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Keisti tie Amerikos Darbo 
Federacijos biurokratiški va
dai. Dar ir šiandien jie atsi
sako mokintis iš istorijos. Dar 
vis jie nenori pripažinti So
vietų Sąjungos darbo unijų 
darbo unijomis ir su jomis už- 
megsti tiesioginius ryšius.

Jie mano, kad jų politika 
labai gudri. Jie statosi nekal
tais ir neklaidingais popie
žiais.

Bet ši jų politika lemta is
torijos pasmerkimui. Istorija 
jau pasmerkė ir besarmačiais 
pavertė tuos, kurie bandė So
vietų Sąjungą izoliuoti tarp
tautinėje politikoje. Greenų ir 
VVollų laukia toks pat likimas. 
Viskas, ką jie dar gali, tai 
spardytis ir save žeminti.
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AMERIKOS KARIUOMENE TIK 85 MYLIOS NUO ROMOS
Lietūs ir Klampynės Šiuo 
Tarpu Kenkia Sovietam 
Taip Sparčiai Žygiuoti

JAPONAI NUKIRTO GALVĄ 
AMERIKOS LAKŪNUI

'Ml

CIO vadovybė elgiasi daug 
protingiau. Ji reikalauja, kad 
Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Sąjungos darbo unijos eitų ir 
veiktų išvien. Murray politika 
laimės.

Be organizuotų darbininkų 
tarptautinės vienybės jokia 
tautų organizacija negalės už
tikrinti pasaulinės taikos. Uni
jų vadai, kurie to nesupranta, 
protauja pilvu !

San Francisco Viola
rašo: “Gerbiamas

Mes irgi nepamiršo-

Net iš
Sutkienė
Drauge:
me padėti dienraščiui Laisvei
apsiginti nuo priešų. Čia pri- 
siunčiu blanką ir money orde
rį už $26.50. Aukos surinktos 
Laisvės bylos vedimui...”

O filadelfietis A. J. Smitas' 
rašo:

“Gavau Apšvietos Fondo: 
blankas. Pasidarbuosiu tam 
tikslui. Mums, draugai, reikia 
išleisti geri lapeliai ir juos pa
skleisti po visą Amerikos lie
tuvių visuomenę. Lapeliai turė
tų labiausia būti atkreipti 
prieš lietuviškus fašistus ir jų 
Pittsburgh© ‘gišeftą.* Būtų ge
rai nors mažą brošiūrą išleisti. 
Turime vesti agitaciją už au
kų rinkimą Apšvietos Fon
dui. . .”

Labai malonu tokius laiš
kus gauti' nuo mūsų veikėjų. 
Jie parodo, kaip nuoširdžiai 
mūsų draugai rūpinasi savo 
judėjimo reikalais.

Aišku, kad lapeliai prieš lie
tuviškus fašistus turės būti iš
leisti. Taipgi aišku, kad De
mokratinių Lietuvių Suvažia
vimo reikalais reikės pasiekti 
visus Amerikos lietuvius.

Todėl teisingai d. Smitas ra
gina pravesti agitaciją už pa
rinkimą aukų Apšvietos Fon
dui.

Spalių 2 dienos laidoje 
Chicagos dienraštis Vilnis įdė
jo advokato Kai raportą iš 
Pittsburgh© konferencijos. Ma
tyt jis, kaip ir visi kiti delega
tai, labai nusivylęs tos konfe
rencijos fašistine procedūra ir 
pro-nacišku turiniu.

Laisvėje įdedame to adv. 
Kai pranešimo sutrauką.

Adv. Kai stačiai kaltina, 
kdd Pittsburgho konferenci- 
jon susiųsti šeši tūkstančiai 
dolerių neva Lietuvos reika
lams, yra paskirti apmokėji
mui Amerikos Lietuvių Tary
bos viršininkams ir lyderiams 
algų! Lietuvos žmonėms teks 
viso labo tik michelsoniška 
špyga...

London, spal. 5. — Nuola- i kad Raudonoji Armija pra
timai lietūs ir jų padarytos • siveržė per vokiečių apsigy- 
klampynės kenkia Sovie-lnimo liniją į rytus nuo Vi
tams maršuoti prieš vokie- tebsko.) 
čius taip sparčiai, kaip iki 
šiol, bet tebesiaučia žiaurūs 
mūšiai.

Per dieną tapo užmušta 
3,700 nacių. Gomelio fronte 
atmesta atgal septynios vo
kiečių kontr-atakos ir su
naikinta visas hitlerininkų 
pulkas. Čia raudonarmiečiai 
pergrūdo priešus atgal dar 
per vieną upę.

Mogilevo srityje Sovietai 
užėmė kelias tvirtoviškas 
nacių pozicijas. Vitebsko 
fronte raudonarmiečiai pa
ėmė tris gyvenamąsias vie
toves.

(Berlyno radijas pranešė,

Sovietų lakūnai neatlai- 
džiai bombarduoja nacių 
armijos geležinkelius ir 
vieškelius iki pat Minsko. 
Tie keliai užsigrūdę nacių 
kariais ir gabenamais pa
būklais.

Suprantama, kad Sovietai 
kaupia jėgas iš naujo pa- 
smarkint ofensyvą, kai tik 
lietūs praeis ir žemė gana 
sustings.

Sovietų lėktuvai nuskan
dino dar šešias motorines 
priešų 'valtis ties Taman 
pussaliu, vakariniame Kau- 
kazijos kamputyje, iš kuino 
likučiai vokiečių stengiasi 
ištrūkti.

Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas prane
šė, kad japonai viešai nu
kirto galvą vienam ameri
kiečių lakūnų oficieriui, ku
rį priešai suėmė, kada jo 
lėktuvas buvo priverstas

nusileisti ties Salamauą, 
Naujojoj Guinejoj.

Pas vieną nelaisvėn pa
imtą japoną amerikiečiai 
atrado dienyną su aprašy
mu, kaip buvo nukirsta gal
va tam Amerikos oficieriui 
kovo 29 d.

Anglai-Amerikiečiai Sulaužė 
Vokiečių Calore Upės Li

niją, Veja Juos Tolyn
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SOVIETŲ AMBASADORIUS IR ROOSEVELTAS 
NUMATO ABIEJU KRAŠTU DRAUGINGUMĄ

Naciai Prisipažįsta, 
Kad Jie Jau Nuš
luoti Korsikoje

Vokiečiai Planingai 
Žudo Sovietinius 

Belaisvius
Alžyras, spal. 5. — Pran

cūzai, amerikiečiai ir korsi
kiečiai patrijotai atėmė iš 
vokiečių Bastia uostą, pa
skutinį miestą Korsikos sa
loj, ir naikina visomis pu
sėmis apsuptus paskirus na
cių būrelius.

Berlyno radijas paskelbė, 
kad vokiečiai, girdi, patys 
išsikraustę iš Korsikos.

Naujas Smūgis Frank- 
furtui, Vokietijoj

London, spal. 5. — Tik 
dvylikai valandų praėjus 
nuo galingos amerikiečių 
bombanešių atakos prieš 
Frankfurtą, didį nacių ka
rinių fabrikų centrą Vokie
tijoj, vėl jam smogė lakū
nai, numesdami dar 1,000 
bombų į tą miestą.

Kiti Anglijos bombane- 
šiai tuo pačiu laiku degino 
ir ardė įvairius fabrikinius 
miestus vakarinėje Vokieti
joje. Negrįžo tik 12 anglų 
lėktuvų.

SMARKEJA RUMUNŲ SABO
TAŽAS PRIEŠ NACIUS

Washington. — Amerikos 
vyriausybė ragina kongresą 
tiek pakelt taksus, kad su
daryt dar 10 bilionų dolerių 
daugiau karo reikalam per 
metus.

Turkijos žiniomis, naciai 
sunaikins Romą, jei bus 
priversti ją apleist.

Berne. — Iš Rumunijos 
pranešama, jog ten pasku
tines penkias dienas labai 
padidėjo organizuotas sabo
tažas prieš vokiečius —fa
brikų sprogdinimai, geležin
kelių ir tiltų ardymai ir t.t.

Stockholm. — Prieglau- 
don į Švediją atbėgo jau 
1,000 žydų nuo nacių iš Da
nijos. Vokiečiai stengėsi nu- 
skandint bėgančiųjų valtis.

Maskva. — Spal. 3 d. so
vietinės jėgos sunaikino 67 
nacių tankus ir 53 lėktu
vus.

London. — Vyriausias 
Raudonosios Armijos chi
rurgas, dr. Nikolajus Bur
denko per Maskvos radiją 
pranešė, kad vokiečiai siste- 
matiškai žudo paimtus ne
laisvėn sovietinius karius ir 
marina juos badu, šalčiu, 
troškuliu ir nepakeliamu 
darbu.

Belaisvių stovyklose mir
šta po 20 iki 30 iš kiekvieno 
šimto. Belaisviai laikomi 
pusiau-nuogi neapšildomose 
pastogėse.

“Kas rytas vokiečiai iš
velka laukan mirusiųjų la
vonus, o visus gyvuosius iš
varo dirbt,” neduodami 
jiem vandens atsigerti ar 
nusiprausti. “Sužeistiems ir 
sergantiems neduodama jo
kios medikalės pagalbos,” 
sako dr. Burdenko: “Aš 
manau, kad tokius pasielgi
mus reikai laikyti lygiais su 
tiesiogine žmogžudyste, ir 
šie vokiečiai kriminalistai 
turėtų būti teisiami kaip 
žmogžudžiai.”

Pirm dviejų dienų buvo 
pranešta, kad atrasta la
vonai 40,000 sovietinių pi
liečių, kuriuos hitlerininkai 
suvertė į vienos kasyklos 
skylę / arti miesto Stalino, 
Doneco Baseine, pirm Rau
donajai Armijai išvejant 
nacius iš ten.

Washington. — Naujasis 
Sovietų ambasadorius Jung. 
Valstijom, Andrius A. Gro
myko, spal. 4 d. įteikdamas 
savo įgaliojimą prezidentui 
Rooseveltui, tarp kitko, pa
reiškė :

“Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
p. Prezidente, kad bendroji 
mūsų kova dabar prieš 
bendrąjį mūsų priešą, hitle
rinę Vokietiją ir jos sąjun
gininkus, sumegs glaudesnį 
bendradarbiavimą tarp mū
sų kraštų po karo, palaiky
mui visuotinės taikos ir 
saugumo.”

Ambasadorftrs Gromyko 
gyrė Jungtines Valstijas, 
kad jos Sovietam davė “ne 
tik dvasinės, bet ir rimtos 
medžiaginės paramos, kaip 
kad lėktuvų, tankų, kanuo- 
lių, karinių medžiagų ir 
maisto.”
Prezidento Atsiliepimas
Prez. Rooseveltas, atsi

liepdamas į Sovietų amba
sadoriaus pareiškimą, sakė:

“Man labai smagu priim
ti nuo Jūsų Ekscelencijos 
įgaliojimus... Aš giliai 
džiaugiuosi tamstos pareiš
kimu pasiryžimo toliau vy
styti draugiškus, pasitikėji
mo santykius, dabar laimin
gai gyvuojančius tarp abie
jų mūsų kraštų... Jūsų Eks
celencija galite pasitikėti, 
kad gausite pilną bendra
darbiavimą ir paramą iš 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybės.

“Sovietų Sąjungos gink
luotų jėgų ir žmonių tvirty
bė, drąsa ir pasijukoj imas 
sukėlė nemirštąmąją ame
rikiečių pagarbą ir pasigė
rėjimą, ir mes drauge su 
Sovietų Sąjungos žmonėmis 
džiaugiamės vis aukštyn ky
lančia banga pasisekimo, 
kuris vainikuoja sovietinius 
ginklus.

“Ši šalis yra nesvyruojan
čiai pasiryžus teikti kuo di
džiausios paramos nar
siosioms jūsų armijoms.”

Alžyras, spal. 5. — Penk
toji Jungtinių Valstijų ar
mija tiek pažygiavo pirmyn 
nuo savo užimto Benevento, 
kad amerikiečiams telieka 
jau tik 85 mylios iki Ro
mos. Anglijos ir Amerikos 
kovūnai, persigrumdami 
per Calore upę, tuo žygiu 
sulaužė ir nacių Volturno 
upės liniją.

Talkininkai pasiekė Iser- 
nia miestą, 44 mylios į šiau
rių vakarus nuo Benevento, 
kaip sako pranešimas iš Is
panijos.

Anglų karo laivai iškėlė 
daugiau savo kariuomenės 
į Tremolį, rytiniame Itali
jos pajūryje; kietai atakuo
ja nacius šonan ir bloškia 
juos tolyn atgal į šiaurių 
vakarus, linkui Romos.

Amerikos ir Anglijos la
kūnai daugmeniškai bom
bardavo Pisą ir kitus kari
niai - svarbius miestus na* 
cių užimtoje šiaurinėje Ita
lijoje. Talkininkų bombane- 
šiai sprogdino ir vokiečių 
geležinkelį Brenner tarp- 
kalnėje, tarp Austrijos ir 
šiaurinės Italijos.

Amerikiečiai užėmė Mon- 
tesarchio miestą, 9 mylios į 
pietų vakarus nuo Beneven
to, Italijoj.

Stockholm. — Praneša
ma, kad Septintoji Ameri
kos armija ruošiama įsi
veržt Jugoslavijon.

Talkininkai per 4 dienas 
numetė Vokietijon 8,000 to
nų bombų.

Katorga už Žinias Apie 
Badoglio Valdžią

Berlyno radijas paskelbė, 
jog bus paimtas į katorgos 
kalėjimo darbus kiekvienas 
toks asmuo, kuris skleis ži
nias apie* naująją italų Ba
doglio valdžią, suprantama, 
toj Italijos dalyj, kurią na
ciai tebevaldo.

SAKO, KAD TIK 12 PROCENTU PABRANGE 
GYVENIMO REIKMENYS PER 19 MENESIU
Washington. — Per 19 

mėnesių Amerikos dalyva
vimo šiame kare, reikmenų 
kainos pakilo tik 12 procen
tų, lygint su 29 ir puse proc. 
pakilimu per tiek pat laiko 
praeitame kare, kaip sako 
F. M. Vinson, Ekonominio 
Pastovumo direktorius.

Karinių Darbų Tarybos 
pirmininkas, Wm. H. Davis 
pareiškė, jog valandinės 
darbininkų algos tik trupu
tį daugiau kaip puse pro
cento pakilo nuo to laiko, 
kada kongresas įgaliojo šią 
įstaigą palaikyt algas tokia
me laipsnyje, kokiame jos 
stovėjo pernai rugsėjo 15 
d., nors bendri uždarbiai ir 
padidėjo per spartesnį dar
bą ir viršlaikius.

Infliacijos Pavojus
Direktorius Vinson skai

čiuoja, kad šiemet visose 
Jungtinėse Valstijose asme
nys ir kompanijos gaus 142 
bilionus dolerių pajamų, o 
įvairių parduodamų dalykų 
esą tik 90 bilionų dolerių 
vertes. Ir nors žmonės dalį 
įplaukų išleidžia taksams ir 
karo bonams, tačiau vis dar 
liksiąs didelis pajamų per
viršis, lyginti su esamais ta
vorų kiekiais/ sako Vinson.,

Yra, todėl pavojaus, kad 
tavorų kainos netaptų per
daug išpūstos. Kaipo vais
tai prieš tokį infliacijos pa
vojų, siūloma dar pakelti 
taksus, kuo daugiausiai ka
ro bonų pirkti, o susilaikyti 
nuo tokių pirkinių, kurie 
nėra būtinai reikalingi.

Amerikos Generolo 
Patalpoje -- Nacių 
Užtaisyta Bomba

Kongreso Vadas Sa
ko: Siūlomi Taksai 
Būtų Nepakeliami

Nuskandino 40 Val
čių Su Bėgančiais Iš 

Vilos Japonais
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo sekretorius 
Morgenthau įteikė kongre
sui reikalavimą padidintais 
taksais sukelti dar 10 bilio
nų ir 500 milionų dolerių 
per metus karo reikalams. 
Bendrai, pagal tą reikąlavi-' 
mą, taksai būtų padidinti 
40 procentų, paliekant ne
kliudytus tik 500 per metus 
pavieniams ir $1,100 vedu- 
siems. Valdžia kartu siūlo 
pakelti taksus tabako pro
duktams, alkoholiniams ir 
saldiesiems gėrimams ir t.t.

Demokratas kongresma- 
nas Doughton, pirmininkas 
kongresinės lėšų komisijos, 
užreiškė, jog naujieji taksai 
nepakeliamai prislėgtų di
džiąją daugumą amerikie
čių. Menama, kad ši komi
sija nutars pusiau kirsti 
valdžios reikalaujamą taksų 
pakėlimą.

Neapolis, Italija. — Park 
viešbutyje, kur apsistojo 
generolas M. W. Clark, 
Penktosios amerikiečių ar-' 
mijos komandierius su savo 
štabu, buvo atrasta 1,500 
svarų bomba, kurią naciai 
paliko, užtaisydami sprogt 
po tam tikro laiko. Ameri
kiečiai inžinieriai, su pavo
jum savo gyvybei, išėmė iš 
bombos , mechanizmą ir 
sproginius.

N. Y. Times korespon
dentas Matthews rašo, kad 
vokiečiai mažiau paliko pa
slėptų minų ir bombų Ne
apolyje, negu buvo bijota.

NACIAI NUŽUDĖ DU 
ITALIJOS GENEROLUS

Istanbul, Turkija. — Ži
nios iš Italijos teigia, kad 
vokiečiai nužudė generolą 
Amico, italų komandierių 
Albanijoj, ir gen. Gonzazą, 
jų komandierių Salerno 
fronte. Nes jiedu iš tikrųjų 
nekovoję išvien su naciais, 
nors buvo pasižadėję.

Milane hitlerininkai nu
žudė italų darbo unijų vadą 
Giovannį Rovedą.

Japonai užėmė trejetą 
Chinijos miestelių.

Australija, spal. 5.—Ame
rikos ir Australijos karo 
laivai ir lėktuvai nuskandi
no 40 japonų motorinių val
čių, kuriomis jie bėgo iš Vi
los, Kolombangaros saloj, 
paskutinėj japonų papėdėje 
centralinėje Saliamono sa
lyno dalyje. Kai kurios 
priešų valtys buvo 200 pėdų

Talkininkai Bombarda
vo Nacius Graikijoj
Alžyras, spal. 5. — Ame

rikiečių ir anglų lakūnai 
pleškino vokiečių lėktuvų 
aikštes prie Athenų, Grai
kijos sostinės.

Kova dėl Kos Salos
Talkininkų bombanešiai 

audringai atakavo nacius 
Kos saloj, arti Turkijos, kur 
hitlerininkai užėmė kai ku
rias stiprias pozicijas. Siau
čia mūšiai ir ant žemės tarp 
anglų ir daug skaitlingesnių 
vokiečių.

Anglų - amerikiečių lėk
tuvai taipgi bombardavo 
nacių orlaivių bazes ir įvai
rius pastatus Kretoj ir ki- 
.tose vokiečių užimtose 
Graikijos salose.

Danijos Karininkai Atmeta 
Vokiečių “Malonę”
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Philadelphijoj surašyta 
vardai 1,000 asmertų, kurie 
naudojo padirbtas gazolino 
štampas. Jie bus tardomi.

Hitlerininkai siūlėsi pa
leisti suimtus Danijos ofi- 
cierius, jeigu jie pasižadės 
neremti priešingų vokie
čiams žmonių grupių. Danai 
karininkai atsisakė.

Jie buvo areštuoti po 
rinio danų sukilimo 
nacius rugp. 29.
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Išpildėme , Kvotą su Kaupu
Trečiosios Karo Paskolos vajus pasi

baigė. Buvo pasimota sukelti 15 bilijonų 
dolerių—milžiniška pinigų 
liems atrodė, jog tai bus 
tokią sumą sukelti. Tačiau 
dyta su geru kaupu. Nors 
partmentas (šiuos žodžius 
nepaskelbė tikrų, galutinų

suma. Tū- 
labai sunku 
kvota išpil- 
iždinės de- 

rašant) dar 
davinių, ta

čiau reikia spėti, kad virš bilijonas do
lerių bus sukelta daugiau negu buvo pa
siryžta.

Tai geras, gražus dalykas! Tas paro
do, kad mūsų šalis turi ištekliaus. Tas 
parodo, kad mūsų žmonės supranta rei
kalą savo šaliai gelbėti, kai ji yra pa
vojuje.

Be abejor ši pinigų suma, nors ji la
bai didelė,;bai didelė,^greit bus išleista, nes karas 
pinigus greit ryja. Užlaikyti milžiniškos 
ginkluotosios jėgos, jas apginkluoti, pa
laikyti mūšių frontus plačiuose pasau
lio plotuose, pasiruošti dar kur kas di
desniems kariniams veiksmams priešui 
sumušti — reikia milžiniškų pinigų su
mų.

Taigi bonų pardavinėjimo vajus tebe
eis, kaip ėjęs, nors jis nebus tokis kon
centruotas.

Be abejo, lietuviai, kaip ir kiti žmo
nės, nesiliaus įvezdinę savo sūtaupų į ka
ro bonus.

Štai Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas šiuo metu veda vajų sukėlimui 
$175,000 bomberiui nupirkti. J tai pri
valo būti kreipiama didęlįo dėmesio ir to
ji suma turi būti juo greičiau sukelta.

Karo metu civiliniai žmonės privalo 
budėti nuolat, kaip kareivis fronte. Jų 
pareiga remti ir remti karines pastangas 
visokiomis priemonėmis, nes tik tokiu 
Iželiu einant bus greičiau pasiekta perga-

T vagiška Padėtis
Vis baisesnių žinių ateina iš Lietuvos. 

Vėliausia yra tokia: naciškieji okupantai 
pradėjo masėmis mobilizuoti Lietuvos 
jaunimą — 16-kos ir 17 metų amžiaus 
berniukus ir mergaites — ir vežti juos 
verstiniems darbams Vokietijos gilumon.

Lietuvoje taipgi yra verstinas darbas, 
kuriam dirbti ima kiekvieną Lietuvos 
gyventoją, seną ir jauną.

Vokiečiai piešia Lietuvos žmones žiau
riau negu kada nors, tarytum nujausda
mi prisiartinantį sau galą.

Dar vėlesnės žinios pasiekė mus, kad 
tūli vokiškieji kolonistai, kurie buvo at

vežti iš Vokietijos gilumos į Lietuvą ap
sigyventi, pajutę “rytų vėją” (Raudono
sios Armijos ofensyvą) pradėjo nešdintis 
iš ten atgal. Jie, žinoma, nešdinasi ne 
tuščiomis: plėšia, ką tik nugrėbdami, 
ir veža Vokietijon.

Vėliausios žinios skelbia, kad vokiškie
ji plėšikai degina miestus ir miestelius, 
esančius vakarų Baltarusijoje, prie Lie
tuvos sienos. Tą patį jie atrodo darys ir 
Lietuvoje, kai tik pajus, kad jiems iš ten 
reikės trauktis.

Sunku net įsivaizduoti tą baisią pa
dėtį, kurioj šiandien yra Lietuva!

Įdomu, ką šiandien mano tie lietuviš
kų laikraščių redaktoriai, kurie 1941 me
tais skelbė, būk Lietuva patapusi laisva 
ir nepriklausoma, kai ten įsiveržė vokiš
kasis plėšikas?

Ką, pavyzdžiui, mano toki’s Darbinin
ko redaktorius, kuris 1940 metais ragi
no Amerikos lietuvius' prašyti Hitlerio, 
kad jis išlaisvintų Lietuvą?!

T iesa irMelas
Rašydamas Dirvoje (š. m. spal. 1 d.) 

apie Pittsburgho konferenciją/ir šaukia
mąjį Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mą, kuris įvyks š. m. gruodžio 18-19 dd., 
tūlas L-vis šitaip užbaigia:

“Zr vieni jie ir kiti veržiasi save į at- 
stovautojus ‘visų Amerikos lietuvių.’ ”

Čia smetonininkų organo bendradar
bis sumaišo tiesą su melu. Tiesa yra ta
me, kur jis sako, kad Pittsburgho konfe
rencijos šaukėjai skelbėsi, būk jie atsto
vausią visus Amerikos lietuvius. Taip 
darydami, minėtosios konferencijos šau
kėjai melavo.

Melas yra tame, kur jis skelbia, būk 
Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas 
veržiasi į atstovauto jus visų Amerikos 
lietuvių.

Ne! Demokratinių Lietuvių Suvažiavi
mo šaukėjai neskelbia, kad jie atstovaus 
visits Amerikos lietuvius. Kaip patsai 
suvažiavimo pavadinimas pasako, jie 
kreipiasi į demokratinius, demokratinio 
nusistatymo lietuvius, kviečiant juos pri
siųsti savo atstovus suvažiaviman.

ADVOKATAS KAL APIE 
PITTSBURGHO FAŠISTI

NĘ PROCEDŪRĄ^
Chicagos dienraščio Vil

nies spalių 2 dienos laidoje 
tilpo platus ir labai įdomus 
lietuvio advokato Charlės ■ 
P. Kai raportas iš Pitts
burgh© konferencijos. Adv. 
Kai, matyt, buvo Chicagos" 
Marquette Park Home Owr 
ners Association delegatas1 
ir sugrįžęs tam susivieniji
mui išdavė raportą. Advo
katas Kai yra plačiai žino
mas visuomenininkas, ir ge
rus ryšius turi su ameriki
ne politika Chicagoje.

Jis, kaip ir daugelis kitų 
delegatų, matyt, vyko 
Pittsburghan tikėdamasis 
prisidėti prie konferencijos 
darbų. Bet tos progos jis 
negavo, jam, kaip visiems 
kitiems delegatams, 
buvo užčiaupia, o 
tiekta rezoliucija 
šviesos nė nematė.

Bet tegul apie tai kalba 
pats Adv. Kai.

“Pirmininkas a t i d aręs 
konferenciją pareiškė dele
gatams,” sako Kai, “kad 
‘turime džentelmenišką ag- 
rymentą ir pagal jį vesime 
šios konferencijos tvarką’. 
Delegatai pasižiūrėjo vie
nas į kitą, ką reiškia tas 
‘džentelmoniškas agrymen
tas’.”

Antroj sesijoj, kaip ir 
pirmoj, vėl lyderių kalbos, 
referatai. “Taip pat buvo 
pareikšta,” raportuoja Kai, 
“kad yra 600 delegatų kon
ferencijoj. Vėliaus pataisy
ta klaida, kad yra tik 400

-i

burna 
jo pa- 
dienos

Pittsburgho konferencijos gi šaukėjai < delegatų, o trečią sykį iš-
turėjo visai kitokį tikslą: jiems, rūpėjo 
susišaukti konferencijon tokius žmones, 
kurie stotų už smetonizmo atsteigimą 
Lietuvoje. Todėl jie nekvietė tokių drau
gijų, tos dalies lietuvių visuomenės, ku
ri yra griežtai prieš Smetoną ir visokius 
jo ramsčius nusistatę. Jie susikvietė tū
lus Smetonos agentus, kurių politiką jie 
pravedė. Tiesa, konferencijoje buvo vie
nas kitas ir nepartinis, bešališkas žmo
gus, bet tokis ten negavo balso. Jis tu
rėjo tylėti, “kaip žemė.” Jam nebuvo 
leista pasireikšti. Jis turėjo šokti pagal 
smetonininkų muziką.

Sprendžiant pagal tą, kiek delegatai 
turėjo laisvės Pittsburgho konferencijo
je, galima suprasti, kokios laisvos Lietu
vos tie žmonės nori. Jiems “laisva Lie
tuva” suprantama tokia, kur žmonėms 
burnos būtų užgniaužtos, kur kalėjimai 
būtų prikišti politiniais jų oponentais, 
liaudies švietėjais, josios draugais.

Taigi p. L-vis turėtų suprasti bent jau 
tą skirtumą tarp Pittsburgho konferen
cijos ir šaukiamojo Demokratinių Lietu
vių Suvažiavimo.

Kai naciai buvo smarkiai pastoję kelią amerikiečių 5-tajai armijai prie Saler- 
Italijoje, jai pagelbon atsiskubino anglų Stoji armija. Šis paveikslas parodo 

» jų armijų susitikimą. Nuo tada prasidėjo nacių bėdos ir bėgimas linkui ‘ 
polio. O dabar ir tas Italijos didmiestis jau talkininkų paimtas. Penktoji ir 
mtoji armijos pergalingai žygiuoja linkui Rymo.

duotas raportas, jog yra 
tiktai 370 delegatų.”

Paskui vėį žinoma, pra
kalbos, referatai. Iš delega
tų vienas kitas pritrūksta 
kantrybės. Girdi:

Dr. Petras Vileišis nustojo 
kantrybes besėdėdamas, kaip 
ir kiti delegatai. Įgavęs už
tektinai drąsos, neprašytas už
ėjo ant platformos ir pareiš
kė protestą sakydamas: “Ko 
mes čia susirinkome, kadangi 
viskas buvo iškepta be mūsų 
įgaliojimo ar pritarimo.” Jo 
kalba sukėlė didelį sujudimą 
tarpe delegatų, Delegatai plo
jo rankomis, net sienos drebė
jo, bet vice-pirmininkas Ge
gužis “nuprašė” Dr. Vileišį 
nuo platformos sakydamas, 
kad jis ne vietoje taip šaukia. 
Po Dr. Vileišio karštos kalbos 
beveik visi delegatai pakėlė 
rankas prašydami balso kalbė
ti. Pirmininkas, pamatęs, kad 
delegatai visi nori ko nors 
pridėti savo kalbomis, pasa
kė: Jeigu leistum visiems kal
bėti, ši konferencija neužsi
baigtų per tris dienas. Liepė 
visiems atsistoti ir užgiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus, 
ir tuomi užsibaigė trečioji se
sija.
Adv. Kai pilnai patvirti

na mūsų nuomonę, kad jos 
tikslas nebuvo padėti Lie
tuvai išsilaisvinti iš nacių 
vergijos, bet sukelti “pek
lą” prieš mūsų šalies talki
ninkę Sovietų Sąjungą. Kai 
rašo:

Vėliau pirmininkas paskel
bė, jog dabar bus rezoliucijų 
skaitymas dėl pasmerkimo ka
ro kriminalų ir delegatai labai 
plojo rankomis. Kun. Vaškas 
perskaitė tą rezoliuciją. Aš 
daviau įnešimą paminėti toje 
rezoliucijoje ^vardus Hitlerio, 
Mussolinio, Hirohito ar Tojo, 
kadangi prezidentas Roosevel
tas juos įvardino savo kalbo
se, tai turėtume ir mes juos 
aštriau pasmerkti šioje kon
ferencijoje. Mano įnešimas 
buvo paremtas, bet vienas 
“džentelmeniško”, agrymento

SS

narys davė įnešimą priimti 
rezoliuciją kaip skaityta. Ne
žinau, dėl kokios . priežasties 
pirmininkas nepakartojo ma
no-pataisymo ir neleido ant 
balsų, bet paėmė antrą įneši
mą, pasakė, kad rezoliucija 
yra gera, ir liepė visiems de
legatams atsistoti “kurie pri
taria, kad Lietuva būtų lais
va.”

Pati jų rezoliucija buvo per 
švelni šiame momente. Buvau 
pridavęs savo pagamintą re
zoliuciją, bet mano rezoliucija 
nebuvo svarstoma ir veikiau
sia buvo numesta taip, kaip ir 
kitos priduotos rezoliucijos.
Vadinasi, konferencijos 

vadai nenorėjo nusidėti 
Hitleriui. Veikiausia jie dar 
tikisi, kad jis šį karą laL 
mės. , .

Pagaliau adv. Kai iškelia 
didelę apgavystę, kurią Si
mutis ir Grigaitis konferen
cijoje pravedė prieš delega
tus. Jis sako:

Apie 6 valandą vakarop 
pirmininkas pasakė “atsisvei
kinimo žodį” delegatams. Dele
gatai pradėjo žiūrėti į vienas 
kitą netikėdami, kad konfe
rencija jau užbaigta. Tuomet 
pirmininkai išsitraukė iš' ki- 
šeniaus kokį tai popieros lakš
tą ir pradėjo aiškinti, kad tu
ri kokį “statutą,” bet jį per
skaityti “užimtų kelias valan
das.” Tuomet pradėjo aiškin
ti, kad tas “statutas” yra iš- 
diskusuotas, apkalbėtas ir su
tvarkytas pagal “džentelmo- 
nišką agryraentą” ir jeigu de
legatai’nori, kad Lietuva būtų 
laisva, turi jį priimti be skai
tymo. Delegatai pradėjo reika
lauti jį perskaityti. Pirminin
kas, pamatęs, jog didžiuma de
legatų, pakėlė rankas prašyda
mi balso, nebežinojo kaip da
lyką sušvelninti. Kur-nebuvęs 
užbėgo* ant > platformos tūlas 
Grinius ir prikišęs nosį prie 
garsiakalbio pradėjo šaukti, 
kad tą statutą nereikia skai
tyti, kad jis yra jį perskaitęs, 
kad statutas esąs geras ir kat
rie norį, kad Lietuva būtų lais
va, turi priimti tą “statutą” 
be skaitymo.. Pirmininkas Ši
mutis garsiai užriko klausda
mas delegatų, katrie nori, kad 
“mūsų brangi tėvynė būtų 
laisva/’ kad jie atsistotų. Visi 
delegatai atsistojome, “kad 
Lietuva būtų laisva.” Vėliau 
prašyta atsistoti tų, kurie ne
nori, kad Lietuva būtų laisva, 
žinoma, nei vienas to nenorėjo 
ir nenorės,, ir todėl nei vienas 
neatsistojo. Tuomet pirminin
kas pareiškė, kad “statutas” 
priimtas vienbalsiai. Pirminin
kas užkamandavo užgiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnus 
ir tuomi konferencija užsibai
gė apie 6:30 vai. vakare.

Delegatai išsiskirstė po “nu- 
balsavimo” katės maiše.

Kodėl konferencijos lyde
riai griebėsi tokios apgavy
stės? Kai atsako:

“Grigaičio iš Šimučio skymai 
įžeidi delegatus neleidžiant 
skaityti tą statutą, šiandien 
pasiaiškėjo, lead tame statute 
buvo nustatytos pirmininko, 
raštininko ir iždininko ‘algos' 
ir jų ‘išloaščiai,' ir ‘džentelme
niški principai,' apie kuriuos 
delegatai nežino. Jei būtų per
skaitę tą ‘statutą,' būtų kilęs 
pasipriešinimas ir veikiausia 
būtų atmestas šis skymas, ka
dangi jų algos ir iškasėtai ne
turi nieko bendro su Lietuvos 
išvadavimu.”

Tasai “džentelmonų ag
rymentas” dirbo kaip maši
na — ne bite kokia mašina, 
bet kaip grynai fašistinė. 
Adv.“ Kai patvirtina Lais
vės reporterio konferenci
jos procedūros aprašymą. 
Jis sako:

šie vyrai įžeidė ir suviliojo 
mus delegatus, privertė priim
ti algų “statutą” be perskai
tymo. Delegatai permatė jų

pagamintą

Ką delega- 
savo orga-

skymą kai peleista delegatams 
atvirai ■ kalbėti ir diskusuoti 
dalykus ir nei viena priduota 
rezoliucija nebuvo skaitoma. 
Net ir nepaminėta, kiek rezo
liucijų priduota, nei kas jas 
pridavė. Paskirta 3 rezoliucijų 
“ekspertai”—Kun. Vaškas, Dr. 
Montvidas ir adv. Jurgėla, ku
rie veikiausia numetė priduo
tas delegatų rezoliucijas ir pa
naudojo iš anksto 
rezoliuciją.

Klausimas kyla: 
tai turi raportuoti
nizacijoms? Galima tiek pasa
kyti, kad sunešta suvirs $6,- 
000 aukų dėl valdybos algų ir 
iškaščių; net nežinome nei 
kiek algų ir iškaščių paskir
ta šios Taryb. valdybai. Mes 
delegatai važiavome į konfe
renciją su ideališkais ir pa
triotiškais norais, o ne dėl su- 
vilibjiino ar pažeminimo, kaip 
padarė susikvietus mus Ame
rikos Lietuvių Taryba. Jau bū
tų geriau tikę užvardinti šimu
čio ir Grigaičio Konferencija. 
Suvažiavusiems d e 1 e g atams 
buvo pranešta per pirminin
ką, kad komisijos ir valdyba 
paskirta pagal “džentelmeniš
ko agrymento.” Tačiau dar ir 
šiandien mes delegatai neži
noję, kas ias;per “džentelmo- 
niskas agrymentas.”

Aš kaipo individualas kovo
jau per daug metų, kad lietu
viai susijungtų į vieną gru
pę bent šiais klausimais:

Amerikonizavimo ir Lietuvos 
reikalams. ' Pamačiau spaudo
je, kad jau 3 grupės susijun
gė. Maniau, bus ideališka pra
džia link lietuvių vieningumo.

Bet šie trys broliai nepa
prastai išjuokė mus delega
tus, manydami, kad mes esa
me vaikai! /

Jie kalba apie diktatorius, 
bet tikrenybėje patys pasiel
gė diktatūriškai, kuomet ne
davė progos delegatams pa
tiems išsirinkti pirmininką, 
raštininką, iždininką, ar nors 
vieną komisijos narį. Tas pa
sielgimas yra nedemokratiš
kas ir nelietuviškas.
Pagaliau pasirodo, kad ši

ta konferencija ‘buvo nu- 
nukreipta prieš prezidentą 
Roose veltą ir jo vadovauja
mą Amerikos vyriausybę. 
Adv. Kai padaro šėlimą 
konferencijos lyderiams 
kaltinimą:

“Pastebėtina, kad nei vie
nas paskirtas Tarybos na
rys nebuvo demokratas, vi
si republikonai. Tai aiškiai 
įrodo, jog buvo jų organi
zavimas ir nusistatymas 
prieš Roosevelto adminis
traciją. Ir dar keisčiau, kad 
nei vienas lietuvis kalbėto
jas nesididžiavo Roosevelto 
administracija. Man asme- 
nškai teko kalbėti su keletu 
paskirtų Tarybos narių. 
Vienas labai stambus narys 
nesigėdindamas pasakė, kad 
“Rooseveltas yra komunistų 
tėvas ir žydų patronas.”

Jungtinių Valstijų Laivynas 
Stipriausias Istorijoje

Jungtines Valstijos dabar 
turi stipriausią laivyną pa
saulio istorijoje, kuris susi
deda iš 14,072 laivų; ir “ga
lingiausią jūrų oro pajėgą 
pasaulyje”, kurią sudaro 
virš 18,000 jūrų lėktuvų — 
pasididžiuodamas atskleidė 
laivyno departmentas šią 
savaitę.

Lyg šio fakto svarbos pa
brėžimui, su raportu su
puolė admirolo Nimitz’o 
Pearl< Harbor’e paskelbi
mas, kad stiprios Amerikos 
laivyno jėgos iš Japonijos 
Ramiojo vandenyno apsigy
nimo rato išplėšė dvi tvir
tovių salas — Japonų oro 

xbazę Tarawa’os saloje, Gil
berto salyno šiaurinėje da
lyje, ir Nauru salą, Gilber
to salyno vakarinėje daly
je. Trijų metų laivyno pro
dukcijos raporte laivyno de
partmentas išdėstė milžini
šką laivyno išplėtimą.
'‘Karo vidury”, raportuo

jama, “Jungtinės Amerikos 
Valstijos pastatė savo lai
vyną į didžiausią jūrų-oro 
pajėgą pasaulyje.

“‘Jo dydis yra temdomas 
tiktai pastatyto prieš jį už
davinio dydžiu.

“Ant jūrų, laivyno de
partmentas pastebi, laivy
nas susideda iš 14,072 laivų, 
įskaitant 613 karo laivų. 
Prieš tris metus tebuvo 1,- 
076 laivai, įskaitant vos 383 
karo laivus.

Šiandien jūrų oro pajė
gos turi virš 18,000 visų ti
pų lėktuvų — atakos bom
bonešių, torpedų bombone
šių, naikintuvų ir žvalgy
bos. Prieš tris metus tebu
vo 1,744 visų tipų jūrų lėk- 
tuvy.

Laivyno departmentas 
pareiškė, kad Amerikos su
gebėjimas statyti šitą di
džiulę naują jūrų jėgą “ir 
tą tęsti dabartiniu mastu” 
yra vienas iš “pamatinių 
akmenų” mūsų militarinei 
strategijai.

“Tai išryškina mūsų jūrų

bei žemės atakas Ramiaja
me ir Atlanto vandenynuo
se bei Viduržemio jūroje; 
apsaugo mūsų ilgas išorinio 
tiekimo keliones, besitęsian
čias tūkstančius mylių van- 
denynaiš’ Tačiau, kas svar
biausia, tai įgalina atakos 
strategiją su visom jos rizi
kom. Pajėgumas statyti — 
arba jei reikalinga,, remon
tuoti bei perstatyti, — to
kiu mastu yra vienas iš pa
grindinių privalumų, ku
riuos turi Amerikos laivy
nas prieš visų kitų tautų 
laivynus,” patvirtino laivy
no departmentas. Tačiau, 
kaip laivyno departmentas 
praneša, per tuos tris “fe- 
nomenališko” augimo me
tus, laivynas turėjo keletą 
skaudžių smūgių. Raporte 
atidengiama, kad mūsų ka
ro nuostoliai yra 58 karo 
laivai, būtent; vienas kovos 
laivas, keturi lėktuvnešiai, 
9 šarvuotlaiviai, 32 naikin
tuvai ir 12 povandeninių 
laivų.

Tačiau greitame didžiau
sio pasaulio laivyno staty
me ypatingas dėmesys buvo 
kreipiamas į stipriai smo
giančius karo laivus, kauty
nių laivus, kurie gali kautis 
su bet kuriuo priešo laivu. 
Per pirmuosius 1943 metų 
šešis mėnesius pastatytų 
karo’ laivų tonažas yra 20 
kartų didesnis už per pir
muosius “Apsaugos Progra
mos” 6 mėnesius užbaigtų 
statyti laivų tonažą.

Pagal Laivyno Depart- 
mentą, statybos programoje 
lygiai svarbu yra jūrų oro 
laivynas. Jūrų lėktuvų pro
dukcija yra greičiausiai vy
stantis dalinys tautos oro 
pajėgų statybos programo
je, pareikšta. “Jokia kita 
didžiosios orlaivių progra
mos dalis neprogresavo taip 
greitai.” 0.WX

Philadeiphijoj susekta, 
jog tulikai padirbo 10 mi
ltelių falšyvų maisto ir ga
zolino štampų.
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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? *

------ T—-------------------- ....................................
Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 

jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti, jstokito 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!

Brooklyno Apylinkės Mezgė 
jų ir Rėmėjų Raportas

Mes visada ir visur aiškina
me reikalą ir prašome, jeigu 
kas išsigalite, prisidėti prie 
svarbaus darbo. O kas yra tas 
svarbus darbas? Tai mūsų mez
gėjų nenuilstanti darbuotė. Jos 
jau dirba 2 metai ir jos pasiža
da dirbti tol, kol mūsų broliai 
raudonarmiečiai p a 1 i u o s u os 
brangią Lietuvą ir pasieks Ber
lyną, 
mą.
ras sau

sunaikins juodąjį fašiz- 
Tada mūsų mezgėjos su

laiko pasilsėti.
mūsų rėmėjais, 

kartų yra davę, 
ir dar pasižada 

draugų ir 
nė prašyti

Taip ir su 
Jie jau daug 
dabar duoda 
duoti aukų. Tokių
draugių nereikia 
aukų. Jie rūpinasi, kad mezgė
jos nepritrūktų vilnų, kad jų 
darbas eitų visu smarkumu. 
Paimkime, pavyzdin, maspe- 
thietes drauges A. Kaulinienę, 
S. Cedronienę ir S. Kleizienę. 
Jos labai tankiai paaukoja tam 
svarbiam tikslui ir jos nelaukia 
pakol kas prieis ir paprašys, 
bet jos mato reikalą ir pačios 
pasirūpina priduoti aukų pirki
mui vilnų. Yra ir daugiau to
kių draugių ir draugų, kurie 
remia labai gausiai mūsų dar-

Draugai ir draugės, kada 
mes kalbame apie mezgėjas, 
tai ne taip sau pasigiriant. Ka
da mes sakome, kad mūsų mez
gėjos mezga ir labai skubina 
mėgsti, tą visuomet paliudija 
gauti mezginiai. Mes neseniai 
sudėjom į pundelius lietuviams 
raudonarmiečiams 137 kaval- 
kus. O dabar ir (vėl rąndastpas 
komisiją 46 kavalkai, kuriuos 
tuojau siusime raudonarmie
čiams. Tai matote, draugai ir 
draugės, kad mūsų mezgėjos 
nepasigiria žodžiais, bet dar
bais.

Į čion minėtą skaičių įeina 
maspethieČių, brooklyniečių, eli- 
zabeth iečių ir greatneck iečių —

9358

ir

visos 
niai.

apylinkes mezgėjų dirbi-

Megstinių Pridavė 
Maspethietės

O. Kalvaitienė 2 sveterius-su 
rankovėm ir kalnieriumi.

E. Petkevičienė 2 sv. su ran- 
kov. ir kaln.

R. Laukaitienė 1 sv. su rank, 
ir kaln.

K. Petlitzkienė 9 poras koji
nių.

K. Reklienė 5 pr. kojinių.
A. Zablackienė 1 šaliką.

Megstinių Pridavė Elizabethie- 
tės-Lindenietės

Mary Užkurienė 2 sveterius 
su rank, ir kaln., 1 šaliką ir 2 
poras kojinių.

L. Sheralis 1 sv. su rank, ir 
kaln.

Vienas sveteris be rankovių 
nebuvo pažymėta, keno numegs- 
tas, nežinia, kam priskaityti.

Justina Meškauskienė 4 ša
likus.

Anna Augulienė 2 šalikus.
G. Kardauskienė 2 šalikus.
Brazaitis 1 šaliką.
Saulėnienė 1 šaliką.
Ant 3 šalikų nebuvo vardų, 

nežinojau, .kam duoti kreditą.
M. Burkauskienė 5 poras ko

jinių.
A. Vertelienė 2 pr. kojinių. 

Viso nuo Elizabetho-Lindeno 
mezgėjų paskiausiame siunti
nyje gauta 27 kavalkai.

Pinigais Aukavo:
Nellie Venta už pundelį $5 

aukavo vilnų fondui $2.
M. Misevičienė $3.
Po $1: A. Kaulinienė, S. Ce- 

dronienė, M. Jasilionienė, O. 
Pašokienė. J. Gužas, M. česnie- 
nė, S. Kleizienė, K. čiurlys, A. 
Dagis, O. Dobinienė, G. Wari- 
son 75c.

Aukavusieji prakalbose rug
sėjo 24-tą buvo paskelbti rug
sėjo 28-tos Laisvėj, vietinių ži
nių puslapyje, o po prakalbų 
priduotos tam pat tikslui aukos 
paskelbtos spalių 4-tos Laisvė
je.

Aukos Rugpjūčio Mėnesi
Moterų kliubo susirinkime 

buvo suaukota ir suma buvo pa
skelbta Laisvėj, rugpjūčio 25- 
tos laidoj, bet vardai nebuvo 
paskelbti, tad jie skelbiami čio
nai :

Aukojo V. šibeikienė ir E. 
Granitskienė po $2.

Po $1: S. Petkienė, S. Be- 
dermanienė, J. Augutienė, S. 
Vaitkienė, U. Sinkevičienė, O. 
Reinhardt, M. Jasevičienė, E. 
Paškauskienė, M. Bonkevičienė, 
E. Kasmočienė, S. Sasna, K. 
Petrikienė. Tie vardai turėjo 
būti paskelbti rugpj. mėnesį, 
bet komisijai nebuvo priduoti.

O. D ep šiene, 
Komisijos sekr.

parankumuiEkonomijai 
pritaikyta suknelė, kuriai ža
ketukas gali būti iš skirtingos 
medžiagos, bet uždėjus suk- 
nelinės medžiagos atlapus į- 
gauna kostiumo formą. Gau
nama 12 iki 20 dydžio.

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

ir

Vaikai Gali Daug 
Išmokti

Kiekvienas vaikas, jeigu 
tėvai to norės, gali lengvai 
išmokt bent dvi kalbas. Kū
dikiui viskas pasaulyje yra 
nauja, jis viskuo nuošir
džiausiai domisi ir gerai įsi- 
tėmija, išmoksta. /

Aną dieną spaudoje buvo 
raportuota, kad Syracuse, 
N. Y., randasi Columbų 
dviejų, metų amžiaus dukre
lė, kuri kalba lenkiškai su 
motina, graikiškai ir tur
kiškai su savo senute ir 
prosenute ir angliškai su vi
sa šeimyna.

Užtenka vien tik gero kau
lo, kad užvirti-užskaninti kruo- 
pienę.

Dėl Rašto Apie D-rę 
J. Baltrušaitienę

;Nuo kelių asmenų gavo- 
rrie padėkos pareiškimų, 
kad mūsų skyriuje pereitą 
savaitę atžymėjome vetera
nės Amerikos lietuvių judė
jime daktarės Johanos Bal
trušaitienės siekimąsi moks
lo ir veiklos lietuvių visuo
menėje. Tūli dar nurodė ir 
trūkumus, taipgi suteikė la
bai vertingos medžiagos.

Reikia sutikti, jog pasta
bos dėl trūkumų labai vie
toje. Keli bruožai iš daugy
bės tokių jos turtingame 
veiksmais gyvenime tepa- 
naudojant, kas neišvengia
ma iųiant tik viename 
straipsnelyje, reikėjo tai ir 
atžymėti rašinyje. Dėkoja
me visiems už pastabas ir 
medžiagą, kuri bus panau
dota ateityje prie atitinka
mos progos.

Daržovės Rudenį 
Ir Žiemą

Šiemet visur, nekalbant 
jau apie provinciją, bet ir 
miestuose, kur tik koks 
kampelis tuščios žemės ra
dosi, liko paversta į Perga
lės Daržą. Tuo būdu užauk
lėta daug daržovių. Dabar 
svarbu jas išlaikyti kuo il
gesnį laiką ir sunaudoti.

Artinantis vėsioms nak
tims ir pirmajai šalnai, ne
kuriu daržovių sezonas už
sibaigia, kaip, pavyzdžiui: 
pamidorai, pipirai, egg 
plants, agurkai, melons ir 
svogūnai. Šios daržovės ge
riausia nuskinti, jeigu ne
galima apdengti.

Pamidorus nuskynus, ža
lius laikyti tamsioje vėsioje 
vietoje ir palengva prinoks
ta. Norint greičiau prino
kinti, laikyti šilčiau. Dar 
geras būdas yra: pamido
rus išrauti ir už šaknų pa
kabinti kur /pastogėje.

Kopūstai, salierįai, brus- 
sels sprouts ir braccoli turi 
būti palikti darže iki kol 
pašala. Jos rudens vėsiu lai
kotarpiu gerai auga. Ypač 
šios daržovės šiuo būdu yra 
ilgiau išlaikomos, negu skie
pe, kur daržnai būna per 
šilta ir sausa.

Salieriai galima ilgai iš
laikyti. Kur skiepe papylus 
žemės ir su šaknimis sudė
ti į tą žemę. Žemę retkar
čiais reikia palieti.

Kopūstai tuo būdu irgi 
galima laikyti. Bet kopūstų 
galvas galima sudėti lenty
nose, kur skiepe. Žinoma, 
skiepas neturi būti per šil
tas ar sausas. Antraip dar
žovės ilgai neišsilaikys.

Brussels sprouts nurovus 
ar nupjovus sudėti kietai į 
krūvą vėsiame skiepe.

Šaknįnės daržovės, kaip 
morkos, burokai, grieščiai 
ir parsnips turi būti palik
ti, kur auga, iki šalčių (20 
laipsnių F.). Paskutinėmis 
savaitėmis daug dar užau
ga. Bet svarbiausia nesu
vysta, nenustoja skonio ir 
maisto vertės.

Cibuliai, česnakai, squash 
ir pumpkin laikyti sausoje 
vietoje. Gerai tinka attic.

Šakninės daržovės ge
riausia ir ilgiausia išsilai
ko sudėtos į smėlį skiepe.

Aldona.

Moterys, Būkite Pačios Savo 
Krašto Gaspadoriais!

Dar Galima Susikenuoti 
Vaisią ir Uogą

Jau buvo minėta, kad 
uogų ir vaisių sunkos gali
ma išlaikyti be cukraus ir 
be virinimo, tik užkaitinus 
iki 190 laipsnių F (vanduo 
užverda 212 laipsnių karš
tyje)., Toks užkaitinimas 
vadinamas pasterizavimu.

Nevirintos vaisių sunkos 
išlaiko naturališkesnę spal
vą ir daugiaū vitaminų.

Kita gerove tokio neviri
nus taupymo yra ta, kad 
jam galima vartoti silpnes
nio, prastesnio stiklo bonkos, 
kurios neišlaikytų “pres
sure cooker’io” ar verdančio 
vandens maudynės spaudi
mo. Tinka bile kokia bon- 
ka, vienok ir šiuo būdu pre- 
zervavimui vaisių ar uogų 
sunkos bonkos turi būti to
kiame stovyje, kad būtų ga
lima aklinai uždaryti, ne
praleistų oro.

Bonkų Paruošimas
Gerai išplauti su karštu 

muiluotu vandeniu ir pavi
rinti 10 minučių tyrame 
vandenyje užmušimui bak
terijų (sterilizavimui). Iš
traukus iš verdančio van
dens, į karštą, tuojau, pilti 
sunką. Bonkos gali’ būti ir 
iš anksčiau paruoštos, bet 
pripylimo laiku jos turi būti 
verdančiai karštos.

Kad apsaugoti nuo su- 
trįikimo, paprastai bonkos 
merkiamos į dar neužkaitu- 
sį vandenį ir sykiu su van
deniu užvirinamos arba, rei
kiant ant greitųjų paruošti 
kitą, trečią eilę bonkų, pir
ma sumerkiamos į apykarš
tį, o tik paskui į verdantį 
vandenį. Ant puodo dugno 
visuomet turi būti koki gro
teliai ar storokas audekli
nis paklodas.

Parinkimas Vaisių
Vynuoges sunkoms pata

riama parinkti gerokai nu
nokusias, geriausia Con
cord, Catawba ar įves rū
šies.

Obuoliai — nunokę, bet 
ne per minkšti, rudeniniai 
ar žieminiai. Sumalti ar su
trėkšti grūstuve ir sunką 
perleisti per audeklinį koš
tuvą.

Rhubarbo — minkšti, sul
tingi stiebai supjausčius į 
mažus šmotelius užkaitinti

iki vanduo pradės virti. Su
grūsti ir persunkti karštus.

Tomaičių — visiškai rau
donas, nunokusias, bet ne- 
nusenusias, sveikas tomai- 
tes. Nuplovus, išpjaustyti 
juodumas, žalius ar pagel
tusius gabalus, išpjauti ko
telio vietas, supjaustyti j 
ketvirtadalius, užkaitinti ir 
sunkti.

Perkoštą sunką supilti į 
dubeltavą puodą, kaitinti 
greit, užkaitus pilti į karš
tas ' bonkas, nepaliekant 
borikoj tuštumos, ir tuojau 
užkorkuoti taip, kad nepra
leistų oro. Laikyti tamsioje, 
vėsioje vietoje.

Žymioji mūsų krašto po
litikos žinovė ir kalbėtoja 
Elizabeth Gurley Flynn, ku
rios prakalbų klausytis vi
suomet skaitlingai sueina 
moterys ir vyrai, draugai ir 
priešai, rašydama apie mo
terų dalyvavimą politikoje, 
sako, jog moterims vartoji
mas savo proto ir balso po
litikoje lygu vartojimui “sa
vo šepetuko dantims.”

Tas taip paprasta, taip 
aiškiai suprantama. O vie
nok dar vis randasi ant tiek 
atsilikusių moterų, kurios 
daleidžia, kad kas kitas ga
lįs už jas atprotauti, už jas 
atbalsuoti.

Tokį aiškinimą moterų 
rolės gyvenime, moterų va
dovė Flynn, Daily Worke- 
rio rugsėjo 30-tos laidoje, 
pašiepia sekamai:

“Taip vadinamuose ge
ruose senovės laikuos (apie 
kuriuos geriausia yra tas, 
kad jie jau praėjo ir dau
giau negrįš) moterų įtaka 
buvo skaitoma tinkamu bū
du moterims veikti į visuo
meniškus klausimus. Visa 
bėda buvo tame — niekas 
nesidarė. Vyrai paprastai 
pasiklausydavo, kartais 
mandagiai, kartais ir ne la
bai, o po to darydavo, kaip 
jiems patikdavo. Moterys, 
sakydavo politikieriai, turė
davo tą įtaką pavartoti, už 
scenos; taip vadinainos 
‘curtain lectures’ ir su ru
da plutele, namie daryti, 
obuoliniai pajai turėjo būti

tos užsceninės veiklos dali
mi. Kelias į vyro protą, 
kaip ir į širdį, sakydavo jie, 
yra per jo pilvą. Veikalas 
‘Life With Father’ pade
monstruoja tą temą kvato
jimą iššaukiančiais vaizdais. 
Bet moderniška moteris 
abejoja apie to anatomišką 
tikrumą.

“Ar moteriškos raganys
tės veikė ar ne, tankiausia 
priklausydavo nuo roman
tiško susidomėjimo, ar fi
nansinės bei socialės galios, 
kokią ta moteris turėjo. 
Jeigu jinai buvo pakanka
mai išteklinga būti nepri
klausoma, ji gal ir pravedė 
savo užmanymus. Įrankiai, 
kuriuos moderniški mote
rys ir vyrai atmeta, būda
vo paskutiniais būdais pa
lenkti stiprų vyriškį — aša
ros, alpimai, isterijos. Rus- 
kinas tai vadina ‘karalie- 
niška galia.’ Visa tai atrodo 
gana paika moderniškai 
moteriai, kuri pasirenka 
protą, paprastą sąmoningu
mą ir veikti tiesiog, negu 
kad per tokią ‘moterišką 
įtaką.’ Daug garbingiau ir 
savigarbiau veikti politiš
kai pačiai už savę. Tai pa
našu vartojimui savo šepe
tuko dantims...” Jį

Spalių 6-ta yra paskutine 
diena užsiregistruoti šio ru- " 
dens balsavimams ir užsira* 
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DIENRAŠČIO LAISVĖS VAJUS 
GAVIMUI NAUJU SKAITYTOJU

Dienraščio Laisvės vajus gavimui naujų skaitytojų prasidėjo su 1 d. spa- 
lių-October ir baigsis gruodžio mėnesį. Kiekvienas apš vietą branginantis 
žmogus, kiekvienas dienraščiui Laisvei gerą velijantis privalo darbuotis 

šiame vajuje, kad gauti savo dienraščiui naujų skaitytojų.

Laisves Kaina Metams $6.50
Kanadoje ir Brooklyne $7.00

Parodykime Laisvės skundikams, lietuviškiems fašistams, kad mes esa
me pasirengę Laisvę apginti. Skaitlingai ir energingai darbuokimės, kad 
gauti savo dienraščiui kuo daugiausia naujų skaitytojų šiuom vajum.

Kai kunigas Petkus skundė Laisvę ir bylai einant 1925 m., laike vajaus 
Laisvė gavo 1,600 naujų skaitytojų. Parodykime tą patį savo priešams ir 
šiemet.

Taipgi Pageidaujame Naujų Va j in inky
Kiekvienas dienraščio Laisvės patrijotas turi dalyvauti konteste gavi

mui naujų skaitytojų savo dienraščiui. Kiekvienas Laisvės skaitytojas yra 
prašomas gauti nors po vieną naują skaitytoją. Stokime į darbą visi, dar
buokimės platinimu savo dienraščio.

DALYVAUJANTIEMS KONTESTE YRA PASKIRTOS SEKAMOS DOVANOS:
1—$50 U. S. WAR BOND; 2—$30 CASH; 3—$25 CASH; 4—$25 U. S. 

WAR BOND; 5 — $20 CASH; 6 — $18 CASH; 7— $15 CASH; 8—$10 
CASH; 9 — $7 CASH IR 10—$5 CASH.

Stokite į kontestą ir gaukite vieną 
dovanos, jūs didžiai gerbs tūkstančiai 
vardą vajininkų surašė.

iš aukščiau nurodytų dovanų. Apart 
Laisvės skaitytojų, matydami jūsų

Prenumeratų kortaš su pinigais siųsdami adresuokite:

LAISVĖS ADMINISTRACIJA
427 LORIMEIR STREET BROOKLYN, 6, N. Y.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Newark, N. J

Parašė ERICH MARIA REMARQUE, Iš originalo vertė J. KALNĖNAS
— -— ••

(Tąsa)

Pirmiausia stebėjomės, paskum sielo- 
jomės ir, pagaliau, abejingai turėjom su
tikti, jog čia nulemia ne dvasia! bet še
petys avalynei, ne mintis, bet sistema, 
ne laisvė, bet mankštymas. Išėjome į ka
riuomenę vedami dvasios pakilimo ir ge
rų norų, bet čia viską darė taip, kad tik 
tat iš mūs išvytų. Per tris savaites įsiti
kinome, jog paštininkas, turįs tris juos
teles, turi daugiau valdžios mūsų atžvil
giu nei kad mūs tėvai, auklėtojai ir visų 
kultūrų epochos nuo Platono ligi Gėtės 
draugėn suėmus. Savo jaunom gyvom 
•akim pamatėm, kad mūs mokytojų kla
siškas tėvynės supratimas čia visų pir
ma yra realizuotas į visišką žmogaus in
dividualybės išnaikinimą, ko gyvenime 
nė iš žemiausio tarno niekada nereika
laujama. Pagarba, išsitempti ramiai, iš
kilmingas maršas, veiksmai su šautuvu, 
‘‘dešinėn, kairėn,” “stukt” kulnimis... 
Čia tave sukeiks ir tūkstantį kartų pri
kibs. O mes savo uždavinį vaizdavomės 
visai kitokį ir manėme, jog mus rengia 
į herojinį, žygį, nelyginant cirko arklius. 
Tačiau greit mes su viskuo susigyvenom. 
Netgi supratome, kad dalis tų dalykų 
yra būtina, bet kita dalis yra visiškai 
■nereikalinga. Tuo atžvilgiu kareivis tu
vi gerą uoslę.

Mūsų klasė buvo išskirstyta į skyrius 
po tris keturis tarp frislandiečių žvejų, 
ūkininkų, darbininkų ir amatininkų. Su 
jais greit susidraugavome. Kropas, Mi
leris, Kemerichas ir aš patekom į devin
tą skyrių, kuriam vadovavo puskarinin
kis Himelštosas.

Himelštosas buvo didžiausias šunalu- 
pys visose kareivinėse, ir tuo jis didžia- 
Vosi. Trumpas drūtas žmogelis, tiesiog iš 
pupų nevaromas, dvylika metų ištarna
vęs, riestais kaip katino‘ūsais, anksčiau 
buvęs laiškininkas. Kropą, Tjadeną, Ves
tų ir mane jis itin įsidėmėjo, nes mu
myse jis įžiūrėjo ramų atkaklumą.

Vieną rytą aš keturiolika kartų tvar
kiau jo lovą. Vis jam buvo negerai ir 
kiekvieną kartą ką nors išrasdavo ne 

-taip ir gana. Ir vėl iš naujo liepdavo 
tvarkyti. Per dvidešimt valandų — žino- 
fria, su pertraukomis — valiau tepiau 
senus kietus, kaip akmenį, batus ir juos 
padariau taip minkštus, kad, rodos, ir 
-liimelštosas nieko negalėjo išrasti. Jo 
įsakymu aš su dantų šepetuku švariai iš
myniau skyriaus būst^. Su Kropu turė
jome nuvalyti šepečiu ir sąšlavų bertuve 
•sniegą nuo kareivinių kiemo. Gal būtu
me ir sušalę bedirbdami, jei atsitiktinai

nebūtų pamatęs leitenantas, kuris mums 
liepė nešintis į kareivines, ir Čia gero
kai išbarė Himelštošą. Tačiau Himelšto
sas po to mus dar labiau ėhiė ^persekioti. 
Man teko keturios savaitės paeiliui 
kiekvieną sekmadienį ęiti į sargybą ir 
taip jau ilgai budėti. Teko nuo galvos 
ligi kojų apsišarvavusiam daryti veiks
mus su šautuvu, klampoti šlapias klam
pias dirvas, dargi ^bėgte marš”, “gulk” 
ir vėl atsikėlus ‘^bėgtė marš”, kol visas 
purvinas nusikamavęs parpuoliau ant 
žemės. Ir po keturių valandų parodžiau 
HimelštoSui švariai išvalytus savo daik
tus. Dėl to rankos buvo nutrintos kruvi
nai. Drauge su Kropu, Vestum ir Tja- 
denu be pirštinių, pilkom rankom turė
jom ketvirtį valandos baltyje išstovėti 
“ramiai”, laikydami nuogais pirštais ap
šerkšnijusią šautuvo tūtą, o tuo tarpu 
Himelštosas žiūrėjo, ar mes tinkamai 
darome veiksmus, norėdamas dėl ko 
nors prikibti. Naktį antrą valandą Vien
marškinis aštuonis kartūs turėjau bėgio
ti nuo viršutinio kareivinių aukšto į kie
mą dėl to, kad mano apatinės kelnės ke
li centimetrai kabojo nuo suolo krašto, 
kur buvo sudėti mūs visų daiktai. Drau
ge su manim bėgo ir budėjąs puskarinin
kis Himelštosas, lipdamas man ant pri- 
trintų kulnų. Per durtuvų kovos prati
mus man nuolat tekdavo fechtuoti su 
Himelštosu, kuria proga man tekdavo 
imti sunkus geležinis modelis, o jis pats 
imdavo lengvą medinį šautuvą, tai jis 
man ir daužydavo rankas, kol mėlynės 
iššokdavo. Pagaliau ir aš kartą išsisma- 
ginau. Supykęs rėžiau su šautuvu per 
pilvą, kad net jis susirietęs sukniubo. 
Kai jis nuėjo pasiskųsti kuopos Vadui, 
tai šis iš jo tik pasijuokė ir liepė ’būti 
atsargesniam. Kuopos vadas savo Hi- 
melštosą gerai pažino, taigi buvo paten
kintas, kad jam bent kartą kaip reikiaūt 
atlyginta. — Aš puikiai išmokau laipioti 
sieninėm spintom. Ilgainiui niekas ge
riau už mane negalėjo sulenkti kelių. 
Drebėdavom išgirdę jo balsą, bet šiam 
laukiniam pašto arkliūi nenusilenkėm.

Aš su Kropu vieną sekmadienį nešėm 
iš nuošalės vietos pasimovę kartį pilnus 
kibirus... Himelštosas su išeigine unifor
ma buvo beeinąs į miestą. Praeidamas 
pro šalį jis mus paklausė, kaip šis darbas 
gerai vyksta. Čia mes tyčia susistumdėm 
ir išliejom visą kibirą nešvarumų ant jo 
kojų. Ir kaip jis įtūžo!

— Tat kvepia tvirtove! — suriko. 
Kropui to ir tereikėjo.

(Bus daugiau)

^Vairūs įvykiai 
Nito Ko Pradėt?

Gyvėharit ‘tuziną- mylių 
nuo šib didmiesčio, prisieina 
rankioti (nors 'dalį tų žinių, ku
rios įvyksta ir kurių niekas ne
paduoda į spaudą: O juk New-; 
arkas turi kelis šimtus Lais-' 
vės skaitytojų ir kiekvienas 
L. skaitytojas,. gaVęs Laisvę, 
tuojaus jieško *iš savo' koloni
jos žinių, kas įvyksta tarpe 
lietuvių, jų veikimo bėi drau
gijinio gyvenimo. Draugai ! ži
nokime, kad d ab ar įvyk
sta mūsų brangaus švietėjo, 
mokytojo Laisvės vajus. Mums 
reikės eiti per žmones užraši
nėti ir atnaujinti mūsų dien
raštį.

Ragi mes galime pasirodyti 
savo dienraštyje apie lietuvių 
gyvenimą, jų darbus, veikimą, 
mūsų kolonijoj ? Mes pasiim
kim pavyzdį iš kitų, palygi
namai, mažesnių lietuviais ap
gyventų kolonijų, kur veik kas 
antra, trečia diena, o rečiau
siai sykį į savaitę rasime ži
nučių, įvairių įvairiausių, ap
rašytų iš jųjų veiklos, darbų, 
įvykių ir t.t. Kuo gi mes, new- 
arkiečiai, aiškiau sakant, jūs, 

‘hewarkieciai, galite pasirody
ti, pasigirti su savo žiniomis? 
O gi veik nieko! Alba Visai 
nieko. Miegame po kepurėmis, 
tai ir viskas. Na, sakysite, kad 
j’au senstu, ilgai dirbu, pa
vargstu, atpratęs ar nepripra
tęs rašyti, ar dar kiek galų 
pridesit. Na, čia nėra jokis 
pasiteisinimas. Ir tie, kurie pa
duoda po 2-3 žinutes į savaitę 
irgi dirba, sensta—veikia, 
kaip ir jūs, newarkieciai, o 
betgi randa ir laiko ir noro 
aprašyti savo kolonijos lietu
vių ir kitų veiklos judėjimus.

Na, gal jau įgrisau jums 
bebadęs į pašones, tai pradė
siu nuo įvykių.
Lietuvių-Rusų Chorų Piknikas

Rugsėjo 5 dižną įvyko virš- 
minėtų chorų piknikas, jau 
ketvirtas iš eilės bendrai ren
giamas ir kiekvienas duoda 
gerus rezultatus, kaip dvasi
niai, taip finansiniai.

Programa susidėjo iš trijų 
punktų. Tai buvo, kaip čia pa
sakius, trumpa ir stora. Pir
mas punktas: Sietyno Choras, 
vadovaujamas mūsų gabiosios 
mokytojos, muzikės Šalinaitės- 
Sukackienės, padainavo mūsų 
himną ir keturias koVų ir liau
dies stmagias dainas, kurios 
nepaprastai muzikaliai sude
rintos, nežiūrint, kad keli ge
ri dainininkai nebuvo iš visų 
keturių balsų.

Dainos atlikta, kaip tikrų 
profesionalų. Vis tai dėka mo-

kytojos gabumų ir choristų 
ėnetgijdš, pasišventimo. Štai,’ 
ką', reiškia glaudūs, draugiškas 
kooperkvimas tarp mokytojos 
ir .riiokiniiį.

Antras punktas ~ rusų 
ch'oTas. Daug, škaitlingesnis,. 
bet harmonija neprilygsta sie- 
ty mečiams, nors jų daug dai
nų vienu, dviem balsais; Jei 
pačios rusų dainos n&būtų to
kios smagios, linksmo pobū
džio, tai suprantama, ir skait
lius balsų neturėtų tos reikš
mės. 1

Trečias punktas, tai visos 
publikos mylima šokikų gru
pe, kuri tikrai gražiai links
mino publiką, net nuo sėdynių 
kėldamą. Tai vikrūs, puikiai 
išlavinti klasiški šokėjai-jaU- 
nuoliai. Didele jiems garbė 
priguli.

Piknikas buvo smagus, drau
giškas. Publikos buvo gal ko
kie 6-7 šimtai. Lietuvių skait
lingai dalyvavo. Turėjomė 
draugų net iš Čreat Neėko— 
dd. Bėčiai, Lideikis, Urbonas 
ir kiti — apie pustuzinis.' Iš 
BrO'oklyrto taipgi apie tiek bu
vo. Mačiau Byroną, Judžebtą, 
Grabauską ir kt. OBtavo, drau
gai, kad aplankėt mus.

G. Albinas.

Philadelphia, Pa.
Rugsėjo 21 d. mirė Marijo

na KarVeliėbė '(Adomaičiū- 
tė), 51 mėtų, palikdama nu
liūdime vyrą Anicetą Karvelį, 
sūnų Edvardą, dukteris Ale
ną ir Albertą, posūnį Praną ir 
podukrą Alice. Velionė į šią 
šąlį atvyko jauna mergaitė, 
nes čia išgyvėno 36 metus. Iš 
Lietuvos paėjo, Kauno Sėdy
bos, Pakrojo parapijos.

Kadūrigi velionė Marijona 
turėjo daug pažįstamų ir 
draugų, tai į amžino poilsio 
vietą lydėjo didelė minia jos 
prietelių, ^teikdami jai pasku
tinį patarnavimą ir atsisveiki
nimą'. Palaidota rugs. 27 d.

Velion'ė buvo rainaus ir 
linksmo būdo, su visais gražiai 
sugyveno. Ji su savo gyveni
mo draugu Anicetu niekuomet 
neapleisdavo stambesnių lie
tuviškų parengimų. Ypatingai 
mylėdavo ir smagiai jausdavo
si atsilankius į Laisvės ’bankie- 
tus ir piknikus.

Ilsėkis rkmiai šaltoje žeme
lėje.

S. V. Rtomflfis

'Washington. — Viso nuo 
karo pradžios Ąmerikoje 
jau suimta ljūūl-nas asmuo, 
kaip Vokietijos agentai.

Talkininkai užvaldė Huon 
pussalį N. Guinejoj.
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LINKSMAS AMERIKIETIS

Automobiliui reik gazo, 
Pirkom radiją dėl džiazo, 
Vakare į movies eisim,

Tad be pusryčių apseisim!

Pinigų dažnai pritrūksta, 
O cigarai nuolat rūksta! 
Ryt nevalgysime pietų,

Nes bilų daug nemokėtų.

Griežia radijas per dieną; 
Jau sustabdė vežti pieną... 
Skolink pinigų per Petrą,

Eisime juk į teatrą!

Skolininkai vis bildena:
“Toks ir toks—ar čia gyvena?” 
Radiją ir rūbus ima,

Deda viską į vežimą.

Pečius, lovos išvažiavo,—
Paėmė kiekvienas savo;
Automobilis jau dingo, — j

Toks giliukis, mat, skolingo!

Nuskriaustas gi sako žmonai:
Liko tavo dū sijctfiai,

Nešk greičiau juos užstatyti, — 
/* tijriin “movtes” pamatyti !

PRIE KOZYRŲ
— Sumaišyk kaladę naują, 
Duok man perkęlt ir dalyk! — 
Piktas Džianas reikalauja;
Jam nesiseka šiuo syk.
— Ko tu snaudi? Kiek kožyrų?
— Vieną duok!
— Keliu penkis!
Pačios nesulaukia vyrų, 
Nesumėrkdamos akis.
Dūmai, pelenai ir dūmai.
Laikrodis jau muša dvi.
Kilti pradeda piktumai 
Ir vaidai la’bąi gyvi.
— Duosiu snukin, tai žinosi! — 
Kito rankos nežiūrėk!
— Tu man duosi ?! Tu man dūosi ?! 
Tu verčiau tiktai tylėk!
Pinigai kai kam sudilo, 
Laikas — pusė po trijų. 
Kozyrininkai jau sukilo, 
Nes kišenės tuščios jų.
— ‘Rupužė! Jaba Viskas teko! 
Aš tai “broke” likau visai, — 
Nusiminęs vienas sako, 
Vis žvairuodamas skėtsai.
Vienas rūsčiai kanda lūpą, 
Kito išVaizAa pikta;
Trečias Wi liūdnu ūpą, 
Ir daina ši pabaigta.

Green Star Bar žc Grill
Lietuviškas Kabaretas

Štai

Kas toolfl gražiai laiką praleisti, 'pasilinksminti it pasišokti 
Green Star !Bar and Grill/’ nes žino, 
ad Visados bus 'patdrikiriti.

Parė Kiekvieną Šeštadienį
Ateikite pasimatyti su 'GiVials 

Gerinusiais Alus -Brodklyne

459 GRANO ST.
Skersa! torto Rėpiibilo TeatW) 

BROOKLYN, N. Y.
Tet '4-8698

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mės dalome. Ši speciali pasiūlymą 

savo sehiems ir naujiems pacijanttitos. Nepaisant ’didelio paki
limo kainų ant vidų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame hž šėtias -žėtoals, kainas. .

X-

30 Dienų 
Nuolaida
----- UJ--------------U—

Akiniai 
už$7.50

Atsilankė parodykite. mūfUs ši skelbimą, ir mes duosime 
jutos 10% hdotoidos. Kairios ėž vibnds rftsfds štiktos Yra hū- 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnatftume tik už ęidb.

STE1NGER & STENOER, Oplbittėtrlsts
Tfrooiclyft, (N. Y.

Eduardas Brazauskas Baigė 
iKarininrką Mokyklą

Edwardas Brazauskas baigė 
kafrimhkų mokyklą Christi, 
Tex. Jis dabar jau yra 2-ras 
leitenantas.

Brazauskas yra baigęs Nerzl 
Junior kolegiją. Jo tėvai gyve
na 6115 S. Rockwell Street.

Beje, Edwardas Brazauskas 
yra mokinęsis Purdue Univer
sitete, Indiana valstijoj.

a

ParalyžiaUs Epidemija Prašo
ko Pirmesnius Rekordus

Chičagos YniestAs nematė to
kios paralyžiaus epidemijos 
pirmia’u, kokia yra šiemet. Nuo 
liepos pradžios iki pereito šeš
tadienio užregistruota 557 su
sirgimai. šios ligos buvo žiauri 
epidemija 1917 metais, bet 
tuomet buvo užregistruota 546 
susirgimai.

Nežiūrint, kad šiuo laiku 
daugiau susirgimų, bet mirtin
gumas kur kas mažesnis. 1917 
metais nuo paralyžiaus mirė 
187 ligoniai, o šiemet tik 56 li
goniai.
Kalėdiniu Dovanų Spausdinti 

Siuntiniai Kariams
Chicagos pašto viršininkas 

Ernest J. Kruetgen skelbia, 
kad nuo rugsėjo 15-tos iki spa
lio 15jtos spausdinti siuntiniai 
dėl karių kalėdinėm dovanom 
nereikės specialių leidimų ir 
brangiau mokėti. Tai siuntiniai 
kariantis užsieniuose.

Taigi, kurie norite pasiųsti 
žurnalų, knygų bei laikraščių, 
tai siųskite šiuo tarpu. Tie 
siuntiniai bus persiųsti ir pri
statyti laiku kaipo kalėdinės 
dovanos mūsų šalies karinių 
pajėgų nariams, tarnaujan
tiems užjūriuose.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 10 d., 7 v. v., 
Liaudies Name, 735 Fhirfnoun't Ave. 
Visi nariai būtinai dalyvaukite, tu
rime daug svarbių reikalų. — S! R., 
SOkr. (235-237)

BALTIMORE, MD.
Lietuvių Moterų Mezgėjų Kliubas 

rengia išvažiavimą, sekmadienį, 10 
d. spalių, pas M. Kučinską, Ham
monds Ferry Rd., arti Potapsco Ri
ver. Pradžia nuo 12 v. dieną. Tai 
bus paskutinis šio sezono išvažiavi
mas. Kviečiame visus dalyvauti, pa
remti prakilnų darbą. Mes pasi
stengsime turėti gėrimų, užkandžių. 
Dėsime visas pastangas, kad atsi
laikiusieji būtų patenkinti. — Ren
gėjos. (235-237)

Hamtramck, mich.
ALDLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, spalių 10 d., 10 vai. ry
to. 3014 Yemans. Visi nariai malo
nėkite būti laiku, nes yrp daug 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(235-237)
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DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Eftjmboldt 2-7964

530 Summer Avenue ?
Arti Chester Avėnue

Newark, n. J.

Phgėlbėkit savo tautai pirkda- 
' mi bonus ir Štampais

imiiimHiiummHiiiiiniHffluiiiiiiiiiMDUiiiimiiUHHiifluiwiniMuiHniMininfli^

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

LIETUVIŠKAS * 

Trak tyri u s 
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rhfeingold Yxtra Dry Alus ,* 

Didelis paslrlnklmhs visokių 
Vyhę ir Degtinei

I 1

Kasdien Turime 
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
ftavininkaa

411 Grand St. Brooklyn

‘iiwmiri trrimu-

Fotografas
Traukiu paVėik^lus familijų, ves
tuvių kitokių 'grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu /tokio 
dydžio, kokio pa-

\ ’geidaujama. Tai
pogi a’tmaliaVoju 
įvairiom spalvom >

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 
Kanip Brbadway ir Stone Avė.- < 

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

Jr

(Shatinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Šateikiam garbingas laidotuves

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.

Tetol. Virginia 7-4409

X. i-------- L

Ifres taipgi aprūpinant aliejum tuos, kuriė savo (namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Ino.
496 GRANU ST. •> BROOKLYN, N. Y.

Telefonas ĖVėrgreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų ah'glis išsibaigs fki phj(ktrtiham 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. ^Nfes žiemą yra 

sunkos pristatymas anglies.

’I .-.i..'.—A

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės fcrifc manęs dieną 
ar naktį, greit sutėikMi- 
fhe modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

’modemiškai įrtioSta ‘mū
sų šeiVneninČ. MūmU pa
tarnavimui ir kainomiš 

būsite patetkinti.

1113 Mt Vernon Si 
Philidciphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Parašiutų Daliniai Išvystyti 
Amerikos Eksperimentais

Laisve, Lithuanian Daily Newt 
.....ii ! i

Nacių karo “lordai” ir 
propagandistai gyrėsi, kad 
parašiutų daliniai buvo pa
gaminti Vokietijoj (made 
in Germany). Bet kaip jų 
pasigyrimus apie išvystymą 
įvairių kitų moderninių ka
ro technikų, taip šį “patvir
tinimą” galima užginčyti.

Ašis pirmiausia vartojo 
“paratroops” kovoj, sako 
biuletinas National Geogra
phic Society, bet šie karei
viai, kurie krito iš dangaus, 
buvo tikrai toki amerikonų 
kilmės kaip “ice-cream 
cones” ir obuolių pajus, ir 
parašiutų daliniai,kūne pir
miausia įėjo į Siciliją, de
monstravo moderninio ka
ro techniką, kuri buvo pir
miausia išbandyta Jungti
nių Valstijų.

Benj. Franklin numatė 
juos, generolas Billy Mit
chell rėmė juos ir Jungtin. 
Valstijų armija darė’išban
dymus su jais prieš 15 me
tų. Kada Franklinas buvo 
Francijos ambasadorius iš 
jaunų Jungt. Valstijų, jis 
matė baliono skridimą Pa
ryžiuje lapkričio 21 dieną, 
1783 m. Šis įvykis yra už- 
rekorduotas istorijoje kai
po pirmas žmogaus skridi
mas ore. Vėliau, jis kalbė
josi su tais, kurie darė eks
perimentus parašiutais. Jo 
vaizduotė permatė ateitį ir 
jis tuomi laiku parašė, kad 
už keliolikos metų šalys tu
rės apsaugoti savo jėgą nuo 
“dešimt tūkstančių vyrų, 
kurie kris iš debesų.”

Pirmas parašiuto nusilei
dimas iš lėktuvo—nors nu
sileidimai iš balionų įvyko 
prieš šimtą metų—buvo pa
darytas vieno Jungt. Vals
tijų armijos kapitono, 
Capt. Bert. Berry. Jis nu
sileido iš seno Benoit lėk
tuvo, kovo mėn., 1912 m., 
kurio pilotas buvo Tony 
Jannus. Tada buvo manyta, 
kad parašiutas galėtų būti 
vartotas tiktai kaipo apsi
saugojimo priemonė, jeigu 
kas nors atsitiktų lėktuvui 
ore.

Generolas Mitchell pro- 
• ponavo, kad parašiutas, ku

ris buvo vartojamas kaipo 
išgelbėjimo ore priemonė, 
būtų pakeistas į karo gink
lą. Pirmam pasaulio kare 
jis pasiūlė, kad 20,000 Ame
rikos kareivių nusileistų už
pakalyje vokiečių linijų, bet 
niekas neišėjo iš to.

10 metų vėliau, balandžio 
mėn., 1928 m., Amerikos ka
reiviai Chanute Field, Illi
nois, darė eksperimentus 
masiniais šokimais iš lėktu
vų; po dešimt asmenų nu
sileido parašiutais žemyn.

Taip vadinamas “special 
delivery parachut” pristaty
mui ginklų ir reikmenų kar
tu su paratruperiais buvo 
užpatentuotas Amerikos ar
mijos saržento ir jo “article 
carrier” buvo demonstruo
tas Brooks Field, Texas, 
1929 metais. Ši demonstra
cija, kurią stebėjo Armijos 
nariai, parodė, kaip kulko
svaidis, nuleistas parašiute 
su trimi asmenimi, buvo 
vartojamas 20 sekundų po 
nusileidimo.

Paratruperių idėja kelia
vo įvairiais keliais į nacių 
mintis. Biuletinas praneša, 
kad naciai buvo pirmiausi 
pavartoti parašiutus kare. 
Rusai vartojo parašiutus 
sportuose, kada rusų kari-' 

4? ninkas pasiūlė idėją kaipo 
priemonę pritraukti sovie
tų jaunimą prie skridimo. 
Jis gavo tą idėją stebėda
mas susijaudinimą žmonių

per paradą Amerikoje, ka
da parašiutistai leidosi že
myn iš oro.

11935 m. Rusų Armija sa
vo parade, kuriame lankė
si užsienių attaches, paro
dė, kaip aerodromas galėtų 
būti užimtas 3,500 parašiu- 
tistų brigados, kurie gavo 
savo ginklus, artileriją ir 
net lengvus tankus parašiu
tais. Vokiečių attaches ra
portas apie šį incidentą 
inspiravo nacius traineruo- 
ti parašiutų dalinius. Ka
da nacių paratruperiai užė
mė Rotterdamo aerodromą 
gegužės mėnesį 1940 m., 
įrodydami, kad parašiutas 
yra pasekmingas ginklas 
moderninio karo, Jungtinės 
Valstijos neturėjo nei vie
no paratruperio. Bet Jungt. 
Valstijos, pavartodamos tą 
patyrimą, kurį įgijo prieš 
kelis metus, suorganizavo 
parašiutų batalijoną Fort 
Benning, Georgia.

1941 metų vasarą per ka
ro paradą Dėdės Šamo 
“umbrella boys” demonst
ravo, ir vėliau eskadronas 
lėktuvų nuleido 127 para- 
šiutistus, kurie “užėmė” 
lauką Louisianos valstijoj.

Nuo to laiko išvystymas 
parašiutistų Jungt. Valsti
jose eina plačioj skalėj. Ši 
technika pavartota Sicilijoj 
yra tiktai pradžia. Ji bus 
dar daugiau išvystyta, ka
da mes pramušime Hitlerio 
tvirtovės sienas.

FLIS.

Portland, Oregon
Man teko lankytis Pojętlan- 

de 22 metai atgal. Tada buvo 
mažas miestas, o dabar smar
kiai išaugęs. Daugiausiai Port- 
landą pakėlė Kaiser Co., kuri 
budavoja laivus.

Į Portlandą daugybė žmo
nių suvažiavo iš visų kraštų, 
vyrų, merginų ir per du me
tus nuleido į jūrą apie 250 
laivų, 10 orlaivių vežikų ir 30 
tankerių, kurie aliejų perve
ža. Laivus labai greitai ir 
moderniškai budavoja. Kada 
laivas gatavas, tai, muzikai 
griežiant ir atliekant kitas pa
reigas, jj nuleidžia vandenin.

Nemažai tų laivų su reik
menimis plaukia ir į Sovietų 
Sąjungą. Daug atplaukia ir 
Sovietų laivų į šią prieplauką 
pasiimti reikmenų. Gavę pa
liudymą, mes aplankėm vieną 
Sovietų laivą. Oficierius išve
džiojo po laivą, aprodė, bet 
tuo pat kartu atydžiai tėmijo, 
kuo interesuojiesi. Man buvo 
labai interesinga, kad ant So
vietų laivo tarnauja daug 
merginų, kurios apsirengę 
švariomis ir gražiomis unifor
momis. Jos dirba tikrai sun
kiai ir energingai. Viena mo
teris turėjo 3-ių mėnesių kūdi
kį.

Greta Kaiser laivų budavo- 
jimo milžiniškų fabrikų pa
statyta dideli barakai gyventi 
darbininkams. Baigia budavo- 
ti “nursery”, kur motinos ga
lės palikti savo vaikus ir eiti 
į darbą. Darbininkų vis reikia 
daugiau.

Kada norėjau su lietuviais 
nuvažiuoti į Oregon City, tai 
paklausiau laiškanešio, ar jis 
nežino kur lietuviai gyvena. 
Jis man davė antrašą. Nuėjęs 
radau Keleivio skaitytoją. 
Klausiu, ar daug lietuvių gy
vena. Jis sako, kad tris šeimy
nos. Sakau, kad negali būti, 
nes lietuviai turės pikniką, tai 
turi gyventi daugiau. Jis sa
ko, “o, tai bolševikai.” Matau, 
kad nieko negalima su tokiu 
žmogum susikalbėti, — visai 
suklaidintas.

Paprašiau Laisvės, kad man 
prisiųstų antrašų. Prisiuntė; 

nueinu pas draugus Stupurus, 
visai kitoki žmonės, kurie 
skaito Laisvę; jie ir draugiški 
ir plačiai dalykus supranta. 
Tuojau patelefonavo saržen- 
tui M. Matusevičiui ir tas tuo
jau atvažiavo pasikalbėti.

čia yra neperdaugiausiai 
lietuvių, didžiuma turi farmu- 
kes, gyvena pasiskirstę, bet 
draugiški. Gyvuoja Literatūros 
Draugijos ir LDS kuopos, vei
kia pagal išgalę.

Aš esu sergantis, būnu li
goninėj. Parašiau laišką drau
gams Stupurams ir jie tuojau 
pas mane atsilankė, atvežė pa
siskaityti Laisvę ir Vilnį ir ge
riausius linkėjimus nuo drau
gų Matusevičiaus ir Murphy.

J. Samuolis.

Ritinėliai Kaipo Maisto 
Štampų Grąža Po 

Naujų Metų
Washington. — Maisto 

Administracija žada po 
naujų metų išleist tam tik
rus nemetalinius ritinėlius, 
kuriuos maisto krautuvi
ninkai duos pirkikams kai
po grąžą (čenčių) iš stam- 
pos, kada visa stampa ne- 
praperkama.

Ritinėliai bus pagaminti 
iš švarios dirbtinės (plastiš
kos) medžiagos ir truputį 
didesni už penktuką, bet 
mažesni už “kvoderį.”

Kada šie ritinėliai bus 
paleisti apyvarton, tai 
kiekviena ruda ar mėlyna 
maisto stampa bus skaito
ma 10 punktų, o kiekvienas 
ritinėlis — vienu punktu. 
Manoma, kad jie sutaupys 
daug laiko krautuvinin
kams ir bus parankus da
lykas pirkikams.

Kainų Administracija už
sakys padirbti 400,000,000 
mėlynų ritinėlių ir 500,000,- 
000 raudonų.

Badoglio Žada Demo
kratiją Italijai

Italija. — Maršalas Ba
doglio, Italijos ministeris 
pirmininkas, pareiškė, kad 
naujoji italų valdžia bus pa
statyta demokratiniais pa
matais ir į ją “nebus priim
ti jokie buvusieji fašistų 
vadai.”

Tarp kitko, Badoglio pa
stebėjo, kad Mussolinį paša
linus, “fašizmas sutižo, kaip 
supuvęs obuolys... ir nors 
fašistų partiją turėjo 7,000,- 
000 narių, bet niekas iš jų 
nei kiel^ nesipriešino nau
jajai valdžiai.”

Milionais Sumažėja Franci
jos Gyventojų Skaičius

London. — Imant sykiu 
francūzus žuvusius kare, 
vokiečių nužudytus ir dėl 
alkio mirusius, tai Franci
jos gyventojų skaičius su
mažėjo dviem milionais, 
kaip pranešė B..Townroe, 
Anglijos - Francijos Sąjun
gos veikėjas. Vien mirimai 
nuo džiovos padaugėjo 60 
procentų nuo to laiko, kai 
naciai pavergė Franci ją.

KELEIVINIO LĖKTUVO 
GREIČIO REKORDAS

London.— Amerikinis ka- 
rėivių gabenimo lėktuvas 
DC-53 per 9 valandas ir 34 
minutes atskrido iš New- 
foundlando, arti Kanados, į 
Angliją, atnešdamas 21-ną 
asmenį. Tai rekordinis grei
tis karinio transporto lėk
tuvui, nors bombanešiai yra 
per 6 valandas ir 12 minu
čių perskridę Atlantą, iš 
amerikinio žemyno į Angli
ją

HELP WANTED—FEMALE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS REIKALINGOS MOTERYS

MACY’S TOY RESERVE
231 East 94th Street 

(Tarpe 2nd ir 3rd Avės.)

REIKIA MOTERŲ
Pilnam Laikui — Daliai Laiko

Dirbti prie Pakavimo ir Krovimo Darbo
50c į Valandą

Lengvas darbas prie malonių aplinkybių 
Kreipkitės asmeniškai po viršminėtu antrašu

tarpe 9 A. M. ir 6 P. M.
(241)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS $18 PRADŽIAI
DAUGIAU SU VIRŠLAIKIAIS 

Lengvas fabriko darbas būtinoje pramonėje.
Pakilimai; pastovus darbas.

T. & P. OPTICAL CO.
154 West 14th St., N. Y. C.

_____________________________________ (285)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..patyrę:, dieninis darbas... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
_______ ______________________ (X) 

MERGINOS IR MOTERYS
Reikalingos pilnam ar daliai 

laiko dirbti.
40 VAL. SAVAITE

Lengvas Krovimo Darbas 
CENTURY RIBBON MILLS, INC. 

1071 — 6th Avenue 
(Basement)

(239)

MERGINOS—patyrimas nereikalingas. Paka
vimui vieno svaro pakučių. Gera alga.

SANTORO MACARONI
225 Cook St. Brooklyn.

(235)

RESTAURANTŲ DARBININKES

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

0:30 A. M. 'iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

MERGINOS 17 METŲ AR VIRŠAUS. 
$26 SAVAITĘ UŽ 48 VALANDAS.

Geros darbo sąlygos
NOMA ELECTRIC CORP.
55 West 13th, St., N. Y.

(235)

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)

Danai Sprogdina Nacių 
Kareivines, Fabrikus
Stockholm, Šved. — Atbė

gėjai iš Danijos į Švediją 
pranešė apie sekamus nau
jus danų patrijotų veiks
mus prieš vokiečius:

Danai sprogimais suardė 
dalį vokiečių kareivinių 
(kazermių) Loekkene, kur 
naciai sutelkti atremt gali
mą Talkininkų įsiveržimą. 
Danijos patrijotai bombo
mis susprogdino vokiečių 
naudojamas elektros dir- 
byklas Broendersleve ir Ni- 
be. Jie taipgi sužalojo fabri
ką Hilleroede, kur dirbama 
ratai ir “tajeriai’^ vokiečių 
armijai; o Copenhagene 
danai sugadino du nacių lai
vus, priruoštus žydams ga
benti iš Danijos "į Vokietiją.-'

Švedija pasisiūlė priimt 
7,000 Danijos žydų, kuriuos 
naciai areštavo per jų nau
jametines šventes.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS 
18-45 

LENGVAS FABRIKO DARBAS
$26 Į SAVAITĘ: AR DAUGIAU 
PRADINIAMS. $29.90 IKI $33 PA
SIEKIA PO 4 MĖNESIŲ. PATYRI

MAS NEREIKALINGAS. 
BŪTINA PRAMONE. 

ASMENYS IŠ KARINIŲ AR BŪTINŲ DAR
BŲ NEPRIIMAMI BE DARBDAVIO PA

REIŠKIMO JŲ ATLIEKAMUMO.

NATIONAL BISCUIT CO.
445 W. 15th St., prie 10th Ave., City

(237)

MERGINOS IR MOTERYS
Lankstymų tissue popieros patteraų. 

Gera alga; linksmas darbas.
Pradinės ar patyrę; apmokamos vakacijos.

ADVANCE PATTERN CO.
831 East 38th St.

(238)

MERGINOS-MOTERYS
18 iki 40 lavinimui lengvam, Svariam fab

riko darbui. $23.40 už 48 valandas laike 
mokinimosi. Nuolatinis darbas; Vakacijos 
su alga. Švarios, malonios darbo sąlygos. 
2 '.blokai nuo 7th ar 8th Ax#e. subway.

KENT PAPER CO.
55 Van Dam St. — N. Y. C.

MERGINOS-MOTERYS
Patyrimas nereikalingas. Lankstymui, į ma
šiną .leidimui, priėmimui ir iškratinėjimui. 
Apmokamos vakacijos ir ligoj paliuosavimai.

Gotham Steam Laundry 
543 West 23rd St.

I (287)

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIAUS 16 IKI 45

VISOKIEM DARBAM 
POPIERINIŲ DIRBINIŲ FABRIKE 

DAROMA BŪTINI SVEIKATAI 
DIRBINIAI

Mums reikia mašinų prižiūrėtojų, pakuotojų, 
peržiūrėtojų ir bendrai pagelbininkų. 

Darbas lengvas, švarus, linksmas.
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

Pastovūs Darbai
Kreipkitės ar rašykite, 840 East 134th St. 

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo.
(235.)

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 PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

Iš karinių darbų nepriimami

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 

56 W. 23RD ST.. N. Y.
Arba kreipkitės 6 P.M. fki 9 P.M.

TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

JAUNI VYRAI
18 ar viršaus. $26.00 už 48 valandų sa

vaitę. Lengvas, švarus fabriko darbas. Pa
stovus darbas. Vakacijos su alga. Linksmos 
aplinkybės. 2 blokai nuo 7th ar 8th Avė. 
subway.

KENT PAPER CO.
55 Van Pam St. — N. Y. C.

REIKIA VYRŲ
WEIGHERS & MIXERS

Prie dry colors ir Varnišių
NUOLATINIS VIDAUS DARBAS 

UNIJINE DIRBTUVE 
40 VALANDŲ SAVAITE 
Viršlaikiai jei pageidaujama 

Dirbtuvė Hackensack, N. J. 
Kreipkitės į Mr. Durso 

INTERNATIONAL PRINTING INK CO., 
INTAG PLANT, ANILINE »EPT.

Route ^7
Between Lodi & Hackensack, N. J.

(H87>

__ PenkU. PuaUyia

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

BERNIUKAI-VYRAI
18-50

MAISTAS LAIMES KABĄ 
KRAFT CHEESE CO.

TUOJAU GAUNAMI
DARBAI FABRIKE

TOJE

BŪTINOJE PRAMONĖJE
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS
KREIPKITĖS

812 JERSEY AVENUE, JERSEY CITY 
,7 A. M. — 5 P. M.

TELEFONAS JOURNAL SQUARE 2-6040
JEI ESATE BŪTINUOSE VEIKSMUOSE, TAI NESIKREIPKITE.

(240)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

NAKTINIS SARGAS
Turi būt galintis aptvarkyti pečių, 

low pressure steam boiler.
Linksmos Aplinkybės 

Nuolatinis Dafbas
Kreipkitės tarp 9 A. M. ir 11 A. M., 

Trečiadienį.

HIGGINS INK CO., INC.
271 — 9th St., Brooklyn.

REIKIA 
APVALYTŲJŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
GERA ALGA

Būtini Kariniai Darbai Dabar 
Po Karo Bus Praplėsta Programa 
Iš būtinų darbų reikia turėti darb

davio pareiškimą dėl jūsų 
atliekamumo.

Kreipkitės 9-5 Kasdien 
Į Employment Ofisą

AMERICAN
EXPORT AIRLINES

Sea Plane Base, LaGuardia Field, 
Jackson Heights 

(Independent I.R.T. ar B.M.T. iki 
74th St. ir Roosevelt Ave.

Važiuokite LaGuardia Field Busu.)
(239)

RESTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS 

VIRTUVĖJE
2 KARTU I DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9 :30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

VYRAI
16 METŲ AMŽIAUS AR VIRŠAUS
Daliai ar Pilnam Laikui

Būtinas Karo Darbas
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

IŠSILAVINSITE GERESNĖMS POZICIJOMS

Gaylord Container 
Corp.

FT. OF BROADWAY 
JERSEY CITY

Važiuokite Marion Bušu nuo Journal Square 
iki mūsų dirbtuvės.

(235)

VYRAI
KAIPO PAPRASTI 

DARBININKAI 
plieno sandėliui

1-mam, 2-ram ir 3-čiam šiltam 
40 valandų savaitė

Su mažiausia 8 vai. viršlaikių 
ir daugiau jei pageidaujama. 
PRADŽIAI 78c Į VAL.

Patogi Vieta
Kreipkitės asmeniškai

Iš karinių darbų nesikreipkite be 
darbdavio pareiškimo dėl jūsų 

atliekamumo.
Matykite Superintendentą

Peter A. Frasse & Co., Juc.
17 GRAND STBEET, 

At 6th Avė., City.
(285)

HELP WANTED—MALE 
, REIKALINGI VYRAI

VYRAI
BENDRAM APVALYMO DARBUL 
VĄLANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE* 
FONUOKITE.
________________roįOĮ
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

PATYRĘ
VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 

KREIPKITĖS J MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE., IR 

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

(X) Ų i

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 

PE5KURYS
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami

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

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI S P.M.
TIMES SQ. STORE, 1406 BROADWAY

REIKALINGI KEPĖJŲ 
PAGELBININKAI

Dieninis darbas. Patyrimas nereikalingas.
CALIFORNIA PIE BAKING CO. |
. 330 Douglass St.,

Brooklyn. ,
<235) 1

MAŠINISTAI
KURT VERSEN CO.

KREIPKITĖS PER
U. S. EMPLOYMENT SERVICE 

404 38TH ST., UNION CITY, N. J.
(230

REIKIA
VYRŲ I

BENDRAM APVALYMO DARBUI 
DIDELIAI KEPTUVEI 

Gera Alga 
Išlikas ir Pusė 
Už Viršlaikius

CUSHMAN’S SONS, INC.
8839 Park Ave. — Bronx

(288)

VYRAI

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

' VYRAMS SANDĖLYJE

PAKUOTOJAMS

PRIĖMIMŲ VYRAMS

5 DIENŲ SAVAITĖ

PROGA PAKILIMAMS
KREIPKITĖS I EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P.M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Viaom Subvėm

JAUNI VYRAI
BOTINA PRAMONE

$27 pradžiai. Alga pakeliama laike 
savaičių. Penkių dienų savaitė. Po karinio 
darbas. Iš karinių darbų nepriimame.

KNAPPHEIDE
1684 York Avė. (tarpe 88 ir 89 Sts., N.Y.C.) 

(285)
-u---------- - - r ' ~ i-T

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

■-.t
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NewWko*v^g0^Zliiios
Jaunimas Surengė Įdomų ir 

Sėkmingą Vakarą z
Spalių 2-ros vakarą įvykęs 

Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 200 kuopos balius tikrai 
buvo sėkmingas ir įdomesnis- 
skirtingesnis nuo daugelio ki
tų.

Pirmu žvilgsniu metėsi į a- 
kis naujai išdabinta salė — 
nuo pradžios iki galo. Sienos 
papuoštos daugelio kariškų 
kempių vėliavukėmis, kurias 
prisiuntė nariai kariškiai at
minčiai savo kuopai, drau
gams. Toliau randi ant did
žiulių kortų sugrupuotus ka
rių paveikslus. Po paveikslais 
surašyta vardai, jų laipsniai, 
tarnybos sritis. O pačiame 
gale, prie estrados, iš vienos 
pusės stovi - žvaigždutėmis nu
sagstyta vėliava 
line centre. Tai 
liava, parodanti, 
narių tarnauja 
ginkluotose jėgose. Gi kitame 
krašte stovi didelė iškaba su 
vardais šešių, jau padėjusių 
gyvastis mūsų krašto tarnybo
je.

Visa tai sudaro nepaprastą 
įspūdį, kažkaip persistatai, 
kad ir tie jau seniai nematyti 
jauni draugai randasi kartu 
su mumis.

Biskelį pabuvojus, buvo ir 
trumpa programa, kurioje va
karo komisijos pirmininkas 
Walter Kubilius pakvietė pa
sakyti po trumpą kalbą R. 
Mizara, LDS Centro pirminin
ką, taipgi advokatą Keistutį 
Michelsoną, šios kuopos ir 
nacionalio LDS Jaunimo Ko
miteto pirmininką. Pasakęs 
trumpą, ryškią kalbą atžymė- 
jimui LDS jaunimo rolės lai
mėjimui karo ir pagarbą jų 
tėvams, kurie išauklėjo sąmo
ningus kovotojus, Michelsonas 
iššaukė keliolikos' karių čion 
buvusius tėvus ir žmonas atsi
stoti supažindinimui. Jie buvo 
publikos širdingai pasveikinti.

Tarpe dalyvavusių iššauk
tųjų buvo Stupurai, Green’ai, 
Kazakevičiai, Purvėnai, Dobi- 
niai, Jakštienė, Sinkevičienė, 
Daniels, Young, Kartonas.

Tai tik šios kuopos narių 
tėvai. Čionai buvo dar daug 
motinų—tėvų ir žmonų tų L. 
D.S. narių, kurie priklauso ki
tose kuopose, kaip ir tų, kurių 
vaikai nebuvo šios organizaci
jos nariais. Jie susirinko, nes 
visi įvertina tą organizaciją, 
kuri taip gražiai moka pa
gerbti savo narius kariškius ir 
jų tėvus. Jie atėjo tą gražų 
darbą paremti, nors jų pačių 
šeimynai ir netenka būti tų šį 
vakarą specialiai pagerbtųjų 
sąraše. Viena kuopelė negi 
gali viso miesto reikalus pa
dengti.

Kaip būtų buvę gražu, kad 
visos Brooklyno lietuvių orga
nizacijos bendrai būtų suren
gusios ką nors panašaus, mil
žiniško, visiems mūsų kariams 
ir jų tėvams pagerbti. Tas ir 
būtų buvę galima padaryti, 
jeigu ne trockistinės-smetoni- 

-nės - klero “trejankos” fašis
tiškas skaldymas lietuvių vi
suomenės į “tyro kraujo lietu-

porai dienų atlankyti 
woodhaveniecius Jakš- 
parlydėdamas žmoną 
LDS Centro tarnautoją,

su 
su-

Komunistai Nukėlė Sa 
vo Prakalbas Dėl Re-

gistracijos

Peter V. Cacchione Sa
vo Rėmėjuose Turi 

Ir Kunigų

su 800 skait- 
tarnybinė vė- 
jog tiek LDS 
mūsų krašto

vius naciškus arijonus” ir į 
kokius tai “netyrus.”

Pramogoje dalyvavo ir ke
letas pačių kariškių: Frank 
Yakštis, štabo saržantas, par
vykęs 
tėvus, 
čius, 
Annę,
kuri pas jį praleido savo ato
stogas; Eddie Green, ir John 
Stirbis, korporalas. Skaitlinga 
publika buvo mišri: daug jau
nimo — jaunų merginų ir mo
terų, — karių žmonos 
mažai kūdikiais, seserys,
žadėtinės, draugės. Buvo ir su
augusių geroka atstovybė, žo
džiu, paremta geras tikslas ir 
smagiai pabaliavota.

Jaunos gaspadinės šį kartą 
buvo pasiruošusios su vaišė
mis lietuviškai publikai. Val
gių turėjo labai gerų ir užten
kamai visiems.

Komisijoj ir vakare šios 
pramogos sėkmingumui dirbo 
Alda Orman, Beatrice Kala- 
kauskas, Julia Laukaitis, Elsie 
Gasiunas, Frances Pakalniš
kis, Mary Sincus, Helena In
cas, Lea Kairys, Walter Kubi
lius, Helen Zablackas.

Tai buvo pirma pramoga 
šio sezono ir reikia pasakyti, 
kad paliko sekamoms gerą 
kreditą. Veikiausiai tam ge
ram ūpui padedant ir moterys 
šiame baliuje išpardavė apie 
80 tikietų savo būsimam ba
liui šį šeštadienį, taipgi Lais
vės salėj, kur surengta ir šis 
pirmas ir sėkmingas vakaras.

Rep.

Pametė Vieną Teisėjys 
tę, Kad Gauti Kitą

Thomas A. Aurelio, kandida
tas į teisėjus ant republikonų 
ir demokratų partijų tikieto, 
pereitą penktadienį įteikė ma
jorui LaGuardijai savo rezigna
ciją iš miesto teisėjo vietos.

Aurelio sakėsi metąs teisė- 
jystę dėlto, kad esą pareikšta 
abejonių dėl jo tinkamumo to
liau eiti tas pareigas, bet dirb
siąs už savęs išrinkimą į teisė
jus. Jis esąs tikras, kad balsuo,- 
tojai jį išrinksią. Tačiau žino
vai sako, jog jis pasiskubino 
pats rezignuoti, kad neduoti 
progos jį išmesti iš miesto tei
sėj y stės.

Prieš Aurelio kilo audra pro
testų ir pastangos numesti nuo 
balotų po to, kai buvo viešai 
įkaitintas gavus demokratų no
minaciją per turčiaus raketie- 
riaus Franckie Costello įtaką, 
kuriam Aurelio esąs prižadėjęs 
“nemirštamą ištikimybę.” Toks 
pažadas esąs girdėtas per jų 
dviejų pasikalbėjimą telefonu. 
Po to abi partijos norėjo Au
relio numesti nuo savo balotų 
ir pastatyti kitus kandidatus, 
bet teismai neleido, Aurelio li
kosi ant balotų.

Paskutine Diena Piliečių 
Registracijai

Trečiadienis, spalių 6-tą, 
yra paskutinė diena piliečių 
registracijai balsavimams. Kas 
nebus užsiregistravęs, negalės 
balsuoti šiuose rinkimuose, 
taipgi negalės nominuoti kan
didatų ateinančiais metais.

Pirmomis keturiomis regis
tracijos dienomis registracija 
nebuvo pakankamai skaitlin
ga. Dėl to darbininkų vadai 
perspėjo, kad jeigu paskutinė
mis dienomis registracija ne
pagerės, masės žmonių neuž
siregistruos, nepasiruoš balsa
vimams, yra pavojus, kad de- 
fytistai ir visokį kiti rekacinin- 
kai laimės rinkimus. Jų ma
šinoms balsus duodantieji 
žmonės neužmiršta užsiregist
ruoti, su visokiausiais paža
dais juos tempte nutempia už
siregistruoti ir balsuoti.

Darbo žmonės, visi eiliniai 
piliečiai, kurie nori išrinkti 
gyventojų gerovei miesto va
dovybę — miesto tarybą, taip
gi gubernatoriaus padėjėją, 
privalo patys užsiregistruoti 
ir paraginti savo draugus 
namiškius padaryti tą patį.

Užsirašykite Partijų 
Balsuotojais

Dar kartą primename,
registracija ir užsirašymas — 
ne tas pats. Kada įeini į re
gistracijos stotį ir užrašo jū
sų vardą, pavardę, adresą ir 
kitas reikalingas informacijas, 
registracija jau yra baigta. 
Bet ne užsirašymas. Ten pat 
jums duoda korčiukę, ant ku
rios surašytos visos trys did
žiosios partijos — American 
Labor, demokratų, republiko
nų. Jums, kaip darbo žmogui, 
artimiausia yra Darbo Partija,

įrašy- 
parti- 
Pasi- 
iš tų

bet jeigu dėl kokios priežas
ties laikote tai neparanku, už
sirašykite (enroll) bile kurios 
partijos balsuotoju. Viskas ko 
reikia, tai ant to baloto 
ti kryžiuką (X) ties ta 
ja, kurią pasirenkate, 
rinkti galite tik vieną
partijų, kurios paduota ant to 
lapelio.

Jeigu užsirašysite partijos 
balsuotoju, jūs galėsite atei
nančiais metais dalyvauti no
minacijose kandidato į prezi
dentus ant tos partijos baloto, 
galėsite nominuoti-rinkti tos 
partijos komitetą, nuo kurio 
daug priklauso . ir išstatytų 
kandidatų laimėjimas ar pra
laimėjimas rinkimuose.

Užsiregistruokite nors pas
kutinę dieną, šiandien, spalių 
6-tą ir užsirašykite kurios 
nors partijos balsuotoju. Va
landos paskutinę dieną nuo 

ryto iki 10:30 vakare.7

Lankėsi Brooklyne
ir

jog

Pereitą pirmadienį laisvie- 
čius atlankė prof. B. F. Kubi
lius, bostonietis, atvykęs čio
nai savo profesijos ir kitais 
reikalais. Svečias papasakojo 
naujovių iš Naujosios Anglijos 
lietuvių veikimo, kuriame ir 
jis patsai dalyvauja ir pasikal
bėjome apie visoms koloni
joms bendrus veiksmus.

Atnaujinta Laivakrovių 
Kontraktas

Pasirinko Gerą Laiką 
Gimimui

Kada majoras LaGuardia 
kalbėjo atidaryme miesto va
jaus sukėlimui arti penkių bi- 
lionų dolerių Trečiosios Karo 
Paskolos vajuje, Grand Central 
stotyje, New Haven gelžkelių 
divizijos firmos viršininkas 
jam įteikė pirmąjį šimto dole
rių vertės karo boną, kurį pri
imdamas majoras padėkojo ir 
pasakė, kad bonas yra miesto, 
ne jo asmeniškai ir kad tas bo
nas bus pervestas pirmutiniam 
nuo šios minutės gimusiam ka
riškio kūdikiui.

Tuo pirmuoju pasitaikė Pa
mela FitzMaurice ir pereitą 
ketvirtadienį majoras įteikė 
boną jos motinai, Adelphi ligo
ninėj. Mrs. FitzMaurice gyve
na 215 Herkimer St., Brookly
ne. ’

Intern ational Longshore
men’s Association, AFL, skel
bia atnaujinus su darbdaviais 
kontraktą sekamiems dviem 
metams, senomis sąlygomis, su 
numatomu atnaujinimu dery
bų dėl algų už metu, sekamo 
rugsėjo 1-mą, jeigu sąlygos to 
reikalaus.

Mrs. Irma Chick, savininkė 
gazolino stoties prie 108th St. 
ir Rockaway Blvd., Queens, 
prarado pardavinėtojos leidi
mą trims mėnesiams. Ją kalti
no pardavime gazolino be ku
ponų ir aukštesnėmis už tūbi
nes kainomis.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 ir LDS 14 
bendras susirinkimas įvyks 
7 d., ketvirtadienio vakare,
Rusų Name, 61st Street. Malonėkite 
visi nariai būti laiku. (235-236)

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

kuopų 
spalių 

8 vai.

Komunistai laiko registraci
ją taip svarbiu veiksniu geros 
vyriausybės išrinkimui ir karo 
laimėjimui, jog nukėlė savo 
vadui Fosteriui rengiamas 
svarbias prakalbas, kad nariai 
galėtų paskutinėmis registra
cijos dienomis darbuotis mobi
lizavime žmonių užsiregistruo
ti.

Rengtasis William Z. Fos
teriui masinis mitingas Man
hattan Center, spalių 6-tą, nu
keltas toliau.

Powell Užgyre Davis 
Kandidatūrą

Miesto Tarybos narys 
Clayton Powell oficialiai 
gyrė kandidatūrą Benjamin 
J. Davis, Jr. Davis, negras 
teisininkas, nacionaliai žymus 
veikėjas, yra nominuotas į 
kandidatus miesto tarybom 
Patsai Powell, vienintelis šio
je taryboje esąs negras, šie
met nekandidatuoja.

Powell pareiškė pageidavi
mą, kad Davis būtų išrinktas, 
užimtų jo vietą.

Mieste yra susidaręs .Ne
partinis Piliečių Komitetas, 
kuris energingai darbuojasi 
už Davis išrinkimą. Eilėj jau 
buvusių ir būsimų kampanijos 
mitingų sutraukta žymūs me
nininkai ir kalbėtojai. Mitin
gus lanko daug žmonių visa
me New Yorko apskrityje ir 
Harleme, kur Davis pastaruo
ju laiku gyvena ir veikia.

Spalių 24-tą, Golden Gate 
Ballroom, rengiama masinis 
mitingas, kuriame, abejojama, 
ar tilps publika, kadangi ten 
bus desėtkų scenos ir judžių 
žvaigždžių sąskridis už Davis, 
priešakyje su tokiomis figūro
mis, kaip Paul Robeson, Ted
dy Wilson, Lena Horne, Duke 
Ellington. Taipgi bus žymūs 
darbininkų atstovai.

U Z

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 
Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated * 

Juozas Levandauskas 
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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Stovėdamas ant estrados 
prieš apie pustrečio tūkstan
čio savo parapijonų, Dr. Tho
mas S. Harten, šv.. Trejybės 
baptistų bažnyčios klebonas, 
Brooklyne, pereitą sekmadienį 
pareiškė:

“Peter V. Cacchione yra 
vienu iš tų vyrų, kurie myli 
žmoniją.” Ir jisai prašė pa
rapijonų melstis už jo pasise
kimą rinkimuose. Parapijonai, 
sakė jis, balsuoja, kaip nori, 
bet aš balsuosiu už Cacchione.

Cacchione yra pirmas ir 
vienintelis komunistas New 
Yorko miesto taryboje ir da
bar vėl kandidatuoja iš naujo 
išrinkimui. Jisai buvo dau
giausia dirbančiu karo laimė
jimui ir miesto gerovei tarybos 
nariu.

Mieste pradėta išvežioti 
pienas kas antra diena. Planas 
esąs pravedamas visų' apart 
Sheffields pieno išvežiotojų. 
Jie protestui dėl to patvarky
mo pirmą dieną nestojo dar
ban. Dar nežinia, kaip išsiriš 
šis darbo sulaikymas. 

-----------------
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Trečiadienis, Spalių 6, 194§

Gaisrų Išvengimo 
Savaitė

Pereitą pirmadienį New 
Yorko miestas pradėjo gaisrų 
išvengimo savaitę. Jos pro
gramose, apart akstinimo at
sargumo, bus verbuojami 
liuosnoriai gaisragesiai vieton 
išėjusių kariškon tarnybon re
guliarių gaisragesių.

New Yorko Viešbučiuose 
Trūksta Vietą

New Yorko didieji viešbu
čiai pastaruoju laiku esą per
pildyti svečiais ir tūli iš jų net 
garsinasi užmiesčio spaudoje, 
kad jie dabar neturi kambarių 
ir dar per tūlą laiką nesitiki 
turėti pakankamai kambarių 
visiems jų prašantiems.

FILMOS
“Lad From Our Town” 

Stanley Teatre
Spalių 6-tą pirmu kartu A- 

merikoje pradedama rodyti 
naujausia Ąrtkino filmą “Lad 
From Our Town”, rusų jau
nuolių karo laikų romansas, 
supintas iš meilės viens kitam 
ir pasiaukojimo savo kraštui.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

(Q UETUVIŠKAS KABARETAS
fY STANLEY MISIŪNAS

J (i-^1 SAVININKAS

Stanley Rutkūnas
Savininkas

M

\\LITUANICA SQUARE RESTAURANT

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir 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 CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. 

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

fe

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracij’a Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

Gražus Pasirinkimas 5

Muziejuje Perstatoma 
Chiniečių Gyvenimas 
Brooklyn© Muziejuje, East

ern Parkway, yra išstatyta 
daugelis chiniečių namie var
tojamų rakandų ir virtuvės 
įrankių, taipgi drabužių, ku
rie parodo chiniečių kasdieni
nį gyvenimą. Parodoma seni, 
vartoti šimtmečiai atgal, paro
doma ir nauji, šių dienų.

Virtuvės įrankiuose ir namų 
rakanduose bei jų vartojimo 
tradicijose labai mažai tėra 
kas pakeista tarp seniausių ir 
naujausių. Bet moterys savo 
drabužiuose pajėgusios įnešti 
naujovių, nežiūrint tradicijų. 
Čia yra ir rinkinys tų daiktų, 
kuriuos mes gavome iš Chini- 
jos praturtinimui savo gyveni
mo.

DIENRAŠČIO

LAISVES
KONCERTAS

Įvyks

Lapkričio 14 Nov.

EAST NEW YORK, 
RICHMOND HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, spalių 7 d., 8 v. v., 
Buzelio salėje, Crescent ir Atlantic 
Avė. Kviečiame narius dalyvauti, 
nes turime labai daug svarbių daly
kų aptarti, taipgi bilietai gatavi dėl 
mūsų vakarienės, turime kiekvienas 
pasiimti bilietų ir platinti. — M. 
Klimas, sekr. (234-236)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 1 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, spalių 7 d. Laisvės 
salėje, 419 Lorimer St., 7:30 v. v. 
Kviečiame narius dalyvauti, taipgi 
atsiveskite ir naujų narių prisirašy
ti. (234-236)

Puikiausi modeminiai žiedai 
Setas $80.00 ir aukščiau.

O

Bus

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn. N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS BARTENDERIS
Green Star Bar ir Grill, 459 

Grand St., Brooklyne, reikia bar- 
tenderio dirbti vakarais. Pageidau
jamą, kad būtų patyręs. Gera alga. 
Dėl daugiau informacijų, skambin
kite tęlefonu: Namų—EV. 8-0893. 
Biznio — EV. 4-8698. (230-235)

MUM

Paauksuota# $1.00 Ir aukščiau 
Auksinis $8.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

*

3-jų kavalkų setas, 
$2.110 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
TeL Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.
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426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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