciją atidarė O. 
V. K. komiteto pirmininkas 
K. Maženskas 11 vai. ryto, 
pasakė įžanginę prakalbą, nu
rodydamas, kaip mums vi
siems svarbu vienybė.

Mandatų komisijon tapo iš
rinkta trys delegatai: D. Pet
rauskas, J. Kalakauskas, J. 
Kirtiklis. Keletas delegatų pa
sakė trumpas ir atatinkamas 
prakalbėles.

Mandatų komisija išdavė ra
portą, delegatų buvo 52, ku
rie atstovavo 15 organizacijų 
ir virš 2,000 narių.

Visi delegatai priimti. Dėl 
nežinomų priežasčių ne pribu
vo delegatai nuo dviejų L.L.D. 
kuopų 51 ir 101, ir vienos L.D. 
S. 201 kuopos.

Sekė rinkimas konferenci
jai prezidiumo 
Pirmininku tapo 
K. Maženskas, 
ninku P. Boika.

Rezoliucijų komisijon tapo 
išrinkta F. Bauža, G. Žebraus
kas, P. Radžius.

Raportai. Ohio Lietuvių Vie
nybės K. Komiteto pirminin
ko raportas: Jau antri metai 
eina to demokratinio prakil
naus darbo, dedama daug pa: 
stangų, kad suvienyti 
lietuvius greitesniam 
laimėjimui.

Sekretoriaus raportas
nansinių atskaitų, kad per 12 
mėnesių uždirbta ir aukomis 
surinkta buvo $145.77.

Išlaidos komiteto reikalam 
buvo $6.34. Auka paskirta iš 
iždo SSSR sėklų fondan $20. 
Pasveikinimas Lietuvos 
donarmiečių $37.89. I;
paskirta pundelių fondan $45.

Viso O.L.V. Komitetas turė-i Taipgi patariantis laiškas 
jo išaukavęs $109.23. Atėmus į skaitytas nuo D. M. šolomsko. 
išlaidas liko kasoje $36.54. j Nutarta išrinkti tris delega-

O.L.V.K.K. nemažai padir-Įtus į “Karės pagelbą” katalikų

ir komisijų, 
išrinktas S. 

užrašų rašti-

Ohio 
karo

iš fi-

rau- 
iždo

HELP WANTED—‘FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED-FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ant

bėjo sukėlimui piniginės su
mos ambulanso pirkimui, buvo 
padaryta 200 aukų, rinkimo 
blankų ir 200 serijų, kur buvo 
leista ant išlaimėjimo $25.00 
War bonds pirma dovana ir 
mikroskopas antra dovana.

Birželio 26 d., 1943 m., bu
vo surengta paminėjimas dvie
jų metų sukakties nuo užpuo
limo hitlerinių barbarų 
Lietuvos ir visos SSSR.

šiaip aukų suma sukelta 
ambulanso pirkimui per pra
kalbas aukų $386.25; per pik
niką uždirbta $426.76; per 
koncertą uždirbta $138.55; už 
serijas įplaukė $161.52; ant 
blankų suaukauta suma $1,- 
374.39. Viso ambulanso pirki
mui įplaukė $2,487.47.

Ambulanso pirkimas palik
ta ant O. L. V. K. Komiteto 
rankų.

Nutarta pertraukti posėdį 
ant 1:30 vai. laiko pietum.

Pietaujant pirmininkas S. 
K. Mažanskas paprašė svečius 
paaukoti, kiek kas gali, pa
sveikinimui Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimo; suaukota 
viso $61.50.

Antra sesija atsidarė 3 vai. 
per konferencijos pirmininką 
S. K. Maženską. Laiškas skai
tytas ir priimtas nuo komiteto 
Demokratinių Lietuvių Suva
žiavimui šaukti 1943 m. gruo
džio 18-19. Nutarta išrinkti 4 
delegatus per O.L.V. Konfe
renciją šios ypatos: S. K. Ma- 
ženskas, V. Romandas, K. Ro- 
mandienė, P. Radžius.

konferenciją gruodžio 5 d., 
1943 m., Clevelande. Išrinko 
G. Žebrauską, P. Radžiu, A. 
Penzerienę.

Rezoliucijų komisija patie
kė 4 rezoliucijas, kurios buvo 
priimtos vienbalsiai.

Rinkimas naujos valdybos. 
Išrinkta S. K. Maženskas, P. 
Boika, J. Kalakauskas, G. Že
brauskas, A. Brazas, P. Ra
džius, P. Sodeikis, A. Rubienė, 
A. Gendrėnienė, M. Vinclovie- 
nė, M. Karsokienė. Viso į atei
nančių metų komitetą įėjo 11 
narių.

Pranešta, kad L.D.S. narių 
vajus eina per visą 1943 m. 
Nariai yra priimami be įstoji
mo mokesties.

Pirmininkas pasiūlė baigti 
konferenciją ir paskutinė se
sija užsidarė kaip 5:15 vai. 
vakare.

Pirm. S. K. Maženskas
Sekret. P. Boika.

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. Proga išsimokinti 

amatą. Gera alga, linksmos aplinkybės.
Wimbledon Letter Products, 131 Wešt 53rd 

St. (4-tos lubos) CI. 7-3683.
(271)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

OPERATORES
Reikalingos prie paprastų Singer Sewing 

Mašinų, taipgi kilpų siuvėjų ir ant spe
cialių mašinų. TOT NOVELTY. 2402 At
lantic Ave., Brooklyn, (arti Sackman St.). 
Atlantic Ave. BMT station LIRR East New 
York Station.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

(273)

VYRAI AR MOTERYS
PAVEIKSLŲ FRĖMŲ DARBININKAI. UŽ- 
BAIGĖJAI. PUČIAMA MAŠINA MALTAVO- 

TOJAI. PALIAVOTOJAI. ALGA SULYG 
SUSITARIMO.

ATLANTIC WOODCRAFT 
625 WEST 43RD STREET.

(272)

APVALYTOJAI
VYRAI AR MOTERYS

Geros darbo sąlygos; apdrauda, vakacijos. 
Kreipki les 9. A. M.

ACADEMY OF MUSIC
llth St., & Irving Place, Manhattan

Ohio Lietuvių Vienybės Kon 
teto Rezoliucijos priimtos 
Konferencijoje, laikytoje

spalio 31 d., 1943 m., Lie
tuvių Svet., 6835 Superior

Ave., Cleveland, Ohio.

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
(Pilnam ar daliai laiko) 

(Vyrai ar Moterys)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 

VALYTOJOS
VYRAS VIDAUS RUOŠAI 

VYRAS NAMO APTARNAVIMUI 
PEČKURYS

HOTEL HOLLAND, 351 W. 42ND ST.
(274)

1. Mes, Ohio Lietuvių Vie
nybes Komiteto konferencijoj 
užginame šaukimą Demokra
tinių Lietuvių Suvažiavimo ir 
pasižadame dirbti jo direkci
joj pagal savo išgalę. Taipgi 
raginame suvažiavimą įsteigti 
pastovų komitetą Lietuvos gel
bėjimui su skyriais visose Lie
tuviais apgyventose kolonijo
se.

VYRAI IR MOTERYS, Popierinių Dėžių dar
bas, patyrę ar mokiniai, strippers, turner-ins, 

top labelers. Kreipkitės visą savaitę.
Vym Paper Box. 1 Carlton Ave, 

(kampas Flushing) Brooklyn.
(271)

VYRAI IR MOTERYS
Lengvas fabriko darbas.
Patylimas nereikalingas.

Kreipkitės 9 iki 10 kasdien.

KROYWEN POTTERY. INC.
j E. 46th St., New York City

Sveikinimai O.L.V. Konferen
cijos.

Pirmas sveikinimą pridavė 
J. Brazas nuo Akrono draugų : 
P. Gricius $5, M. Ubartas $1, 
kiti po mažiau; viso $7. Ačiū 
akroniečiams už tokią gražią 
auką.

Antras sveikinimas buvo 
skaitytas nuo pirmininko Dr. 
J. N. Simans.

Taipgi

2. Mes pasižadame remti vi
sus Suvienytų valstijų pateik
tus karo laimėjimo planus ir 
raginame visas mūsų organi
zacijas pagal išgalę prisidėti 
prie karo laimėjimo darbų.

Antroji Lenkų Divi
zija Prisiekė Kovot 
Sovietiniame Fronte

3. Mes sveikiname Lietuvos 
Raudonarmiečius su jų vadais ■ 
Paleckiu ir gen. Vitkausku 
pryšakyje kovojančiais su fa
šistinėmis gaujomis, okupavu
siomis mūsų tėvynę Lietuvą ir 
kartu pasižadame remti jų vi
sas kovas pagal mūsų išgalę 
pakol visi hitleriniai banditai 
bus prašalinti iš Lietuvos.

Laisves Kontestas Gavimui
Naujų Skaitytojų

(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

4. Mes raginame, kad bū
siantis Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimas apsvarstytų, ko
dėl moka Smetonai algą iš Lie
tuvos iždo esančio Washingto
ne ir darytų atatinkamą spau
dimą į Amerikos valdžią, kad 
ji sustabdytų tokį Lietuvos pi
nigų

560

eikvojimą, 
tlezoliucijų komisija:

J. Žebrauskas
F. Bauža
P. Rod žers.

s. 
j.

K.

S.

508 
467 
426 
424 
403 
366 
338 
325 
312 
292 
290 
233 
198
187 
182 
168 
143 
140 
136
134

A. P. Dambrauskas, Haverhill .. 
J. Margaitis, Windsor ..............
O. Kalakauskienč, Brooklyn .... 
A. Tamošiūnas, Hudson -..........
J. Ramanauskas, Minersville .... 
M.
A.
D.

S.

Smitravičienė, Detroit .........
Kupstas, E. St. Louis .........
P. Lekavičius, Pittsburgh .... 
Valinchus, Pittston ..............
Shaltys, Rockford ................

A. J. Navikas, Haverhill ...........
M. Urba, Easton ......................
C.

P.

A.

130
130
122
118
115
110
104

94
81
78
78
66
61

. 60
52
52
52
26
26

S. Kasparas, Wilkes-Barre .. 
Kisielius, McKees Rock ....
J. Martin, Pittsburgh ...........
Abekienė, Chicago ..............
Šlajus, Chester .....................
Arison, Stratford .................
Kalvaitienė, Maspeth .............

LAISVftS DARBININKAI
Buknys, Brooklyn .................. 126
Tauras-R. židžiunas ............ 28

Bi kuris iš žemiau sužymėtų vajininkų gali pasiekti 
dovanų ruožtą. Bet turi darbuotis gauti naujų skaity
tojų. Nes už naujas prenumeratas arti tris kartus dau
giau punktų duodama. Kontestantų surašąs:

S. Kuzmickas, Shenandoah .....
ALDLD 136 kp. Harrison-

Kearny .................................
Geo. Shimaitis, Montello ..........
Baltimorčs Vajininkai ................
J. Kazlauskas, Hartford ..........
ALDLD 50 kp, Rochester .........
ALDLD Mot. kp, Binghamton 

K. Mažanskas, Cleveland .... 
Rudmanas, New Haven .
Balčiūnas, Brooklyn ............
Mockaitis, Bridgeport ..........

ALDLD 20 kp, Binghamton .....
P. Šlekaitis, Scranton ............
J. Žilinskas, Lewiston ................
Frank Wilkas, Wilmerding .......

Bečis, Great Neck ..............
Mikolaitis, Baltimore ..........
Gudzin, Schenectary .............
Puidokas, Rumford ..............
Kazlauskas, Hartford ...........
Grybas, Norwood ..................

Drg. Merkis iš Philadelphijos prisiuntė atnaujinimų. 
Jo punktai priskaitomi prie Pilėno, nes jis yra vienas 
iš vajaus talkininkų.

A. Kazakevičius ir K. Žukauskienė pašoko punktais. 
Jie vejasi Pilėną, bet pastarasis stipriai laikosi pirmoj 
vietoj.

Naujų skaitytojų prisiuntė sekami vajininkai: S. 
Penkauskas, Lawrence, Mass., 2; J. Rudmanas, New 
Haven, Conn., 1; K. Mikolaitis, Baltimore, Md., 2. Ži
noma, jie kartu ir atnaujimų prisiuntė. Mikolaitis nau
jai įstojo į vajų.

Punktais pašoko sekami vajininkai, prisiųsdami at
naujinimų: ALDLD 2 kp., So. Boston, Mass., (H. Tamo
šauskienė); Baltimorės vajininkai; ALDLD 50 kp., Ro
chester, N. Y., (J. Stanley); ALDLD kp. moterų sky
rius, Binghamton, N. Y. (drg. Garnienė); J. Žilinskas, 
Lewiston, Me., (naujai įstojo); P. Buknys, Brooklyn, 
N. Y.; O. Kalakauskienč, Brooklyn, N. Y., ir naujai 
įstojo ALDLD 20 kp., Binghamton, N. Y. Drg. H. Žu- 
kienė pridavė didelį pluoštą atnaujinimų.

Šiam raštui einant į spaudą, gavome daugiau naujų 
skaitytojų ir atnaujinimų. Sekamoj laidoj bus pažymė
ta.

Laisvės Administracija

Sovietinės jėgos nuskan
dino Juodojoj Jūroj du na
cių transporto laivus, kurių 
vienas buvo 5,000 tonų, o 
antrasis 1,500 tonų.

Šeši Žuvo Eksplozijoj
Norfolk, Va. — Eksplo

zija laivyno minų sandėlyje 
užmušė šešis asmenis ir su
žeidė 20 iki 30 kitų žmo
nių.

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR HIND

MATCH THEIR GALLANTRY 
WITH YOUR GIVING

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

II karinių darbų nepriima*!

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
68 W. 23RD ST., N. Y.

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 POPIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

KNYGŲ APDIRBIMAS
Siuvėjos ant dratų siuvamos mašinos, saddle 

ar gang feeders. Gera alga, nuolat.
Geros valandos.

APEX BINDING & MAILING CO.
150 Varick St.

(272)

JAUNOS MERGINOS
Reikalingos vyniojimui ir uždėjimui tabelių. 
Nereikia patyrimo. Laikas ir pusė po 40 va

landų. Linksmos darbo sąlygos.
GEORGE B. HURD, INC.

34 Hubert St.
WALKER 5-1881.

(272)

MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖ J OS 
IR VALYTOJOS

del

UNION LEAGUE CLUB.

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI 

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(271)

>

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS

Vyrai Angliniam Laivui
NUOLATINIS DARBAS

VYRUI SUSIPAŽINUSIAM SU

PAGEIDAUJAMA VYRŲ VIRŠ 38 M.

PAGELBSTI KARO LAIMĖJIMUI 
BŪTINOJE PRAMONĖJE KAIPO:

(Tąsa nuo 1 pusi.)
Gen. Derlingas, Pirmojo 

lenkų korpuso komandie- 
rius, perskaitė pareiškimą, 
kur sakė:

“Kareiviai ir karininkai! 
Daug iškentė)usi mūsų tau
ta pavedė jums savo liki
mą. Jūs turite išlaisvinti tė
vynę nuo prakeiktojo prie
šo.

“Sovietų Sąjunga, didysis 
mūsų draugas, apginklavo 
jus geriausiais ginklais. 
Pirmoji lenkų Kosciuško 
divjzija (sovietiniame fron
te) jau pradiniuose savo 
mūšiuose prieš vokiškai-fa- 
šistines gaujas parodė, kad 
lenkų tauta nežuvus ir kad 
ji bus laisva. Taigi petys 
petin su didvyriška Raudo
nąja Armija! Pirmosios 
mūsų divizijos šaunių ka
reivių ir oficierių kraujas 
išlietas dar labiau sutvirti
no mūsų brolybę su Sovietų 
Sąjunga! Neškite ant savo 
durtuvų mirtį priešui ir lai
svę mūsų tautai!”

Kareiviu Žmonoms Gimdymo 
Aptarnavimai Valdžios 

Apmokami
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

jokio prašymo. Bet blanka 
turi būti išpildyta, kaip tik 
galima ir pasiųsta į Valsty
bės sveikatos agentūrą. 
Valstybės direktorių moti
nų ir vaikų sveikatos sky
rius tuoj praneša pacientei 
ir daktarui klinikoj ar ligo
ninėj, ar priežiūra yra au
torizuota.

Valstijos sveikatos de
partamentai paduoda pla
nus Childrens’ Bureau of 
the Department of Labor, 
prašydami pakankamai pi
nigų. Kada biuras priima 
pasiūlijimą, pinigai esti į- 
nešti į Iždo Departamentą. 
Tie pinigai apmoka dakta
rus, slauges, ligoninės kli
nikas ir įvairius kitus ap
tarnavimus, autorizuotus 
Valstybės sveikatos depar
tamento.

FLIS

Trumpos Valandos 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Gera Alga
KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER
38 EAST 37TII ST., NEW YORK

(273)

REIKIA MERGINŲ 
16 — 18 METŲ 

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c J VALANDĄ PRADŽIAI. 

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKĮ 

WESTON INTERNATIONAL CORP..
85 EAST 10TII ST., NEW YORK CITY.

(275)

40

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Suteikia linksmą darbą

MERGINOMS
VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
5 EAST 47TH ST., N.Y.C.

Just Off 5th Avenue
(276)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

WESTON INTERNATIONAL CORP..
85 EAST 10TH ST.. NEW YORK CITY.

(275)

VIRŠ 
40

MERGINOS
16. LENGVAS FABRIKO DARBAS. 

VALANDŲ SAVAITĖ. 50c I VALANDĄ 
PRADŽIAI. 75c J VALANDĄ UŽ

VIRŠLAIKIUS.

MC KENNA - PHELPS,
207 E. 12TH ST., NEW YORK CITY

(271)

KEPTUVĖJE PARDAVIMUI MERGINOS 
Sekmadieniais, šventėse ir naktim nedirbama. 
CALLANAN’S MARKET, 201 FULTON ST..

NEW YORK CITY.
(271)

KNYGŲ APTAISYMAS
MERGINOS PRIE STALŲ DARBO 

TAIPGI DIRBTI PRIE CHRISTENSON
AUTOMATIŠKOS SIUVĖJOS.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
McFARLAND BROS.

75 VARICK ST. (CANAL) N.Y.C.
(275)

MERGINOS IR MOTERYS
Pilnam ar Daliai Laiko 

Dirbti Saldainių Dirbtuvėje
Patyrimą Nereikalingas.

$26.84 UŽ 54 VALANDAS PRADŽIAI
Kreipkitės Kasdien 8 A.M. iki 1 P.M.

271 MULBERRY ST, N. Y.
Arti Prince & Houtson Sts.

(272)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

16 WEST 23rd ST., N. Y.
(X)

OFISO. FABRIKO MERGINŲ IR MOTE
RŲ REIKIA. GERA PROGA. NUOLATINIS 
DARBAS PASTOVIOJE IŠTAIGOJE. RAN- 

NUODASl UŽ 1 BLOKO I VAKARUS 
BROADWAY IR 126TH ST.

SINCLAIR & VALENTINE CO.
611 WEST 129TH ST.< (273)

VALYTOJAI
(naktimis)

SAVAITINĖ ALGA PRIDEDANT 
VIRŠLAIKIŲ MOKESTI ; BONAI 

UŽ NAKTINI DARBĄ

BŪTINI DARBININKAI PRIVALO TU
RĖTI PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMĄ

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES 

INC.
57 Bethune St., N. Y. C.

Pradedant pirmadieniu, baigiantis 
ketvirtadieniu. 9 A.M. iki

8 P.M. Kitom dienom (išskiriant 
sekmadienį) 9 A.M. iki 5 P.M.

Važiuokite 7 ar 8th Avė. subvėmis 
iki 14th St.

PLAUKIOJIMU KANALU AR 

VALTĖS DARBU

DUODAME VIETĄ GYVENIMUI 

KREIPKITĖS

327 KENT AVĖ., BROOKLYN
(271)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS I MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

51st STREET, N. Y. C.
NETELEFONUOKITE.

 (X)

VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
rų sąlygų su patenkinančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams. 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 W5st 30th St.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
BŪTINAS DARBAS • 

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI 

Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

$1.20 pastovi kaina j valandą
Tiktai tie tiks priėmimui, kurie kreipsis 

sulyg U S E S plano (su darbdavių paliuo- 
st.vimo iš pirmesnių darbų).

FLOOD OLDSMOBILE CO, INC.
1526 Atlantic Ave, Brooklyn.

PR. 4-4100

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HCVTEL, 7TH AVE. IR 
51ST STREET, N. Y. C.; NETELE- 
FONUOKITE. (x)

ŠVEITĖJAI
Dirbti ant

SURGICAL INSTRUMENTŲ

GEO. TIEMANN & CO.
81-83 Boorum St., 
Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-1786
Reikia paliuosavimo pareiškimo-

(273)

STALŲ MOLDERIAI
BENDRAI FABRIKO DARBININKAI

Gera alga. Daug viršlaikių. Didelė oringa 
dirbtuvė. Kreipkitės tuojaus.

TRI-BORO BRASS FOUNDRY 
234 Rider Ave, Bronx

(272)

VYRAI
Nereikia patyrimo; dažymo dirbtuvei. Bū

tinas darbas. $33 pradžiai. 5 dienų savaitė. 
Automatiškai pakeliama alga.

BROOKLYN YARN DYE Co.
24 Woodward Ave., Brooklyn

14 th St. Canarsie Line, Jefferson St.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo 
pareiškimą.

(273)

6 VYRAI
Medžiai krovimui. Alga 70c j valandą, pri

sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbas.
JOHN F. McKENNA. INC.

Gale Court St., Brooklyn, N. Y.
(277)

MECHANIKAI (2)
Naktinis darbas didelėje transpor- 

tacijos firmoje, darbas pilie karinių 
materialų. Geros darbo sąlygos. Tu
ri gyventi ąrti Bridge ton, N. J.

Iš būtinų darbų reikia turėti 
paliuosavimo pareiškimą.

Rašykite ar Telefonuokite
CROSS TRANSPORTATION,

49 Water St., N. Y.
WHITEHALL 4-0076.

i 
INC.

(273)

STOGDENGIAI
Su patyrimu gauti užsakymus ir turinti chauf
feur’s license. $10 į dieną: nuolatinis darbas.
T. Wynne Roofing Co. 320 West 16th St.

(274)

(X)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽTNIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACWO1 

PASTOVUS DARBAS 
II karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 WEST 23RD ST/, N. Y. 

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY 

(X>

VYRAI— NAKTŲ DARBAS 
PATYRĘ MAZGOTOJAI.

MECHANIKAI—DIENINIS DARBAS.
GERA ALGA; NUOLATINIS DARBAS.

CHESTERFIELD CAB CORP.
50-18 Vernon Blvd., L. I. City.

IRONSIDES 6-9899.
(271)

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBETOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

843—4TH AVENUE, BROOKLYN. 
NEVINS 8-1800 

PRAŠYKITE MB. FILES 
(X)

Coal Barge Man
Steady position tor

MĄN FAMILIAR WITH

ROUTINE OF CANAL OR

BARGE WORK

QUARTERS PROVIDED

APPLY

327 AVEm BROOKLYN

V > (271)
X- ■ ■ ■ -

.Y R A .1
Skalbykloje * _J\no Kambaryje ar Ben
dram Skalt. , (jrlTbui. Patyrimas nereika

lingas. G’, • Xvakacijos bu alga. 
Nemokam*. IT 18la darbininkams.

PIERC .V • 5 LAUNDRY 
32 kirliu 

8th Avė. eubvė L Ų 
I.R.T. subvė ik/.

stoties, ar 
i Avės.

(271)

ANT UPE&;
kAlMsus tA

Piliečiai ar ne piliečiai/•___
gilinimd patyrimu. Nuoiath » ’ ytlv k’jniji- 
n ės algos. Reikalingas poli.
k imas jei pirmiau dirbęs būti. * ėję 
laike 60 dienų. Kreipkitės ) of‘!^AniZ&a^a 
Bois Sons. 17 State St, N. Y. ,



Sestas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily Nevfra Trečiad., Lapkričio 1?, 1943

New Wto^MiWZinlot Kur Tik Aiiliečiai Sueis, Ten 
Jų Dainų Aidai Skambės!
Pereitą peni; ta dieni, lapkri

čio 12 d., Liet. Am. Piliečiu

Tolimi Dienraščio Laisves 
Koncerto Svečiai

Lankėsi Laisvėj

Nors masiniai atvažiuoti da- Niaurai, abu dainos meno 
bar nėra galimybių, o ir atski- mylėtojai, ne kartą patarnaują 
riem asmenim važinėti toliau su daina organizacijų progra- 
yra sunkumu, tačiau Laisvės 1 mose. Josios duktė Kurgoniū- 
patrijotai atranda būdus at-: tė taipgi dainuoja organizaci- 
lankyti didžiąsias savo dien-; jų programose.
ra.ščio iškilmes. Jie nutraukia,. Conn, valstijos miestai, kiek 
taupo nuo ko kito, bet no nuo • pastebėta, buvo atstovauta 
dienraščio ir, jeigu negalima šie;
masiniai, atvažiuoja mažomis į Iš Now Haven lankėsi Me-
grupėmis, duoda savo koloni
jos atstovybę.

šiame koncerte, įvykusiame 
lapkričio 1 1, buvo atstovauta 
mažiausia 5 valstijos: Mass., 
Conn., New Jersey, Pennsyl
vania ir New Yorko.

Nemininte artimojo New 
Yorko ir New Jersey, kuriu 
gyventojai didmiestyje jau
čiasi namiškiais ir tankiau, 
skaitlingiau mus atlanko, kon
certe svečiu turėjome iš seka
mu (ir gal iš daugelio kitu) 
kolonijų :

Iš Montello buvo atvykę 
darbuotojai: Mrs. A. Kelley, 
K. Čereškienė, K. Sireikienė, 
Paulina Stankevičienė ir A. 
Raila. Jie pirm koncerto buvo 
sustoję ir Laisvėj, kur visos 
moterys paaukojo po $2 Lais
vės reikalams, o Raila aukojo 
$5.

Iš Worcesterio dalyvavo M. 
Stankienė, našlė, kurios sūnus 
jūrininkas buvo naciu subma- 
rinų nužudytas dar pirm Per
lą Posto.

Iš Gardner lankėsi W. Kas- 
močius, brooklyniečių darbuo
tojų K smočių giminaitis—jo 
brolis ir Emilija Armon.

Iš Dedham lankėsi draugai

SUSIRINKIMAI 
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI.
Moterų Apšvietos kliubo susirin

kimas įvyks šį ketvirtadienį, lap
kričio 18-tą, 8 vai. vakaro, 419 Lo
rimer St., Brooklyne. Delegačių rin
kimas į Demokratinių Lietuvių Sei
mą, balsavimai Centro Komiteto ir 
kiti svarbūs reikalai. Kviečiame ir 
ne nares. — Valdyba. (271-272)

E. NEW YORK-RICH. DILL, N.Y.
Trečiadienį, 17 d. lapkričio. 8 v. 

v. Buzelio salėje, kampas Crescent 
St. ir Atlantic Avė., įvyks Literatū
ros Draugijos 185 kp. susirinkimas. 
Nariai, ypatingai narės, malonėkite 
dalyvauti, nes vakarienė jau visai 
arti, todėl reikės prie jos prisirengt i. 
— V. Paukštys. (271)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3-jų kambarių 

apartmentas. $23-25 į mėnesį. Yra 
table-top gesiniai pečiai, combina
tion sinka. Antrašas: 77 Division 
Ave., Brooklyn, N. Y. Telefonas 
EV. 7-8443. Mr. Tovbein.

Taipgi reikalingas superintendeht 
prižiūrėti 35 šeimų namą. Maži tai
symai. Kreipkitės po 502 Bedford 
Ave., Mr. Tovbein. (275)

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

biznis, išdirbtas per 14 melų. Par
davimo priežastis, savininkas išvyk
sta j kitą valstiją. Galima daryti 
gražų pragyvenimą. Prašome kreip
tis, 264 Suydam St., Brooklyn, N.Y. 
Ridgewood sekcijoj. (271-3)

Parsiduoda karveliai (racing). 
Laimėję diplomą konteste. Parsiduo
da už prieinamą kainą. Savininką 
galima matyt bile laiku. A. Vesulas, 
88-02 — 971h Ave., Ozpne Park, į 
N. Y. (272)

delis, brooklynietčs D. Velič
kienės švogeris, ir Latvis, se
niau vadovavęs ten gyvavu
siam lietuvių chorui.

Iš Waterbury lankėsi Moi- 
sonai ir ('h. Krasnitskas.

Iš Bridgeport Arisonai ir 
sūnus Algirdas, Jociai ir sū
nus Albinas, taipgi kai kurie 

į dabar gyvenanti Bridgeporte 
brooklyniečiai — Lazauskas, 
Švėgžda ir, gal būt, kiti.

Iš Stamfordo dalyvavo Bur
bienė ir dukra Mildred, Va- 
lenčiūtė, Liaudanskienė, Phi
lips i t* nė, I’etrukonienė.

Rytinė Pennsylvania taipgi 
neužsileido jau minėtoms 
š i a u r- r y t i u ė m s v a 1 s t i j o m s.

Iš Mahanoy City dalyvavo 
Valu kas.

■Iš Minersville — Nellie Gu- 
deliauskienė.

Iš Easton—Laisvės vajinin- 
kas V. J. Stankus, Mrs. Stan
kus ir L. Tilvikas.

Iš Wilkes-Barre—V. Valu
kas ir sūnus Zenonas, J. Vil
kelis, P. Jozokas.

Iš Pittston — fotografė Lu
cy Rauduvė ii* Alice Kaltt.

Tolimąjį New Yorką atsto
vavo binghamtonicčiai foto
grafai A. Klimas, St. Vainei
kis, ir H. žukienė. P. Jasilio- 
nienė, N. Garnienė.

Be abejo, kad bus buvę sve
čių ir iš eilės kitų kolonijų, 
bet, minioje svieto nebuvo 
progos visus pamatyti neigi 
apie visus sužinoti, kaip kad 
negalima buvo susieiti visus 
geruosius mūsų parengimų 
lankytojus iš Great Neck, 
Cliffside, Jersey City, Newar- 
ko, Bayonnės, Hillside, Linde- 
no, Elizabetho, iš tolimesniojo 
Patorsono ir iš kitų apylinkės 
kolonijų. Vieno kito iš sutiktų 
paminėjimas neduotų teisingo 
paveikslo jų dalyvumo, tad 
tenka tenkintis tik paminėji
mu bent kai kurių kolonijų, iš 
kurių matėsi didžiausios ir 
atstovingiausios grupės svečių, 
Laisvės vajininkų ir patrijotų- 
darbuotojų.

Visiems minėtiems ir nemi
nėtiems esame dėkingi už at
silankymą. Tolimi svečiai pri
sideda ne vien tik užpildymu 
vietos, kas vakarų rengėjams 
irgi yra labai svarbu. Jie sa
vo atsilankymu atneša džiaug
smą pasimatymo su seniai ne
matytais draugais. O tokių 
džiaugsmingų netikėtų pasi
matymų įvyksta desėtkais 
kiekvienoje dienraščio Laisvės 
pramogoje. Jie yra vienu iš 
daugelio žymių faktorių, ku
rie Laisvės pramogas padarė 
garsiomis visose lietuvių kolo
nijose. Rep.

šiomis dienomis lankėsi 
■ Laisvėje uruguajietis, Adomas 
| Zaveckas. Per tūlą jau laiką
Adomas Zaveckas tarnauja 
ant laivų. Nemažai taigi jis 
yra plaukiojęs tiek Ramiajame 
Vandenyne, tiek Atlantike. Se
niau jo laivas dažnai plaukio
davo tarp eiles ir Perų respub
likų, o dabar atvyko į New 
Yorką. Svečiui New Yorke ma- 
savaitė kita, gal ilgėliau.

Įdomių dalykų A. Zaveckas 
papasakojo apie uruguajiečius 

’ lietuvius, kurių ton gyvena 
apie 5,000 asmenų —• dau
giausiai Montevideo mieste.

Jam teko susitikti lietuvių 
j ir Peru sostinėje, Limos mies
te. Lietuvių gyvena ir Čilės 
respublikoje, dirba sieros ka
syklose.

Bej’e, Adomas Zaveckas New 
Yorke jau yra antru kartu; 
jis čia buvo kadaise atvykęs 
prieš tūlą laiką.

PFC Ed. Tuskey (Tuskevi- 
čius) 15 Dienų Atostogavo
Buvęs Liet. Demokratų Kliu

bo narys ir dabar tarnaujantis 
Dėdės Šamo kariuomenėje, Ed- 
wardas Tuskey-Tuskevičius bu
vo parvykęs 15-kai dienų ato
stogų į Brooklyną pas savo dvi 
seseris, švogerį i)’, rodos, brolį.

Edwardo švogeris yra brook- 
lyniečiams gerai žinomas, kaipo 
barberys, kriaučius, ir muzi
kantas, Jonas Kriaučiūnas, gy
venantis 489 Grand St., Brook
lyn c.

Edwardo tėvas gyvena Scran
ton, Pa., tai norėdamas pasi
matyti su sūnumi, taipgi lankė
si Brooklyne ir sykiu su dukte
rimis ii- sūnais taipgi praleido 
atostogas.

Edvvardas Tuskoy išvyko at
gal karinėn tarnybon pereito 
sekmadienio, lapkr. 14, rytą.

Linkime Edwardui geros pa
sekmės tarnyboje ii- sveikam 
sugrįžti vėl prie savųjų.

Rcp.

Iš Liaudies Teatro Veiklos
Pereitą sekmadienį, 11 vai. 

ryto, Laisvės salėje, Liaudies 
Teatro grupė turėjo savo jau 
ketvirtas repeticijas. Mokinasi 
suvaidinti du veikalus' “Dėdės 
Silvestro Kieme,” kuris dėl tin
kamesnės vaidinant prasmės 
perkrikštytas į “Aš Jau Parti
zanas,” nes pati veikalo tema 
kristalizuojasi apie tai, kaip 
ii’ dėlko valstiečiai prisideda 
prie partizanų. Kitas veikalas, 
komedija yra — “Vos neapsive- 
džiau.” Komedija parašyta la
bai gabiai lietuviškai Ameri
koj gimusios ir augusius au
torės — Onos K rak a i tie n ės iš 
Detroito.

Abiejų veikalų aktorių sąsta
te randasi: Onytė Repševičiūte, 
Nikodemas Pakalniškis, Julia 

I Stankaitienė, Petras Grabaus- 
(kas, Juozas Byronas, Kazimie- 
' ras Juknys, Anastazija Buk- 
nienė ir Jonas Lazauskas. Re- 
žisorium yra Jonas Juška.

Repeticijos jau prasideda 
pusėtinai sklandžiai eiti ir ne
užilgo nutarsime, kur ir kada 
juos galėsime perstatyti.

Visi aktoriai prašomi susi
rinkti laiku ateinantį sekmadie
nį j Laisvės salę, 11 vai. ryto, 
kad galėtume laiku pradėti re
peticijas ir jas greitai užbai
gę, galėtume grįžti prie savo 
asmeninių reikalų.

7?cp.

Nepaskelbtas k e r š t i nčius 
britva apraižė 21 metų mergi
ną Frances Seminarą laukiant 
buso Astorijoj. Jisai buvęs 
bent kita tiek senesnis už mer
giną. Nustelbti, kiti keleiviai 
nespėjo jos užstoti nei jo su
gauti.

Niujorkiečiai, kurie nori su
rasti darbo, jie suranda j j per 
darbininkų jieškojimus Laisvė
je.

Am. Darbo Partija šaukia 
sveikatos reikalais konferenci
ją. Įvyks lapkričio 19, vieš
butyje McAlpin.

Kliubo salėje, kaip žinia, buvo 
prakalbos, judžiai ir dainų pro
gramą, kurią išpildė mūsų Aai- 
do Choras. Tas viskas buvo ren
giama Nacionalio Karo Fondo 
paramai.

Vėliau, kuomet pasibaigė vi
sos ceremonijos Kliubo viršuti
nėje saloje, daugelis svečių ir 
aidinčių susirinko žemai ii’ čia 
iš naujo prasidėjo dainų pro
grama. Tą dieną buvo parvy
kęs jūreivis (Petty Officer) 
Mickey Balkūnas, pirmiau gy
venęs. Greenpointe. Mickey klo
ja .dolerines ant baro, nes jis 
sako, jam labai malonu yra 
praleisti laiką prie lietuviškos 
dainos, nes, ant laivo būdamas 
jis jas prisimena i)’ per ilgą 
laiką po to jo ausyse skamba 
lietuviškos dainos aidai. Taigi, 
aidinčiai, atsilygindami jam už 
“fundus” gražiai padainavo. Tik 
paskui kliubietis John Jackson, 
sujaudintas gražios dainos, ir 
jis savu (ar ne savu) balsu 
prisidėjo prie dainininkų. Wal- 
teris Meiliūnas, Kliubo barten- 
deris, matyt, įvertina harmo
ningą meliodiją ir Jacksono pri
sidėjimu prie “programos” ne
buvo patenkintas. Tuomi “pro
grama” ii’ užsibaigė.

Beje, panašių “programų”

buvo bent keliolika pereitą sek
madienį, Labor Lyceum, pasi
baigus Laisvės koncertui.

Kai .kurie net išsireiškė, kad 
jų neoficiali “programa’’ dar 
geresnė už tą, kuri buvo išpil
dyta ant estrados. AY/>.

Lietuviams Svarbi 
Konferencija

Pabaltijo Tautų Kultūrinės 
Tarybos-Baltic Cultural Coun
cil — šaukiama konferencija 
įvyks šio sekmadienio popietį, 
2 :•*’>() vai., Estų Salėj, 2(’G1 
Lexington Ave., New Yorke.

Salė randasi prie pat 125th 
St. stoties ant IRT Lexington 
Ave. linijos. Visos organiza
cijos buvo pakviestos laiškais. 

■Jeigu kuri būtų neišrinkusi 
delegatų, tų valdybos pasiųs
kite atstovus.i

Pabaltijo Kultūrinę Tarybą 
i sudaro lietuvių, latvių, estų ir 
! suomių organizacijų išrinkti 
atstovai, tad ir tarybos šau- 

jkiama konferencija yra mūsų 
pačiu svarbus reikalas.

D. Glassford, jaunuolis ne
gras, tapo nušautas policisto 
M. Bioggi. Policistas sako, būk 
jisai puolęs ant jo su lodo 
plaišytuvu.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first i h her heart - first in Quality

ena iš Sovietą filmos “Leningrad Music Hall,” 
.a savaitė sėkmingai rodomos Stanley Teatre, 7th 

venue ir 50th Street, New Yorke.

CHARLES’ I
UP-TO-DATE I

BARBER SHOP I
K. DEGUTIS, Savininkas |

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue | 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ffl 
BROOKLYN I

GERAI PATYRĘ BARBERIAI |

* LIETUVIŠKAS

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

STANLEY MISIŪNAS
C

c
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f.Gražiai priima svečius savo 

BAR & GRILL IŠTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalą Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartonderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

No. 070, Luziy Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia-

■ .. ..•ą'-.,-No., 4)80, 'laity ' '< fl 
f_______

C,.( rings of 14K 'irMg Myrn • 
gold, < Lovely 

,diah)pn4. W .-IffiESHHli

Both Rings for
00

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas*★*★★**#★★★**★*****

o

All "lady Crosby” Ensembles 
in Antaciive Presentation Pox

Both fore it.r'tuby. Identical
;. d^nsMK gold <1A AOO ' ■:. 100. , j

No. • 100. lady. ,-1 
trošky. Unique • 
in- style, excep* 
tional in quality. . 
This Javely pair 

• of rings in 14K 
gold. Superbly 
Brilliant dia* 
mond.

i Bothfor
S8500

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

kad visados bus patenkinti.
Pare Kiekvieną Šeštadienį.

Ateikite pasimatyti su Glvlaln
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRANFsT.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8«9«

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausių 
bravorų alus ir 
filius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

3

s

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

Kiekvienų subatų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vfilaj.

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

ii
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lituanica square restaurant
Stanley Rutkūnas

Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvienų dienų yra didelis pasirinkimas visokių valgių

Tek EVergreen 4-9612

$30.00

$375°

GODDESS 
of TIME 

17 jewel*

Aplankykite 
mūsų 

Rcligijinių 
daiktų 

departinentą

Bulovą

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Visi daimontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

The Gift of 
a Lifetime!

Prices Subject to Federal Tax*

Paimontus 
įdedame 

jums belaukiant

$25.00

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

i 701 Grand St.
1 Tel. Stagg 2-2178




