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Be melo nė žingsnio.
Amerikiečiams pagalvoti.
Kaip pasveikinti?
Visai pražiopsojo.

Rašo A. Bimba

Net sunku ir besuprasti, ką 
mano atsiekti arba kaip toli 
tikisi nuvažiuoti, pagelba pik
čiausio melo, kai kurių laik
raščių redaktoriai ?

štai Clevelando smetoninin- 
kų Dirva (lapkr. 19 d.) ne
gražiai pamelavo apie water- 
burietę Stanislovaitienę. Girdi, 
“ji savo kalboje amerikonams 
tvirtino reikalą pripažinti ‘Ta
rybų Lietuvą’ Rusijai.”

Betgi tai gryniausias melas. 
Kas dalyvavo Amerikos-Sovie- 
tų draugiškumo kongreso ir 
girdėjo ją kalbant, žino, kad 
Dirvos redaktorius per akis 
meluoja. Stanislovatienė tokio 
tvirtinimo nedarė.

Tarybų Lietuva yra Tarybų 
Lietuva, kaip Tarybų Rusija 
yra Tarybų Rusija — savisto- 
vės, laisvos, nepriklausomos 
valstybės, lygiateisės narės 
didžiosios Sovietų Sąjungos.

Tiesa, Tarybų Lietuva da
bar nacių okupuota, bet jinai 
bus išlaisvinta.

Kas gi galėtų būti toks ne
išmanėlis, kad tvirtintų, joj. 
Tarybų Lietuvą reikia pripa
žinti Tarybų Rusijai?

“Ką mes amerikiečiai saky
tume, jeigu gautumėme iš So
vietų Sąjungos žinią, kad ter. 
grupė žmonių patraukta teis
man už draugišką atsinešimą 
linkui Amerikos?”

Tokį klausimą rimtai pasta 
te advokatas Charles E. Lord 

vienam Washington© teisme.
Jisai gina penkius darbinin

kus, kuriuos Dies Komitetasi 
apkaltino rodyme drąugišku- 
mo linkui Sovietų Sąjungos ir 
reikalauja jų nubaudimo, iš
metant iš valdžios darbų.

Tai visai rimtas klausimas 
ir vertas kiekvienam amerikie
čiui rimto apgalvojimo.

Išgirdę tokį Sovietų vyriau
sybės elgesį, mes jaustumėmės 
visai prastai.

Taip dabar čia. Norime, kad 
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
sugyventų draugiškai, bet no
rime nubausti tuos žmones, 
kurie stoja už tą draugišku
mą !

Rochesterietės lietuvės žada 
pasveikinti Amerikos Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimą 
su dideliu siuntiniu mezginių, j 
Tie mezginiai, žinoma, skiria
mi lietuviams raudonarmie
čiams Sovietų Sąjungoje.

Rochesteriečių sumanymas 
labai gražus. Kiti moterų kliu- 
bai galėtų pasekti jų pavyz-į 
d į.

Be to, reikia plačiai parink
ti šiaip pasvekinimų suvažia
vimui, su piniginėmis auko
mis. Viena, suvažiavimas pu
sėtinai kaštuos, antra — likę 
pinigai bus sunaudoti tiems 
tikslams, kuriem suvažiavimas 
šaukiamas.

O kokiems tikslams šis su
važiavimas šaukiamas?

Vienas tikslas: padėti Ame
rikos karo pastangoms.

Kitas tikslas: šelpti Lietu
vos žmones, padėti Lietuvos 
žmonėms atstatyti šalį po ka
ro.

Chicagos Draugas (lapkr. 
1$) d.) šaukia: lietuvių tauta 
“niekuomet istorijoj savano
riai nesijungė nė su vienu sa
vo kaimynu, taip ir po šio ka
ro ji su nė vienu nesijungs, 
nes ji nori būti laisva ir nepri
klausoma...”

Bet dar taip neseniai Drau
go vienmintis klerikalų vadas 
Pakštas parašė brošiūrą, ku
rioje jis perša Lietuvai susi-
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Anglijos Lakūnai Pavertė 
Berlyną Pragaru Liepsnų, 

Dūmų ir Griuvėsių
London, lapkr. 23.— Ne 

mažiau kaip tūkstantis An
glijos bombanešių naktį iš 
pirmadienio į antradienį 
taip galingai sprogdino ir 
degino Berlyną, kaip dar 
niekada iki šiol. Tai buvo 
jau 88-tas oro žygis prieš 
nacių sostinę.

Visas Berlynas tebeskęs- 
ta liepsnose ir dūmuose; jo 
gaisrai matyt per 70 mylių.

Šiuo atveju anglai triuš
kino Berlyno vidurį, jo pa
kraščius ir priemiesčius, de
gindami bei su - žemėmis 
maišydami visas to penkių 
milionų gyventojų miesto 
dalis.

Berlyną ir jo apylinkes 
užklupo toks didelis anglų

Berlynas Neatitaiso- Anglai Įveikė Dės
mai Suardytas, peratiškas Nacių 

Sako Švedai Atakas Italijoj
Stockholm, lapkr. 23. — 

švedų korespondentai pra
nešė iš Berlyno, kad Angli- 
jos-Kanados bombanešiai 
paskutiniu žygiu taip ištaš
kė Berlyną, kad jis esą jau 
niekados neatsigriebsiąs 
nuo šio smūgio. Tarp kitko, 
nušluota įvairių kraštų am- 
basadų-atstovybių rūmai ir 
nacių valdžios centrai vidu
ryje Berlyno. O užmušta 
bei pavojingai sužeista esą 
10,000 gyventojų.

Nors tiršti debesys apgu
lę tą Vokietijos dalį, bet 
milžiniški Berlyno gaisrai 
matomi daugiau kaip per 
70 mylių..

Anglų lakūnai paskutiniu 
žygiu numetė daugiau kaip 
2,000 tonų bombij į Berly
ną. Viso iki šiol išeina po 
27 tonus bombų kiekvienai 
ketvirtainei myliai Berly
no.

London.— Naujasis Rau
donosios Armijos ofensyvas 
Dniepro upės alkūnėje pri
vers vokiečius pasitraukt 
atgal ne tik Žitomiro srity- 
jungimą į federaciją net su 
Skandinavijos šalimis po glo
ba Švedijos karaliaus.

Draugas Pakštą ir jo planą 
pilnai užgyrė. Tai ką reiškia 
dabar šis Draugo tvirtinimas, 
kad Lietuvai nepakeliui sava
noriai dėtis su jokia valstybe 
į jokią sąjuhga?

NAUJAS SOVIETŲ OFENSYVAS NUBLOKŠ NACIUS IKI 
ODESSOS- RYGOS, KAIP SAKO LONDONO KARININKAI

ANTRAŠAS: 427 LORIMER STREET 
Telephone: STagir 2-3878

bombanešių debesynas, kad 
nacių lėktuvai kovotojai 
negalėjo pakilti apsigyni
mui. Smūgiais iš oro taip
gi buvo suparalyžiuota 
daug miesto švyturių ir 
priešlėktuvinių patrankų.

Patys naciai pripažino, 
jog praeitą naktį anglų 
bombanešiai padare milži
niškų nuostolių pačiam 
Berlyno centrui, nekalbant 
apie kitas miesto dalis.

Lengvieji Anglijos bom- 
banešiai-“uodai” tuo tarpu 
atakavo karinius taikinius 
vakarinėje Vokietijoje.

Iš tų žygių negrįžo 26 an
glų bombanešiai. Tai buvo 
sėkmingiausia iš visų oro 
atakų prieš Vokietijos sos
tinę.

Alžyras, lapkr. 23.— Vo
kiečiai per dvi valandas vi
su desperatišku įtūžimu 
atakavo Aštuntosios anglų 
armijos pozicijas vidurinėje 
Italijoje, į šiaurių vakarus 
nuo Agnone. Anglai, iš sa
vo pusės, smarkiai tvojo 
priešam; atlaikė savo pozi
cijas ir, kaip sakoma, su
kontroliavo padėtį šioje 
fronto dalyje.

Penktoji Amerikiečių-an- 
glų armija vakariniame Ita
lijos šone pagerino savo po
zicijas. Bet audros su lie
tum ir sniegu vis padeda 
naciam atsispirt prieš tal- 

i kininkus.

Maskva, lapkr. 23.— So
vietai pralaužė nacių lini
jas į pietus nuo Kremenču- 
go ir nubloškė priešus dar 
12 mylių atgal. Vien čia bu
vo sudaužyta 133 nacių tan
kai per dieną.

je, bet ir visame pietinia
me fronte iki Odessos, o 
šiaurinis nacių linijos galas 
bus nustumtas atgal iki Ry
gos, kaip teigia kariniai 
specialistai Londone.

Vokiečiai stengiasi suras
ti kokį silpnesnį punktą so
vietinėje linijoje ir perme
ta į tokį punktą specialę sa
vo kariuomenę, vadinamus 
rinktinius gvardiečius su 
daugiais tankų ir kitų mo
torizuotų pabūklų, kaip kad
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Maskva, lapkr. 23.— Rau
donosios Armijos komanda 
oficialiai pranešė apie se
kamus naujus Lietuvos par
tizanų žygius:

“Lietuvių partizanų bū
rys vardu Už Tėvynę bom
bardavo šarvuotą vokiečių 
traukinį, vežusį amuniciją. 
Traukinys užsidegė ir įvy
ko smarkūs sprogimai.

AMERIKIECIAI ĮSIVERŽĖ 
3-CION GILBERT SALON; 
NUGALI JAPONUS VISOSE

Perlų Uostas.— Jungtinių 
Valstijų marininkai ir pės
tininkai iš laivu įsiveržė 
jau į trečią japonų Gilbert 
salą Abemamą ir stumia 
priešus atgal.

Diena pirmiau išsikėlę į 
Tarawa ir Makin salas, Gil
berto salyne, amerikiečiai 
susiduria su kietais pasi
priešinimais iš japonų pu
sės, bet laimi mūšius ir žy
miai pagerino savo pozici
jas. Tarawa saloje ameri
kiniai kovūnai* žygiuoja

Gen. Patton Nupeiktas už Kario Užgavimą
Alžyras, lapkr. 23.— Vy

riausias talkininkų koman- 
dierius, generolas Eisenho
wer neoficialiai subarė ge
nerolą Pattoną, Septinto
sios amerikiečių Armijos 
komandierių, už sekamą 
Pattono pasielgimą su vie
nu kareiviu laike veiksmų 
Sicilijoj:

Atėjęs ligoninėn, gen Pat
ton užsipuolė vieną kareivį, 
kad, girdi, tu tyčia išsisu- 
kinėji nuo mūšių. Ir, sako
ma, kad gen. Patton suda
vęs tam kareiviui; Bet gy
dytojai pripažino, jog tas 
kareivis buvo sprogimo pri
trenktas — apsvaigintas ir 
taip jo nervai suardyti 
(shell-shocked), kad jis 
tuo tarpu netiko mūšiam.

Subartas vyriausio ko- 

Nieko Hitleris Nelaimės, Permetinėdamas Savo 
Smogikus į Opiausius Punktus

jie šiomis dienomis padarė 
Žitomiro srityje. Bet Sovie
tai greitu laiku išdaužo tas 
speciales Hitlerio jėgas ir 
bloškia nacius atgal tame 
punkte ir visur kitur, kaip 
nurodo talkininkų karinin
kai Londone. Taip buvo nuo 
pat Sovietų ofensyvo pra
džios liepos 13 d.; taip de
dasi ir dabar Žitomiro sri-

“Kitas lietuvių partizanų 
būrys neseniai nuvertė nuo 
bėgių kelis priešų trauki
nius. To pasėkoje tapo su
naikinta trys garvežiai ir 
keli tuzinai vagonų, ir 
dviem dienom liko sustab
dytas vokiečių traukinių 
pravažiavimas šioje gele
žinkelio linijos dalyje.” 

ypač linkui Betio, kitos 
gretimos salos, kur japonai 
turi lėktuvų stovyklą.

Amerikos lakūnai tuo 
tarpu sutriuškino faktinai 
visus japonų karinius įren
gimus Nauru saloj, apie 
400 mylių J pietų vakarus 
nuo Tarawos.

Prezidento sūnus, pulk. 
James Rooseveltas buvo
vienas iš komandierių, ku
rie vadovavo marininkų 
įsiveržimui i Makin salą, v v 

mandieriaus, generol. Pat
ten tada atsiprašė visų Sep
tintosios armijos oficierių 
ir kareivių. Sako, kad tai 
per kovos įkarštį, girdi, ir 
aš pats išsišokau.

Taip jau oficialiai prane
šama.

Angly Audra Prieš Fa
šisto Išlaisvinimą

London, lapkr. 23.— Tūk
stantis atstovų nuo 20,000 
darbininkų audringai de
monstravo prie ^Anglijos 
seimo, šaukdami: “Sugrą
žint kalėjiman Mosley” 
(anglų fašistų vadą)! šalin 
Morrisoną” (vidaus reika
lų ministerį)! kuris palei
do iš kalėjimo tą anglišką 
nacį.

tyj, sako. londoniškiai kari
ninkai. Nacių ofensyvas čia 
tapo jau sulaikytas ir at
muštas. Tuo tarpu Sovietai 
riečia pavojingą lanką apie 
vokiečius Gomelyje.

Užimdami vieną geležin
kelių mazgą po kito, rau
donarmiečiai kaskart la
biau sunkina permetinėji- 
mus speciales vokiečių ka

Raudonoji Armija Gręsia 
Užverži Vokiečiam Kilpą 
Gomelyj; Laimi ir Visur

London, lapkr. 23.—Fron
to pranešimai Pravdai, So
vietų komunistų dienraš
čiui, sako, jog Korostyševo 
srityje, apie 20 mylių į ry
tus nuo žitomiro, Raudono
ji Armija, atgriebus nuo 
vokiečių kelis strateginius 
punktus, jau iš savo pusės 
veda ofensyvą prieš nacius.

(Berlynas jau nesigyrė 
jokiais “pastoviais laimėji
mais” Žitomiro-Korostyše- 
vo srityje ir tik pasakojo 
apie, girdi, didelius rusų 
nuostolius.)

Baltarusijos fronte, į 
šiaurius nuo Gomelio So
vietai atėmė iš vokiečių du 
miestelius stovinčius tik už 
šešių mylių nuo vienintelio 
liekančio naciam geležinke-

Kongresas Tolyn 
Atideda Visų le
vy Ėmimą Armijo n
Washington. — Kongre

sas galutinai nutarė atidėt 
tėvų ėmimą kariuomenėn 
kuo toliausiai, į pačią pas
kutinę vietą. Kartu kongre
sas nubalsavo atimt iš Žmo
nių Karo Jėgų komisionie- 
riaus McNutto galią atidė
liot vyrų rekrutavimą pa
gal jų reikalingumą pra
monei; sako, visa tokia ga
lia turi priklausyt pačiam 
prezidentui ir vyriausiam 
drafto direktoriui.

Nežinia, ar prez. Roose
veltas padės savo parašą 
po šiuo kongreso tarimu ar 
vetuos '(atmes) jį.

LAISVĖ ŠĮ KETVIRTA
DIENĮ neišeis, nes tai le
gale šventė, Dėkų Diena, 
Thanksgiving Day.

Šiaurinėje Jūroje sovieti
niai lakūnai sunaikino vo
kiečių 1,000 tonų l^ivą su 
kroviniais.

t

tu
riuomenės iš vienos fronto 
dalies į kitą, o Sovietai to
lydžio daugmeniškai naiki
na tuos Hitlerio specialis
tus; ir vokiečių linijos ben
drai stumiamos vis tolyn į 
vakarus. ,

Laikinas Žitomiro neteki
mas nėra joks rimtas Sovie
tam nuostolis, kaip sako 
jau ir karinis New Yorko 
Times rašytojas Hanson W. 
Baldwin, nors jis abelnai

lio pabėgti iš to gubernijos 
miesto.

Vakar pranešta, jog Rau
donoji Armija pietinėje 
Dniepro upės alkūnėje nu
žygiavo 20 mylių pirmyn li
nijoj turinčioj 30 mylių il
gio, tarp Kremenčugo ir 
Znamenkos, geležinkelių 
stebulės, ir bent vienoj vie
toj perkirto naciam gele
žinkelį, einantį į Znamenką.

Šiandieniniai pranešimai 
gi rodo, jog sovietiniai ko- 

I vūnai toje apylinkėje atė
mė iš vokiečių Michailovką, 
Kukolovką ir septynis, ki
tus drūčiai aptvirtintus 
miestelius.

šiauriniai-rytinėj Pripia- 
tės balų srityje raudonar
miečiai užėmė geležinkelio 
stotį Ugly ir 12 kitų gyve* 
namųjų vietovių.

Į vakarus nuo Rečicos 
(stovinčios vakaruose nuo 
Gomelio) Sovietai atėmė iŠ 
priešų Chutorą, Stary Bar* 
suką, Zarečije ir keturioli- 
ką kitų aptvirtintų mieste
lių bei kaimų.

Į šiaurius nuo paties Go
melio Raudonoji Armija 
paplatino savo pozicijas va
kariniame šone Sož upes ir 
paėmė Radugi, Novy Mir 
ir Šešias kitas tvirtoviškai 
apdrūtintas gyvenamąsias 
vietoves.

15 mylių į šiaurius nuo 
Rečicos sovietiniai kariai 
išmušė vokiečius iš pozicijų 
Dniepro ir Berezinos upių 
dvišakumoj.

Visi kariniai stebėtojai 
sutinka, kad jei naciai grei
tu laiku nespruks iš Gome
lio, tai jiem ten bus visai 
užveržta kilpa.

Naciai darė atakas linkui 
Černiakovo, geležinkelio 
stoties, į šiaurius nuo Žito
miro, matyt, norėdami pa
siekt Korostenio geležinke
lių mazgo. Raudonarmiečiai 

; ištaškė tas atakas ir atme- 
I tė priešus atgal.

Toliau į pietus Sovietai 
I dar pasigrūmė artyn svar- 
j biųjų Krivoj Rog ir Niko- 
1 pol miestų.

____________ - i, 

pataikauja hitlerininkams 
ir stengiasi- sumažinti so
vietinius laimėjimus.

Sovietai tebeturi svarbos-
I

nį už Žitomirą geležinkeliu 
mazgą Korostenį, nepertoll 
į šiaurius nuo Žitomiro, o 
turėdami Korostenį, jie per
kerta naciam praktišką su
sisiekimą geležinkeliu iŠ 
Ukrainos, per Pripiatės ba
las, su Gomelio-Baltarusi- 
jos frontu.
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Apie Mažųjų Tautų Federacijas 
ir Konfederacijas Po Šio 

Karo Europoje
Be galo daug buvo rašyta ir tebera

šoma apie įvairiausius planus išlaiky
mui taikos po šio karo. Daugiausia šne
kama apie įvairiausias mažųjų valstybių 
federacijas bei konfederacijas Europoje. 
Ypatingai imperialistiniai lenkai nesi
liauja bepiršę mažosioms tautoms savo 
federaciją, kuri, žinoma, būtų Lenkijos 
vadovybėje. Jie ton federacijon žada 
priimti arba priglausti ne tik Čechoslo- 
vakiją ir visus Balkanus, bet ir Baltijos 
kraštus ir kitas sovietines sritis, kurias 
lenkai žada po karo atplėšti nuo Sovie
tų žemės.

Labai daug apie tai esame matę lietu
vių katalikų, menševikų ir smetonininkų 
spaudoje. Kiek galvų ten, tiek federa
cijų. Visur jie Lietuvą kiša ir visiems 
ją parduoda. Atsimename Pakšto gar
siąją “Baltoskandinaviją”, kurioj, girdi, 
Lietuva žydė te žydėtų po Švedijos kara
liaus .globa ir labai gražiai apsieitų savo 
kalbos išsižadėjus, o priėmus švedų kal
bą. Kiti perša Baltijos federaciją, su
rištą su Lenkija. Dar kiti tiesiog perša 
naują Lietuvos uniją su Lenkija.

Bet visuose tuose planuose ir skymuo- 
se visuomet pasigirsta viena liūdna no
ta: girdi, Sovietai priešingi toms fede
racijoms ir todėl tuos planus tenka pa- 
džiaut ant lentynos. Gi Anglija ir Ame
rika nenorinčios eiti prieš Sovietų norus 
ir todėl, pavyzdžiui, pakriko derybos 
tarpe lenkų ir čechoslovakų dėl federa
cijos. Lenkai dar tebetrokštą tokios fe
deracijos, bet čechoslovakai liovėsi ir 

■ šnekėję apie ją.
I Ir tas tiesa: Sovietų Sąjunga toms fe

deracijoms ir konfederacijoms neprita- 
i ria..

Štai neseniai Sovietų vyriausybės or- 
( ganas “Izvestija” davė ilgoką editorialą

tuo klausimu, kad sykį ant visados pil
nai nušvietus Sovietų Sąjungos opozi
ciją linkui tų lenkų ir kitų pabėgėlių 
skymų. Žemiau mes paduodame minė
to editorialo svarbiausias vietas. Mano
me, kad mūsų skaitytojams svarbu su
sipažinti su Sovietų argumentais.

“Izvestija” sako:
‘‘Yra žinoma, kad Maskvos konferen

cijos nutarimai iššaukė simpatiškų atsi- 
t liepimų Anglijoj ir Jungtinėse Valstijo

se. Taipgi žinoma, kad Anglijos ir Ame
rikos spauda pašventė daug vietos pa
brėžimui tų nutarimų svarbos.

“Tai visa aiškiai parodo, kad tie nuta
rimai teisingai išreiškė Talkininkų šalių 
plačiųjų masių sentimentus bei troški
mus.”

Bet, teigia “Izvestija”, tuose pagyri
muose ir užgyrimuose, pasigirsta ir abe- 

, jojančių balsų. Laikraštis paima Angli
jos savaitraščiuose “New Statesman” ir 
“■Nation” pasirodžiusią nuomonę, kad, 
girdi, “Rusija nebepriešinga visokiems 
centralinių ir rytinių europinių valsty
bių susigrupavimams.” “Izvestija” sako, 
kad tų laikraščių išvedžiojimai yra per
dėm klaidingi, kad Maskvos konferenci
jos nutarimai nieko panašaus nereiškia 
bei nesako. Štai kokia Sovietų Sąjungos 

j pozicija:
“Sovietai pilnai pripažįsta išlaisvini- 

\ a mą mažųjų kraštų, atstatymą jų nepri
klausomybes ir suvereniteto, kaipo vieną 
iš svarbiausių pokarinio Europos atsta
tymo darbų ir sukūrimo pastovios tai
kos”, sako “Izvestija”. “Tačiau Sovietų 

į pažiūra ima dėmesin konkretes sąlygas, 
kuriose tuojau po karo mažosios tautos 

1 bus atsidūrusios.
Į L : 4<Kokios gi tos sąlygos iš tiesų bus? 
r L Labai aišku, kad tuojau po karo visi 
f y Europos santykiai bus labai nepastovūs

ir neužtikrinti. Mažosioms tautoms rei
kės tam tikro laikotarpio pilnam įkaina
vimui tų sąlygų, kurios bus atsiradusios 
kaipo pasekmė karo rezultatų. Reikės 
laiko įvertinti savo naujuosius santy
kius su savo kaimyniškomis ir kitomis 
valstybėmis be jokio įsimaišymo arba in
tervencijos iš lauko pusės arba be jokio 
spaudimo, kurio tikslas būtų paveikti 
mažuosius kraštus dėtis prie vienos ar 
kitos naujos valstybių grupės.

“Jos pirmiausia turės susiorganizuoti 
savo vidujinius reikalus ir nustatyti sa
vo santykius su kitomis valstybėmis.”

Tai, aišku, yra labai sveika ir teisinga 
pažiūra. Su šita Sovietų pažiūra sutiks 
kiekvienas rimtai, blaivai protaująs lie
tuvis.

“Izvvestija” sako, kad šitam naminių 
reikalų suorganizavimui, sutvarkymui 
ir nustatymui savo santykių su kitomis 
valstybėmis, vienoms mažosioms tau
toms reikės daugiau laiko, kitoms ma
žiau. Priklausys nuo kiekvienos šalies 
konkrečių sąlygų. Bet visos jos turės 
pergyventi tam tikrą pereinamąjį laiko
tarpį.

“Maskvos konferencijoje,” sako “Iz
vestija,” “Sovietų delegacija, turėdama 
mintyje čionai išdėstytų aprokavimų 
principą, labai aiškiai nurodė, kad ne
subrendęs ir galbūt dirbtinas prijungi
mas mažųjų šalių prie teoretiškai supla
nuotų grupių būtų pilnas pavojų, kaip 
toms pačioms šalims, taip visos Euro
pos ateities taikos išsivystymui.”

Tie iš anksto teoretiškai sugalvoti ir 
siūlomi planai dėl federacijų visai pa
miršta išlaisvintų kraštų žmones. “La
bai aišku,” sako “Izvestija,” “kad toks 
svarbus žygis, kaip susifederavimas su 
kitomis šalimis ir galimas apibrėžimas 
savo suvereniteto leistinas tiktai tada, 
kada bus to krašto žmonės laisvai ir są- 
moninkai pareiškę savo valią.”

Ar lenkų valdžios — ištrėmime ponai, 
arba lietuviški Pakštai atsiklausė tų 
kraštų žmonių, ką jie mano arba po ka
ro manys apie jiems peršamas federaci
jas? Ne, neatsiklausė. Tuos žmones jie 
visai pamiršo. Su žmonių valia ir balsu 
jie nesiskaito dabar ir nežada skaitytis 
po karo.

Taip vadinamos valdžios ištrėmime 
nebeturi tiesioginių ryšių su savo kraš
tų žmonėmis. Tai kaip jos gali iš anksto 
tuos žmones surišti su kitais žmonėmis 
kokiais nors federacijos ryšiais?

“Koks nors panašus tų valdžių ban
dymas,” sako “Izvestija,” “gali būti tų 
žmonių paskaitytas bandymu surišti 
juos su tokiais nutarimais, kurie yra 
priešingi jų troškimams ir pastovioms 
aspiracijoms.”

Tai viena. Antra — “galimas daiktas,” 
sako dienraštis, “kad net ir naujosios 
valdžios, sudarytos tuojau po karo dabar 
okupuotuose kraštuose, neturės pakan
kamo autoriteto ir pastovumo išspręsti 
federacijos problemą, nerizikuojant su
laužymo žmonių valios ir tuomi suda
rant naujus keblumus.

“Trečias, negali būti jokios abejonės, 
kad tiktai tuomet, kuomet pokarinė si
tuacija bus daugiau ar mažiau supasto- 
vinta ir kuomet mažieji kraštai įgaus 
reikalingo nusistovėjimo ir pasitikėji
mo savo nepriklausomybėje, diskusavi- 
mas federacijų klausimo įgaus vaisingą 
pobūdį.

“Pasiremiant tuomi, kas viršuje pa
sakyta, Sovietų nuomonė yra tokia, kad 
šiandien yra peranksti planuoti ir tuo 
būdu dirbtinai skatinti sudarymą bet 
kokios rūšies mažųjų valstybių federaci
jų arba asociacijų.”

Ai4 tai reiškia, kad Sovietų Sąjungos 
toks nusistatymas pasiliks amžinai? Ne, 
to nereiškia.

“Tas dar nereiškia,” sako “Izvestija,” 
“kad Sovietų Sąjunga nebūtų pasiren
gus atatinkamu laiku iš naujo apsvars
tyti šią problemą šviesoje pokarinio 
bendradarbiavimo su kitomis Jungtinė
mis Tautomis ir atsižvelgiant į pokari
nes sąlygas.”

Dar vienas svarbus dalykas.
“Išdėstymas Sovietų pažiūrų į-mažųjų 

europinių kraštų federacijas būtų nepil
nas,” sako So v. vyriausybės organas, “jei
gu nebūtų paminėti du dar labai svar
būs faktoriai. Pirmiausia, Sovietų supra
timu, būtų ypatingai neteisinga, jeigu 
mažosios tautos, kurios virto Vokietijos 
pakalikėmis, būtų šiandien jau padėtos 
į lygiai prielankias sąlygas vienokioj ar 
kitokioj federacijoj kaipo narės, su to
mis mažomis tautomis, kurios buvo prie
šo užpultos ir okupuotos, o ypatingai už
pultos tų pačių Vokietijos pakalikių.

“Hitlerinės Vokietijos pakalikės, net
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Naminio Fronto Svar
bieji Reikalai

Laikykis Savo Karo Darbą po Kalėdų dovana padės su-

Vokietijos Bombardavimas 
Iš Oro ir Reikalingumas 

Antro Fronto 
t

Nežiūrint Amerikos indus
trijos ir Amerikos darbininką 
milžiniškų atsiekimų darbo 
fronte ir nežiūrint pastangų 
karą remiančių įstaigų, pade
dančių mūsų namų frontui 
funkcionuoti, dabartinis aukš
tas darbininkų judėjimas.-r— 
keitimas vieno darbo kitu ’— 
lėtina mūsų karo produkciją.

Šito judėjimo atsakomybė 
nekrinta kuriai nors vienai 
grupei. Tas kyla iš dėl karo 
gerokai pablogėjusių sąlygų; 
ir visos grupės i—tiek vyriau
sybė, tiek vadovybė, tiek dar
bininkai bei visuomenė — turi 
padėti išrišti šią problemą.

Kai galvojame apie darbo 
judėjimą, mes automatiškai 
įsivaizduojame d ar b ininkus, 
metančius savo darbus. Tai 
gali būti klaidinga mintis, ka
dangi darbininkas ne visuo
met yra atsakomingas už dar
bo keitimą. Paprastai darbi
ninkai apleidžia savo darbus 
dėl įvairių priežasčių, kurių 
dauguma ne nuo jų priklauso.

Gamyba, darbininkai, vy
riausybė ir vietinė visuomene 
imasi veiksmų, kad pašalin
ti to aukšto keitimosi laipsnio 
priežastis. Tačiau visos šios 
grupės turi suprasti, kad šis 
judėjimas turi būti sustabdy
tas dabar, jei mes ir toliau no
rime laimėti karą. Daugelis tų 
priežasčių reikalauja gydymo 
— tinkamo vadovavimo keliu 
pašalinti vietines sąlygas, ku
rios iššaukia darbo keitimus. 
Jau kai kurios apylinkės bei 
atskiri fabrikai savo pačią ini
ciatyva pasekmingai šalina 
vietines kliūtis.

Darbininkas taip pat reika
lingas geresnio savo svarbos 
supratimo ir atsakomybės pa
jautimo, pergalės priartinimui. 
Vyrai ir moterys karo fabri
kuose ir reikalingose civilinė
se tarnybose turi suprasti, kad 
jie yra dalis kovos grupių, ku
rios dabar ruošia dirva Vokie
tijos ir Japonijos invazijai.
Pirk Karo Bondsus Kareiviam 

ir Pranešk Jiems Apie 
Tai V-Mail

Nors jau ir per vėlu siųsti 
Kalėdų siuntinius kareiviams, 
jūrininkams, pakraščių sargy
biniams, WAC’s bei kitiems 
užjūriuose, bet dar yra pa
kankamai laiko pasiųsti jiems 
V-paštu pranešimus apie Karo 
Bondsų dovanas Kalėdoms. 
Kariuomenės pašto tarnyba V- 
pašto pranešimais apie Karo 
Bondsų pirkimą Kalėdų dova
noms gali pasiekti ir pasieks 
bet kurią užjūrių karo vieto
vę iki gruodžio 25 d., jeigu 
pranešimai bus išsiųsti prieš 
gruodžio 1 d. Karo Depart- 
mentas sutvarkė pašto išsiun
timą taip, kad giminės ir drau
gai, kurie nepasiuntė Kalė
doms siuntinių, ar kurie nori 
siųsti papildomas dovanas Ka
ro Bondsais, gali būti užtikrin
ti, kad tie pranešimai bus jiem 
įteikti iki gruodžio 25 d.

Valstybės Iždas ragina pirk
ti Karo Bondsus kaipo dova
nas ne tiktai kariams, esan
tiems užjūriuose, bet ir liku
siems Jungtinių Valstybių te
ritorijoje karo tarnyboje. Iž
das sako, kad tokios Kalėdų 
dovanos, yra dovanos ateičiai. 
Ir tos dovanos auga, kadangi 
Bondsų vertė didėja, kol mūsų 
vyrai ir moterys tarnauja savo 
kraštui.

Toliau Iždas papildomai pa
reiškė, kad Karo Bondsai kai-

laikyti infliacinį trūkstamų 
prekių pirkimą, ir taip pat; bus 
finansinis, ramstis karo tarny
bos vyrams ar moterims sugrį
žus į civilinį gyvenimą.

Karo Bondsai Kalėdų 
Dovanoms 
f 5

Karo Bondsai ir ženkleliai 
yra geriausia ir labiausiai ap
galvotą 1943 m. Kalėdų doya4- 
na. Karo Bondsai yra “dovana 
su ateitimi” kiekvienas, kuris 
juos gauna —tai dovana, ku
ri padės įgyvendinti kai ku
rias svajones taikos meto Ka
lėdom. Kiekvienas Karo Bond- 
sas, kurį mes perkame Kalėdų 
dovanoms, tuo pačiu yra dova
na mūsų kovojantiems vyrams 
ir visai tautai, o tai reiškia — 
ir duodančiajam. Taip į Karo 
Bondsus įdėti jūsų doleriai ei
na į kovą kare ir padeda pa
laikyti žemas kainas. Ir šioms 
Kalėdoms mes visi turime as
menišką atsakomybę mūsų 
Kalėdų dovanas padaryti kaip 
galima naudingesnėmis. Karo 
Bondsų dovanojimu v yra ge
riausiai atlikti tą mums uždė
tą atsakomybę.
Didelės Galimybės Moterims

Jungtinės. Valstybės dabar 
turi sunkiausią ir didžiausią 
darbą savo istorijoje — tai 
yra saugus perkėlimas žmonių 
ir medžiagų povandeniniais 
laivais užterštais jūtos ReĮiais 
į kiekvieną sąjungininkų ko
vos lauką visame pasaulyje, 
kuris apima mūsų į Italiją be
siveržiančias armijas, bei smo- 
gimą į japonų jėgas Ramiojo 
Vandenyno salose. Ir nebus 
jokio atoslūgio ateinančiose 
dienose. Šią dieną ir kiekvieną 
dieną jūrininkai palieka sau
sumos tarnybas padėti įtrauk
ti laivus į aktyvius karo veiks
mus. Vos tik jie išvyksta, jų 
vietas užpildo WAVES, kurios j 
įstojo dirbti greta mūsų vyrų 
priartinimui pergalės dienos. 
Sprendžiami mėnesiai yra dar 
prieš akis ir dar bus tūkstan
čiai vietų laivyne, kurias mote
rys turi užpildyti — tai karui 
reikalingi darbai, taip pat 
naudingi ir patyrimą sutei
kianti pokarinėms karjeroms.

Desperatiški Nacių Propagan
distai Sako Vieną Rusams, Ki

tą J.A.V. ir Anglijai

Washingtonas. —Nacių pro
pagandistai, kurie praktikuoja 
paduoti skirtingas žinias skir
tingoms visuomenėms su tiks
lu nustatyti vienus prieš kitus, 
dabar pasakoja ' rusams, kad 
Sovietų Rusija pasidavė Jung. 
Am. Valstybėms ii’ Anglijai 
Maskvos konferencijoje.

Naciai sako rusams, kad 
Jungt. Am. Valstybėms ir An
glijai pasidavusi Rusija tap
sianti “Anglo-amerikiečių ko
lonija.”

Elmer Davis, Office of War 
Information direktorius, paty
rė, kad vokiečių namų radijas 
ir žinių agentūros tylėjo sep
tyniolika ir pusę valandos po 
paskelbimo lapkričio 1 d., 1 
vai. po piet (EWT) Maskvo
je pasiektų sąjungininkų susi
tarimų. Kada, pagaliau, pak
to pasirašymas buvo paskelb
tas vokiečiams, tame praneši
me buvo keliolika svarbių iš
leidimų. Jame nebuvo nei žo
džiu užsiminta apie sąjungi
ninką pareiškimą liečiantį ka
ro kriminalistus ir nei žodžiu 
neužsiminta Austrija.

O. W. 1.

Kada Raudonoji Armija 
didvyriškai kasdien arčiau 
eina prie nacių valdomos 
Vokietijos iš rytų, Ameri
kos ir Anglijos armijos Ita
lijoj iš pietų, tai aišku, kad 
siaurėja Hitlerio “Europos 
tvirtumos” lankas’. Ir kuo 
toliau, tuo daugiau Jungti
nės Tąutoš bombarduos Vo
kietiją iš visų pusių. Jau ir 
dabar Jungt. Tautų bom
bardavimai padaro labai 
daug naciams žalos..

Kad bombardavimas iš 
oro yra skaudus nacių Vo
kietijai smūgis, kad tas vei
kia j gyventojų moralę, ar
do industriją ir trukdo jos 
gamybą, armijų permeti
mą, tai yra faktas ir'dėl to 
niekas nesiginčys.

Bet yra žmonių, kurie ne
buvimą antro fronto prieš 
Hitlerį Francijoj ir Belgi
joj bando pateisinti bom
bardavimais iš oro — “oro 
frontas.” T i e plunksnos 
“strategai” dažnai tiek da- 
sikalba, kad atrodo, būk tas 
bombardavimas net dau
giau žalos Hitleriui padaro, 
negu visas mūsų frontas 
Italijoj, arba Sovietų fron
tas. Pereitais metais antro 
fronto priešai, jų tąrpe Mr. 
Stokes, buvo išvystę net te
oriją, būk užteks kokį 20 
Vokietijos miestų stipriai 
bombarduoti, numetant ant 
jų po 1,000 tonų bombų ir 
nacių Vokietija “susmuks.” 
Dabar jie nutilo, nes jau 
daugiau negu 20 vokiečių 
miestų buvo bombarduota.

Vienok toki “strategai,” 
kaip Mr. Hanson W. Bald
win, vis tauškia, kad būk 
antras frontas nėra reika
lingas, kad būk iš oro mes 
“priversime” Hitlerį pasi
duoti. Tos savo teorijos pa
tvirtinimui jis rašo New 
York Timese, kad nuo sau
sio pradžios, 1943 m., iki 
spalių pradžios, ant Vo
kietijos buvo numesta 175,- 
000 tonų bombų. Jis rašo, 
kad ant Hamburgo buvo 
numesta 11,000 tonų bom
bų, ant Esseno—9,000, ant 
Berlyno 6,000 tonų bombų.

Aišku, kad mūsų bom
bardavimai padarė priešui 
daug žalos, bet gi tas nepri
vertė Hitlerio pasiduoti- ir 
ateityj neprivers. Šios pono 
Baldwino skaitlinės tik mu
ša jo vienmintį iš Howard- 
Scrippso laikraščių Mr. Sto
kes, kuris tvirtino, kad už
tektų 20 miestų bombar
duoti, numetant po 1,000 
tonų bombų, kad Hitlerį 
privertus pasiduoti.

Jokis miestas pasaulyj 
nebuvo taip bombarduotas, 
kaip Sevastopolis ir Stalin
gradas, o vienok ir Sevasto
polis nebuvo paimtas bom
bardavimu iš oro. Sevasto
polis buvo mažas žemės 
sklypelis, apie aštuonių 
amerikoniškų mylių sker
sai ir išilgai. Ir Sovietų Są
jungos admirolas F. S. 
Oktiabryski, kuris vadova
vo Sevastopolio apgynimui, 
rašo:

“Fašistai kasdien numes
davo nuo 2,500 iki 6,000 
bombų iš lėktuvų, ir bėgyj 
tik vieno mėnesio atakų jie

padarė 25,000 užpuolimų iš 
oro ir numetė 125,000 bom
bų ant Sevastopolio, ir tai 
skaitant tik tas, kurios bu
vo. nemažesnės, kaip po 250 
svarų, o kas dėl padegamų, 
tai joms nebuvo skaičiaus.

“Prie to, vokiečiai atsi
gabeno prieš Sevastopolį 
sunkiąją apgulos artileriją 
net iki 24-rių colių gerklė
mis... ir į pirmas dvi die
nas iš kanuolių dar palei
do iki 37,000 sviedinių.”

Tai tokis buvo baisus už
puolimas ant Sevastopolio 
iš oro, baisus artilerijos 
bombardavimas, šimtų tan
kų, daugybės nacių divizijų 
veikimas, kad paimti Se
vastopolio griuvėsius. Dar 
žiauriau naciai puolė Sta
lingradą, bet jie negalėjo jį 
paimti.

Šį faktą mes privedame 
ne tam, kad mažinti bom
bardavimo Vokietijos reik
šmę. Mes pilnai sutinkame, 
kad užpuolimas iš oro su
vaidina savo rolę ir padeda 
visuose frontuose, kad mū
sų lakūnai didvyriai, atlik
dami tuos žygius, atlieka 
milžinišką darbą karo lai
mėjimui. Bet tiesiai yra 
absurdas, kada toki lėktuvų 
gamintojai, kurie iš to daro 
pelną, kaip Mr. Seversky, 
kasdien prirašo špaltas, pa
sakodami, kad būk atakos 
iš oro galų gale duos mums 
ir pergalę.

Tas patsai Mr. Seversky 
su panieka žiūrėjo į Raudo
nąją Armiją, bet gi dabar 
kiekvienas protaująs žmo
gus mato, kokią galybę pa
rodė Raudonoji Armija, ku
rios komanda niekados ne
statė vieną ginklą geresniu 
už kitą, kurios komanda vi
sados aiškino, kad pėstinin
kas, raitelis, lakūnas, ^arti
leristas, susisiekimo kovū- 
nas ir kitos kokios armijos 
dalies kovūnas yra savo 
vietoj, kaip ir muzikantas 
orkestro j. Ir Raudonosios 
Armijos komanda, įvertin
dama atakas iš oro ant na
cių Vokietijos, tuo pat kar
tu atkartotinai pabrėžia, 
kad tik bendras Jungtinių 
Tautų veikimas, laiku ir 
reikalingame kiekyj meti
mas reikalingų visokių ka
ro jėgų prieš mūsų bendrą 
priešą, atidarymas tuč-tuo- 
jau antro fronto,- suteiks 
mums greitą ir su mažiau 
kraujo pergalę, kad pasakos 
apie “nugalėjimą Vokieti
jos oro atakomis” yra ge
riausiame atsitikime klai
dingos, arba tiksliai 'priešui 
naudingos.

Ir jeigu mes pažvelgsime, 
kaip kovoja Raudonoji Ar
mija, kuri visur naudoja 
įvairias ginkluotų jėgų da
lis, kad priešą įveikus, kad 
atsiekti pergalę, tai bus aiš
ku, kad tos pat taktikos tu
rime ir mes laikytis atsieki- 
mui karo laimėjimo.

D. M. Š.

TURKAI PRITARIA 
HULLO PLANUI

jeigu jos ir mažos šalys, negali ir neturi 
išsisukti nuo atsakomybės už savo daly
vavimą Hitlerio ir Mussolinio krimina- 
lystėse.

“Toliau, ir tai turi būti ypatingai pa
brėžta, Sovietų nusistatymas griežtai at
meta visus bandymus atgaivinti cordon 
sanitare politiką prieš Sovietų Sąjungą, 
nepaisant po kokia skraiste, Tačiau teL 
singumas reikalauja pripažinti, kad kai

kurie tų projektų dėl mažųjų tautų fe
deracijos, vakaruose siūlomų, aiškiai 
dvokia ta seniai subankrutavusia anti- 
sovietine politika.”

Tai tokia yra Sovietų Sąjungos pozi
cija linkui mažųjų tautų federacijų. “Iz
vestija” sako, kad tai visa buvo aiškiai 
išdėstyta Maskvos konferencijoje ir nie
kas, hei Hull, nei Eden, jai nepasiprieši
no. .

Istanbul. — Turkų laik
raštis Aksham nuoširdžiai 
parėmė Amerikos valstybės 
ministerio Hullo paskelbtą
planą dėlei pasaulio san
tvarkos po šio karo.

(Tas planas yra pagrįstas 
Maskvos konferencijos ta
rimais. Sovietų laikraščiai 
ištisai perspausdino Hullo 
kalbą apie tą konferenci- 
j%-)
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

So. Bostono Moterų Žinios
IŠ ALDLD Moterų ir Mezgėjų Veikimo

Grupe Rochesteriečiy Drabužių Taisytojų ir Rišėjų

Bendras susirinkimas, atsi
buvęs lapkričio 11 d., buvo vi
dutiniai skaitlingas.

Išduotas raportas iš atsibu
vusios Mass, lietuvių konferen
cijos spalių 17-tą, kurioje au- 
aukavom $26 j tautų fondą 
(National War Fund).

M. Dambrauskienė išdavė 
raportą iš Laisvės vajaus. Ji
nai jau gavo 10 naujų skai
tytojų. Ji pasižadėjo darbuo
tis ir toliau. Kitos draugūs jai 
pagelbės.

Buvo pakeltas klausimas 
kas link visuotino Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimo, ku
ris įvyks gruodžio 18-19 dd., 
New Yorke. Nutarėme nepa
siduoti draugėm rochesterie- 
tėm. Kad pasveikinus suvažia
vimą su kraičiu ir pasoga, iš 
iždo paaukavom $10. Drg. 
Yvonne Niaurienė aukavo pui
kų baksą kosmetikų, iš kurio 
manome sukelti nemažai pa- 
sogos. Draugės mezgėjos sku
biai mezga. Jos jau turi ne
mažai numezgusios svederių, 
kepurių, pirštinių ir kojinių. 
Mūs mezgėjų kasierka d. V. 
Kvietkas vėl nupirko vilnų už 
$40. Tai iki suvažiavimo tiki
mės sudaryti gražų mezginių 
pundelį.

Apkalbėta delegačių siunti
mo klausimas. Bet kadangi 
dar turėsime kitą susirinkimą 
pirm suvažiavimo, tokiu būdu 
šis klausimas paliktas iki se
kančio susirinkimo.

Išrinktas delegatas į ALDLD 
7-to Apskričio konferenciją ir 
jos sveikinimui paaukavom 
$5.

Išduotas raportas kas link 
taisymo drabužių pas Russian 
War Relief. Pasirodė, kad tas 
darbas yra pusėtinai atslūgęs, 
nes permažai draugų jame 
ima dalyvumą. Plačiau apkal
bėjus, visos sutiko, kad reikia 
skaitlingai užpildyti lietu
viams skirtus antradienių va
karus.

Apsiėmė dirbti B. Chubar- 
kienė, T. Niukienė, U. Kava- 
liūnienė, O. Petruškevičienė, 
M. Dambrauskienė, O. Juškie
nė, H. Simanavičienė, M. Bo- 
benčikienė, J. Rainardienė. Vi

Šiai suknelei forma gauna
ma 32 iki 46 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

sados dirba A. Buividienė, jau
nuolė B. Kvietkauskaitė, V. 
Kvietkauskienė, II. Tamošaus
kienė. Taipgi kviečiame visas 
moteris prisidėti prie šio svar
baus darbo. Pašvęsti 1 vakarą 
į savaitę taip svarbiam darbui, 
tai nėra per didelis pasiauko
jimas. Bet labai didelė pagal
ba yra tiems, kurie kenčia.

Darbo vieta (krautuvė) ran
dasi 122 Newbury St., Bosto
ne. Lietuvių diena yra kas 
antradienio vakaras. Durys at
daros nuo 6 valandos.

Bankietas
Drg. B. Chubarkienė rapor

tavo, kad seniai lauktas ban
kietas, kuris yra rengiamas 
bendrai su žinyČia, įvyks gruo
džio 5 d., vakarą, 2 Atlantic 
St., So. Bostone. Prašome visų 
įsitėmyti i> iš kalno rengtis 
prie šio svarbaus parengimo, 
kuris visais atžvalgiais bus 
puikus. Pelnas taipgi bus pa
skirtas svarbiam tikslui.

Dienraščio Laisvės naudai 
bankietą nutarėm rengti sau
sio 9 dieną, 1941 m., po pietų, 
376 Broadway. Prašome visų 
įsitėmyti ir tą dieną nieko ki
to nerengti.

H. Thomas.

Oakland, Calif.
Gimtadienio Paminėjimas ir 

Gausi Auka Medikalei 
Pagalbai

Spalių 30 d. drg. Burdiai su
kvietė mezgėjas ir daugybę 
draugų bei draugių ant drg. 
V. Burdo 50 m. sukaktuvių ir 
tuo pat sykiu pagerbti mezgė
jų darbą. Drg. Burdiai daug 
darbo turėjo surengt tokį pui
kų pokilį: Visi pakviesti prie 
skanių valgių ir gėrimų, pa
rengtas didžiausia stalas, kad 
visi galėjo susėsti sykiu. Tas 
viskas įvyko drg. Burdų dar
že, kur jau per daugelį metų 
įvykta lietuvių piknikai ir 
daug sukelta pinigų dėl įvai
rių tikslų. Svečiai buvo gražiai 
pavaišinti.

Užbaigus valgius, daug lin
kėjimų buvo d. Burdai, kad 
dar sulauktų 50 metų. Drg. 
Burda ačiavo visiem už atsi
lankymą, sakydamas—aš ne
noriu, kad jūs man jokių do
vanų neštumėt, bet,—sako,— 
yra šiandien labai svarbių tik
slų, tai parama Sovietų Sąjun
gos raudonarmiečiams, tad 
aukokite tam tikslui. Aukojo 
sekančiai:

Drg. Burdiai $50. Mr. & 
Mrs. Dansot $7. Po $6: Mit- 
cheliai, Sutkai.

Po $5: J. Kazlauskas, Ja
kubauskai, Senbernis, Radiai, 
A. Šatas, Zalogiai, A. Baronas, 
M. Adomaitienė, A. J. Jan
kauskai, K. J. Jankauskai, S. 
Šlegeriai.

Po $3: Pavilauskai, Demi- 
kis, Dominion, G. Hrnick; Šil- 
kaitienė $2.50.

Po $2: Pakrosnis, F. Leming, 
Friend, J. Koblin, Karosienė, 
Zalogiutė, M. Paukštienė, C. 
K. Kiesil, Hoffmanienė, J. 
Pežai, Veseliai; K. šlegerienė 
$1.50.

Po $1: K. Palšienė, Mugia- 
nienė, Bite, Robinson. Viso 
$166. Taip buvo minėta gim
tadienis. Sukelta gausi auka 
dėl medikalės pagalbos. Mez
gėjos įteikė gražių gėlių drau
gam Burdiam.

Mezgėjų Susirinkimas
Spalių 30 d. mezgėjos svar

stė reikalingumą medikalės 
pagalbos. Nutarta pridėti prie 
aukų nuo drg. Burdio pokiĮio 
$166 iš iždo $134, kad pada-

Grupė rochestertečių dir
ba taisyme, krovime ir riši
me drabužių siuntimui į 
Russian War Relief, Inc., 
Now Yorke, iš kurio gauna 
pagalbos ir kare nukentėju
sieji lietuviai.

Iš kairės į dešinę: J. Vai
tas, kitatautė, E. Duobienė, 
D. Valtienė, L. Bekešienė—; 
to darbo vedėja, V. Bulienė, 
A. Bekešius, J. Labeika. Pa
veikslas imtas Times-Union 
fotografo Durnherr, dabar
tiniame Lietuviu Drabužių 
Centre, A. L. Bekešių gara- 
džiuje, pereitą vasarą.

Darbas Bekešių name ei
na be pertraukos ir žiemą. 
L. Bekešienė yra to darbo 
ašis. Ji renka drabužius, 
priiminėja pundus, veda jų 
sąrašus, prižiūri išsiuntimą 
ir pati daug darbo įdeda 
drabužių valyme, taisyme. 
Toji dinamiška moteriškė 
taipgi veda mezgimo reika
lus ir įdeda galybę energi
jos rengime daugeriopų 
pramogų vilnų fondui. Ji ra-, 
šo spaudai, lanko susirinki
mus.. “Kad ir kažin kaip iš-l 
gintumėte, neperdėsite,“ rašo 
apie ją rochesteriečiai, dėkin
gi jai, gerbianti ją už jos ne- 
nuoalsų veikimą. Su ja pasi
matysime Demokratinių Lie
tuvių Suvažiavime.

A. Bekešius visame darbe 
kooperuoja su darbščiaja sa
vo drauge. Vos tik grįžęs iš li
goninės (po susižeidimo iškri
tus iš kriaušės savo sodelyje), 
jis ir vėl stojo prie darbo su 
kitais darbingais draugais- 
draugėmis. Apie jų nuoveikius 
matysime čia pat paduodamoj 
rochestertečių korespondenci- 
ioi —Sk. Ved.

Kiek Mes, Rochester:© Siuvė
jai ir Krovėjai, Nuveikėme

Per dvejus metus surinkom,

BROOKLYNO ŽINIOS
Labai Sėkmingas Susirinkimas 

Ir Surprizo Vaišės

Įsijungus gyvenime į įvai
rius darbus, Moterų Apšvietos 
Kliubo susirinkimai kas kart 
vis darosi svarbesni ir įdomes
ni. Paskutiniai, keli susirinki
mai teko pradėti lygiai aštuo
niese, idant narės anksčiau su
grįžtų poilsiui, todėl įvairios 
komisijos susirenka kiek anks
čiau aptart nekurtuos reikalus, 
idant susirinkimui tektų ma
žiau laiko sugaišti. Man atė
jus į svetainę ' septyniose, 
žiurstuotos draugės tik švais
tosi aplinkui stalus. “Turėsime 
arbatos šį vakarą,“ sako4 drau
gė J. Augutienė. Netaip šalta, 
gal ir nevertėjo klapatytis su 
arbata, pamaniau sau, bet jei
gu draugės suranda pakanka
mai energijos ir tam, bus labai 
gerai, nes prie arbatos visuo
met smagiai laikas prabėga.

Kaip visuomet, taip ir įvy
kusiame susirinkime, 18 d. šio 
mėn., Laisvės svetainėje, vos 
tik įėjus į svetainę, visų akys 
nušvinta pamačius suneštus 
megstinius ir siuvinius. A. Kal- 
vaitienė atnešė drabužėlius 

rius $300 dėl medikalės pagal
bos.

Išrinkta komisija sykiu su 
valdyba prirengti dviejų metų 
mezgėjų darbo raportą ir pa
siųsti į spaudą.

Sekantis susirinkimas tarta 
turėti San Francisco. Draugės 
seserys, šilkaitienė ir Adomai
tienė, užkvietė mezgėjas 21 
d. lapkr. susirinkti pas drg. J. 
Koblin salukėj, 1226 Silver 
Ave., San Francisco, Calif.

Korespondentė M. K.

sutaisėm ir išsiuntėm Sovietų! liekam savo užduotį ir dirb- 
Sąjungon 10 tonų padėvėtų vi- sime kiek galėdami toliau, kol 
šokių drapanų ir čeverykų-če- bus nusuktas sprandas visokių 
batų : kotų, siūtų, dresių, apa- šalių žmogėdom fašistam.
tinių. šio darbo vedėja L. Be-j Lapkričio 10-tą mezgėjos 
kešienė duoda vietą dėl dra- turėjom nepaprastą susirinki- 
panų suvežimo - siuvimo iri^ą^ pj’ie arbatos ir gardžių 
visą darbą atlieka veltui. j “]<ėkų“ linksmai laiką pralei-

Daugiausia pasidarbavo 
prie drapanų siuvimo ir riši
mo baksų A. ir L. Bekešiai, J. 
ir D. Vaitai, E. Duobienė, V. 
Bullienė, J. Totoriai, L. ir O. 

Į Pultonai, J. Labeika, Mrs. Bu
džiu. Po kiek mažiau, tačiau 
irgi daug yra dirbę M. Toto
rius, J. Barzdaitis, trys Ukrai
ną ir žydų tautos moterys. 
Draugas J. Bullis gerokai pa
sidarbavo prie baksų rišimo ir 
siuvimo. Lietuvės moterys 
taipgi yra ir mezgėjomis.

Taigi, atrodo, kad mes at-

dėl trijų kūdikių: dviejų ber
niukų ir mergytės, 5-6 metų 
amžiau. Svederėliai numegsta 
iš skirtingų varsų vilnų, gra
žios kelinaitės, marškinėliai ir 
kojinės. Mergytei — suknelė, 
svederėlis, apatinukas ir koji
nes. Viskas paruošta, rodosi, 
tik dėl parodos, o kiek tai 
džiaugsmo bus tiems vaiku
čiams, kada juos dovanėlės 
pasieks pundelių formoje.

Draugė Balkuvienė, nors ir 
nesveikuodama, atnešė labai 
gražiai, įvairių spalvų materi
jų susiuvinetą blanketą. Tai 
jau trečias tos rūpestingos 
draugės užklodalas.

Kitos sunešė megstinių, siu
vinių, dar kitos dėvėtų drabu
žių, taip, kad visas suolas 
ir stalas buvo nutiesta įvai
riais rūbais. Kliubo valdybai 
paaiškinus, kad yra paruoštas 
pundelis dėl Lietuvos poetės, 
Salomėjos Nėris, kožna džiau
gėsi ir didžiavosi mezgėjų rū
pestingumu. Na, iš tikro buvo 
kuomi pasidžiaugti, nes tokie 
dirbiniai dažnai yra tik rete
nybe mūsų gyvenime. Bežiū
rint į tuos gražius nertinius, 
rodos, taip ir jauti, kad mez
gėjos ne vien tik švelnias vil
nas ten sunėrę, bet kartu su 
dovanomis jos siunčia savo 
sielą, savo karštą meilę bran
giai poetei, idant jos balsas 
juo greičiau skambėtų išlais
vintos Lietuvos plačiose erd
vėse.

Astuoniose, viena iš vakaro 
šeimininkių, J. Augutienė rei
kalauja, idant susirinkimas 
prasidėtų ir greitai būtų bai
giamas, nes arba jau už
kaista. Be jokių ceremonijų 

dom. Delegate į Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimą iš- 
rinkom L. Bekešienę. Suvažia
vimo reikalams ruošiama gera 
vakarienė šeštadienį, lapkričio 
27-tą, Gedemino svetainėj. 
Nuo. delegatų išleistuvių pa- 
žmonio pelnas skiriamas pa
sveikinimui suvažiavimo. B. 
černauskas yra išrinktas dele
gatu iš Gedemino Draugystės.

Taigi, draugės ir draugai, 
Roch esterio lietuviai, mes, 
mezgėjos, šrdingiausia visus 
užprašom dalyvaukite šiame 

mane išrenka susirinkimo pir
mininke ir vis girdisi balsai: 
“Greičiau!’’

Pakol sekretorė perskaitė 
protokolą, susirinkimo dalyvių 
suskaičiavau virš penkių de- 
sėtkų ir vis dar renkasi dau
giau. Geras susirinkimas bus, 
pamaniau sau.

Priėmus protokolą, finansų 
rašininkė ir kasierė pranešė, 
kad iždas vėl pašokęs net iki 
$81.89, gi vilnų fonde yra $70. 
Gerai stovim, tik su vilnomis 
bėda, ne visuomet gauname 
vilnų. Bet komisija raportuo
ja, kad greitai vilnų vėl bus.

Pirmininkė raportuoja, kad 
labai darbšti kliubietė O. Če
pulienė sunkiai serga, narės 
dažnai aplanko ligonę. Ragi
nama ir toliau lankyti.

Drabužių priėmimo krautu
vė dar nėra priruošta, bet rei
kalai tvarkosi. Prašyta, idant 
narės Kalėdines atvirutes 
pirktų iš Russian War Relief, 
nes tuomi paremiama kilnus 
tikslas.

Prašyta narių, kuriom tik 
aplinkybės leis, kad dalyvau
tų Birutos Ramoškaitės kon
certe, kuris įvyks 28 d. šio mė
nesio, Times Hall, New Yor
ke.

Raportuota, kad Kliubo var
du jau yra priduota dėl Na- 
cionalio Karo Fondo $206. 
Aukų rinkimo darbas tęsiama 
toliau.

S. Sasna išdavė platų ir la
bai įdomų raportą iš Ameri- 
kos-Sovietų draugiškumo įvy
kusios konferencijos.

J. Augutienė raportavo iš 
ateivių gynimo konferencijos; 
jos raportas taipgi buvo labai 
svarbus.

Į Kliubą įstojo šešios nau
jos narės: Narbutienė, O. Ma

parengime, kad mes galėtume 
pasirodyti, jog rochesteriečiai 
nemiegame. Visi, kaip mūras, 
stokime prie darbo, o pasek
mės bus puikios.

Vilnoms aukavo Baltakienė 
$2, P. Vaivodienė $1.

Mūs Miesto Ligoniai
Sunkiai susirgo d. J. Bul

lis, mes, drapanų siuntėjai, la
bai apgailestaujam ir velinam 
ko greičiausia pasveikti ir vėl 
su mumis dirbti.

Draugė J. Bonikatienė jau 
baigia pasveikti. Mes, mezgė
jos, velinam laimingai ir grei
tai sudrūrėti ir vėl dalyvauti 
su mumis.

A. Bekešius jau pasveiko ir 
vėl pagelbsti mums baksus ri
šti. L. B.

linauskienė, V. Bunkienė, H. 
Incas, Adelė Rainienė ir J. 
Skirmontienė. Tų draugių ofi- 
cialis atėjimas į kliubiečių ei
les yra labai didelė paspirtis, 
nes jos savo sugabumais ir 
kruopštumu jau nuo seniai yra 
pasižymėjusios visuomeniniuo
se darbuose. Susirinkimo daly
vės naujai atėjusias karštai 
sveikino.

Sąryšyj su būsimu Demo
kratinių Lietuvių Suvažiavimu, 
nutarta suruošti Suvažiavimo 
viešnioms vaišes. Gaspadinė- 
mis liuosanoriai apsiėmė : P. 
Vižlianskienė, A. Kanopienė, 
E. Stuprienė, J. Augutienė, H. 
Andriuškevičienė, M. Narbu
tienė, E. Paškauskienė, I. 
Levanienė, J. Marcinkienė ir 
O. Balčiūnienė. Suvažiavimą 
pasveikint iš iždo paskirta 
$25. Kadangi dabar Kliube 
randasi virš šimto narių, tai į 
Suvažiavimą išrinkta 10 atsto
vių: S. Sasna, K. Petlitckienė, 
K. Rėklienė, V. Bunkienė, J. 
Marčiukienė, P.. Naktinienė, 
J. Stankaitienė, J. Augutienė, 
O. Depsienė ii’ H. Andriuške
vičienė.

Skaityta pora laiškų nuo 
Dr. J. Baltrušaitienės, kuriuo
se gerbiama daktarė širdingai 
dėkojo Kliubui ir mezgėjoms 
su siuvėjomis už jai pasiųstus 
pasveikinimus jos jubilėjaus 
proga.

Pasiųsta nuo Kliubo atsto
vė į šaukiamą Pabaltijos tau
tų konferenciją. Atlikta balsa
vimai į ALDLD Centro Komi
tetą.

Nors susirinkimas ėjo gan 
paskubomis, bet tuomi patim 
laiku, arčiau durų, darbas taip 
pat judėjo: stalai tiesėsi vis 
ilgyn, ant vidurinio atsirado iš 
draugės Gilmanienės gėlyno 
baltų.-rausvų ir geltonų kri-

z an temų didžiulis bukietas. 
Oficialiai susirinkimą užbai
gus, d. S. Sasna išdavė visą pa
slaptį, kad tai mano 50 metų 
amžiaus sukakties proga šioji 
pramoga likos suruošta. Tai 
buvo man tikrai maloni surpri
zo iškilmė, kurios niekuomet 
nesitikėjau. Smagu buvoti to
kiame dideliame brangių kliu
biečių būryje, kurių buvo apie 
šimtas vietiniu ir viešnios iš 
Worcester, Mass., M. Stanku
vienė ir iš Binghamton, N. Y., 
P. Jasilionienė, Laisvės štabo 
nekurie nariai ir gražus jau
nimo būrys, kurie turėjo savo 
susirinkimą viršutinėje svetai
nėje. Rodosi, kožna taip viso
kiais darbais užsiėmusi, o vis
gi surado laiko tai iškilmei su
ruošti. Kiek teko nutėmyti, ro
dos, šeimininkėmis buvo: J. 
Augutienė, A. Kalvaitienė, 
Mrs. Karas, N. Buknienė, J. 
Marčiukienė, O. Depsienė, S. 
Sasna, A. Gilmanienė, S. Be- 
dermonienė. Gal dar ir dau
giau buvo.

Pramogos reikšmei, A. Bal
čiūnų, Varpo kepyklos, pa
ruoštas trijų eilių tortas tikrai 
buvo iškada pjauti, nes jo iš- 
dekonavimui buvo sudėta tiek 
daug artistiško triūso, kad, ro
dos visa tai reikėtų padėt po 
stiklu, kur aiškioje vietoje tik 
pasigrožėjimui. Pradėjus gra
žųjį pyragą naikinti, jo sko
nis pilnai atitiko išvaizdai.

Apart visų vaišių, kliubietės 
dar prisega man prie krūtinės 
raudonų rožių sagą. Nuo at
skirų narių susideda visa krū
va gražiausių dovanų, širdingi 
sveikinimai — linkėjimai su
kelia gilaus draugiškumo jaus
mą : čia aplinkui matosi ilgų, 
metų sandarbininkės, jų tarpe, 
jaunos veikėjos, kurios dar bu
vo negimusios, kada platesnis 
pažangių moterų veikimas 
prasidėjo. Gražioji iškilmė 
įvyksta dėka tiktai tam, kad 
mes turime veiklių moterų 
kliubą, turime daug narių ir 
labai daug darbo. Bendras vi
suomeninis darbas mus sujun
gė tampriais seseriškais ry
šiais. Dauguma narių labai 
tankiai savo poilsio arba as
meninį pasilinksminimą paau
koja visuomeniniam darbui, 
kuris suvedė mus į gražią rū
pestingų moterų šeimą ne vien 
tik savam mieste, bet visur, 
kur tik yra panašios organi
zacijos, ir šalyse, kur mus ri
ša bendra idėja. Turint visą 
tai mintyje, nors metų skai
čius ir kraujasi, geltonos ka
sos virto sidabrinėmis, gi se
natve nei viena nemano guos
tis, nes, ypač dabartiniu me
tu, eibės darbų mūs laukia.

Ačiū brangioms kliubietėms 
už suruoštą man taip gražią 
surprizo puotą. Linkėčiau, kad 
ir kožname susirinkime įvyk
tų kuriai nors surprizas, kad 
vietoje kelių desėtkų, dalyvių 
skaitlius visuomet peršoktų 
šimtinę, o tai priduotų mums 
visoms daugiau energijos ir 
skaisčių vilčių.

Katrina Petrikienč.

ŠEIMININKĖMS
SPALGENOS

/ Dabar yra spalgenų (span- 
guolių-cranberries) sezonas. 
Jos yra tradicinis priedas prie 
Padėkų ar Naujų Metų pietų 
(kalakutienos). Kalakuto gal 
it ne visiems pavyks gauti, bet 
spalgenų, atrodo, yra apščiai, 
nors kai kur gal bus bandoma 
švenčių proga pasilupti auk
štas kainas.

Kur įperkamos, gerai yra 
pasidėti ir tolimesniam varto
jimui prie darymo kisielių, gė
rimų. Daug kur galima jos 
vartoti pastiprinimui skonio.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams. • ■ 4^



ketvirtas Poslapis Laisve, Lithuanian Daily News Trečiadienis Lapkr. 24, 1943

Išl
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Parašė ERICH MARIA REMARQUE įs originalo vertė J. KALNĖNAS

PITTSBURGH, PA.

(Tąsa)
Sprogsta viena granata. Po to dar 

dvi. Šaudymas prapliumpa. Puolamoji 
ugnis. Tarška kulkosvaidžiai. Dabar ki
ta nieko neįmanoma, kaip tik gulėti. Ma
tyt, prasidės antpuolis. Visur kyla, švie
čia rakietos. Be perstogės.

Guliu susirietęs didelėj duobėj. Kojos 
vandeny ligi pilvo. Kai antpuolis prasi
dės, aš pulsiu visas į vandenį ir, kol tat 
tęsis, kad neprigerčiau, galvą iškišęs 
maure laikysiu. Vaidinsiu nukautąjį.

Staiga girdžiu, jog ugnis kiek nutols
ta. Tučtuojau leidžiuos į vandenį. Šalmas 
atsismaukė į užpakalį. Pasinėriau tiek 
į vandenį, kad tik burna ore.

Stengiuos nejudėti, nes girdžiu kažin 
ką einant. Ir vis mina, žengia arčiau. 
Tiesiog mano visi dirksniai užšalo. Nu
žingsniuoja pro šalį. Matyt, praėjo pir
mosios dalys. Tiktai viena mintis neiš
eina man iš galvos: kas darytina, jei kas 
į šią duobę įšoktų? — Tučtuojau išsi
traukiu savo durtuvėlį, stipriai jį su
spaudžia rankoj ir slepiu jį maure. Aš 
tuoj nudursiu, jei kas čia įšoks, — skam
ba mano makaulėj. Beregint patrauksiu 
per gerklę, kad jis nė surikti nesuspės. 
Kitaip negali būti; jis taip jau išsigąs, 
kaip ir aš, ir jau bainiėj kitas kitą tik
rai užpulsim. Tat aš turiu būti pirmas.

Pradeda šaudyti mūsų ba tarėjos. Ne
toliese manęs žnekteria sviedinys. Tat 
mane baisiai suerzina: to dar betrūko, 
kad mūs pačių sviedinys pataikytų. Kei
kiu ir griežiu dantim purve gulėdamas. 
Tiesiog pradedu siautėti. Pagaliau, tega
liu dar dūsauti ir melstis.

Išgirstu granatų sprogimą. Jei mūsiš
kiai atremtų antpuolį — aš išgelbėtas. 
Priglaudžiu ausį prie žemės ir klausau: 
girdėti toks dundėjimas, lyg kas kalnus 
verstų. Vėl pastatau ausis ir prisiklau
sau kaip sprogimai girdėtis paviršium.

Kulkosvaidžiai tarška. Žinau, kad mū
sų vielų užtvaros yra stiprios ir beveik 
nesugadintos. Be to, jomis leidžiama 
aukšto įtempimo srovė. Šaudymas retė
ja. Priešai negalės pereiti. Jiems teks 
grįžti atgal.

Vėl susikaupiu ir laikausi iš paskuti- 
nųjų. Girdisi tarškėjimas, šliaužimas ir 
dundėjimas. Tiktai vienintelis riksmas 
teskamba. Priešai apšaudomi. Antpuolis 
atremtas.

• • — *” • ”

Pradeda švisti. Pro mane skubūs 
žingsniai. Pirmieji. Praėjo. Vėl kiti. 
Kulkosvaidžių tarškėjimas nepaliauja
mas. Tik norėjau kiek pasisukti, kai ka
žin koks sunkus kūnas žnektlėjo pas ma
ne į duobę ir virsta tiesiog ant manęs...

Nieko negalvoju. Niekuo nesiryžtu. 
Aš tiktai kaip padūkęs įsmeigiu durtuvą 
ir pajuntu, kaip kūnas sudreba, paskum 
minkštėja ir susmunka. Kai aš susiz
grimbu, žiūriu, mano rankos lipnios ir 
šlapios. ,4 Ji

Jis kriokia. Man rodos, jog jis bliauna. 
Kiekvienas jo atsidusimas yra kaip rik
smas, griausmas — bet tat yra mano 
mušančios tvinksinčios gyslos. Norėčiau 
jo burną užkišti, žemės į ją įgrūsti, dar 
kartą įsmeigti, kad jis visiškai nutiltų ir 
manęs neišduotų. Tačiau aš tiek susiz
gribau ir staiga taip susilpnėjau, jog 
nieku gyvu daugiau rankos prieš jį ne
pakelčiau. i

Nušliaužiu į patį toliausią Ipmpą ir 
palieku ten, akyliai akis į jį įbedęs, pei
lį suspaudęs ir pasirengęs, jei tik jis su
krutėtų, vėl užpulti.... Bet jis nieko ne
begali padaryti: girdžiu jo paskutinį 
kriokimą.

Neaiškiai jį matau. Tetrokštu tik vie
na — sprukti iš čia. Nėra ko delsti, per
daug prašvis. Jau dabar yra sunku. Mė
ginu pakelti galvą ir išrandu, jog dabar 
išlipti neįmanoma. Kulkosvaidžių ugnis 
nepaliaujama ir mane pirmuoju žings
niu kiaurai pervers.

Mėginu dar kartą su savo šalmu, ku- 
* rį iškeliu norėdamas patirti, kiek aukš
tai siuva kulkos. Akimirkoje kulkos iš
muša man jį iš rankos. Vadinas, šaudo
ma labai žemai, patim žemės paviršium. 
'Aš nesu tiek toli nuo priešų pozicijų, jog 
nepastebėtų šauliai mėginant nėšintįs.

Dar labiau prašvito. Karštai laukiu 
antpuolio iš savųjų pusės. Pabalusias

savo rankas sudedu maldai ir meldžiuos, 
kad liautųsi šaudę ir kad ateitų mano 
draugai.

Minutė minutę veja. Nedrįstu nė žvilg
telti daugiau į tamsų pavidalą duobėje. 
Įspyręs akis žiūriu į tolį ir laukiu, lau
kiu. Šūviai spraga. Jie virto kažkokiu 
plieno tinklu: nenustoja, nepaliauja.

Žiūriu tik, mano ranka kruvina ir 
man pasidaro bloga. Paimu žemės ir 
trinu odą. Dabar ranka truputį purvina 
ir kraujo daugiau nebematyti.

Ugnis neatslūgsta. Abiejose pusėse 
tvirtai laikomasi. Tur būt, mūsiškiai ma
no, jog aš tikrai jau esu žuvęs.

Šviesus pilkas ankstyvas rytas. Krio
kimas vėl aida. Užsikemšu ausis. Ta
čiau vėl pirštus atitraukiu, nes kitų gar
sų galiu nenugirsti.

Pavidalas priešais sujuda. Aš sudre
bu ir nenoromis į jį pažiūriu. Mano 
akys įsminga į jį, lyg pritrauktos, taip 
ir palieka. Čia guli žmogus su mažais 
ūsais; jo galva pasvirus į šoną, viena 
ranka pusiau sulenkta. Bejėgė galva 
svyra ant jos. Kita ranka prispausta 
prie krūtinės; ji kruvina.

Jis yra žuvęs, tariuos, jis turi būt mi
ręs, jis daugiau nieko nejaučia. Ką čia 
kriokia — yra tik kūnas. Betgi galva 
mėgina pakilti. Baisiai sudejuoja. Ta
čiau vėl nusvyra ant rankos. Vyras nė
ra miręs. Jis yra mirštąs, bet ne miręs. 
Aš slenku artyn, pamažėle, susikaupęs, 
pasiremdamas rankomis. Šliaužiu vėl 
kiek toliau. Palaukiu, — vėl priekin. Šio 
baisaus kelio tik trys metrai, kelio ilgo 
ir šiurpulingo. Pagaliau prisiartinu.

Jis atmerkia akis. Jis tur būt mane 
nugirdo. Žiūri į mane baisiai išplėtęs 
akis, išsigandęs. Kūnas guli ramiai, ne
juda, bet akys tiek baisios, jog rodos jos 
savo jėga ir kūną pajudinti galėtų. Jos 
vienu žvilgsniu šimtą kilometrų nuneštų. 
Kūnas nejuda. Kupinas ramumo. Be 
balso jau. Paliovė kriokti, vaitoti. Ta
čiau akys rėkia, klykia. Jose kaupiasi 
visa jo gyvybė. Jose regiu baisią mir
ties valandą ir pasibaisėjimą manimi.

Susiriečiu ir puolu ant alkūnių. “Ne, 
ne”—šnibždu aš.

Akys mane seka. Aš esu bejėgis ir ne
galiu nė kiek pasijudinti, kol jos žiūri 
į mane.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
KĄ REIŠKIA SAPNAI
(Apie gerus brooklyniečius, kurie

ir mane geru vadina.)
Jei sapnuoji Marcinonį, 
Kad jis linksmas baliavoja, — 
Reiškia, bus kas nors kelionėj, 
O gal uošvė atvažiuoja!

Lapkričio 27 dieną, LMD 
svetainėje, 142 Orr St., 7 vai. 
vakare, atsibus labai svarbus 
parengimas, kurį rengia Pitts- 
burgh.0' Lietuvių Skyrius Karo1 
Laimėjimui. Bus koncertinė 
programa, užkandžių ir šokių.

Pittsburgh ir apylinkės lie
tuviams yra paranku suvažiuo
ti į minėtą centrą, ir kurie tik
tai pritaria karo laimėjimui, 
tai nors kiek prisidėkime su 
savo centais, nes pelnas nuo 
parengimo eis nupirkimui 2- 
jų ambulansų, kurių vienas 
skiriamas Amerikos Raudona
jam Kryžiui, o kitas lietuvių 
pulkams, kovojantiems eilėse 
Raudonosios Armijos.

Šis Lietuvių Komitetas dirba 
labai nuoširdžiai, kad sukėlus 
reikalingą sumą nupirkimui 
ambulansų, bet visus darbus 
negalime sukrauti vien ant ko
miteto narių, visi turime prie 
to prisidėti.

Kaip sunkus yra karo lai
mėjimas, tą galime matyt vien 
iš lietuvių pro-nacių veiklos, 
kaip jie dūksta, kaip jie ken
kia visokiais būdais demokra-
tinių lietuvių veiklai, net tero
ro priemonių griebiasi.

Mes atsišaukiame į visus 
tuos lietuvius, kurių sūnai yra 
armijoj arba kitoj karinėj 
tarnyboje, kad jie neklausytų 
smetonuotų lietuvių nacinės 
propagandos, bet eitų iš vien 
su Roose velto administracija, 
remtų visas karo pastangas ir 
kartu Sovietų Sąjungą, kuri 
didžiulėj kovoj tiek daug na
cių išnaikino ir tuo išgelbėjo 
milionų Amerikos jaunuolių 
gyvastį! Tik pagalvokim, kiek 
būtii žuvę Amerikos jauniau
sių, sveikiausių vaikinų begin
dami mūsų šalies laisvę, jeigu 
ne treti metai didvyriška So
vietų Sąjungos kova?

Taigi, mes, matydami, kaip 
sunkiai eina kova už pergalę 
ant fašizmo, kaip pasiryžę 
mūsų jaunuoliai kovai už de
mokratiją, kaip lietuviški sme- 
tonuoti pro-naciai kenkia tai 
kovai, kurie bando gązdinti 
žmones visokiais baubais, kad 
tik pakenkus mūsii karo lai-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krająvus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

' padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Pamatyt sapne Misiūną, 
Reiškia — laimę apturėti: 
Senas frentas, seną skolą 
Susipras gal užmokėti.

Jeigu Zeidat susapnuotum, 
Gausi didelį linksmumą — 
Kas nors kels krikštynų puotą 
Ir prašys tave už kūmą.

Jei Kapickas, tau bemiegant, 
Pasirodytų akyse, —
Reiškia, pėtnyčioj, po “pėdei”, 
Daug gerų draugų matysi.

Jei sapne tektų išvysti
Mike Ramošką, ar Makolą, — 
Būsi gerbiamas draugystėj 
Ir tau fundyt jau pripuola!

Jei sapnuotum Balažentį, 
Ar John Valen kokią naktį, — 
Teks laimingai tau gyventi, 
Tik nereik daug prisilakti.

Jei kas tikit sapnininkui,
Galit knarkti ir sapnuoti;
O kam ši daina patinka, —
Galit verkti ir dainuoti!

A. K—kis.

mėjimo darbui, tai dar dau
giau suglauskime eiles. Visi ir 
visos atsilankykite į šį paren
gimą, nes jo tikslas padėti 
greičiau ir su mažiau aukų 
laimėti karą, jo tikslas padė
ti mūsų sūnams Amerikos ar
mijoj ir mūsų giminėms ir Lie
tuvos patrijotams lietuvių pul
kuose.

E. K. Sliekienė.

So. Boston, Mass.
Netikėtos Aukos Labai Geram 

Tikslui.
Lapkričio 14 d. Literatūros 

Draugijos Kliubo kambaryje, 
kuriame tą pačią dieną A.L. 
D.L.D. 7-tas apskritys atlaikė 
konferenciją, vakare įvyko 
bankietas pagerbimui seno 
darbuotojo sukakties 60 me
tų G. Leko. Apart vietinių 
svečių, užsiliko keletas ir kon
ferencijos dalyvių. Įžanga .$2 
asmeniui buvo, tačiaus pilna 
apie visus stalus publikos bu
vo.

kus, Draugas, J. Karvelis, A. 
.Dambrauskas, P. Traupis, P. 
Baltušis, J. Guligauskas, M. 
Dagis, J. Rainardas, P. Nukas, 
M. Dambrauskienė, J. Jusie- 
nė, J. Pesinis, J. Vaitkunskas, 
P. švedas, L. Zelson, Ray Ra- 
čauskas, Ana Buivydas, P. 
Kalašinė, K. Zinkienė, Varo- 
nika Norbut ir J. Usevičius. 
Visiems aukautojams priklau
so širdingas ačiū už jus gau
sią auką taip prakilniem da
lykam.

Nepamirškime gruodžio 5 
d. masinio mitingo, kur kal
bės D. M. Šolomskas, dainuos 
A. Vasiliauskas ir mišrioji 
So. Bostono grupė, 2 vai. po 
pietų, Municipal Auditorijoj.

J. D.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Hudson, Mass.
Prakalbos ir Koncertas įvyks 28 

d. lapkr. LPK salėje, 17 School Si. 
Pradžia 2 vai. dieną. Kalbės S. Sas- 
na iš Brooklyno, apie karą ir Lietu
vos padėtį. Koncertinę dalį išpildys 
Norwoodo Vyrų Grupė. Ateikite iš
klausyti šio senai laukto parengimo. 
Kviečia Lietuvių Piliečių Kliubas.

(277-279)

MONTELLO, MASS.
Draugiškas pasilinksminimo vaka

ras Laisvės vajaus naudai. J vyks 
šeštadienį, lapkr. 27 d., 7:30 vai. v. 
Liet. Taut. Namo apatinėje salėje. 
Bus šokių, muzika, žaislų, valgių ir 
gėrimų. Kas atsinaujins Laisvę ar 
naujai užsirašys, tą Šimaitis pamy
lės ant sveikatos. Įžangos nebus. 
Prašome visus pažangius lietuvius 
dalyvauti, tuomi paremsime dienraš
tį Laisvę. Rengimo Komitetas: G. 
Šimaitis ir J. Vaitiekūnas. (277-279)

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR piįD

į ' "į.

MATCH THEIR GALLANTRY 
WITH YOUR GIVING

WORCESTER, MASS.
Lapkričio 28 d., 5 vai. vak., Liet. 

; Salėje, 29 Endicott St. įvyks ban- 
i kietas. Rengia Mass, ir apylinkės 
i komitetas, Worcesterio Skyriaus. 
1 Jungtinių Tautų aro Fondo naudai. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės

J dalyvauti. (279)

SOUTH BOSTON, MASS.
Svarbus susirinkimas ALDLD 2 

kp. įvyks 25 d. lapkričio, 8 v. v.,
■ 376 Broadway. Prašome vyrus ir
I moteris dalyvauti. — G. Lekas.
I (277)

Pasivalgius ir išsigėrus so
čiai, bankieto pirm. J. Petruš
kevičius paprašė ramumo ir 
paaiškino tinkamai bankieto 
prasmę ir jubilėjanto užsitar- 
navimą, pradėjo perstatinė
ti iš svečių tarpo pakal
bėti. Daugumas trumpai ke
liais žodžiais palinkėjo Lekui 
dar daug daug metų gyventi, 
ilgesnes prakalbėles pasakė 
D. Jusius ir J. M. Karsonas, 
kurie ir iškėlė reikalą, kad 
paaukoti pasveikinimui būsi
mo A.L.D. Seimo ir Apšvietos 
Fondo. Kalbėjo A. J. Kups
tis ii' prof. Kubilius. Visi kal
bėtojai tinkamas kalbas pa
sakė. Aukų sudėjo $50.55.
Nemažiau dolerio aukavo:

Po $5 G. Lekas ir Mary 
Krasauskienė. Po $2 K. Kaz
lauskienė i r J. Buzevičius. 
Po $1 K. Žukauskas, J. Mic
kevičius, A. Jankus, J. šūkis, 
M. Azunaris, J. M. Lukas, S. 
Janulis, D. Jusius, 13. F. Ku
bilius, A. J. Kupstis, F. Pa
kalnis, J. Gavenaučius, J. šin-

r. W. Mialms
(Shalinskas) '

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue į

Opposite Forest Parkway i
WOODHAVEN, N. Y. j

Suteikiam garbingas laidotuves !

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- i 

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

MATTHEW P. BALLAS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoją ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

NOTABT 
PUBLIC

TELEPHONE
MTAGG 2-5048

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Green Star Bar & Gril]
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti

Pare Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti sn Glvlab 

Geriausias Alus Brooklyn.

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y 
Tel EV. 4-8698

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki 
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dai 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
ui $7.50

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

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

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinant aliejum tuos, kurie savo namuos 
' turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis •

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
/RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

LiūdSsio valandoj kreip 
įritės prie manęs dieni? 
ar naktį, greit suteiksi- 
ne modemišką patama 

✓imą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų Šermeninė. Mūsų par- 

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti

1113 Mt Vernon Si
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110



Worcester, Mass.
Lapkričio 28 d., 5 vai. po 

pietų, 29 Endicott St. svetai
nėje, Worcesterio ir apylinkės 
lietuviams bus proga įeiti į 
garbingą sąrašą istorijos viso 
pasaulio žmonių, kovojančių 
prieš barbariškąjį fašizmą.

Draugės ir draugai, Mass, ir 
apylinkės lietuvių komiteto 
Worcesterio skyrius ruošia 
šaunų bankietą ir pelnas eis 
į Jungtinių Tautų Karo Fon
dą — “The United Nations 
War Fund.”

Kaip jau mums visiems yra 
žinoma, kad per visą Ameri
ką yra renkamos aukos ir ren
giami parengimai dėl to fon
do. Prezidentas Rooseveltas 
prašė visų Amerikos žmonių 
sukelti 125 milijonus dolerių 
į tą fondą. Tarybų Sąjunga iš 
to fondo gaus 10 milijonų ir 
200 tūkstančių, o kiti pinigai 
bus padalinti kitoms tautoms, 
kovojančioms prieš barbarus 
fašistus, čia pažymėsiu apie 
nacių kruvinus žygius Lietuvo
je.

Spalių 13 d. vokiški bestijos 
sudegino Miliūnų kaimą su jo 
gyventojais: vyrais, moterimis 
ir vaikais, todėl, kad jie atsi
sakė išduoti tiems barbarams 
Lietuvos partizanus.

Miliūniai nebuvo pirmas to- 
kis baisus kriminališkas nacių 
darbas. Kiek daugiau, negu 
metai atgal, netoli Kražių 
miestelio, tie barbarai sudegi
no Šimaičių kaimą, o vyrus, 
moteris ir vaikus visus sušau
dė.

Ką tik sužinojau apie Kre
tingos kraštą, nelabai toli nuo 
mano tėviškės, ten esą supilta 
daugybė naujų kapų, kur po 
keliolika nuogai išrengtų la
vonų kiekvienoj duobėj su
versti ir užkasti.

Manau, pakaks skaitytojui, 
kad įsivaizdinti tą baisią padė
ti ten gyvenančių žmonių ! Bet 
mes vieną dalyką neturime pa
miršti, kad artinasi valanda, 
kurioj fašistai turės išduoti 
atskaitą už visus kruvinus dar
bus.

Taip, ateina laikas, kada ir 
Amerikos pro-fašistinė spauda 
turės sunkiai atpakūtavoti, ne
bus pamiršta ir lietuviški pro- 
nacių laikraščiai: Keleivis, 
Naujienos ir visa Smetona tep
ta giminė. Jie amžinai negalės 
plūsti Tarybų Sąjungos, hitle
rišką propagandą varyti jų 
spaudoje, padėdami naciams! 
Tie dalykai nebus pamiršta. 
Mes visi žinome, kad Tarybų 
Sąjunga niekad nesuvylė dar
bo žmonių ir niekad nesuvils. 
Mes didžiuojamės, kad mūsų 
tėvų kraštas yra įkorporuotas 
į Tarybų Sąjungą! Mes žino
me, kad išlaisvinimo valanda j 
artėja.

Amerikos žmonės ruošia tą 
didžiulį fondą, kad pagelbė
jus ir Tarybų Sąjungai. Mes 
žinome, kad Tarybų Sąjungos 
visos tautos, katros buvo terio- 
jamos per įsiveržėlius nacius, 
bus šelpiamos iš to fondo, kar
tu ir Tarybų Lietuva.

Todėl visi ir visos į šį gar
bingą pokilį pašalpai kovūnų 
prieš 20-to amžiaus barbarus.

Draugai ir draugės, Tarybų 
Sąjunga iškilmingai mini dvi
dešimt šeštąją metinę sukaktį 
Didžiosios Socialistinės Revo
liucijos; trečiu kartu ją mini 
karo sąlygose. Tuo klausimu 
turėsime vieną kalbėtoją iš 
Laisvės štabo.

Vakaro užbaiga bus su mu- 
zikale programa.

J. M. L.

Tai Būty Šienapjūtė 
Pelnagrobiams

Washington, lapkr.— 23. 
—Jeigu kongresas atmes 
valdžios siūlomus damokė- 
jimus maisto gamintojams, 
tai maisto pelnininkai atsi
ims iš žmonių. 10 kartų 
daugiau, kaip įspėja kainų 
administratorius Bowles.

Lai»Ve, UthuanI«n Daily N«w» Penktas Puslapi*

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAIJaponai Nuodais Veikia 

Prieš Chinus
Chungking.— Pas užmuš

tus japonus karius chinai 
rado raštiškus įsakymus 
vartoti nuodų dujas prieš 
chinus, kaip oficialiai pra
neša chinų komanda.

Japonai dabar veržiasi 
linkui Changte, norėdami 
pasiekt Changshą, Hunan 
provincijos sostinę, ties ku
ria jau tris kartus pirmiau 
jie buvo skaudžiai supliek
ti. Chinai kontr-atakuoja 
priešus už 45 mylių į šiau
rius nuo Changte.
Amerikos Lakūnai Gabiai

Talkauja Chinams
Jungtinių Valstijų lėktu

vai veikliai atakuoja japo
nų kareivines, uostus ir jų 
fronto eiles. Paskutiniais 
žygiais jie nuskandino dar 
vieną šarvuotą japonų lai
vą ir vieną krovinių laivą 
ir sužalojo penkis kitus 
priešų laivus.

Šveicarijos spauda prane
ša, kad Mussolinis nusižu
dęs.

Bougainville saloj, Salia
mono salyne, japonai ven
gia atviro mūšio su ameri
kiečiais ir tik ginasi, atsar
giai slapstydamiesi, sako 
gen. Geiger.

Cleveland, Ohio
•

Laikas Jau Rengtis Prie 
Ateinančių Metų.

Kiek metų tam atgal, papras
tai lapkričio mėnesį, susirink
davo Clevelando veikliausi 
draugai, kad pasitarti, kaip bū
tų geriaus prisirengti prie atei
nančių metų draugijinio veiki
mo. Nes gruodžio mėnesį visos 
pažangiosios draugijos atlaiko 
savo priešmetinius susirinki
mus, kuriuose yra daromi tari
mai ateinančių metų veikimui, 
renkamos valdybos, įvairūs .ko
mitetai, bei delegatai į sąryšį, 
sekantiems metams.

Clevelando Progresyvių Drau
gijų Sąryšis buvo tuom laiku 
kaip ir koordinuotojas viso pa
žangaus draugijinio veikimo. 
Sąryšio susirinkimuose visų 
draugijų delegatai raportuoda
vo iš savo draugijų veikimo. 
Raportai būdavo perdiskusuo- 
jami ir silpnesnėms draugi
joms būdavo suteikiami patari
mai, kaip padidinti savo veiki
mą. Sąryšis darydavo nutari
mus, kas ir kaip draugijoms 
veikti visuomeniniam darbe, 
kaip lietuviškame, taip ir tarp
tautiniame veikime: gelbėdavo 
Komunistų Partijai surengime 
Pirmos Gegužės ir kitų svarbių 
apvaikščiojimų bei parengimų 
ir gelbėdavo Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo organiza
cijai. Vėliaus C. P. D. Sąryšis 
tapo pakeistas Clevelando 
Draugijų Veikiančiu Komitetu.

Dabartiniu laiku C. D. Vei
kiančio Komiteto veiklumas 
yra daugiaus reikalingas negu 
bent kada. Clevelando progre- 
syvės draugijos neturi jokio ki
to politinio komiteto, kuris su
bendrintų mūsų visų veikimą 
tarpe lietuvių ir už išlaikymą 
prez. Roosevelto politikos. 
Šiandien kraujas upeliais teka 
besikaujantiems su fašizmu, o 
čionais mūsų šalyj fašistinis 
elementas ruošiasi visu smar
kumu. Ateinančiais metais tu
rėsime visuotinus rinkimus, ku
rie nuspręs mūsų šalies demo
kratinį likimą. O tas priklausys 
nuo visų demokratiniai protau
jančių žmonių veikimo.

Todėl šį gruodžio mėnesį, ka
da draugijos iš eilės laikys savo 
priešmetinius susirinkimus, 
stropiai rinks savo draugijai, 
kuopai ar kliubui valdybas, ko
mitetus sekantiems metams — 
visos draugijos turėtų išrinkti 
veikliausius, sugabiausius drau
gus bei drauges delegatais' į 
C. D. Veikiantį Komitetą.

Darbo žmogus.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

OPERATORĖS
Patyrusios ant paprastos Singer MaSinos. 

Šokdinu darbas. Sportiški drabužiai. Nuola
tinis darbas; gera alga; laikas ir pusė vir
šaus 35 valandų.

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

Brooklyn.
(280)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

(X)

MERGINOS—MOTERYS
Būtina pramonė. L. I. City; $26 

pridedant bonus už 48 valandų sa
vaitę. 40-valandų savaitė gali būt 
pritaikoma jei pageidaujama. Kas
dien pasitarimai. Equitable Paper 
Bag Co., 47-02 31st Place, L. I. Ci
ty.

(282)

MERGINOS 
IKI 40 METU

Lengvam pakavimui vaistų dirbtuvėje. 
$24.50 už 46 valandas. I’o karinis darbas 
Kreipkitės visa dienų.

MR.' FRANK GERACI,
PREMO PHARMACEUTICAL 

LABORATORIES
413 Broadway, New York City.

(277)

OPERATORĖS
PATYRUSIOS ANT SIUVAMŲ MAŠINŲ 

Aukšta Savaitinė Alga 
37’/a Valandų Savaitė

Daug viršlaikių; linksmas darbas. 
Malonios Aplinkybės.

ROYAL ROBES, INC.
15 East 33rd St.

(6-tos lubos), N. Y. City.
(277)

REIKIA MERGINŲ 
Lengvam fabriko darbui ant 

REFOLDING MAŠINŲ 
ir

SANDĖLIO KAMBARYJE
Darbas yra malonus ir švarus. Patyrimo 

nereikia. 5 dienų, 40 valandų savaitė. Box 
No. 302, 20 W. 43rd St., N. Y. City.

(282)

PARDAVIMAI
PARDUOKIT SAVO GASH RE

GISTER UŽ CASH PINIGUS
Augščiausia cash kaina mokama už National 

Cash Registerius
Telefonuokito MAin 4-2517 

JA. 6-5187; HA. 9-5250 ; Hempstead 4161;
PATCHOGUE 394

NATIONAL CASH REGISTER CO.
312 Atlantic Ave., Brooklyn.

(281)

SOVIETINIAI PARTIZANAI 
SUNAIKINO DESeTKUS 

NACIŲ TRAUKINIŲ
Maskva.—Sovietiniai par

tizanai Polesskoje srityje 
per tris dienas išsprogdino 
septynis vokiečių trauki
nius su kareiviais, sunai
kindami penkis garvežius 
ir daugiau kaip 40 vagonų. 
Kitas partizanų būrys su
sprogdino tris nacių tankus 
ir 25 trokus.

Pietiniame fronte, Molda
vijos partizanai susprogdi
no devynis geležinkelių til
tus ir nuvertė nuo bėgių 
tuzinus vokiečių traukinių 
su kariuomene ir amunici
ja. Tokiu būdu sunaikinta 
400 nacių vagonų.

■ .......... .................................. ..... , t

Slenkstis Įsiveržimui 
Į Pačią Japoniją

Dabartiniai amerikiečių 
žygiai prieš japonus Gilbert 
salose tai yra įvadas į karo 
veiksmus prieš pačią Japo
niją, pareiškė Jungt. Vals
tijų laivyno sekretorius 
Knox.

Fašistų Pagyras, Būk Jie 
Suėmę Roosevelto Sūnų
Nacių radijas ir italų fa

šistų spauda skelbė, būk vo
kiečiai nušovę bombanešį ir 
suėmė nusileidusį parašiutu 
iš’jo lakūną Eiliotą Roose- 
veltą, prez. Roosevelto sū
nų.

Amerikos karo depart- 
mentas pareiškė, kad “tas 
pranešimas, turbūt, netei
singas.”

Prezidento žmona sako, 
jog tik pirm kelių dienų ji 
gavo laišką nuo sūnaus Ei
lioto, kuris rašė, kad viskas 
gerai.

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fondą?

HELP WANTED-—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS - MOTERYS 
VIRŠ 18 METŲ SENUMO

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

INDŲ ATEMĖJOS 
KUKORKOS 

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ IR STIKLŲ MAZGOTOJOS 

KOSTUMERIAM VIETŲ 
NURODYTOJOS

VIRTUVES DARBININKES 
sandWichiu ir salad 

DARYTOJOS
MERGINOS PRIE SODES 

PRIE STEAM TABLE 
STALŲ PATARNAUTOJOS 

(Puikiausi Tipai)

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 T.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ P AKUOTO J AI.
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS yiSĄ DIENĄ 

56 W. 28RD ST., N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

KAMBARIŲ TV ARKYTOJOS-VALYTOJOS 
Patyrimas nereikalingas. Linksmos aplinky

bės. Šventadieniai, vakacijos, uniformos.
Y.M.C.A.. Employment Department, 

215 West 23rd St.
' (279)

MERGINOS IR MOTERYS
Peržiūrėjimui švarių baltinių. Nuolatinis dar
bas per apskritus metus prie senos įstaigos;

40 valandų savaitė.

GORDON SUPPLY CO.,
221 W. 17th St. WA. 9-2803

(279)

MERGINOS
Bendram fabriko darbui : patyrimas nereika
lingas. Lengvas darbas, $24.70 už 48 valandų 
savaitę. Pakilimai. Būtina pramonė. Iš būti
nų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiški

mą. Kreipkitės po 8:30 A.M.
Federal Carton Corp., 

638 W. 57th St. (11th Ave.), N. Y.
(279)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI 

SCHRAFFT’S 
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

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

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Lengvas, malonus Fabriko Darbas

MERGINOMS
40 VALANDŲ SAVAITE, GERA ALGA

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

Just Off 6th Avenue
(283)

MERGINOS
Labai puiki proga ateičiai didelėje 

audimo firmoje. Patyrimas nereika
lingas. Mes pageidaujame High 
School baigusių, gerai išrodančių, 
apsukrių protiniai.

Tokiom merginom mes siūlome 
darbus mūsų išsiuntimų departmen- 
te, išskirstymui laiškų į skirtingus 
departmentus. šis darbas ir aplinky
bės yra linksmos, su aiškioms gali
mybėms pakilimui. Kreipkitės:

PERSONNEL DEPARTMENT
3-čios lubos. 93-95 Franklin St.,

' New York City
(281)

1..... .................................... wpUR—.... | ,11,,

REIKIA MERGINŲ
Lengvas, malonus, interesingas darban; dė

jimui j dėžutes rašomųjų medžiagų; $18. 
Pakilimai.

Kreipkitės ant 2-rų lubų
UNIVERSAL GRAPHICS, INC.

228 East 45th Street
(277)

MERGINOS
LENGVAS PASIUNTINIŲ DARBAS 

Proga išsimokinti Mimeographą Naudoti
Patyrimas Nereikalingas

PRADŽIA $20
UŽ 40 VALANDŲ SAVAITĘ
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

NATIONAL QUOTATION BUREAU,
46 Front Ęt., N. Y. C.

(279)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI
Užsidirba geras savaitines algas pas 

“PACKARD,” vienoje iš pasaulyje moderniš
kiausių ir didžiausių taisymo dirbtuvių.

GERAI APŠVIESTA IR APŠILDOMA. 
GERA PO KARINĖ ATEITIS 

Matykite Mr. L. C. Troise 
PACKARD MOTOR CAR CO. OF N. Y. 

11TII AVĖ. IR 54TH ST.

ELEVETERIŲ OPERATORIAI
VIRŠ 18 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

KREIPKITĖS Į SUPERINTENDENT
MARTINIQUE HOTEL 
32ND ST., & BROADWAY

AUTO MECHANIKAI
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Būtinas, nuolatinis po karinis darbas
$60 j SAVAITĘ

Mūsų mechanikai uždirba
VIRŠ $125 J SAVAITĘ

Dirbama šeštadieniais iki 1 P. M.
MR. RINDZNER,

BIRACK OLDSMOBILE
185 Clinton Ave.
Newark, N. J.

BIGELOW 3-4121
(283)

IŠSIUNTIMŲ DEPARTMENTS
DARBININKAI

Plieno dirbtinių įstaiga, daranti karinius dar
bus ; patyrimas nereikalingas; iš būtinų dar

bų reikia turėti paliuosavimą. Kreipkitės:
E. J. WILLIS CO.,

91 Chambers St., City.
(283)

VYRAI
Dešrukių dirbtuvėje darbas. 

Patyrimas nereikalingas.
Alga priklausys nuo jūsų gabumų ir tin

kamumo šiam darbui.

ARMOUR & CO.,
147-07 94th Ave., Jamaica, L. I.

(277)

JAUNI VYRAI
Mokinkitės naudingo amato, kuris bus ne

paprastai vertingas po karo. Gera alga be
simokinant ; automatiški pakėlimai algos. 
Viršlaikiai viršaus 40 valandų,

AUTOMOTIVE TRADING 
350 Mulberry St., 2-ros lubos 

Newark, N. J.
(277)

VYRAI
35 IKI 55 METŲ

Išmokite darbą kuris gerai apmokamas 
dabar ir po karo. Mes gerai apmokame mo
kinantis operuoti kambarių maliavojimui 
mašinos. Patyrimas nereikalingas.

PAKĖLIMAI ALGOS 
PO IŠSILAVINIMO PERIODO 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

CASOB CORP.
38 8th Street, Passaic, N. J.

(279)

VYRAI
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI

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

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS
H karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

(X)

SANDĖLIO VYRAI 
APVALYTOJAI

MAŽŲ IR DIDELIŲ DIVONŲ 
DEPARTMENTE

PILNAM LAIKUI
NUOLATINIS DARBAS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

LUDWIG BAUMANN
8TH AVE., & 35TH ST.

(279)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

PAGELBININKAI
LENGVAS FABRIKO DARĘAS 

VYRAMS AR MOTERIMS
Būtinas darbas. Nuolatinis. Viršlaikiai.

WINTER-GLAZE, INC.
51 Manhasset Ąve., Mąnhassęt, L. I. 

TELEFONAS MANHASSET 810.
(280)

Viliu J'.ll'im'.'t ■.".'I.IJI 1........... "" "—"Į" '
SENYVI VYRAI-MOTERYS

Patyrimas nereikalingas. Plunksninių pa- 
duš k: j dirbtuvėj. Nuolatinis darbas su daug 
viršlaikių. M. Mąisel Co., 625 Kent Avc. 
(kamp. Rodney St.), Brooklyn.

(280)-

MERGINOS IR VYRAI
LENGVAS KARINĖS PRODUKCIJOS 

DARBAS.
55c I VALANDĄ BESIMOKINANT 

Kreipkitės tik tie, kurie norite nuolat dirbt. 
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiš
kimo.

ABOTT FLUORESCENT CO., INC.
52 W. Houston St.. N. Y.

z (281)

Lietuvos vidujinė santvarka 
ir valdymasis priklauso pa- 

gyvęntpjąrns.

ELEKTRININKAI
Pageidaujama, Bet Nebūtinai Nusimanančių Apie

SUVEDIMUS DRATŲ Į LAIVUS 
ir

ĮRENGIMUS
VYRAI Iš ARTIMŲ AUKŠČIAU MIN’ĖTOM SRITIM 

BUS PRIIMAMI

NAKTINIAI ŠIFTAI
BONŲ KAINOS

Atstovas iš U. S. Employment Service, WMC, bus visą savaitę 
pasitarimams, 8 A. M. iki 2 P. M.

ANT VIETOS

IRA S. BUSHEY & SONS
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų darbų reikia turėti paliuosavimo pareiškimą.

(283)

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI

PIRMOS KLASES
Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE
Engineering Works, Inc.

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

9

VALGYKLŲ DARBININKAI
NUOLATINIS DARBAS 

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

DIRBTI UŽ BARO 
INDU ATĖMĖ J AI

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
MAISTO PATIKRINTOJAI

MOKINTIS VIRTUVES DARBU 
VYRAI PRIE SANDWICHES 

VYRAI PRIE SODES

REIKALAUJAME PALIUOSAVIMO 
PAREIŠKIMO

RESTAURANTS 0F
ROCKEFELLER CENTER

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. 
IKI 4 P.M.

MISS GIBBONS, ROOM 202 
1212 SIXTH AVE., 

(KAMPAS 48TH ST.)
(279)

APVALYTOJAI
Naktiniai Apvalyto jai Dirbti 

40 Valandų j Savaitę
Vidurnakčiais iki 7:10 A.M. 6 dienos

$20.50 j Savaitę
Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų 

veiksmų nępriimtini,
KREIPKITĖS

80 BROADWAY. N. Y. CITY. ROOM 830
(277)

PECKURIAI
Rezidencijinis Viešbutis. 

Unijinės algos; vakacijos su alga. 
Kreipkitės į Chief Engineer, 

HOTEL WESTOVER
253 W. 72nd St.. N. Y. C. 

(arti Broadway)
(281)

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

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

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI 
Patraukianti alga.

Linksmos Darbo Sąlygos 
PARK SLOPE CHEVROLET 

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

PRAŠYKITE MR. FILES 
(X)

ANT UPĖS GILINIMO 
LAIVO

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

(X)
6 VYRAI

Medžiai krovimui. Alga 70c į valandą, pri
sideda viršlaikiai. Nuolatinis darbas.

JOHN F. McKENNA, INC.
Gale Court St., Brooklyn, N. Y.

(277)

APVALYTOJAI 
BOTINA PRAMONĖ 

NUOLATINIS DARBAS 
66-2/3C Į VALANDA 

42 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSE UŽ VIRŠLAIKIUS.

DIENINIS DARBAS. GARANTUOTA ALGĄ 
$32 J SAVAITĘ.

GEROS DARBO SĄLYGOS. LIGOJE PA
ŠALPA. NĖRA AMŽIAUS APRIBAVIMO. 

JOHN REBER BAKING CORP.
521 WEST 47TII ST. (279)

Auto mechanikai, patyrę ir mokiniai. Ar 
jūs jieškote pastovaus darbo? Puikiausios 
progos pakilimams ateityje prie organizacijso 
su progresyve idėja. 45 valandų savaitė. Ge
ra alga ir puikios darbo sąlygos. Auto Me
chanikai dabar klasifikuoti kaipo būtini dar
bininkai. šaukite ar rašykite. Northern 
Chevrolet. Ine., 94-05 Northern Blvd., Jack- 
son Heights, L. 1. HAvemcyer 4-1000.

(277)

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

AUTOMOBILIŲ MECHANIKAI
BŪTINAS DARBAS

MECHANIKŲ-PAGELBININKAI 
VIRŠŲ ŠVEITĖJAI 
Nuolatinis darbas 
Po Karinė Ateitis 

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

sulyg USES plano (su darbdavių paiiuo- 
savimo iš pirmesnių darbų).

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

PR. 4-4100
■ (zrHr



šeštas Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News

Veronikai Tumelienei 
Suruošta Gražios

Laidotuvės
Lapkričio 20-tos popietį 

Maspetho-Brooklyno lietuviai, 
skaitlingame būryje (15 maši
nų) palydėjo į gražias Ever
green kapines dar vieną savo 
draugių, Veroniką Tumelienę. 
Prie jos kapo gražią atsisvei
kinimo kalbą pasakė Katrina 
Petrikienė, žinomoji veikėja. 
Gailiai atsisveikinę, paliko .ją 
ten ilsėtis pridengtą daugybe 
gėlių nuo jos šeimynos, asme
niškų ir organizacinių draugų. 
Tarpe kitų, buvo gražus vaini
kas nuo Lietuvių Literatūros 
Draugijos 138-tos kuopos, 
Maspethe, kur velionė priklau
sė. Taipgi buvo vainikas nuo 
Matulio-Vaiginio šapos darbi
ninkų, Petro Tumelio draugų 
sandarbininkų.

Velionė Tumelienė buvo dar 
ne sena moteris palyginus su 
senais, 55 metų, ir skaitėsi šei
mos stipruole, visuomet rūpin
davosi apie savo vyro Petro ne 
stipriausią sveikatą ir šeimi- 
ninkystės pareigose nesigailė
jo triūso pritaikyti namus ir 
maistą jo sveikatos reikalavi
mams. Tačiau kokia staigi, o 
gal ir sena, bet nežinota liga 
ją prašalino iš gyvųjų eilių vi
sai netikėtai. Per porą dienų 
prieš mirtį jinai biskelį deja
vus nesijautimu gerai, noru 
daugiau ilsėtis. Tačiau vaikš
čiojo ir, kaip paprastai, ėjoj 
šeimininkystę. Ir grįžęs iš dar
bo lapkričio 17-tą, Petras ra
do, kaip visada, vakarienei 
stalą paruoštą, vakarienę ver
dant, bet virėja jau ilsėjosi sa
vo lovoj paskutiniu pasilsiu.

Tumelienė buvo dienraščio 
Laisvės skaitytoja ir patrijo
te. Dienraščio bazarai niekad 
nesilikdavo be jos dovanų ir 
pramogose buvo nuolatine lan
kytoja. Seniau, Darbininkių 
Susivienijimo laikais, darbavo
si ir organizacijoj. Pastaruoju 
laiku veikliai dalyvauti nepa
jėgė, bet iki mirties pasiliko 
nare LLD, kurios dalimi da
bar yra ir buvusi moterų or
ganizacija.

Illsėkis, drauge, garbingai 
baigusi savo kelią. O draugui 
Tumeliui ir šeimai reiškiame 
gilią užuojautą.

Rep.

Lankėsi Kariškiai
Gale pereitos savaitės lankė

si Brooklyne karys Antanas 
Sincus, parvykęs atlankyti mo
tiną Uršulę Sinkevičienę ir se
serį Marytę, taipgi pasimatyti 
su draugais. Išvažiavo atgal 
tarnybon.

Taipgi trumpam laiku, porai 
dienų, buvo parvažiavęs Pranas 
Balsys. Prieš Kalėdas jisai ti
kisi gauti ilgesnę atostogų ir 
dalyvauti Demokratinių Lietu
vių Suvažiavime, kuris įvyks 
gruodžio 18-19 dienomis, Broo
klyne - New Yorke.

” PRANEŠIMAS
PRAŠOME ĮSITĖMYTI

Tillie Žurauskienė, moterims suk
nelių siuvėja, persikėlė iš vieno 
apartmento j kitą. Jos antrašas: 428 
S. 5th St., Brooklyne, dvejais laip
tais aukštyn, po kairei. Pirmiau bu
vo ant pirmų lubų.

Ji yra senai žinoma brooklynietėms 
kaipo suknelių siuvėja. Todėl, pra
to savo senų kostumerkų įsitėmyti 
jos antrašą ir užeiti pas ją. Visuo
met būsite patenkintos jos darbu.

(277-279)

SUSIRINKIMAI
KRIAUČIŲ UNIJOS 54 SKY

RIAUS NARIŲ DĖMESIUI 
Gerbiami 54 Skyriaus Nariai ir 

Narės! Pranešu Jums, kad kriaučių 
Unijos 54 Skyriaus susirinkimas 
lapkr. ,mėnes| ne jvyks. įvyks gruo
džio mėn., bet dienos kol kas nega
ilus pranešti, nes gruodžio mėn. 
kriaučių susirinkimo dieną nustato 
Skyriaus Pildomoji Taryba. Tėmy- 
kite spaudą, bus pranešta Skyriaus 
priešmetinis susirinkimas. — Ch. 
Jtfečiunskas, Sekr. (277)

Laisvė Pašvenčia Daug Vietos Nacionaliam 
Karo Fondui, Darbininkai Jį Remia

Apie dienraščio Laisvės ro-
lę informavime skaitytojų apie 
Nacionalį Karo Fondą ir jo va
jų daug aiškinti nėra reikalo, 
tą skaitytojas jau matė nuo 
pat pirmos dienos, kai tas fon
das tapo įsteigtas ir kai jis 
nusistatė vajų sukelti per spa
lių ir lapkričio mėnesius viso
je šalyje $125,000,000. Tame 
ir skirtingų didmiesčių bei 
apylinkių lietuviai turi savo 
kvotas.

Didžiajame New Yorke, 
kur bendra apylinkės kvota 
yra $17,000,000 (17 milionų), 
Lietuvių Komiteto kvota yra 
15 tūkstančių.

Lietuvių Komitetas, kurio 
pirmininku yra Laisvės redak
torius R. Mizara, iždininkė L. 
Kavaliauskaitė, narėmis K. 
Petrikienė ir S. Sasna, dar 

įkartą atsišaukia į visus, kurie 
dar neaukojo, paskirti ir greit 
priduoti savo serą tam fondui. 
Kas dar išgali, dadėkite prie 
jau pirma duotos aukos. Ir pa
darykite tai greit, nes artinasi 
laikas suvesti sąskaitas, kad 
garbingai užbaigtume gražiai 
pradėtą darbą.

Aukas priduokite bile ku
riam iš organizacijų paskirtų 
rinkėjų arba tiesiog iždininkei 
Kavaliauskaitei, Laisvės rašti
nėj.

Fondas, kaip žinia, teiks pa
ramą mūsų krašto kariams, 
jūrininkams ir patekusiems 
priešų nelaisvėn. Jie daug pa
aukojo. Tūli paaukojo viską. 
Minėdami Padėkų Dieną, 
Amerikos tradicinę šventę,

Iš Lietuvių Kriaučių Dirbtuvių Darbininkų, 
Pirmininkų Ir Komisijų Susirinkimo

Lapkrčio 19 d., lietuvių 
kriaučių dirbtuvių darbininkų 
pirmininkai ir komisijos laikė 
susirinkimą Liet. Am. Pliečių 
Kliubo svetainėje. Minėtas ko
mitetas tokius susirinkimus 
laiko mažiausiai du kartus į 
metus. Tokius susirinkimus su
šaukia 54 Skyriaus Pildomoji 
Taryba, kuriai tas komitetas 
išduoda smulkmenišką rapor
tą apie abelną dirbtuvės dar
bininkų padėtį. Raportam pa
sibaigus, apdiskusuoja paste
bėtus netikslumus ir juos tai
so geriausiai, kaip galima.

Aš niekados ilgų korespon
dencijų nerašau, nes nenortu 
laikraštyje daug vietos užimti 
ir varginti skaitytoją. Bet šį 
kartą parašysiu ilgesnę ir jei 
skaitytojas mane kaltins už il
gą korespondenciją, tai aš pa
tarčiau skaityti tik tiek, kiek 
nori arba visai neskaityti.

Na, dabar pradėsiu rašyti 
apie virš minėto komiteto ra
portus.

Atkočaičio dirbtuvės darbi
ninkų pirm. J. žabarauckas 
sako: Neseniai gavau tokią 
garbingą vietą, pirmininko 
vietą, tai daug ką negaliu pa
sakyti, tačiau sakysiu nors 
tiek, kiek žinau. Darbo yra 
daug, iki “sylingo.” Darbas 
būtų neblogas, bet labai stoka 
darbininkų. Mašinų siuvamų 
yra 46, o opereiterių yra tik 
23, reiškia, visos pusės ope
reiterių trūksta, bet vis šiaip 
taip siuvam. Per ilgą laiką 
buvo didelių kivirčių prosyto- 
jų departmente: rankiniai 
prosytojai skųsdavo spunčiuo- 
tojus (mašinom prosytojus), 
kad pastarieji nepadaro jiems 
paskirto darbo, tokiu būdu 
prisieina rankiniams prese- 
riams padaryti. O kadangi nuo 
štukių užmokestis, tai ranki
niai jautėsi esą skriaudžiami. 
Bet tą dalyką dabar atitaisem, 
su pagalba Pildomos Tarybos 
ir delegato Ch. Kundroto. Da
bar viskas ramu tarpe prosy- 
tojų ir pradeda atsirasti dau
giau darbininkų. Unijai duok- 

prisidėkite visi nors penkine ar 
dolerine kita, kožnas pagal 
savo išgalę, prie suteikimo 
nors šiek tiek patogumo iš mū
sų draugiškų rankų, taipgi su
teikime pagalbos kovotojams 
ir kare nukentėjusioms Euro
poje, kadangi ir jiems yra 
skiriama seras iš to fondo.

Laisviečių Aukos:
Masiniam mitingui, įvyku

siam lapkričio 12-tą, Pil. Kliu- 
be, per M. Sinkevičiūtę pri
duota aukos šių Laisvės įstai
gos darbininkų :

Aukojo po $5 : R. E. Miza- 
rai ir D. M. šolomskas. Po $2: 
A. Bimba, V. Tauras, V. Ru
daitis. Po $1 : P. Buknys, J. 
Barkus, J. Byron, L. Belte. Vi
so $20. Pirmiau per organiza
cijų rinkėjus kiti įstaigos dar
bininkai buvo pridavę $50 ir 
po to jau matyta ne vieno pri
dėta daugiau aukų prie savo 
šėro fondui.

Dienraščio metiniame kon
certe, kaip atsimename, skai
tytojai ir prieteliai suaukojo 
arti $500.

Praleista
Lapkričio 23-čios laidoje, 

skelbiant LDS Centro ir kuo
pų rinkėjų pasidarbavimą, 
praleista Jonas ir Elsie Ga- 
siūnai, aukavę $5, taipgi per 
Gasiūną mitingo priduota J. 
Steponaičio auka $1.

Kitų organizacijų rinkėjų 
pasidarbavimas ir aukojusieji 
bus skelbiami sekamose laido
se. L’etuvių Komitetas.

les mokam. Komisijos narys 
Sabalauckas sako: Aš patvirti
nu, kad pirmininkas išdavė ra
portą teisingai.

Karvelio dirbtuvės darb. 
pirm. Naujalis pareiškė, kad 
darbo yra, darbininkai sutin
ka, pėdės užmoka į laiką, uni
jai duokles mokam.

Kaspercko — pirm. Nau
džius sako: Viskas tvarkoj, 
tik nekuriu darbininkų trūks
ta. Darbininkai sutinka, skun
dų nėra. Niedvarą ir žarnauc- 
kas patvirtino raportą.

Lapašaucko — pirm. S. Al
bert sako: Viskas būtų gerai: 
darbo yra, kuriom sekcijom 
yra reikalas padirbėti viršlai
kis, tai padirba, bet visi dar
bininkai daugiau nedirba, 
kaip 36 vai. per savaitę. Pro
dukcija per maža. Jeigu me
nedžeris bandytų daugiau iš- 
produktuoti darbo, tai ir dar
bininkai daugiau užsidirbtų, 
bet, kodėl menedžeris nesi
stengia daugiau išproduktuoti, 
tai aš nežinau, sako Albert. 
Citavičius sako: Mes, kišeni
niai, pasiuvam šimtą į dieną. 
Tumosa sako, kad aš apkar
pau tik 80 į dieną, tai tu, Cita- 
vičiau, meluoji, kad tiek jūs 
kišenių sudedat. Beje, Albert 
primine, kad mūsų dirbtuvėje 
yra žmogus, kuris savo liežu
vio negali pats suvaldyti. Mes 
bandome jam daryti švelnias 
pastabas, bet jis vis savo lai
kosi. Gal reikės imti griežtu
mo.

Pabaiga bus Penktadienį

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINK)
Rheingold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St. Brooklyn

Policistas Pašauktas 
Pasiaiškinti Del 
įžeidimo Negrų

Brook lyno krikščionių fron
tininkų dvasios Įkvėptame 
YMCA mitinge pereitą sekma
dienį kalbėjęs policistas David 
Liebman, kuris savo kalboje 
atakavo majoro LaGuardijos 
administraciją ii* įžeidinėjo ne
grus, pašauktas pasiaiškinti 
policijos viršininkams. į pasi- 
tarima sušaukta visu miesto 
apskričių policijos viršininkai.

Motinai Atidavė Vaikus
Mrs. Rose Mooney, buvusi 

paiikusi savo kūdikius polici
jos stotyje, parsivedė juos na
mo. Po to, kai tyrinėjimas pa
rodė, j’og jos padėtis iš tiesų 
buvo desperatiška, vaikus jai 
atidavė ir Labdarybės Depart- 
mentas duos jai daugiau pa
galbos.

)

Paveikslas iš komedijos “I Dood It,r) N ew Yorko 
Paramount Teatre, prie Times Square.

ĮSI

Gražiai priima svečius savo

BAR & GRILL ĮSTAIGOJE 
GERIAUSI GĖRIMAI 

NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI 
Daug Stalų Kompanijom 

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

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

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

STANLEY MISIŪNAS

UTUANICA SQUARE RESTAURANTm

Stanley Rutkūnas
Savininkas

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

•Si

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

*

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

MIRĖ
Anthony Volotka, 61 m. 

amžiaus, 17 Ingraham St., mi
re lapkričio 22-rą, Kings 
County ligoninėje. Pašarvotas 
Bieliausko koplyčioje, 660 
Grand St., Brooklyne. Laidos 
trečiadienio ryto 10 vai., lap
kričio 24-tą, šv. Trejybės ka
pinėse.

Takosi nuliūdime žmona An
na ir dukterys: Elizabeth 
Asegan, Josephine Andrews, 
Evelyn Sandy, Anna Goscins- 
ka, Magdalina Wurster.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

FILMOS
Embassy Žinią Teatruose
Embassy Newsreel Teatruo

se, New Yorke, dabar rodoma 
filmos: iš karo veiksmų Nau- 

I joj Gvinėjoj, talkininkų karo 
vadų konferencija Chinijoj, 
pravedimas atsteigiamųjų dar
bų Neapolyje, buvęs guberna- 

j torius Lehmanas, Jungtinių 
i Tautų pašalpos direktorius, 
Į nurodo pokarinius šelpimo rei-

i
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282 Union Ave.
BROOKLYN, N. 1

z<2

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienfi. 
Atskiras kambarys 
u ž fi j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
diena iki vglai.

kalus; diplomatų, pokilis So
vietų Sąjungos 26 metų sukak
ti es m i n ė j i m e, W ash i n gi one; 
Charles Collingwood, CBS ži
nių komentatorius, raportavęs 
Jlolandijos, Anglijos ir šiau
rinės Afrikos karo veiksmus, 
kalba apie karo padėtį.

“Guadalcanal Diary” 
Roxy Teatre

ši filmą, gaminta 20th Cen
tury-Fox studijose, pagal Ri
chardo Tregaski knygą, lapkri
čio 17-tą pradėta rodyti Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St. 
Vyriausiose rolėse Richard

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

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

Both Rings for
...

I's'r Nb? 0U<». L/r/>V.

A/.dumond.. ; :: if*

Ali "Ixldy 
in Aumctive Preientation box

• Both for
•- Crorty. Identical .„ ,
, desert I4K gold <TAA0IvP’

Tel.

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jewel er
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

IJĮI.OVA

PIRKITE ANKSTI

S3.00

Prices Subject to Federal Tax*

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlcrių 
taisytojas

The Gift of 
a Lifetime I

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

Didelis' 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo 
$1.95 ir aukštyn.

125.00

$375°

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

701 Grand St.
Tel. Stagg 2-2178

Trečiadienis Lapkr. 24, 1943

Conte, Anthony Quinn, Richard 
Jaeckel, Roy Roberts, Minor 
Watson, Ralph Byrd, Lionel 
Slander ir kiti. Taipgi yra sce
nos aklai.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininke 

Prieinamos Kainos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

No. 1 too, Lady 7 
Crot&y, Unique 
in style, excep
tional in quality. 
This lovely pair. 
«f rings in 14K 
gold. Superbly 
brilliant dia 
mond.

Both for 

’85“

GODDESS 
of TIME 

17 jewel*




