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KRISLAI
Iš Tolimųjų Vakarų. 
Pavyzdys Darbštumo.
Ir Vėl Didelis Prašymas.
Prie Naujo Vajaus.
Garbė Jums, Draugai.

“Brangus Drauge:
“Mes vakar pavažiavome į 

miestą ir užėjome pas gerus 
pažistamus vaikinus. Ne vie
na buvau, bet su savo draugu 
Levanu. Kol jie pasikalbėjo, 
tai aš gavau du skaitytojus dėl 
Laisvės. Aš ant to kalno lip
dama sakiau: Čia verta dvie
ju skaitytoją. Taip ir buvo.

“Kai aš pasižiūrėjau į Lais
vės skaitytoją surašą, tai man 
nesmagu pasidarė, kad jinai 
Los Angeles nedaug teišplatin- 
ta. Aš visomis spėkomis steng
siuosi, kad Los Angeles Lais
vėje nebūtą užmirštas.

“Su demokratiška pagarba, 
A. Levanienė.”

Labai dėkui tai gerai, veik
liai draugei. Tai puikus pavyz
dys demokratiško darbštumo. 
Nereikėjo nei raginti, nei pra
šyti. Patys draugai savo ini
ciatyva pasirūpino dienraščio 
reikalais ir pasekmės 
gražios.

buvo

FRANCOZAI PAĖMĖ BELFORTA, AMERIKIEČIAI METZĄ

Vėl prisieina kreiptis 
triotinguosius Brooklyno 
vius. Mūsų Septintasis Siunti
nys dovanų Lietuvos žmonėms 
bus išvežtas į Russian War Re-i 
lief Warehouse ateinantį penk- i 
tadienį, lapkričio 24 dieną. j 
Reikės labai didelės talkos 
mūsų drapanas sudėti į pun-; 
dus (subėluoti).

šis siuntinys bus daug d i-' 
dėsnis ir už šeštąjį. Todėl dar
bo bus daug daugiau ir tai-■ 
kos reikės daug didesnės. Chicago. — Visuotiname 

CIO (Industrinių Unijų 
Kongreso) suvažiavime Phi- 

Todėl pradėsime penktadienio! lipas Murray, tos organi- 
popietyj ir dirbsime iki vėlu
mos nakties, o šeštadienį pa
baigsime. Gal dar užteks dar
bo ir beveik visam šeštadie
niui. Priklausys nuo to, kokia 
didelė talka susidarys.

Manome, kad vienu vakaru 
jokiu būdu neapsidirbsime.

Vietinėse žiniose apie tai ra
site daugiau informacijų. Čia 
tik primenu, kad būtumėte pa
sirengę Komitetui pagelbėti 
drapanas subėluoti.

Kurie pirmiau padėjote, ži
note, kaip tas darbas malo
nus ir smagus, nes dirbame ži
nodami, kad padedame savo 
broliams ir seserims Lietuvoje.

Tuo tarpu antradienio Lais
vėje gal jau pastebėjote Lietu
vai Pagalbos Teikimo Komite
to nutarimą pradėti didelį va
jų už pasiuntimą Lietuvos vai
kams kalėdinių dovanų.

Tos dovanos susidės tiktai iš 
naujų drapanų — viršutinių ir 
apatinių. Patys aukotojai bus 
prašomi tas drapanas ant vie
tos supirkti. Jos eis aukotojų 
vardu — vardai ir adresai bus 
prisegti prie dovanų.

Daleiskime, jūs norėsite ap
rengti Lietuvos mergaitę ar 
berniuką 10 ar 15 metų. Gal 
tam gražiam ir garbingam 
tikslui ištesėsite išleisti $10 ar
ba $15.

Patys pagalvokite, kokių 
drapanėlių už tokią sumą bū
tų galima nupirkti ir pasiųsti 
kaipo kalėdinę dovaną.

Pirmiausia tos dovanėlės, ži
noma, eis našlaičiams, kurių 
Lietuvoje yra desėtkai tūks
tančių.

RAUD. ARMIJA APSUPA 
STRATEGINĮ VENGRIJOS 

MIESTĄ MISKOLCĄ
London, lapkr. 21. — So

vietų kariai apsupo vengrų; 
vokiečių tvirtumą Miskolcą, i 
geležinkelių mazgą ir penk
tą didžiausią Vengrijos 
miestą; tuo būdu jie per
kirto fašistam paskutinį 
tiesų susisiekimą plentu 
tarp vengrų sostinės Buda
pešto ir šiauriniai-rytinės 
Vengrijos ir Čechoslovaki- 
jos. Miskolc stovi už 85 my
lių į šiaurių rytus nuo Bu
dapešto.

Antroji Ukrainos armija 
betų-;užėmė Csanalos, už 7 mylių 

į šiaurių rytus nuo Miskol- 
co, ir Diosgyoer miestą, ge
ležies fabrikų centrą, už 3 ėmė 460 priešų.

CIO PIRMININKAS REIKA
LAUJA PRIDĖT ALGŲ VIRŠ 

NUSENUSIOS TAISYKLES

zacijos pirmininkas, reika-

Jankiai Nuvijo Nacius 
Iki Maginot Linijos

Paryžius, lapkr. 21.—Tre
čioji Amerikos armija, už
ėmus Metzo miestą ir tvir
tumą, numaršavo jau 23 
mylias į rytus nuo Metzo 
ir įsiveržė į Maginot Lini
jos fortus dviejose vietose, 
palei sieną tarp Francijos 
ir Vokietijos.

Septintoji Amerikos ar
mija įsiveržė į pramoninį 
Sarrebourg miestą, 50 my
lių į pietų rytus nuo Metzo.

Lekiančios Tvirtumos 
Vėl Smogė Japonijai
Washington, lapkr. 21.— 

Keli tuzinai galingiausių 
lekiančiųjų Amerikos tvir
tumų B-29 vėl bombardavo 
pačios Japonijos salą Kyu
shu, jau antrą kartą šį mė
nesį. Amerikiečiai dabar 
taikė bombas ypač į Naga
sakį ir Omurą, karinės pra
monės miestus.

Japonai giriasi, būk jie 
nušovė 14 tų bombanešių. 
Niekas to nepatvirtina.

Antrą Kartą Istorijoj Metz 
Šturmu Paimtas

mylių į vakarus. Kiti šios 
Sovietų armijos junginiai 
|per ataką tiesiog iš pryša- 
kio atėmė iš vokiečių ir 
vengimų Csabą, pusantros 
mylios į pietus nuo Miskol- 
co, ir išmušė hitlerininkus 
iš Szirmos, už 2 mylių į pie-

Per dieną Raudonoji Ar
mija rytiniame Vengrijos 
fronte užėmė tuziną mies
tų, miestelių ir geležinkelio 
stočių. Vien mūšyje ties 
Diosgyoer miestu raudon
armiečiai nukovė daugiau 
kaip 600 vokiečių ir vengrų 
kareivių ir oficierių ir su- 

lavo pridėt milionams dar
bininkų daugiau algos, ne
gu leido vadinamoji Mažų
jų Plieno Kompanijų tai
syklė. Nuo šios taisyklės 
priėmimo pirm kelių metų 
gyvenimas pabrango bent 
dveja tiek daugiau, negu al
gų priedai, nusakyti pagal 
tą taisyklę.

CIO pirmininkas Murray 
pareiškė pasitikėjimą, kad 
prezidentas R o o s eveltas 
kreips dėmesį į reikalą pa
kelt darbininkam algas 
bent tiek, kiek gyvenimo 
reikmenys pabrango.

Žymėtina, jog Amerikoje 
yra 11 milionų darbininkų, 
kurie tegauna 15 iki 25 do
lerių algos per savaitę.

Vyskupas Bernard J. 
Sheil, kalbėdamas CIO su
važiavime, taip pat ragino 
valdžią pripažint darbinin
kam daugiau priedų, negu 
nustatyta minimoje taisyk-

CIO pirmininkas Murray 
pareiškė, kad '6,000,000 tos 
organizacijos narių ir to
liau laikysis pasižadėjimo 
nestreikuot karo metu. Tarp 
kitko, jis priminė, kiek CIO 
Politinis Komitetas ir visa 
organizacija patarnavo pre
zidentui Rooseveltui išrink
ti ketvirtajam terminui.

Prez. Rooseveltas atsiun
tė sveikinimo ir padėkos 
laišką CIO suvažiavimui už 
puikų darbą kariniams ša
lies reikalams.

PERMAŽAI AMUNICIJOS TEGAUNA AMERIKOS KOVŪNAI

Londoniškis Lenky Premje
ras Kreipiasi į Jungi. Vals

tijas prieš Sovietus

ministeris 
Mikolaiči-

palaikytų

London. — Emigracinės 
lenkų valdžios 
pirmininkas St. 
kas atsišaukė į Jungtines 
Valstijas, kad
Lenkijos pusę prieš Sovie
tų Sąjungą.

Associated Press teigia, 
kad Mikolaičikas prašė A- 
merikos aiškiai užtikrint 
Lenkijos nepriklausomybę 
ir naują “Baltijos rubežių” 
po karo. Tuo rubežium su
prantama Lenkijos priėji
mas per Prūsiją prie Bal
tijos Jūros.

Pagerinimų Progra
ma Patiekta CIO 

Suvažiavimui
Chicago. — CIO unijų 

centras su pirmininku Ph. 
Murray priekyje patiekė 
CIO suvažiavimui progra
mą dėlei tokių pagerinimų:

Užtikrint darbininkams 
nustatytą metinę algą, ku
rią samdytojai būtinai turė
tų mokėti; užtikrint far- 
meriams būtinąsias metines 
pajamas; parūpint darbus 
visiems darbininkams; pa
ilgint vaikams privalomą 
mokslo laiką; anksčiau, ne
gu po 65 metų, mokėt se
natvės pensiją ir pagerint 
nedarbo apdraudą.

Murray peikė Amerikos 
Darbo Federacijos vadus, 
kad jie išsisukinėja nuo 
žmoniško Federacijos apsi- 
vienijimo su CIO. Jis kri
tikavo juos ir už atmetimą 
Sovietų ir Anglijos unijų 
pakvietimo į tarptautinę 
darbo unijų konferenciją, 
šaukiamą Londone 1945 m. 
sausio 8 d.

Streikuoja telefonistai 27- 
se Ohio miestuose.

LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

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

M. Svinkūnienė, Waterbury .. ..................
A. Balčiūnas, Brooklyn .........................

P. P. Pilėnas, Philadelphia ....................
K. čiurlis, J. Stan^lis, Bayonne..............
J. Bakšys, J. Lukas, Worcester.............
ALDLD 2 kp., So. Boston ......................
S. Kuzmickas, Sheiiandoah ....................
V. J. Stankus, Ea^ton.............................
S. Penkaųskas, P. Tamašauskas,

V. Vilkauskas, Lawrence-Nashua
(Tąsa 5 puslapy j)

TALKININKAI ATĖMĖ IŠ VOKIEČIŲ 
DVI DIDŽIAS TVIRTUMAS; FRANCE 

ZAI PASIEKĖ RHEINO UPĘ
Paryžius, lapkr. 21. — 

Pirmoji francūzų armija, 
generolo de Tassigny ko
mandoje, atėmė iš vokiečių 
Belfort miestą ir didelę 
tvirtumą, pačiame rytinia
me gale tarpkalnės, vadina
mos Belforto spraga ir var
tais į pietiniai-vakarinę Vo
kietiją. — Pirm karo Bel- 
fortas turėjo apie 50,000 
gyventojų.

Francūzai taip pat užėmė 
Colmar, Mulhouse ir Alt- 
kirch miestus ir eilę kitų 
gyvenamųjų vietovių tame 
Francijos fronto gale, prie 
Šveicarijos. Kartu jie už
valdė vakarinius Rheino u-

AMERIKIEČIAI SUNAI- SOVIETAI PUOLA AP- 
K1N0 DAR 118 JA

PONŲ LĖKTUVU
Perlų Uostas. — Jungti

nių Valstijų lėktuvai, pakil
dami nuo savo laivų, sunai
kino 118 japonų lėktuvų, 
padegė du didelius preki
nius jų laivus ir vieną ži
balinį laivą, Manilos srity
je, Filipinuose.

Taigi vien šį mėnesį ame
rikiečiai Filipinų srityj viso 
supleškino jau 921 Japoni
jos lėktuvą ir tikrai nu
skandino 21 japonų laivą; 
turbūt, nuskandino dar tris 
ir sužalojo šešis jų laivus.

Paskutinėmis dienomis 
Amerikos lakūnai taip pat 
puolė japonus Palauš, Yap, 
Iwo, Bonins, Kurilų ir Ma- 
rianų salose.

ŠI KETVIRTADIENI 
LAISVĖ NEIŠEINA, 
nes tai yra įstatymiška 
Padėkų Dienos švente.

3813
2700
2543
2516
1805
1695
1149

861
858 

816

pės krantus per 35 myl. tarp 
Kembso ir Ilsteino. O Uni
ted Press praneša, kad 
francūzai vienoje vietoje 
jau permetę ir savo tiltą 
per tą upę į Vokietiją. Tuo 
tarpu jų artilerija pleškino 
nacių pozicijas rytinėse, 
vokiškose Rheino upės pa
krantėse.

Šiame fronte francūzai, 
kaip sakoma, elektriniai 
smarkiais žygiais, nutrenkė 
nacius 35 mylias atgal per 
dvi dienas, nors vokiečiai iš 
kalnų tvirtoviškų pozicijų 
žėrė ugnį į maršuojančius 
tarpkalne francūzus.

Trečioji Amerikos armi-

SUPTUS TIES JEL
GAVA NACIUS

Vokiečių komanda skel
bia, kad Raudonoji Armija 
pradėjus šturmuot nacius, 
apsuptus pietiniai - vakari
niame Latvijos kampe, Jel
gavos (Mintaujos) - Liepo
jos srityje, 6,000 ketvirtai
nių mylių plote. Skaičiuoja
ma, kad ten yra iki 300,000 
hitlerininkų, kurie visomis 
pusėmis apsiausti ir pris
pirti prie Baltijos Jūros.

Maskva oficialiai prane
šė, kad į pietų vakarus nuo 
Jelgavos Sovietų kariuome
nė puolė vokiečius ir po 
mūšio durtuvais atėmė iš 
priešų dar vieną poziciją. 
Naciai su gana skaitlingais 
tankais padarė kelias kontr
atakas, kurios visos buvo 
atmuštos.

Naciai Tarnauja Argen
tinai kaip Ekspertai

Washington. — Maskvos 
radijas pranešė, kad nacis 
finansų žinovas Georg 
Mainz iš Vokietijos nuvyko 
per Ispaniją į Argentiną ir 
tarnaus kaipo Argentinos 
finansų miniąterio Cesaro 
Ameghino patarėjas.

Pirm to Mainz gabenda
vo nacių pinigus iš Vokieti
jos per Ispaniją į Argenti
ną.

Paskutiniu laiku atvyko 
Argentinon ir eilė kitų hit
lerininkų, kurie veiks kaipo 
kasyklų ir kitų pramonių 
direktoriai tame krašte.

genero- 
galingą- 
ir mies-

ja, komanduojama 
lo Pattono, užėmė 
ją Metzo tvirtumą 
tą. Liovėsi bet koks organi
zuotas vokiečių pasiprieši
nimas Metze, apart snaipe
rių paskiruose namuose.

Po Metzo užėmimo, ame
rikiečiai tą pačią dieną nu- 
maršavo ir 7 mylias į ry
žtus nuo jo.

Gen. Pattono armijos 
junginiai įsiveržė dvi my
lias Vokietijon, į rytus nuo 
savo užimto Thionville mie
sto, ir dar keliose vietose. 
Šalia kitko, jie užėmė Nen- 
nigą ir pasiekė Kesslinge- 
ną, Vokietijoje.

Pirmoji ir Devintoji a- 
merikiečių armijos išvien 
su anglais prasiveržė dar 
kiek pirmyn Aacheno sri
tyje, Vokietijoje. Amerikos 
kariai užėmė Hastenrath, 
Tripsrath, Heistern ir We- 
nau miestelius.

Talkininkų lėktuvai bom* 
bardavo Magdeburgą ir 
Leipzigą Vokietijoj.

Chinai Privertė Pakeisti 
Karo Ministerį

Chungking. — Chinijos 
valdovas Chiang Kai-shek 
paskyrė generolą Ho Ying- 
chiną karo ministeriu vie
ton gen. Chen Chengo.

Kad paskutiniu laiku ja
ponai vis laimi pietiniai-ry- 
tinėje Chinijoje, tai chinų 
dauguomenė reikalavo pa
keist karinę jų vadovybę.

(Manoma, kad ir Jungti
nės Valstijos ragino patai
syt chinų komandą po to, 
kai Chiang Kai-shekas iš
reikalavo, kad Amerika at
siimtų generolą J. W. Stil- 
wellį, Chinijos - Burmos 
fronto komandierių. Gen. 
Stilwell, tarp kitko, reikala
vo, kad Chiang Kai-shekas 
susitaikytų su komunis
tais, įsigalėjusiais šiaurva
kariniame Chinijos kampe, 
ir drauge su jais muštų ja
ponus. Chiang Kai-shekas 
gi naudojo šimtus tūkstan
čių savo kariuomenės ir 
geriausius iš Amerikos 
gautus ginklus kovai prieš 
chinų komunistus.)

Apart karo ministerio da
bar pakeista ir šeši kiti Chi
nijos ministerial.

Vokiečių Laivu ir Tanky 
Naikinimas Sov. Fronte

Šiemet nepirkite kalėdinių 
dovanų savo giminėms bei pa- 
žįstamimes, kurie, žinote, ga
li labai puikiai ir be jų apsi
eiti. Tuos pinigus išleiskite pa
siuntimui kalėdinių 
Lietuvos vaikams.

dovanų

žinau, kiek daug 
nuoširdžiai kolonijų draugai ir 
draugės darbuojasi Lietuvos

(Tąsa 5-me puslapyje)

ir kaip

Galingąją Franci jos tvir
tumą Metzą, netoli Vokie
tijos rubežiaus, amerikie
čiai paėmė šturmu per dvi 
dienas. Tai dar antrą kartą 
visoj savo istorijoj Metz 
paimtas per tiesioginę ata
ką. Pirmą kartą Metzą tie-^ 
sioginiu užpuolimu užėmė 
Attilos vadovauti 
pirm 1,500 metų.

hunai

New Orleans. — Ameri
kos kariams dabar 40 pro
centų mažiau amunicijos 
pagaminama, negu reikėtų, 
pareiškė generolas B. B. 
Somervell, kalbėdamas Dar
bo Federacijos suvažiavime. 
Taip skubiai reikia kanuo- 
linių šovinių, kad jie net 
lėktuvais siunčiami į vaka
rų Europos frontą, sakė • • Jis.

Labiausiai stokuoja sun
kiųjų šovinių kanuolėms ir 
minosvaidžiams.

Generolas George C.. 
Marshall, Jungtinių Valsti
jų armijos štabo galva, sa
vo laiške Darbo Federacijos 
suvažiavimui rašė:

“Labiausiai ir greičiau
siai dabar mums reikia dau
giau artilerijos ir minosvai
džių amunicijos, daugiau

tankų, daugiau sunkiųjų 
trokų ir ‘tajerių’. Kiekviena 
diena yra gyvybiniai svar
bi. Kiekviena sugaišta va
landa reiškia šimtus gyvy
bių ir milionus dolerių.

“Mūsų armija deda mil
žiniškas pastangas. Lygiai 
milžiniškų pastangų reikia 
ir naminiame fronte.”

Gen. Somervell sakė:

“Mums tuojau reikia 35 
procentais daugiau paga- 
mint sunkiosios amunicijos, 
31 procentu daugiau sun
kiųjų trokų ir 35 procen
tais daugiau tankų, negu 
dabar pastatoma.”

Jis priminė, jog šiomis 
dienomis kas minutė palei
džiama daugiau kaip po du 
tonu šovihių į vokiečius.

Maskva. — Sovietų lakū
nai nuskandino Baltijos Jū
roje vieną vokiečių trans
porto laivą 6,000 tonų, du 
karinius laivukus-palydo- 
vus ir dvi dideles motorines 
valtis.

Lapkr. 19 d. sovietiniai 
kariai sunaikino bei sunkiai 
apšlubino 45 vokiečių tan
kus ir nušovė 25 jų lėktu
vus. A
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Šių Metų Padėkų Diena
Rytoj, lapkričio 23 d., pripuola šven

tė — mūsų krašto tradicinė šventė — 
Thanksgiving Day. Rytoj, taigi, ir Lais
vė neišeis.

Ar mes turime šįmet už ką būti dėkin
gais? Ar turime už ką likimui dėkuoti?

Taip, turime. Karas vesti sekasi mums 
gan gerai, — puikiai suprantame, kad 
priešas bus sumuštas tiek Europoje tiek 
Pacifike. Prezidentiniai rinkimai praėjo 
liaudies laimėjimu. Derlius buvo šiemet 
pas mus geras. Darbininkai dirbo smar
kiai. Priešas — nei vokiškas nei japo
niškas — nevaliojo mūsų kraštą užpulti 
ir mes, kurie nesame frontuose, apie ka
rą težinome tik iš spaudos ir radijo pra
nešimų arba grįžusių karių pasakojimų.

Daug kas yra, dėl ko mes galime būti 
šią dieną dėkingi savo likimui. Tūli mū
sų šią dieną švęsim, kiti — dirbsime, ga
mindami karui reikmenis, treti —svar
biausioji mūsų visuomenės dalis, —fron
tuose priešą muš.

Tačiau visi amerikiečiai, nepaisant, 
kur jie bus ir ką per Thanksgiving Day 
darys, mintįs vieną ir tą patį: kad 1945 
metais karas jau būtų baigtas ir kad tais 
metais šią istorinę dieną visi namie švę
stų ir dėkotų savo likimui, kad taip įvy
ko!

Šeštoji Karo Paskola
Prasidėjo vajus* sukėlimui $14,000,000,- 

000 (keturiolikos bilijonų dolerių) karui 
vesti. Šis vajus yra šeštas eilinis vajus 
šio karo bėgyj. Kitais žodžiais, šis vajus 
vadinasi šeštąja karo paskola.

Paskolos sukėlimo pradžia supuola su 
labai dideliu įvykiu, — su mūsų ofensy- 
vo pradžia vakarinėje Vokietijoje. Neži- 

'nome, ar tas viskas buvo iš anksto, ap
galvotai derinta, ar tai yra pripuolamas 
įvykis, bet taip yra.

Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 
per radiją į visą tautą, šitaip pasakė dėl 
Šeštosios karo paskolos sukėlimo: 

9

“Ne visi mes galime susitikti priešą 
. akis į akį. Ne visi mes galime gaminti 
ginklus ir žaliąsias medžiagas, taip rei
kalingas mūsų ginkluotosioms pajėgoms.

“Bet yra vienas frontas, kuriame mes 
vįsi — kiekvienas vyras, moteris ir kūdi
kis — gali dabar padėti, ir gali padėti 
laike visos karo eigos. Mes visi galime 
bandyti nusitraukti nuo savęs kai kurių 
reikmenų. Visi mes galime paaukoti kai 
kurių savo komfortų esantiems tarny
boje vyrams; taip, mes galime paaukoti

5= KAS KĄ RAŠO IR SAKO =■■
PERDAUG GIRIASI VAL

DŽIOS UŽGYRIMU
Ponia Gugienė džiaugiasi: 

“šiandien mes, lietuviai, 
jau turime savo Bendrą Lie
tuvių Fondą, kuris yra A- 
merikos valdžios pripažin
tas ir, be to, yra narys Na
tional War Fund” (Drau
gas, lapkr. 14).

Šis nuolatinis gyrimasis 
valdžios pripažinimu yra 
bandymas pateisinti savo 
nepateisinamus žygius. Tie
siog sakoma: mes turime 
valdžios pripažinimą, mes 
galime daryti, ką mes nori
me. Jūs, žmonės, turit mūsų 
klausyti, į mūsų darbus ne
žiūrėti, jų nekritikuoti.

Pavyzdžiui, mes nemano
me, kad valdžia yra užgy- 
riis siuntimą iš Bendrojo 

Fondo iždo tūkstančių dole
rių šelpimui hitlerinių kri
minalistų Švedijoj, kurie 
ten paspruko, kai turėjo 
nešdintis iš Lietuvos visa 
Kubiliūno šaika. O Fondas 
siunčia ir juos ten šelpia, o 
jie už tai atsimoka siųsda
mi hitlerinę propagandą 
Amerikos Lietuvių Infor
macijų Centrui.

Arba mums neįinori tikė
ti, kad valdžia yra užgyrus 

I Fondo vadų žadėjimą nesių
sti Lietuvos žmonėms su
rinktų drapanų, nebent tie 
žmonės išpildys klerikalų, 
menševikų ii* smetonininkų 
reikalavimą ir pakeis savo 
santvarką. Jei mes neklys
tame, tai mūsų valdžia yra 
tokio nusistatymo, kad pa
šalpa turi būti duodama iš
laisvintų kraštų žmonėms,

netgi kai kurią sau reikalingą daiktą ją
ją komfortui.

“Karo vedimas šį lapkričio mėnesį 
mums lėšuos apie $7,500,000,000. Tai rei
škia apie $250,000,000 per dieną.

“štai kodėl kiekvienas bonas, kurį jūs 
nupirksite, yra taip svarbus.”

Prezidentas įspėjo, jog karas dar ne
sibaigia, — jis dar tęsiasi ir niekas nega
li pasakyti, kada jis baigsis. Prieš mūsų 
ginkluotųjų pajėgų akis dar tebestovi 
milžiniški žygiai. Tie žygiai tebestovi ir 
prieš visų mūsų akis.

Prez. Rooseveltas ragina mus “varyti 
pirmyn ariamąją vagą iki pasekmingos 
ir pergalingosios pabaigos.”

14-ka bilijonų dolerių —^ milžiniška su
ma. Ji, be abejo, bus .sukelta su kaupu. 
Ji turi būti sukelta su kaupu, nes jei į- 
vyktų atžagariai, tai nauda iš to tebūtų 
tik priešui.

Kiekvienas žmogus, didelis ar mažas, 
senas ar jaunas, privalo gyvai susirū
pinti šeštosios karo paskolos sukėlimu 
juo greičiausiu laiku.

Kaip tą padaryti?
Tuojau reikia pirkti karo bonas arba 

bonų.

Lietuviai Kariai iš Kenosha Miesto
Dienraštyj Vilnyj telpa platus raštas 

iš Kenosha, Wis., su virš 20 asmenų są
rašu ir 14-ka nuotraukų. Tai sąrašas ir 
nuotraukos lietuvių karių, esančių Dėdės 
Šamo kariuomenėje. Yra gražiai pasižy
mėjusių karių, o vienas, — saržentas J. 
M. Sungaila, — jau žuvo Vakarų Fronte 
Europoje. Eilė tų puikių vyrų priklauso 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimui.

Kenosha — nedidelis miestas ir neper- 
didelė ten lietuvių kolonija. Bet štai kiek 
toji lietuvių kolonija jau davė mūsų kra
štui vyrų! Ir korespondentas pastebi, jog 
“galimas daiktas... ši skaitlinė yra toli 
gražu nepilna.”

Ar ne būtų gerai, jei visų bent mažes
niųjų lietuvių kolonijų mūsų spaudos ko
respondentai bandytų surinkti visus sa
vo kolonijos lietuvių vyrų ir moterų, tar
naujančių kariuomenėje arba laivyne 
vardus ?

Didžiuliuose miestuose, kaip New 
Yorke, Philadelphijoj, Bostone, CleVelan- 
de, Pittsburghe, Detroite arba Chįcagoj 
tokis darbas atlikti beveik negalima.

A r Išmes Bullittą iš F r and jos 
Kariuomenės?

Vilnis rašo:
Kiek laiko atgal tilpo aršiai anti- 

Sovietinis straipsnis žurnale “Life.” 
Straipsnį rašė William C. Bullitt, iš
stumtas iš visokių diplomatin. pareigų, 
ir dėlei to supykęs jis stojo Francū- 
zijos, o ne savo šalies armijon.

Bullitt rašė apie “komunizmo pavo
jų” Italijoj. Jis įtarė komunistų vadą 
Palmiro Togliatti parsivežime daug 
pinigų, kurie esą padėti Neapolio ban
kam

Italijos iždinės ministeris Marcelio 
Soleri ištyrė dalyką ir skelbia, kad 
Bullittas pamelavo. Pinigų Togliatti į 
jokį banką Italijoj nepadėjo.

Visas tas Bullitto raštas yra mela
gingas.

Bullitt, jau geras laikas, savo raš
tais ir kalbom kursto nesutikimus tarp 
Jungtinių Tautų. Veikiausia francūzai 
jį mes iš savo armijos.

nepaisant, ar tie žmonės y- 
ra pasirinkę socialistinę ar
ba buržuazinę santvarką.

Dar vienas pavyzdys. Be
rods valdžia yra Bendrojo 
Fondo vadams nurodžius, 
kad jie pašalpą Lietuvos 
žmonėms turi siųsti per 
Russian War Relief, betgi 
klerikalų, tautininkų ir so
cialistų spauda be paliovos 
šaukia, kad Russian War 
Relief esanti apgavinga or
ganizacija, nes ji būk visą 
pašalpą atiduodanti tik ru
sams, o lietuviai jos negau
ną ir t.t.

Tiesa, valdžia yra, per 
kladą, mūsų supratimu, pri
pažinus Bendrąjį Fondą, 
bet niekur, kiek mums ži
noma, nėra pripažinus to 
Fondo politikos.

Lewiston-Auburn, 
Maine

Ko Siekia Kunigas J. Vaškis?
Darbininke, iš spalių 27 die

nos laidoje, “Tiesos Sūnus,” 
apsilenkęs su teisybę, piktai 
šmeižia visus, pažangesnius lie
tuvius; kurie tik ne su juo, tai 
visus krikštija komunistais, o 
daugiausiai užsipuola ant 
Vargo Dukters, kuri Laisvės 
No. 246 drįso parašyti tiesą 
apie jų taip vadinamas pa
skaitas.

Čia paduodu dalį ištraukos 
iš Darbininko, kur sakoma: 
Kad ji neteisinga, — nes' ra
šo melus į laikraščius ir už tai 
autorė galinti labai nukentė
ti. Esą, iki šiol Vargo Duktė 
savo įsitikinimus slėpė ir ver
žėsi į įvairias lietuvių draugi
jas. Kai kurių moterų organi
zacijų ji yra pirmininkė ir iž
dininkė. Iš tikro, tai yra pa
žeminimas lietuviams ir lietu
vėms moterims, kad neišmanė
lė moteris, kuri niekina ir že
mina lietuvių vardą, lietuviams 
vadovauja. Ir iš nugirsto pasi
kalbėjimo su vienu išsilavinu
siu lietuviu (kunigų J. Vaškiu) 
matytis, kad ji nežino, kas yra 
komunizmas ir ką E. Browde- 
ris savo knygose rašo.

Atsakymas toks: 1. Kad 
Vargo Duktės Laisvėj tilpusioj 
korespondencijoje kiekvienas 
jos parašytas žodis yra teisy
bė ir faktas ir tą gali patvir
tinti didžiuma tose paskaito
se buvę. Suprantama, kad to
kiam giliai išlavintam ir Sme
tonos fakultetą pabaigusiam 
vyrui karti teisybė nepatiko. 
Labiausiai nepatiko tas, kad 
patariau persimainyti unifor
mą ir eiti dirbti naudingesnį 
darbą arba eiti tiesiog į dirb
tuvę, o ne gyventi, (tokiam 
sveikam ir jaunam) iš almuž- 
nos ir darbo žmonių prakaito.

Čia kunigas lyg ir susimai
šė ir su pakilusiu tonu atsa
ko: “Aš eisiu dirbti į dirbtu
vę?! Aš! Fakultetą pabai
gęs?!...” Vargše mano, šian
dieną veik didžiuma šeimynų 
turį sūnus ir dukteris, kurie 
yra baigę aukštesnes mokslo 
šakas, o vis dėl to dirba įvai
riose įstaigose bei dirbtuvėse ir 
nesididžiuoja.

2. Vargo Duktė niekur ir 
niekada į laikraščius melų ne- 
rašinėja ir savo įsitikinimų ne
slepia. Jos įsitikinimai pažan
giajai visuomenei ir katalikam 
seniai yra žinomi. Tai nėra jo
kia paslaptis, kaip ir nesiver
žė į jokias draugijas bei orga
nizacijas be didžiumos narių 
išrinkimo. Esu labai dėkinga 
draugijų bei organizacijų na
rėms ir nariams už pasitikėji
mą manimi. Taipgi laikau už 
garbę, jei, pagal savo “neiš
manėlės” supratimą ir išgalės, 
galiu kuomi nors draugystėms 
bei organizacijoms patarnauti 
ir rūpintis jų kasdieniniais rei
kalais. Taipgi nemanau, kad 
tuomi žeminčiau mūsų lietuvių 
vardą.

3. Tiesos Sūnus, matyt, kad
grąsinimais ir bauginimais 
“komunizmu” ir E. Browde- 
rio knygomis bando demora
lizuoti savo pasekėjus ir pa
žangiuosius lietuvius vienus 
prieš kitus. Kas yra komuniz
mas, tai turėtų žinoti ir Tie
sos Sūnus, nes ir Jėzus Kris
tus tvėrė komuną, kad išvai
kius pelnagrobius ir nenaudė
lius. Ir jeigu šiandien Kristus, 
padaręs setbūklą, prisikeltų iš 
numirusių ir su savo raudonu 
ploščium apsisuktų apie tų 
“šventų tėvų” lizdus, tai nė
ra abejonės, kad jis visus pa
bėgėlius kapucinus ir grašia- 
gaudžius išgaudytų ir išvaiky
tų. ’ .

4. Kas dėl E. Browderio 
knygų ir kas jose rašoma, čia 
irgi ne paslaptis, nes plačiai 
visuomenei ir tas yra žinoma 
ir veik kiekvienos aukštesnės 
mokyklos studentai jas skaito 
ir studijuoja. Taipgi jų galima 
gauti visose miestų biblioteko
se. Patarčiau ir “Tiekos Sūnui” 
perskaityti vieną iš daugelio jo

(Tąsa 5-mė puslapyje)

JUOZAS ŽIUGŽDA.

Vakarinių Lietuvių Tautos 
Sienų Klausimu

(Pabaiga)
2) Nepaisant visų tų barbariškų vo

kiškųjų grobikų priemonių, Mažosios 
Lietuvos lietuviai, visą laiką reikšdami 
griežtą pasipriešinimą vokiškiesiems 
įsibrovėliams, gindami savo teises viso
mis prieinamomis priemonėmis, išlaikė 
per visus sunkiuosius 700 m. savo tauty
bę, parodė iki paskutinių dienų, kad Ma
žoji Lietuva tikrai yra lietuviška šalis, 
organiškai surišta su visa Lietuva, tu
rinti teisę ir pagrindą savo ateitį, savo 
kultūrą kurti drauge su visa Lietuva, 
panaikinant tą šlykščią, septynis šimtus 
metų trukusią vokiškųjų grobikų vergo
vę ir atgaivinant senas istorines krašto 
tradicijas. Lietuvių kalbos gyvumą ir jos 
išplitimą Maž. Lietuvoje aiškiai liudija 
ir senesnieji vokiečių mokslininkai. Taip 
antai, Tetzneris rašo: “Lietuvių kalbos 
sritis dar XVII a. viduryje apėmė tą 
Rytų Prūsijos dalį, kuri yra į šiaurę nuo 
tos linijos: Labguva, Petersdorfas, 
Juodlaukiai, Trempiai, Darkiemis, Ža- 
bynai, Geldupė (Goldap), Dubeninkai. 
Šioje dalyje veikė 62 lietuviški kunigai, 
iš kurių Ragainėje ir Tilžėje po 2, o 
Klaipėdoje 3. Be to, toks kunigas buvo 
Karaliaučiuje.”

“Prieš 300 metų čia beveik niekur ne
skambėjo vokiškas balsas, dar prieš 200 
metų į lietuvių kalbos plotą įėjo dar šios 
apskritys: Karaliaučiaus, Fiešhauzeno, 
Vėluvos, Girdu vos, Darkiemio ir Gum
binės. Girduviškiuose, Muldžiuose lietu
viški pamokslai pasibaigė praeitame am
žiuje, taip pat Fišhauzeno pakrantės 
kaimuose ir Karaliaučiaus apskrityje. 
Tas pat įvyko apie 1890 metus Darkie
mio Baletuose ir Vėluvos Plibiškiuose4.”

Profesorius Knaake rašo: “Lietuva, 
kuri yra Rytų Prūsijos šiaurės rytuo
se, yra svarbi etnografiniu, ekonominiu 
ir istoriniu pažiūriu. Lietuviai, apie 
150,000 asmenų, gyvena išilgai Nemu
no iki Klaipėdos ir gausingiausi yra Ši
lutės ir Klaipėdos apskrityse. Lietuva 
neatkreipia dėmesio savo gamtinėmis 
grožybėmis išskyrus Įsrutį, Tilžę ir 
Klaipėdą.5 Panašiai kalba prof. Diels, 
prof. Leskien, A. G. Krauzė, prof. Be- 
zenberger ir kiti. M. Toeppen, rašyda
mas apie Prūsiją, sako: “Tautybės at
žvilgiu Samlando apygardoje reikia skir
ti lietuviškas sritis ir kitose dviejose 
apygardose lenkiškas sritis nuo tiesiog 
vokiškų sričių. Lietuviškos sritys yra 
Įsrutės, Ragainės, Tilžės ir Klaipėdos6.”

Lygiai taip pat nepajėgė nuslėpti Ma
žosios Lietuvos lietuviškumo nė 1915- 
1918 m. vokiškųjų okupantų išleisti 
spaudiniai nei žemėlapiai. Antai, oku
pantų išleistas savo tarnybiniams reika
lams lietuvių kalbos išplėtimo žemėlapis 
visą Klaipėdos kraštą vaizduoja esant 
lietuvišką nuo 50% iki 100%; tas pat 
žemėlapis nuo 30 iki 50% lietuvių kal
bos išplitimus rodo t Tilžės, Pilkalnio, 
Labguvos srityse, į šiaurę nuo Įsruties, 
apie Eitkūnus.

Tolygų vaizdą duoda ir 1921 m. iš
leistas Paul Langhaus žemėlapis, vaiz
duojąs lietuvių kalbos sritį Rytų Prūsi
joje, paremtas 1905 m. statistikos davi
niais.

Etnografiniam Mažosios Lietuvos 
vaizdui nušviesti yra ir statistikos duo
menų. Statistika yra oficiali vokiečių, 
pradedant nuo 1837 metų, ir įvairių me
tų statistiniuose daviniuose atsispindi ir 
tos priemonės, kurias vokiečiai vartojo 
lietuvių tautybės atžvilgiu atskirais lai
kotarpiais — 1861 m.-1890 m.-1905 m.- 
1910 m. Būdingas tos vokiškos statisti
kos bruožas yra tas, kad lietuvių nuo
šimtis, o dažnai ir skaičius parodomas 
mažesnis, Pvz., Klaipėdos apskrityje 
lietuvių skaičius nuo 23,284 1837 m. te
pakilo iki 26,820 1910 m., o jų procentas 
sumažėjo nuo 73.6 iki 66.2; o Pagėgių 
apskr. per tuos pat metus lietuvių skai
čius parodomas net sumažėjęs nuo 23,- 
420 iki 18,288, jų procentas sumažėjęs 
nuo 70.6 iki 44.1. Kiek tokia oficiali vo
kiečių statistika yra netikra, rodo kad ir 
tas faktas: yra išleistas 1912 metų evan- 
geliškųjų klebonijų almanachas. To al
manacho duomenys, matytu dar ne visiš
kai paveikti vokiečių valdžios organų, 
rodo 1912 m. Klaipėdos apskr. 76.6%

4Dr. Franz Tetzner. Die Slaven in Deutschland, 
1902. Psi. 28-30, 34.
x CDr. Knaake. Ostpreussen. Koenigsberg, 1910.

^Toeppen, Max. Historische comparative Geogra
phic von Preųssen. Gotha, 1858.

Trečiadienis, Lapkr. 22, 1941

lietuvių, Pagėgių apskr. — 50.9% lietu
vių ir net Klaipėdos mieste 21.5% lietu
vių

Kaip vokiečių statistika dirbtinai ma
žino lietuvių skaičių ir procentą, matyti 
ir iš to, kad nuo 1905 metų šalia vokie
čių ir lietuvių atsiranda toje statistiko
je vokiečiais užrašyta net 1350 izraelitų 
tikybos asmenų. 1905 metų surašymo 
daviniai duoda Mažosios Lietuvos gy
ventojų evangelikų ir katalikų pasiskirs
tymą pagal lietuvių ir vokiečių gimtąją 
kalbą. Pagal tuos duomenis Klaipėdos 
krašte yra 68,066 gyventojai su gimtą
ja lietuvių kalba ir 66,943 — su vokie
čių kalba, jų' tarpe Klaipėdos mieste 
3,993 su lietuvių kalba ir 24,086 — su 
vokiečių kalba. Vidurinėje Mažosios Lie
tuvos dalyje (Tilžės, Ragainės, Lankos- 
Niederung, Labguvos ir Pilkalnio aps
kritys), o taip pat ir tuomet buvusioj 
už Nemuno Šilutės apskr. dalyje, pagal 
tuos pat duomenis — 27,000 su lietuvių 
gimtąja kalba ir 205,537 su vokiečių 
gimtąja kalba ir 2,529 “dvikalbiai.” Ta
me tarpe Tilžės, Ragainės, Pilkalnio ir 
Širvintos miestuose drauge su lietuvių 
gimt, kalba 1,705 asmenys, o su vokie
čių'gimt. kalba 43,866 asmenys. Kituose 
apskrityse ir valsčiuose gyventojų su 
gimtąja lietuvių kalba toji vokiečių sta
tistika rodo dar mažiau.

Aišku savaime, kad nei 1905 metų, 
nei kitos vokiečių statistikos neduoda 
tikro vaizdo apie tautinę Mažosios Lie- 
•tuvos gyventojų sudėtį. Vokiečių statis
tikos kalba ne apie tautinę gyventojų 
sudėtį, o apie gimtąją kalbą. Gimtąją kal
bą, sudarant statistiką, nustatinėjo vo
kiečių valdininkai, kurie su gyventojais 
kalbėjo tik vokiškai. Ypač tatai atsiliepė 
į jaunosios kartos gimtosios kalbos pažy
mėjimą. Kada vokietis valdininkas, 
kreipdamasis į moksleivį, besimokantį 
vokiškoje mokykloje, įrodinėjo jam ir jo 
tėvams, kad mokyklos kalba esanti jau
nuolio gimtoji kalba, tad daugelis ir ne
drįso priešintis tokiam teigimui. O daž
nai valdininkas iš pasikalbėjimo ir pats 
nustatinėjo gyventojų “gimtąją kalbą.” 
Taigi vokiškos statistikos duomenis rei
kia vertinti labai atsargiai ir kritiškai.

Bet tie duomenys svarbūs yra štai ku
riuo atžvilgiu. Jie, galima sakyti, rodo 
skaičių aktyviai susipratusių lietuvių, 
tokių, kurie per visokį vokiečių terorą 
mokėjo apginti savo gimtąją kalbą, savo 
pagrindinį tautybės požymį. Jie rodo, 
kaip plačiai buvo išplitę tų susipratusių 
lietuvių židiniai po visą Mažąją Lietu
vą iki Prėgliaus (Pregel) upės, nuo jos 
į pietų rytus iki Geldupės (Goldap) 
miesto ir upės, o aplink juos be abejoji
mo buvo masė per ilgus amžius suterori
zuotų, lėtesnių lietuvių, kuriuos vokiš
kiems valdininkams nesunku buvo užra
šyti su vokiečių “gimtąja kalba” arba 
“dvikalbiais.”

Taigi tikras šių dienų vakarines lie
tuvių sienas, Mažosios Lietuvos sienas, 
galima nustatyti ne pagal kurią nors 
vokiečių statistiką, jau nekalbant apie 
hitlerinę “statistiką,” kuri ištisai falsi
fikuota ir neturi jokios reikšmės. Nusta
tant dabartinį etnografinį Mažosios Lie
tuvos vaizdą, aprėžtą istoriškai susida
riusiomis Mažosios Lietuvos ribomis, 
negyvus vokiškų statistikų skaitmenis 
reikia atgaivinti. O tuos skaitmenis 
mums atgaivina visa istorinė to krašto 
praeitis, atkakli septynių šimtų metų 
Mažosios Lietuvos lietuvių kova prieš 
vokiškųjų užkariautojų priespaudą, jų 
sugebėjimas išsaugoti organišką ryšį su 
visa Lietuva, išsaugoti savą tautybę, sa
vą lietuvių kalbą, ta reikšme, kurią turė
jo lietuvių kultūros istorijai Karaliau
čius, Tilžė, Ragainė, Gumbinė, Lazdynė
liai ir Tolminkiemis ir kitos vietovės. 
Pagaliau daug čia padeda ir krašto vie
tų vardai — tikri šio krašto istorijos liu
dininkai. Ne tik Klaipėdos krašte, ne tik 
vidurinėje Mažosios Lietuvos dalyje 
kraštas mirgėte mirga senais lietuviš
kais vardais — Gaideliai (suvokiet. Gai- 
dellen), Vanagai (Wannagen), Užpel
kiai (Uszpelken), Skrobliniai (Skrobli- 
nen), Lazdiškiai, (Lasdischken), Už- 
baliai (Uszballen) ir begalinė daugybė 
kitų tokių. Tokie pat vardai puošia šią 
žemę ir apie kraštines istoriškai susi
dariusias Mažosios Lietuvos ribas, apie 
Labguvą ir Karaliaučių — Liškava

(Tąsa 4-me pus.}
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
. ••ntas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergales ir taikos. Ar 
lūs prisidėjot darbu ir aukom?

Moterys Išlaisvintoje 
Francijos Dalyje

Karas, žiauri nacių oku
pacija, šventas tėvynės gy
nimo reikalas iššaukė viso
se tautose pirmyn viską, 
kas jose yra geriausio. Ir 
sutriuškino visiems lai
kams daugelį atgyvenusių, 
išsimanytų, tikrove nepa
grįstų požiūrių. Iškėlė į 

' viršų tikrąsias vertybes.
Paimkime Franci ją. Ten 

reakcijai nuolankaujančioji požemines veiKios. Ji pa- 
prieš karą buvusioji demo-, gimdė du kūdikiu — vieną 
kratija vis dar buvo nema-!1941 metais, kitą 1943 m. 
čiusi reikalo nei svarbos Dėl jų gimimo jinai neper
duoti moterims balsavimo traukė veiklos priešinimosi 
teisių. Vieni teigė:

— Francuzų moterims 
esąs nereikalingas balsavi
mas. Jos ir be to esančios 
pajėga už sosto (power be
hind the throne). Esą, jos 
savo lipšnumu, mokėjimu 
užžavėti valdančios vyrus, 
o vyrai valdo Francija.

Kiti vėl sakydavo:
— Francūzų moterys taipjnystė. 

užsiėmusios savęs gražini-; 
mu ir smulkiomis šeimos į 
aptarnavimo problemomis, | 
paskendusios vaikymęsi i pasimatymą su pačiu pulki- 
madų, kad jos visai nesido- ninku Rol-Tanguay.
mėtų politika nei mokėtų; “Klausiate apie moteris? 
jąja užsiiminėti. ; Pasižymėkite, neužmirški-

Ir vieni ir kiti klydo. Bu- te pasakyti, jog be jų pusė 
vo užmiršę, kad moterys yra mūsų darbo būtų buvę ne- 
dalimi tautos, dalimi kraš- įmanoma. Aš neturėjau ki
to žmonių. Kad kaipo to- tų paslų oficierių, kai tik 
kios jos negali, nežinoti esą- moteris. Vieną dieną viena 
mos padėties, negali nejau-J iš jų dviračiu 
sti atsakomybės.

Tazctos Kančiose Gimė 
Nauja Moteris.

O jeigu kurios iš jų buvo 
savo pilietybę užsimiršusios, 
toms atėję hitlerininkai vi
same kartume tai priminė 
ir jos pasiryžo daugiau nie
kad neužmiršti.

Prieškarinės pasaulio ma
dų sostinės, naujai išlais
vinto Paryžiaus gyventoja 
Jaqueline Marchand, ko
munistų dienraščio L’Hu
manite reporterė, nuėjo pa
siteirauti jo pažiūrų į mo
teris pas tos srities FFI 
(Franch Forces of the In
terior) komanduojantį pul
kininką Rol-Tanguay. Apie 
tą pasikalbėjimą ji rašė sa
vo laikraštyje:

“... Aš tuojau supratau,

besiartinantį šven-

r9i77

Numanant
čių ir dovanų sezoną ir lėlė at- 
maršuoja ant scenos. Lėlės, 
kaip ir jų savininkės, darby- 
metės-karo laiku dabinasi dar
binėmis, praktiškomis suknelė
mis.

Užsakymą, pažymėjus nu- 
mer įir dydį, sykiu su 20 cen
tų, siųskite: Mary Sincus, 427 
Lorimer St., Brooklyn 6, N. Y.
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Mn Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti, (stokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

■

kad pulkininkas nebus prie
šingas nei bešališkas mote
rų siekiams, kadangi jo vy
riausiu sekretorium yra jo 
žmona. Jinai yra jauna, 
rami, blondinė ir jinai ne
nori būti vadinama Ma
dame la Colonelle.

“Ji pasakojo, jog ji ne
buvo atsitraukusi nuo savo 
vyro nuo pat prasidėjimo 
požeminės veiklos.

i okupantam judėjime, o vie
nok iš jos kalbos davėsi su
prasti, kokia didele dalimi 
jos gyvenimo yra tie kūdi
kiai.

“Atrodė, jog darbas už 
išlaisvinimą Francijos tai 
tykiai jaunai moteriškei 
buvo taip paprasta ir karš
ta pareiga, kaip kad moti-

Daug Kas Atlikta Tik 
Dėkui Moterims.

Toliau reporterė aprašo

nuvažiavo
i virš 75 kilometrus (46į 
įmyliu). Jos yra pagirtinai 
drąsios, atlieka paskirtis 
už -vis pavojingiausiose 
vietose su visišku ramu
mu.”

“Ar jos atliko ką dau
giau apart pasiuntinybių?” 
klausė reporterė.

“Požeminiame darbe,” 
atsakė jis, “jos visur atli
ko sekretorių darbus; jos 
nurašydavo svarbiausius 
dokumentus išnešiodavo.

“Jos turėjo nepaprastai 
sunkų darbą paskutinėmis 
savaitėmis požeminio dar
bo. Paryžiaus apylinkės ko
manda po rugpjūčio 12-tos 
galėjo veikti daugumoje tik 
dėka moterims. O aš nei ne
prisiminiau milžinišką jų 
rolę pirmosios pagelbos bū
riuose.”

Jos Užsimiršdavo Save.
“Ar jos taip pat dalyva

vo ir gatvių mūšiuose bei 
statyboje barikadų?” vėl 
klausė reporterė pulkinin
ko.

“Žinoma. Bet mūsų drau
gės iš Francs-Tireurs et 
Partisans (komunistų va
dovaujama partizanų orga
nizacijos dalis Francijos 
Apsigynimo Armijose) ir 
Francijos Moterų Unijos 
apie tai galėtų geriau atsa
kyti.

“Ką aš noriu pabriežti, 
jom moterys įrodė savo ver
tingumą; jos parodė jų ga
bumą pravesti visas civili
nes, ekonomines ir politi
nes teises ir jos turi būti 
pakeltos į lygų laipsnį su 
vyrais visame kame,” pa
reiškė pulkininkas.

Pirm išsiskyrimo, pulki
ninko žmona dar papasako
jo reporterei, kaip “žmona 
vieno mūs draugo, kuri at
rodo į svajotoją, užšoko ant 
barikadų šaudyti į priešus, 
nors ji buvo jau šeštame 
mėnesyje nėštumo. Aišku, 
to nereikėjo daryti atsi

žvelgiant į kūdikį, bet veik
smų sūkuryje niekas neat
sižvelgia į pasekmes.”

Jos Jau Stojo Prie 
Valstybės Vairo.

Taip. Prancūzės kovojo 
neatsižvelgdamos į pasek
mes. Būriai jaunų moterų 
išsivilko iš švelnučių batis
to suknelių, įsivilko į ru
pias kelines, apsikamšė, ap
sijuosę amunicija ir išėjo 
pagelbėti savo draugams 
vyrams nugalėti žvėriškąjį 
pavergėją hitlerizmą ir sa
vuosius krašto išdavikus, 
parsidavėlius, batlaižiauto- 
jus priešui. Ir jos daugiau 
iš tos talkos nesitrauks.

Francija pripažino moterų 
nuopelnus išsilaisvinimui. Pri
pažino ir tą faktą, kad kraš
tas negali būti tik dalinai lai
svas.

Rinkimų dar nebuvo, bet jau 
veik visos partijos ir organiza
cijos turi atstoves vyriausybei 
Patariamame Seime. Tarpų jų 
yra Andre Vienot, Marie Cou- 
ette, Lucie Aubrac, Mme. De- 
lauany, Andree Deferre, Mme. 
Verger, Madeline Braun, 
Mme. Ramart, Mathilda. Peri, 
Mme. Lefaucheux, Mm. Pierre 
Brossolette.

Kai kurios iš tų moterų 
našlės žymių vyrų, kuriuos 
ciai nužudė. Viena iš tų 
Mathilda Peri, 
tų laikraščio L’Humanite 
daktoriaus Gabriel' Peri.

yra 
na- 
yra

našlė komunis- 
re-

Vaikų Gerovė Pirm Visko.
Moterys jau turi gerų pa

siūlymų vyriausybei. Lucie Au
brac, iš profesijos mokytoja, 
pavyzdin, pasiūlė, kad visi žie
miniai ir vasariniai ponų balia- 
vojimo rezortai tuojau būtų 
nusavinti ir paversti vaikams 
pasilsio vietovėmis.

Nėra abejonės; kad daugelis 
tokių dabar paskirtų moterų 
pasiliks įstatymdavystėse ir po 
rinkimų, kurie įvyks karui pa
sibaigus. Miestų savivaldybių 
rinkimai įvyks jau ateinantį 
vasarį, nežiūrint karo pabai
gos. Jiems jau paruošiama 
'balsuotojų sąrašai ir į juos 
įtraukiama moterys.

Moterys Be Cigaretų
Krašte, be abejo, dar 

daug savųjų senovės keistų 
kanų ir randasi barbarų nacių 
įneštų moters žeminimo prie
monių, kad tuomi skaldyti tau
tos vieningumą. Pavyzdin, šio
mis dienomis spauda iš Pary
žiaus pranešė, kad ten moterys 
primenančios vyriausybei, jog 
kraštas joms skolingas kalėdi
nę dovaną — cigaretų. Kada 
naciams batlaižiaujanti Vichy 
vyriausybė paskelbė padalini
mą cigaretų, moterims neskyrė 
cigaretų visai. Naciai su savo 
Vichy jau seniai išgrūsti iš Pa
ryžiaus, bet moterys taip ir li
kosi savo šėro cigaretų tykoti 
iš kitų. Tačiau kovojantiems 
francūzams tai nėra klausimas 
ei garėto, bet demokratijos.

yra 
lie-

Bayonnietės Atsiuntė 
Megstinių

Drg. A. Lukaitis, per d. J. 
Dainių, atsiuntė 6 gatavus sve
terius. Savo laiškutyje pažy
mi, jog tuos gražius, su ranko
vėmis ir kalnieriais, sveterius 
numezgė:

Mary Stansauskienė ir
Paulina Muzikevičienė, kož- 

na po tris sv. Jie dar suspė
jo į 7-tą siuntinį.

Prašom draugių bayonniečių 
ir tolimesnės talkos mezgime. 
Vilnų dabar turime. Nors tam
sios, bet geros, drabužis bus 
šiltas ir praktiškas dėvėti.
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Ar norėtumėt būti motina iš prievartos? Motina kū
dikio, kurio nei pavardės nežinote, kurio tėvo jūs ne- 
apkenčiate. Motina kūdikio, kuris jums brangus, bet 
kurio ateitis taip pat juoda. Tai vaizdas iš filmos “Mas
ter Race,” rodomos New Yorko Palace Teatre ir kituose 
miestuose. i

Brooklyno Kliubiečių 
Susirinkimas

Pereitą ketvirtadienį, nors 
smarkiai lijo, į Brooklyno Mo
terų Kliubo susirinkimą suėjo 
nemažai narių. Susirinkimas 
buvo gana gyvas.

Įstojo viena narė į Literatū
ros Draugijos skyrių, d. Marė 
Stasiūnienė, tik gaila, kad ne
galėjo dalyvauti pirmam susi
rinkime, nes draugė serga. Lin
kime jai greit pasveikti ir da
lyvauti bendrai su mumis vi
suose mūsų darbuose.

Iš pirmininkės, d. K. Petri- 
kienės raporto, paaiškėjo, kad 
mūsų ligonės, draugės Tamso- 
nienė ir Skirmontienė, jau po 
biskį eina sveikyn. Draugė 
Tamsonienė jau randasi na
muose, bet d. Skirmontienė dar 
ligoninėje. Linkime abiem 
draugėm kuo greičiausia pa
sveikti. Taipgi, d. Petrikienė 
pranešė, kad turi parsivežus iš 
Russian War Relief centro ka
lėdinio pasveikinimo atviručių 
ir šiaip dovanėlių ir kvietė 
drauges pasipirkti. Po susirin
kimo gana didelis skaičius 
draugių pirkinėjo įvairių da
lykėlių.

Mezgimo komisijos narė, d. 
Depsienė pranešė, kad vilnų 
randasi ant rankų ir draugės, 
kurios tik turi laiko, gali mėgs
ti. Į šį susirinkimą pabaigtų 
mezginių atnešė šios draugės: 
R. Laukaitienė du sveteriu, d. 
Kleizienė vieną sveterį, d. Pet- 
lickienė 9 poras kojinių ir d. 
Rėkliene 3 poras kojinių. Nors 
dabartiniu laiku d. Rėkliene 
turi užtenkamai šeimyninių bė
dų, jos dukrelė d. Skirmontie
nė randasi ligoninėj, vis vien 
ji suranda laiko ir mezgimui. 
Labai ačiū d. Rėklienei už to
kį didelį pasišventimą.

Po susirinkimo d. O. Kalvai- 
tienė pridavė 2 sveterius.

1 Draugė Misevičienė, kuri 
įeina nuo mūsų kliubo į ko
misiją surengimui to didžiojo 
veikalo “Prieš Srovę,” nuo ku
rio pelnas visas bus skiriamas 
Lietuvos šelpimui, atsikreipė į 
susirinkimą, kad prisidėtume 
su pasveikinimu programoj. 
Nutarta prisidėti su $10. Drau
gė Sasna, atėjo su glėbiu ti- 
kietų šiam parengimui ir drau
gės, kurios tik galėjo, paėmė 
po kiek platinimui. Aišku, kad 
mūsų kliubas prisideda prie šio 
darbo su visa širdžia.

Labai malonu buvo išgirsti, 
kad Kalifornijos moterų kliu
bas ir mezgėjos jau atsiuntė 
mums pasveikinimą su šventė
mis ir trijų metų Lietuvai pa- 
gelbos teikimo sukaktuvėm. 
Mes labai dėkingos tolimos 
Kalifornijos draugėms, kad 
mus prisimena laiks nuo laiko, 
nors per paštą.

“Garnys” Nieko Neiš
mano Apie Karą

Pereitais metais Jungtinėse 
Valstijose gimus daugiau ber
niukų, negu mergaičių, paskli
do kalbos, būk visuomet taip 
būną karo laiku.

Netiesa — atsakė J. V. Cen
zo Biuras. Ir savo pareiškimą 
paliudijo skaitlinėmis.

Biuras nurodo, jog tiesa, 
kad 1943 metais berniukų gi
mė 1,055 prie kožno tūkstan
čio gimusių mergaičių. Kad 
1942 metais gimė 1,058 ber
niukai prie kožno tūkstan
čio gimusių mergaičių. Bet taip 
pat nurodo, jog ir taikos me
tais buvo tokių pat ir dar aukš
tesnių skaitlinių. Pavyzdin, 
1921 m. gimė 1,059 berniukai, 
o 1925 m. gimė 1,060 berniu
kų prie kožno tūkstančio mer
gaičių.

Karas, sako juodu ant balto 
paduotos skaitlinės, nieko ben
dro neturi su nustatymu nauja
gimių lyties.

Pagarba Pasišventusiai 
Veikėjai, Parama 
Nukertėjusiems

Da-
Tarptautinis Darbininkų 

sigynimas įsteigia Anna 
mon Fondą. Anna Damon, tos 
organizacijos sekretorė ir il- 

veikėja, 
mėnesį. 
$10,000

gametė, pasišventus
mirė pereitą gegužės
Fondan nori sukelti 
iki birželio 1-mos.

Fondas, tačiau, įsteigtas ne 
jos paminklui. Jos ti.k vardas. 
0 fondas, kaip sako organiza
cijos pirmininkas Robert W. 
Dunn, “bus vartojamas gyni
mui demokratijos patarnavi
mais pergalei. Jis bus naudoja
mas byloms vesti, nepapras
tiems įstatymdavysčių reika
lams ir pagelbėti kaliniams ir 
jų šeimoms.”

Organizacija yra paskilbus 
apgynimu šimtų darbo žmonių 
teismuose ir pagelba darbo kla
sės kaliniams.

Pirkimas karo Bono reiš
kia įteikimą i mūsų kario 
rankas ginklo, kuriuo jis 
muš fašistini užpuoliką.

Išrinkta komisija iš draugių 
Augutienės, Depsienės ir Ka- 
nopienės surengti pietus dele
gatams per ALDLD antro aps
kričio konferenciją, kuri atsi
bus Brooklyne, sausio mėnesio 
21-ma.

Kadangi sekantis susirinki
mas bus metinis, nutarta šauk
ti nares į susirinkimą atvirutė
mis.

Eva.
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Mažieji Lietuviukai Dėkoja 
Amerikietei už Dovanas

Anastazija Sabulienė, besto
ji ietė, pati užauginus gražią 
šeimą ir jau besidžiaugianti 
anūkais, nepraleido nei vieno 
karto neįdėjus ko nors Lietu
vos vaikučiams, kada tiktai 
Lietuvai Pagelbos Komitetas 
ruošė siuntinį Lietuvos žmo
nėms. Kožname siuntinyje ra
dosi jos dovanėlės ir prie jų 
laiškučiai vaikams.

Nuo pirmųjų siuntinių, ku
rie dar buvo siunčiami per Ta
rybų Lietuvos vyriausybę Mas
kvoje (Lietuva tuo tarpu tebe
buvo neišlaisvinta), jinai jau 
turi keturis padėkos laiškus, 
štai du jos laiškai nuo Lietu
vos vaikų, pabėgėlių nuo hitle- 
rizmo.

Laiškas nuo 11 metų mer
gaitės :

Brangiajai rūpestingajai lie
tuvei.

Aš gavau nuo Jūsų dovanė
lę, už kurią labai dėkoju. Kad 
Jūs mumis rūpinatės ir nepa
mirštate mūsų.

Ar daug yra pas jus lietu
vių? Aš norėčiau surasti sa
vuosius. Gal Jūs girdėjote ką 
apie mano dėdes. Lietuvoje aš 
gyvenau Subačiaus miestelyje. 
Panevėžio apskrityje. Jo pavar
dė Budreika. Pati aš esu Gene 
Budreikaitė. Mes gyvename ge
rai. Aš labai norėjau susipa
žinti su Jumis. Ir norėčiau 
gauti laiškų nuo Jumis. Aš 
mokinuosi III klasėj, man metų 
yra 11. Kur Jūs gyvenot Lie
tuvoje? Mums labai liūdna be 
tėvelių.

Baigiu rašyti savo laišką. 
Laukiu atsakymo. Labai pra
šau rašyti laiškus. Linkėjimų 
visiems lietuviams, taip pat ir 
Jums.

Likite sveiki,
Genė Budreikaitė.

Mano adresas:

sičio Debessy, Litovski diet-dom 
Gene Budreikaitė.

1944. 1. 7.
brangus užjūrio 
gavome iš Ame- 
dovanas. Ir aš

nuo- 
kos- 
man

Laiškas nuo 13 metų ber
niuko :

Gerbiamas 
drauge: Mes 
rikos lietuvių 
noriu tau padėkoti labai 
širdžiai už jas. Aš gavau 
tiumą už gerą elgesį, ir 
labai džiugu, kad mumis naš
laičiais net Amerikoj rūpinasi.

Aš esu pionierius, gimiau 
Lietuvoj, Šiaulių mieste. Mano 
tėveliai nežinau kur, nes aš 
prieš karą ilsėjausi prie gra
žiosios Baltijos jūros/ Palan
gos pionierių stovykloj. Karo 
pradžioje mus vaikus atvežė į 
Tarybų Sąjungos gilumą. Čia 
mes gyvenam vaikų namuose. 
Aš mokinuosi IV klasėje. Mes 
mokomės, skaitome, sportuo
jame, drožinėjame medinius 
tankus ir lėktuvus. Savo geru 
elgesiu ir neblogu mokslu aš 
stengiuos padėti tėvynei Lietu
vai ir. mūsų didvyriškiems jun
giniams, kurie kovoja fronte.

Aš labai pasiilgau savo mie
los Lietuvos, kur pasiliko ma
no mamytė, tėvelis ir brolis. 
Tuo ir baigiu rašyti laišką. Pa
rašyk man, kaip tų gyveni, 
kiek tau metų, kaip tu pralei
di laiką. Ar mėgsti skaityti, 
sportą, kiną. Siunčiu tau pio
nieriškus linkėjimus.

ž. Golandas,
13 metų.

Mano adresas yra toks:
Gorkovskaja obl.,

Perevozkij r-on, 
Yčalki det-dom.

ž. Golandas,
* * *

Septintasis Siuntinys dova-

3

I

3

nų Lietuvos žmonėms išeis ne 
už ilgo. Jisai eis tiesiai išlais- 
vinton Lietuvon. Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komitetas, su 
raštine -117 Lorimer St., 
Brooklyne, iki šiol tebuvo ir 
dabar yra vienintelė įstaiga 
Jungtinėse Valstijose, kuri 
siunčia pagelbą kare nukentė- 
jusiems Lietuvos žmonėms.

Ar daug tokių vaikučių šio
mis kalėdomis gaus dovanas 
nuo amerikiečių lietuvių? Jūs 
ir aš, mes visi turime į tai at
sakymą. S. Sasna.

Atminčiai Mylimo 
Tėvo

a

'J

Lapkričio 13 dieną, 3 vai. 
po piet, 1944 m., Mount Hope 
kapinėse, Rochesteryje, palai
dojome Petrą Balzerį iš Wal
worth, N. Y. Onytė, palikda
ma tėvą kapinyne, atsisveiki
no jį sekančiais žodžiais. ..
DUKTĖS ONYTĖS VANIKAS 

ANT TĖVO KAPO 
Saulė aplankys jį kas dieną. 
Mėnulis apšvies jį naktimis. 
Milijonai žvaigždžių sesyčių 
Jį kalbins, bovys, kol prašvis.

Aušrai išaušus aš ateisiu . 
Su vainiku gėlių jautrių. 
Aš jas suskyniau iš sielvartų 
Iš gailesčio širdies jausmų. 

Gėles uždėsiu ant jo kapo. 
Jos neišnyks niekad čionai, 
Nes jos nevysta nė nedžiūsta, 
Jos puoš jam kapą amžinai.

I

i

I

Šeimininkėms
PEČIUJE KEPTA ŽUVIS, 
štai vienas naujas būdas, 

kaip žuvį kepti pečiuje.
Nusipirkite tiek žuvies, kiek 

paprastai perkate savo šeimai. 
Paprašyk i te pardavė j o-žu vinin- 
ko, kad jis jums patartų, 
kuri žuvis yra tinkamiausia 
kepti pečiuje, žuvis turi būti 
nepjaustyta — čiela.

Išvalykite, numazgokite, api
barstykite truputį druskos, už
tarkuokite svogūną ant viršaus 
žuvies. Truputį smulkiai suka
potų petruškų užbarstykite. Pi
pirų — jei mėgstate. Taip pat 
uždėkite sviesto apie 2 šaukš
tus. Tuomet suvyniokite tą žu
vį į vaškuotą popierą (waxed 
paper). Suvyniokite taip, kad 
neišbėgtų iš tos popieros žu
vies skystis. Tada įdėkite į ke
pamą blėtą. Kepkite pusėtinai 
karštame pečiuje, 450 laipsnių 
karštyje, apie 45 minutes.

Jeigu kurie mėgsta prikimš
tą žuvį, tai galima prikimšti ir 
taip kepti.

šitokiu būdu kepant žuvį 
niekas iš žuvies neišsieikvoja, 
nes vaškuota popiera apsaugo
ja žuvį nuo karštos ugnies, Už 
tai žuvis būna labai sultinga ir 
labai skani.

SALIERIŲ SRIUBA.
Dar parašysiu, kaip gaminti 

salierių sriubą.
Supjaustykite ir sukapokite 

smulkiai salierius (suvartoki
te ir sa*lierių lapus). Apie ant 
2 puodukų salierių užpilkite 
vieną puoduką vandens. Įdėki
te truputį druskos. Virkite la
bai tykiai, ant mažos ugnies, 
maždaug apie valandą laiko. 
Kuomet bus salieriai išvirę, 
tuomet įpilkite apie 5-6 puodu
kus pieno. Įdėkite sviesto 2-3 
šaukštus. Paskiau įplakite mil
tų apie 4-5 šaukštus.

ši sriuba neturėtų būti la- . 
bai tiršta, bet jei pasitaikytų 
per tiršta, tuomet dapilkite 
truputį pieno. Su druska būkite 
atsargios, nes pieno sriuba ne
reikalauja daug druskos.

Vera Mikutaitytė^ įįb
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Ketvirtas puslapis

Tarybiniai Lietuvos Rašytojai 
Prieš Vokiškuosius Grobikus

Rašo KOSTAS KORSAKAS
Pažangieji lietuvių rašytojai kovon 

prieš hitlerizmą stojo dar tada, kai šis 
rudasis dvidešimtojo amžiaus maras, iš
kilęs pačioje Lietuvos pašonėje, vos tik 
buvo ėmęs telkti savo grobuoniškas jė
gas žmonijai pulti. Visi mūsų pažangio
sios literatūros periodiniai leidiniai, kaip 
“Trečias Frontas”, “Literatūra”, ”Pro- 
švaistė” ir kt., ėję 1929-1940 metų tarpe, 
pasižymėjo aiškiai priešfašistine krypti
mi. Įsijungdami į bendrą priešfašistinės 
kovos frontą šalia žymiausiųjų pasaulio 
rašytojų ir kultūrininkų, kurie jau tada 
vienu balsu pasmerkė atgijusį german
iškąjį barbariškumą, mūsų pažangieji 
rašytojai savo priešhitlerinėms pozici- , 
joms paremti turėjo dar ir gilių istorinių 
tradicijų. Juodoje hitlerinėje svastikoje 
jie iš karto atpažino tą kryžiuotišką kry
žių, kuriuo pažymėtus savo baltus ap
siaustus senovėje ištisus du šimtus metų 
mirkė lietuvių kraujuje dabartinių hit
lerininkų protėviai — teutonų riteriai. 
Hitlerinė svastika iš naujo paženklino 
amžinąjį vokiečių kęsinimąsį pavergti ir 
išnaikint lietuvių tautą. Šio atgijusio 
mirtinio pavojaus lietuvių tautai akivaiz
doje pakeldami savo balsą, mūsų pažan
gieji rašytojai tuo būdu jau tada pradė
jo tą kovą, kurią jie šiandien tęsia di
džiojo Tėvynės karo dienomis jau kaip 
tarybiniai rašytojai. Taigi, dabartinis 
lietuvių rašytojų kovingasis žodis, smo
giąs hitlerinius grobikus, atksleidžiąs jų 
plėšrųjį veidą, telkiąs į ryžtingą kovą 
prieš juos Lietuvos liaudį, savo pradžia 
eina dar iš prieškarinių laikų ir yra dvi
gubai įprasmintas tiek mūsų pažangiųjų 
rašytojų ankstybesnės priešfašistinės 
veiklos, tiek ir istorinių priešvokiškų lie
tuvių literatūros tradicijų.

Hitlerinis užpuolimas Lietuvą ištiko 
jos naujame istoriniame kely, į kurį ji 
ką tik buvo pasukusi. Vokiškojo grobiko 
sunkus, kruvinas batas įžengė į Lietuvos 
žemę kaip tik tuo metu, kai ji kėlėsi nau
jam, socialistiniam gyvenimui, pilna švie
sių vilčių, plačių z ateities užsimojimų, 
ryžtingo kūrybinio pasiryžimo. Į šio 
naujojo gyvenimo statybą drauge su vi
sa Lietuvos darbo liaudimi buvo įsi
jungę ir mūsų pažang. rašytojai, kurie 
tarybinėje santvarkoje matė daugelio 
savo troškimų ir svajonių įgyvendinimą, 
matė laimėtąją kovą dėl teisingesnės so
cialistinės santvarkos ir laimingesnės 

Lietuvos ateities. Todėl juo skaudžiau 
jie sutiko klastingąjį vokiečių užpuolimą 
ir karo pradžią, kaip tai su giliu sielvar
tu išreiškė Salomėja Nėris viename savo

s«

Mūsų jaunystę kalėjimai dangstė, 
Stiebės daigas — pavožtas po puodu, 
Vos į laisvę mes peržengėm slenkstį, 
Ir padangė grėsmingai pajuodo.
Žemė dega po vokiečių kojom, 
Šliuksi kraujas po batais fašistų.
Argi tam tiek mes žuvom, kovojom, 
Kad tėvynė vėl baudžiavą bristų?
Tą patį motyvą randame ir Ant. Venc

lovos epiškame eilėraštyje “Mano kar
ta,” kurio pagrindinę temą sudaro mū
sų jaunosios kartos, pergyvenančios 
trumpų 25 metų tarpe jau antrąjį vo
kiečių užpuolimą ir okupaciją, tragedija. 
Hitlerinis įsiveržimas poetui yra pats 
baisiausias tos tragedijos aktas, dar 
skaudesnis ypač dėl savo šiurpaus kon- 
traštiškumo tam laisvės ir džiaugsmo 
palekiui, kuris žymėjo naujojo gyveni
mo pradžią Tarybų Lietuvoje:
Ir sužėrėjo ilgai lauktas rytas. 
Sugriuvo priešų priespauda karti, 
Ir iš kalėjimų, mirties stovyklų, 
Štai, platūs vartai laisvėn atkelti.
Ir mes išėjom — kurti ir kovoti, 
Didžios statyti žengėm ateities 
Nubudusioj šalyj, kuri kaip žiedas 
Į aušrą stiebės iš tamsios nakties. 
Mes Lietuvą mylėjome kaip laimę, 
Ilgai svajotą priespaudos naktim. 
Ir mes kartojome: dabar tu mano! 
Tavęs man niekas, niekas nebūtims! 
Mūs klastas vėliavų ugny plazdėjo, 
It žemę valdė laisvasai žmogus, 
O mūsų kaimams, fabrikams ir 

miestams k
Šypsojo? geras ir ramus dangus.

Nuskaidrinta padangių sidabru,
Kada širdyj tiek daug šviesos ir laimės, 
Kai žemėje taip giedra ir kaitru...
Žydra, tyli naktis, kaip jaunas sapnas, 
Po darbo snaudė poilsiu giliu, 
Kada tamsus plėšikas užsimojo 
Ant mūsų krašto kruvinu peiliu.

P. Cvirkos lyriškai graudžioje novelė
je “Svirplys” bebėgąs nuo vokiečių už
puolimo iš Tarybų Lietuvos valstietis 
guodžiasi pakelėje sutiktiems tokiems 
pat pabėgėliams: “Buvom pradėję gyve
nimą, iš širdies pasakysiu. Prie savo 
dviejų, iš dvaro gavome dar trejetą hek
tarų žemės. Mūsų socialistinė respublika 
nuskyrė. Ir sėklą gavom iš socialistinės, 
karvutę. Sukilo mūsų rugiai, vasarojai, 
einame su pačia ir kalbamės: “iš bau
džiauninkų kaulų tas gajumas, tai jie iš 
žemelės stambliais .ir grūdais pas mus į 
svečius ateina...”

Kas liko iš šitos paprastos, kasdieniš
kos ir kuklios, tačiau tokios nuoširdžios 
valstiečio laimės jau pačią pirmąją hit
lerinio įsiveržimo dieną, vaizdžiai pasa
ko tas pats pabėgėlis:

“—Palikom viską ugnyje. Kas ten da
bar — dangus pasako: visą kelią švietė, 
tarytumei krauju išmirkęs. Grįžta, sako, 
ponai į dvarus, karia mužikėlius, po se
novei viską grąžina.”

Šviesiais pradėtojo statyti tarybinio 
gyvenimo vaizdais mūsų rašytojai tik 
dar labiau padidina kaltinimą hitleri
niams barbarams, įsiveržusiems ugnim 
ir kardu griauti to gyvenimo. Tame pil
name laisvės džiaugsmo, kūrybinio įkar
ščio, entuziastiško pasiryžimo fone, ku
rį sudaro poetų apdainuojamo naujojo 
gyvenimo pradžia Lietuvoj, dar juodesni 
atrodo karo dūmai, dar šiurpesnis mir
ties, smurto, kraujo ir ašarų antplūdis, 
kuris staigiu, netikėtu ir klastingu sriau
tu, prasiveržusiu iš vokiečių šalies, už
liejo Lietuvą. Hitlerinis užpuolimas mū
sų poetų kūryboje iškyla ne tik kaip bai
sus kontrastas, kaip klaiki griovimo ir 
naikinimo priešstata kūrybai ir laimei, 
bet tiesiog atrodo kaip neįtikėtinas, svei
ku žmogaus protu nesuvokiamas barba
rizmo pasikėsinimas, ir Liudas Gira jau 
pačioje karo pradžioje tai įtikinamai iš
reiškė savo eilėraščio “Nenugalima ša
lis” patetiškai publicistiniuose posmuo
se: ;
Kaip radastom darželiai mūs žydi, 
Taip pražydo kaimai mūs ir miestai. 
Kas, tą džiugią kūrybą išvydęs, 
Atšiauriai ją, mes manėm, paliestų?.' 
Kokis barbas griauti išdrįstų, 
Kas kėsintis piktai panorėtų 
Prieš mūs kuriamą laisvės jaunystę, 
Jau nuo amžių dainuotą poetų?!
Bet nė metai dar mum nepraėjo, — 
Ir sukriaukčiojo žvėriškos iltys.
Sėt mirties žmonijos prakeiktieji 
Virš mūs žemės išdrįso pakilti.
Duotą žodį klastingai sulaužę, 
Bombom spiovė į ramią mūs šalį. 
Lauk nusviedę veidmainišką kaukę, 
Kas per niekšai — parodė — būt gali. 
Mes sukūrėm Lietuvą naują, 
Žmonijos skelbdami jai brolystę.
Jie įsiveržė, godūs mūs kraujo, 
Pagrindų neapykantos grįsti.

(Daugiau bus)

Ir, štai, šviesi, rami naktis birželio,

VAK. LIET. TAUTOS SIENŲ KLAUSIMU
(Tęsinys iš 2-ro pusi.)

(Lischkau), Šilakalnis (Schilenberg), 
Kaimai (Caymen), Sargyčiąi (Sergi t- 
ten), Šatikiai (Schaticken) ir kiti, apie 
Geldupę ‘ (Goldap) — Šiliniai (Schil- 
linen), Juodupiai (Joduppe), Rominta, 
Bliūdžiai (Bludschen), Ežergaliai 
(Eszergallen), Blindgaliai (Blindgal- 
len), Baslaukiai'(Baslauken), Peludžiai 
(Peludszen), Išlandžiai (Ischlahdszen), 
Gudeliai (Gudellen) ir daugybė kitų.

Turint galvoje visus aukščiau minė
tus duomenis, gyvai suaugusius su tau
tine, politine, ekonomine ir kultūrine 
krašto praeities raida, ir visą krašto is
torinę praeitį, nesunku bus padaryti tiks
lią išvadą, kad vakarinėms lietuvių tau
tos sienoms vadovaujamąsias gaires nu
stato istoriškai susidariusioji Mažoji 
Lietuva, jos pietinių ir vakarinių ribų 
apylinkės.

;• V . • . -
I Trečiadienis, Lapkr. 22, 1914

Lietuviu Literatūros Draugija ir Knygos
N eseniai Liter atūros 

Draugijos centro sekreto
rius rašė apie kai kuriuos 
Centro Komiteto tarimus. 
Minėjo apie rūpinimąsi į- 
kurti archyvą, į kurį bus 
galima surinkti ir sutalpin
ti senuosius Amerikos lietu
vių spausdinius: knygas, 
brošiūras, žurnalus ir kitus 
svarbos turinčius dokumen
tus. Archyvo tvarkymui jau 
ir tinkamą asmenį surado 
— tai draugą Gužą. Gali
ma spėti, kad šis darbas 
neužilgo bus pradėtas ir 
tuo reikia pasidžiaugti; 
kartu, žinoma, reikia pasi
rūpinti ateiti talkon padėti 
tokią nykstančią medžiagą 
rinkti.

Sekretorius, be to, prane
šė, kad moterų sekcija ruo
šiasi išleisti brošiūrą apie 
nacių nukankintą partizanę 
Marytę Melnikaitę Lietu
voje. Neabejoju, kad tokios 
brošiūros išleidimas 
mums lauktinas.

Apie ruošimą išleisti di
desnę knygą ateinantiems 
metams dar nebuvo minėta. 
Jei konkrečių planų tokiai 
knygai dar nėra, tai, aš 
manau, reikėtų mūsų Cen
tro Komitetui pasirūpinti 
susižinoti su literatūros lei
dėjais Tarybų Lietuvoj. 
Juk ten spaustuvės, kad ir 
buvę sugriautos karo metu, 
skubiai atsteigiamos, laik
raščiai leidžiami ir, galimas 
daiktas, knygos taipgi bus 
neužilgo leidžiamos. Būtų 
gerai, kad mūsų Cent
ro Komitetas imtų iš ten 
stambesnes knygas dėl savo 
narių.

Aš manau, kad didžiuma 
mūsų Draugijos narių su
tiktų su mano mintimi, kad 
knygas gauti iš kitų leidyk
lų, ir gauti1 ne visiems tą 
pačią knygą, bet bent de-

vienos

įsėtką jų skirtingais var
dais. O dalinti nariams jas 
būtų galima šiaip: Daleis- 
kim, kuopai, turinčiai 50 na
rių, atsiunčiama dešimties 
skirtingų vardų knygų po 5 
egzempliorius, o čia ant vie
tos nariai pasirenka jas ir 
išsidalina. Perskaitę,’jie ga
lėtų vienas su kitu pasimai
nyti ir turėt progą perskai
tyti vieton vienos knygos, 
kaip kad gaudavome iki 
šiol, visą dešimtį jų. Tai 
bent būtų graži proga pra
plėsti literatūros skaitymą! 
Gi nupirkimas knygų iš tų 
leidyklų, manau, pasideng
tų tomis pačiomis išlaido
mis, kaip dabar kainuoja 
išleidimas čionai 
knygos į metus.

Šis praktikavimas būtų 
buvęs galimas ir anksčiau 
pradėti, bet Smetonos vieš
patavimo cenzūra Lietuvoj 
ne visokias knygas leido

yrai spausdinti ir skleisti. O lei
dyklos neužmezgė glaudes
nių ryšių su Amerikos lie
tuvių pažangiečiais, gali
mas daiktas, dėlto, kad ven
gė tų “nuodėmių”, kurias 
Smetonos viešpatavimas nu
sakė.

Mūsų Draugija turi gra
žią praeitį. Ji išleido visą 
eilę tokių knygų, kokių ki
tos leidyklos nebūtų leidę. 
Bet dabar kokios knygos 
bus leidžiamos Tarybų Lie
tuvoje, jos bus ir mums pa
geidautinos. Juo daugiau 
mes jų čia gautume, tuo 
jaustumės turį glaudesnius 
ryšius su savo broliais se
nojoj tėvynėj.

Todėl aš ir siūlau Litera
tūros Draugijos Centro 

Komitetui susisiekti su li
teratūros leidėjais Lietuvoj,

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINE
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(8IIALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos
Mylimiems Pašarvoti Dovanai

660 GRAND ST. + BROOKLYN, N. Y.

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji-
’ - .į * ' jįjį'' mo pataisymus viršaus 

500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip-

V gi jų šeimoms ir jų pa-
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Staff Z-8S42

gauti iš jų eilę knygų skir
tingais vardais ir duoti jas 
nariams, vieton, kad kaip i- 
ki šiol būdavo duodama vi
siems n a r i am s ta pati 
knygą.

St. Jasilionis.

Philadelphia, Pa
Stambi Auka

Geras Lietuvos patriotas, žy
mus veikėjas, pažangus biznie
rius, Jonas Rainys, aukojo ver
tingų daiktų, vertes $75, nuo 
karo nukentėjusioms Lietuvos 
žmonėms. Jis tankiai aukoja ir 
pinigais nemažomis sumomis, o 
jo žmona, M. Rainienė nuola
tos mezga švederius tam pa
čiam tikslui.

Sakau: “Jonai, ar negausi 
barti nuo pono J. Kavaliausko 
už tokia stambia auka Lietu
vos žmonėms, kurią pasiuntei 
per Lietuvai Pagalbos Teikimo 
Komitetą, o Kavaliausko ko
mitetui—nieko ?”

—Kas jo paiso? — sakoj 
Jonas.—Aš laikausi lietuvių 
priežodžio: “Kas šaukia, tegu 
šaukia, o mudu, boba, važiuo
kim.” Daviau, duodu ir 
duosiu Lietuvos žmonėms 
gal savo išgalę.

pa-

dvi 
do-

J. ir E. Mačėnai aukojo 
dėžes švariu drabužiu ir 5 
lerius pinigais. Draugė Mačė- 
nienė dirbo visą savaitę iki su
tvarkė - išvalė rūbus. Kad vi
si aukotojai taip padarytų, tai 
komitetui nebūtų tiek daug 
darbo.

Mare Mitchell, kurios du 
sūnūs ginklu kovoja už^mūsų 
visti laisvę aukojo daug dra
bužių ir čeverykų.

Pinigais aukojo po $1: Niek 
Dailida, J. Kanišauskas, J. Ma
sionis ir J. Ivanauskas.

Bostono ir Apylinkės 
Žinios

Kviečiame Visus

Lietuvai Gelbėti Komitetas 
kviečia lietuvius, kad atsilan
kytų ant susirinkimo, kuris 
įvyks lapkričio 25 d., 8 valan
dą vakare, 318 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Komitetas 
išsiuntinėjo kvietimo laiškus, 
bet kurie negausite laiško, pa
sitenkinkite šiuo pranešimu, 
ateidami patys ir atsivesdami 
savo draugus.

šiame susirinkime Komite
tas duos raportą iš visos savo 
darbuotės ir nori sustiprinti 
darbininkų personalą, kad kuo 
greičiau ir daugiau galėtume 
pagelbėti Lietuvos žmonėms.
* Kaip žinoma; mes turime 
draugių ir draugų, kurie nuo . 
Komiteto susitvėrimo dirba be 
atvangos, kaip tai: Kiškis, Pa
kalnis, SimanaviČiene, Beleke- 
vičienė, Rauplėnienė, Sabulie- 
nė, Dambrauskai, Kvietkaus- 
kienė ir žakonis, tai būtų di
delė skriauda visą darbą su
krauti ant kelių asmenų, o tuo 
pačiu sykiu daugel iš mūs dar 
nepridėjome nei piršto.

Eidami į šį susirinkimą, nei 
vienas nevalgykite, nes south- 
bostonietės ruošiasi visus pa
sotinti. Ateikite visi ir prisidė
kite su savo darbu.

Jaunutis.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir kl- 

I tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūsles sugedimai, Nu 
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro 
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS 

gydomi naujoviškais būdais su greitu palengvinimu. X-spindulių. 
kraujo ir šlapumo ištyrimai suteikia tikrą ligos pažinimą ir užtikri 
na tinkamą gydymą.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALI8 IŠTYRIMAS 91.

DR. ZINS
110 East 16th St, N. Y.
Kasdien 9 A. M. - 7 P. M.

(Jsist. 28 m.)

Arti Onion Square
Sektu 9AM 2PM

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

PAR4 KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU G1VIAT8. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYN®

459 GRAND ST.
(Skersai nuo Republic Teatro)

BROOKLYN, N. Y.
Telefonas EV 4-8698

mwAW/wwwfwwfflji MMWAMWAWAWAWAWmni

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

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

1113 Mt. Vernon St 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS
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ALDLD Reikalai
LLD 6-to Apskr. Konferencijos 

Protokolas
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 6-to Apskričio Metinė 
Konferencija įvyko 29 d. spa
lių, 1944 m., Philadelphijoj.

Konferenciją atidarė apskr. 
organizatorius V. Jakštys, kaip 
11:30 vai. ryto paaiškindamas 
konferencijos svarbą ir pa
skyrė mandatų komisiją iš dd. 
Mulokiutės ir Šmitienės. Kol 
mandatų komisija sutvarkė 
mandatus, pasakė kalbas dd. 
eastonietis Abakon, baltimorie- 
tis Paserskis, philadelphiečiai 
Reikauskas ir Merkienė.

Mandatų komisija raporta
vo, kad delegatų randasi 17, 
nuo 7 kuopų ir padarė suma
nymą, kad būtų suteiktas 
sprendžiamas balsas apskričio 
komiteto nariams. Nutarta su
teikti.

Konferencijos pirmininku li
kosi išrinktas V. Jakštys, se
kretorium J. Bender, rezoliu
cijų komisija iš drg. Pasers- 
kio, Prats ir Smito; knygų 
peržiūrėjimo komisija: Aba
kan, Šmitienė ir Reikauskas.

Perskaitytas protokolas iš 
praeitos apskričio konferenci
jos ir likosi priimtas vienbal
siai.

Apskričio komiteto organi
zatorius ir sekretorius plačiai 
raportavo apie sutartiną ap
skričio komiteto veikimą ir 
apskričio kp. stovį, pažymėda
mi, kad veikė, kiek išgalėjo.

Apskritys turi narių geram 
stovyje 217. Tai daugiau ne
gu pernai — 26-šiais nariais. 
Finansų sekretorė raportavo, 
kad pinigų apskričio ižde yra 
$22.25. Raportas apskričio ko
miteto priimtas.

Kp. raportai: 10 kp. delega
tai raportavo, kad veikia vidu
tiniškai, kartu su veikiančiu 
komitetu. Turi įsteigę Lietuvos 
žmonėms pagalbos teikimo 
skyrių, per kurį jau sukelta 
apie $2000 vertės drabužių ir 
apie už tiek pinigais. Surengė 
Laisvės naudai pikniką, kuris 
davė pelno apie 12 šimtų dol. 
Kuopa išaukavo 43 dol. darbi
ninkiškiems reikalams. Kp. na
rių turi geram stovyje 76. Nau- 
jų narių gavo 8. Ižde pinigų 
turi 45 dol. Literatūros taip 
pat gana apščiai parduota. 
Kuopos draugės moterys daug' 
darbuojasi mezgime įvairių j 
daiktų dėl Lietuvos nukentėju-j 
šių žmonių.

Easton, 13 kp. delegatai ra-l
portavo, kad veikia neblogai. 
Turi narių 22. Dalyvavo De
mokratinių Lietuvių Suvažiavi
me, 18-19 dd. gruodžio* 1943 
m. su auka 22 dol. Surengė 
parę, kuri davė pelno 270 dol. 
Paaukota lietuviams, nuo karo 
nukentėjusiems 81 dol., Sovie
tų medikaliai pagalbai $130.

South Phila., 141 kp. dele-

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Ig. Urbonas, Great Neck ......... 807
J. Kazlauskas, Hartford ......... 802
P. Žirgulis, Rochester ............. 792
C. K. Urban, Hudson ............ 780
Geo. Shimaitis, Brockton ....... 765
P. Baranauskas, J. Mockaitis,

Bridgeport ............................ 756
ALDLD 25 kp., Baltimore ..... 660
P. Šlajus, Chester .................... 624
ALDLD 20 kp. ir Moterų Sky

rius, Binghamton ................  576
P. Šlekaitis, Scranton ............... 411
J. Grybas-Preibis, Norwood .... 348
J. MataČiūnas, Paterson ........... 344
J. Rudmanas, New Haven ....... 325
J. Simutis, Nashua ....................  278
J. Lingevičius, Saginaw ........... 247
A. Dambrauskas, Haverhill ..... 260
J. Blažonis, J. M. Karsonas,

Lowell .................................... 231
V. Ramanauskas, Minersville .. 204 

Šį sykį mažai pasikeitimų vajaus lentelėje, visvien čia 
sužymėsime.

Ona Stelmokaitė iš Newark, N. J., prisiuntė naujų 
skaitytoją, ir punktus atidavė Stripeikai ir Kudirkai; 
reiškia, jiedu turi gerų bendradarbių.

M. Svinkūnienė pakilo punktais su nauja prenumerata.
V. J. Stankus taipgi turi bendradarbių. J. Gaidis pri

siuntė atnaujinimų ir liepė priskaityt prie Stankaus.
J. Kazlauskas pakilo punktais su atnaujinimais, taip

gi G. Shimaitis pakilo punktais su nauja prenumerata ir 
atnaujimais.

Laukiame daugiau žinių.’
Laisvės Administracija.

gatai raportavo, kad veikia 
kiek išgali su veikiančiu ko
mitetu. Narių turi 24. Gavo 3 
naujus narius. Ižde turi pinigų 
$41.68. Darbininkiškiem reika
lams išaukavo 35 dol.

Baltimorės 25 kp. delegatai 
raportavo, kad veikia gerai. 
Kuopa narių turi 51. Gavo 3 
naujus narius. Ižde pinigų turi 
apie 80 dol. Darbininkiškiems 
reikalams išaukota gana aps
čiai. Dienraščiui Laisvei su
rengtas piknikas, kuris davė 
pelno 100 dol. Veikia bendrai 
su draugėmis moterimis dėl 
pagelbos Lietuvos žmonių, 
rinkdami drabužius ir aukas.

Camden 133 kp. delegatai 
raportavo, kad kp. turi 12 na
rių ir mano dar gauti daugiau 
iš paįrusios Delair kp. Veiki
mas camdeniečių silpnas, nes 
nėra parankamų.

Chester, Pa., 30 kp., rapor
tavo, kad turi narių 13. Kuo
pos veikimas silpnas, iš prie
žasties, kad draugai gyvena 
labai pasiskirstę. Bet Lietu
vos pagelbai nuo karo nuken- 
tėjusiems žmonėms, darbuoja
si gerai, kaip rinkime drabu
žių, taip ir pinigų. Jų kliubas 
paaukavo 100 dol.

Gibbstown 15 kp. raportavo, 
kad turi 5 narius. Veikimas 
.bent koks neįmanomas, nes čia 
nėra ar visai mažai lietuvių 
gyvena. Raportai k p. priimta 
su apkalbėjimu.

Buvo skaitytas laiškas iš 
centro, sveikinantis apskričio 
konferenc. su priminimu, kad 
apskritys rengtųsi prie pami
nėjimo 30 metų jubilėjaus. 
Laiškas priimtas ir nutarta su
rengti prakalbų maršrutas pra
džioj 1945 m. Darbas pavestas 
atlikti apskričio komitetui.

Buvo pakeltas klausimas ir 
plačiai apdiskusuotas, tai kad 
centras išleistų (jei galima) 
atskirą brošiūrą nuo Šviesos, 
paminint LLD 30 m. gyveni
mo nuveiktus darbus.

Buvo perskaitytos 4-rios re
zoliucijos. Pirma Lietuvos šel
pimo reikale, antra 30 m. LLD 
jubilėjiniu klausimu, trečia Ta
rybinės Lietuvos vyriausybės 
sveikinimu ir ketvirta dėl Pre- 
sident’s War Relief Control 
Board. Visos rezoliucijos pri
imtos vienbalsiai.

Gana plačiai apkalbėtas Lie
tuvos šelpimo klausimas ir pri
eita prie bendros išvados, kad 
sugrįžus delegatams organi
zuoti komitetus, kur tik gali
ma. O kur negalima — veikti 
pavieniai renkant aukas ir dra
panas.

Kita LLD 6-to apskričio 
konferencija nutarta laikyti 
Philadelphia mieste.

Apskričio pildomasis komi
tetas likos išrinktas iš seka
mų draugių ir draugų. Prorts 
ir Lipčius chesteriečiai, Galkus 

S. Puidokas, Rumford................ 192
A. Valinčius, Pittston ................  186
W. Yokim, New Britain ........... 182
J. Simutis, Nashua .................... 182
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh .... 176
V. Padgalskas, Mexico ............. 168
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre 168
A. Gudzin, Schenectady ........... 153
J. Kalvelis, Bridgewater ......... 130
J. Žilinskas, Lewiston ................. 110
A. Kupstas, E. St. Louis, Ill. .... 104
J. V. Stankevičius, Wilkes-Barre 100
C. K. Bready, Brooklyn ........... 98
A. Buivid, Dorchester ............. 92

. M. Smitrevičienė, Detroit ......... 90
A. J. Navickas, Haverhille ....... 66
Frank Wilkas, Wilmerding ..... 52
A. Levanienė, Los Angeles ..... 52
E. Cibulskienė, Nanticoke ......... 26
J. A. Shunski, Amsterdam ....... 23

Walent, Jakštys, Pilėnas, Mu- 
lokiūtė ir Bender. Altematai 
—Paliukonis ir Gružauskas.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja raportavo, kad knygos ve
damos tvarkoj. Ižde randasi 
$26.78.

Konferencija užsidarė per 
pirmininką V. Jakštįokaip 4 
vai. po pietų.

Pasibaigus konferencijai pa
sakė trumpas kalbas draugai 
Reikauskas ir Mulokiutė.

LL Draugijos 6 Apskr.
Užrašų Sekr. J. Bender, 
Pirmininkas V. Jakštys.

Lietuvių Literatūros Draugijos 
6-to Apskričio Kuopų Atydai 

Maršruto Klausime
Gerbiami kp. draugai!

Kadangi LLD 6-to apskr. 
konferencija, 29 d. spalių, nu
tarė turėti savo ribose prakal
bų maršrutą minėjimui 30 m. 
mūsų Draugijos gyvavimo ir 
pavedė tą darbą atlikti apskr. 
komitetui, tat komitetas atlai
kė savo posėdį ir nutarė, kad 
toksai maršrutas būtų sureng
tas sausio ir vasario mėnesiais, 
1945 m.

Dienos prakalbų maršrutui 
yra skiriamos sekamos: Cam
den, N. J., 133 kp, 3-čias ne- 
dėldienis sausio, 2 vai. po piet 
ir Burlington, N. J., 98 kp., 3- 
čias nedėldienis sausio 7-vai. 
vakare.

South Phila., 141 kp., 4-tas 
nedėldienis sausio, 2 vai. po 
pietų ir Frankford Phila., 149 
kp., 4-tas nedėldienis sausio, 
7 vai. po pietų.

Chester, Pa., 30 kp., 1-mas 
nedėldienis vsaario, 2 vai. po 
pietų ir North Phila., 10 kp., 
1-mas nedėldienis vasario, 7 
vai vakare.

Eastono 13 kp. skiriamas 2- 
ras nedėldienis vasario, valan
da, kada jiems parankiausia.

Draugų baltimoriečių kp. 
gali surengti maršruto prakal
bas, kada jiems parankiausia, 
nes jie nepakenks kitų kp. pa
rengimams.

Gibbstowniečių ir trentonie- 
čių kp., dėl tam tikrų išrokavi- 
mų, kom. nedarys jokių žings
nių, kad ten kas būtų sureng
ta. Darys apskr. komitetas tik 
tada, jei tos kp. pageidaus. 
Jei kp. draugams būtų paran
kios ar neparankios virš minė
tos dienos ir laikas, tai pasita
rę duokite greit atsakymą ap
skričio sekretoriui, kad būtų 
galima permainyti laikas arba 
sutinkant gauti kalbėtojas, at
spausdinti parengimo garsini
mai ir t.t.

Kp. draugai, pastebėję šį 
pranešimą arba gavę praneši
mą turėtų greitai sukrusti, kad 

.gauti vietą dėl parengimo ir 
pranešti apskričio sekr. paren
gimo vietos adresą, o apskričio 
sekretorius pasirūpins gauti 
kalbėtoją ir pagaminti garsi
nimus, žinoma^jei to kp. rei
kalaus. Kurios kp. tos pagal
bos nereikalaus, o pačios rū
pinsis tuo darbu, tai aišku, 
apskritys tik patvarkys kalbė
toją ir laiką, kad parengimai 
neįvyktų tuo pačiu laiku arti
mose kolonijose.

Prie apskr. sekretoriaus 
kreipkitės sekamu antrašu:

J. Bender,
3238 Teesdale St., . 
Philadelphia, Pa.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

žmonių šelpime. Daug vakarų 
praleidžiate, daug pinigų išlei
džiate. Daug pavargstate.

Komitetas jūsų darbą pui
kiai įvertina ir vardu Lietu
vos žmonių visiems širdingai 
dėkavoja. Garbė jums, veik
lieji draugės ir draugai!

Paskaitykite baisųjį doku
mentą “Kaip Hitelerininkai su
naikino Pirčiupiu kaimą ir su
degino 120 žmonių.” sis bai
sus raštas apie baisius vokie
čių darbus Lietuvoje tilpo an
tradienio Laisvėje.

Duokite paskaityti tiems, ku
rie yra užšalę linkui Lietuvos 
žmonių šelpimo. Gal ir jiems 
širdis suminkštės, gal ir jiems 
gaili ašara ištrykš iš akių.

Lewiston ir Auburn, Me.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

knygų, užvadintą “Victory and 
After,” ypatingai ant puslapio 
70, chapter V, “Is Communism 
a Menace?” Tą perskaitęs at
skirsi tiesą nuo melo. O kad 
“neišmanėlė” moteris lietu
viams vadovauja, tai čia nieko 
blogo. Aš, mat, dar tik moki- 
nuos. Kas svarbiausia, kad jūs 
iš tokių “neišmanėlių” kaip 
aš sau riebų pragyvenimą da
rote ! “Tiesos Sūnus” savo už
sipuolimais ir bauginimu ko
munizmu ardo mūsų lig šiol 
gerai sugyvenusių lietuvių vie
nybę. Katalikai galėjo melstis 
ir poteriauti, mes jų nekliu- 
dėm ir jie mūsų nekliudė, o, 
reikalui esant, kaip draugijų 
bei šalpos fondų reikalais rū
pinomės ir dirbome visi, kaip 
vienas, pagal mūsų sveikatos 
išgalę. Ir atrodė, kad esame 
būrelis lietuvių kaipo viena 
graži šeimyna. Bet su atsira
dimu tų kapucinų, kurių lizdas 
yra Greene, Me., mūsų gra
žus būrelis lietuvių pradeda 
irti ir vienas prieš kitą šiauš
tis. O “Tiesos Sūnus,” prisiden
gęs šios šalies demokratija, 
vieton savo lizde poteriauti ir 
garbinti Dievą, tai jis tarpe 
mūsų, taikiai sugyvenusių lie
tuvių, sėja fašizmu dvokian
čius nuodus ir jieško adatos 
tamsoje. . .

Broliai ir sesės, atsiminkite, 
kad gyvename karo ugnies 
sūkuryje, kuris paliečia nius 
visus, nors mes tų baisenybių, 
kas dedasi karo frontuose, ne
matome. Bet vienok, ules savo 
širdyse jaučiame tai, o la
biausiai jaučia motinos, kurių 
sūnūs šiandien aukoja savo 
jaunas gyvastis už mūsų, varg
dienio, darbo žmogaus laisvę, 
lygybę ir teisę gyventi. . . To
dėl, nepaisydami visokių kvis- 
lingų, ardytojų mūsų vienybės, 
tęskime darbą toliau, o to dar
bo taip daug! štai Lietuvai Pa
galbos Teikimo Komitetas dir
ba išsijuosęs, renka drabužius 
dėl išlaisvintos Lietuvos žmo
nių. Ir todėl visų srovių ir gru
pių rūpesčiu Lietuvai pašalpos 
teikimas turėtų būti vienas.

Vargo Duktė,

MĖSINĖJA APSUPTUS 
VOKIEČIUS

Sovietų lėktuvai, tankai 
ir pėstininkai mėsinėja šim
tus tūkstančių vokiečių, ap
suptų pietiniai vakarinia
me Latvijos kampe.

London. — Menanja, kad 
mirė vokiečių generolas 
Alb. Kesselring, nacių ko- 
mandierius Italijoj, sužeis
tas talkininkų lakūno.

Anglai įsiveržė į Zucche- 
rificio miestelį, rytiniame 
Italijos pajūryje.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
Pasilinksminimo Vakaras. LDP 

Kliubas rengia šaunias vakaruškas, 
šeštadienį, lapkr. 25 d., 8 v. v., 408 
Court St. Bus valgiai, gėrimai ir 
šokiai. Visi elizabethiečiai ir apy
linkės draugai maloniai kviečiami 
dalyvaut ir smagiai laiką praleisti. 
— Kom. (275-276)

HUDSON, MASS.
Keturios Draugijos bendrai ren

gia vakarienę. įvyks 26 d. lapkr. 
Lietuvių Piliečių Kliubo Name, 17 
School St. Pradžia 3 vai. dieną. 
Kalbėtojas bus prof. B. F. Kubilius; 
jis kalbės apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Pelnas skiriamas Lietuvos 
žmonių pagelbai. Prašome visus lie
tuvius dalyvauti. — Kom. (275-276)

Parsiduoda 12 Apartmentų Nainas
SO. BOSTON, MASS.

Randų atneša $2,592 per metus. Visas namas yra naujai pertaisy
tas iš vidaus ir lauko. Namas talpina savyje. naują, tik įdėtą, plum- 
bingą su maudynėms ir pečiais.

Namas yra apgyvendintas geromis šeimynomis. Šis namas yra ge
ras pirkinys. Kas tik jį įsigys, gaus geriausį atlyginimą už įdėtus 
savo pinigus, nes įeigos yra nepaprastai aukštos sulyg investuotų 
pinigų, ir išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų prašome kreiptis pas—

A. J. Kupstis, 332 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Pastaba: Jei norite parduoti savo farmą ar ją išmainyti ant gerų 

namų, kreipkitės virš nurodytu antrašu.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS
KAVOS KEP1NIMO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

BERNIUKAI, PILNAM-DALIAI LAIKO, 
PADĖJĖJAI IŠSIUNTINIŲ DEPARTMENTE. 
' PASIUNTINĖJIMUI. GEROS ALGOS.

HARRY SOLOMONS, 
711--5TH AVE., N.Y.C.

VYRAI. PADĖJĖJAI MOTERIŠKŲ SKRY
BĖLIŲ IŠSIUNTINIŲ DEPARTMENTE.
PASTOVIAI. NUOLAT. GERA ALGA.

HARRY SOLOMONS.
711—STH AVE., N.Y.C.

VYRAI — 18 IKI 45
MAZGOJIMO RŪME 

PRIE KUBILŲ 
VYNIOJIMUI 

NUOLATINIS DARBAS
V AKACIJOS SU ALGA

Kreipkitės
Home Town Laundries, Inc.

Front & Water Sts. 
Teaneck, N. J.

(281)

Keikia vyro išsiuntimo 
DEPARTMENTS. STIPRUS. PATIKIMAS. 
WALL ST. LIQUOR CO., 170 BROADWAY.

RECTOR 12-2979.

VYRAI IR JAUNI VYRAI. PADĖJĖJAI 
PRIE IŠSIUNTIMŲ. <10 VALANDŲ.

5 DIENŲ SAVAITĖ. 
DREYER, 119 W. 19TH ST.

(277)

VYRAI (5) PADĖJĖJAI PRIE SPICE SU- 
MALIMO. PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

$30 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI.
HUDSON TEA & SPICE CO., 
201—46TH ST., BROOKLYN.

_______•______________________________ (277)

GRĘŽIAMŲJŲ PRESŲ 
OPERATORIAI

1-MOS IR 2-ROS KLASES 
50 VALANDŲ SAVAITE 

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

(279)

VYRAI
Atlikimui lengvo fabriko darbo.

PUIKI ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ.

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai.
W. L. MAXSON CORP.
460 WEST 34TH ST., N. Y.

(279)

VYRAI (45 IKI 58) 
lengvus pasiuntinių darbas. Pastovus.

B dienų savaitė.
TAIPGI REIKIA PATYRUSIO 
IŠSIUNTIMŲ RAŠTININKO 

PRIE PAKAVIMO.
JELENKO

136 W. 52ND ST.
(277)

SO. BOSTON, MASS.
Pirma šiame sezone ALDLD mo

terų vakarienė įvyks sekmadienį, 
lapkr. 26 d., 5 v. v. L. A. P. Kliubo 
salėje, 376 Broadway. Vakarienė 
bus skaniai prirengta, nes ją gamins 
mūs geriausios gaspadinės: P. Žu
kauskienė, A. Buivydienė, B. Chu- 
barkienė ir kitos. Taipgi dalyvaus 
daug svečių iš kitų kolonijų, nes 
tą dieną įvyks LDS konf. Tad kvie
čiame visus smagiai praleisti vaka
rą.—Rengėjos. (275-276)

SO. BOSTON, MASS.
LDS. 1-mo Apskričio metinė kon

ferencija įvyksta Lapkričio 26 d., 
11 vai. iš ryto, 376 W. Broadway. 
Kuopų delegatai nepamirškite pri
būti ant laiko; jei kuri kuopa nė
ra išrinkus formaliai delegatų, tai 
valdybos nariai patys ar jos įgalio
tiniai turėtų dalyvauti konferenci
joje, nes svarba šio suvažiavimo 
yra didelė. — Apskr. Pirm. D. G. J.

(274-275)

PAJIEŠKOJIMAI
Turiu reikalą su Romusiu Šarka, 
paeinančiu iš Degenių kaimo, Pan
dėlio vaisė. Kiek žinau, 1929 m. 
dirbęs Detroite, Fordo dirbtuvėse. 
Jį patį, arba kas žino, širdingai 
prašau rašyti šiuo ąntrašu: V. Ru- 
žela, 127 Machar Avenue, Port 
Arthur, Ont., Canada. (270-275)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BALTIMORE & OHIO R.R.
Turi Vietų 

PAPRASTIEM 
DARBININKAM 

IR
TRŪKŲ VAIRUOTOJAMS

KREIPKITĖS Į ROOM 202 
24TH & CHESTNUT STS., 

PHILADELPHIA, PA.
(277)

REIKIA
BROOKLYN YARD

Lydytojai - Svėrikai - Kūrintojai 
Boilerių Valytojai - Vamzdžių 

Uždengėjai - Vamzdžių Suvedėjai 
Plumeriai - Laivų Maliavotojai 

Laivų Įrengėjai - Prie Stalų 
Darbininkai . šaltkalviai 

Kalviai - Lathe Darbininkai 
Dailydės.

Elektrikieriai—Pirmos Klasės, 
Pagelbininkai Patyrę.

Vyrai ir Moterys Paprasti 
Darbininkai ir Pagelbininkai 

Prie Visų Amatų.
PASAULINIO II KARO 

VETERANAI.
Kreipkitės tiesiai į Employment Ofisą

Todd Shipyards Corporation 
(Brooklyn Division)

Ft. of Dwight St. Brooklyn, N.Y.
Kiti Aplikantai Kreipkitės 1
Todd Atstovą, USES.

165 Joralemon St., Brooklyn, N.Y.
(270)

BERNIUKAI
Patyrimas Nereikalingas. Nuolat. 

Gera Alga. 40 Valandų Savaitė, 
prisidedant viršlaikiai.

M. C. JOHNSON 
78 WALKER STREET.

(275)

Reikia Pirmos Klasės Auto Body Maliavotojų. 
Gera Alga. Puikiausia Proga. Nuolat.

ALLIED MOTORS, 1921 Jerome Ave., Bronx.
(275)

VYRAS
Patyręs kubilų darytojas penkias

dešimts galionų alkoholiui bačkos. 
Puikiausia proga tinkamam vyrui 
sutinkančiam apsigyventi mažame 
miestelyje Connecticut valstijoje. 
Nuolatinis darbas apskritiem me
tam. Gera alga, nepaprastos darbo 
sąlygos. Dėl pilnų inforamiejų te- 
lefonuokite ar kreipkitės į Hoyt 
Brothers, Incorporated, 100 Ship
man Street, Newark, New Jersey. 
Mitchell 2-5155.(275)

LYDYTOJAI, NAKTIM 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PATIKRINTOJAI
AUTOMATIŠKŲ SPRAY OPERATORIAI 

RAŠTININKAI—VIDUJ, IŠ LAUKO 
MATERIALŲ KRAUSTYTOJAI 

PRODUKCIJOS BONAI 
ATLIKITE SAVO DALI PRIE 

VAMZDŽIŲ FRONTUI 
Prisilaikoma WMC Taisyklių 

Kreipkitės USES, Irvington, b{. J. arba
General Mechanics Co., Inc.

120 South 20th St., Irvington, N. J.
(275)

VYRAI
PAPRASTI DARBININKAI 

IR PAGELBININKAI.
Nuolatinis darbas. Gera Alga. 

Kreipkitės pas

Messinger Bearings, Inc.
D STREET ABOVE ERIE AVE.

PHILADELPHIA, PA.
(275)

STOGDENGIAI 
Patyrę. Gera Alga. Nuolat.

WILLIAM MARCUS, 464—7th Ave., 
(kamp. 16th St.) Brooklyn.

____________ ■ _____________________ (276)

AUTO MECHANIKAI
DARBININKAI IR 
PAGELBININKAI

TAIPGI VYRAI DIRBTI VIEN 
TIK PRIE MOTORŲ

JOE KITTELL
600—11TH AVENUE 

NEW YORK CITY
i . • J (276)

VYRALBERNIUKAI
DARBAS VIDUI 

Gera Alga.

Geros Darbo Sąlygos.

KREIPKITĖS

Sunshine Laundry
29 Ę. 30TH STREET 

BAYONNE, N. J.
PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ 

(277)

VYRAI
Patyrimas Nereikalingas. 

Dirbti prie metalo. Daug viršlaikių. 
Gera Alga. Nuolatinis darbas.

5c subvės fėras j Queens. 6th—8th Avė., 
Išlipkite ant Ely Ave. Stoties, pirma stotis 

Queens.
SANITARY DASH CQ. 
11TŲ[ ST. IR 44TH ROAD 

LONG ISLAND CITY.
* ‘ ’ (277).

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MOTERYS
Atlikimui lengvo fabriko darbo.

PUIKI ALGA 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

Turi Kalbėti ir Rašyti Angliškai. 
W. L. MAXSON CORP.

460 WEST 34TH ST., N. Y.
(279)

RAŠTININKĖS 
KIEK NORS SUPRATIMO STENOGRAFI

JOS. 5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINE PROGA

JELENKO, 136 W. 52ND ST.
;(277)

MOTERYS (5) PAKAVIMUI SPICES. 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

$18 PRADŽIAI. NUOLAT. PAKILIMAI. 
HUDSON TEA & SPICE CO-, 
201—46TH ST., BROOKLYN.

_____________________________________ (277)

MERGINOS
Lengvas Darbas prie Štampų. 

5 Dienų Savaitė. $20 PRADŽIAI 
Nuolatinis Darbas.

STAMP & ALBUM CO. 
OF AMERICA

5 UNION SQUARE WEST, N. Y.
(277)

MERGINOS
Lengvas Sustatymo Darbas. 40 Valandų.

5 Dienos. $22. Prisideda viršlaikiai. 
BRANSTON, 10 W. 47TH ST., N.Y.C.

(277)

MOTERYS — 18 IKI 50
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

NUOLATINIS DARBAS
Geros Algos, Vakacijos Su Alga

Home Town Laundries, Inc.
Front & Water Sts. 

TEANECK, N. J. 
Teaneck 6-8700

(281)

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis.

103 Warren St., 
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(281)

RAŠTININKĖS—TYPISTĖS

Primama Pradines
40 Valandų. Pokarinė Proga. 
NUOLAT. PAKILIMAI. $25.

LACKAWANNA 4-6698. 
______________________________________(281)

RAŠTININKĖS
TAIPISTĖS

PASIUNTINĖS
5 Dienų Savaitė 

Patyrimas Nereikalingas 
Prcga Pakilimams.

MERGINOS PRIE 
BUFETO 

«JaVO DARBININKŲ 
KA1ETERL1OJ 
5 Dienų Savaitė

Iš anksčiau patyrimas nereikalingas.
Darbininkam pašalpos, prisidedant nuošimčius 

ir kitokios progos.
KREIPKITĖS I 

Employment Department
SEARS ROEBUCK & CO.
360 WEST 31 St. (5-tos lubos)

Kampas 9th Avenue
(279)

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

operuoti ditto ir tabulating mašinas.

RAŠTININKĖS
Mokyta I. B. M. Key Punching

TYPISTĖS
Pageidaujama su žinojimu stenografijos, 

tačiau ne Mitinai.

DIKTAFONO
. OPERATORĖS 

Patyrusios ar be patyrimo.

FAILIŲ RAŠTININKĖS 
Paprastam sulyg numerių falliavimui.

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

KREIPKITĖS

GROUND FLOOR,
156 WILLIAM ST., N. Y. C.
___________________ __________________ (278)

MERGINOS-MOTERYS 
Lengvas Fabriko Darbas. Nuolat.

GERA ALGA. GALI UŽDIRBTI $36 
SU VIRŠLAIKIAIS.

ACME BATTERY CO.
196 KOSCIUSKO STREET, 

BROOKLYN, N. Y.
______  (27«)
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NewYorto^/z^^Ziniot
LDS Trečio Apskričio 

Delegatam
Tie delegatai, kurie vyksite 

į LDS trečio apskričio konfe
renciją šį sekmadienį, 26 d. 
lapkričio, Laisvės svetainėje, 
malonėkite nesivėluoti, būkite 
punktualiai, kad nereikėtu vie
niem kitų laukti.

Pas mus yra labai negeras 
dalykas — atvykti valandą 
laiko vėliau. Vieni pribūna lai
ku, kiti vėlai.

Ši metinė apskričio konfe
rencija yra svarbi tuomi, kad 
bus gana ir daug svarbių rei
kalų svarstoma ir, tik vieną 
kartą į metus mes susirenka
me, kad padėjus pamatą ki
tiem metam. Nuo šio* konfe
rencijos priklausys kitų metų 
visa veikla LDS trečio apskri
čio ribose.

10 valandą, iš New Yorko ir 
New Jersey valstijų LDS kuo
pų delegatai susirinksime to
kiu momentu, karo laikotar
piu, svarstymui, budavojimui 
mūsų LDS ir nuo šios konfe
rencijos priklausys daug kas 
ateityje. Vajaus klausimas. 
Lietuvos reikalai. Ir turime at
minti, kad mūsų LDS suvažia
vimo nebuvo, — bus atstovas 
nuo centralinio komiteto, ku
ris raportuos apie organizaci
jos stovį. Nuo šios metinės 
apskričio konferencijos turėtų 
pagyvėti ir pačių kuopų veiki
mas. Apskričio komiteto ra
portas bus žingeidus, šių metų 
pačio apskričio veikla nebuvo 
bloga ir per šiuos metus ne
buvo pamiršta mūsų organiza
cijos kariai. Turime ir laiškų 
nuo mūsų organizacijos narių, 
su kuriais atvykę delegatai ga
lės susipažinti.

Apskričio Valdyba.

Pradėjo Pardavinėti 
Kalėdines Štampas

Pirmadienį krautuvėse, įstai
gų ir organizacijų raštinėse 
pradėjo pardavinėti kalėdines 
stamputes (Christmas Seals), 
vartojamas dekoravimui (puo
šimui) kalėdinių pakelių ir 
Jaiškų.

Stamputes išleidžia - parda
vinėja Brooklyn Tuberculosis 
and Health Association. įplau
kas vartoja kovai prieš džiovą. 
Dėka tomis stamputėmis su
keltiems fondams, organizaci
ja pereitais metais galėjo duo
ti X-spindulių egzaminus 21,- 
068 Brooklyno gyventojams. 
Iš tų, tartum atrodžiusių svei
kais, 1,150 buvo pasiųsti pas 
jų privatiškus gydytojus su 
įvairiais krūtinės negalavimais. 
Gi 374 buvo atrasti turint džio
vos ženklus.

Organizacijos fondais taip
gi 347 silpnos sveikatos vai
kai buvo pasiųsti į Christmas 
Seals kempę pasilsiui. Fondas 
padeda tyrinėti džiovą ir tei
kia patarimus nuo jos apsisau
gojimui, o jau sergantiems pa
taria, kur kreiptis pagelbos.

Laisvės raštinėje taipgi gali
ma gauti tų štampų/

Christmas Seals kampanija 
nėra naujas dalykas — šie jau 
38-ti metai, šiemet yra nusista
tyta išparduoti 66,000,000 tų 
stampučių, po centą kožna 
stamputė.

Miestas Nepirks 
Kalakutų

Kalakutienos mėgėjai taip 
skaitlingai apstojo 9th Avė. 
turgavietę, New Yorke, kad iš
sigandęs savininkas prašė poli
cijos apsaugos. Jis bijojo, kad 
kostumeriai neįvirstų su visu 
langu. Eilės buvo išsitiesusios 
už durų. Parduota keli veži
mai paukštienos lubinėmis kai
nomis.

Miestas savo įstaigoms ne
gavo pakankamai kalakutie
nos, tad visoms supirko vištie
ną.

Lietuvos Žmonėms Paremti 
Didžioji Mobilizacija
• Šią Savaitę

Išsiuntimas Lietuvos žmo
nėms Septintojo Siuntinio do
vanų įvyks ši penktadienį ir 
šeštadienį, lapkričio 24 ir 25- 
tą, 401 Washington St., kam
pas Laight St., New Yorke. 
Prašome visų įsitėmyti valan
das :

Penktadienį, lapkričio 24-tą, 
pradėsim darbą 5 vai. po piet.

Šeštadienį, lapkr. 25-tą, 8 
vai. ryto. Ši kartą turėsim dvi 
pakavimo mašinas, reikės daug 
visokių darbininkų.

Išsiuntimui reikės dviejų 
dienų dėl dviejų priežasčių :

1. šis siuntinys yra daug di
desnis už šeštąjį. Jau seniai 
pritrūkome vietos dviejose 
krautuvėse. Buvo paimta tre
čia ir visos užkrautos iki lu
bų.

2. šeštadienį negalėsime lig

Ridgewoodieciai Turėjo 
Šaunų Bankietą

Smagiai pabaliavojo ir nau
dingai praleido vakarą būrys 
ridgewoodiečių ir jų kaimynų 
iš kitų miesto dalių susirinkę į 
bankietą šapalo-Vaiginio salė
je, pereitą šeštadienį. Bankietą 
suruošė Lietuvių Literatūros 
Draugijos 55-ta kuopa, vei
kianti Ridgewoode.

Vakarienė buvo labai gera 
ir gausi — šaltos ir karštos 
mėsos, šaltų ir karštų, žalių ir 
virtų daržovių ir šalto alaus 
iki sočiai, greitas aptarnavi
mas. Nuotaika labai graži, šei
myniškai draugiška. Verti kre
dito ridgewoodieciai už pasi
darbavimą surengimui tokių 
gražių, gerų kaimynų nuotai
ką akstinančių vakarų.

Paremta Lietuvos Žmonės
Neapsieita ir be visuome

niško darbo. Vakaro vedėjas 
Julius Kalvaitis iškvietė kele
tą svečių pasakyti savo mintis. 
Iškviesti buvo Bernotą, Dr. M. 
Liuterio D r-jos veikėjai Apse- 
lis ir Jasaitis, taipgi Stakvile
vičius, Sasna. Bernotą ypatin-l 
gai kreipėsi į susirinkusius pa
dėti kuopai ir Lietuvai Pagel
bos Teikimo Komitetui surink
ti drabužių ir kitokios para
mos kare nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms. Sasna irgi pri
minė to svarbą. O patsai va
karo pirmininkas Kalvaitis, tai 
geriausia, suprantamiausia už 
visus pradėjo, sakydamas:

—Aš nuo savęs duodu de
šimkę Lietuvos žmonių para
mai. Kas daugiau?

—Aš duodu $5,—atsišaukė 
Mrs. Anna Zurnis. Ir čia pat 
pradėjo kilti daugiau penkinių 
ir dolerinės. Pamatęs, jog čia 
Lietuvos patrijotų ant pirštų 
nebesuskaitysi, o raštininkauti 
ir pirmininkauti vienas nespė
si, pirmininkas pasišaukė už
rašinėtojus -rinkėjus talkon ir 
taip bematant sudėta $64.85. 
Be jau minėtų, aukojo:

Jonas Kareckas ir Mike žie
delis po $5.

A. Briedžiai $3.
Izabelė Lamaitis, P. Narke- 

vičienė, G. Waresonas po $2.
Po $1: W. Kasakaitis, L. 

Jakštas, P. šolomskas, N. Men- 
na, J. Wanikaitis, G. Jusavy, 
Jos. Kalvaitis, P. Babarskas, 
G. Bernot, J. Nalivaika, A. Ve
lička.

Po $1: P. Kukonis,. A. Bud- 
ris, J. Aleksiejus, J. Lazaus
kienė, St. Spiegei, M. Stakovas, 
A. Brokas, P. Grabauskas, J. 
Steponaitis, K. Siman, Jadv. 
Lipsevich, K. Mitkus, K. Gi
vis, K. Nečiunskas, Ver. Vai
čiūnas, S. Sasna, J. Balkunas.

Po 50c: A. Stripeikis, F. 
Vaitkus, J. Karpavičius.

Po skanios vakarienės ir 

vėlumos dirbti, nes įvyksta Ai
do Choro koncertas. Aidas yra 
vienu iš didžiausių Lietuvos 
draugų. Daugelis jo narių pa
švenčia daug laiko Lietuvos 
žmonių pagelbai. Dėl to dar
bas šeštadienį bus baiigamas 
anksti, kad suspėti į koncertą.

Visą Savaitę Reikia 
Daug Talkos

Dabar kas dieną vis tcbeat- 
eina po daug siuntinių. Kas 
dieną yra daug visokio darbo, 
kad prirengti ir tas paskiau
sias dovanas į 7-tą Siuntinį.

Ateikite dienomis ar vaka
rais, kada tiktai galite, kaip 
ilgam galite!

Ir visi rengkitės darbui nors 
vieną išsiuntimo dovanų dieną, 
penktadienį ar šeštadienį!

Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

draugiškos rinkliavos vieni 
svečiai šoko ar šiaip smagiai 
linksminosi, o kiti jau darba
vosi už kitus gražius ir sma
gius vakarus. A. Velička, P. 
Grabauskas matėsi pardavinė
jant tikietus Aido Choro kon
certui, kuris įvyks jau jį šeš
tadienį, lapkričio 25-tą, Pil. 
Kliube. Dar kiti pardavinėjo 
tikietus puikaus veikalo “Prieš 
Srovę.” Jis bus suvaidintas 
Labor Lyceum, Brooklyne, 
gruodžio 10-tą. Tam visi ener
gingai žada darbuotis, kadan
gi jis yra remtinas visais at
žvilgiais: kaipo svarbus meno 
ir lietuvių istorijos veikalas, 
taipgi ir dėl to, kad jo visas 
pelnas eis Lietuvos žmonių pa
ramai.

Daug dirbusiomis vakarie
nės gaspadinėmis buvo M. Kal- 
vaitienė, M. Babarskienė, N. 
Varaškienė. Į stalus padavinė
jo jaunutės seserys Briedytės, 
Birutė Babarskaitė, Bronė Pa- 
žereckaitė. Komisijoj darbavo
si Babarskas, Kalvaitis, Stepo
naitis, Varaška. Dirbta ener
gingai. Fr. Varaška, naujas na
rys, patsai vienas išpardavęs 
27 tikietus, kaip pasakojo kiti 
komisijonieriai, džiaugdamiesi 
tokiu darbščiu ir įtakingu tal
kininku gerame darbe. Regis, 
kad jie ir vėl gavo naujų na
rių. Rep.

Eilė prekybininkų praleis 
šventę ant valdiškos paukštie
nos, nes buvo pagauti parduo
dant virš lubinių kainų.

Vagys išnešę saugiąją šė
pą iš vaisių krautuvės 251-14 
Northern Blvd., Little Neck. 
Šėpą sudaužę tuščiame lote ir 
nusinešę kelių šimtų vertės če
kių.

Per mėnesį kampanijos prieš 
pasiutimo ligą mieste sunaikin
ta 1,806 iš 2,053 sugaudytų pa
laidų šunų.

Carl Hoff, 37 m., sunkiai su
sižeidė automobiliumi įvažia
vęs į tvorą ant Henry Hudson 
Parkway, prie 124th St.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINfi)

Didelis pasirinkimas visokių’ 
Vynų ir Degtinas
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ :

Juozas Zeidat į
Savin inkai

411 Grand St Brooklyn :

Suspirginęs Žmoną 
Kerosinoje

Areštuotas Abraham Gold, 
49 m., nuožiūroje suspirginus 
savo žmoną kerosinos su kar
bolio rūgštimi sumaišytoj ug
nyje namų maudynėje, 362 
Christopher Ave., Brooklyne. 
žmona buvus 54 m. amžiaus.

Iš karto Gold nudavęs, būk 
jis nieko nežinąs, kaip viskas 
atsitiko. Iš mokyklos parėju
siai dukrai Fanny jis pasakęs, 
kad “kas nors negerai su ma
ma. Bėk, pašauk daktarą.” 
Bet kada šeimos daktaras atė
jo ir apžiūrėjo apdegusiąja, 
jam pasirodė, jog kas nors 
daugiau negerai. Jis apdegu
siąja pasiuntė ligoninėn, o pas 
vyrą pašaukė policiją, žmona 
mirė ligoninėj.

Sakoma, Gold prisipažinęs, 
kad žmoną apipylęs kerosina 
ir užmetęs degantį degtuką. 
Ir taip palikęs spirgėti, išėjęs 
pasivaikščioti, kad pareiti bis- 
kelį paskiau dukters, grįžtan
čios iš mokyklos.

Gold sakęs policijai, kad 
žmona “zurzėdavo. Ji sakyda
vo, kad aš mušu vaikus. Jie kai 
kada neklausydavo.” Jų vai
kai yra 13 iki 19 metu am
žiaus.

Scena iš naujos filmos “An American Romance,” 
perstatančios immigrantų gyvenimą. Anton (John 
Qualen) aiškina savo pusbroliui Steve Dangos (Brian 
Donlevy), naujokui, jog kožnas švilpimas mainose reiš
kia ką nors skirtingą. Ši spalvota Metro-Goldwyn-Mey- 
er’s filmą neužilgo bus pradėta rodyti Loew’s State Te
atre, Broadway ir 45th St., New Yorke. Tai pirmoji 
amerikiečių filmą, specialiai išleista pagerbti svetur- 
gimių nuopelnus mūsų krašto ugdymui, jo gerovei.

Pašto viršininkas sako, kad 
į atsišaukimą siųsti kalėdines 
dovanas anksti yra neblogai 
atsiliepiama, tačiau dar ne pa
kankami.

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-
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FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191.

B

B

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Centra) Brooklyn
Praeitos savaites vieną vaka

rą, mudu su drg. Benderių pa
vaikščiojom čionai po lietuviais 
apgyventas stu'bas, kad parin
kus kiek drapanų dėl Lietuvos 
žmonių? Lietuvai Pagelbos Tek 
kimo Komitetas jau baigia 
ruošti septintąjį siuntinį, tai 
mes norėtume, kad ir central- 
brooklyniečiai kiek galėdami 
prie to prisidėtų.

žinoma, vienu vakaru nega
lėjome daug lietuvių aplankyti, 
bet kuriuos aplankėme, tai kad 
drapanų ii* negavom, bet mes 
suteikėme jiem, nors ir ne
daug, žinių apie L. P. T. Ko
mitetą. Nei vienas iš aplankytų 
nesakė, kad Lietuvai pagelba 
nereikalinga. Visi sutinka, kad 
Lietuvos žmonėm pagelbos tei
kimas yra geras darbas ii’, kai 
kurie, jau yra davę vietiniam 
klebonui. Tūli iš jų sakė, kad 
jie geriau duos klebonui, negu 
L. P. T. K. Bet radome ir to
kių, kurie mus labai gražiai 
priėmė. Jie ačiavo mums už 
suteiktas informacijas, ypatin
gai, kai nurodėme, kad auko
jant drapanas ir prisegant 
prie drapanų korteles su savo 
antrašu ir nurodymu, iš kur 
paeinate iš Lietuvos, bus gali
ma susižinoti su savo giminė
mis. Viena moteris žadėjo su
taisyti pundelį drapanų ir nu
nešti į C. Brooklyno stotį pas 
d. Leitą. Kita gera moterėlė 
sakė turinti drapanų, bet ji 
norinti jas pasiųsti savo sese-
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DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

------------------ i__

VALANDOS: į į2
į1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.
S--------------------------------------------------------------S 

lem, tai lauks, kol bus galima 
pasiųsti, kai karas pasibaigs, 
bet davė ir kitų Lietuvos žmo
nių paramai 1 dol. Prašė nemi
nėti jos vardo.

Užėjome pas vieną labai pa- 
trijotingą lietuvį J. Luką. Tas 
draugas tikrai gražiai apdova
nojo Lietuvos žmones. Davė 2 
dar labai gerus moteriškus 
kautus, keliatą dresių, apati
nių moteriškų drapanų ii’ porą 
visai naujutėlių čeverykų. Be
je, d r g. Lukas yra Laisvės 
skaitytojas. 

* * * *

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 46 kuopa turėjo savo 
susirinkimą 8 d. šio mėn. Fi
nansų rašt. raportavo, kad jau 
visi nariai yra pasimokėję už 
šiuos metus ii- per praeitus 10 
mėn. gauta 5 nauji nariai. Pa- 
diskusavus apie dabar einantį 
LDS jubiliejinį vajų, pasiža
dėta darbuotis gavime dar dau
giau naujų narių.

PARDAVIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis. 

Listas yra ant 10 metų. Renda 
$50 j mėnesj. 2 Bowling Alleys 
Basemente; 1 Shuffleboard. Išmokė
ta (cash). Visi rakandai (fixtures) 
yra nuosavi. Jeigu tarp $700 ir $800 
į savaitę. Namo savininkas (Land
lord) duoda steamą ir šiltą vande
ni apskritiem metam. Priežastis 
pardavimo, pasitraukiu iš biznio. 
Kreipkitės i Cleveland Palace, 234 
Cleveland St., Brooklyn, N. Y., East 
N. Y. Section. Važiuodami Jamaica 
Linija, išlipkite ant Cleveland sto
ties. (275-277)

I^'RBmiRANfl

® STANLEY RUTKŪNAS J
• SAVININKAS •

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE •
• PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, •
f SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE J
2 Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių J
2 282 UNION AVE. BROOKLYN 2
2 TeL EVergreen 4-9612 ?•••••••••••••••••••••••••

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

426 SO. 5th STREET >•< BROOKLYN, N. Y. 
4

Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

HowTo S41*„

THOSE 
LOVE!

A CHARLES
i UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ
I

SHOP AT LIPTON’S
Už Mažus

Rankpinigius
Palaikysime

Jums

ii

Vyriškai 
Žiedas

KALĖDŲ
DOVANĄ

$19.95 
aukštyn

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Ii B

LIPTON

BIRTHSTONE
Žiedai $0.95
Ir aukštyn

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULĖS 

JURGENSEN

$19.95 
aukštyn

UŽSISAKYKITE 
ANKSTI

ROBERT
701 Grand St
Tel. ST. 2-2178.

Išrinkta komisija surengi
mui, jeigu bus galima, kokios 
vakarienės, kad daugiau supa
žindinus mūsų organizaciją su 
vietiniais lietuviais gyvento
jais.

J mūsų apskričio konferen
ciją, kuri įvyks lapkričio 26 d. 
Williamsburge, išrinkta Anna 
Jonikienė.

Lietuvos žmonių šelpimui 
mūsų kuopiečiai irgi darbuoja
si. Drg. W. Skodis surinko ant 
blankos $19.25, drg. Juškienė 
turi blanką ir sakė, tuojau pri
duos, žinoma ne tuščią, nes ji
nai moka su žmonėm gražiai 
pašnekėti ir aukų gauti.

Daugelis mūsų kuopos narių 
jau yra gana gausiai L. P. T. 
K. paaukoję. Koresp.

Marech Anacki, 60 m., ir 
Paul Palson, 55 m., užduso ga- 
su savo apartmente virš sen
daikčių šaputės, 254 Osborne 
St., Brooklyne, kur jiedu dir
bo. Virtuvėj vienas gaso kra
nelis buvęs palikęs atdaras.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, i 
S Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus ' i 

■teičiui su naujausiais {taisymais.
KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave. j

Tel. crragg 2-8842

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

Jeweler
Brooklyn, N. Y.

ATDARA VAKARAIS.




