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KRISLAI

Apjakėliai Seilėja.
Faktai ir šviesa.
Darbas Gražus ir Prakilnus.
Paskatinimas Naujiems

Žygiams.
Jie Pasikars ant Liežuvių.

Rašo A. BIMBA.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Niekas nebenustebina ma
nęs, kas išeina iš po Keleivio 
redaktorių plunksnos^ Ten 
Strazdui nusikrausčius, tasai 
šlamštas tiktai dar daugiau su- 
juodašimtėjo. To buvo tikėta
si.

Strazdas ir Michelsonas ne
gali pakęsti Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komiteto garbingos 
veiklos. Nors Komitetas nesi
kiša į jokią politiką, į jokius 
grupinius ginčus, tačiau tie 
piktos valios hitleriniai smala- 
viriai negali praeiti jo neap- 
šmeižę.

Jiems už liežuvio užkliuvo 
Komiteto šešių mėnesių atskai
ta.

Ta atskaita tilpo rugpjūčio 
24 dienos Laisvėje. Atskaita 
aiški. Viskas sužymėta, kas 
pirkta, kokios kur išlaidos pa
darytos.

Bet Keleivis sako:
“Išlaidos susidaro iš tokių 

juokingų įrašų, kaip drapanų 
valymas, $310.25; dėžės ir vi
nys, $311.36; siūlai, adatos ir 
lopai drapanų sulopymui, 
$384.77.”

Šias pastabas rašau ne tam, 
žinoma, kad Strazdą ir Mi- 
chelsoną apšviesti bei pamo
kinti padorumo. Jie jau seniai 
visiems žinomi, kaipo paskuti
niai feikeriai. Rašau visuome
nės informacijai.

Kodėl drapanų valymas yra 
Keleivio redaktoriams “juokin
gas įrašas“? Ar jie niekad 
drapanų nėra davę vąlymui 
(“dry cleaning”) ?

Faktas yra, kad iš dėvėtų 
vilnonių drapanų, aukojamų 
Lietuvos žmonėms, kaip kada 
vienas trečdalis, o kaip kada 
visa pusė nėra išvalyti. Juos 
komitetas duoda išvalyti. Rei
kia užmokėti. Brooklyne ne
pavyko gauti “dry cleaning” 
firmą, kuri valytų už dyką.

Nešvarių gi drapanų Komi
tetas yra nusistatęs nesiųsti ir 
nesiųs.

Apie dėžes ir vinis. Iždinin
kės atskaitoje pažymėta taip
gi “popiera, naphtalin, etc.”

O gal Keleivio štabas žino, 
kur tuos daiktus galima gau
ti už dyką ? .Už pranešimą Ko
mitetas bus labai dėkingas.

Dėžės perkamos nebenau- 
jos, bet vis tiek reikia mokė
ti nuo $1.50 iki $2.00 už dėžę. 
Tik vienam šeštam Siuntiniui 
reikėjo pirkti 68 dėžes! Taip
gi buvo pirkta dvi bačkos 
“naftalino” ir užmokėta apie 
$49. Naftalinas reikalingas 
apsaugojimui drapanų nuo 
kandžių.

Keleivis juokus daro iš siū
lų ir lopų, šitą Komiteto at
skaitos punktą kryžiokai sufu- 
šeriuoja, nepaduoda ištisai. At
skaitoje sakoma:

“Administracijos i š 1 a i dos 
(spauda, pašto ženkleliai, ofi
so medžiaga ir prie drabužių 
taisymo reikmenos — pamuša
lai, adatos, siūlai, etc.) $384.- 
77.?

Vadinasi, čia įeina daug 
daugiau, negu siūlai ir lopai. 
Iš tų išlaidų niekam nemokė
ta už darbą. Visi Komiteto na
riai darbuojasi savanoriai, ne
apmokamai.

Bet už spaudos darbus rei
kia apmokėti; Jungtinių Vals
tijų paštas už dyką nesiuntinė
ja Komiteto laiškų, reikia už
mokėti už ženklelius; daugy
bei drapanų dedami nauji pa
mušalai, už dyką pamušalų ne
galima gauti.

(Tąsa 6-me Puslapy)
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1,000,000 KARIU ŠTURMUOS NACIŲ SIEGFRIEDO LINIJA
JANKIAI UŽĖMĖ LIEGE; 
ARTĖJA PRIE LUKSEM- 
BURG IR VOKIETIJOS

Francija, rugs. 10.—Ame
rika ir Anglija buria di
džias armijas, kokį milioną 
vyrų, šturmuot Vokietijos 
pasieninę tvirtovių liniją, 
vadinamą Vakarų Sieną ar
ba Siegfriedo Liniją. Dau
giau kaip 1,000 amerikinių 
bombanešių vakar sprogdi
no šios linijos fortus ir va
karinės Vokietijos geležin
kelius, vedančius į tą nacių 
tvirtovišką ruožtą.

Diena pirmiau amerikie
čiai paėmė Liege miestą su 
tvirtove vidurinėje Belgijo
je ir pasiekė punktus tik 9

KALĖDINĖS DOVANOS 
KOVŪNAM UŽJŪRIUOSE

Norint, kad milionai Amerikos kareivių ir jūreivių 
užjūriuose gautų Kalėdines dovanas laiku, tai dėžutės 
su tomis dovanomis turi būti išsiųstos tarp Rugsėjo 
(September) 15 ir Spalių (October) 15 d. Bet pagei
daujama, kad Kalėdų dovanos jiem būtų išsiųstos pirm 
Rugsėjo mėnesio pabaigos.

Krautuvėse kiekviename mieste yra specialiai pa
ruoštos dėžutės tiems Kalėdinių dovanų siuntiniams.

Foreign Language Press Division, 
OFFICE OF WAR INFORMATION, 
WASHINGTON, D. C.

Išvien su Sovietais Ju
goslavu Partizanai Lais

vina Savo Miestus
London.— Jungtinių Tau

tų radijas paskelbė, kad 
Raudonoji Armija, perėjusi 
ties Dunojaus Geležiniais 
Vartais iš vakarinės Rumu
nijos į Jugoslaviją, susijun
gė su Jugoslavų partiza
nais; kaujasi išvien su jais 
ir atėmė iš vokiečių bent 
vieną Jugoslavijos miestą, 
praeitos savaitės pabaigoje.

Naujoji Bulgarijos vy
riausybė suėmė visus buvu
sius nuo 1941 m. sausio mi- 
nisterius.

Švedija ' sustabdė nacių kų užbaigia aštuonioliką 
krovinių siuntimą jos gele- metų amžiaus ir turi užsi- 
žinkeliais į Norvegiją

Lietuviai Šimtais Eina j Lietuviškus Raudonosios Armijos Pulkus
Rašo Jonas Šimkus:
Lietuviškoji Raudonosios 

Armijos divizija dabar kau
jasi prieš vokiečius Lietu
vos žemėje. Paskutiniu lai
ku jinai vedė žiaurų mūšį 
prieš nacius į yakarus nuo 
Šiaulių. Ten vokiečiai per
metė frontan dideles savo 
jėgas ir stengėsi atgriebt 
Šiaulius. Lietuvių oficieriai 
ir kareiviai kovojo kaip 
liūtai. Ištisi laukai apie 
Šiaulius tapo nukloti vokie
čių lavonais ir užteršti na
cių paliktais, sudaužytais 
tankais.

Vyriausias Raudonosios 

mylios nuo Vokietijos sie
nos. Kiti jankiai, grumda
miesi per Ardennes mišką, 
užėmė pozicijas už 20 my
lių nuo siaurutės Luksem- 
burgo kunigaikšti jos,*-su ku
ria rubežiuojasi Vokietija. 
Amerikiečiai, tarpe kitko, 
atėmė iš vokiečių St. Hu
bert miestą ir pasiekė Ste. 
Cecile.

Amerikos kariuomenė at
mušė įnirtusias nacių kontr
atakas ties Metz tvirtoviš- 
ku miestu ir paplatino savo 
pozicijas rytiniame Moselle 
upės šone.

Žygiais Bulgarijoje So
vietai Atkirsią 250,009 

Vokiečiu
4

London.— Talkininkų ka
rininkai Londone sako, jog 
vienas iš pamatinių Raudo
nosios Armijos tikslų Bul
garijoje yra pasiekti per ją 
visus tuos Jugoslavijos ir 
Grakijos rubežius, kurie su
eina su Bulgarija. Tuomet 
Sovietai galėtų atkirst ir 
sunaikint bei suimt bent 
•ketvirtį miliono vokiečių, 
kurie dar užsilikę Balkanų 
kraštuose.

Washington. — Amerikoj 
kas mėnuo po 35,000 berniu- 

registruot karinei tarnybai.

Arm. komandierius, marša
las Stalinas vėl dėkojo lie
tuviškiems pulkams už drą
sius žygius.

Šiauliuose vokiečiai sude
gino tris ketvirtadalius visų 
namų. Šiauliečiai raudojo, 
žiūrėdami į griuvėsius gra
žios istorinės bažnyčios, ku
rią naciai susprogdino. Jie 
suardė ir beveik visus Šiau
lių fabrikus ir dirbtuves ir 
daugelį nieko nekaltų civi
lių žmonių išžudė.

Lietuviai jaunuoliai bū
riais renkasi į rekrutavimo 
stotis ir prašo priimt juos 
į lietuviškus Raudonosios

Sovietai Sparčiai Mar- 
šuoja per Transylvaniją 

Artyn Vengrijos
London, rugs. 10. — Rau

donoji Armija permaršavo 
per Transylvanijos Alpių 
kalnus; prasiveržė dar per 
kelias Karpatų tarpkalnes 
(iki 8,000 pėdų aukščio); 
per dieną nužygiavo iki 37 
mylių pirmyn; išėjo į lygu
mas ir pasiekė punktus už 
226 mylių nuo Vengrijos 
sostamiesčio Budapešto.

Su sovietine kariuomene 
bendradarbiauja ir rumu
nai.

Bulgarijoj, per 48 valan
das pirm Sovietam atšau
kus karo stovį ten, Raudo
noji Armija suėmė 21,000 
bulgarų karių ir virš 4,000 
nacių.

Per Šį Ofensyvą So
vietai Suėmė Jau 41 

Vokiečių Generolą
Washington. — Maskvos 

radijas pranešė, jog Sovie
tų kariuomenė Ploesti apy
linkėje, Rumunijoje, suėmė 
ir vokiečių generolus 
Brant-Arthurą ir Teschne- 
rį, apart kitų nacių koman- 
dierių, kurių suėmimas pir
miau paskelbtas.

Nuo savo ofensyvo pra
džios prieš hitlerininkus 
birž. 23 d. iki rugs. 8 d. 
Raudonoji Armija viso pa
ėmė nelaisvėn 41-ną vokie
čių generolą. Tarp suimtųjų 
generolų yra 8 vokiečių 
korpusų komandieriai, 6 di
delių meistų komendantai 
(Mogilevo, Bobruisko, Liub
lino, Jassų, Kišiniovo ir 
Ploesti), antrasis koman- 
dierius šeštosios vokiečių 
armijos, galva Devintosios 
vokiečių armijos inžinierių 
skyriaus ir orinio apsigyni
mo komandieriai Ploesti sri
tyje.

Sovietų žvalgai dažnai pra
siveržia į Rytų Prūsus per 
Šešupės upę, suima vokiečių 
karių ir sugrįžta.

Armijos pulkus, veikiančius 
Šiaulių srityje.

Kaune taip pat daugelis 
lietuvių savanoriai dedasi į 
Raudonąją Armiją. Andri
jauskas, Pergalės fabriko 
raštininkas, stodamas į rau
donarmiečių eiles, tarė: 
“Tie fašistiniai barbarai su
naikino mūsų fabriką. Da
bar aš jiems parodysiu, ką 
reiškia naikinti mūsų tėvy
nę.”

Eidamas į Raudonąją Ar
miją ir atsisveikindamas sa
vo seserį, Leonardas Mali
nauskas, mielių ir karboni- 
nės rūgšties fabriko darbi-

BULGARIJOS VALDŽIA, PAGALIAUS, 
PASKELBĖ KARĄ NACIAM; JI IKI 

PASKUTINIŲ DIENŲ JIEM TARNAVO
London. — Bulgarija pa

skelbė Vokietijai karą rugs. 
8 d. Sykiu Bulgarijos val
džia pavadino karines So
vietų jėgas “broliškųjų 
mums tautų armija.”

Buvo priverstas pasi
traukt bulgarų ministerių 
kabinetas su K. Muravjovu 
priekyje. Jo vietą užėmė 
naujas ministerių kabinetas 
su premjeru Kimonu Geor- 
gijevu, griežtu Vokietijos 
priešu. Georgijevas užreiš- 
kė: “Ši valdžia yra pasiry
žus drauge su Sovietų Rusi-

RAUDON. ARMIJA SPARČIAI 
ŽYGIUOJA PER BULGARIJĄ
London. — Raudonoji 

Armija užėmė Bulgarijos 
uostamiesčius Varną ir 
Burgasą prie Juodosios Jū
ros ir Rusčuką ,svarbų j į 
Duojaus upės uostą.

Pirm užimant Rusčuką, 
sovietinė kariuomenė persi
kėlė per platųjį, sraunųjį 
Dunojų ties Rumunijos uos
tamiesčiu Giurgiu.

Rusčukas pirm karo turė
jo 49,000 gyventojų, o Var
na —* 70,000. Nacių subma-

Užteks Draftuot 18 
kinius ir Klasės

A-l Vyrus
Washington. — Iš jaunų 

vyrų esančių klasėje A-l ir 
iš 18-kos metų jaunuolių su
sidarys Jungtinėms Valsti
joms 690,000 naujų kareivių 
per metus, ir to pilnai už
teks, kaip kad pranešė vy
riausias rekrutavimo direk
torius gen. Lewis B. 
shey.

Drafto vyriausybė 
pirmiau apskaičiavo,
Amerikai dabar tereikės tik 
600,000 naujų karių per 12 
mėnesių.

Her-

jau 
kad

ninkas, sakė: “Mes neteko
me tėvų; tik mudu iš visos 
šeimos teišlikome. Drąsiai 
laikykis, kol aš prieš vokie
čius kovosiu. A sugrįšiu, ir 
tada laimingai gyvensime.”

Henrikas Juodelis, fabri
ko darbininkas, savanoriai 
įstodamas į Raudonąją Ar
miją, pasakė, kaip jis buvo 
vokiečių nugabentas Vienon 
į verguvės darbą. Iš ten jam 
pavyko pabėgti. Naciai su
čiupo jį Pragoj, Čechoslo- 
vakijoj, ir vėl pasiuntė į ka
torginį darbą. Pabėgus jam 
iš čia, jis buvo sugautas ir 
Berlynan pergabentas. Pas- 

ja ir didžiosiomis demokra
tijomis tęsti karą prieš Vo
kietiją?’

Sovietų Sąjunga, todėl, at
šaukė karo stovį prieš Bul
gariją. Maršalas Stalinas 
pareiškė: “Mūsų kariuome
nė sėkmingais veiksmais 
pasiekė tikslą, nes Bulgari
ja jau sutraukė diplomati
jos ryšius su Vokietija ir 
paskelbė jai karą.”

Bulgarijos valdžia sutiko 
perduoti Sovietam visus vo
kiečių karius, kaipo belais
vius ir pervest visus lieka- 

rinai iš Burgaso uosto pir
miau užpuldinėdavo sovieti
nius laivus Juodojoj Jūroj. 
Burgas stovi už 82 mylių 
nuo Turkijos rubežiaus ir 
120 mylių nuo Graikijos.

Pirmąją dieną nuo įžen
gimo Bulgarijon motorizuo
ta Sovietų kariuomenė nu- 
maršavo iki 43 amerikinių 
mylių ir, apart Rusčuko ir 
Varnos, užėmė Silistros 
miestą su tvirtove, Turtra- 
kaną ir daug kitų miestų 
bei miestelių.

Bulgarijos kariuomenė 
niekur nesipriešino.

Kai kurie neoficialiai pra
nešimai amerikinei spaudai 
šeštadienį teigė, kad bulga
rų kariuomenė jau pade
danti Raudonajai Armijai. 
• Bulgarijos žmonės džiaug
smingai pasitinka ir sveiki
na raudonarmiečius.

KOMUNISTAS - VIENA’S 
Iš BULGARŲ KARA

LIAUS PAVADUOTOJU

Naujoji Bulgarijos val
džia pavarė senuosius kara
liuko vaiko Simeono An
trojo pavaduotojus - valdo
vus, o jų vieton paskyrė du 
naujus, tarp kurių yra ir 
veteranas Todoras Pavlo
vas.

kui jis pabėgo Tilžėn ir su
grįžo Kaunan. Čia vėl buvo 
suimtas ir koncentracijos 
stovykloj uždarytas. “Da
bar aš atsiteisiu vokiečiam,” 
pareiškė jis, įstodamas į 
Lietuviškąją Raudonosios 
Armijos diviziją.

Eidami į lietuviškus Raud. 
Armijos junginius, pasiža
dėjo atkeršyti vokiečiams 
už Lietuvos naikinimą ir jos 
žmonių žudymą bei kanki
nimą ir šimtai kitų lietuvių, 
tame skaičiuje dailidė Sta
sys Radzevičius; Drobės 
fabriko darbininkas Alek- 
sandrąs Giedraitis, kuris 

mus vokiečių laivus bulga
riškuose vandenyse.

Dabar Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga ir An
glija išvien gamina paliau
bų sąlygas Bulgarijai.

Bulgarija turi perduoti 
Sovietam visus kariškius 
vokiečius, kaip karo belais
vius. Ji turi pervesti So
vietam visus vokiečių lai
vus, esamus bulgariškuose 
vandenyse.

Amerika ir Anglija reika
lavo, kad Bulgarija besąly
giniai pasiduotų. Jos, kaip 
ir Sovietų Sąjunga, taipgi 
sako: Bulgarija turi pasi
traukti iš visų Graikijos ir 
Jugoslavijos žemių, kurias 
jinai buvo užėmusi (su vo
kiečių talka), ir atsiteisti 
talkininkams už padarytus 
nuostolius.

Paskutiniai Bulgarijos Pa
tarnavimai Hitleriui

Maskva. — Pirm Sovietų 
karo paskelbimo prieš Bul
gariją, jos valdžia tarp rug
pjūčio 26 ir 30 d. leido na
ciams nuskandint bulgariš
kuose vandenyse 74 kari
nius vokiečių laivus, tame 
skaičiuje 7 submarinus, 32 
minų graibytojus, 4 trans
portinius laivus ir 25 moto
rinius puslaivius, naudoja
mus kariuomenei krantan 
iškelti. — Tie laivai būtų 
tekę Sovietam, jeigu nebūtų 
duota naciam proga juos 
nuskandinti.

Bulgarų valdžia nesuėmė 
vokiečių jūreivių bei karei
vių, skandinusių savo lai
vus. Dar daugiau. Ji nuga
beno juos .namo, Vokieti
jon, kaip rašo Tass, oficia- 
lė Sovietų žinių agentūra.

Skelbdami Bulgarijai ka
rą, Sovietai, šalia kitko, pa
žymėjo, kad Bulgarija pri
glaudė vokiečių karius, per
bėgusius per sieną iš Ru
munijos. Kitaip, Raudonoji 
Armija būtų juos suėmus 
bei sunaikinus.

drauge su savo tėvu nuėjo 
į lietuvių raudonarmiečių 
eiles; Aloizas Mykolaitis, 
Kauno Kepyklos darbinin
kas, kurio tėvus naciai suė
mė ir nežinia kur nudėjo, ir 
kt. Pats Mykolaitis pirmiau 
buvo nacių areštuotas ir į 
Pravėniškių koncentracijos 
stovyklą įmestas, kaipo na
cių priešininkas. Jis pabėgo 
iš stovyklos ir slapstėsi miš
kuose, iki Raudonoji Armi
ja atvyko.
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Bulgarijoj Sovietų kariuo

menė pasiekė vietas už 
mylių nuo Turkijos.
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Londonas Gaus Šviesos!
Pradedant su rugs. 17 diena, Londono 

miestas naktimis pradės gauti šviesos. 
Tai džiuginąs reiškinys ne tik Londonui, 
bet visam laisvę ir taiką mylinčiajam pa
sauliui.

Tuomet, kai Londono gatvės bus pra
dedamos apšviesti, bombų sudaužyto 
Berlyno gatvės tebetūnos tamsoje.

Kuomet Londono žmonės pradeda at- 
sikvošti, tai Berlyne gyveną vokiečiai at
sistos dar baisesnėn desperacijon, dides
niu pavojun, negu buvo iki šiol!

Ir tas faktas parodo, kur link krypsta 
karo eiga.

Londonas — vienas didžiųjų miestų, 
taip skaudžiai nukentėjęs nuo priešo 
bombų, leidžiamų iš oro.

Per penkerius metus Londonas gyve
no naktimis be šviesos. Jeigu miestą kai 
kada nušviesdavo, tai nušviesdavo tiktai 
gaisrai, padegti hitlerinių bombų.

1940-1941 metais Londonas perėjo per 
baisią hitlerinių bomberių šerengą.

Vėliau per tūlą laiką jis buvo bepra- 
’ dedąs atsikvėpti, kuomet talkininkų oro 
pajėgos pralenkė vokiečių oro pajėgas, 
kuomet talkininkai smarkiai apnaikino 
vokiečių fabrikus, gaminančius bombo
nešius.'

Bet 1944 metais, tuojau po D-Dienos 
(iškėlimo ginkluotų pajėgų Normandi- 
jon), vokiečiai pradėjo savo “naujuoju 
ginklu”, savo robotais, savo V-l pabūk
lais naikinti Londoną.

Iš karto tūli žmonės manė, kad šis 
naujas ginklas, vokiečių išrastas civili
niams gyventojams terorizuoti, daug ža
los anglams nepadarys. Bet jis padarė!

Poros mėnesių bėgyj vokiečiams pa
vyko užmušti apie 5,000 civilinių Londo
no gyventojų, kelias dešimtis tūkstančių 
jų sužeisti ir sunaikinti virš vieną mili
joną pastatų, — daugausiai gyvenamų
jų namų.

Tai buvo baisus Londono žmonėms lai
kotarpis, bet jie kantriai ir didvyriškai 
išgyveno jį, kasdien ir kas naktį rizikuo
dami savo gyvybėmis.

Kai talkininkų armijos įėjo į šiaurva
karinę Franci ją ir Belgiją, robotų leidi
mas į Angliją žymiai suretėjo, nes talki
ninkų armijos ištaškė jų lizdus Franci- 
joje.

Menama, kad neužilgo nei vienas vo
kiečių robotas negalės pasiekti Angli
jos.

Tai didelės reikšmės dalykas.
Mes, kurie gyvename Jungtinėse Val

stijose, kuriems niekad šio karo metu 
didelis pavojus iš oro negręsė, negalime 
suprasti, kokį džiaugsmą londoniškiams 
suteikia jų vyriausybės pranešimas, jog 
su rugs. 17 dieną jie matysią savo gat
vėse šviesas — šviesas, ne nuo pleš
kančių namų liepsnų, bet savo šviesas, 
lempines, elektrikines!

Kaip sakėme, tuo įvykiu džiaugsis ne 
tik londoniečiai, bet ir maskviečiai ir pa
ryžiečiai, ir niujorkiečiai, ir visų kitų 

‘ Kraštų ir miestų žmonės, nusiteikę prieš 
fašizmą!

Dewey Pradėjo Savo
' Kampaniją

■

Republikonų kandidatas į prezidentus 
Thomas El Dewey oficialiai pradėjo pre
zidentinių rinkimų kampaniją. Tai buvo 
praeitą ketvirtadienį, kai p. Dewey sakė 
pirmą savo maršruto kalbą. Penktadie
nį jis kalbėjo Louisville, Keritukėje, o iš 
ten vyksta toliau į vakarus.

Mes klausėmės p. Dewey kalbos. Jis 
kalba aiškiai, balsas skambus, tačiau ne
palyginsi jo kalbėjimo technikos prie 
prez. Roosevelto!

Tačiau mums svarbu buvo p. Dewey

kalbos turinys o ne forma. Ką gi jis pa
sakė? Ar jis sukritikavo Naująją Daly
bą? Nieko panašaus!

Klausant p. Dewey kalbos, atrodo ši
taip: Na, republikonai pastatė jį kandi
datu prez. vietai, tai jis ir turįs ką nors 
sakyti, ką nors kritikuoti, ką nors “blo
go” ir “taisytino” surasti savo oponento 
darbuos.

Galimas daiktas, kad net ir tokiomis 
kalbomis p. Dewey pavyks suklaidinti 
tam tikrą visuomenės dalį. Tai neišven
giama.

Dėl to politiniai sąmoningi piliečiai, 
veikėjai, prez. Roosevelto šalininkai ne
privalo laukti, iki prez. Rooseveltas at
sakys į nepamatuotus p. Dewey priekai
štus ir “kritiką,” bet jie patys turi dar
buotis tuo reikalu: platinti literatūrą, 
kalbėti žmonėms gyvu žodžiu, nurodant, 
jog vienintelis karui laimėti ir pastoviai 
taikai užtikrinti kelias mums belieka tik 
tas: išrinkimas prez. Roosevelto ketvir
tajam terminui.

Dėl p. Dewey priekaištų Rooseveltui, 
būk pastarojo administracija nepanaiki
nusi taikos metu nedarbo, mąstąs pilie
tis gali drąsiai atsakyti: Ar atsiment, 
Mr. Dewey, kas buvo jūsų bičiuliui ir 
dvasiniam vadui, Hooveriui, valdant ša
lį?!
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Rooseveltas Tarsis Su Churchillu.

Plačiai kalbama ir rašoma, kad grei
toje ateityje prez. Rooseveltas susitiks 
su ministerių pirm. Churchillu svar
biems pasitarimams. Jiedu susitiks vei
kiausiai Kanadoje, gal Quebeco mieste, 
kur jiedu tarėsi prieš virš metus laiko.

Ši svarbi konferencija, menama, įvyk
sianti tuojau po Dumbarton Oaks (Wa
shingtone) konferencijos, einančios prie 
pasekmingos pabaigos.

Netenka nei aiškinti, kad busimoji 
Roosevelto - Churchillo konferencija -pa
sitarimai turės didžiulės reikšmės. Be 
kai kurių europinių klausimų, dar vis 
“besipainiojančių”, šiuose pasitarimuo
se, be abejo, bus sprendžiama “galutinų 
sąskaitų suvedimas” su Japonija.

Turime atsiminti, kad užbaigus karą 
su Vokietiją, mums dar teks galutinai 
sumušti Japoniją. Reikės išspręsti visa 
karo prieš Japoniją strategija, teks pa
galiau sužinoti, kiek Didžioji Britanija 
galės prisidėti prie Japonijos sumuši
mo; prisieis nutarti visa eilė kitų svar
bių klausimų.

Taigi busimieji Roosevelto-Churchillo 
pasitarimai bus labai svarbūs. Ir jie į- 
vyks tuo metu, kada mūsų krašte ruo
šiamasi prie prezidentinių rinkimų.

Tuomet, kai gub. Dewey važinėja sif 
prakalbomis, puola prezidentą Roosevel- 
tą, tai pastarasis, didžiai užimtas karo 
vedimo ir taikai planų sudarymo dar
bais, priverstas stovėti atokiai nuo rin
kimų kampanijos ir tylėti.

Be abejo, Amerikos žmonės tą supran
ta ir jie dėl to prez. Roosevelto nekal
tins, nes jo darbai pasako daugiau kaip 
tūkstančiai žodžių, per radiją skleidžia
mų pono Dewey.

Hillmanas ir Browderis — 
Jiems Baubai

Nerimtą, sakytum net kvailą, savo 
rinkimų propagandą veda republikonai. 
Koks gi jų vyriausias argumentas prieš 
demokratus? Ogi tas: prezidentą Roose- 
veltą remią Hillmanas ir Browderis!

Ir tie nešvarūs politikieriai šitaip ban
do visą dalyką pakreipti: Hillmanas ir 
Browderis siekiasi pasiimti demokratų 
partijos kontrolę. Hillmanas dalyvavęs 
demokratų partijos suvažiavime Čikago
je ir ten diktavęs demokratams, ką jie 
turį statyti kandidatu į vice-prezidentus. 
O Browderis sumobilizavęs komunistus 
ir įtraukęs juos į demokratų partijos ei
les, kad jie “iš vidaus” pravestų komu-* 
nistinę politiką.

Tuo dar viskas nesibaigia: Hillma
nas — žydas; Browderis — komunistas! 
Jeigu prezidentas Rooseveltas būsiąs iš
rinktas (o tuo mažai kas abejoja), tai, 
girdi, mūsų šalį valdysiąs žydas, valdy
siąs komunistas!

Tai nešvari propaganda, šlykšti propa
ganda. Tuomet, kai mūsų kovūnai muša 
hitlerizmą, muša fašizmą, tai republi
konai x sukaitę tebeveda fašistinę filoso
fiją, fašistinę politiką (antisemitizmą ir 
anti-komunizmą), bandydami jos pagal
ba nutraukti nuo prez. Roosevelto balsų.

Padori, demokratinė visuomenė, žino
ma, tokių republikonų baubų neišsigąs ir 
visa sąlydžiai stovės su prezidentu Roo- 
seveltu ir Trumanu!

Tai francūzas iš Chateaudon miesto. Jis neturi abiejų 
rankų. Rankas jam nukirto vokiečiai, kai jis atsisakė 
jiems padėti pavergti Franciją!

Dr. Graičūnas Kritikuoja 
Lietuvius Profesionalus

Didžiai gerbiamas A. Bimba.
Krislai man patinka, kai ka

da ir pats save išsiplaki. Tik 
ne visi skaitytojai “krislus” 
mato ir pastebi. Neužilgo visų 
lietuviškų laikraščių redakcijų 
štabai skaudžiai išsiplaks, kai 
neteks skaitytojų - prenumera
torių.

Priaugantis jaunimas neskai
to lietuviškų laikraščių; kiti 
pačiame smagume gyvenimo— 
tarp 45 ir 60 metų žvakę iš 
abiejų galų degina! Gydytojai 
delnus trina ir bereikalingas 
operacijas daro — jiems rugia- 
pjūtis! Advokatai peštynių 
laukia ir testamentų giminėms 
likučius dalina — savęs už pa
tarnavimą teisme nepamiršta.

Retas gydytojas, o dar re
tesnis advokatas yra susirūpi
nęs kūrybinės kultūros skleidi
mu tarp savųjų, iš kurių jie 
pragyvenimą daro. O didžiai 
gerbiamos redakcijos bijo juos 
užkabinti!- Ar ne?

Ne kad loska, o pareiga «po- 
nų profesionalų nenutolti nuo 
liaudies.

Visi lietuviški kunigai Ro
mai, ne lietuviams, tarnauja. 
Svietiški profesionalai tik savo 
pilvą mato! Ir švilpia iš auto
mobilio triūbos, kad pasitrauk
tume! iš kelio, nes pons advo
katas ar gydytojas važiuoja! 
Redakcijų štabai to nemato— 
o jei mato, tai dėl šventos ra
mybės tyli.

Laikas ir didelis laikas pa
klausti ponų advokatų, aptieko- 
rių, dentistų, gydytojų ir t.t., 
kaip ilgai lietuviška liaudis tu
rės laukti kūrybinės kultūros 
dirvoj darbo pasirodymo iš 
profesionalų pusės?!

Dr. A. L. Graičūnas.

P. S. Visuomenės pinigais 
išėję mokslą irgi yra dingę —

net negrąžina skolos. žiūrėk, 
Moksleivių Fondas prie S LA. 
Desėtkai, ačiū SLA Moksleivių 
Fondui, įgijo profesiją, bet nei 
pinigų .negrąžino SLA, nei vi
suomenei nepasirodė kūrybinės 
kultūros darbais.

Dr. A. L. G. 
Rugpj. 31, 1944.

Rumunai ir Sovietai Puola 
Vengrus Transylvanijoj

London. — Sovietų ir ru
munų kariuomenė atakuoja 
vengrus ties Baraoltu, Tar- 
gu - Mures ir Turda, Tran
sylvanijoj, Vengrijos pro
vincijoj.

Transylvanija pim šio 
karo priklausė Rumunijai. 
Bet Hitleris 1940 m. atėmė 
tą provinciją iš rumunų ir 
atidavė Vengrijai.

Kuomi jūs prisidėjot prie 
parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

----------- r
Jūs centai ar doleris Lai

svei aukotas, — tai smūgis 
į galvą fašizmui užduotas!

LAISVĖS
KONCERTAS

Bus

November 12,1944
B’klyn Labor Lyceum

ALDLD Reikalai
Knyga Jau Išsiuntinėta
Šiemet Lietuvių Literatū

ros Draugijos nariai gauna 
labai gerą knygą, tai “LIE
TUVA UGNYJ.” Ją parašė 
geriausi lietuvių tautos ra
šytojai ir poetai. Tai amži
nas dokumentas, kuris ryš
kiai parodo amžinųjų mūsų 
tautos priešų-vokiečių žvė
riškumą, troškimą pavergti 
Lietuvą ir lietuvių tautos 
kovingumą.

Knyga jau išsiuntinėta 
visų kuopų sekretoriams ir 
pavieniams nariams. Knyga 
turi labai gražų nršelį. Tu
rime ir kietais apdarais, ku
rie nori gauti kietais apda
rais, tai turi primokėti po 
35 centus prie duoklių, nes 
apdarymas labai pabrango.

“šviesos” No. 3
Mūsų žurnalas Šviesa No. 

3 jau gatavas ir siuntinėja
mas visiems nariams, kurie 
pilnai moka. Jeigu kurie 
persikėlėte gyventi į kitą 
vietą, tai prašome pranešti 
centrui, kad galėtume pa
keisti jūsų antrašą.

Jau Yra 120 Garbes 
Kuopų

Rugį), mėnesį garbės kuo
pų, stovį pasiekė dar 5 kuo
pos, būtent:
Kp. Miestas

53 Gardner
61 Monongahela
85 Haverhill

126 Revelstake
186 Beloit

Taigi, viso jau yra 120 
garbės kuopų, arba kuopų, 
kurios jau pasiekė 1943 m. 
narių skaitlinę pasimokėda- 
mos duokles.

Iš pirmiau nemokėjusių 
kuopų pilnai arba dalinai pa- 
simokėjo: Chester, Monon
gahela, Fitchburg, Steuben
ville, Revelstake ir West
ville. Dar yra 9 kuopos, ku
rios iki šiol nieko nemokė
jo už 1944 metus, o jau me
tai .eina prie pabaigos. Pra
šome tas kuopas pasimokė- 
ti, tai: Akron, Collinsville, 
III., Dedham, Mass., Tim
mins, Can.; Bedford, O- 
hio; 105 kp. Toronto, Cana
da; 141 S. Phila, Pa.; 154 
kp. Chicago ir 182 kp. Mel
rose - Maywood, Ill.

Atminkite, draugai, kad 
su spalių 1 d. jau ir pratęsi
mo duoklių laikas baigiasi.
Kiek Dar Skolingų Narių 

Yra?
Dar yra virš tūkstančio 

skolingų narių duoklėmis. 
Skolingų narių yra ir tūlose 
garb, kuopose, mat, jog ga
vo naujų narių, pasiekė 
1943 metų skaitlinę, tūlos 
net pralenkė, bet ne visi jų 
nariai dar pasimokė j o duok
les.

Šis paveikslas parodo vokiečių “robotą” prieš palejdimą Anglijon. Paveikslas til
po viename Municho laikraštyje.......................

Todėl greitai bus paruo
šta specialiai pranešimai 
visoms kuopoms, kuriose y- 
ra skolingų narių, su tų na
rių vardais. Prašome kuopų 
valdybas tuojau matyti tuos 
narius, išrinkti jų duokles 
ir prisiųsti. Atminkite, kad 
būsime priversti sulaikyt 
Šviesą tiems, kurie nepasi- 
mokės iki spalių 1 dienai, 
nes popieris labai brangus 
ir mes negalime siuntinėti 
žurnalo, nežinodami ar tie 
nariai sumokės duokles.

Kas Remia Knygų 
Leidimą?

Mūsų Draugijos Apšvie- 
tos - Organizacinis Fondas 
mažai gauna aukų, nes 
daug yra kitų kampanijų. 
Bet kaip kurie draugai, 
draugės ir organizacijos 
atsimena ir tą svarbų fon
dą ir paremia. Gavome au
kų nuo:

ALDLD 2 kp. So. Boston, 
draugai Jurgis Lekas ir D. 
G. Jusius ant blankų surin
ko $14.

Drgg. J. ir L. žemaičiai, 
Hartford, paaukavo $10.

Drg. Eva žvingilas, Je
wett City, Conn., paaukavo 
$10.

Drg. A. Račkauskiene, 
sekr. ALDLD 85 kp. Ha
verhill, surinko ant blankos 
$7.

ALDLD 51 kp., Middle- 
field, per J. Rūbas, paauka
vo $3.

Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačiū. Pra
šome ir ateityje paremti 
knygų leidimą aukomis. 
Paaukokite nuo apskričių ir 
kuopų sėkmingų parengi
mų. Atminkite, kad dabar 
labai pabrango popierius, 
spaustuvių datbas, apdari- 
nė j imas, .taip, kad Centro 
Komitetui daug sunkiau pa
ruošti knygas, kaip seniau. 
Prie to, mes turime daugy
bę įvairių apšvietos darbų, 
kurie surišti su organizaci
jos auklėjimu ir karo lai
mėjimo reikalais. Skirdami 
kitiems tikslams, dalį pelno 
paskirkit ir Apšvietos Fon
dui.

Pereitoj atskaitoj buvo 
paskelbta, kad P. Boika, iš 
Cleveland© prisiuntė $5 au
kų nuo ALDLD 190 kp. Tai 
buvo klaida. Aukos yra nuo 
ALDLD 57 kp. Klaidą ati
taisome ir 57 kp. draugus 
atsiprašome.

Drg. Jonas Ragauskas, iš 
Shelton, Conn., nuolatos 
gausiai remia darbininkų 
judėjimą. Kada Raudonoji 
Armija išlaisvino Krakių a- 
pylinkę, jo tėviškę Lietuvoj, 
tai jis vėl paaukavo $50 pa; 
galbai Lietuvos žmonių.

Gaukite Naujų Narių
Pereitais metais mes da

vėme nariams labai gerą 
knygą “Didysis Lietuvių 
Tautos Priešas”, kuri dau
giau istoriniai nušvietė Lie
tuvos žmonių apsigynimo 
kovas prieš vokiečius.

Šiemet mes pateikėm dar 
svarbesnę, dar įdomesnę 
knygą “Lietuva Ugnyje”. 
Mūsų nariai perskaitę tas 
knygas turės aiškų suprati
mą apie Lietuvos reikalus.

Visi skaitykite knygą ir 
duokite pasiskaityti savo 
kaimynams. Ta proga, kal
binkite juos į Lietuvių Li
teratūros Draugiją. Greitai 
prasidės mūsų dienraščių 
Laisvės ir Vilnies vajai; 
dirbdami dienraščiams, ne
pamirškite ir Literatūros 
Draugiją.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretor.

46 Ten Eyck St.
i Brooklyn, 6, N. Y. L •
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ALKOHOLIS KAIPO SVARBI 
KARINĖ MEDŽIAGA

Kiekvieną kartą, kai ka- 
nuolė iššauna 16 colių storio 
šovinį per 30 mylių, jinai 
sunaudoja 59 galionus alko
holio. Dirbant bedūmį para
ką kanuolėms, yra suvarto
jama daugybė alkoholio.

Galiono /Alkoholio reikia 
parakui, kuriuo iššaunamas 
aštuonių colių storio šovi
nys. Tricolinė priešlėktuvi
nės kanuolės kulka sunau
doja kvortą alkoholio.

Amerikoje dauguma dirb
tinės gumos (robo) dabar 
yra gaminama iš alkoholio, 
o tas alkoholis dirbamas iš 
kornų ir kitų grūdų. Karo 
pradžioje žibalo kompani
jos piršosi Amerikos val
džiai gaminti gumą tiktai 
iš naftos-kerosino produk
tų. Bet pasirodė, jog to bū
tų permaža.

Sovietų vyriausybė pata
rė dirbt gumą iš grūdų, 
bulvių ir kitų lauko ūkio 
produktų, kaip kad Sovietai 
sėkmingai darė ir tebedaro. 
Amerika nusiuntė savo spe
cialistus į Sovietų Sąjungą. 
Ten jie susipažino su ge
riausiais būdais “robui” ga
minti iš formų produktų, iš 
kurių dabar Amerika ir pa
sidirba didžią daugumą rei
kalingos sau gumos.

Alkoholis yra vartojamas 
ir kitiems kariniams tiks
lams. Iš jo dirbama “anti
freeze” tankams ir lėktu
vams, kad neužšaltų jų mo
torai.

Alkoholis taip pat naudo
jamas gaminimui chlorofor
mo ir etherio, migdomųjų 
vaistų, reikalingų darant 
rimtesnes operacijas. Jis 
tarnauja ir kaipo sterili
zuoto jas - apvalyto jas nuo 
žalingų bakterijų.

SAUSASIS LEDAS
Mielės taip veikia grūdų 

raugą, kad išeina du pro
duktai: alkoholis ir “carbon 
dioxide”, lietuviškai — an
glio dvideginis.

“Carbon dioxide” dujos 
vartojamos “minkštuosiuo
se” gėrimuose; todėl tie gė
rimai “kibirkščiuoja” — 
verčiasi iš jų burbuliukai. 
Šios dujos taip pat yra su
kietinamos į vadinamą 
“sausąjį ledą”, kuris daug 
šaltesnis už paprastąjį van
deninį ledą. Automatiškuo
se gaisrų gesintuvuose dau
giausiai yra carbon dioxide 
dujų.

Carbon dioxide yra nau
dojamas išpūsti guminėms 
gyvybės gelbėjimo valtims 
ir diržams. Tuo tikslu visi 
kariniai laivai ir lėktuvai 
turi šios medžiagos. Įdeda į 
guminį diržą bei valtį ga- e--------1--------c — t i* > ***.,

baliuką arba gabalą carbon; kada buvo užbaigtas Golden 
dioxide, o jisai paskui virs- Gate tiltas San Francis- 

coj, tai George Washingto
no tiltas, kaipo kabantis, 
buvo ilgiausias tiltas pasau
lyje. Šis tiltas buvo pradė
tas statyti 1927 ir užbaig
tas 1931 metais. Kainavo a- 
pie $60,000,000. Tiltas kabo 
ant dratinių virvių, kurios 
yra vieno jardo storumo 
diametriškai. O tas virves 
laiko stulpai upės pakraš
čiuose; stulpai yra 635 pė
dų aukščio. Pats tiltas kabo 
253 pėdas virš vandens.

Skersai upę, tarpe stulpų, 
yra 3,500 pėdų, tai yra, dau- 
kiau kaip trys penktadaliai 
amerikoniškos mylios. Ant

ta garais, ir taip išpučia to
kią valtį bei diržą.

Tai šiems ir daugeliui ki
tų reikalų yra vartojamas 
anglio dvideginis, kuris be- 
rūgstant selyklai, išeina 
kaipo šalutinis produktas — 
carbon dioxide dujos.

Pats alkoholis taip pat 
reikalingas, dirbant nesuby
rančius stiklus lėktuvams, 
kompasams, ^įvairių instru
mentų apdangai, motorų 
dalims ir net lėktuvinėms e- 
lektros lemputėm.

Mokslininkai S c h e n ley 
bravoro laiboratorijose iš
vystė iš alkoholiui naudo

jamų medžiagų greitą būdą 
daugmeniškai gamint peni- 
cilliną —tą naują stebėti- 
niausią vaistą nuo didelio 
skaičiaus ligų bei apsikrėti- 
mų.

Iš 44 svarų grūdų paga
minama 4 galionai pramo- 
niško alkohol., o iš jo padir
bama virš 11 svarų gumos- 
robo, tai yra, tiek, kiek rei
kia paprasto automobilio 
‘tajeriui” (padangai). O 
gamtinės gumos tiek gauti 
reikėtų traukt “sulą” iš ke
turiolikos guminių medžių 
per metus.
SELYKLA — PAŠARAS
Likusi po alkoholio iš

traukimo selykla yra varto
jama kaip geras pašaras 
galvijams ir kiaulėms. Ta
me pašare yra daug protei
nų - baltimių, reikalingų 
raumenims ir nervams bū
davot! bei panaujinti; ja
me taip pat yra apščiai vi
taminų ir mineralų.
ŠALUTINIAI VYNO PRA

MONĖS PRODUKTAI
Gaminant vyną, išsiskiria 

bei lieka visa eilė šalutinių 
medžiagų, vadinamų argo- 
lais. Iš jų dirbama tartari- 
nė rūgštis ir tartrato drus
kos, naudojamos kariniams 
reikalams, medicinai, da
žams, sproginiams, fotogra
fijai, dujokaukėms (mas- 
koms nuo nuodingų gesų), 
parašiutams, kareivinėms 
būdoms - palapinėms ir de- 
sėtkams daiktų, kurie var
tojami kasdieniniame namų 
gyvenime.

Kiekvienam suprantama, 
jog blogiausias alkoholio 
naudojimas tai jo gėrimas. 
Vokiečių {kariuomenė, beje, 
vis daugiau išmaukia alko
holio “dėl drąsos” paskuti
niu laiku, kada naciai vi
suose frontuose taip plie
kiami ir atgal grūdami. A- 
merikiečių ir anglų suima
mi hitlerininkai Franci jos 
fronte dabar dažniausiai 
būna girti. N. M.

George Washingtono 
Tiltas

Kada jums tenka važiuoti 
New Yorko Hudsono pau
piu arba iš New Jersey pu
sės, jūs matote augštaipre 
kabantį George Washingto
no tiltą. O gal daugelis juo 
ir važiuojate. Todėl čia ke
letas duomenų apie šį til

George Washingtono til
tas kabo ant Hudsono upės, 
tarp Manhattan salos ir 
Fort Lee, N. J. Iki 1937 m..

Paskutinė Nacių Viltis Vakaruose—tai Siegfriedo Linija
Amerikiečiai ir anglai, 

sparčiai maršuodami per 
rytinę Franeiją ir per Bel
giją, jau beveik pasiekė pa
skutinę tvirtovišką nacių 
liniją, garsiąją jų Vakarų 
Sieną, kitaip vadinamą 
Siegfriedo Liniją.

Ta linija tai paskutinė vo
kiečių apsigynimo viltis va
karų fronte. Šią tvirtumų 
liniją vokiečiai įsteigė 1938- 
39 metais. Tai nėra nuolati
nė išilginė tvirtovė, kaip 
kad Francijos Maginot Li
nija. Vakarų Siena sudary
ta iš daugybės paskirų for
tų ir tvirtoviškų pastatų 
taip, kad vienų ugnis susi
siekia su kitų fortų ugnim.

Pirmaisiais karo metais 
ta Vakarų Siena, arba Sieg
friedo Linija, visai tiko vo
kiečių apsigynimo tikslams. 
Bet dabar, šeštaisiais karo 
metais, ta linija jau nuke- 
nus, atsižvelgiant į talkinin
kų karo pabūklų išsivysty
mą ir į kitas sąlygas.
Hitleris Pakorė Vyriausią 
Vakarų Sienos Inžinierių

Siegfriedo Linijos staty
mo vyriausias viršininkas 
buvo generolas feldmarša
las von Witzleben, koman- 
dierius visos Antrosios vo
kiečių armijos. Užbaigus tą 
tvirtumų liniją, Witzlebenas 
tada raportavo Hitleriui: 
“Vakarų siena atsilaikys, 
nežiūrint, kokios jėgos ją 
pultų!”

Dabar neperseniai feld
maršalas Witzlebenas buvo 
pakartas sykiu su keliais 
kitais vokiečių generolais 
už sąmokslą nužudyt Hitle
rį ir nuverst nacių valdžią.

Nusmerkusiame jį pakar
ti kariniame teisme Witzle
benas jau skirtingą nuomo
nę išreiškė apie Vakarų 
Sieną. Jinai dabar gali bū
ti pramušta, sakė jisai.

VAKARŲ SIENOS 
ĮRENGIMAI

Vakarų Sienos ruožas 
ri mažne 400 mylių ilgio. Jis 
prasideda nuo Wesel mies
to, ties Vokietijos rubežium 
su viduriniai - rytine Ho- 
landija šiaurėje, ir eina iki 
Šveicarijos sienos pietuose. 
Ši tvirtumų linija bendrai 
eina artimais Franci jai vo
kiečių pasieniais, buvusiais 
pirm karo.

Trys ketvirtadaliai lini
jos tęsiasi vakariniu Rheino 
upės šonu iki Karlsruhe, į 
pietus; per paskutinį 100 
mylių, nuo Karlsruhe 
Šveicarijos rubežiaus, Sieg
friedo Linija eina rytine 
Rheino upės puse.

Apsitvirtinimams vokie
čiai gabiai išnaudojo kalvas, 
kalnų virtines ir miškus. O 
kai kurie miškingi kąlnai 

tu-

iki

tilto kelias yra 120 pėdų 
platumo. Tiltu gali liuosai 
važiuoti aštuoni automobi
liai gretimai viens kito. 
Pats tiltas nuo galo iki galo 
turi 8,700 pėdų ilgumo, t. 
y., daugiau kaip mylią ir 
pusę.

Tačiaus George Washing
tono tiltas dabar nėra il
giausias. Už jį yra ilgesnis 
Golden Gate tiltas San 
Franciscoj, kurio kabantis 
vidurinis tarpas turi 4,200 
pėdų ilgio. Kitas San Fran
cisco Bridge turi net 4,870 
pėdų ilgio kabančioje savo 
dalyje.

P. Baranauskas, 

ten • siekia iki 4,000 pėdų 
aukščio.

Ta Vakarų Siena yra sa
votiškas nuolatinis frontas, 
vidutiniai turįs 25 iki 30 a- 
merikinių mylių pločio, nors 
paskirose vietose tvirtoviš- 
kas ruožas išsiplečia iki 50 
ir net 70 mylių pločio.

Vokiečių armijos koman
da 1938 m. pabaigoj rapor
tavo, kad Vakarų Sienoje 
yra 17,000 cementiniai-gele- 
žinių fortų ir tvirtumų.

Linijoje yra didžiulių pa
skirų tvirtovių, bet daugu
ma' tai mažai fortai ir for- 
tukai.

Statydami Vakarų Sieną, 
naciai sekė tokį planą — 
pristatyt daugybę apsigyni
mo punktų tokiose pozicijo
se, kad jų ugnis gerai susi
siektų ir išskintų priešus, 
mėginančius praeiti tarp 
fortų.

SILKE - JOS GYVENIMAS 
IR NAUDA MAISTUI

Silkė išauga ' iš mažučio 
kiaušinėlio. Toks žuvies 
kiaušinėlis yra vadinamas 

ikru. Silkės ikras ne dides
nis už aguonos grūdą.

Suaugusi silkė paleidžia 
labai daug tokių ikrų — iki 
40,000.

Silkės neršia arti juros 
^rašto, sekliose (negiliose) 
vietose, kur saulė geriau 
vandenį įšildo, nekaip gilu
moje. Išsiritusios iš ikrų, 
mažutės žuvelės randa pa
kankamai sau maisto jūroje 
—augmenėlių ir mažyčių 
vabaliukų. Bet jos čia ir pa
čios dažnai patenka į nas
rus kitiems jūros gyviams.

Silkutės iki žiemos paau
ga. Kai žiemos pradžioje i- 
ma siausti šiauriniai vėjai, 
šalčiai ir sniegas šaldo van
dens paviršių, tai silkės pa
lieka sekliąsias vietas ir 
plaukia, kur giliau. Jos dau
giausiai laikosi Šiaurinėje 
Jūroje, kuri yra Atlanto 
Vandenyno sklypas tarp 
Anglijos, Belgijos, Holandi
jos, Danijos ir Norvegijos, 
— nors vokiečiai tą, jūros 
plotą vadina tiktai Vokiš
kąja Jūra.

Ši jūra gana gili, kai kur 
iki 1,500 pėdų ir daugiau 
gilumo.

Vėjai ir vilnys neišjudina 
vandens tokiose gelmėse. 
Ten vanduo pasilaiko be
veik vienodo šiltumo per iš
tisus metus, kaip vasarą, 
taip ir žiemą. Suprantama, 
kad gelmių vanduo nėra 
toks šiltas, kaip kad pakra
štinis vanduo vasaros laiku 
seklumose arba ramiose, ne
giliose įlankose. Užtat ir 
žiemą vanduo gelmėse ne 
kiek .šaltesnis, kaip vasarą.

Taigi žiemos metu susi
renka į tas gelmes daugybė 
silkių, jaunų ir senų. Ten 
jos susitinka su kitais jū
ros gyventojais, su įvairio
mis žuvimis, vėžiais ir kt. 
Daugelis tų jūros piliečių 
gaudo silkes ir ėda. Kar
tais didžiosios silkės pačios 
ėda mažąsias.

Silkės nasruose yra mažų 
dantelių, kuriais jinai savo 
grobį gaudo.

Atėjus vasarai 
vėl ėmus šildyti, silkės gi
lumose renkasi būrių bū
riais, iškyla į vandens pa
viršių ir leidžiasi į jo pa-

ir saulei

Įvairūs didieji ir mažieji 
fortai buvo apginkluoti ati
tinkamais pabūklais, nuo 
didžiųjų, toliausiai šaudan
čių kanuolių iki prieštanki
nių bei priešlėktuvinių pa
trankų ir kulkosvaidžių. Be 
to, buvo padirbta visokių 
skerspainių ir sląstų prieši
škiem tankam ir pėstinin- 
kam

KO NACIAI SIEKĖ
Generolo von Witzlebeno 

ir jo padėjėjo gen. Foerste- 
rio planai dėl Siegfriedo Li- 
njos buvo štai kokie:

Daugybėje paskirų fortų 
ir šaudymo punktų įrengt 
tokią ugnį, kad priešai tu
rėtų atakuot ne vieną kurią 
tvirtumos vietą, bet dauge
lį linijos punktų; tuo būdu 
jie būtų priversti pasklai- 
dyrt savo jėgas.

'Mirtinai nuleist kraują 

ir
kraščius. Čia jas vėl puola 
įvairūs jūriniai žvėrys 
labai daug jų suryja.

Žuvėdros ir kiti jūros 
paukščiai neria vandenin, 
grobia plaukiojančias pavir
šium žuvis ir patys ryja ari 
ba neša savo vaikams į liz
dus. Rykliai (Šarkiai), 
bangžuvės ir kiti didieji jū
rų .gyvuliai .mėgsta silkes; 
puola ten, kur pilna silkių, 
ir jas pulkais ryja.

Žmonės, plaukdami dide
liais ir mažais laivais, gau
do silkes tinklais. Tinklų 
kilpos yra visada tam tik
ro, nuskirto dydžio, kad 
mažosios, laibosios, nesu- 
brendBsios silkės galėtų pro 
tas kilpas išlįsti, atviron jū
ron grįžti, augti ir veistis. 
Didžiosios silkės pro kilpas 
iškiša tik smailas galvutes, 
bet atsitraukti paskui ne
gali — kliudo tinklo siūlai, 
užkliuvę už jų pažiaunių 
daugelių.

Žvejai, ištraukę tinklus, 
tuojau 'iškuopia bei išnars
to silkes iš tinklų — dažnai 
tūkstančius vienu kartu, 
darinėja jas ir sūdo. Tada 
silkės sudedamos į statines- 
“bosus”. Kartais silkes ir 
rūko.

Nors kasmet išgaudo mi
lijonus silkių, bet vis dar jų 
gana lieka, ir iš jų išnerštų 
ikrų vėl priauga daugybė 
silkių kitiems metams.

Žmonės daugių daugiau
siai suvalgo žalių, tik sūdy
tų silkių. O sūdymas nenai
kina vitaminų ir neeikvoja 
kitų maisto elementų, kaip 
kad daro virimas bei kepi
mas. Kai kurie kepa ir sil
kes, bet tuomi tik gadina 
jas kaipo maistą.

Retkarčiais pasitaiko gir
dėt vieną kitą asmenį pasa
kojant, būk silkė, girdi, nė| 
ra joks maistas, o tik apetif- 
to padirginimas. Bet tai vi
sai neteisinga pasaka.

Nekepta silkė yra visai 
geras maistas ir gali pava
duot mėsą, o savo taukais 
ir vitaminais silkė net vir
šija virtą bei keptą mėsą.

Kur žmonėms neprieina
ma mėsa, kiaušiniai bei pie
nas, ten silkė yra gelbėtoja 
nuo džiovos. Tatai buvo jau 
pirm 40 metų patirta ir pa
tikrinta Anglijoje.

fortų ir gilių apsigynimo 
ruožų.

Neduot priešam progos 
prasiveržt bet kuriame pa
skirame punkte per šią vo
kiečių liniją. Tam tikslui 
vokiečiai turi laikyti galin
gus būrus atsarginės ka
riuomenės arti Vakarų Sie
nos ir po jos priedanga. Ši 
rezervo kariuomenė būtų 
ant greitųjų permetama į 
tuos punktus, kur priešai 
mėgintų prasiveržti.

Vakarų Šienos Reikšmė 
Labai Sumažėjo

Vakarų Siena dar ir šian
dien turi tam tikros techni
kinės svarbos priešams gin
tis. Bet platesnis strateginis 
jos planas taip nusenęs, 
kad galima laikyt jį miru
siu.

Ši vokiečių linija, tarp 
kitko, turi vieną panašią y- 
dą, kaip ir francūzų Magi
not Linija. Jinai nėra pil
nai įrengta šiaurinėje savo 
dalyje, nuo Wesel miesto 
palei rytinę, Holandijos sie
ną iki jūros.

Vakarų Sienos plotas bai
giasi tuoj už Ruhr klonio, 
tik už kelių mylių nuo tokių 
gyvybiniai svarbių Vokieti
jos pramonės centrų, kaip 
Dortmund, Essen ir Gelsen
kirchen, Tuo būdu svar
biausia vokiečių pramonės 
sritis palikta be apsaugos 
iš šiaurvakarių, iš Holandi
jos šono.

1939-1940 metais naciai 
planavo štai kaip apginti 
šią savo fronto dalį. Turėsi
me, girdi, ekstra labai ga
lingą armijos dalį toje sri
tyje ir šiuos karius perme- 
sime į Holandiją ir Belgiją, 
jeigu priešai mėgins įsiverž
ti iš tos pusės; tad, esą ir 
atremsime juos. O tiem vo
kiečiam, girdi, atskubės tal
kon daugiau nacių kariuo
menės, laidomos priedangoj 
Vakarų Sienos.

Bet vokiečių armija da
bar išmėsinėta vakariniame 
ir rytiniame frontuose, jau 
neturi reikalingų tokiems 
manevrams atsarginių jė-

Kitas dalykas. Vakarų 
Siena buvo suplanuota ap
sigynimui ir ofensyvui tik 
viename fronte, vakaruose. 
Bet dabar, šeštais karo me
tais, vokiečiai turi kariauti 
trijuose svarbiuose fron
tuose — sovietiniame, va
kariniame (Franci j os-Belgi- 
jos) ir Italijoje. Tie fron
tai reikalauja tiek vokiečių 
kariuomenės, kad naciai jau 
neturi geros gyvosios kari
nės jėgos nei Siegfriedo Li
nijos pryšakyje nei jos už- 
nugarėje.

Taigi ši išbūbnyta vokie
čių Vakarinė Siena dabar 
gali būti apeita šiauriniu 
jos galu arba pramušta ir 
tiesioginiu šturmavimu.

Sovietiniai Gumos Augalai Amerikoje
Apart gumos, kurią So

vietai padirba iš bulvių, 
grūdų ir kitų žemės ūkio 
produktų, jie gauna didelius 
kiekius gamtinės (natūra- 
lės) gumos iš kok-sagyz au
galų, kurie auginami pla
čiuose laukų plotuose.

Sovietų vyriausybė at
siuntė šių augalų sėklų A- 
merikai ir suteikė įvairius

ORLAIVIAI
ANT STOGU

Andai teko paminėti šia
me skyriuje, kokie planai 
daroma pokariniam laikui, 
kokie manoma statyti na
mai, kaip manoma naudoti 
orlaivius ir t.t. Šiomis die
nomis Rytinių Valstijų Or- 
laivyno prezidentas Samuel 
J. Solomon tuo reikalu ta
rėsi su Washingtono vy
riausybe.

Planuojama įsteigti orlai
viais susisiekimą šešiose 
Naujosios Anglijos valstijo
se, taip pat ir New Yorke.

Vadinamieji “Helicop
ters” orlaiviai, kaip pareiš
kė šios rūšies orlaivių dirb
tuvės savininkas Igor Si
korskis, Bridgeporte, gali 
sustoti greičiau kaip auto
mobilis, gali kaboti ant vie
tos ore, gali skrist tiesiai 
į aukštį be jokio įsibėgimo, 
taipgi gali' nusileisti žemyn 
“tiesiog ant dešimtuko.” 
Tas pats orlaivis gali skris
ti į priešakį ir atbulas.

Todėl, kaip minėta, pla
nuojama šešiose valstijose 
įsteigti apie 400 orlaiviams 
stočių ant paštų įstaigų sto
gų, taipgi prie gelžkelių 
stočių. Šiais orlaiviais bus 
vežiojama ne tik “oro pašto” 
laiškai, bet ir šiaip pirmos 
klasės laiškai ir svarbesnie
ji siuntiniai.

Šie orlaiviai skraidys ne 
tik nuo pašto įstaigos į į- 
staigą, bet ir nuo miesto į 
miestą (turint mintyje ma
žesnius miestelius, .orlaivių 
laukus bei gelžkelių stotis).

“Helicopter” orlaivyj gali 
skristi apie 20 keleivių. To
dėl, pasibaigus karui, būsią 
įsteigta pastovus keleiviams 
susisiekimas iš Bostono į 
New Yorką. Galimas daik
tas, kad stotys bus paruoš
tos ant tokių stogų, kaip 
Rockefeller Center namo ir 
kitų.

Rytinių Valstijų Orlaivy- 
no valdytojai pereitomis 
dienomis atsikreipė į Wa
shingtono vyriausybę su pa
siūlymu : “Kaip tik greit ka
ras pasibaigs — įsteigt' 
punktualų ir pastovų orlai
viais susisiekimą kelei
viams tarp Bostono ir Mas
kvos, taipgi Londono ir ki
tų Europos miestų ir mies
telių.”

Orlaivyno specialistai nu
mato, kad karui pasibaigus 
aviacija suloš nepaprastą 
rolę. Susisiekimas orlaiviais 
būsiąs nepaprastai skubus, 
o ilgainiui ir saugus. Vadi
nasi, tuomet nereikėtų tiek 
daug plačių ir gražių, vin
giuotu vieškelių ir milionų 
dolerių vertės kabančių til-

B

P. Baranauskas,

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

praktikinius nurodymus, 
kaip kok-sagyzą auginti, 
nuo laukų suvalyti ir įgu- 
mą-robą paversti. O guma 
iš jo išeina lygiai gera, kaip 
iš guminių medžių.

Pirmieji kok- - sagyzo au
ginimo bandymai Amerikoj 
taip pasisekė, kad jau ir 
šiame 
žemės 
kok -

■'"'M

krašte stambiuose 
plotuose auginamas 
sagyz. ....



i

t

I

*

-

■

i

K

Ketvirtas pualapia " / ,

f

Laisvė-—Liberty, Lithuanian' Daily

Žiurkės ir Sūris
(Feljetonas)

Neišpasakytai supyko ir ner
vinasi mūsų lietuviškieji sme- 
fonininkąi iš Dirvos, Ameri
kos, Naujienų ir jų satelitų.

Ant ko ir už ką?
Gal aut* na,cių už nuteriojimą 

Lietuvos, už žudynes gyvento-

Visai ne, naciai cacos, korek- 
tingi, nes jie panaudojo visus 
savo gabumus “sukprtį paują

Kitais žodžiais, kas 
atskirai su “manim”? 
ir svarbiausias, tad, 
tai pašelpa, prie kų-

Ku-
Pa- 

fon-

Lietuva, ji ne mūsų./Męs turi
me šelpti lietuvius,^ Liętu- 
vą, — lietuvius, žinote,- ku
riuos, ogi tuos, kurię kaip mū7 
ras stovėjo su Smetona ir na
ciais.

—Taip, taip, už lietuvius. 
Remti lietuvius, šalin Lietuva!
— pritarė visos kitos žiurkės.

Kiek aprimus imtasi jieško- 
ti “nukentėjusiu” lietuvių. Po 
ilgo per.kratinėjimo ir perlei- 
dus per smetoninį koštuvą, su
rasta keli desėtkai “nukentėju
sių.” Surasta jų visur, net ir 
Lietuvoje, kurie nespėjo iš ten 
sykiu su naciais pasprukti. 
Reikalinga jiems pagelba — o 
kaipgi! Tuojaus išškaitliavo po 
kiek išeina vienam asmeniui ir 
paskyrė iš tų 250,000 dol. net 
12 tūkstančių dol. “nukentėju
sioms” Lietuvoje! Likusioji su-„ 
ma tapo paskaidinta lietuviams 
Afrikoje, Grenlandijoj, For- 
mosoj, etc.

Ir vėl bėda. Skyrimą užbai
gus susidurta su nemaloniu 
keblumu, dasiprotėta, jog į Lie
tuvą nėra jokių kelių — susi
siekimų, o kada taip, tai ir 
tuoę 12 tūkstančių nėra galima 
pasiųsti ...

— O kaip su Russian War 
Relief? — kas tai prisiminė.

—Nė, ne, ne, tas negalima,
— buvo atsakyta, — Russian 
War Relief atiduos visai ne 
tiems, kuriems skirta. Ne, po
nai, į Lietuvą kelių nėra, už
mirškime ponai ir ponios. Kas 
kita buvo, kuomet ten Lohse ir 
Rentelnas su Kubiliūnu šeimi
ninkavo. '

Aiškintojas išsiėmė nosinę 
ir nusišluostęs ašaras drama
tiškai užbaigė: — Ponai, tie 
laikai jau nebesugrįš ...

Toks kategoriškas pareiški
mas sudarė nejaukų slogutį į 
visus kitus ponus. Pas visus 
viešpatavo viena mintis: “ne
jaugi naciams bus 
kaput ir su jais visai 
jadai galas?”

Tylą pertraukė vėl
aiškintojas, toji didoką žiurkė, 
pareikšdama: — Gaila, žino
ma, kad taip neįvyko, kaip 
planavome, bet nusiminti nėra 
ko, nes Amerikoje turime gerų 
prietelių,

Po šių 
ūpas vėl 
subruzdo

Sūris
“Nukentėjusiųjų 
ksta, tai patarnavimo. O už pa
tarnavimą, jau be abejo, teks, 
jei ne daugiau, tai ir ne ma
žiau už suteiktą sumą “nuken- 
tėjusiems”...

Darbinius.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wijie Liquor

ištikrųjų 
smetoni-

tas pats

nelemtas apsileidimas? 
norėtume apkaltinti 

tai išeitų, 
vienas kolonijas taip

n erą. 
žmo-

Kaltį-

NOTICE is hereby Riven that License No. 
L 1216 has been issued to the undersigned 
to sell wine & Liquor at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
482 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SADIE L. HILCKEN
482 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control' Law at 
Junius Street, Borough of Brooklyn, 

the

Bevenige Control' Lftw

jie mūs neužmirš, 
imponuojančių žodžių 
visų ponų pakilo ir 

prie sūrio.
čia (250,000 dol.). 

yra. Ko trū-

pabėgėlių” 
grupei,

So. Boston, Mass.

Pyksta ant tų, kurie sutruk
dė tą nacių “kūrybą” ir, ,dąr 
daugiau, ant tų, kurie jau ne 
tik pastojo kelią naciams, bet 
be pasigailėjimo naikina pa
čius nacius it tarakonus ir ren
giasi exterminuoti visų prūso
kų lizdą pačiame Berlyne. Tu
rime pripažinti, jog pykti ir 
nervintis turi pamato, ypač ant 
Stalino ir Raudonosios Armi
jos, nes tai jie “kalti” už pa
dėtį, kokia šiandien yra. . .

Kad jau nėra pagelbos Hit
leriui ir jo visai saikai, pra- 

. deda suprasti net “daktaras” 
Grigaitis. Be abejo, visos kitoę 
aukštos asabos. iš pronacinio 
šiukšlyno padarė tokią pat iš
vadą, kaip ir Grigaitis, aišku, 
vieni pirmiau, kiti vėliau.

Kuomet taip, iškyla naujos 
problemos, nauji rūpesčiai: 
Kas bus su pabėgėliais, įvai
riais Smetonos* ministrais, ata- 
šėmis ir pagaliaus, visa smeto- 
nijada? 
atsitiks 
Pirmas 
reikalas,
rjos prisitaikius neaplenkti sa
ve. Nuo dabar “everybody for 
himself” ir jei proga yra kol 
kas, snausti būtų ne tik žiopla, 
bet ir saviskriauda.

Progų toli nereikia jieškdti, 
kuomet dabar labai madoj sen- 
timentališkas žodis “refugee” 
— karo pabėgėlis, o pabėgėlių 
bei “nukentėjusių” netrūksta, 
pav., Balutis, AnceviČius, 
biliūnas, Smetona J r. etc. 
matas yra. Ko reikia, tai 
dų bei cąntrų jų šelpimui.

Suplanuota — padaryta. Įs
teigta net keli fondai ir cent
rai, rodos viskas būtų tvarko
je, tik nesčėstis. . . atsirado 
perviršius apiekūnų, kurių 
kiekvienas “atstovaująs” ne 
mažiau ne daugiau kaip vieną 
mjlioną lietuvių.

Pat pradžioje tartasi, bandy
ta advokatiškai vieni kitus nu
stumti į šalį, tam nepasisekus 
prasidėjo lenktynės į Vašingto
ną, kad ten nuspręstų kam 
“priklauso” milionas lietuvių 
ir kas turi teisę tvarkyti fon
dus ar fondą. Keliauta ten ne 
sykį ir ne du. Valdžios raštinės 
koridoriuje prisėjo ilgai tupi
nėti iki galų gale surastas 
įpinkštos širdies tarnautojas, 
kuris pasigailėjo
ir išdavė leidimą tai 
kuri sugebėjo paleisti daugiau 
taip vadinamo “smoke screen” 
prieš tarnautojo akis.

Ši apsukresnė grupelė, gavus 
leidimą, momentališkai pasiju
to didelėmis asabomis, į savo 
posėdžius įsileido tik su iš an
ksto suteiktomis kortelėmis, o 
be kortelių, kaip kad Tyslia- 
yai, įsakė iš posėdžio pranykt. 
Pąstarąsis jąusdamasis nema
žesniu Smetopos pątriotu, kaip 
ir kiti, įsižeidė ir priminė 
aniems apie demokratiją, o čia 
su jup pacĮarė ąkurat taip, 
kaip Hitleris su savo genero
las apie mėnesis tam atgal. 
Tyąliąvąi būtų lengva ir šį sy- 
kį nusispjaut ant demokrati
jos, kaip ir pirmiau, bet kuo
met reikalas eina apie 250,- 
000 dolerių, nabagas jaučiasi 
nedemokratiškai nuskriaustu...

Apie tą Tautinį Fondą su 
ketvirčiu miliono dolerių dabar 
susispietė visos fašistinės žiur
kės, kaip prie sūrip. čerškia, 
hžgipją, krąmčiojasi ir vis už 
tas teisęs. Vieni kitįęms Kaišio
ja po nosįm į|giaųsį sąrašą 
“nukentėjusių.” ?oję mąišaŲe- 
pįję nękurie pridengimui savo 
siękio bruko žodį “Lietuva.6 
paugumuį atrodė žodis ne vie
toj ir viena didoka žiurkė 
rėkdama kitas pastebėjo:

— Vyrai, atsisveikinkim

Kaip Turįine Veikti, kad Gręi- 
čiąų Atbudąvoti Lietuvos Ūkį?

Kad Lietuva,’ kaip ir kitos 
Europos valstybės, nacių su- 
griauta-nuteriota, tai apie tą 
nėra nei kalbos. Visas demo
kratinis pasaulis šiądien žino, 
kad fašizmas jau suvarytas 
ant jo paties paruošto kapiny
no ir belieką tik palaidoti. De
ja, niekas nesuka sau galvos, 
kokius paminklus ant jų kapų 
statyti, bet valstybių vyrai ir 
organizacijų vadai laužo sau 
galvas, kaip atbudavoti tą, ką 
naciai sugriovė ? Tame milži
niškam, galvojančiam aparate 
ir mes, Amerikos lietuviai, 
esame įvelti. Mes turime sku
biai galvoti ir skubiai dirbti, 
kad kuo greičiausiai mūsų Lie
tuva pamirštų tas skriaudas— 
pradėtų džiaugtis 
laisve!

Tiesą pasakius, 
pažangių lietuvių
yra nudirbus tuo reikalų ga- 
ųą dailų darbą be atvangos. 
Mes turėjome Demokratinį 
Suvažiavimą, surinkome nema
žai pinigų ir drapanų ir jau 
pasiuntėme į Lietuvą. Mūsų 
centras dirba išsijuosęs, o tūlos 
kolonijos, ne tįk kad išpildė 
jom duotas kvotas, bet jas su- 
dubeltavojo. Bet štai, dienraš
tis LAisvė patalpino Centro

iškovota

Amerikos 
visuomene

NHMMMiMU

už-

su

Komiteto kvotų lentelę ir į ją 
pasižiūrėjus pet plaukai atsi
stoja. Vieųos kolonijos savo 
kvotas sumušė į dulkęs, tūlos 
pasiekė savo liniją, o daug ko
lonijų nesukėlė nei vieno cen
to! Tai kas kaltas ir kur keri 
tas 
Jeigu
Centro Komitetą, 
jog jis 
užagitavo, kad net du sykiu 
tiek sukėlė, kiek buvo paskir
ta, o tūloms n,ei paraginimo 
nepasįuntė. Aišku, taip 
O gal tūlose kolonijose 
nes neaukoja? Netiesa!

Reikią pasakyti, jog
įlinkais yra kolonijų avangar
das ir nesvarbu, jei šis pasaky
mas kam ir nepatiks. Kodėl 
mažai nuveikiama arba visai 
nieko neveikiama ? Ogi, kad 
delegatai, parvažiavę ^Demo
kratinių Lietuvių Seimo'/nepil
dė ir nepildo jo tarimų.

Aš paimsiu vienos kolonijos 
veikimą ir mes matysime, ko
kis apsileidimas yra. Iš seimo 
delegatai sugrįžę slaptai koku- 
savo daugiau, kaip keturis mė
nesius, kokius jie žmones galės 
įsileisti į savo komitetą. Paga
liaus, balandžio mėnesį viena
me parengime, kai žmonės bu
vo sukilę, jie paskelbė, jog 
tvers komitetą. Jie nematė rei
kalo pakviesti Literatūros 
Draugiją (kuri tame mieste 
yra principalė), Piliečių Kliu- 
bą, parašyti atvirutes veikles
niems draugams ir net nepa
darė nei pranešimo Laisvėje. 
Jie sudarė tokį komitetą, kad 
nei vienas savo pareigų nega
li atlikti, nežiūrint, kad jie bū
tų ir su geriausiais norais. 
Tiesa, vienas buvo įėjęs ir juos 
smarkiai apkritikavo, bet tai 
kas, jį tuoj išędė laukan. Pa
tys neįstengia nieko nuveikti, 
o veiklesnių draugų iš tolo ne
prisileidžia. Na, ir rųerdi vi
sa kolonija. Dagi tūlos kolo
nijos visai jokio komiteto ne
turi sudarę ir patys nieko e- 
veikia!

Siaurai suorganizuotas ko
mitetas gali dėti .visas pastan
gas, bet turi atminti, jog ne
pasieks plačiąsias mases, o to 
neatsiekiąs sabotažuoja šį taip 
svarbų darbą! Vietiniai komi
tetai turi būti taip suorgani
zuoti, . kad į tą darbą būtų 
įtrauktas kiekvienas veikėjas. 
Reikia turėti omenyje, jog 
kiekvienas iš mūsų turime tū
lus gabumus-patyrimus ir savo 
draugus bei simpatikus, o vy
riausia, komitetai .neturi pa
miršti, jog spauda, tai gyviau
sia šio darbo šaka! Napoleo
nas yra pasakęs, jog geriau 
turėti vieną laikraštį, negu 
penkis tūkstančius armijos.

Amerikos lietuviai myli Lie
tuvą ir yra duosnūs. Šiuos žo
džius rašant, aš perdaviau vie
tiniam komitetui 63 svarus 
drapąfjų ir visos buvo gautos 
pas katalikus, kurie skaito 
Darbininką. Ne tik, kad jįe 
davė, bet tūli išvalė ir aptai
sė. Galiu užtikrinti, jog devy
niasdešimtas nuošimtis katali
kų neatsisakys nuo aukos, tik 
pueikime ir su jais pasikalbė
kime. šis darbas mums duoda 
didžiulę progą užmegsti arti
mesnius ryšius su kątąlikais ir 
mes šią progą dabar turime iš
naudoti.

Dabar, ką mes turime dary
ti su tais ištįžųsiąįs kolonijų 
komitetais. Aišku, Centralinis 
Komitetas mažai ką galėtų 
prigelbėti, bet manau, jog ge
riausia čia pasitarnautų, tai 
apskričių komitetai. Jie tuč 
tuojau turėtų šaukti konferen
cijas ir perorganizuoti siauro 
veikimo kolonijų komitetus.

Jaunutis.

the 
338 
County of 
premises.
338 Junius
NOTICE is hereby given that Ųicense ,.r. 
EB 1593 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail jinder Section 107 of 
the Alcoholic BeOerage ' Control Law at 
83 — Avenue O, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to'*‘be consumed on the 
premises. ■ ■ • • ■ •

SALLY BATZAR
83 — Ave. O, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2079 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the * • • •• -
536
County of 
premises.
536 — 3rd
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
651 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on tho 
premises.

SAM SHAPIRO, SOL GOLDBAUM & 
PHILIP SIEGEL 

(Shapiro’s Delicatessen)
651 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
347 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
GEORGE J. PETER & GEORGE CALOGER 

(Sheriden Lunch Co.)
347 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Gil 8878 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the. Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

A. ABUGEL
898 Shepherd Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8822 has been issued) to the undersigned 
to sell beer,t at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1965 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
148 Noble Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to he consumed off the 
premises.

HENRY CHARLES McERLEAN 
148 Noble St., Brooklyn, N. Y.9
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1957 has been issued Io the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.
_________________________ JL___________ ;---

Kings, to be consumed on

LEE GILL
St.,' Brooklyn, N. Y.

Np.

Alcoholic Beverage Control Law at 
— 3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

GEORGE MIHAEL 
Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINĖ)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

‘d t'
■ K**.'. 41*1 <( jiiljĮli

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License. No. 
GB 1913 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage ' Control Law at 
161 Franklin Street, Borough of Brooklyn,. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAURICE EGAN
161 Franklin St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE' is hereby given that License No. 
GB 10159 has been issued tt> the undersigned 
to sell beer, at retail uncjer Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
179 Mcfeerole Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN LEISTSCHITZKY
179 ĮUeserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4914 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Coverage Control Law at 
15G Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JAMES KJIOURY
156 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2256 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3 East 5th Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LAWRENCE, PHILIP BARBIERI
3 East 5th St.,. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB/ 5972 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1890 
West 6th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM MITTELMAN
1890 West 6th St., Brooklyn, N. Y.

Mūsų skaitytojai raginami 
remti tuos biznierius, kurie 
skelbiasi dienraštyje Laisvėje.
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pavienių. 
padarau 
pavciks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 

/ dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLemnore 5-6191.
■a

•0<

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
višokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

TELEPHONE
STAGG 2-5043

K2

I
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I

Pirmadienis, Rugsėjo 11, 1044

REIKALINGI TUOJAU

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
, REIKALINGI VYRAI

MOKINIAI
PAGELBININKAI

PAPRASTI
DARBININKAI

BETHLEHEM
STEEL COMPANY

Fabrikas Randasi
Bethlehem, Pa.

GEROS PRADŽIAI MOKESTIS
BONAI UŽ SPARTŲ DARBĄ

Progos greitiem pakilimam visuose 
amatuose. Transportacija apmoka

ma. Būtai suteikiami tuojau.
KREIPKITĖS

U. S. Employment Service
87 Madison Ave., New York, N. Y.

205 Schermerhorn St., Brooklyn
44 E. 23rd St., New York, N. Y.

arba
U. S. E. S. Atstovas po

102 Chambers St., New York, N. Y.
(216)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

J

1

a ■
es

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

Telefonas EVergreen 7-1661

BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST.

NOTARY 
PURLIO

11J3 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA

Telefonas Poplar 4110

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. 

Patarnavimas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai Įrengtos Dvi Koplyčios, Duodamos

Mylimiems Pašarvoti Dovanai

Amerikinių Japonų Nuostoliai

Washington. — Italijos 
fronte iki šiol buvo užmuš
ta 45 gimusieji Amerikoje 
japonai kariai. 92 kiti japo
nai - amerikiečiai tapo su
žeisti, o du be žinios dingo.

Amerikos oficieriai sako, 
kad japonai ten gerai kovo
ja prieš nacius.

UiiiAthliSiaKii

—

CHRONIŠKOS LIGOS’
QDOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRJROIPAI ir Jd- 
tos Mėšlažamės Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Silpnu
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTEĘYb 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS
Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 

. ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

Arti Union Square

........ I— -

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

(213)

(213)
I

PRANEŠIMAI

WATERBURY, CONN.

Pirmadienis, Rugsėjo Tf, 1944

SANDĖLIUI VYRAI AR BERNIUKAI 
PATIKRINTOJAI

INDŲ MAZGOTOJAI—APVALYTOJAI 
APVILKĖJAI IR MOKINIAI 

STERN BROS.
42nd St.. & 6th Avė.. N. Y. City. 

Personnel Office, 8th Floor 
(43rd Street įėjimas)

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI RAŠTININKŲ 
Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

103 E. 41st St., N.Y. City. 
Tarpe 9 A.M. ir 5 P.M. 

šeštadieniai* iki 12:80 P.M.

REIKIA CIGARŲ VYNIOTOJŲ. GERA AL
GA. PRIMATE CIGAR CO.. 1109 45TH ST.. 
BROOKLYN. VAŽIUOKITE B.M.T. WEST 
END TRAUKINIU IKI 45TH ST. STOTIES. 

(215)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

MOTERYS-VYRAI
18 IKI 55

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

PASTOVUS DARBAS
GERA ALGA

VAKAClJOS SU ALGA
HOME TOWN LAUNDRIES, 

INC.
FRONT & WATER STS., 

TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(216)

PAŠTUI RAŠTININKAI
OFISUI PASIUNTINIAI 

IR IŠNEŠIOJIMO 
DARBAS

Patyrimas Nereikalingas 
Proga Pakilimams.

PRADŽIAI $90 Į MĖNESI
Laikas Ir pusė už viršlaikius.

WORTH 2-5500

VYRAI 
MOTERYS 

IR MERGINOS
LENGVAS DARBAS 

MAKARONŲ FABRIKE 
PATYRIMO NEREIKIA
V. LA ROSA & SONS, INC 

473 KENT AVĖ., 
BROOKLYN.

VYRŲ
ir

MOTERŲ REIKIA 
(Amžiaus 16 iki 50) 
Būtinas Karo Darbas 

PILNAM LAIKUI 
DALIAI LAIKO 

Gera Alga. Viršlaikiai.
Nuolatinis Darbas- 
Pokarines Progos 

Whitlock Cordage Co. 
Ft. of Lafayette St. 

JERSEY CITY, N. J.
(216)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys

Prie Armijos Orlaivių Uniformų.
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GKEENHOLTZ.
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(218)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Puikiausia proga naktinės 
priežiūros štabams, darbas 

vyrams virš 45.
5 DIENŲ

40 VALANDŲ SAVAITĖ
Valandos 6 P.M. iki 3 A.M 
ir Ketvirtadieniais 9 P.M. 

iki 6 A.M.
KREIPKITĖS

EMPLOYMENT OFFICE 
60TH STREET MEZZANINE.

Bloomingdale’s
(205)

ALDLD 28 kp. susirinkimas 
įvyks 13 d. rugsėjo, 7:30 v. v., 103 
Green St. Šių metų nauja knyga jau 
atėjusi. Kurie užsimokėję duokles, 
gaus knygą, o kurie dar neužsimo
kėję, prašome ateiti į susirinkimą 
ir gausite knygą, nes per stubas iš
nešioti negalima. — S. Meison, fin. 
rašt. (213-214)

/. .. ■ ;

Laisvė—Liberty, Lithuanian Daily

■
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HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP: WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

STALINĖ LATHE 
JIG BORE &

MILLING MAŠINŲ 
OPERATORIAI

TOOL TEKINTOJAI 
SUPLANAVIMUI VYRAI 

LABORATORIJOS 
MECHANIKAI

MAŠINŲ
Operuoto j ai

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ SRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

REIKALINGI
VYRAI

Abelnam karų dirbtuvės 
darbui

TURRET LATHE 
NUSTATYMUI VYRAI 

& OPERATORIAI 
TOOLMAKERS 

VYRAS ABELNIEMS 
DARBAMS

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
Iš būtinų darbu reikia paliuosavimo.

(219)

APVALYTOJAI
DIENINIS AR NAKTINIS DARBAS

40 Valandų Savaitė 
Šiek-Tiek Viršlaikių

GERA ALGA

HENRI BENDEL
10 WEST.57TH ST.

(215)

OFISUI BERNIUKAS
TURI TURĖT KOMERCINIO 

MOKSLO IR SUPRATIMO 
APIE TYPING.

SPERRY 
PRODUCTS
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.
(219)

ORLAIVIAM
PLOKŠČIŲ METALO 

MECHANIKAI
PATYRĘ

RANKINIAI KAMPŲ 
APLANKĖJAI

GEROS ALGOS
GENERAL BRONZE

, CORPORATION
43-02 38TH STREET, 
LONG ISLAND CITY

REIKALINGA ĮRODYTI 
GIMIMO VIETOS.

SPAUSTUVĖS
PRESSMONAI

(215)

Turi būt patyrę craftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

\VEBENDORFER LITTLE GIANT 
ar

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division, 
COLUMBIA RIBBON & CARBON 

MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y.

REIKIA VYRŲ
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
Pokarinis Darbas

(216)

Reikalingas atliekamumo paliudijimas.

INTERNATIONAL PRINTING INK 
704 DOREMUS AVE. 

NEWARK, N. J.
MI. *2-2142

(216)

BERNIUKAI
9 iki 1, 1 iki 6 ar 5 iki 10 

TAIPGI PILNAM LAIKUI.
43c I VALANDĄ 

Linksmos darbo sąlygos.
NEW YORK PUBLIC LIBRARY

42nd ST., & 5th AVE., KAMB. 210
. (215)

PAKUOTOJAI
Išsiuntimų departments. 5 dienų savaitė. 

Kreipkitės.
SUMNER STORES 114 E. 23rd ST.

(213)

PURŠKĖJAI
Lekeriuotojai ant maliavų, guzikų, papuošalų, 

mažų daliukių. Nuolatinis darbas.
MARVIN NOVELTY SPRAYING CO., 

535 Eighth Ave., N.Y.C.
(214)

REHCIA AUTOMOBILIŲ MECHANIKŲ
Naujas Dodge-Ply mouth dyleris gali suteikti 
patyrusioms mechanikams darbo užtikrinimo 
progą dabar ir po karui. Mes taipgi turime 
išimtina propoziciją vyrui, kuris galėtų pa

sirodyti tinkamu kaipo service manager.
COLLEARY MOTORS, INC.

402-408 Broadway, Passaic, N. J. 
Kampas Van Houten & Broadway.

(218)

l

Toolmakers
Patraukianti

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5; šeštad. 8—12:30

Kreipkitės į Employment Ofisą

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(219)

DAILYDĖS, 
PAPRASTI DARBININKAI 
PUOLIŲ KALIMUI VYRAI 

STOGDENGIAI, 
SURSŲ SUVEDĖJAI 
SKARDOS METALO 

DARBININKAI 
CEMENTĄ GELEŽŲ DĖJIKAI 

Ant Aleutian Islands!
240 Valandų Darbo Duodama j Mėnesį. 

Alga Mokama, kai jūs išvykstate iš 
New Yorko.

Vienų Metų Kontraktas. 
Tranaportacija Ai)mokėta.

Matykite Atstovą Kasdien, 
GUY F. ATKINSON CO. 

Kreipkitės į ’U.S.E.S. of W.M.C.
44 E. 23rd St., N.Y.

TRUCK DRIVERS 
Kreipkitės Į U.'S.E.S. of W.M.C., 

87 Madison Ave., N.Y.
KEPĖJŲ PAGELBININKAI 

MĖSINJNKAI ;
2-RI VIRĖJAI;-1 3-TI VIRĖJAI 

FLUNKIES
Kreipkitės I U.S.E.S. of W.M.C.,

40 E. 59th St., N.Y.'į
(216)

NUSTATYMUI VYRAI
PUNCH PRESAMS

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC 
STATE ROAD & RHAWN STREET, 
HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 

PA.
(215)

APVALYTOJAI
IR

PAPRASTI DARBININKAI
NAKTIMIS AR 

DIENOMIS DARBAS

GEROS ALGOS!
NUOLATINIS. DARBAS!

LAIKAS IR PUSĖ 
Už VIRŠLAIKIUS/

GENERAL BRONZE
CORPORATION

34-19 TENTH ST., 
LONG ISLAND CITY.

IRT—BMT, 6TH AVE. & 8TH AVĖ. 
SUBVĖS IKI QUEENS PLAZA STOTIES.

PRIE BRIDGE PLAZA. IMKITE 
VAN ALST AVE. BUŠĄ IKI 35TH AVĖ.

* (218)

REIKIA DARBININKŲ
THE

CHARLES PARKER 
COMPANY

MERIDEN, CONNECTICUT
PUIKIAUSIOS PROGOS 

ĮSIGYVENUSIAME FABRIKE
GEROS ALGOS

LAVINTIEMS IR NELAVIN
TIEMS DARBININKAMS 
PUIKIAUSIOS PROGOS 

TAIKOS METU 
KOMPANIJOS ATSTOVAI 

PRIBUS Į
U.S. EMPLOYMENT 

SERVICE
87 MADISON AVENUE 

NEW YORK CITY,

Pirmadienį & Antradienį.
ARBA, JEI JŪS PASIRENKATE 

KREIPKITĖS PAS
THE CHARLES PARKER 

CO., 
MERIDEN, CONN.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ

(214)

ELEKTRIKAI
Jei jūs turite bent kokį supratimą 
apie elektrą, kreipkitės tuojau, kad 
išvengti suvėlavimą greit reikalin-
gų laivų

NEW YORK

MERGINOS-MOTERYS
Mes turime sekamas pozicijas 

atviras pilnam ir daliai 
laiko valandos.

PARDAVIMŲ 
RAŠTININKĖS

Suknelės, Coatai 
Sportiškų Drabužių Priedai

FILIŲ RAŠTININKĖMS 
BENDRAI RAŠTINĖS 

DARBININKĖMS
KREDITŲ IŠDAVIMO 

PASITARĖJOMS 
PATIKRINIMŲ 

RAŠTININKĖMS 
TYPISTĖMS 

PRALEIDIMŲ 
SEKĖJOMS 

KASIERKOMS 
VYNIOTOJOMS

N. C. R. KASIERKOMS
Valandos dataikomos šeiminin

kėms. Puikiausios progos 
High School baigusioms.

Kreipkitės Emp. Dept., 
5-tos lubos

HECHTS DEPT. STORE 
53 WEST 14TH ST.

(219)

MERGINOS PRIE SODA
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
ĮDOMUS DARBAS

LINKSMOS 
APLINKYBĖS

PILNO LAIKO DARBAS
6 DIENŲ SAVAITĖ 

GERA ALGA
Proga Pakilimams

KREIPKITĖS Į MR. STABILE

LOFT CANDY CORP.
793 BROAD STREET 

NEWARK, N. J.
Prisilaikoma Prie WMC Taisyklių

(214)

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

(213)

REIKIA VYRŲ
Su ar be patyrimo

RUPUMO PIELUOTOJAI IR TEKINTOJAI
PUIKIAUSIA PROGA

Įstoti Į

POKARINIUS DARBUS!
Puikiausios Darbo Sąlygos!

VIRŠLAIKIAI!
NATIONAL METER DIVISION

4207 1st AVE., BROOKLYN
(BMT lokalu iki 36 ar 45 St. stoties.)

PRISILAIKOMA W.M.C. Taisyklių.

VYRAI
PATYRIMO NEREIKIA

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI Dienom ir Naktim
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 
NUOLATINIAI DARBAI

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

1381 Broadway
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VYRAI!
NUOLATINIS DARBAS.

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
DAUG VIRŠLAIKIŲ

KING KONE CORP.,
788 EAST 138TH ST., BRONX.

\ (214)

REIKIA VYRO
Abelnam fabriko darbui. 

GERA ALGA
COYNE & PADDOCK,

40-09 21st St., Long Island City.
(215)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

AMERICAN AIRLINES
REIKALAUJA

SANDĖLIUI DARBININKIŲ
. Dirbti LaGuardia Field

Kreipkitės
AMERICAN AIRLINES, INC.

103 E. 41st St., N. Y. City.
Tarpo 9 A.M. ir 5 P.M.

šeštadieniais iki 12:30 P.M.
(218)

PIRKITE KARO BONUS!

į.

(217)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKIA MERGINŲ
Lengvam Fabriko Darbui.

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS

APEX DRESS CO. 
1359 BROADWAY, N. Y. C.

(215)

FINIŠERKOS
Patyrusios Prie Suknelių Dirbtuvės.

GERA ALGA. 
NUOLATINIS DARBAS

APEX DRESS CO. 
1359 BROADWAY, N. Y. C.

(215)

ŠEIMININKĖ
4 Suaugę. GERA ALGA. Privatinis kambarys 

ir maudyne.
ESPLANADE 5-6254.

MERGINOS

(219)

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
40 VALANDŲ

OFISO IR SANDĖLIO 
RAŠTININKĖS

HENRI BENDEL
10 WEST 57TH ST.

MATRONA
(215)

LINKSMOS DARBO SĄLYGOS 
5 DIENŲ SAVAITĖ. 
POKARINĖ PROGA .

SPERRY 
PRODUCTS,
1505 WILLOW AVE., 

HOBOKEN, N. J.

PATYRUSIOS OPERATORĖS
Egzaminuotojos ir Bendram Darbut 

Valdžios Darbas—Gera Alga.
Ši yra jūsų proga patarnauti savo šaliai, nes 
darbas yra išdirbimas naujo wool field jacket, 

kuris greit reikalingas mūsų berniukams 
tarnyboje dabartiniu laiku.

KREIPKITĖS J. CITRANO & SONS.
93 HARRISON ST., PATERSON, N. J.

MOTERYS
FABRIKO DARiBININKĖS

5 DIENOS—123. 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA

Pastovus Pokarinis Darbas
LINKSMOS DARBO SĄLYGOS. 

KREIPKITĖS ASMENINIAI
Bloch & Guggenheimer, Ine., 
30-54 Review Ave., L. I. City.

Imkite Greenpoint Ave. Bušą iki Review Ave., 
gale Greenpoint Tilto ar Calvary Cemetery 

Bušą iki Van Dam ir Borden Ave.
____  (210

VALYTOJOS 
MOTERYS 

BENDRAM VALYMO 
DARBUI 

SALDAINIŲ DIRBTUVĖJE 
Valand. 12:30 P.M. iki 9 P.M. 
šeštadieniais: 8 A.M.-12 Pietų 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 

WHITMAN’S CHOCOLATES 
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

MOTERYS/
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 

NUOLAT. PASTOVUS DARBAS
42 VALANDŲ SAVAITĖ. ALGA |20.64 

GREITI PAKILIMAI
KING KONE CORP.,
788 EAST 138TH ST., BRONX.

___________ (214)

MERGINOS PARDAVĖJOS
Džiūlerių krautuvėje. Nuolatinis darbas. Pro
ga pakilimam. Valandos 1 P.M. iki 10 P.M.

ROBERT LIPTON f į
701 Grand St., Brooklyn. V

(214)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas nuo 8 A.M. iki 5 P.M.;

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatinė 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusė virš 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

CLAROSTAT MFG. CO., INC., 
285 N. 6th St., off Metropolitan Ave. 

Matykite Misa Hirach
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete.

SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

Greenpointėje 
A.M. iki 3:30 P.M.; 
P.M. iki 12:30 P.M.

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike 
Dienų Darbas 7 
Naktų darbas 4

Mokinėms mokestis virš 60c į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c į valandą. 

MUZIKA LAIKE DARBO
CLAROSTAT MFG. CO., INC., 

544 Morgan Ave., off Meeker Ave. 
Matykite MISS CURCIO

Reikia turėti USES paliuosavimą ir 
būti U.S. Piliete.

MERGINOS PRIE BUFETO 
ABELNAI APTARNAVIMAS 

VIRTUVĖJE PAGELBININKĖS 
INDŲ MAZGOTOJOS 

SANDELIO RAŠTININKĖS 
VYNIOTOJOS—KASIERKOS 

ŽYMĖTOJOS 
PATIKRINTOJOS 

RAŠTININKĖS 
STERN BROS.

42nd St. & 6th Avė., N. Y. City. 
Personnel Office, 8th Floor 

(43rd Street įėjimas)

(217)

(213)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO 

KEPĖJOS 
VIRTUVES DARBININKES 

-SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIU DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKES
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

SCHRAFFT’S
S VISĄ DIENĄ 
RD ST., N. Y.
EIPKITES

KREIP
56 WEST

ARBA
5 P. M. XKI 8 P. M.

1381 ^roadway 
(arti 38th St.), N. Y.

(X)

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR RES.TAURANTO PATYRIMU

GERĄ ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI ^R

RAŠYTI ANGLIŠKAI

!

’-'1

M

(217)

MERGINOS
Kaipo tikietų pridėjėjos sandėlio departmente.

,.,-į 5 dienų savaitė. Kreipkitės
SUMNER STORES, 114 E. 23RD ST.

(218)

REIKIA MOTERŲM
DIRBTI PRIE STALO, 

EGZAMINUOTI LENGVĄ 
SUSTATYMO DARBĄ

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8lh Ave. Sub ve)

ORLAIVIAM
MOKINES

GERA ALGA
LAIKE MOKINIMOSI
SU PROGRESYVIAIS 

PAKĖLIMAIS

(217)

I

GENERAL 
BRONZE 

CORPORATION
43-02 38th St.

Long Island City.
Reikalingas įrodymas 
jūsų gimimo vietos.

(213)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvąirių darbų savo fa

brike merginoms virš 16. Iš anks
čiau patyrimas nereikalingas. 
GEROS DARBO SĄLYGOS. 
Kurips jaunesnės kaip 21 turi 

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(226)

I

(219)

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

MERGINOS. MOTERYS
Lengvas fabriko darbas; be patyrimo; 

40 valandų, viršlaikiai.
PREMIER SAMPLE. 137 VARICK ST.

(218) ■■

■
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Eksplozija Sužeidė-Apdegino 
15 Asmeny

Eksplozija ant Texaco tan- 
kerio Gailia, stovėjusio prie 
27th St., Brooklyne, pereito 
penktadienio vakarą skaudžiai 
apdegino 15 asmenų. Kai ku
rių iš jų gyvastys pavojuje.

Raudonojo Kryžiaus 
Kantinui Reikia 

Pagelbininkų

dieno- 
pagel- 
aptar- 
reika-

Brooklyno Raudonasis Kry
žius atsišaukė galinčių 
mis padirbėti liuosnorių 
bėjimui prie kantinuose 
navimo kariškių ir kitų 
lingu aptarnauti.

Nuo gruodžio 7-tos, 1941 
m., kada Amerika buvo japo
nų užpulta, Brooklyno Kantine 
Korpusas valgydinęs virš 800,- 
000 asmenų. Dabartiniu laiku 
korpusas aptarnauja apie 44,- 
000 per„ mėnesį. Iš tų apie 
trečdalis yra kariškiai. f

Korpusas dabar turi 312 na
rių ir lavina dar 31, bet rei
kia kur kas daugiau, kad iš
pildyti padidėjusius reikalavi
mus. Kantine dirbti pasižadė
ję liuosnoriai yra lavinami ma
siniai ir netikėtose sąlygose 
valgydinti žmones. To pasila- 
vinę asmenys labai sėkmingai 
galėtų patarnauti ir kitoms or
ganizacijoms.

Išvoliotoji Vijoklėj 
Užmiršo Prietikį

Karščių sezone, karštai įsi
mylėjęs septyniolikinę Ruth 
Toepfer, Roland Blinston bu
vo išvoliojęs mylėtinę po nuo
dingąją vijoklę. Tai, sakoma, 
ne iš palaidumo, o iš kerštin
gumo, kad toji supykus grąži
no jam sužadėtuvių žiedą, žie
dą jis metęs į upės dugną, o 
mergelę į dilginės.

Ataušus orui ir dilginių pa
darytoji žala esanti užmiršta. 
Jaunuoliai vėl susižadėję ir 
vaikinas'žada pirkti jai daug 
gražesnį, brangesnį žiedą.

Stampos ir Punktai
Kainų Administracija pra

neša, kad mėlynieji vieno 
punktų “tokenai,” buvusieji iš
duodami grąžon perkant ke- 
nuotus maisto produktus, pa
naikinami. Krautuvininkai tų 
“tokenų” nebeišdavinės nuo 
šio mėnesio 17-tos, nuo varto
tojų nebepriims nuo spalių 1- 
mos.

Stampos pasilieka ir 
tos pačios.

Raudonos iki G5.
Mėlynos iki L5
Cukraus 30, 31, 32, 33 ir 40.
Batų: trečioj knygelėj 

tuvinės stampos 1, 2 ir 3.

toliau

lek-

pro

Menama, kad eksploziją iš
šaukė acetylene degintu vas, 
vartojamas sulydymui taisomų 
metalinių dalių. Kibirkštis pa
degus susibūrusius gasus.

Apie Lietuvos Žmonėms 
Pagelbą Uždrausta 

Kalbėti
Veikiausia jums atrodys, 

kad taip dedasi tebesamoj na
cių pavergtoje Lietuvos dalyje, 
Žemaitijoje. Bet tame jūs bū
tumėt tik pusiau teisingi, nes 
kita tokia, vieta randasi SLA 
38-toj kuopoje, Brooklyne.

Pereitą ketvirtadienį tos 
kuopos susirinkime buvo laiš
kas, kviečiantis prisidėti prie 
kare nukentėjusių Lietuvos 
žmonių šelpimo.

—į gurbą tą laišką, — su
riko p. Glaveckas.

—Į gurbą, — bumbtelėjo 
Radzevičius, Glavecko dešinė- 
ji ranka.

Apie tuzinas tuo tarpu su
sirinkime buvusių narių pasi
dairė vienas į kitą, bet kas gi 
drįs prasitarti prieš. Stosi kal
bėti už Lietuvos rėmimą, Gla
veckas su pora savo “brolių 
fašistiškoje dvasioje” apšmeiš 
tave' arba rėkte nurėks. Taip 
jis nurėkė narę, kada toji 
vėliau prašė balso. Ji sakėsi 
norinti kalbėti Lietuvos reika
lais. Kiek teko patirti iš pasi
kalbėjimo po susirinkimo, tai 
ji norėjusi kviesti narius pa
dirbėti prie išsiuntimo Lietu
vos žmonėms dovanų, kurias 
siunčia demokratiškoji Ameri
kos lietuvių dalis.

Tas pats p. Glaveckas pir- 
mesniame susirinkime bandė 
uždrausti nariams diskusuoti 
SLA reikalus. Bet anas susi
rinkimas buvo didesnis, apie 
ketvertą desėtkų narių. Tada 
nariai privertė Glavecką leis
ti diskusijas. Jis nenorėjo tada 
leisti kalbėti dėl to, jog bijo
jo, kad nariai neprotestuotų 
prieš nutarimą seniems na
riams pakelti mokesčius. O na
riai smarkiai protestavo. Jau 
visiems žinoma, kad Glavecko 
mieliausi draugai SLA prive
dė prie žinomos padėties. Dėl 
to GJaveckas norėjo savo drau
gus iždo eikvotojus pridengti 
neleidimu apie tai 
nei pakalbėti.

Per ilgus metus 
Glavecką kaipo
trockistą ir plūdiką toms pa
kraipoms nepritariančių žmo
nių. Bet niekad nemanyda
vau, kad prieitų prie keršijimo 
kare nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms tik dėl to, kad jie 
panorėjo gyventi be Smetonos 
ant savo sprando ir be ponų. 
Nemanau, kad jis atėmimu 
vienam nariui ar grupei narių 
balso paslėps nuo SLA narių 
Lietuvą ir jos žmones. Tikri 
Lietuvos ir jos žmonių draugai 
mokėsime Lietuvą surasti ir jai 
ištiesti pagelbos ranką, nežiū
rint laisvos Lietuvos priešo p. 
Glavecko riksmo.

Pasipiktinęs Narys.

susirinkime

pažinojau 
socialistą-
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Žuvo Leitenantas Joe 
G. Norbutas

Pereitą savaitę, kaip tik tą 
dieną parašiau leitenantui Joe 
G. Norbutui laišką į Angliją, 
o Brooklyne jo (Joe Norbuto) 
motina gavo telegramą, kad 
jis yra žuvęs karo veiksmuose.

Leitenantas Norbutas savo 
laiške, rašytame rugpj. 13 d., 
š. m., tarp kitko, saviškiams 
rašė:

“Vėliausiu laiku mes pada
rome daug skridimų į Vokieti
ją. Kada jūs skaitote laikraš
čiuose apie skraidymą ant 
Francijos ir kitur — tai mes 
skraidome. Kada tenka bom
barduoti Berlynas, tai ten bū
na šiurkšti kova. . . Aš ma
nau, kad vokiečiai nemyli, ka
da mes bombarduojame jų di
delį miestą... Aš skraidžiau 
šį rytą ir vadovavau mūsų di
deliam būriui orlaivių. Aš 
džiaugiuos, kad mes nesutiko
me vokiečių ‘Fighter-Planes.’ 
Veikiausiai, kada vokiečiai pa
mato mūs didelį būrį orlaivių, 
tai jiems dar pasidubeltavoja 
mūs būrys. Mes turime čionais 
didelį būrį puikių vaikinų. Jie 
visi trokšta juo greičiau pa
baigti karą, tuomet galėsime 
visi sugrįžti namo...”

Joe Norbutas paliko dide
liam liūdėsyj motiną, žmoną 
ir keleto mėnesių vaikutį. Mo
tina gyvena Ozone Park, L. I. 
Giliausia simpatija ir užuo
jauta motinai, žmonai ir ma
žyčiui sūneliui!

Petras.

Tūkstantinė Gara- 
džiaus Lole

George T. Sheen, 70 m., 
radžiaus sargas, aną dieną 
matęs, kad praeidamas “tam
sus žmogus” kai ką numetė 
ant jo saugomo loto ir nuėjo. 
Pažiūrėjęs tą numestą, radęs 
voką su dešimčia šimtinių ir 
dokumentais. Jis nunešė Vadi
nį policijai, o toji surado sa
vininką. Juomi buvęs Herbert 
H. Vail, negras prekinio laivy
no jūrininkas. Apsidžiaugęs, 
jūrininkas davęs senukui $100 
radybų.

Senukas Sheen gyvena 230 
Dean St., Brooklyne.

ga- 
pa-

Francijoj “Belaisvis” 
Iš Merkinės

nes
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Banikonis Niekada Nebus
Smalos Mėgėju

pakelėj, kaip 
atrodė, lygų, 
žemės, atsigu-

varginančio pergyvenimo.
Banikonis, 58 metų, gyvena 

142 lOth St., Brooklyne, bet 
dirba Jersey City. Lehigh Val
ley gelžkelio bėgių prižiūrėto
ju. Jo sveikata, sakoma, esan
ti geroje padėtyje. Bet išliki
mas gyvu skaitoma pripuola
ma laime, nes ta vieta esanti 
apleista, kartais per ištisas die
nas niekas nepraeinąs.

Tolimos Viešnios
R.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA VYRŲ
Materialų Kraustytojų
Pagelbininkų Prie Išsiuntimų ir 

Priėmimų Department®.

MILLWRIGHT PAGELBININ-

A. Schrader’s Son
481 Clermont Avenue, 

Brooklyn.
(Arti Clinton & Washington Stoties, 

8th Avė. Subve)

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA
8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 12:30 A. M.

JOHN J. NESBITT, INC
STATE ROAD & RHAWN STREET, 

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

Walter Dunninger, dėl 
tinio liguistumo atleistas iš ka
rinės tarnybos, areštuotas už 
vagystę, kurioj jis pelnęs tik 
$1.50 ir susižeidęs lįsdamas 
per langą.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoją 3 kambariai su 

landlordo elektra. Taipgi yra mau
dynės. Kambariai aliejumi šildortii. 
Norime poros be veikų. M. Slezevich, 
133 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

(212-216)

Lietuvių Kom. Susirinki
mas ir Filmų Vakaras 

Pirmadienį

2-jų merginų beistams 
(Bushling Girls). Prašome 
pas:

REIKALAVIMAI
Reikalinga kriaučių — lainikam 

beistavot. Taipgi Finish Presser ir 
traukti 
kreiptis

Rugsėjo 11-tos vakaro 8 va
landą įvyks Lietuvių Komunis
tų Kliubo susirinkimas, Lais
vės svetainėje. Kviečiami ir ne 
nariai. Nariai kviečiami susi
rinkti ne vėliau
anksti užbaigtume reikalus.

Po
Grikštas rodys įdomias filmas.

Sekr.

8 vai., kad

susirinkimo Leonas

S. KARVELIS, 
45 Roebling Street, Brooklyn, N. Y. 

Tel. EV. 7-2494. 
(209-214)

Komedija “Jacobowsky and 
the Colonel” suvaidinta 200-jį 
kartą pereitą antradienį. Vai
dinama Martin Beck Teatre, 
W. 45th St., New Yorke.
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Ignas C. Banikonis smalos 
mėgėju ir pirmiau gal nebuvo, 
bet ir nebijojo, nesisaugojo. 
Tačiau ne taip bus po to, ką 
jis pergyveho nuo smalos per
eitą penktadienį.

Pavargęs po darbo ir links
mas po gavimo algos jis šiek 
tiek įsigėrę ant stiprumo. Bet 
po to pasijuto labiau pavargęs. 
Eidamas rado 
jam patamsėj 
blizgantį plotą 
lė ir užmigo.

Kada jis pabudo, pasijuto 
prilipęs, kai musė, prie tos “ly
gios žemės.” Tai būta supilta 
klodas smalos net 15 colių gi
lumo. Kol šalta, smala buvo 
sukietėjusi. Bet kada nuo jo 
kūno sušilo, smala ištirpo. Ne
buvo kas daryti, nes smalos 
tęsumas laikė neleisdamas pa
kilti.

Vėliau Banikonį rado praei
dami du vyrai, Richard Kot- 
lowski ir Henry Bell, Jersey 
City gyventojai. Iš karto jiems 
atrodė, kad jie bus radę nu
žudytą žmogų. Bet kada priė
jo arčiau, pamatė, kad ttis 
kūnas dar kruta ir bando kai/ 
bėti per pusiau įklimpusią 
burną. Jiedu bandė' Banikonį 
ištraukti, bet smala buvus stip
resnė ir už juos du. Pribuvo 
policistas, bet ir to neužteko. 
Pribuvo visas gelbėjimo skva- 
das, 25 polieistai. Tačiau tik 
tada pajėgė paliuosuoti Bani
konį nuo jį apkabinusios sma
los, kada nukirpo nuo jo įklim
pusiąyfnisę drabužių. Ištraukę 
nuvežė, jį į Jersey City ligo
ninę nuvalyti ir pasilsėti po to

Bet

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Visa tai kryžiokams iš Ke 
leivio atrodo “juokinga,
doras žmogus, žmogus, kuris 
šiek tiek proto turi, kuriam rū
pi suteikimas Lietuvos žmo
nėms pagelbos, pamatęs Ko
miteto atskaitą, stebėsis, kaip 
mažomis išlaidomis yra paruo
šiamos ir pasiunčiamos ameri
kiečių dovanos.

O štai faktas. Klerikalų ir 
menševikų “Bendrasis Fon
das,” kuris dar nėra pasiuntęs 
nei vieno pundelio Lietuvos 
žmonėms, jau savo budžete tu
ri paskyręs net $25,000 tiktai 
ofiso ir algų išlaidoms!

(217)
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Ketvirtadienį Laisvėje lan
kėsi seserys Volga ir Ruth 
Kaspariutės, iš Grand Rapids, 
Mich. Ruth, vyresnioji, jau 
gyvena New Yorke nuo perei
to lapkričio mėnesio. O Volga 
buvo atvažiavus pas sesutę va- 
kacijas praleisti ir grįžta at
gal pas tėvelius baigti aukš
tąją mokyklą. Didysis New 
Yorkas abiem patinkąs. Gyven
dama Grand Rapidse, kai ten 
gyvavo lietuvių choras, Rutha 
jame darbavosi. Nesistebėsime, 
jeigu ir čionai ji ateis ir įstos 
į mūsų didįjį Aido Chorą. Aš 
jai to ir vėlinu.

MAŠINISTAI
Pirmos ir antros klasės. Vietinis išdirbimų 
fabrikas su pokarine ateitimi, dabar atliekąs 

100 procentų karinius darbus. Linksmos 
aplinkybės. Patogu, viršlaikiai.

PRISILAIKOMA WMC TAISYKLIŲ
J. & S. TOOL COMPANY 

477 MAIN STREET, 
EAST ORANGE, N. J.

Rep.

Susirgimai vaikų paralyžium 
Brooklyne mažėja.

REIKALAVIMAI
Reikalinga vedusi pora gyventi 

prie vieno žmogaus keturiuose kam
bariuose. Pageidaujama, kad mote
riške galėtų prižiūrėti šildomąjį pe
čių dienos laike. Vakarais ir rytais 
pats pečių apžiūriu. Kambariai ap
šildomi ir su maudynėmis. Dėl są
lygų pasitarsime asmeniškai.' Kos- 
tantas Sabaleski, 54-44 — 82nd St., 

Y. Kreipkitės 
iki 8 vai. Sek- 

iki 3 vai. dieną, 
to iki 1-mos po 

(219)

Elmhurst, L 
darbo dienom 
madieniais nuo 
šeštadieniais n 
pietų.

Miesto Parkų Departmentas 
atsišaukė į gyventojus talkos 
išgelbėti šimtus medelių, pa
laistyti. Dėl sausros jie nyksta. 
Būtų miestui dideli nuostoliai 
grožės, žmonių sveikatos ir fi
nansiniu atžvilgiais.

Parvažiavęs iš penkių kovų 
Pacifike jūrininkas Fred Gold
stein, brooklynietis, buvo pa
sitiktas savo motinos kariškės.

JAUTIENOS KILNOTOJAI
IR

MeSOS ŠALDYTUVUI 
VYRAI

Puikiausia proga, nuolatinis 
darbas didelėje organizacijoje.
ŠAUKITE MITCHELL 2-4780 

Personnel Dept, 
ar 

Kreipkitės
American Stores Co., 

Central Avė. ir Second St., 
South Kearny, N. J.

Važiuokite Public Service Buses No. 1 ar 
No. 108 iki Central ,Ave-> Sp. Kearny. 

Tiktai vienas blokas iki fabriko.
Prisilaikoma WMC Taisyklių 
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RESTAURANT
- STANLEY RUTKONAS

SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS, 

SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVĖ BROOKLYN

Brooklyniečiams daugeliui 
pažįstamas Petras Velykis šiuo 
tarpu rašo laišką iš Pietinės 
Franci jos. Jo laiškas rašytas 
rugpj. 23 d. Velykis dalyvavo 
“Invazijoje” į Italiją, o vė
liausiu laiku dalyvavo “Invazi
joje” į Pietinę Franciją. Pet
ro laiškas ištisai įdomus, bet 
ve čia paduosiu tik keletą iš
traukėlių :

“...Kalbant apie Franciją, 
tai yra graži gamtiškai šalis 
ir civilizuoti jos žmonės. . . 
Francūzai labai draugiškai at
sineša linkui mūs. Franrijoj iš- 
sikėlimas nebuvo jau tiek bau
gus, kaip į Italiją. Mums ten
ka čia suimt daug belaisvių. 
Kadangi čia vokiečių buvo su
varyta labai daug iš visur jau
nų vyrų, tad mums čia tenka 
suimti daug lenkų, rusų, čekų, 
ir mano nuostabai, sutinku vie
ną lietuvį iš Merkinės. (Gaila, 
kad nemini Velykis pavardės). 
Mes su merkiniečiu pasikalbė
jome sava kalba. Man atrodo, 
kad vokiečių dienos jau su
skaitytos. Ir mes tikimės greit 
karo pabaigos ir parvykimo į 
savo kraštą — Ameriką.”

Petras.

Brooklynietis, Danny Ryan, 
13 metų, čampionas popieros 
rinkėjas, per liepos mėnesį su
rinkęs 5,275 svarus popieros. 
Pagarbai ir padėkai jis apdo
vanotas $10 vertės karo stam- 
pomis. Dorothy Wein, 11 me
tų, gavo $5. Ji surinkus 3,500 
svarų.

LPT Komitetas dirba gražų, 
prakilnų darbą. Tas darbas 
eis pirmyn. Tie visi Keleivio ir 
kitų šlamštų puolimai ir šmei
žimai tiktai paskatins patrijo- 
tinius lietuvius prie naujų ir 
didesnių žygių.

O tokie sutvėrimai, kaip 
Keleivio redaktoriai, pasikars 
patys ant savo melagingų lie
žuvių.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puiku* 
rteičius *u naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-3842

Tel. EVergreen 4-9612

VALANDOS: • j 9—12 ryte 
į 1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

’ DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th St,reet 

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

$50.00

TAIPGI PUIKUS PASIRINKIMAS DOVANŲ: 
Dirmavonem ★ Motinos Dienai ★ Mokyklos Baigimo ★ 

Tėvo Dienai ★ Jaunajai ir Jauniesiems Dovanos

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., BROOKLYN 11, N. Y.

Telephone STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIA1

F. W. Slialins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

> nupieštam planus.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi.

(Mes esame darę regėji
mo pataisymus viršaus 
500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip
gi'jų šeimoms ir jų pa
či j antams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y
Telephone Stagg 2-8842
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PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE •

;Q) LIETUVIŠKAS KABARETAS
O STANLEY MISIŪNAS

I h Z“5Ml SAVININKASSAVININKAS •
•

GERIAUSI GĖRIMAI IR •
NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI •

DAUG STALŲ KOMPANIJOM •

Iš kitur atvykusius svečius visuomet •
širdingai pavaišiname. J

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas * 
žvirblys ekstra gerai patarnauja. *

Todėl prašome visus dažnai ateiti į mūsų •

PARAMOUNT CABARET j
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y. J
Prie R.K.O. Republic Teatro Tel. EVergreen 4-6864 •

X.

i

Bulovą
. WATCHES
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