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Ką Pasakė Kun. Krupavi
čius?

Reikia Pasveikinimų.
Pas Juos Labai Neramu.
Tuščios ir Apgavingos

Pastangos.
Rašo A. Bimba.

Iš Baltimorės gavau lapelį. 
Jame garsinamos smetoninin
kų prakalbos. Kalbėsią Na
das Rastenis ir V. G. Abraitis.

Lapelis tikrai begėdiškas. 
Nors Lietuva kenčia naciu ver
giją, bet nieko prieš nacius 
nesakoma. Bet už tai ten 
skaitome :

“Gerbiamas svečias kalbė
tojas, kuris pats savo kailiu 
yra patyręs rusų okupaciją 
Lietuvoje, pasakys daug nau
jo..” j
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Talkininkai Atakuos 37 
Franci jos Centrus
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London.— Talkininkų ko
manda per radiją įspėjo 
francūzus, kad anglai-ame- 
rikiečiai oro bombomis nai
kins 37 centrus Franci joj, 
kur dirbama naciam lėktu- 

Tuo svečiu bus Abraitis. Ar-1 vai ir kiti karo pabūklai, 
gi iš šio lapelio neaišku, kad ’ Tarp tų centrų yra Pary- 
smetonininkai tarnauja Ilitle-! žiaus apylinkė, Toulouse, 
riui? * Metz ir kt. Talkininkai ra-

Smetonininkams melas yra 
kasdieninė duona. Jie puikiai 
žino, kad jokios rusų okupaci
jos Lietuvoje nebuvo, bet per | 
akis meluoja svietui.

Tačiau, kaip teisingai sako-- 
ma, “su melu toli nenueisi.” ! 
Baltimorės smetonininkai irgi j 
netoli tenueis.

gino francūzus pasisaugoti.

REIKĖS ŠELPT 135 
MILIONUS ŽMONIŲ 

TUOJ PO KARO

i

Klerikalų spauda vis dar 
nesiliauja giedojus netiesą ir 
nesąmones apie įvykius Lietu
voje 1940 metais. Ji vis dar 
tebekartoja seną pasaką, būk 
ten nebuvę laisvų balsavimų.

Bet pašaukime liudininku 
Lietuvos Krikščionių Demo
kratų Partijos vadą ir šulą, 
kunigą Krupavičių. Tegul 
kun. Krupavičius kalba. Jis 
tuo laiku buvo Lietuvoje. Jis 
savo akimis matė. Jis dalyva
vo politikoje. Jis kalbėjo, be 
to, visų krikščionių demokra
tų vardu.

O štai ką pasakė kun. Kru
pavičius savo memorandume 
1940 metų spalių 7 dieną. 
Jie pasakė: “Lietuva pati įsi
jungė į Tarybų Sąjungą ir ta
po Tarybine Socialistine Res
publika.”

Atlantic CJJty, N. J.—Chi- 
nijos atstovas dr. T. F. 
Tsiang pareiškė Jungtinių 
Tautų Maisto ir Atsteigimo 
Administracijos konferenci
jai, jog chinams tuoj po ka
ro reikės 400 iki 500 milio- 
nų dolerių paramos maistu 
ir kitais reikmenimis. Turė
sią būti šelpiama 84,000,000 
Chinijos gyventojų.

Manoma, kad vakarinėje 
Europoje (taigi neskaitant 
sovietinių sričių) reikėsią 
tuoj po karo šelpti 50 mi- 
lionų žmonių.

Skaičiuojama, jog visiem 
tokiem šalpos tikslam per 
pusmetį po karo reikėtų 
pustrečio biliono dolerių.

t

Anglijos Bombanešiai Pleš
kino Ludwigshaveną, Nacių 

Karo Chemikalų Centrą
London, lapkr. 18. —Pra

eitą naktį mėnesienoj dide
li būriai Anglijos bombane- 
šių įkandžiai ardė ir degino 
Ludwigshaveną, karo che
mikalų fabrikų miestą, pie
tiniai - vakarinėje Vokieti
joje. — Ludwigshavenas 
pirm karo turėjo bent 100,- 
000 gyventojų.

Lengvieji anglų bombane
šiai, vadinami uodai, vėl 
bombardavo Berlyną.

Iš tų žygių negrįžo tik

vienas Anglijos bombanešis.
AMERIKIEČIAI VĖL AT

AKAVO NORVEGIJĄ
Jungtinių Valstijų bom- 

banešiai iš Anglijos vėl pleš
kino vokiečių naudojamus 
uostus, fabrikus, kasyklas 
ir gelžinkelius pietinėje 
Norvegijoje.

Kiti Amerikos bombane- 
šiai vakar, antrą dieną pa
eiliui, atakavo dvi vokiečių 
lėktuvų aikštes arti Athe- 
nų, Graikijos sostinės.

Turkai Slapta Susitarę 
Su Talkininkais

Ankara. — Neoficialiai 
pranešama, kad Turkijos 
valdžia padarius slaptą su
tartį su Anglija ir kitais 
talkininkais padėti jiems 
kare prieš vokiečius. Tei
giama, jog Turkijos paspir
tis talkininkam šiuo tarpu 
būsianti panaši, kaip Jung
tinių Valstijų pagalba Ang
lijai, pirm Amerikos karo 
su Japonija.

NAUJI AMERIKOS 
LAKŪNŲ SMŪGIAI 

JAPONAMS
16,000 Italą Mūšis 

su Vokiečiais
Jugoslavai Vienoj Sri

ty] Atmušė Nacius

Sovietai Šturmuoja Rečicą, 
Gomelį, Korostenį; Tik Ties 
Žitomiru Biskį Pasitraukė

Tai ko yra verti klerikali
nės spaudos sapaliojimai apie 
nebuvimą demokratiniu balsa
vimų 1940 metais, apie tai, 
būk rusai ar kas kitas Lietu
vą prievartos keliu prijungę 
prie Sovietų Sąjungos?

Taip, ten buvo laisvi demo
kratiniai rinkimai ir balsavi
mai. Lietuva savu noru įsi
jungė j Sovietų Sąjungą ir įsi
vedė socialistinę vidujinę san
tvarka.

Laukiama Bulgarą ir 
Rumuną Sukilimą

Girdėjau, kad Cleveland© 
draugai renka pasveikinimus 
Amerikos Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavimui. Jie jau tu
ri surinkę apie šimtą dolerių 
tam tikslui.

Štai gražus pavyzdys kitiem 
miestam. Ant vietos parinkite 
suvažiavimui pasveikinimų. 
Ką gali Clevelandas, tą gali 
padaryti visi kiti miestai.

London. — Kariniai poli
tikai numato, kad po keleto 
savaičių gali įvykt dideli 
žmonių sukilimai Bulgari
joj ir Rumunijoj prieš fa
šistines savo valdžias, ben- 
dardarbiaujančias su Hitle
riu.

Lemiama, jog talkininkai 
pasinaudotų tokiais sukili
mais ir netrukus įsiveržtų 
į tuos kraštus. Didžiausias 
smūgis1 naciam fronte būtų 
tas, kad talkininkai užimtų 
Rumunijos žibalo šaltinius.

Juodojoj Jūroj sovietiniai 
lakūnai nuskandino priešų 
transporto laivą, 3,000 to
nų, ir vieną torpedlaivį.

Skaitau laikraščiuose, kad 
Chicagon važiuoja kun. Bal
konas iš Brooklyno, Zadeikis 
iš Washington©. Ten jie iš 
naujo konferuosią, ten susi- 
sirinksią visi smarkiausi tary- 
bininkų ir smetonininkų poli
tiniai gaidžiai.

Pinigų, žinoma, jie turi 
tiems važinėjimams, žadeikis 
tebeėda Lietuvos valstybės iž
dą. Balkūnas ir kiti tarybinin-
kai gavo Pittsburgho konfe
rencijoj šešius tūkstančius do- 

| ’ lerių “Lietuvos žmonių šal
pai”. Dabar tomis aukomis 
šelpia busų ir geležinkelių 
kompanijas, viešbučius ir sa
ve.

Kaip ten nebūtų, visgi pas 
juos nėra šventosios ramybės. 
Smetonininkai jau spėjo iš-

Berne. — Įvyko didelis 
mūšis tarp 16,000 italų par
tizanų ir pabėgusių iš kon
centracijos stovyklų anglų- 
amerikiečių, iš vienos pu
sės, ir vokiečių, iš antros, 
šiaurinėj Italijoj, arti Švei
carijos sienos. O kada bū
riai nacių lėktuvų pradėjo 
neatlaidžiai bombarduoti, 
tai italai patrijotai ir ang- 
lai-amerikiečiai pasitraukė 
į saugesnes kalnų pozicijas.

London. — Gen. Tito va
dovaujami, J u g o s lavijos 
partizanai atrėmė atakas 
penkių vokiečių divizijų 
Slovėnijoj, bet naciai Fiu- 
mės srityje užėmė Veglia 
salą ir Crikvenicvos mieste
lį. Vokiečiai, sakoma, 
laužę partizanų liniją 
nijoj.

pra-
Bos-

Numato Greitą Roosevelto- 
Stalino-Churchillo Sueigą

Gręsiąs Vengry Karas 
Su Rumunija

London. — Eina neatlai
dūs gandai, kad netrukus į- 
vyks konferencija tarp pre- 
zid. Roosevelto, anglų 
premjero Churchillo 
maršalo Stalino.

ir

Cairo. — Pranešama iš 
patikimų šaltinių, kad Ven
grija sparčiai telkia savo 
kariuomenę palei rubežių 
su Rumunija ir statosi nau
jus apsitvirtinimus.

Perlų Uostas. — Ameri
kos bombanešiai jau trečią 
kartą per 48 valandas smo
gė japonų laivams ir ki
tiems kariniams įrengi
mams Jaluite ir Mili, Mar
shall salose, ir Makine, Gil
bert salyne. Bent vienas ja
ponų laivas buvo padegtas 
ir keturi kiti, matomai, li
ko sužaloti. Visi Amerikos 
lėktuvai sugrįžo.

Apart japonų laivų, jie 
atakavo priešų lėktuvų sto
vyklas, sandėlius, taisymų 
dirbtuves ir kitus taikinius.

Amerikiečių bombarduo
tos vietos yra 2350 mylių 
nuo Perlų Uosto, 1,400 my
lių nuo Guadalcanal ir 2,- 
700 mylių nuo Tokio, Japo
nijos sostinės.

Japonai Pripažįsta Dalį 
Savo Nuostolių

Oras Trukdo Karo 
Veiksmus Italijoj

London, lapkr. 18. — Lie
tingas, audringas oras ir 
ištižusi žemė kliudo dides
nius talkininkų žygius 
prieš vokiečius Italijoj.

Vakariniame Italijos šo
ne nacių artilerija iš kalnų 
atsišaudo prieš amerikie
čius ir anglus.

Rytiniame Italijos fronte 
Aštuntoji anglų armija 
kontr - atakuoja hitlerinin
kus Sangro upės linijoj.

Vengrija aštriai protes
tavo Rumunijai, kad pasta
roji uždarė vengrų mokyk
las Transylvanijoj, pasienio 
provincijoj. Rumunija at
metė protestą.

Vengrų valdžia
kaltino Rumuniją, kad jos 
“geležiniai gvardiečiai,” 
persirengę civiliais drabu
žiais, veržiasi Vengrijon, 
užpuldinėja vengrus ir plė
šia bei degina jų nuosavy-

taipgi

Japonijos radijas pripa
žino, jog amerikiečiai 
ir australai nuskandino du 
Japonijos šarvuotlaivius ir 
sužalojo du kitus jos šar
vuotlaivius ir du naikintu
vus ties Bougainville, Sa
liamono salyne.

Japonai taip pat prisipa
žino, kad jie neteko 118 lėk
tuvu.

(Kaip Rumunija, taip 
Vengrija yra karinės Hit
lerio pastumdėlės.)

Bari. — Italijos biznie
riai nežmoniškai aplupa 
Amerikos kareivius, dešimt 
kartų ir daugiau plėsdami 
už perkamus reikmenis.

DEŠIMTIS DIENŲ, KURIOS IŠGELBĖJO PASAULĮ
--------------- ----------- a  0--------------------------------------------------------------------------------

Maskva. — Rašo Justas 
Paleckis:

Karas prieš hitlerizmą 
juo stipriau pabrėžė, kokią 
istorinę svarbą turi didžio
ji socialistinė Spalių Revo
liuciją. Per Spalių Revoliu- 

plūsti savo naujuosius burdin- 
gierius. Grigaitis ir šimutis tu
rės tinkamai atsimokėti.

Turėjo konferenciją Pitts- 
burghe, išėjo tiktai didelis pis. 
Dabar smetonininkai privertė 
šaukti kitą konferenciją. Gri
gaitis ir šimutis turėjo Smeto
nai pasiduoti..

Tos bėdos nepasibaigia....

Įsivaizduokit, Ką Fašistų A šis Padalytų
Pasauliui, Jei Sovietų Sąjungos Nebūtų

ei ją gimus, Sovietų valsty
bė visuomet veikė kaip pa
žangos, taikos ir tautų lai
svės sargas ir kaip tvirtu
ma kovai prieš reakciją. 
Tatai buvo vaizdžiai įrody
ta Sovietų Sąjungos santy
kiuose su Lietuva. Sovietų 
Sąjunga pasmerkė užgro
busius Vilnių Lenkijos im
perialistus ir niekada ne
pripažino jiems Vilniaus.

Sovietų Sąjunga vedė 
ryžtingą kovą už taikos iš
laikymą ir kuo aiškiausiai

nurodė, jog tuojaus, pačioj 
pradžioj, reikia sukirst fa
šistinių valstybių pasišoki
mus, siekiančius užpulti ki
tus kraštus. Sovietų Są
junga rėmė fašistų užpul
tuosius kraštus, aštriai pa
smerkė Miunicho politiką 
(siekusią silpnesniųjų tautų 
lėšomis užgerinti užpuoli
kus) ir drąsiai aikštėn kė
lė fašistų sąmokslą prieš 
taiką.

Kuomet karas išsiveržė, 
savo sukurin įtraukdamas

ištisą pasaulį, tai jau visi 
galėjo suprast ir įvertint, 
kaip teisinga buvo Sovietų 
politika, neatlaidžiai kovo
jusi už taiką, ir kaip bai
siai brangiai dabar žmo
nija turi užmokėti už at- 
steigimą taikos, kurią bū
tų buvę galima apsaugoti 
einant Sovietų Sąjungos 
rodytais keliais.

Per 26 metus — labai 
trumpu žmonijos istorijoj 
momentu — Sovietų Sąjun
ga tapo galinga jėga. Jinai 
atrėmė ataką hitlerinės Vo
kietijos, naudojančios me-

(Tąsa 5 pusi.)

London, lapkr. 18. — So
vietų kariuomenė apsupo 
vokiečius Rečicos mieste su 
geležinkelio stočia, 25 my
lios^ į vakarus nuo guberni
jos miesto Gomelio, Balta
rusijoje, netoli didžiųjų 
Pripiatės pelkių, ir atakuo
ja nacius pačiose Rečicos 
priemiesčių gatvėse; o į va
karus arti Rečicos raudon
armiečiai paėmė Ozerščiz- 
nos miestelį prie to paties 
geležinkelio, einančio į Pin
ską ir Lenkiją. Tokiu būdu 
sovietiniai kovūnai perkirto 
vokiečiams svarbiausią pa
sitraukimo geležinkelį iš 
Gomelio.

Į šiaurius nuo Gomelio 
Raudonoji Armija paplati- 
no savo pozicijas vakarinia
me Sož upės šone, užėmė du 
tvirtoviškus nacių centrus, 
faktinai pasiekė šiaurinius 
Gomelio vartus ir padidino 
pavojų paskutiniam vokie
čių ištrūkimo geležinkeliui, 
einančiam į Minską ir Lie
tuvą. Sovietų artilerijos 
sviediniai jau pasiekia šio 
geležinkelio stotį Gomelyje.

Sovietų kariai pažygiavo 
10 mylių artyn Korostenio, 
penkių geležinkelių stebu
les, už 45 mylių į Šiaurius 
nuo žitomiro, ir atėmė iš 
hitlerininkų Syngai mieste
lį, tik 4 mylios nuo Koros
tenio, kur raudonoji artile
rija jau šturmuoja nacius.

MAŽAS TAKTIKINIS 
PASITRAUKIMAS

Tiktai vienoje fronto da
lyje į vakarus nuo Žitomiro 
priekinės raudonarmiečių 
eilės pasitraukė iš kelių gy
venamųjų vietovių ir įsi
tvirtino naujose pozicijose. 
Ten Sovietų tankai ir šar
vuoti automobiliai siauru 
ruožtu buvo tiek prasiveržę 
tolyn, kad dėl blogo oro 
ir klampios žemės nepaspė
jo atvykti daugiau sovieti
nių jėgų ir sustiprinti jų 
pozicijas, o apie 150,000 vo
kiečių kariuomenės toje sri
tyje nuolat kontr-atakavo 
įr gręsė apsupti neskaitlin
gus pirmuosius sovietinius 
būrius. Taigi taktiniais su
metimais raudonarmiečiai 
ten ir pasitraukė truputį 
atgal, užmušdami apie 2,- 
000 priešų.

Bet (šiuos žodžius bera
šant) naujos žinios sako, 
jog sovietiniai kovūnai jau 
atakuoja nacius, kad išmuš
tų juos iš to sklypo.

Visuose frontuose rau
donarmiečiai per dieną nu
kovė apie 6,500 hitlerinin
kų. Gomelio - Rečicos, Ko
rostenio ir Žitomiro sekto
riuose Sovietų kariuomenė 
pagrobė dikčiai nacių gink
lų, maisto ir kitų sandėlių 
ir pačių vokiečių.

Dniepro alkūnėje, į pietų 
vakarus nuo Dniepropet- 
rovsko Sovietai atėmė iš

priešų septynias drūčiai ap- 
tvirtintas vietoves; linkui 
Korostenio raudonarmie
čiai, apart Narodiči apskri
čio miesto ir Syngai, atva
davo dar 30 gyvenamųjų 
vietovių; Kijevo gubernijoj 
išmušė nacius iš černobyl . 
apskričio miesto ir septynių 
kitų gyvenamų punktų; 
Rečicos srity j Sovietai at
griebė dar septynis aptvir- 
tintus miestelius bei kai
mus. Vien žitomiro-Koros- 
tyševo sektoriuje raudon
armiečiai sunaikino per die
ną 73 vokiečių tankus ir 
šarvuotus automobilius.

O lapkr. 16 d. sovietinės 
jėgos visuose frontuose su
naikino bei iš veikimo iš
mušė 146 Hitlerio tankus ir 
nušovė 15 lėktuvų.

Spąstai Tūkstančiam 
Nacių Rytą Fronte

Mūskva, lapkr. 18. —Uni
ted Press pranešė, kad su
sijungė Sovietų armijos, 
veikiančios Gomelio ir Ki
jevo frontuose; tokiu būdu 
Sovietai atkirtę tūkstančius 
vokiečių į rytus nuo susi
jungimo linijos.

Ties Rečica, į vakarus 
nuo Gomelio, stambios jė
gos sovietinių tan
kų ir pėstininkų pralau
žė vokiečių linijas ir mat* 
šuo j a tolyn į šiaurius; gal 
siekia apsupt Gomelį iš va
karų šono.

Vokiečiai Užplukdė Doneco 
Baseino Angliakasyklas
Maskva. — Vejami iš Do

neco Baseino, naciai van
deniu užplukdė 140 tenaiti- 
nių angliakasyklų. Daug 
laiko reikėsią išpumpavi- 
mui vandens iš svarbiausių 
kasyklų.

HULLO PRANEŠIMAS 
KONGRESUI APIE MA
SKVOS KONFERENCIJĄ

Washington, lapkr. 18.— 
Sugrįžęs iš Maskvos, Cor
dell Hull, Amerikos valsty
bės ministeris, padarė pra
nešimą bendrank senato ir 
atstovų rūmo ^posėdžiui 
apie tenai tinę konferenciją 
tarp jo paties, Sovietų už
sieninio komisaro Molotovo 
ir Anglijos užsieninio mini- 
sterio.

Kongresmanai ir senato
riai šiltai pasitiko Hullą ir 
jo pareiškimus apie Mas
kvos konferencijos tarimus.

Anglų spauda rašo, kad 
Sovietai greitu laiku užims 
Gomelį.
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Amerikos lakūnai vėl at
akavo nacių orlaivių aikš
tes Graikijoj. •
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Tūla komercinė New Yorko. spauda 
atsidūrė keistoje padėtyj. Kaip žinoma, 
New Yorko mieste šių metų balsavimuo
se į miesto taryba tapo išrinkti du ko
munistai atstovai, Cacchione ir Davis; 
vienas komunistams artimas atstovas, 
CIO veikėjas, Quill, apie trys republiko- 
nai, vienas darinėtis ir 10 demokratų.

Tas viskas įvyko, be abejo, dėl to„ kad 
dabar rinkimų tvarka žmoniškesnė — 
tvarka, žinoma, kaipo Proportional Re
presentation (Proporcinė Atstovybė). 
Einant šia rinkimų tvarka, mažumos 
partijos ir šiaip žmonių grupės gali pa
statyti savo kandidatus ir išrinkti, aiš
ku, jei tie kandidatai yra geri, jei žmo
nės, balsuotojai, jais pasitiki.

Senoji rinkimų tvarka buvo tokia, kad 
joje miesto tarybos nariai būdavo renka
mi pagal tam tikrai nustatytus distrik- 
tus. Tuomet New Yorko miestų valdyda
vo demokratai, Tammany Hall mąšina, 
supuvusi politiniai ir 'moraliai mašina. 
Pagal senąją rinkimų tvarką, vargiai be
gu būtų galima mažesnėms partijoms sa
vo kandidatus išrinkti. Net ir republiko- 
nų partija negalėdavo pravesti daug sa
vo atstovų — dažnai būdavo, kelios de
šimtys demokratų ir keli arba tik vienas 
republikonas!

Na, ir dabar tūli laikraščiai, kurie tik 
prieš kelis metus džiaugęsi PR rinkimų 
tvarka, pradėjo aliarmuoti. Girdi, ši 
rinkimų tvarka esanti negera, nes pagal 
ją įeiną komunistai!

Tarp tos rūšies laikraščių randame ir 
dienraštį New York Postą, besivadinan
tį liberaliniu laikraščiu. Jis ragina tąją 
rinkimų tvarką ątšauktį!

Tikrai begėdiškai Posto redaktorius 
parodo savp “liberalįškumą”! Bet mes 
nenorime tikėti, kad New Yorko mies
to piliečiai su jo siūlomu sumanymu su
tiks!

Šimaičiai ir Miliūnai,—Lietuviško-
sios Lidičės.

Iki šiol tikrai sužinota, kad vokiškieji 
okupantai iš pamatų sudegino, nušlavė 
du Lietuvos kaimus: Šimaičius ir Miliū
nus. (Galimas daiktas, kad ir daugiau 
kaimų yra sunaikinta, bet mes kol kas 

. apie juos negavome žinių.)
Šimaičių kaimo sunaikinimo istoriją 

gavo žymusis Lietuvos žurnalistas Jo
nas Šimkus iš suimtojo į nelaisvę vokie
čio kareivio, Helmutho Geriau. Kareivis 
Geriau šitaip nušvietė Šimaičių kaimo 

, tragediją:
‘ “Gegužės pabaigoj didelės vokiečių ei- . 
lės maršąyo vięškęlįų iš Tilžęs į Šiau
lius. Ypač daug buvo sunkvežimių su 
^įpunicija.

“Vienoje vietoję nętplį Kražių, kur 
grąžantis upė perkertą kelią, buvo su- 
sprogdintas tiltas, kuome't du autotrokai 
ir vĮęnas šąrvuotąs automobilis važiąvp 
pęr jį. 32 vokyčiai įąpp užmušti, ir ta 
ęksptozįja sulaikė vokiečių kąriuomęnęs 
ihąrŠavimą per astuonias "valandas.

“Krause,' batalijono komandierius, pą- 
sįuntė 60 karių kaipo baudžiamąjį ’būrį 
| Šimaičių kaimą, netoli tilto.

“Kaimas tapo apsuptas ir visi jo gy
ventojai išvaryti ant vieškelio. Yo.kię- 
jčiai davė kaimiečiams pusę valandos lai
ko apsimąstyt ir pranešt vardus tų, ku
rie , susprogdino tiltą. Kaimiečiai sąkė, 
kad jie ‘visi' nieko apie tai nežino.

“Praėjus pusvalandžiui buvo paimta 
Lętųrį vyrai. Suristos jiems rankos ir 
kojos, užkabinti jiem sunkūs akmenys 
ant kaklo ir tą§a,j težiūrint visiems kai?
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mo gyventojams, tie vyrai buvo sumesti 
į upę. Tokiu žygiu, tačiau, nieko nelai
mėjo.

“Tada jie visas moteris ir vaikus nu
varė į Kražius, o visus vyrus, tarp jų 
ir dešimts senių, sušaudė.

“Sušaudytųjų kūnus vokiečiai pakorė 
šalikelėje jr prisegė jiem prie krūtinių 
iškabas su tokiu užrašu: ‘Šie Vyrai Rė
mė Partizanus.’

“Kas atsitiko su išvarytais vaikais ir 
moterimis, nežinau. Visas Šimaičių kai
mas buvo sudegintas ir su žeme sulygin
tas.

“Žinias apie tai vokiečiai paskelbė 
Kražių apskrityje per seniūnus, taip pat 
ir specialiai spausdintais pranešimais 
gatvėse.”

(“Laisvė” iš 1942 m. rugp. 31 d.)
♦

Šitaip buvo nušluotas garbingasis Ši
maičių kaimas.

Apie tyĮiliūnų kaimą mes turime ma
žiaus smulkmenų. Tiek tėra kol kas ži
noma:

Lietuviška spauda, leidžiama vokiš
kųjų okupantų Lietuvoje ir redaguoja
ma lietuviškų Kvislingų, paskelbė (o 
mūsiškis Office of War Information tą 
paskelbė Amerikos spaudoje), kad vo
kiečiai “iš panagių” sunaikino Miliūnų 
kaimą. Tai buvo š. m. spalių 13 dieną.

Už ką Miliūnų kaimas susilaukė Ši
maičių likimo? Pasakoma tik tiek, jog 
už tai, kad Miliūnų kaimo gyventojai rė
mė Lietuvos partizanus maistu ir kito
kiais daiktais, kad miliūniečiai nešioję 
ginklus, kad jie atsisakė išduoti žinias 
apie partizanų judėjimą, — žodžiu, už 
tai, kad Miliūnų kaimo gyventojai buvo 
dideli tarybinės Lietuvos patrijotai!

Kiek miliūniečių tapo nužudyta, kol 
kas nėra žiųoma, tik žinoma, kad jų bu
vo nužudyta, kad visas kaimas sude
gintas.

Pranešimuose net nėra pasakyta, ku
riame apskrityje Miliūnų kaimas yra. 
Mums jau teko girdėti iš tūlų žmonių, 
kad jie žino Miliūnų kaimą, tačiau ne
galima tvirtinti, kad Miliūnų kaimas te
buvo tik vienas, galėjo būti tuo vardu 
kaimų pora arba ir daugiau.

Skaitytojas bus pastebėjęs mūsų ben
dradarbio G. D. Jusįąąs raštelį Laisvėje 
iš š. pi. lapkr. 17 d. Jame. d. Jusiuą žymi, 
kad jis žinąs Miliūnų kaimą “prįę didžio
jo vieškelio tarp Pandėlio ir Kupiškio” 
ir jis manąs, kad tam kaimui lemta buvo 
nešioti kankinio vardą, būti užrašytam 
lietuvių tautos istorijoje aukso raidėmis.

Kupiškis yra šiaurrytinėje Lietuvoje, 
todėl labai galimas daiktas, kad čia par
tizanų veikla yra pati stipriausia, nes 
čia arčiau fronto.

Nereikia nei sakyti, kad neužilgo mes 
gausime smulkmeningesnių žinių apie 
Miliūnų tragediją.

Čia norime tik tą priminti: Ką naciai 
nori pasiekti šitaip darydami? Matyt, 
jų tikslas čia bus tokis pats, koks buvo 
Čechoslovakijoj, kai jie sunaikino Lidi-
čę. Sunaikindami Šimaičius ir Miliūnus 
iš pagrindų, naciai mano, visųpirmiau- 
siai, įbauginti žmones, kad jie neremtų 

irtizanų, kad jie nacių bijotų, kad jie 
naciams vergiškai tarnautų. Naikindami 
iš pagrindų Lietuvos kaimus, naciai ma
no tuomi galėsią išnaikinti tų kaimų 
vardus, išnaikinti viską, kas yra susijęs 
u Šimaičiais ir Miliūnais.
Ar jie savo tikslą pasieks?
Žinoma, ne!
Jokios, net ir žiauriausios, represijos 

nesulaikys Lietuvos žmonių kovų prįeš 
naciškuosius okupantus. Jie gali sunai
kinti dar ne vieną kaimą, ne vieną mies
telį; jie gali išžudyti dar ne vieną tūk
stantį Lietuvos gyventojų, tačiau tuomi 
jie nesulaikys Lietuvos žmopių kovos 
prieš juos, bjauriuosius okupantus. Lie
tuvių tautos, Lietuvos valstybės istorija 
mums sakyte sako, kiek daug vokiškieji 
plėšikai yra sunaikinę Lietuvos kaimų, 
miestelių, tvirtumų — vis tuo tikslu, kad 
įbauginti žmones, kad priversti juos hu
nų klausyti. Tačiau Lietuvos žmonės 
kaip kovojo, taip tebekovoja prieš juos!

O kiek tai liepia pačių pasitenkinimą, 
kad Šimaičiai ir Miįiųnai bus išnaikinti 
iš Lietuvos gyvenimų, tąi jie taipgi lą- 
bai klysta. Fizįpiai, taip, kaupai ir mie
steliai ir miestai galima išnaikinti. Bet 
dvasiniai — ne! Šimaičiai ir Miliūnai 
gyvuoja ir gyvuos,’ iki lietuvių tauta 
gyvuos! Tuo pačiu sykiu tie budeliai, 
kurie žmones žudė ir kaimus naikino, 
buš pamiršti, kąip užmušti pągędę šu
nys — apie juos tebus tik šlykštus pri
siminimas lietuvių tautoje ir visame pa
saulyj! - ,

t'

Laisve, Lithuanian Daily N$wš • ' j r>i
■' . .\ ...t——-y,  -r. ,, , nr

Laisvės Reikalai
Šiuom tarpu didžiausias . D. P. Kvalkauskai, A. K. 

dalykas mūs.ų dienraščiui Narąvai, K. Motąja, J. Ęų- 
yra vajus gavimui naujų čiąs^ą, $3. Po $2: V. $Įau- 
įkąitytojų. Grąžus būg^s ęųįęąs, V. šiupiejųs, S. Ęuz- 
dalyvaują konteste, kurię J- &&$$$> A.
jau yra gavę po keletą dę-J Ręątlę.g, B. Besky,, m Jab- 
sėtkų ir po kęlįoliką naujų lansky, L Kayęs, G. Hel- 
skaitytojų. Tuom atžvilgiui vick, P. Qvęrąitįs, J. Sųpie- 
vajus eina gęrai. Tačiau, nius, j. Anskaitis, J. Matu- 
naujų skaitytojų laukiamų' kąs, F. Cizauskas, ’ A.; Žę- 
nors po vieną iš kiekvieno' maitįs, J, Pevirunas. Viso
esamo dienraščio skaityto-' $37.
jo. Prašome visų senų Lais- Po $10: Amerikos Liet, 
vės skaitytojų pasiskubinti Moterų Kliubas, Cleveland, 
gauti naujų skaitytojų, nes Ohio ir P, Tamašauskas,
vajus jau arti pabaigos.

Aukų dienraščiui šiuom 
kartu gavome sekamai:

V. Smalstįenė, Royal 
Oak, Mich, prisiuntė blan
ką: J. Gugas, $5. Adomai 
Gugonis, $2. Po $1: Antho
ny Jakstys, K. Romanaus- 
kas, J. Siurba, A. Jočionis, 
P. Zunęris, J. Luobikis, Joe 
Wesihus, Antanas Adomai
tis, Frank Naras. Viso $16.

V. Butkienė, San Francis
co, Cal. (blanka): B. V. 
Sutkai, $5. J. Kazlauskas, 
$3. Agnes Senuty, $2.50. A- 
Baronas, $2. Wm. Senuty, 
$1.50. Po $1: Geo. Ankstis, 
John Koblin, A. Demikis, 
Adam Pakros, V. Burba, M. 
Baltulioniutė, James Kar- 
bonski, J. K. Chaplik, K. B. 
Karosienė, A. Shultz. Po 
50c: Todd Buck, G. Timins- 
ky, K. Salkaitienė, K. Mu- 
gianienė, J. Yankovskis. 
Viso $26.50.

S. Mažeika, Chicago, Ill. 
(blanka): Dan J. Smith, 
$3. Po $2: Marcela ir Paul 
Dander is, K. Kairis. Po 
$1: M. Girn, V. Linkus, 
Chas. Zelvis, Antanas Še- 
šelgis, Paul Baltutis, J. Da- 
raška, Stanley Nedvaras, 
Sophia Mažeika, L. Matuz. 
Helen Barkus, 50c. Po 25c: 
Anthony Tamanauskas, J. 
M;, ir Tony Tamanauskas. 
Viso $17.25.

Povilas Jurkpnis, Spring
field, Ill. (blanka): Po $1: 
P. Jurkonis, A. Stirbis, A. 
Sladis, St. Kaston, Frank 
J. Kastan, Jonas Paulaus
kas. Po 50c: M. Klikna, M. 
Lagunienė, V. Dembraus- 
kienė, Po 25c: C. J. Ratch- 
ner, M. Mickienė, V. Griga
liūnienė, J. Keveza, A. Stir
bis, V. Ratušinskas, J. Vil- 
čiauskas, St. Vaitiekūnas, 
G. Gvazaikas, A. Jonulis, J. 
Starkevičius, J. Valentą. 
Viso $10.50.

Iš Chicagos prisiųsta 
blanka, bet rinkėjas nepasi
rašė pavardės: Geo. Mont
vilas, $2. Po $1: Mike Zald, 
Veronika Vąičękpnis, J. 
Misevičius, William Kunski, 
Joę Tilendis, Leo Pęters. Po 
50c: M. Stankūnas, Petro
nėlė Jęncięne, C. Kurt, 
William Mieksvas, M. Vąsi- 
laukienė. F. Abekas, 25c. 
Viso $9.75.

S. Kuzmickas, Shenan
doah, Pa. (blanka): Po $5:

Newark, N. J.
Po $5: Lyros Choras, 

Cleveland, Ohio, Anthony 
Rąįla, Montello, Mass., L. 
Tilvikas, Easton, Pa., . M. 
Šulskis, Easton, Pa., Juozas 
Beržinis, Hartford, Conn., 
Julius ir Stella Stupurai, 
Portland, Oregon.

Po $3.50: J. Lastauskas, 
Camden, N. J., Jonas Ka- 
napeckas, Midland, Pa., D. 
Kasmauskas, Great Neck, 
N. Y., John J. Gerdes, Ber
lin, Conn., (taipgi prisiuntė 
naują skaitytoją), J. Vosi- 
lius, Danbury, Conn, ir S. 
Šaltys, Rockford, Ill.

Po $3:00: F. Malkaitis, 
Clinton, N. J. (taipgi bylos 
vedimui $5), ALDLD Mote
rų Skyriaus kp., Bingham
ton, N. Y., P. Cibulsky, 
B’klyn, N. Y., A. Bernotas, 
Ozone Park, N. Y.

Po $2: V. J. Stankus, 
Easton, Pa., Sam Dambrau
skas, B’klyn, N. Y., J. Va
liukas, Detrųit, Mich., J. 
Kazlau, Wethers field, 
Conn., J. Paserpskis, Jersey 
City, N. J., Juozas Pauliu- 
konis, Brooklyn, N. Y., An
thony Kuprionis, Philadel
phia, Pa., Kazys Aksimi- 
tauskas, Hartford, Conn. Iš 
Montello, Mass.: Mrs. A. 
Kelley, K. Čeręškięnė, K. 
Sireikienė, Paulina Stanke
vičienė, A. Shupianis, Ba
yonne, N. J.

Po $1.75: A. Gudzin, 
Schenectady, N. Y-, P. Ra- 
monas, Scotia, N. Y.

Po $1.50: P. Vertelka, 
Toms River, N. J., M. Ma- 
laskevičius, Paulsboro, N.
J. , J. Klimka, Phila., Pa.,
K. Vasiliauskas, Phila., Pa.

Antanas Zazas, So. Ash
burnham, Mass., $1.15.

Po $1: J. A. Birbilas, St. 
Clair, Pa., Albina J. Weber, 
Williamsport, Pa., Mrs. J. 
Ališauskas, Newark, N. J., 
D. Zembold, Gloucester, N. 
J., Jurgis Sarulis, Brook
lyn, N. Y., M. Sabaliauskie
nė, Newington, Conn., J. 
Barkauskas, H a r t f o rd, 
Conn., J. Gaitis, B’klyn, N. 
Y., A. Čekanauskas, Spring
field, Ill. Mrs. T. La
pin, Nashua, Pa., Jo
nas Kruminas, Brooklyn, 
N. Y., Eva Kavalienė, Mon- 

: tello, Mass., A. Kindulas, 
j Waterbury, Conn., A. Mi- 
: neikis, So. Easton, Mass.,

J. Vaškis, Qųįnęy, Mass., 
St. M. Leesis, Sagmaw, 
Mich., A. Labanauskas, 
Manville, N. J., R. Kašėtas, 
Elizabeth, N. J., Jonas 
Kontautas, ir Stanley We- 
džiunas, Waterbury, Conn., 
N. Garnienė, Ęinghamton, 
N. Y., Vincas Krasnickas, 
Waterbury, Conn., A. Kli
mas, Binghamtoh, N, Y„ 
Peter Balevičius, Framin
gham, Mass'., A. Meškaus
kienė, Phila., Pa., E. Men- 
keliūnienė, Brooklyn, N. 
Y:, Anastasia Žilinskienė, 
B’klyn, N. Y.

Po 50c: W. Marcinkevi
čius, Naugatuck, Conn., J. 
Sirvįda, Bloomfield, Conn., 
J. Mankus, Brooklyn, N. Y.,
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Tamošius Gi^yį>ąs ir 
Grybas, Aberdeen, Wash., 
P.Astrausky, Scranton, Pa., 
Louis Tvaska, Luther, 
Mich., John Linda, Doug-‘ 
laston, N. Y.

Naujų skaitytojų prisiun
tė: W. W. Killman, Stough
ton, Mass., 1; P. Paulaus
kienė, Pittsburgh, Pa., 1; 
F. Kudro, Lopkpęrt, 1SĮ. Y., 
1; Mrs. Zęidatięnė, Brook
lyn, N. Y., 1; J. Kubeckas, 
Washington, Pa., 1.

Širdingai dėkojame vi
siems aukotojams ir tiems, 
kurie prisiuntė naujų skai
tytojų. Tikimės, jog kiti 
dienraščio patriotai paseks 
juos.

1 Laisves Administracija

Kas Ką Rašo ir Sako
KEISTA IR KREIVA 

POLITIKA
Mieste Seattle yra sulai

kytas Jęsųs Hernandez To
mas, buvęs Ispanijos respu
blikos valdžios mįnistęris ir 
vadas Ispanijos Komunistų 
Partijos. Šis veikėjas va
žiuoja iš Sovietų Sąjungos į 
Meksiką. Meksikos valdžia 
sutiko jį įsileisti ir prašė 
mūsų valdžios leisti jam 
pervažiuoti per Jungtines 
Valstijas į Meksiką.

Bet Jesus, Hernandez To
mas tebelaikomas Seattle, 
neišleidžiamas. Kame daly
kas? Kaip suprasti bei iš
aiškinti šią Jungtinių Vals
tijų valstybės departmento 
politiką?

Tuo klausimu smarkiai 
išsireiškia Daily Worker 
(lapkr. 17 d.). Laikraštis 
kaltina tūlus valstybės de
partmento žmones simpati
zuojant gen. Franco parti
jai — fašistams falangis- 
tams. Kad Franco nenori 
komunistą matyti Meksiko
je tarpe daugybės Ispanijos 
lojalistų-respublikiečių, tai 
savaime suprantama. Taip
gi suprantama, kad gen. 
Franco bando panaudoti 
mūsų valstybės departmen- 
tą neleidimui Jesus Her
nandez pasiekti Meksiką.

Daily Worker sako “Tie 
patys viršininkai visai nesi
drovi suteikti įvažiavimo, 
pervažiavimo arba išvažia
vimo vizas žmonėms, kurie 
turi aiškius pro-fašistinius 
ryšius. Tokiems žmonėms 
leidžiama atvažiuoti ir per
važiuoti per mūsų šalį, nors 
jie užsiima tokiu darbu, ku
ris yra žalingas mūsų kraš
tui ir mūsų talkininkams. 
Bet mūsų vizų viršylos va
nago akimi stebi kiekvieną 
gilių anti-fašistinių įsitiki
nimų žmogų ir daro viską, 
kad pakenkus įojo darbui*

“Tai kokiu budu mes pra- 
vesime gyveniman trijų 
valstybių deklaraciją dėl 
Italijos — deklaraciją, ku
ri turėsianti tarnauti už pa
vyzdį visai Europai, jeigu

mes nuolatos trukdysime 
anti-fapstams ir juos dis
kriminuosime? Laikas šią 
politiką pakeisti. Pradžia to 
pakeitimo turėtų būti pada
ryta su Hernandezu.”

PIKTAS LIEŽUVIS NE- 
GALI NŪLūžTI

Naujienų redaktorius jau 
seniai visiems Amerikos lie
tuviams žinomas kaipo žmo
nių pravardžiuotojas ir ko- 
liotojas. Jis yra autorius vi
sų keiksmažodžių Amerikos 
lietuvių spaudoje.

Vienas iš jo daugiausia 
neapkenčiamų žmonių šian
dien yra Justas Paleckis, 
Tarybines Lietuvos Aukš
čiausios Tarybos Pręzidiu- 
mo pirmininkas. Negali jis 
to lietuvių tautos sūnaus 
pakęsti, kam jis pasiliko iš
tikimas savo tautai ir jos 
darbo žmonėms, kodėl jis 
neparsidavė naciams ir ne
bandė savo tautą jiems par
duoti.

Todėl Grigaitis dabar Pa
leckį vadina “Padleckiu” 
(Naujienos lapkr. 15 d.). 
Jis, pavyzdžiui, sako: “Bęt 
dabar padėtis yra tokia, kad 
nebėra Lietuvos valdžios nei 
Lietuvoje, nei užsienyje. 
Smetonos valdžią prarijo 
Padleckis, o Padleckio val
džią prarijo Stalinas.”

Tiktai visai suvaikėjęs 
arba ant proto susilpnėjęs 
žmogus gali laikraštyje ši
taip. bjauriotis ir plūstis, ši
taip žmogų pravardžiuoti.

Svarbu štai kas: Grigai
tis niekados niekur nėra 
pravardžiojęs Smetoną ir 
Hitlerį. Jis visuomet juos 
vadina jų pavardėmis, ko
kiomis jie patys save vadi
na.

Šypsenos ’ * *.
Gal Jai Nepavęjmga

Jis: “Ar jūs tikite, jog 
bučiuotis nesveika?”

Ji: “Aš nežinau; matote, 
aš niękuomęt...

Jis: “Neesate bučiuota!”
Ji: “Niekuomet neesu

Raudonosios Armijos tankai pergalingai traukią Kievę gatvėmis, naikindami bar- 
teriškąjį .imwiijcw prię§ą--TV.Qki$kuQ8Ws gtobikuę.

i T"?r'•A*1*’ -nriAf--- - -L i.-'r---, ji

sirgusi.”

Perdaug saulės spindulių 
paverčia, laukus tyrais.

—Arabą posakis.

Pakeitė Topą
Jaunasis laivo* jeiferiantas 

piktai 1 užriko: “Kąš jums 
tiep.ę tas Lviętkas ant stąlū 
padėti?”

Valgių tvarkytojas: “Ka
pitonas taip liepė, tąmjta?’

Leitęnantasy “O! Puikios 
kvįetko.s, ar ne?”

Pusė viso šianąe pasąuly- 
je darbo suaikvojama tam, 
kad parodžius dalykus to
kiais, kokiais jie tikrenybė
je nėra.

-—Konfucijus, Jr,
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LAPKRIČIO MENESĮ MAISTAS 
KOVOJA UŽ LAISVE

Detroito Žinios

Lapkričio mčnesis yra pa-1 
skirtas mūsų valdžios kaipo 
“Maistas Kovoja už Lais
vę” mėnesiu. Pradedant 
lapkričio 1 d., valstijos ir 
miestai, visos federates val
stijų ir apskričių organiza
cijos, visos moterų mokslo 
organizacijos, maisto kon
servatoriai ir išplatintojai, 
visosJ religinės ir darbo gru
pės ir daugelis kitų grupių 
prašomi remti šį vajų, susi- 
pažindant save ir kitus pi
liečius su maisto problema, 
kuri dabar randasi karo 
laike. Ši problema yra seka
ma.

Kaip galima tvarkyti 
maistą namie, kad būtų pa
kankamai tinkamo ir mais-

Puiki Binghamtonieciu 
Talka Farmeriui

W. Laskiui
Po apsilankymo pabaigoj 

šios vasaros pas farmerius 
draugus Laskius (Brookton- 
dale, N. Y.), parašiau Laisvė
je, kaip dabai- sunku farme- 
riam gaut darbininkas, nes vi
si tie, kurie pirmiau dirbdavo 
ant farmii, nuėjo dirbt j ka
rines dirbtuves, kur, žinoma, 
dabartiniu laiku gali daugiau 
pinigų uždirbt. Priminiau, kad 
Laskiai turi daug bulviui pri
sodinę, kurias jiedu vieni var
giai besuspės nukąst pirm ne
gu jos sušals žemėje. Kaip 
pasirodo, tai nekurie Laisvės 
skaitytojai patėmijo tą straip
snelį.

Šiomis dienomis gavau laiš
ką nuo W. Laskio, kuriame jis 
štai ką rašo:

“Praeitos subatos rytą (spa
lių 23) atvažiavo pas mus ta
vo pažįstami binghamtonie- 
čiai: A. žolynas, Kireilis, Ka
minskas ir Pagailskis (gal Pa- 
giegala?—P. š.)— laukėme li
tavęs pribūnant. šie svečiai at
važiavo pamedžiot, bet pama
tę, kiek daug mes turime nu
kąst bulvių, jie medžioklę ati
dėjo kitam kartui, o stvėrėsi 
visi kast bulves. Nors tą dieną 
po biskį lynojo, vienok jie lai
kėsi tol, kol visai jųjų nuga
ros sušlapo... Mat, vėliau pra
dėjo smarkiau lyti. Pernakvo
ję pas mus, ant rytojaus vėl 
visi šokom prie kasimo bulvių. 
Nors jie ne farmeriai, bet dir
bo smarkiai; geri bulvekasiai!

“Tai buvo mum tikras sur
prise ir netikėta laimė! Tai 
pirmas tokis atsitikimas mano 
farmeriavimo gyvenime. No
rėjau jiem užmokėt nors po 
50c į valandą, bet jie visai at
sisakė imti užmokestį. Mes 
esame labai dėkingi tiem drau
gam už tokią puikią mums 
talką.

“Bulvių prikasiau apie 500 
bušelių, šiemet bulvės gerai 
užaugo.

“pradžioj rugsėjo pas mus 
buvo savaitei laiko atvažiavus 
iš Brooklyn© jauna mergina— 
Amilija Rugieniūtė. Kaip tik 
tuo laiku mum prisiėjo kult 
mašina kviečius ir avižas. Nors 
Amilija atvažiavo poilsiui, vie
nok ji stojo su mumis darban 
—mest man prie mašinos pė
dus. Ir šaudė ji juos į mane, 
kaip tik drūtas farmerys. Ne
kartą ji pataikydavo pėdu 
man tiesiog veidan, bet aš 
vistiek gėrėjausi josios darbš
tumu ir vikrumu. Ji laikėsi 
prie “savo“ darbo iki pat pa
baigos kūlimo. Tai smarki 
mergiščia!“

Taigi, draugai binghamto- 
niečiai gerai atjautė farme
riui Laskiui darbymetėje.

P. š.

Jugoslavijos partizanai 
buvo priversti pasitraukti 
iš Peljesac pussalio, kurį 
atakavo naciai su daug di
desnėmis jėgomis.

tingo maisto gerai sveika
tai ir tuomi pačiu laiku tu
rėti pakankamai maisto ka
ro reikalams. Šie reikalavi
mai pasididins kaip vis 
daugiau šalių bus paliuo- 
suotų iš po Ašies jungo ir 
pergalė artės.

Per šį mėnesį, nariai šių 
grupių, kurie jau dirba 
prie vietinių Karo Kainų 
ir Racijonavimo Tarybų, 
arba Maistingumo Komite
tai prie O.C.D., dalyvaus 
šioje programoje, nes šios 
grupės sudarys Piliečių 
Maisto Komitetus kiekvie
name apskrityje. Tie, kurie 
prisidėjo prie racijonavimo 
programos, galės suprasti, 
koksai tai milžiniškas dar
bas ir galės pasisiūlyti pa
dėti. Padarykim mūsų Dė- 
kavonės Dieną (Thanksgiv
ing Day) mūsų tradicinę 
derliaus šventę, rimta šven
te, kada mes visi pagalvo
sime apie mūsų atsakomy
bes kaipo tautos, tautos, 
kuri turi 'galimybės gamin
ti ir produktuoti milžiniš
kus maisto reikmenis, kurie 
dabar turi būti atsargiai 
vartojami.

Patartina atminti, seka
mus dalykus programoj 
“Maistas Laisvei” ( Fo o d 
for Freedom) vajuje. Pro
duktuoti, konservuoti, pasi
dalinti ir neapgaudinėti; 
(fair play).

Programa bus sudaryta, i 
kuri įrodys, kas daroma iri 
kaip galima padėti. Racijo-I 
navimas vėl bus išaiškintas, 
kaip ir kainų kontrolė. Pa
sisekimas visos programos 
priklauso nuo žmonių.

Per lapkričio mėnesį, 
įvairios tautinės ir vietinės 
organizacijos, fraternalės 
grupės, bažnyčių ir parapi
jų draugijos, bus prašomos 
pagelbėt ir remt maisto pro
gramą. Jie bus prašomi su
rinkti medžiagų apie mais
tingumą, konservavimą,var
tojimą pakaitų ir bendrai 
maisto vertės, iš vietinio 
maisto komiteto, į kurį įei
na Comm. Service Member 
of the War Price and Ra
tioning Board, Maistingu
mo Korn. Pirm, ir Vartoto
jų Interesų Kom. Pirm. 
Provincijose apskričių ag
entai padės. Vietinės orga
nizacijos arba grupės turė
tų surengti susirinkimus, 
kuriuose įvairios problemos 
galėtų būti išspręstos.

Iliustruota knygutė, už
vardinta “Jūs Galite Su
trumpinti Karą Su Mais
tu”, prirengta vartojimui 
per šiuos susirinkimus. 
“Maisto faktai”, kur ran
dama įdomių dalykų apie 
maistą, prieinami kiekvie
nam, kuris užinteresuotas. 
Organizacijoms galima gau 
ti įvairios medžiagos apie 
“Food’s Fight for Free
dom.”

Kiekviena draugija arba 
dalis tautinės organizaci
jos, kiekviena bažnyčia, 
kliubai ir grupės gali ir tu
ri prisidėti prie šio mobili
zavimo mūsų maisto resur
sų. Ypač grupės ir organi
zacijos tų, kurie yra atvy
kę iš svetur arba susiraši
nėja su savo giminėmis ir 
taip palaiko kontaktą su jų 
kultūra ir įpročiais, gali 
daug padėti savo patari
mais. Dalis to konservuoto 
maisto net gali patekti' jų 
badaujantiems broliams ir 
seserims užsienyje ir išgel
bėti juos nuo bado.

FLIS.

Pagaliaus jie sugrįžta į namus pas savuosius. Tai grupe amerikiečių, kurie buvo 
įkalinti Japonijoje nuo pradžios karo. Jie tapo iškeisti ant panašios grupės Japo
nijos piliečių, kurie buvo čionai sulaikyti karui prasidėjus tarpe Jungtinių Valstijų 

ir Japonijos. Paveikslas trauktas ant švedų laivo “Gripsholm“ denio, Marmugao 
uoste, Portugališkoj Indijoj.

Koridoj Ilsisi Sovietu Jūreiviai
Mes prašome jūs, visų narių, 

kalbinti ir įrašyti kiekvieną lie
tuvį ar lietuvę į LLD 52 kp., 
kaipo apšvietos ir kultūros or
ganizaciją. Taipgi, kurie dar

St. Petersburg, Florida. — 
Vieną popietį besimaucfydami, 
taip vadinamam “Spa Beach,” 
pamatėme didelę motorinę 
valtį, plaukiančią linkui by- 
čiaus. Valties spalva ir dydis 
panašus į mūsų marinų valtis, 
kuriomis jie čia praktikuojasi. 
Tik mūsų marinų valtys yra 
varomos irklais. Tai motorinei 
valčiai prisiartinant pradėjo
me įžiūrėti vėluką prie valties. 
Vėlokas melsvos spalvos su 
gelsvos spalvos emblemomis. 
Nagi žiūrime ir savo akimis 
netikime — su valties artėjimu 
vis aiškiau matosi ant vėluko 
kūjis ir pjautuvas ir penkia
kampė žvaigždė. Tai Sovietų 
Sąjungos emblema! — sušu
kome. Valčiai priplaukus arti 
seklumos, iš valties iššoko apie 
30 vyrų į vandenį ir lyg kokie 
narūnai lenktyniuodami plau
kia link mūsų. Priplaukę mau
dosi, žaidžia, visi būryje.

Išgirdome, kad jie visi kal
basi rusiškai. Paklausėme, ar 
jie tik ne iš Sovietų ? Atsako 
net keli ant karto: “Taip, 
taip, mes iš Sovietų.” Iš kar
to kalbėjo su mumis gana at
sargiai. Tik pradėjus teirau
tis, ar jie gauna tuos daikte
lius, kuriuos mes jiems iš Ame
rikos pasiunčiamo, kaipo pa
šalpą, jie atsakė, kad gauna 
daug pašalpos iš Amerikos ir 
tuojaus pasišaukė savo būrio 
kapitoną. Kapitonas pasirodė 
gerai apsišvietęs žmogus, pil
nas visokio žinojimo ir jis 
mums užtikrino, kad Sovietų 
žmonės ir raudonarmiečiai 
gauna viską, ką Amerikos 
žmonės jiems pasiunčia ir visi 
yra labai dėkingi Amerikos 
žmonėms. Paklausus, kaip 
jiems čia papuolė atvažiuoti, 
kapitonas mums paaiškino, 
kad jie visi gynė Leningradą, 
tapo sužeisti, , sužaloti, juos 
gydė ligoninėse, o pasveikusius 
Sovietų vyriausybė išleidusi 
juos su kariniu laivu važiuoti 
poilsiui. Leningrado apgyni
mas buvęs labai sunkus. “Tik 
dėka pasišventimui Raudono
sios Armijos ir civilių žmonių, 
—sako kapitonas, — Lenin
gradas tapo išgelbėtas.” žmo
nės nebepaisė savo likimo, ko
vėsi su įdūkusiais nacių pa
baisomis, negaišuodami laiko 
net pavalgymui ar poilsiui ir 
kaip kurie sukniubdavo prie 
savo darbo.

Visi Sovietų jūreiviai gra
žiai, atletiškai išaugę vyrai, 
pilni entuziazmo ir įsitikinę, 
kad jie sugrįžę baigs išmušti 
nacių govėdas iš savo Sovieti
nės tėviškės. Mes besikalbėda
mi su vienu jaunu raudonįū- 
reiviu “gundėme“, kad jis pa
siliktų čia Amerikoj, kad pa
tirti, kaip proletarams gyve
nasi! Jis sako, — tiesa, ypatiš- 
kai nesu patyręs, bet mano 

tėvas buvo proletaru prie ca
rinės Rusijos ir jis man daug 
ko papasakojo. Prie tam, aš 
daug skaitau apie darbininkų 
būklę kapitalistinėse šalyse,— 
atsakė jūreivis.

Bėgyje keletos savaičių mes 
tiek pripratome prie jų ir ka
da jie apleido St. Petersburgą, 
mes lyg nebetekome ir pa
traukimo prie to byčiaus. Bet 
mes jaučiamės turėję laimės 
pasikalbėti su dalimi tų žmo
nių, kurie yra pasiryžę išgel
bėti pasaulį nuo baisio fašiz
mo.

Dar Vienas Laivas
Prabėgus nekuriam laiko

tarpiui vieno sekmadienio po
pietyje vėl pamatėme atmar- 
šuojant didelį pulką raudon- 
jūreivių. Tik dabar, vietoj at
važiuoti motorine valtimi, at
eina porą mailių nuo karinės

Trys Talkininkų Vadai Gal 
Atsišauksią i Vokiečius

London. — čia spėjama, 
kad prezid. Rooseveltas, 
premjeras Stalinas ir ang
lų ministeris pirmininkas 
Churchillas busimoj karo 
konferncijoj gal išleis atsi
šaukimą į Vokietijos gy
ventojus — nuverst nacių 
valdžią ir garbingai baigt 
karą be tolesnio kraujo lei
dimo.

žymėtina, jog ypač So
vietų vyriausybė daro skir
tumą tarp Vokietijos žmo
nių masių ir naciu vadu. C- €■ V €•

Du Vyrai Turi 15 Pačių

Akron, Ohio. — Areštuo
tas Kenneth Jordan, 22 met. 
amžiaus, pabėgėlis iš armi
jos, prisipažino, jog per pa
skutinius dvejus metus jis 
vedė devynias moteris, be 
jokių teisminių perskirų su 
pirmesnėmis pačiomis.

Suimtas ir vienas gumos 
darbininkas už daugpatys
tę. Detektyvai tvirtina, kad 
jis turi šešias pačias.

Gaisrų Nuostoliai

New York. — Per 10 pir
mųjų mėnesių šiemet gais
rai Jungtinėse Valstijose 
padarė $300,872,000 medžia
ginių nuostolių, tai yra 
$46,636,000 daugiau, negu 
pernai per tuos pačius mė
nesius, kaip kad pranešė 
W. E. Mallalieu, pirminin
kas Gaisrų Apdraudos 
Kompanijų Visašališko Su
sivienijimo.

prieplaukos pėsti, maršavimo 
formoj ir vietoj, ką pirmuti
niai atvažiuodavo maudymosi 
kostiumuose, dabartiniai atei
na jūreivių uniformose. Uni
formos eilinių jūreivių — bal
ti lininiai marškiniai su mėli- 
nu palerinuku, kelnės vilnų, 
tamsiai mėlinos spalvos, kepu
rės baltos, su mėlinu rėmeliu 
ir prie kepurės prisegti du 
mėliui kaspinai. Viršininkų 
balti lininiai kauleliai su jiems 
atitinkamais ženklais. Visų 
uniformos švarios ir gražiai 
suprosytos. Atėję arti byčiaus 
nusiėmė uniformas, sudėjo į 
eiles ir ėjo į vandenį maudytis.

Su pastaraisiais irgi teko 
pasikalbėti ir pasiklausyti juos 
kalbant su kitais. Ypatingai 
buvo žingeidi! klausytis, kaip 
vienas buržujiškas rusas, ku
ris atrodė į profesijonalą, ka
mantinėjo raudonjūreivius. Jis 
jiems pasakojo, suljrg savo 
buko supratimo, apie Sovietų 
tvarką. Jis sakė, kad Sovie
tuose tas ir kitas negera ir jis 
rodė apgailos Sovietų žmo
nėms. Bet raudonį oreiviai vi
sai iš lėto, nesikarščiuodami, 
atsakinėjo į to ruso primeti
mus ir jam aiškino, kaip So
vietų Sąjungoje žmonės gali 
pasidaryti, sulyg geriausios iš
galės, kad būtų kuo geriausia 
dėl visų žmonių.

Mums buvo žingeidu pa
klausti jų, ar jie neturi kar
tais bėdų su tokia daugybe vo
kiečių belaisvių ir kokia ap- 
švieta tarpe vokiečių jaunuo
lių ? Raudonjūreiviai mums pa
aiškino, kad Sovietų Sąjunga 
visai neturi bedu su fašistų 
belaisviais. Jie juos didžiumo
je pristato dirbti plytas, tašy
ti akmenis ir gelbėti atbudavo- 
ti miestų namus ir fabrikus, 
kuriuos jie patys sugriovė. O 
pas Vokietijos jaunus belais
vius nesą jokios apšvietos ir 
sako, — jūs girdėdami apie 
jų tokį žvėrišką banditizmą, 
galite patys įsivaizduoti apie 
jų apšvietą. Raudonjūreiviai 
taipgi mums papasakojo dar 
negirdėtų žiaurumų, įvykintų 
per tuos fašistinius žvėris.

Mes visai nesigilinome, kiek 
čia jau buvo Sovietų karinių 
laivų ir ar bus čia jų daugiau, 
nes tai Sovietų, dalykas ir ka
rinis dalykas. Bet mes įsitiki
nome, kad tokie dalykai gali
ma tik Sovietų socialistinėj sis
temoj. Sovietų Sąjunga laiki
nai neteko savos “Floridos”— 
Krimo ir panašių kurortų, į 
kuriuos Sovietijos darbininkai 
važiuodavo poilsiui, pasisma
ginimui, juos dabar turi naciai 
pasigrobę. Todėl Sovietų Są
junga duoda savo karžygiams 
progos važiuoti kariškais lai
vais į Amerikos Floridą poil
sio atostogoms.

J. N. S.

LLD 52 Kuopos Domei
ižnote, kad laikas bėga grei

tai, todėl ir vėl įvyks mūsų 
LLD 52 kp. susirinkimas. Mes 
prašome jūs visų atkreipti aty- 
dą į šį pranešimą ir ateiti į 
susirinkimą anksčiau, negu pra
eitą mėnesį. LLD 52 kp. susi
rinkimas įvyks sekmadienį, lap
kričio (Nov.) 21 d., 1 vai. po 
pietų, 4097 Porter St. Susirin
kimas prasidės viena valanda 
anksčiau todėl, kad vėliau įvyks 
svarbi konferencija dėl Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimo. 
Todėl mes, LLD 52 kp. nariai, 
susirinkę valanda anksčiau, ga
lėsime svarbesnius reikalus ap
tarti, o vėliau turėsime daly
vauti Sąryšio Konferencijoj. 
Todėl, draugai ir draugės, ku
rie įeinate į kokias komisijas 
ar valdybą, einant į susirinki
mą, turėkite prirengtą rapor
tą, arba kurie turite kokių nau-
jų sumanymų dėl LLD org. ar 
kuopos gerovės, visados reikia 
gerai sutvarkyti mintis, kad su- 
taupintų laiką ir būtų aišku, 
apie ką dalykai eina.

nemokėję duoklių už 1943 me
tus, tai tuojaus užsimokėkite, 
nes jau metai baigiasi, pasiim
kite knygas, kurie dar nepasiė- 
mę. Lankykite susirinkimus 
kiekvieną mėnesį! Mes tikimės, 
kad visi atkreipsite atydą ir 
būsite susirinkime.

Apie Būsimą Parengimą
Tik už savaitės laiko, tai yra, 

lapkričio 28 d., mūsų dvi di
džiulės LLD 52 kp. ir LDS 21 
kuopa turės didelį parengimą, 
Lietuvių Svetainėje, ant 25-tos 
ir Vernor. Bus sulošta dviejų 
veiksmų komedija “Vargšas

Philadelphia, Pa.
Astuonių Tautų įvairus 

Parengimas

Ateinantį sekmadienį, lap
kričio 21, 2 vai. po pietų, Uk- 
rainų salėje, 847 N. Franklin 
St., rengia 8 tautos pergalės 
įvairų parengimą, kurios pildys 
ir programą. Nuo lietuvių irgi 
rengiama išpildyti programos 
dalis. Įžanga bus už dyką. Bus 
prakalbų, perstatymų, muzikos, 
deklamacijų ir šokių. Lietuviai 
dalyvaukite, nes mes įsiskaito- 
me į tas tautas, kurios yra pa
vergtos vokiškų barbarų. Bus 
įdomus parengimas. Svetainė 
apšildyta.

A. S.

TALKININKAI SUŽALO
JO DAR 2 JAPONŲ 

LAIVU

Australija. — Amerikos 
ir Australijos lakūnai sun
kiai bombomis sužalojo ja
ponų šarvuotlaivį ii* didelį 
krovinių laivą ties Rabau- 
lu, New Britain salos uos
tu.

LIAUDIES BALSAS
Kanados Lietuvių Savaitraštis 

Station C, Box 1013 
Toronto 3, Ont., Canada

Susipažinkite su Kanados Lietuvių Gyvenimu 
Skaitykite jų savaitraštį

LIAUDIES BALSĄ
Jei kuriems yra keblumų patiems pasiųsti mokestį už 
Liaudies Balsų, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA 
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda dapg 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. 

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančių 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsų ir naudokitės 
tais svarbiais raštais <

Tadas,” kita dalis programos 
bus koncertinė, o vėliau šokiai, 
prie geros muzikos. Tai kaip 
matome, kad turėsime vėl dide
lį ir gražų parengimą ir galė
sime skaniai pasijuokti iš bū
simos komedijos. Taipgi drau
giškai ir linksmai galėsime lai
ką praleisti mūsų parengime.
Apie Kanadiečių Parengimų

Mes žinome, kad Kanados, 
Windsorio, lietuviai, tai mūsų 
artimi ir geri kaimynai ir drau
gai, dalyvauja mūsų parengi
muose ir daugelis vaikinų ka
nadiečių dalyvauja Aido Cho
re ir gražiai dainuoja. Todėl 
gruodžio 5 d. kanadiečiai ren
gia didelį ir naudingą paren
gimą, 1351 Droullard Rd., pel
nas dėl Sovietų Karo Pagalbos. 
Rengia LLD kp. Nepamirškime 
paremti juos.

A Ivinas.

Hartford, Conn.
Mirė Antonina Mikelkienė

Mirė Antonina Mikelkienė, 
teta veikėjos Onos Rudžins- 
kienės, kuri sulaukė 58 metų, 
gyveno Gilbertville, Mass., tu
rėjo stambų ūkį. Paliko nu
liūdime savo draugą ir 4 už
augusius sūnus. Vyriausias sū
nus yra seržantas ir tarnauja 
už jūrų, į motinos laidotuves 
parskrido lėktuvu.

Velionė iš Lietuvos paėjo iš 
Girkių kaimo, Velionos para
pijos. Mirė staiga, turėjo šir
dies ligą. Velionė buvo labai 
draugiška, visus svečius malo
niai priimdavo, asmeniškai pa
žinau ir draugavom apie 20 
metų.

Todėl su draugais J. ir O. 
Rudzinskais nuvykome į šer
menis, kad atiduoti velionei 
paskutinį patarnavimą. Į ka
pus palydėjo apie 50 automo
bilių, o gyvų gėlių vainikų bu
vo tiek daug, kad ir suskaityti 
sunku. Iš Hartfordo dalyvavo 
velionės giminės J. M. Urbo
nai. Lai būna Antaninai leng
va šios šalies žemelė, o liku
siai jos šeimai reiškiame užuo
jautą nuliūdimo valandoj, y

Pilkauskai.

East St Louis, HL
Sekmadienį, lapkričio 7 die

ną, Crystal Ball Room svetai
nėje įvyko paminėjimas Sovie
tų Sąjungos 26-šių metų gyva
vimo ir 10-ties metų Amerikos 
ir Sovietų Sąjungos diplomati
nių ryšių atsteigimo. Kalbėjo 
H. Benjamin, nušviesdamas 
Raudonosios Armijos perga
lingas kovas ir Maskvos kon
ferencijos pasekmingiimą.

Buvo ir kitų kalbėtojų. Pa
sisakyta už reikalingumą antro 
fronto prieš Hitlerį. Dalyvavo 
nemažai ir lietuvių. Aukų su
rinkta $155.75. Mitingas bai
gėsi rodymu Sovietų Sąjungoj 
pagamintų judžių vardu “Le
nin in October.”

A. K.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO
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PITTSBURGH, PA.

(Tąsa)
Vakare užsitepu marmelado ant blyno 

ir valgau. Bet man nesivalgo. Tad pasi- 
nešu blynus išdalinti rusams. Bet atsi
menu, kad mano motina pati juos kepė 
ir gal būt dar kentė skausmus stovėda
ma prie karštos ugnies. Ryšulėlį dedu 
atgal į savo kuprinę ir tik porą gabalė
lių tepaimu rusams.

IX.
Važiuojam jau kelinta diena. Padan

gėse pasirodo pirmieji lėktuvai. Prava
žiuojame keletą transporto traukinių. 
Patrankos, patrankos! Persėdam į karo 
lauko traukinį. Dairausi savo pulko. 
Niekas nežino kur jis iš tikrųjų yra at
sidūręs. Bet kur nakvoju, bet kur gaunu 
rytą maisto ir kažkokių instrukcijų. Ir 
vėl toliau keliauju su savo kuprine ir 
šautuvu.

Kur tik atvykstu, vis nieko iš mūsiš
kių nėra karo sunaikinto j vietoj. Aš iš
girdau, jog mes virtom skrajojama divi
zija, kurią siunčia ten, kur tik yra 
striuka. Tat man visiškai nepatinka. 
Man pasakoja, kad mūsiškiai turi dide
lių nuostolių. Klausinėju Kato ir Alber
to. Apie juos niekas nieko negali pasa
kyti.

Ieškau toliau ir negaliu suvokti, kas 
čia dedas. Tiesiog many įsivyravo keis
tas jausmas. Dar vieną kitą naktį pra
leidžiu lyg koks indėnas. Paskum gavau 
tikslių žinių ir galiu po pietų nueiti į 
raštinę įsirašydinti.

Viršila manęs neleidžia. Esą kuopa po 
poros dienų grįšianti atgal. Taigi nesą 
reikalo į raštinę eiti.

— Kaip praleidai atostogas? — klau
sia jis. — Puikiai, ką?

— Iš dalies, iš dalies, — sakau.
— Taip, taip,—kalba jis, — jei nerei

kėtų vėl išvykti. Juk atostogos papras
tai baigiasi nei šiaip nei taip. Liūdna 
skirtis.

Bastaus aplinkui laukdamas savo kuo
pos. Štai ji pargrįžta pilka, purvina, ap
siblausus ir nepatenkinta. Pašokstu. Įsi
maišau draugėn ir dairaus savųjų, štai 
Tjadenas, toliau šnirpščia Mileris, ten 
Katas su Kropu. Savo šiaudinius čiuži
nius pa s i k 1 o j a m e šalimais. Žiū
riu į juos. Kažkodėl jaučiuos kal
tas, nors nėra tam ne mažiausio 
pagrindo. Prieš gulsiant išsiimu likučius 
marmelado ir bulvinių blynų ir vaišinu 
draugus. Du blynai truputį apipelėję, 
bet dar valgyti galima. Apipelėjusius pa
siimu pats, o sveikus duodu Katui ir 
Kropui. Katas kramtydamas klausia:

— Tur būt jie mamos darbo?
Linkteriu.
— Geri, — sako jis, — tuoj skonį pa

junti.
Aš ko tik neverkiu. Savęs jau nebepa

žįstu, nesižinau. Juk vėl bus gerai: čia 
Katas, Albertas ir kiti. Čia aš priklau
sau jiems.

— Tu laimingas, — šnabžda Kropas 
rengdamasis gulti, — sako, mums teks 
vykti į Rusus.

Į Rusus.... Ten jau nebėr karo.
Toli graudžia frontas. Barakų sienos 

dreba.
w • *" • *" ** • w

Prasideda didelis taisymas, valymas. 
Pražvalga po pražvalgos. Mus apžiūri
nėja iš visų pusių. Suplyšusius daiktus 
pakeičia gerais. Man pavyko gauti gana 
geras švarkas. Katui, žinoma, netgi visi 
rūbai. Eina gandai, kad būsianti taika. 
Tačiau greičiausia kita nuomonė tikres
nė: mes turėsim vykti į Rusų frontą. Bet 
kuriems galams Rusų fronte mums ge
resni daiktai? Pagaliau praskamba: kai
zeris atvyksta apžiūrėti fronto. Štai dėl 
ko tos pražvalgos.

Per astuonias dienas tiek mus lamdė, 
tiek vaikė, jog galėjai žmogus įsivaiz
duoti naujokų kareivinėse besąs. Visi 
susierzinę ir nervingi. Kuriam galui čia 
mums tas stropus taisymasis, valymas ir 
juo labiau iškilmingas maršas. Toki da
lykai labiau kareivius erzina nekaip pir
mosios pozicijos.

Pagaliau atėjo ir laukiamoji valanda. 
Stovime ramiai. Pasirodo ir kaizeris. 
Mums įdomu, kaip jis atrodo. Jis eina 
pro mus išrikiuotus. Ir galiausia aš tru

putį atsižavėjau jį pamatęs: iš paveikslų 
jį vaizdavausi esant didesnį ir galinges
nį, pirmiausia, tai bent turint tvirtą bal
są.

Jis dalina geležinius kryžius ir kalba 
čia į vieną, ęia į kitą. Po to mus išve- 
džioja į vietas.

Vėliau prasideda pas mus kalbos. Tja
denas nustebęs sako:

— Tai yra visų vyriausias, koks tik 
gali būti. Bendrai, kiekvienas prieš jį 
turi ramiai stovėti.

Jis užsisvajoja:
— Prieš jį ir Hindenburgas stovi ra

miai, ar ne?
— Taip, — patvirtina Katas.
Tjadenas dar nebaigė. Jis kiek pagal

vojęs klausia:
— Ar karalius taip jau prieš kaizerį 

turi ramiai stovėti?
To nė vienas iš tikrųjų nežino, bet ne

sinori tikėti. Jie abu jau toki aukšti, tai
gi vargu bau bestovi kuris prieš kurį ra
miai. ,

— Ką tu čia niekus kalbi, — sako Ka
tas. — Svarbiausias dalykas, kad tu ra
miai stovi.

Tačiau Tjadenas įsitraukė visiškai. Jo 
šiaip jau trumpas protas, bet šį kartą 
dirba kaip reikiant.

Supranti, — pareiškia jis, — aš stačiai 
negalėjau ir pamanyti, kad kaizeris taip 
jau privalo eiti “pasitaisyti”, kaip ir aš.

— Čia tai jau iš tikrųjų tavo tiesa,— 
jukasi Kropas.

— Kvailam ir pintinė skamba,—pri
duria Katas. — Tavo smegenyse priviso 
utėlių, Tjadenai. Bėk tu pats greičiau 
“pasitaisyti.” Gal tau prablaivės galvoj, 
ir nekalbėsi kaip koks pienburnis.

Tjadenas išnyksta.
— Viena norėčiau žinoti, — sako Al

bertas, — ar dar karas bebūtų, jei kai
zeris “ne” pasakytų.

— Aišku, kad būtų, — įsikišu ag, — 
juk šiaip ar taip jis pirmas pradėti vi
siškai nenorėjo.

— Kad ne jis vienas, bet, pavyzdžiui, 
kokia dvidešimt trisdešimt aukštųjų 
žmonių pasakytų “ne.”

— Tat galimas daiktas, — priduriu,— 
bet jie kaip tik ir tenorėjo karo.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
ŽMOGUS ANT ŠIUKŠLYNO

Pajūry, už miesto, stovi 
Dumpas išmatų senų, 
Laikas jas tenai sukrovė 
Iš visokių liekanų.

Štai šilkinis čeverykas, 
Nudėvėjo jį ponia, — 
Savo pareigas atlikęs, 
Baigia amžį purvyne.

Švarkas štai kapitalisto, 
Jo papuošalas gražus, 
Ištarnavęs jam jaunystę, 
šiukšlyne dabar jis žus.

Lovos, lietsargiai, rakandai 
Ir kitokie čia daiktai, 
Laipsniškai rudy j a, genda, 
Likę išmatos tiktai.

Po šiukšlyną vaikštinėja 
Senas valkata, žmogus; 
Išmatas ten penkinėj a, 
Jis, kaip išmata-—pigus.

Tai vargdienis nelaimingas, 
Renka duonos pluteles... 
Bosas darbu jo turtingas 
Ir jį metė į šiukšles!

Visą amžį jis vergavo, 
Šiandien liko be spėkų; 
Jį gyvenimas apgavo 
Ir atskyrė nuo vaikų.

Kas pasenta, ar suklumpa
Savo amžiaus sukury, — 
Tokį numeta ant dumpo, 
Ten už miesto, pajūry.

A. K—kis.

Užkvietimas ir Pranešimas.
Pittsburgh ir apylinkės vi

siems lietuviams svarbu žinoti, 
kad lapkričio 27 dieną, šešta
dienį, 7:30 vai. vakare, L.M. 
D. Svetainėje, 142 Orr Street 
įvyks labai svarbus parengi
mas, kur bus šokiai prie ge
ros orkestros ir bus išleista 
dovanų karo bonais, kurių ti- 
kietai jau nuo seniai yra par
davinėjami. Karo bonai bus 
iškeisti dovanoms pirmas $50 
vertės ir dvi sekamos dovanos 
po $25. Pelnas nuo to yra ski
riamas nupirkimui dviejų am- 
bulansų, kurių vienas skiria
mas Amerikos Raudonajam 
Kryžiui ir kitas Lietuvių Pul
kams eilėse Raudonosios Ar
mijos.

Prašome pinigus ir tikietu- 
kus gražinti komitetui ne vė
liau lapkričio 25 dienos, kad 
būtų galima iš anksto sutvar
kyti.

J. Mažeika.

Dabar eina SLA nominaci
jos į Pildomąją Tarybą, tai 
manau, kad bus labai naudin
ga SLA nariams plačiau susi
pažinti su ponu Povilu Dar
giu, kuris nori įsiveržti į Pil
domąją Tarybą ir ar verta 
mums tokį žmogų įsileist.

Jis mokėsi ant advokato, jo 
brolis J. Dargis dėjo pastan
gas, kad Povilas būtų advo
katas. Paskui Povilas Dargis' 
vyksta į Smetonos valdomą 
Lietuvą su tikslu, kad jis ten

galės atsidaryti ofisą ir gerai 
gyventi. Ten jam nepavyko. 
Iš Lietuvos nusidangino į Ber
lyną, o iš ten atgal į Ameriką. 
Čia atvažiavęs keikė Smetoną, 
paskui vėl su jais bičiuliavosi. 
O dabar visiems yra žinoma 
Dargių užpuolimas ant dabar
tinio SLA . Vice Prezidento 
Mažuknos, kur žmogus buvo 
sumuštas, kad net reikalinga 
buvo daktaro pagelba.

Bendrai visi žinome, kad 
ponas Povilas Dargis nieko 
nėra nuveikęs naudai visuo
menės, kad jis tik žiūri savo 
biznio, savo asmens reikalų ir 
jungiasi su priešais darbo 
žmonių. Aš patariu visiems S. 
L.A. nariams nominuoti seną 
SLA Vice Prezidentą L. K. 
Mažukną į tą pat vietą, ku
ris yra sąžiniškas žmogus ir 
tinkamas kandidatas.

SLA Narys.

Minėtos draugės yro progre- 
syviškos ir rėmėjos demokrati
jos. E. čekanauskienė paauka
vo $1 į Apšvietos Fondą, nors 
ir ligone būdama.

Geriausios jums sveikatos!
J. K. Navalinskienė.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

KONFERENCIJA
LDS 1-mo Apskr. metinė konfe

rencija įvyksta lapkr. 21 d., 11 vai. 
ryto, 376 Broadway, So. Boston, 
Mass. Visi delegatai nepamirškite 
savo pareigų. — D. J., Apskr. Pirm.

(272-274)

Binghamton, N. Y.
Aplankius Ligonę.

Sveiksta d. E. čekanauskie- 
nė. Sugrįžo iš ligoninės ir jau 
vaikščioja, nors dar yra po gy
dytojaus priežiūra. Jos atlan
kyti buvo atvažiavusi d. S. 
KvalkaUfckienč, jos artima gi
minaitė, iš Zion Grove, Pa., 
Shenandoah apylinkės. Links
ma buvo ją matyti, taipgi link
sma matyti d. čekanauskienę 
sveikstant.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS l
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

I Vietos ir impor- 
| motos degtinės ir 
| vynaif g e r iausių 
B bravorų alus ir 
U ėlius. Kada būsite 
3 Brooklyne, užeiki- 
| te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž 6 j i m u i gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

nj rikoniškais. Rei- 
' 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. GLenmore fi-6191

g

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

*
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- ) 

mai visose dalyse miesto. , ! 
Ten!. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGIIT-—IIAvemeyer 8-1158

<♦>
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y<!>

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas Ir už prieinamą kalną

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

J. GARŠVA
Graborius-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

NOTARY 
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Penktad., Lapkričio 1948

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)

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)

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)

GREAT NECK, 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. Užkviečiame visus 
dalyvauti. (271-273)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dėdės Vinco Kirk- 

lausko ir pusseserės Levosės Kirk- 
lauskaitės. Jiedu gyvena Pcnnsyl- 
vanijos valstijoj, kur nors mainų 
apylinkėse. Kas £ino apie juos, pra
šau pranešti jiems ir man sekančiu 
adresu. Danielius Kirklauskas, (Dė
dės broliu sūnus), 655 N. 11th St., 
Philadelphia, Pa. Netik būsiu dėkin
gas, bet atlyginsiu už patarnavimą.

(272-274)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. rengia prakalbas su 

koncertine programa. Įvyks sekm., 
lapkričio 28 d. Progresyvių Kliubo 
salėje, 325 E. Market St. Durys at
daros 3 vai. dieną. Kalbės LDS Cen
tro Sekr. J. Gasiūnas iš Brooklyno. 
Lyros Kvartetas dainuos liaudiškas 
dainas, taipgi dalyvaus ir kiti daini
ninkai. Kviečiame vietinius ir Wyo- 
mingo kolonijos lietuvius dalyvauti, 
išgirsti J. Gasiūno prakalbą apie šių 
dienų karą ir Lietuvos likimą. Taip
gi turėsime skanių užkandžių ir 
įvairių gėrimų. Įžanga veltui. — 
Rengėjai. (273-274)

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

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

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

30 Dieną 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosim* 
Jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50

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

Lietuviu Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuot* 
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 modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermenine. Mūsų pa

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Dešimt Dienų, Kurios 
Išgelbėjo Pasaulį

(Tąsa nuo 1 pusi.) 
džiagines jėgas faktinai vi
sos pavergtos Europos. Ir 
jau pirmuoju karo pusme
čiu Raudonoji Armija su
davė ties Maskva vokiečiam 
tokį smūgį, kad išblaškė 
pasakas, skelbusias, kad 
vokiečių armija, girdi, 
esanti nęsumušama. Tai 
buvo didysis atogrąžos 
punktas kare prieš hitle- 
rizmą. Skaudūs nusivyli
mai ir nusiminimas, iki tol 
slėgę pažangiąją, civilizuo
tą, demokratinę žmonijos 
dalį, matant tik hitlerizmo 
laimėjimus, nuo tada pra
dėjo pasikeist viltim ir pa
sitikėjimu pažangos ir de
mokratijos jėgomis.

Stiprus atsparumas So
vietų Sąjungos, prieš kurią 
buvo suburtos pačios di
džiosios hitlerininkų jėgos, 
davė anglam ir amerikie
čiam talkininkam progą be 
kliūčių išbudavoti savo ar
mijas, išvystyti karinę ga
mybą ir pasiruošti veiks
mams Šiaurinėje Afrikoje 
ir Italijoje. Smūgiai, ku
riuos Raudonoji Armija 
kirto 1942 m. žiemų ir 
1943 m. vasarą, supurtė 
hitlerinės Vokietijos ir jos 
pastumdėlių jėgas ir suda
rė sąlygas, leidžiančias su
duot galutinąjį, mirtinąjį 
smūgį fašistams.

Tai laimė pažangiajai 
žmonijai, jog Sovietų Są
junga pasirodė ne gležnas 
ir silpnas kūnas, kokio 
priešąi tikėjosi, bet stipriai 
sunerta, nepaklibinama jė
ga. šiandien jau aišku, kaip 
milžiniškai Sovietų Sąjun
ga patarnavo žmonijai, ko
vodama taip tvirtai ir did
vyriškai, kaip dar niekur 
iki šiol nebuvo matyta.

Kalbėdamas apie Spalių 
Revoliucijos dienas, vienas 
amerikietis (rašytojas 
John Reed), pavadino jas 
“Dešimčia Dienų, Kurios 
Sudrebino Pasaulį.” Šian
dien mes turėtume pilną 
teisę pasakyti, jog Spalių 
Revoliuciją tai buvo dešim- 

' tis dienų, kurios išgelbėjo 
pasaulį. Įsitikint, jog tai 
nėra perdėjimas, reikia tik 
įsivaizduot, kokiu keliu da
bartiniai įvykiai būtų nu
ėję, jeigu Sovietų Sąjungos 
nebūtų.

LIETUVOS VILTIS
Vienas Sovietų Sąjungos 

galybės pagrindų tai yra 
visų sovietinių tautų pilna 
lygybė ir tarpsavinis jų 
draugingumas. Juk tiktai 
sutartinojoj Sovietinių Res
publikų šeimoj ir lietuvių 
tauta gavo dar pirmutinę 
progą išvystyti kūrybines 
savų jėgas. Per vienus sa
vo gyvavimo metus Lietu
vos Tarybų Respublika nu
žengė didžius žingsnius pir
myn kultūrinėje ir ūkinėje- 
ekonominęje srityse ii’ pa
dėjo pamatus sparčiam ąu-! 
gimui tautinės savo gero-! 
Vės.

Tiktai broliška Sovietų 
Sąjungos tautų parama ir 
herojiška Raudonosios Ar
mijos kova teišgelbės lietu
vių tautą nuo to kartaus 
likimo, kuriam vokiečiai už
puolikai buvo ją nusmerkę. 
Su džiaugsmu ir vilčia, to
dėl, lietuviai stebi Raudo
nosios Armijos laimėjimus 
ir patys visais galimais bū
dais veikliai dalyvauja ko
voj prieš hitlerizmą. Savo 
kraujo aukomis ir pergalė
mis lietuvių tauta užant
spauduoja visų tarybinių 
tautų b(rplybę.

Raudonojo Kryžiaus 
Planai Kalėdoms

Kalėdų sezonas šiais me
tais prasidės anksti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. 
Taigi tėvai ir motinos gali 
būti ramūs, nes turi žinoti, 
kad jų sūnai, kur jie be
būtų, praleis šventes links
mai, nežiūrint karo.

Nei vienas nebus pamirš
tas; nei kariai ligoninėse, 
nei tie, kurie tarnyboje a- 
vanpostuose, nei vyrai sto
vyklose; ir visi tie, kurie 
galės atsilankyti į Raudo
nojo Kryžiaus kliubus ir 
pasilinksminimo vietas arba 
centrus, dalyvaus Kalėdų 
pramogose, kurios apims 
visą pasaulį.

Raudonojo Kryžiaus kliu- 
bai ir pasilinksminimo cen
trai bus vietos didelės veik
los. Kalakutas su bruknė- i 
mis ir visais priedais bus 
pagamintas visuose Raudo
nojo Kryžiaus restauranuo- 
se. Visoki Kalėdų papuoša
lai, kurie tiek daug priside
da prie Kalėdų nuotaikos, 
yra siunčiami kliubų direk
toriams užsienyje. Kalėdų 
ir Naujų Metų pramogos, 
koncertai, šokiai ir įvykiai 
planuojami. Dovanos siun
čiamos į ligonines, ir tiems, 
kurie negali atsitraukti nuo i 
tarnybos. 750,000 pakelių, ■ 
gražiai papuoštų ir su Rau-! 
dojono Kryžiaus sveikini-i 
mais, jau išsiųsta. Pake-' 
liuos randasi saldainių, ka
vos, cigaretų, prezervuotų 
vaisių, ir rašymui
su kalendorium ir paišeliu. 
Kortos ir įvairūs žaidimai 
bus išdalinti ligoninėse.

Ligoninėse šioj šaly Rau
donojo Kryžiaus pagelbi- 
ninkai aprėdys eglaites ir 
papuoš kambarius. Kalėdų 
giesmės bus giedamos, 
ir Raud. Kryžiaus Grey La
dies lankys ligonines Kalė
dų Dieną su dovanomis, 
“ice cream” ir pyragaičiais. 
Raudonojo Kryžiaus pra
mogos ir šokiai planuojami 
kiekvienos ligoninės pasi
linksminimo kambariui.

Sudarymui Kalėdų nuo
taikos, stovyklose ir kituo
se centruose, daugiau negu 
1,000 pakelių, kiekvienas 
turi užtektinai medžiagos 
parūpinti papuošalų pramo
goms iš 500 vyrų, Raud. 
Kryžiaus direktorių jau iš
siųsta į visas pasaulio da
lis.

Specialiai planai daromi 
dėl tarnybos vyrų jūrose. 
Su Special Service viršinin
kais, Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai suorganizuos 
Kalėdų pramogas ir įvairių 
rūšių pasilinksminimus. Ir 
šiems Raudonasis Kryžius 
pristatyts Kalėdų papuoša
lų.

knygele

Jaunieji kitų Jungt. Tau
tų neužmiršti. American 
Junior Red Cross supakavo

Daugiau Kiaulienos 
Galina Pirkti

Washington. — Prade
dant šiupm penktadieniu, 
bus dviem štampų punktais 
numuštą svaras kiaulienos 
ir vien iš jos pagamintų de
šrų; o kai kurie pigieji 
kiaulienos produktai gali
ma būsią pirkt net visai be 
štampų, kaip praneša valdi
nė Kainų Administracija.

Paskutiniu laiku' daug 
daugiau prigabenta kiaulių 
į Chicago's skerdyklas. Kai
nų Adihinistracija, tačiau, 
įspėja, jog toliau gal ir vėl 
teks pakelti kiaulienos 
pilnėtus.

net 100,000 dovanų pakelių, 
kurie jau išsiųsti. Vaikai 
pabėgėliai okupuotų šalių, 
kurie dabar gyvena Angli
joj ir Airijoj, su Anglijos ir 
Airijos vaikais gaus dova
nų. Ir panašūs pakeliai 
siunčiami į Airiją, Rusiją, 
Centrales Amerikos ir Pie
tų Amerikos šalis, ir kitas 
pasaulio šalis. Kiekvienas 
pakelis turi dvyliką daiktų, 
visi nauji, ir kiekvienas pa
kelis turi aprūpinti dvyliką 
vaikų.

Am. Red Cross.

Montello-Brockton, 
Mass.

Lapkričio 1 d. LLD 6-tos 
kuopos nariai laike savo mė
nesinį susirinkimą, Liet. Taut. 
Namo mažojoj svetainėj. Susi
rinkimas buvo entuziastiškas 
ir konstruktyvis. Jame padary
ta keletas stambių nutarimų ir 
paaukota nemaža pinigų su
ma geriems tikslams.’

Delegatų raportai iš Mas
sachusetts ir apylinkės pa
žangiųjų lietuvių konferenci
jos, įvykusios spalių 17 d., So. 
Boston, Mass., parodė, jog 
darbas sukėlimui trijų tūks
tančių dolerių Nacionaliam 
Karo Fondui yra planingai 
pradėtas. Tam tikros blankos 
surašymui žmonių vardų jau 
išdalintos ir aukotojų kontri
bucija jau priimama.

Laiškas nuo centralinio ko
miteto šaukimui Demokratinių
Amerikos Lietuvių Suvažiavi
mo, užkviečiant mūsų kuopą 
dalyvauti būsiančiam suvažia
vime, skaitytas ir priimtas. 
Kuopos nariai entuziastiškai iš
reiškė pritarimą ir nubalsavo 
pasiųsti vieną delegatą į minė
tą suvažiavimą, gruodžio 18 
ir 19 dd. Brooklyn, N. Y. 
Taipgi, likosi nutarta parašy
ti pasveikinimo laiškas ir pa
aukota penki doleriai paden
gimui suvažiavimo lėšų. »

Nutarta paaukoti penki do
leriai Nacionaliąm Karo Fon
dui ir kiti penki doleriai 
Brocktono United Community 
Fund. Tas parodo, kaip mūsų 
progresyviai lietuviai atsineša 
linkui laimėjimo šio visasvie- 
tinio karo.

Lapkričio 3 d. Rusijos Karo 
Pagalbos Komitetas laikė savo 
susirinkimą Brocktono Jaunų 
Vyrų Krikščionių Susivieniji
mo name. Į šį komitetą įeina 
visokių tautybių žmonės. Lie
tuvių randasi stambi reprezen
tacija. Kitų tautybių atstovybė 
nėra labai skaitlinga, bet susi
deda iš pasižymėjusių visuo- 
meninkų.

Posėdis buvo aiškus ir reikš
mingas. Su lyg sekretoriaus ra
porto pasirodė, jog drabužių 
ripkimo vajaus darbas yra la
bai sistematiškai daromas, šio 
mėnesio 22 d. prasidės drabu
žių vajus ir tęsis visą savaitę. 
Bus paskirtos ir paženklintos 
atatinkamos vietos drabužiam 
sunešti. Tokių vietų bus daug 
po visą miestą. Yra manoma, 
kad bus vartojamos ugniage
sių stotys. Brocktoniškiai turės 
progą sunešti aukojamus daik
tus į paženklintas vietas.

šiuomi tarpu, iki šio mėne
sio 22 d., bus vartojama viso
kios priemonės išaiškinimui 
rę.ikšmės to svarb.aus reikalo, 
pięie šio naudingo ir stačiai rei
kalingo darbo turės prisidėti 
visokios įstaigos, kaip tai, 
mokyklos, bažnyčios, teatrai, 
susivienijimai, visokios draugi
jos ir kliubai. Brocktono mies
to majoras, Joseph II. Dow
ney prižadėjo parūpinti viso
kius trokus iiugabenįmui dra
bužių į centralinę stotį be jo
kio apmokėjimo.

Minėtas vietinis komitetas 
jau gyvuoja hovęik nuo pra
džios karo. Jo< palaikymui pri
sidėjo progresyviai lietuviai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MQTERYS
Bendras Fabriko darbas 

Nereikia Patyrimo.

$24.70 PRADŽIAI
W 48 Valandų Savaitę. 

Kreipkitės visų savaitę.
ODORA CO., INC.

625 W. 25th St., N. Y. Matyklt Mr. Carson.

NAMU DARBININKĖ—BROOKLYNE
Prie dirbančios poros, vienas 10 metų vai

kutis. Atskiras kambarys. Skambinkite — 
DEWEY 9-3611 po 4 vai. dienių.

(274)

MERGINOS-MOTERYS. maisto išdirhystėj, 
nuolat; linksmos darbo sąlygos, sena įstaiga. 
Kreipkitės asmeniškai. IIOLSUM, 130 Imlay 
St., Brooklyn. Erie Basin.
_______________________ ______________ (275)

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer Mašinos. 

Sekšinų darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga; laikus ir pusė vir
šaus 35 valandų.

LEN-ROSE TOGS
112 Leonard St. (Mąntrose Ave.) 

Brooklyn.
(280)

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 Ąve. BMT station LIRR Ęast New 
York Station.

(273)

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAS FABRIKO DARBAS. RELIGI

NIAI IŠDIRBINIAI, PATYRIMAS NEREI
KALINGAS; PRADŽIAI $20. — 40 VALAN
DŲ SAVAITĖ; LAIKAS IR* PUSĖ UŽ 
VIRŠLAIKIUS.

VICTORY
86 FORSYTHE ST.. CITY

(274)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

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)

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinus darbas. Nuolatinis. Viršlaikiai.

WINTER-GLAZE, INC.
51 Manhasset Ave., Manhasset, L. L 

TELEFONAS MANHASSET 810.
(280)

Ilgiausiai jame atstovavo ir vi
są laiką energingai darbavosi 
šie asmenys: K. Beniulis, K. 
Čeraškienė, P. Baronas ir P, 
Sinkevičienė.

Lapkričio 4 d. Rusijos Ka
ro Pagalbos Komitetas turėjo 
prakalbas Brocktono Jaunų 
Vyrų Hebrų Susivienijimo Na
me. žmonių prisirinko nema
žai ; visokio amžiaus ir visokių 
tautybių. Pirmininkavo vienas 
iš komiteto narių, p. S. Kib- 
rick. Kalbėtoju buvo mme. 
Nilla Magidoff, pasižymėjusi 
rusų žurnalistė, kuri nelabai 
seniai atvyko į šią šalį. Jos 
prakalba buvo labai reikšmin
ga ir padarė didelį įspūdį pu
blikoj.

Kalbėtoja nurodė, kaip So
vietinių respublikų liaudis tu
rėjo panešti daug sunkenybių 
per tuos dvidešimts šešis me
tus, kuomet reikėjo ne tik 
pirmojo, pasaulinio karo nu
alinta šalis ekonomiškai pa
kelti, bet tuom pačiu sykiu tu
rėjo vesti karą prieš visokius 
agresorius. Nupiešė žmonių 
didelį pasišventimą ir jųjų 
pergyvenamus vargus. Ypa
čiai dabartinio karo metu, ko
kius pasiaukojimus daro ir ko
kias kančias jie turi pergyven
ti, pasaulis niekuomet negalė
siąs įsivaizdinti nei suprasti.

Darė palyginimus tarpe 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
ir Sovietų Sąjungos žmonių 
gyvenimo. Trumpai, aiškiai ir 
drąsiai atrėmė visokius daro
mus užmetimus Sovietų val
džiai kas link pilietinės ir rc- 
ligijinės laisvės.

X. Kareivis.

Anglai Pataria Prancūzam 
Išlaisvint Lebano Vadus

London. — Anglų vyriau
sybė patarė Tautiniam 
Prancūzų' Komitetui pa- 
liųosuot Lębąno pręęidentą 
įr kitus areštuotus valdi
ninkus. Prancūzai juos are
štavo, kada tautinis Lebano 
seiiųas paskelbė savo kraš
to nepriklausomybę nuo 
Francį jbs?

firkctanu įcąro bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
pams.

'? , y. 't iii.■

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNA LAIKA IR DALIAI LAIKO
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKŲOTOJAI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠĘAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 W. 23RD ST., N. Y. 1 
Arba kreipkitės 6 F.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.
__________________________________ (X)

MAUDYNIŲ PRIRUOŠĖJOS 
IR VALYTOJOS 

dėl

UNION LEAGUE CLUB.
Trumpos Valandos

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Gera Alga

KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER 
88 EAST 37TH ST., NEW YORK 

(273)

REIKIA MERGINŲ
16 — 18 METŲ

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

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP.,
85 KAST 10TH ST., NEW YORK CITY.

(275)

KOSMETIKŲ FABRIKAS 
t Suteikia linksmą darbą 

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA 

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

Just Off 5th Avenue
(275)

REIKIA MERGINŲ
18 — 30 METŲ

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

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

(276)

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)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU- .
RACIJOS PATYRIMU. 

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
LR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ. 

66 WEST 23rd ST., N. Y.
' (X)

OFISO. FABRIKO MERGINŲ IR MOTE
RŲ REIKIA. GERA PROGA. NUOLATINIS 
DARBAS PASTOVIOJE ĮSTAIGOJE. RAN
DASI UŽ 1 BLOKO I VAKARUS NUO 
BROADWAY IR 125TH ST.

SINCLAIR & VALENTINE CO.
611 WEST 120TH ST.

(273)

KEPTUVĖJE PARDAVIMUI MERGINOS 
Sekmadieniais, Šventėse ir naktim nedirbama. 
CALLANAN'S MARKET, 201 FULTON ST., 

NEW YORK CITY.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI 
ar

JAUNI VYRAI* / •* ! / į »
Dirbti nuo 2 iki 6 dienomis, 

šeštadieniais nuo 9 iki 3.
TURI BUT LANKANTI 

HIGH SCHOOL 

60c I VA^ĄND^

UNITED CARRIERS CORP.
150 WEST 38TH ST.

(276)

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
Būtinas Darbas. 

Mechanikai- Pagell)ininkai— 
Vyrai Prie Šmaravimo—Valymo 

Nuolatinis Darbas; Pokarinė Ateitis.
Aukščiausios Alj0s, Palyginus su' Kitom 

Karo Pramonėm.
Tik tie priimtini, kurie Kreipsis Sulyg 

USES Plano (su darbdavių paliudijimais)
SQUARE MOJQR SALES? CO, 

VZ645 E. Tremont Ave., Bronx.
' ' " ' ' <27G>

įteikia Mechanikų—Karinis Fabrikas. Gera 
alga; daug ' viršlaikių. Twix Mfg.’, 40-00 
21st Street, L. L City. (Queens Plaza). Iš 
būtinų darbų reikia pa i i uogavimo certifikato.

■ >: (279)

T .'"."r1'1“.".' e n!z'* ...y. ,!■ I ■. * 

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI 

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE 
Engineering Works, Inc. 

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

Unitęd 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
gm

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
PAGEIDAUJAMA VYRŲ VIRŠ 38 M,

PAGELBĖTI KARO LAIMĖJIMUI 
BŪTINOJE PRAMONĖJE KAIPO:

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.

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI 
BŪTINAS DARBAS > 

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI 
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

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

sulyg USES plano (su darbdavių paliuo- 
•stvimo iš pirmesnių darbų).

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

PR. 4-4100
(277)

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

BERNIUKAI — 16 METŲ
KAIPO PRADINIAI MOKINIAI

Puikiausios progos pakilimams prie elek
tros ir mechaniškų darbų. Viduj, dienos 
šviesoj darbas apskritų metų.

GERA PROGA

BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.
37TH ST, & 12TH A VE,

BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(274)

ELEKTRINIŲ MOTORŲ 
MECHANIKAI

TIKTAI LAVINTI
Fabrike įvairių pataisymų darbas.

TAIPGI MAŠINISTAI
Išsilavinę pilnam mašinšapės darbui.
Aukštos algos. Viduj, dienos šviesoje dar

bas apskritų metų.
BENJAMIN’S FOR MOTORS, INC.

37TH ST, & 12TII AVE, 
BROOKLYN

NETELEFONUOKITE
(275)

APVALYTOJAI
BŪTINA PRAMONĖ 

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/Sc Į VALANDA 

42 VALANDŲ * ŠAVĄm 
LĄIKAS IR VVSĖ Ųž VIRĄLArtttUS. 

DIENtNtS I)ARBAS.’GARANTUOTA' ALGA 
$32 Į SAVAITĘ. ' '

GEROS DARBO SĄLYGOS; LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA' AMŽtAUŠ'" APRIBAVIMO.

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WĘST"47'tlt ST.______ (279)

REIKALINGAS VYRAS '
Kaipo Feėderis prie džiabipio preso 

BOYLE TAG MFG. CO.
215 WEST 20TH‘ ST, CITY
J(274)

6 VYRAI 
žiedžiai krovimui. Alga 70c į valandą, pri

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

Gale2 Court St,- Brooklyn, N. Y.
(277)

STOGDENGIAI 
Su patyrimu gauti užsakymus ir turinti chauf
feur’s license. $10 į dieną; nuolatinis darbas.
T. Wynne Roofing Co. 820 West 15th St.

* (274)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

_________________________________________ (X)

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

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

(X)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMU VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI. KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINTERIO 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVŪS 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>

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

VIRŠŲ DARYTOJAI
VYRAI METALO DARBUI

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN-
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE »IR. FIŲES
‘ '■ (X)

ANT UPES GILINIMO 
LAIVO

Piliečiai ar ne piliečiai. Su ar be upei 
gilinimo patyrimu. Nuolatinis darbas. Uniji
nės algos. Reikalingas paliuosavimo pareiš
kimas jei pirmiau dirbęs būtinoje pramonėje 
laike 60 dienų. Kreipkitės J ofisą. Henry Du 
Bois Sons, 17 State St, N. Y. C.

(X)

MECHANIKAI (2)
Naktinis darbas didelėje transpor- 

tacijos firmoje, darbas prie karinių 
materialų. Geros ęlarbo sąlygos. Tu
ri gyventi arti Bridgeton, N. J.

Iš būtinų darbų reikia turėti 
paliuosavimo pareiškhną-

Rašykite ar Telefonuokitc j
CROSS TRANSFOWI'ATICN, ĮNę.

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

' (273)

VYRAI
Nereikia patyrimo; dažymo dirbtuvei. Bū- 

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

BROOKLYN XARl^ DYE Co.
24 Woodward Ave, Brooklyn

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

ŠVEITĖJAI
i A

Dirbti ant
SURGICAL INSTRUMENTŲ

GEO. TIEMANN & CQ.
81-83 Boerum St, 
Brooklyn, N. Y.

EVERGREEN 8-1786
Reikia paliuosavimo pareiškimo 

(273)

TOOLMAKERS
PATYRĘ ANT

Jigs, Fixtures, Dies and Gauges 
' AUGŠCIĄUSIĄ ALGA, AŲKĖ0IAŲSIO 

IŠSILAVINIMO VYRAMS.
58 Valandų Savittd. ‘

Iš būtinų pramonių reikia turėti paliuo
savimo pareiškimą.
LAUGHTER CORP, 507 W. 56th St

I
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NewYorko^/a^fcrZliiiot
Lietuvių Organizacijos ir 

Nariai Remia Karo Fondą
Vakar dienos Laisvėje skai

tėte šimtus vardų, patrijotingų 
lietuvių, kurie parėmė Nacio- 
nalį Karo Fondą savo dien
raščio Laisvės metinėj iškil- 
mėj-koncerte. čionai skelbia
ma vardai aukojusių tam pa
čiam tikslui Nacionalio Karo
Fondo Lietuvių Komiteto su
rengtose prakalbose lapkričio 
12-tos vakarą, Piliečių Kliube.

Pačiame Mitinge Aukojo:
Po $5: J. Bartašius, J. -L. 

J. Gužas, P. Baukuvienė, E. 
Liepienė. Po $3: A. Navikai, 
A. ir F. Shablauskai.

Po $1 : K. Gagas, Gus Dir-
žulaitis, M. Motuiza, A. Sa
kalauskas, A. Linkus, Jr., A. 
Višniauskienė, G. Wareson, 
St. Pečiulis, K. Vilkas, Stak
vilevičius, F. Bepirštis, Al. 
Bepirštis, J. Marcinkienė, U. 
Sinkevičienė.

Po $1 : A. Linkus, P. Alek
na, Petkevičius, Degutis, M. 
Jakštienė, Juodis, Lasas, Min- 
gila, Fr. Serri, J. Chesna, A. 
Kalakauskienė, S.. Vaitkienė, 
A. Višniauskas, A. Kazakevi
čienė.

Po $1: M. Stankus iš Wor
cester, Mass., F. Gražys, V. 
Janauskas, M. Sapiega, A. 
Polis, P. Lileikis, J. Dobro
volskis, A. Sinusas, E. Paš- 
kauskienė, E. Kanaporienė, J. 
Laurinaitis, P. Urbaitienė, K. 
Sasnauskas, M. Norbuta, N. 
Venta.

Po 50c: Bašinskas, M. Kli
mas, E. Andriuškevičienė.

Organizacijos Aukojo:
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo (LDS) Centras $50.
Lietuvių Moterų Apšvietos ! 

Kliubas iš iždo $25 ir surinktų ' 
narės sunešė į masinį mitingą ! 
$181.85, viso $206.85.

Lietuvių Komunistų Kliu
bas $25.

Laisvės darbininkai $20. 
Pirmiau per organizacijų rin
kėjus buvo suaukoję $50.

LDS 1-mos kuopos rinkėjai 
$68.

Lietuvių Literatūros Drau
gijos 1-ma kuopa iš iždo $5 
ir rinkėja K. Rušinskienė $25, 
viso $30.

LLD 138-tos kuopos rinkė
jos $29.

Aido Choras, kuris tą va
karą pildė programą (nemo
kamai), iš iždo $10.

Pagaminta Garsaus Amerikos Skrybėlininko

Kokybė
VIRŠ VISKO

The
ADAM

SKRYBĖLĖ
Adam su pasididžiavimu 
perstato naująją “ADAM 
Executive’’... skrybėlę, ku
rioj atspindi ekspertinis ma- 
dingumas ir puikus darbas 
sutvėrusių ją amatininkų.

$7.50

ADAM SKRYBĖLĖS
$3.45 iki $10

Karo Fondui Auky Rinkėjai 
Eis Po Šapas ir Namus

FILMO S
Paramount Sukakties

Programa

LLD 55-tos kuopos rinkė
jas $5.

So. Brooklyniečiu rinkėjas 
$7.

Sekamose Laisvės laidose 
matysime, kurie rinkėjai jau 
pasidarbavo ir kas per juos 
aukavo.

Atskirų asmenų, paprastų 
darbininkų yra aukota nuo 
$25 iki $1. Tūli iš jų aukau
ja stambią vienkartinę sumą, 
kiti duoda po dolerį, po du, 
keliems rinkėjams, keliose 
pramogose ir taip atiduoda 
d uos nu šėrą.

Dar Ne Pervčlu Padidinti
Savo Kvotą

Tūlas geras brooklynietis 
vienam aukų, rinkėjui buvo 
davęs doleri. Rinkėjas jam 
padėkojo, išdavė kvitą. Parė
jęs namo, aukotojas perskaitė 
užpakalinėj kvito pusėj sura
šytas svarbiausias įstaigas, ku
rioms per visus metus teks 
dalintis tuomi jo doleriu. O 
tų įstaigų ten sužymėta 26. 
Kitą dieną jis pats atėjo pas 
aukų rinkėją ir sako :

—Galvojau, galvojau, kaip 
toms 26 įstaigoms padalins tą 
vieną mano dolerį ir ką jos 
galės atlikti gavusios po tą 
26-tą dolerio dalytę per me
tus. Dar kaitą peržiūrėjau — 
visos atrodo svarbios. Nors 
ir ne visoms vienodai teprita
riu, tačiau jei vienai kuriai 
atskirai kas paprašytų aukų, 
būčiau dolerį davęs. Tiesa, 
ne visos iš manęs paprašytų 
aukų, vienok per metus tokių 
rinkėjų sutikčiau bent kele
tą. Duodu dar penkinę. Lai
man kainuos po virš 11 centų 
per savaitę, o tos įstaigos te
gauna nuo manęs nors po kvo- 
terį metams.

Kas dirba ir uždirba, yra 
sveikas, nepavargs dėl pen
kinės per metus išleidimo mū
sų pačių karių džiaugsmui ir 
talkininkių šalių žmonių pa
galbai. Kas neišsigali tiek, lai 
prisideda pagal savo išgalę. 
Svarbu, kad kiekvienas prisi
dėtų. Toje dvasioje dirbant 
New Yorko ir apylinkes lietu
vių kvota—15 tūkstančių do
lerių—būtų garbingai išpildy
ta, atliktume savo pareigą ka
ro laimėjimui.

Aukas galite priduoti savo 
organizacijos darbuotojams 
arba tiesiog Lietuvių Komite
to iždininkei Kavaliauskaitei, 
Laisvės raštinėj.

Vajns baigsis 7 gruodžio, 
Perlų Uosto sukaktyje.

Pereito pirmadienio vakarą, 
Madison Square Gardene, įvy
ko masinis mitingas, į kurį iš 
anksto išsiuntinėtais tikietais 
buvo kviesti tik Nacionalio Ka
ro Fondo vajuje dalyvaujančių 
tautų ir organizacijų komitetai 
■bei patys vyriausi to darbo ve
dėjai ir vajinin.kai.

Lietuvių komitetui buvo at
siųsta 10 tik i etų.

Gardene buvo keliolika tūks
tančių publikos, apypilnė salė, 
išskyrus užscenį, kuris visai 
buvo uždarytas, gale salės įtai
syta milžiniška scena su dan
gaus vartais ir su debesų ke
liais į dangų. Scena buvo įreng
ta specialiam masiniam spek
takliui “Tribute To Gallantry,” 
kuris buvo suvaidintas pabai
goj mitingo. Dainavo - vaidino 
Radio City Music Hall, Metro
politan Operos ir kiti žymūs 
artistai.

Tas parodo plotį to darbo ir 
skaičius darbuotojų. Su lietu
vių komitetu veikia keli desėt- 
kai asmenų, mitinge dalyva
vom 10.

Mitinge kalbėtojų buvo stip
riai pabrėžta, kad kiekvieno 
mūsų šalies gyventojo yra 
švenčiausia pareiga prisidėti to 
fondo paramai pagal geriausią 
išgalę, nes mūsų aukos yra pa
lyginamai mažytėmis aukomis 
prieš aukas tų, kurie paliko 
darbus, paliko šeimas, atidavė 
gerus uždarbius, o tūli jau ati
davė ir daug kitų atiduos ir gy
vastis už tai, kad mūsų namai 
būtų saugūs, mūsų šeimyna iš
liktų nuo mirties, mos visi, mū
sų kraštas, visas pasaulis būtų 
išsaugotas nuo vergijos, kad 
būtų išlaisvinti hitlerininkų ir 
japoniškų imperialistų užgrob-
ti ir pavergti kraštai.

Tarpe daugelio kalbėtojų bu
vo Mrs. Roosevelt, CIO ir AFL 
unijų atstovai, žymūs žydų ir 
katalikų dvasiškiai Wise ir 
Spellman, generolas, majoras 
La Guardia ir kiti.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Ką Daro iš Atliekamos 
Popieros?

Iš atlikusios laikraštinės, 
žurnalų, maišelių, dėžučių ir 
kitokios popieros daroma dė
žės siuntimui maisto ir amuni
cijos, bombų ir granatų apvy- 
niojimai ir dėžės, orlaivių sig
nalai ir daugelis kitų karo 
reikmenų.

Visi prašomi atliekamą po- 
pierą nesunaikinti, bereikalin
gai nesuteršti ir prie pirmos 
progos atiduoti popieros rinkė
jams.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliubo 
biznio skyriaus trečio kvartalo susi
rinkimas įvyks penktadienį, lapkr. 
26 d., 8 v. v. Kliubo name, 280 
Union Avė. Visi nariai privalo daly
vauti, nes yra labai svarbių dalykų 
apsvarstymui ir turi būti nutarta. 
Be didžiumos narių tas neįmanoma. 
Kviečia Direktorių Valdyba.

(272-273)

Naujas Turgaviečių 
Komisionierius

Henry M. Brundage, Kari
nės Produkcijos Tarybos di
rektorius mažosioms šapoms 
šioje apylinkėje, paskirtas di
džiojo New Yorko turgaviečių 
direktoriumi vietoj Woolley, 
kuris rezignavo užimti Kainų 
Administratoriaus vietą.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

Eis Po šapas ir Namus
Iki šiol Nacionalio Karo Fon

do vajus buvo vedamas dau
giausia tik per stambias įstai
gas ir specialius tam suruoštus 
masinius mitingus.

Pradedant šia savaite, per 
likusias vajaus 3 savaites bus 
einama po namus, ofisus ir ša
pas, užkalbinama kiekvienas 
žmogus ir prašomas paaukoti. 
Tūlose šapose darbininkai nu
sitarė duoti dienos, kitur pu
sės dienos uždarbį, dar kitur 
pagal išgalę ir reikalo supra
timą. Kitur dar bus nusitarta. 
Neaplenks nei vieno.

Lietuvių Komitetas veda ne
atiaidi) vajų jau nuo pat pra
džios, ir jau yra gražiai padir
bėta. Bet mums dar toli iki 
$15,000 kvotos.

Kurie dar neaukojote, esate 
prašomi tuojau paaukoti per 
savo komiteto iždininkę L. Ka
valiauskaitę, Laisvės raštinėj, 
arba per bile* kurį savo 'organi
zacijos darbuotoją. Visos LLD 
ir LDS kuopos, taipgi Moterų 
Kliubas turi išrinkę savo dar
buotojus. Jie visi yra įgalioti 
išduoti .kvitus įrodymui, kad 
jūs jau atlikote savo pareigą.

Sasna.

“I Dood It,” Red Skelton ir 
Eleanor Powell muzikališka 
filmą, randasi Paramount Te
atro (prie Times Square) 17 
metų sukakties programoje. 
Rodoma antra savaitė. Be kitų, 
filmoje vaidina Jimmy Dorsey 
su savo orkestrą, Lena Horne, 
Hazel Scott, Richard Ainley, 
Patricia Dane, Sam Levene ir 
Thurston Hall.

Scenos aktuose dalyvauja 
Woody Herman su savo orkes
trą, Paul Winchell, Marion Da
niels, Marion Hutton.

“Hit The Ice”
Bud Abbott ir Lou Costello 

su Ginny Simms, Johnny Long 
ir jo orkestrą, taipgi 50 gražių 
čiuožinėtojų filmoje “Hit The 
Ice” matomi Academy of Mu
sic Teatre, 14th St. Taipgi ro
doma “Sherlock Holmes Faces 
Death,” o lapkričio 22-24 bus 
ir specialė scenos programa.

Rudens Sezono Puošmena

Veronica Tamelicnė (Tho
mas), 58-19 — 61st St., Mas- 
peth, N. Y., staiga mirė lapkr. 
17 d., namuose. Kūnas pašarvo
tas grab. M. Bieliausko koply
čioje, 660 Grand St., Brookly
ne.

Velionė paliko nuliūdimo na
šlį Petrą. Daugiau žinių bus 
suteikiama kitose laidose.

Pavasaris ir Velykos visuo
met rišasi su žiedais ir naujais 
drabužiais, o ruduo ir Padėkų 
Diena su permaina gamtos 
spalvų, o taip pat ir su reika
lu naujų drabužių.

Seniau vyrų drabužiai turė
davo būti juodi ar kitoki tam
sūs. Su laiku prieita nuo kon
servatyvių prie gyvesnių spal
vų ir patrauklesnių madų. Tas 
liečia ir skrybėles.

Nežiūrint, kokiai išeigai jūs 
norite pasirėdyti, Adam turi 
jums skrybėlę už tokią kainą, 
kokia jūs norite mokėti. Adam 
gamina ir LONG HATS, vidu
tinėmis kainomis.

Adam krautuvės randamos 
visose susiedijose. Pirkitės sau 
Padėkų skrybėlę tenai, nes jos 
yra madnios ir gerai dėvisi.

Sic.■r

R!

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI
Daug Stalų Kompanijom 

kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
R.K.O. Republic Teatro Tel. Evergreen 4-6864

STANLEY MISIŪNAS

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

********** *********
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti' ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

K
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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 superintendent 
prižiūrėti 35 šeimų namą. Maži tai
symai. Kreipkitės po 502 Bedford 
Ave., Mr. Tovbein. (275)

PARDAVIMAI
Parsiduoda kriaučiškas Cleaning 

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ar darbi

ninkė dirbti Bar & Grill Restaurant 
biznyje. Patyrimas nereikalingas. 
Gali atsišaukti ir viduramžio žmo. 
nSs. Lengvas darbas, gera alga. 
Krėipkitės į Cleveland Palace, 234 
Cleveland Št., East New Yorke. 
Privažiuoti Jamaica Linija, Cleve
land St. stotis. Telefonas APplegate 
7-9718. Kreipkitės vakarais po 6 v.

(272-274)

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne 

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tek EV. 4-8608

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
Tek EVergreen 4-9012

Autnonzea Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

■

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for

, ’65“
it. No. 1)80, Ludy'
F. Crosby. Matched far
L lovely hioderh I™

14 K. , 
gold.. jLpvcly 
diapiorid?

pą.iM i Ml i 'I 1*3.

■’•„b

All "I^ady Crosby" Ensembles 
in Aurxciive Presentation liox

Mi Ldll\ f°r
Crvtby. Identical :

> $1A A 00

No. • 100. L«/y 
Crosby. Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair . 
of tings in 14K 

f. gold. Superbly 
brilliant dia
mond.

5?) Both for

$5°°
---....  • '

Alt DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

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

Tol. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

PIRKITE ANKSTI

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

I

$3.00

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Daimontus 
{dedame 

jums belaukiant Prices Subject to Federal Tax®

,aM Įį 701 Grand St. 
""" J'Tel. Stagg 2-2178

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.




