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Brooklyne pilna visokių 
gandų. Vienas iš jų labai įdo
mus. žmonės kalba, kad radi- 
jušninkas Valaitis eina dirbti 
prie Bendrojo Fondo.

Ką jis ten darys? Ogi pri
žiūrės storą, kur bus sudėtos 
Fondo surinktos drapanos. Al
gos gausiąs apie $65 savaitėje! 
Tai bus per pusę daugiau, ne
gu jis dabar uždirba.

Kun. Končius labai mielašir- 
dingas. Valaičiui duoda dar
bą, kad nuraminti Valaičio- 
Tysliavos-Venciaus p a r t i j ą. 
Gal dabar Tysliavienė paliaus! 
darius nemalonias pastabas 
Bendrojo Fondo viršininkams

London, rugs. 21. — Le
ningrado fronto armija, ko- 

:manduojama maršalo Le
onido A. Govorovo, Estijo-

♦ Taipgi buvo oficialiai pa-Ue P^1 tris dienas atvadavo 
skelbta, kad Juozas Laučkalvirš 1,800 gyvenamųjų vie- 
paskirtas Bendrojo Fondo fi-' tP- Šiaurine dalis šios ar- 
nansų sekretorium. Irgi bū-Įmijos sutriuškino vokiečių

• sianti labai šilta vieta. Daug apsigynimo linijas tarp
šiltesnė, negu “Amerikos” re-! Suomijos Įlankos ir Peipus 
dakcijojė. i (Čudskoje) ežero šiaurinio

Jos redaktoriaus įtraukimas! galo, O pietinė Govorovo ar- 
į Fondo štabą išeisiąs ant nau-mijos dalis smarkiai šlavė 
dos visoms pusėms. nacius atgal vakariniu to

ežero šonu linkui šiaurių.
Grigaitis : 

skundžiasi, kad daug daugiau 
ukvatninkų, negu vietų prie 
Bendrojo Fondo. Jis smarkiai 
bara tuos, kurie, negavę šiltų 
vietelių, netyli, o valkiojasi pa
kampėmis ir zurza. (Naujie
nos, rugs. 13 d.).

Kur čia iš to visko išeitis? 
Išeitis, man atbodo, yra: Rei
kia padaryti daugiau šiltų vie
telių. Tegul kun. Končius pra
šo daugiau pinigų iš National 
War Fundo administracijos iš
laidoms. Tie $35,000, tai -tik 
šaukštas į viedrą!

savo Naujienose;Abiem armijos dalim susi-

Romoje minia nulinčiavo po
licijos viršininko Carusos pa- 
gelbininką Carrettą.

Caruso ir Carretta užsitar
navo pačios aštriausios baus
mės. Jie nužudė šimtus visai 
nekaltų žmonių.

Minią sujudino į teismą at
silankę Caruso ir Carretto au
kų giminės. Kai pamatė tuos 
budelius, pradėjo veržtis prie 
jų ir reikalauti jiems mirties.

Caruso pasislėpė. Carretta 
pateko į žmonių rankas.

Daugelio fašistinių budelių 
laukia panašus likimas. O vis, 
tačiau, mes stojame už disci
plinuotą tų budelių baudimą. 
Mes stojame už jų nubaudimą 
liaudies teismo keliu.

Great Necke kalbėjo kuni
gas Balkūnas. Jis buvo viešai 
paklaustas, kur jų Bendrasis 
Fondas dės surinktas drapa
nas, ką su jomis darys?

Dėkui kun. Balkūnui už iš- 
siplepėjimą. Visuomenė dabar 
žinos. . , >

Balkūnas pasakęs: Surinksi
me drapanas ir laikysime. Jei
gu Lietuvos vyriausybė leis 
mums patiems jas nuvežus Lie
tuvon išdalinti, tai gerai. Jeigu 
neleis, tai mes jas siusime Pie
tų Amerikon, Ispanijon, Por
tugalijon ir t.t.

Surinks drapanas ir laikys, 
nors jos Lietuvos žmonėms 
taip labai dabar reikalingos! 
Tegul jie sala, o Balkūnas ir 
Končius čia jas laikys!

Tai viena. Antra, nesinori 
tikėti, kad Lietuvos Tarybinė 
Vyriausybė leistų kunigams 
pakartoti begėdiškąją 1918- 
1921 m. istoriją.

, Tada kunigai amerikiečių 
drapanas dalino 
vams, broliams, 
kitas pardavė ir 
krovė į kišenius.

Klerikalai nori dabar va
žiuoti Lietuvon ir tokį pat 
amerikiečių drapanų “padali
nimą*’ pravesti.

O kai Lietuvos vyriausybė

tik savo tė- 
giminėms. O 
pinigus susi-
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TALKININKAI PRASIVERŽE PER RHEIN UPĘ VOKIETIJON
ESTIJOJ SOVIETAI NU

TRENKĖ NACIUS 44 MYL. 
IR ATĖMĖ 1,800 VIETĘ

jungti telieka tiktai 14 my
lių spraga tarp jų atka
riautų miestų Kuru ir 
Temmispaeae, prie Peipus 
ežero šiaurinio galo.

Raudonarmiečiai pietinėje 
savo fronto dalyje per tris- 
keturias dienas numaršavo

Suomija Uždarys Fašistų Or
ganizacijas, Suims Vokiečių 
Karius ir Perduos Sovietam

Washington. — Maskvos 
radijas ištisai paskelbė pa- 
liaubti sąlygas, kurias Suo
mija pasirašė.

Pasirodo, kad Suomija ne 
pinigais turės 300 milionų 
dolerių atmokėti Sovietų 
Sąjungai kaipo atlyginimą 
už karinius nuostolius. Suo
mija atsiteis tokiais daly
kais, kaip medžiai, popiera, 
celiuliozė, laivai ir įvairūs 
mašininiai įrankiai.

Vienas sutarties punktas

Gal Nekaltai Italai Nu- 
lynčiavę Carrettą

Roma. — Italų minia, ku
ri pirmušė ir nuskandino 
Donatą Carrettą, buvusį 
Regina Coeli kalėjimo vir
šininką, matyt, neteisingai 
pasielgė, kaip rašo N. Y. 
Times korespondentas H. 
L. Matthews.

Carretta buvęs gana ge
ras kalėjimo pareigūnas ir 
net padėdavęs politiniams
kaliniams pabėgti. Tarp ki- sueme aP^e nacių ir pa
tų, jis pabėgdinęs ir dabar- £robė 47 kanuoles, 39 mino
rinį ministerį socialistą Sa- svaidžius, 10 šarvuotų tro- 
ragatą.

Romos Teismas prieš Buvusį Policijos Galvą ir Jo Sekretorių, kaip Nacių Bernus
Roma. — Eina teismas 

prieš Pietro Caruso, buvusį 
Romos policijos galvą, ir 
prieš jo sekretorių Roberto 
Occhetto. Jie kaltinami, kad 
bendradarbiavo su naciais 
Romoje prieš italų tautą. 
Devyni prisiekusieji teisėjai 
yra parinkti iš šešių di
džiųjų Italijos partijų, tame

neleis taip daryti, tai tas dra
panas, surinktas Lietuvos žmo
nėms, pasiųs Pietų Amerikon!

Čia labai rimta pasarga vi
suomenei. i 

iki 44 mylių pirmyn, 75 my
lių ilgio linijoj, o šiaurinia
me to fronto gale nutrenkė 
vokiečius į vakarus nuo 
Sondos ir Ėdru. Sonda, ge
ležinkelių centras, stovi už 
62 mylių į rytus nuo Esti
jos sostamiesčio Tallinno, 
o Ėdru — už 42 mylių į 
šiaurvakarius nuo atvaduo
to Tartu miesto ir geležin
kelių mazgo.

Estijos fronte Sovietų 
kariuomenė šiuo tarpu už
mušė daugiau kaip 6,000 
hitlerininkų. Per keturių 
dienų ofensyvą raudonar
miečiai, tarp kitko, čia atė
mė iš priešų 19 geležinke
lių stočių: Avinurme, 
geva, Sompa ir kt.

Jo-

Amerikiečiai jau 
mylios nuo Metzo.

tik 6

reikalauja, kad Suomija 
tuoj aus uždarytų visas pro- 
hitlerines bei fašistines or
ganizacijas ir kitas draugi
jas, kurios veda propagan
dą prieš Jungtines Tautas, 
o ypač prieš Sovietų Sąjun
gą, ir neleistu joms gyvuoti 
ateityje.

Suomija pasižada nu
ginkluoti nacius, tebesamus 
jos žemėje, perduoti juos 
Sovietams, kaip belaisvius, 
ir internuoti Vokietijos ir 
Vengrijos piliečius.

VIENAS IŠ SMOGIU NA
CIAMS ESTIJOJE

Maskva. — Šiauriniame 
fronto sektoriuje, į vakarus 
nuo Narvos, Estijoj, Rau
donoji Armija turėjo grum
tis per keblias balas ir pel
kes. Nežiūrint tokių kliū
čių, raudonarmiečiai neat- 
laidžiai šlavė priešus at
gal. Šioje fronto dalyje so
vietiniai kariai apsupo ir 
sunaikino pulką vokiečių, 

kų ir 26 karinius sandėlius.

H

skaičiuje iš socialistų ir 
komunistų.

Pietro Caruso, būdamas 
Romos policijos vadu, pri
statė hitlerininkams 50 ita
lų įkaitų nužudyti. Jis 
taipgi darė ablavas Romos 
gatvėse, gaudydamas ita
lus į verstinus darbus Vo
kietijoj. Caruso įsakymu, 
policija taipgi įsiveržė į po
piežiui priklausomą šv. Po
vilo baziliką pagrobt ten 
pasislėpusius fašistų prie
šus.

Caruso teisinasi, kad taip

Sovietų Kariai Įsi
veržę Varšavon, 
Kartoja Berlynas
London, rugs. 21. — Vo

kiečių komanda per radiją 
pranešė, kad Soviet.’ kariuo
menės daliniai iš Pragos 
persikėlė per Vislos upę ir 
įsiveržė į pačios Varšavos 
pakraščius; bet paskui, gir
di, naciai “atkirtę” šiuos 
rusus.

Berlyno radijo komenta- 
riai gi pasakojo, būk vokie
čiai “sunaikinę” įsiveržu
sius Varšavon raudonar
miečius, o daug kitų, esą, 
Visloje nuskandinę.

Nacių komandos praneši
mas skiriasi nuo jų radijo 
pasakojimų, nes “atkirti
mas” ir “sunaikinimas” nė
ra tas pats dalykas.

Maskva tuo tarpu nedavė 
jokių oficialių žinių apie 
karo veiksmus dėl pačios 
Varšavos.

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė visuose frontuose 
rugs. 19 d. sudaužė bei sun
kiai sužaloj 
tankus ir nusfove 14 jų lėk
tuvų.-

AMERIKOS KARI Al PA
ĖMĖ BRESTĄ IR 
17,000 NACIU

48 vokiečių

Francija. — Jungtinių 
Valstijų kariuomenė galu
tinai užėmė svarbųjį uosta
miestį Brestą, Brittany pu- 
ssalyje, šiaurvakariniame 
Franci jos kampe. Daugiau 
kaip 17,000 vokiečių karei
vių ir oficierių pasidavė a- 
merikiečiams.

Jankių apgulti ir nuolat a- 
takuojami naciai Breste 
laikėsi 6 savaites ir 4 die
nas. Brestas per 4 metus 
buvo svarbiausia , vokiečių 
submarinų stovykla Fran- 
cijoje.

SUOMIJA LAUŽO 
SUTARTI

Maskvos spauda rugs. 21 
d. kaltino Suomijos valdžią, 
kad jinai jau laužo paliau
bų sutartį su Sovietais ir 
Anglija, nes padeda nacių 
kariams pabėgti.

Amerikiečiai atėmė 
guar salą iš japonų.

An-

Buvęs Romos Policijos Vadas Pristatydavo 
Naciams Italus Įkaitus — Nužudymui

darydamas jis tiktai vykdęs 
įsakymus Guido Guffarini- 
Guidi, mussoliniško vidaus 
reikalų ministerio. Jisai 
sakė, kad buvo reikalauta 
naciams pristatyt 100 italų 
įkaitų, iš anksto nusmerk- 
tų mirti už kitų italų sabo
tažą prieš vokiečius; bet 
jis, girdi, pristatęs tiktai 
pusę to skaičiaus.

Caruso taipgi pasakojo, 
kad jis, girdi, tik tuo tik-

ANGLAI PAĖMĖ DIDELĮ 
TILTĄ PER ŽEMUTINĘ 
RHEINO UPES TĖKMĘ

Francija, rugs. 21. —An
glų kariuomenė šturmu už
ėmė didį tiltą per žemutinę 
Rheino upės tėkmę ties Nij- 
megenu, Holandijoj, ir pra
siveržė į Vokietiją. Berlyno 
radijas sakė, kad talkininkų 
kariuomenė prakirto sau 
kelią iš Nijmegeno susi
siekti su amerikiečiais ir 
anglais parašiutistais, nusi
leidusiais ties Arnhemu, 
Vokietijos pusėje, už kokio 
desėtko mylių į šiaurius nuo 
Nijmegeno. Taigi išgelbėta 
daugelis tų parašiutistų, 
kuriuos vokiečiai buvo vi
somis pusėmis apsupę ir 
grūmojo sunaikinti.

Anglų radijo korespon
dentas pranešė, kad Ameri
kos kariuomenė taip pat 
prasiveržė iš Holandijos 
per Rheino upę į Vokietiją

Amerikiečių Legionas Reikalauja 
Tarptautinės Policijos ir Priva- 

' lomo Karinio Lavinimo
Chicago.— Amerikos Le

giono, karo veteranų, suva
žiavimas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, kurioje reika
lauja sudaryti tarptautinę- 
karinę policiją, kad palai
kyt taiką po karo ir pas
tot kelią kariniams užpuoli
mams ateityje.

Legiono rezoliucija, šalia 
kitko, sako, jog pokarinė 
valstybių organizacija tai
kai išlaikyti turi susidėt iš 
nepriklausomų, savarankiš
kų tautų. O kas liečia Vo-

ŽYGIAI PRIEŠ VOKIEČIUS 
LATVIJOJE

London, rugs. 21. — So
vietų kariuomenė, bežy
giuodama iš rytų pusės ar
tyn Rygos, per dieną išlai
svino daugiau kaip 100 gy
venamų vietų, tarp kurių 
yra geležinkelio stotys Li- 
zums ir Uriekste ir stam
bios gyvenamos vietovės 
Savas, Druviena, Timerma- 
ni ir Ergli. Į vakarus nuo 
Jelgavos (Mintaujos) So
vietai atmetė atakas skait
lingų priešų tankų ir pėsti
ninkų.

siu draugavęs su slaptąja 
nacių policija, idant išgaut 
iš jos tam tikras slaptybes 
ir perleist jas italam patri- 
jotam.

Caruso tik ant kriukių 
tepaeina — jis buvo sun
kiai sužeistas automobilio 
nelaimėje, kada mėgino pa
bėgti iš Romos nuo atmar- 
šuojančių talkininkų.

Jo sekretoriuj • Roberto 
Occhetto yra baltinamas 

arti Nijmegeno tilto.
(Tas tiltas yra pusantros 

mylios ilgio. O Rheino upė 
toje vietoje turi apie 1,500 
pėdų pločio.)

Užimdami tiltą, anglai 
suėmė 2,800 vokiečių, o 
tarp jų ir nacių divizijos 
komandierių.

Žygiais tame Holandijos 
ir Vokietijos kampe talki
ninkai gręsia atkirst ir su
naikint bei suimt 100,000 
vokiečių, liekamų į vaka
rus nuo Rheino upės.

Tiltui ginti buvo parink
ti smarkiausi naciai ir jie 
kovojo, kaip pamišėliai, sa
ko United Press, bet talki
ninkai juos nušlavė.

Amerikiečiai Loire upes 
srityje suėmė daugiau kaip 
14,000 hitlerininkų.

kieti ją ir Japoniją, tai jos 
turi būti užimtos, reikiamą 
laikotarpį laikomos polici
nėje talkininkų priežiūroje 
ir mokomos taikaus sugy
venimo su kitomis šalimis, 
pareiškia legionieriai savo 
rezoliucijoje.

Amerik. Legionas taipgi 
nutarė, kad turi būti įves
tas Amerikoj visuotinas ka
rinis vyrų lavinimas per 
12 mėnesių; sako, reikalin
ga turėti iš anksto paruoš
tą tinkamą karinę jėgą.

Užimtas Didžiausias Ro- 
botbombu Fabrikas
Francija. — Atimtoj iš 

vokiečių vietoj arti Luk- 
semburgo amerikiečiai už
tiko didžiausią vokiečių ro- 
botbombų, arba automati
nių bombanešių, fabriką. 
Tame fabrike buvo sustato
ma po 700 robotbombų per 
dieną.

Naciai pradėjo laidyti 
naujas didžiąsias sparnuo
tas bombas į amerikiečių ir 
anglų linijas fronte.

ra-----------------------------------
kaip Caruso padėjėjas 
prieš savo tautiečius. Jisai 
teisinasi, kad buvo įšauk- 

, lėtas kaipo fašistas ir iš- 
; lavintas kaip policijos šni

pas. Occhetto, be to, gyrėsi, 
būk šnipinėjęs ir patrijo
tams prieš fašistus ir na
cius; jis sakė, kad vieną 
svarbų fašistinį dokumentą 
pasiuntęs ir Amerikos ge
nerolui Clarkui per italų 
patri j otų rankas.
šimtai Italų Nugalabinta

Medicinos profesorius A-

Amerikos, Sovietų ir 
Angly Komisionie

riai Vokietijai
Washington. — Gauta ži

nių iš patikimų šaltinių, kad 
Jungtinės Valstijos, Sovie
tų Sąjunga ir Anglija susi
tarė paskirt savo komisio- 
nierius Vokietijai valdyt il
gą laiką po nacių sumuši
mo.

Pagal šį pranešimą, so
vietinis komisionierius val
dys Rytinę Prūsiją ir Vo- 
ketiją iki Berlyno. Prancū
zų globai bus pavesta va
karinės Vokietijos ruožas. 
O Amerikos ir Anglijos 
komisionieriai valdys visas 
kitas Vokietijos dalis. Ame
rikai teks kontroliuot pie
tiniai - vakarinė Vokietija.

Berlyno sričiai valdyti 
planuojama bendra komisi
ja iš Jungtinių Valstijų, 
Sovietų ir Anglijos įgalioti
nių.

I

Anglų lakūnai numetė 4,« 
000 tonų bombų į nacius 
Calais uoste.

JAU BEVEIK PUSE MI 
LIONO VOKIEČIU SU 

IMTA FRAKCIJOJE
London. — Nuo talkinin

kų įsiveržimo Francijon 
birželio 6 d. iki rugsėjo 20 
d. amerikiečiai ir anglai pa
ėmė nelaisvėn daugiau kaip 
464,340 vokiečių. Vien tik 
amerikiečiai suėmė 368,000 
nacių kareivių ir oficierių.

Kanadiečiai paėmė nelai
svėn bent 52,970 hitlerinin
kų. Antroji anglų armija 
suėmė virš 73,000 vokiečių. 
Dar nepriskaitoma tie de- 
sėtkai tūkstančių vokiečių, 
kuriuos Amerikos kariuo
menė suėmė rugs. 20-21 d.

Jau Helsinkyje Sovietų- Ang
lų Kontrolės Komisija

Helsinki, rugs. 21. —Jau 
atvyko bendroji Sovietų ir 
Anglijos kontrolės komisi
ja į Suomijos sostinę Hel
sinkį. Ši komisija žiūrės, 
kad Suomija vykdytų sąly
gas paliaubų sutarties su 
Sovietais ir Anglija. Komi
sijos galva yra sovietinis 
generolas.

tilio Ascarelli, tyrinėjimų 
komisijos direktorius, liu- 
dijo? jog iš vieno tik urvo 
atkasta 335 lavonai italų, 
kuriuos hitlerininkai nu
kankino bei sušaudė. Visų 
šių lavonų rankos buvo už- 
nugarėje surištos.

Kaltinamieji Caruso ir 
Occhetto gali būti nu- 
smerkti mirčiai — nušovi
mui iš užpakalio.

T

Jankiai užėmė punktus 
už 6 myk į rytus nuo Aache- 
no, Vokietijoj.



Penktadienis, Rugš. 22, 1244

r r

LAISVE
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 

The Laisve, Inc.
Every day except Sundays and Holidays 

Established April 5, 1911
427 LORIMER ST., BROOKLYN, 6, NEW YORK

Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer D. M. Sholl 
Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ......................  $6.50
United States, six months ..................  $3.50
Brooklyn, N. ¥., per year ....................  $7.00
Brooklyn, N. ¥., six months ............... $3.75
Foreign countries, per year ................  $8.00
Canada and Brazil, per year .............- $7.00
Canada and Brazil, six months ........... $3.75

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Peranksti Ruošiamės
Jau prieš tūlą laiką kai kurioje Ame

rikos spaudoje buvo pradėtos diskusijos 
dėl to, kaip mes, Amerikos žmonės, mi
nėsime pergalės dieną — V-Day. Tū
liems atrodė, jog karas Europoje tuč
tuojau bus baigtas. O taip atrodė dėl to, 
kad Francijoje, kai Paryžius buvo išlai
svintas, labai smarkiai mūsų armijos žy
giavo į Rytus.

Kalbos apie greitą karo pabaigą, kal
bos apie priemones pergalės dienai mi
nėti nieko gero mums neduoda — ne
duoda nieko gero nei mūsų kariams, ko
vojantiems frontuose. Priešingai, tas tik 
kenkia karo pastangoms, tas tik silpni
na mūsų pasirįžįmą greičiau karą baig
ti. Tenka patirti, kad ir mūsų kariai 
frontuose labai nepatenkinti tokia mū
sų nuotaika.

Laiku ir vietoje generolas Marshallas, 
vyriausias mūsų kariuomenės vadas, kal
bėdamas Amerikos Legijono suvažiavi
me Chicagoje, rimtai atkreipė mūsų visų 
dėmesį į tai, kas darosi frontuose. Be 
kitko gen. Marshall sakė:
v “Labai svarbu laikyti galvoje tai, kad 
mes pasiekėme pačią kritiškiausią karo 
stadiją.”

Mūšiai frontuose, jis nurodė, aštrės ir

i' Kad taip yra, puikiai parodo dabar 
/einamieji mūšiai paliai Vokietijos sieną 

ir pačioje Vokietijoje. Vokiečiai kaip pa
dūkę laikosi, neužleisdami pėdos, žemės 
be mūšio. Siegfriedo tvirtumų linija kol 
kas nesudaužyta. O kai ji ir bus sudau
žyta, kai mūsų kariuomenės bus rytinia
me Reino šone, vokiečiai, galimas daik
tas, bandys muštis kiek drūti ir mūs ka
riams teks daug dar pasiaukoti, iki hit
lerininkų govėdoms bus užduotas galuti
nas smūgis.

Taigi ne apie V-Dieną turime dabar 
diskusuoti, bet geriau ir daugiau dirbti, 
kad sustiprinti mūsų frontus!

x Kai Liaudžiai Kantrybės
Pritrūksta

Minia romiečių, moterų ir vyrų, išsi
traukė iš teismabučio tūlą galvažudį Do
nato Caretta ir jį nulinčiavo: užmušė, 
paskandino ir po to jo lavoną pakabino 
ant to kalėjimo, kuriame Caretta su sa
vo sėbru Pietro Caruso žudė anti-fašis- 
tus italus, kai Italijoje šeimininkavo 
Mussolinis ir Hitleris.

Korespondentai, matę tą įvykį, rašo 
šiurpulingus vaizdus. Kai kurie tiesiog 
smerkia Italijos liaudį, Italijos žmones, 
kam jie šitaip elgiasi.

Netenka aiškinti, kad mes nepritaria
me tokiam “teismui”, kokį romiečiai 
davė budeliui Carettai. Mes priešingi 
linčiui. Mes stojame už tai, kad kiekvie
nas nusikaltėlis būtų teisiamas teisme ir

pagal jo nustatytą tvarką baudžiamas.
Tačiau smerkti italus už tai, kad jie 

budelį paėmė į savo teismą ir padarė 
jam galą, mes irgi negalime.

Šis romiečių žygis parodo, kad Itali
jos teismai neveikia, kaip turėtų veikti, 
jie nepildo liaudies valios. Toki budeliai, 
kaip Caretta ir Caruso, turėjo būti nu
bausti jau seniai, — tuojau, kai tik Ro
ma buvo išlaisvinta ir jiedu buvo suim
ti. Jie turėjo būti nubausti rūsčiai, pa
gal savo užsitarnavimą.

Bet Italijos autoritetai vis delsė ir ka
žin ko laukė. Talkininkų militarinė vado
vybė Italijoje buvusius visokius fašis
tus, Mussolinio sėbrus, glosto šilkinėmis 
pirštinaitėmis. Daugelyj valdiškų vietų 
Italijoje dar vis tebesėdi fašistai valdi
ninkai. Tas veda liaudį iš kantrybės. Tas 
kelia liaudyje ‘didelius neramumus.

Kiekvienas Italijos reikalų vystymosi 
stebėtojas pripažįsta tą, kad tuomet, kai 
šiaurinė Italija bus išlaisvinta, ir jei tal
kininkų autoritetai elgsis taip, kaip iki 
šiol elgiasi pietinėje Italijoje ir Romoje, 
tai panašių scenų, kokia įvyko praeitą 
pirmadienį Romoje, bus galima ir dau
giau matyti.

Taip, laikas ir labai laikas išlaisvinto
je Italijoje, išlaisvintoje Europoje pra
dėt fašistus bausti, nes jei talkininkai 
to nedarys, tai jie sukels tų kraštų žmo
nes prieš save. Liaudis fašistų neapken
čia. Žmonės puikiai mato, prie ko fa
šizmas privedė jų kraštus. Fašistai yra 
nužudę daugybę geriausių liaudies (Ita
lijos, Francijos, Belgijos, ir kt. kraštų) 
sūnų ir dukterų. Dabar tie budeliai pri
valo būti baudžiami ir baudžiami be 
delsimo.

Tokios nuomonės yra ir Romos anti
fašistinė spauda. Tokios nuomonės lai
kosi kiekvienas demokratinio nusiteiki
mo asmuo, antifašistas, nepaisant kur jis 
begyventų. ___________

Čekų Prelatas ir Lietuviai
Kunigai

Dienraštis Vilnis rašo:
“Čekoslovakų Valstybės Taryboje 

žymią rolę lošia prelatas Francišek 
Hala. Prieš karą jisai buvo Čekoslo
vakijos katalikiškų darbo unijų centro 
vice-pirmininkas.

“Ne tik Čekoslovakijoj, bet ir Vo
kietijoj, taip-pat ir tūlose kitose šaly
se katalikai darbininkai buvo organi
zuojami į savo unijas.

“Tokia praktika buvo žalinga. Tas 
ne stiprino, bet silpnino darbininkų 
judėjimą, skaldė darbininkų eiles.
, “Nesenai prelatas Hala pareiškė, 
kad po karo Čekoslovakijoj nebūsią 
katalikiškų unijų. Jisai įsitikino, kad 

' buvimas tokių unijų neigiamai atsilie
pia ant bendro darbininkų judėjimo.

“Gerai, kad jis pasimokino.
“Galima iš anksto pasakyti, kad ir 

Vokietijoj tokių, unijų nebus. Francū- 
zijoj taip-pat. Katalikų darbininkų 
minios įsilies į bendrą judėjimą.

“Reikšminga, kad prelatas Hala la
bai prielankiai atsiliepia apie darbo u- 
nijas Sovietų Sąjungoje. Jis giria An
glijos darbo unijų vadus, kad jie už
mezgė tamprius ryšius su SSSR darbo 
unijomis. Pataria tą pati daryti ir A- 
merikos darbo unijoms.

“Propagandą prieš Sovietų Sąjun
gą prelatas Hala vadina nemorališku 
reiškiniu.

“Vis didėjantis katalikų skaičius 
pradeda praregėti.

“To dar negalima pasakyti apie lie
tuviškus katalikų vadus. Jų autorite
tas tebėra Coughlinas.”

Prisiminus Dr.C.K.
Cherry-Černiauską

Prieš arti 20 metų Chi- 
cagoje gyveno vienas jau
nas, dailios išvaizdos, aukš
tas lietuvis inteligentas, 
profesionalas, dr. Kazys 
Černiauskas, kuris savo pa
vardę buvo suanglinęs ir 
vadinosi Cherry.

kaipo

tik pradžios mokyklos mok
slą, jis godžiai mokosi, — 
mokosi anglų kalbos, moko
si matematikos, mokosi is
torijos ir gamtos mokslų.

1919 metais Kazys Che
rry - Černiauskas atvyko į 
Chicagą ir pasimojo išmok
ti dantų gydytojo profesi
jos. Drąsinamas ir padeda
mas brolio Juozo, jis čia ir 
baigė mokslą, patapo denti- 
stu.

Iš Chicagos dr. Cherry 
pasirįžo nevažiuoti. Jis čia 
susituokė su Solomėja Sta- 
niuliute, atidarė ofisą ir 
pradėjo praktiką.

Nors praktiką jis turėjo 
plačią, tačiau vis nerimo. Jį 
kažin kas išvidinis knietė 
daugiau mokytis, plačiau 
apsišarvoti žinojimu. Ir jis 
tai darė. Jis pradėjo lanky
ti mokyklą, — pasiruošti 
Northwestern Universite
tui, į kurį jis vėliau ir įsto
jo. Dr. Cherry norėjo pa
tapti medicinos gydytoju. 
Ir taip jis per keletą metų 
dirbo ir mokėsi, pasirįžu- 
siai, rimtai mokėsi, iki sa
vo tragiškos mirties.

Skęsdamas studijose, bū
damas labai užimtas aka
deminiu mokslu ir prakti
ka, dr. Cherry tačiau sekė ir 
visuomenišką gyvenimą. Jis 
skaitė laikraščius ir kai ku
riems jų karts iš karto ra
šė straipsnių. Be to, jis ne 
kartą sakė kalbas, skaitė 
paskaitas lietuvių mitinguo
se sveikatos klausimais.

riems jų praktika 
yra visko pradžia ir pabai
ga.

Jei šiandien dr. Kazys 
Cherry gyventų, tai demo
kratinė Amerikos lietuvių 
visuomenė jame turėtų 
stambų piliorių, uolų rėmė
ją ir veikėją.

Deja, tą nelemtąjį

Liko liūdesy j jo žmona, 
Solomėja, taipgi jo bro
lis, Juozas Černiauskas 
su šeima, — brolis, 
kuris tiek daug yra rė
męs Kazį ir padėjęs jam 
praplėsti akiratį, pasikopė- 
ti į viršų, kad ten būda
mas galėtų traukti kitus iš

rug-'ligų, iš vargo ir skurdo.
pjūčio mėnesį dr. Cherry iš-! Su dr. Cherrio mirtimi 
vyko iš didmiesčio atostogų! ir demokratinė Amerikos 
—' poilsiui, kad žiemai atė-Į lietuvių visuomenė neteko 
jus galėtų daugiau dirbti,— gero savo bičiulio, draugo, 
ir iš jų nebegrįžo. rėmėjo. R. M.

Dienraščio Laisvės Pa 
trijotai ir Prieteliai

man

Bėgdami nito pirmyn žygiuojančiu raudonarmiečių, likučiai sumuštos nacių armi
jos brenda per negilu upeli Lenkijoj. Keli iš kariškių besineša šautuvus ar kitus mi- 
litariškus įrankius. Paveikslas, nuimtas pačių nacių fotografo, ką tMc pasiekė J. V. 
(Federated Pictures).

Dr. C. K. Cherry

Dr. C. K. Cherry ne tik 
gerai buvo žinomas Chica
goje, bet už jos ribų, nes jo 
vardas dažnai skambėjo pa
žangioje spaudoje 
žmonių švietėjo.

Dr. C. K. Cherry, deja, 
neilgai gyveno. 1925 m. 
rugpjūčio 26 d. jis tragiš
kai žuvo — prigėrė besi
maudydamas Michigano e- 
žere, ties Gary, Ind.

Per tuos arti 20 metų 
mūsų spaudoje niekas apie 
velionį neprisiminė.

Bet štai D. M. Šolomskas 
nuvyksta į Bridgeport, 
Conn., prakalbos sakyti ir 
sueina su Juozu Černiaus
ku, žinomu Bridgeporto lie
tuviams biznieriumi, taipgi 
pažangiu žmogumi ir de
mokratinio lietuvių judėji
mo rėmėju. Jiedu kalbėjosi 
apie velionį Kazį, apie dr. 
Cherry.

Sugrįžęs D. M. Šoloms
kas iš Bridgeporto, 
pradėjo apie Juozą
niauską ir jo mirusį brolį 
pasakoti. Na, ir tas faktas 
paakstino mane parašyti šį 
straipsnelį— mane, kuriam 
teko su velionim dr. Kaziu 
Cherriu arčiau susipažinti, 
susidraugauti.

Taip, jęi dr. Kazys Cher
ry šiandien gyventų, jei ne 
toji tragiškoji mirtis, jis 
būtų žymi asmenybė Ame
rikos lietuvių gyvenime. 
Nes tai buvo vyras, pilnas 
energijos, pasirįžimo ir 
prakilnių idėjų.

Velionis gimė 1893 me
tais Sabališkių kaime. Jo 
tėvai buvo mažažemiai val
stiečiai. Baigęs Virbališkyj 
pradžios mokyklą, sulaukęs 
16-kos metų amžiaus, Ka
zys leidosi į Ameriką lai
mės jieškoti. Jis vyko pas 
savo brolį, Juozą, tuomet 
gyvenusi nedideliame St. 
Charles miestelyj, Illinois 
valstijoj.

Pradžioje jis dirbo pianų 
dirbtuvėje. Užsidirbęs kiek 
tiek pinigų, jis kelia spar
nus kur nors lėkti, pama
tyti pasaulio, gauti daugiau 
žinių, mokslo.

Tuomet lietuviuose buvo 
išgarsėjusi Valparaiso mo
kykla, universitetas,—daug 
lietuvių ten mokėsi, nes 
tai buvo viena prieinamiau
sių mokyklų, kur pasiryžęs, 
energingas žmogus galėjo 
pigiai pasisemti žinių; kur, 
beje, galėjo įstoti asmuo, 
neturįs jokio mokslo sta
žo.

Mokytis jį drąsino ir jo 
brolis Juozas, žadėdamas 
jam pagalbos, jei Kazys 
jos bus reikalingas.,-,

Į Valparaiso Kazys įsto
jo 1913 metais. Turėdamas

Juozas Černiauskas.

Jam patiko pažangusis 
lietuvių judėjimas ir jis jį 
rėmė, pagal savo išgalę.

Ne kartą velionis dr. 
Cherry sakė šitų žodžių ra
šytojui:

— Nors aš organizaciniai 
nepriklausau jūsų judėji
mui, bet jis man patinka, 
nes jūs esate idealistai, pa
sišventę, atsidavę judėji
mui žmonės. Jūs kovojate 
dėl gražesnio,' šviesesnio pa
saulio, kuriame turinčiam 
noro ir energijos žmogui 
nereikėtų tiek daug prakai
to išlieti, kad pasiekti ži
nių, mokslo.

Jis komunistinio judėji
mo nesmerkė, kaip daro tū
li inažo išsilavinimo profe
sionalai, — dr. Kazys Che
rry jį aukštai statė ir apie 
jį kalbėdavo pagarbiai.

Velionis smerkdavo tuos 
profesionalus, kurie toliau 
savo kasdieninio darbo dau
giau nieko nematydavo ir 
nebandydavo suprasti; ku-

Šiemet, 16 d. rugsėjo, su-!už daugelį kitų apart čia 
kako 25 metai, kai Laisvė' suminėtų biednų žmonių 
eina dienraščiu. Taigi sidab- būvio pagerinimų. Todėl jis 
rinio jubilėjaus proga kvie- turi būti vėl mūsų šalies 
čiame jus į talką gauti 
Laisvei naujų skaitytojų! 
Laisvė yra visų teisybę my
linčių žmonių dienraštis. 
Laisvė plačiai ir teisingai 
paduoda žinias iš Amerikos 
gyvenimo ir svarbių įvykių 
ir iš Lietuvos.

Amerikoniškoji spauda 
apie Lietuvą mažai tesidomi 
ir nedaug apie ją rašo. Lie
tuviškieji pro-naciški laik
raščiai klastuoja (iškraipo) 
žinias iš Lietuvos. Nes jiem 
gaila, kad negalėjo grąžin
ti Lietuvos žmonėms sme- 
tonininkų valdžios, kurią 
tie žmonės išvijo per ber
žyną į Berlyną. Jie kerštu 
dega prieš Sovietų Sąjungą 
už tai, kad ji j skutus su
kapojo pragarišką nacių 
karinę mašiną, išlaisvino 
Lietuvą ir kitus pavergtus 
kraštus. Mat pro-naciškoji 
lietuvių spauda visada pra
našavo, jog naciai sumuš 
Sovietų Sąjungą ir amžinai 
pavergs Lietuvą. Todėl jie 
Hitleriui batlaižiavo, tyko
jo smetonininkams koncesi
jų nacių pavergtoj Lietuvo
je. Bet jų viltis rudis ant 
uodegos nusinešė kartu su 
Smetona. Jų pranašystos ir 
džiūgavimai apie nacių lai
mėjimus virto girto sapnu. 
Dabar iš gėdos jie keršija 
Tarybinei Lietuvai klastuo- 
dami iš ten ateinančias ži
nias.

Amerikos lietuviai teisin
gas žinias apie Lietuvą gali 
gauti skaitydami Laisvę. 
Todėl, kiekvieno teisybę 
mylinčio 'žmogaus, kiekvie
no apšvietą branginančio 
žmogaus reikalas yra kal
binti žmones užsisakyti 
dienraštį Laisvę. Platinda
mi Laisvę jus platinate ap
švietą ir tiesą.

Šį rudenį įvyksta prezi
dentiniai rinkimai. Dienra
štis Laisvė šaukia visus pi
liečius balsuot už preziden
tą Rooseveltą. Jis turi būti 
vėl mūsų šalies prezidentu; 
jis turi iki galui išvesti ka
ro laimėjimą, kaipo vyriau
sias komanduotojas mūsų 
šalies ginkluotų jėgų.

Prezidentas Rooseveltas 
yra tikras Washingtono- 
Jeffersono - Lincolno iško
votų šios šalies žmonėms 
laisvių gynėjas. Jis kovoja 
prieš fašizmą, kaipo prieš 
pavojų kitų kraštų ir šios 
šalies demokratinėms lais
vėms. Prezidentas Roose
veltas, kiek galėdamas sten
giasi pagelbėti savo šalies 
darbininkams pagerinti bū
vį. Jis stoja už teisę darbi
ninkams organizuotis į uni
jas; už aukštesnę pensiją 
senatvėje; už mažesnius 
taksus mažai uždirbantiem 
darbininkam; už pašalpą 
bedarbėje; už aprūpinimą 
darbais kareivius, grįžtan
čius iš frontų; už pašalpą 
kareiviams, grįžus iš fron
to iki gaus darbus. Prezi
dentas Rooseveltas. kovoja

prezidentu!
Laisvę platindami, mes 

padėsim vėl išrinkti Roose
veltą prezidentu, nes dien
raštis Laisvė karštai re
mia prezidento Roosevelto 
kandidatūrą, kaipo biednų- 
jų prieteliaus.

Tad visi turime stoti į 
darbą gauti Laisvei naujų 
skaitytojų, naujų balsuoto
jų už Rooseveltą į prezi
dentus; naujų kovotojų už 
gražesnį paprasto žmogaus 
gyvenimą.

P. Buknys.
P. S.— Laisvės vajus ga

vimui naujų skaitytojų pra
sidės su 1 d. spalio-Oct. ir 
baigsis su 1 d. gruodžio- 
Dec. Jau dabar laikas už
siregistruoti kontestui.

Darbininkų 4 
Sveikata

RYŽIŲ DIETA INKSTŲ 
IR KRAUJAGYSLIŲ 

LIGOMS
Ryžiai, nenumalti rudieji 

ryžiai (brown rice), su luk- 
šteliais, su ašakomis, yra 
pamatinė ištisų Azijos tau
tų dieta. Esti ir šiokių to
kių dadėčkų — uogų, rie
šutų, lapų, vaisių, šaknelių,' 
retkarčiais ir kokio mėsiš
ko bei žuvies, bet ryžiai tai 
jų kasdieninė duona, ir da 
labiau, negu duona.

Žurnale North Carolina 
Medical Journal Dr. W. 
Kempner raportuoja savo 
patyrimus su ryžių dieta 
inkstų ir arterijų ligose. 
Ligoniams, turintiems ne
sveikus inkstus (inkstų į- 
degimą), arterijų sukietėji
mą (sklerozą) ir aukštą 
kraujo slėgimą, jis duodavo 
nenumaltų ryžių, su ruduo
ju cukrum (brown sugar), 
vaisių ir vaisių sunkos, da- 
pildydamas tokią dieta vi
taminų preparatais ir gele
žies preparatais. Maitino’ 
jis tuos ligonis šitokia die
ta per ketverius metus.

Vienam kartui toks val
gis turi apie 2000 kalorijų 

i (šilumos vienetų), turi pro
teinų, riebalų, angliavan- 
džių (saldinių ir gamtinių 
krakmolų), tūlų mineralų ir 
vitaminų. Per visą dieną li
goniui tekdavo kokia kvor
ta vaisių sunkos.

Ir šitokia dieta pasirodė 
labai naudinga daugumui 
140 ligonių su anomis pa
matinėmis ligomis. Tūli gy
dėsi ligoninėj, tūli namie 
pildė priskirtą maistą.

Žalos nė vienam tokia 
dieta nepadarė, o daugeliui 
palengvino ir sumažino li
gą: aukotą kraujo slėgimą, 
peraugimą širdies, vanden
ligę, mažakraujingumą su 
baltimais šlapime ir akių 
gedimu. Periodingi labora
torijų tyrinėjimai patvirti
no teigiamai.

Dr. J. J. Kaškiaučius.



Trečias

Prie Krūvos Šukių

Paten- 
patogu- 
batais, 
šautu-

(Feljetonas)
Jeigu koks asmuo, toli 

numatantis ateitį, trys me
tai atgal būtų nupiešęs na
cių ir pTomacių paveikslą, 
tokį, koks yra šiandie, tai 
tokį drąsuolį ir Hitleris ir 
dr. Grigaitis būtų apšaukę 
pavojingesnių svajoto jum
už optimistiškiausį bolševi- 
ką.Prieš 3 metus hitleriniai 
naciai turėjo “užtikrintą” 
įrodymą, kad jie užkariaus 
visą svietą, įves tokią tvar
ką, kurioje kiekvienas na
cis, būtų jis protingas ar 
durnas, bus padėties vieš
pačiu. Prieš tris metus 
kiekvienas hitlerininkas di
deliu pasitenkinimu gėrėjo
si savo paveikslu: 
kintas gyvenimo 
mais, blizgančiais 
kančius prie diržo,
vas ant pečių; švaistosi į 
visas puses, kaip laukinis 
gyvulys, niekeno nevaldo
mas; ką nori užmuša, ką 
nori paleidžia.

Visų šalių ir tautų pro- 
naciai, pėda pėdon žings
niavo su hitleriniais na
ciais. Pro-naciai irgi buvo 
“tikri”, kad hitlerininkų 
prieglobstyje įsikūnys jų 
troškimai aukščiau įsivaiz- 
dinimo.

Kokiem paibeliam da bū
ti pro-naciais, jeigu nesi
naudoti visu tuom, kuom 
naudosis naciai? Pro-naciai 
savo vaizduotėje jautė tą 
malonią šilumą, kuria jie 
šildysis po hitlerizmo spar
nais. Pro-nacių vaizduotėje 
su kiekviena diena vis di
dėjo skaičius palocių ir 
dvarų, bankų ir fabrikų, o 
valstybinės ir skilandžio 
smokas net kvapą užimda
vo.

Ir kas svarbiausia, ant 
visados bus prašalintas pir
miau be jokio pasigailėjimo 
taip baisiai gązdinęs visą 
ponų veislę, bolševizmas!

Jūsų Pauliui nėra reika
lo išdėstinėti faktus, kad 
nacių ir pro-nacių svajonės 
turėjo realizuotis ant So
vietų Sąjungos “griuvėsių”.

Viskas būtų baigęsi dide
liu pasisekimu, jeigu prak
tika būtų pasekus teoriją. 
Kaip matote, tas prakeik
tas “jeigu” naciam ir pro- 
naciam suėdė visą gyveni
mą. Tiesa, griuvėsiai atsi
rado, tik ne toj vietoj, kur 
naciai ir pro-naciai tikėjo
si. Griuvėsiais virto ne So
vietų Sąjungą, ale Hitlerio 
karalystė ir pro-nacių idė
jos. Raudonoji Armija taip 
iškraustė sveikatą hitleri
ninkam, kad juos dabar 
mūša, naikina kaip nuodin
gus vabalus, kas tik nori 
ir kaip kam patinka. Da
bar visi su pasigėrėjimu 

kalba, kad hitleriniai pa
daužos ne tam atsirado, 
kad pavergti žmoniją, ale 
tam, kad visi juos muštų.

Kadangi pro-nacių liki
mas, neatskiriamai surištas 
su nacių likimu, tai nėra ko 
nei norėti, kad jų padangė
je saulė būtų skaistesnė. 
Kaip vieni, taip kiti, verkia 
prie krūvos šukių, savo su
daužytų įdėjų ir keikia tą 
valandą, kurioje gimė bol-

LAISVĖS
KONCERTAS

November 12,1944
B’klyn Labor Lyceum 

ševizmas. Ir kas galėtų ne
keikti, su tiek skausmų, su 
tokia baisia panieka! Ant- 
verpe Belgijos žmonės su
gaudė hitlerininkus ir sa
vus pro-nacius ir visus su
bruko į Antwerpo žvėrin- 
čiaus narvas. O levai, tig- 
rai, panteros ir kiti žvėrys, 
kategoriškai protestuoja! 

I Sako, talpinti nacius ir 
pro-nacius žvėrių buveinė- 

Ije, tai baisus išniekinimas 
j žvėrių giminės! Tik vienos 
beždžionės patenkintai pa
sitiko naujus kaimynus ir 
hitleriškai ištiestomis ran
koms šūkterėjo: Heli, Hit- 

; ler!
Tai kur atsidūrė “master 

race” su savo pakalikais 
pro-naciais. Laimė, kad čia 
Amerikoj pro-nacių negau
do. O jeigu gaudytų, tai 
Pauliui vizituojant savo 
generolus, reikėtų aplankyt 
visus žvėrinčius!

Matote, kur atsidūrėme, 
mieli mano generolai, sek
dami prakeiktus hitlerinin
kus. Nei melu, nei keiks
mais, nei malda, padėties 
nepakeisi. Gyvenimas tai ne 
ožys, virve už ragų pasiri
šęs, nenutempsi sau pagei- 
daujamon pusėn.

Del hitlerininkų likimo, 
'tai Pauliui dantų negelia. 
Man jų reikalai visuomet 
buvo svetimi. Bet pro-na- 

Icių, tai jūsų Paulius neap
leis iki paskutiniam atsi
kvėpimui. Nežiūrint, kaip 
jų ateitis tamsi bebūtų, jū
sų Paulius visu pasiryžimu 
ties jiem savo pagalbos ran-

Turiu už unarą pareikš
ti, kad dabartinė pro-nacių 
padėtis yra nesulygintai 
blogesnė, nekaip pačių na
cių, ypač nacių erštų. Pa
staruosius, kuriuos sučiups, 
užbalados ir baigta. Pro- 
nacių gi reikalas, pasak 
profesoriaus Pakšto, randa
si mirties ženkle, tyet, tokios 
baisios mirties, kuria visa
da mirsi ir niekad nenu
mirsi : amžinai daužysies 
dėl dvarų, palocių, poniško 
gyvenimo ir niekad negau
si. Reiškia, amžinos griz- 
batos, nusiminimo ir kanki
nimosi padėtis.

Ar galima iš šios pra
keiktos padėties surasti iš
eitis? Jūsų Paulius 'nebū
damas pesimistu, drąsiai 
atsako, ‘taip, galima”. Ir 
dar tokia išeitis, kuri gali 
pasirodyt virš optimistiš
kiausių generolų įsivaizdini- 
mo.Viskas, ko reikia, tai pri
dėti proto, sumanumo, pa
siryžimo, sugebėjimo pra
vesti protingus sumany
mus gyveniman ir nesibai
minti dėl savo siekių nu
kentėti. Ateinančiam pasi
kalbėjime, jūsų Paulius pa
teiks su visomis smulkme
nomis išdirbtą planą, ką ir 
kaip turėsime veikti.

Pakol Paulius sutaisys 
veikimui planus, gerbiami 
mano generolai, taupykite 
spėkas, o ypač protą, kad 
galėtumėte griebtis darbo 
visa energija ir atkovoti 
nuo bolševikų dvarus. Tu
rėkit ištvermės ir pasiryži
mo pergyvent beviltės aud
ros siautimą. Nepasiduoki
te pagundai, nei vienas ne- 
pasikarkit, nes tas baisiai 
sutrukdytų vainą prieš bol
ševizmą.

Linkiu laimingai sulaukti 
sekančio pasikalbėjimo.

Jūsų tarnas,*
Paulius.

Berlynas sako, kad tebei
na artilerijos dvikova tarp 
vokiečių iš Varšavos ir So
vietų iš Pragos, skersai 
Vislos upes.

■o

* Gražuolės Dorsee Brent ir Jackie Flynn šnekasi su 
David Callahan, 87 metu seneliu. Jis yra maliorius ir 
jis joms aiškina, ką jis darys, kai išgirs, kad karas jau 
laimėtas. Jis pasižada tą dieną darbu išreikšti savo 
džiaugsmą. O tuo tarpu jis, kaip ir visi kiti 10,000 New 
Yorko maliorių unijos nariai, aukoja National War 
Fundui vienos dienos uždarbi.

So. Boston, Mass
Rašo J. B. S.

SLA Prezidento Atsilankymas
Man gerai pažįstamas san- 

darietis pakvietė atsilankyti į 
V. F. Laukaičio priimtuvių va
karienę, kuri įvyko 26 rugpjū
čio, Lietuvių Piliečių Kliubo 
skiepe. Priimtuvių vakarienė 
buvo surengta per sandarie- 
čius - fašistus, Bostono lietu
viams, idant jie galėtų susipa
žinti su SLA prezidentu V. F. 
Laukaičiu. Tai neva buvo pa
gerbimas naujo SLA preziden
to, taip sandariečiai sakė.

Įžengiau į Lietuvių Piliečių 
skiepą, buvo 8 :30 vai. vakare 
ir ką randu tame skiepe? Sve
tainė purvina ir sudulkėjus, 
nešvaru ir radau 50 žmonių 
prie stalų. Gaila, kad Lietuvių 
Piliečių Kliubas, kuris turi pa
kankamai pinigų, bet laiko 
svetainės įtalpą labai nešva
riai ir nesanitariškai.

Tiesa, valgiai buvo gerai 
pagaminti ir tų valgių buvo 
per daug, nes rengimo komite
tas tikėjosi turėti daug žmo
nių. Buvo keista, kad St. Moc
kus ir Bagočius nedalyvavo va
karienėj. Matomai, yra politi
niai skirtumai, kurie yra 
įtempti tarpe Mockaus ir pa
tentuotų fašistų, tarpe jų ei
na nešvari politinė kova. Bet 
dėl ko jie tarpe savęs nesutin
ka, nėra niekam aiškiai žino
ma .

Tuojau po valgių prasidėjo 
muzikalė programa, kurią St. 
Paura išpildė. Prasidėjo pra- 
kalbėlės, daug jų kalbėjo, visi 
komplimentavo 
troško 
tuvos. 
adv.
čiausią kalbą, 
kad SLA būtų 
tautiškai nusiteikusių ypatų. 
Pagal jo išvadą, tautininkai ir 
Šalna yra teisingiausi žmonės 
tarpe lietuvių. Taip, ir Anta
nas Smetona buvc- “teisingas 
•žmogus,” kuris kvietė į Lietu
vą Hitlerį, o Šalnukas gi yra 
jo legalis atstovas, save vadi
na galbės konsulu.

Pagaliaus perstatė SLA pre
zidentą Laukaitį kalbėti. Jo 
kalba buvo netobula, nes jam 
yra sunku sudaryti lietuviškus 
sakinius, tačiau buvo galima 
suprasti, ką jis nori pasakyti. 
Gal ir išmoks kalbėti lietuviš
kai. Yra vilties.

Laukaičio kalba buvo kriti
ka Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj reikalų. Jis daug padarė 
pastabų pereitam SLA prezi

Laukaitį ir 
'‘nepriklausomos” Lie- 
Iš visų 

A. šalna
prakalbininkų 
pasakė pras- 
nes jis norįs, 
valdomas tik

jis nebuvo geras 
SLA lėšų fondas 
kaip $6,000 defi-

dentui, kad 
SLA vadas, 
turi daugiau 
eito,- real estate įplaukos per 
pereitus du metus sumažėjo 
apie $176,900 ir per tą patį 
periodą SLA sumažėjo ant 633 
narių. Jis sakė, kad yra ir 
daugiau giekų.

Dabartinis m SLA preziden
tas taip kalba, kaip kalbėjo ir 
F. J. Bagočius, kuomet jis už
ėmė valdyboj vietą. Bagočius 
visiems prižadėjo, kad jis tik
rai pataisys finansų stovį, ta
čiau jis nieko gero nepadarė. 
Visgi, reikia duoti Bagočiui 
kredito, nes jis pagerino SLA 
organizaciją, kuri jau buvo 
ant bankroto slenksčio — ne
turėjo solvency. Kitais žodžiais 
kalbant, Gegužis tikrai buvo 
lepšys valdyme SLA reikalų. 
Ir jei dar du metu jis būtų pa
buvęs SLA prezidentu, tai tik
rai SLA būtų subankrutavęs.

Dabar Laukaitis kryžiavo j a- 
si, kad jis tikrai pataisys SLA 
fondus. “Dievužėli tau padėk.” 
Bet aš netikiu, kad jūs ką ga
lėsite geresnio padaryti, negu 
kiti SLA pirmininkai padarė.

Kada SLA Bus Išgydyta?
Tada, kaip SLA nariai išva

lys laukan Gugį, Mikūžiūtę, 
Biežį ir Viniką. Ir ponas Lau
kaitis yra per silpnas, kad jis 
galėtų juos išvalyti iš SLA or
ganizacijos. Laukaitis prieš 
juos netars blogo žodžio, nes 
jie jį prašalins, kaip jie pada
rė su Jurgelioniu. Tokiu būdu 
aš ir neturiu jokios vilties, kad 
naujasis SLA prezidentas ga
lės įvykinti reformą SLA orga
nizacijoje. Dėl SLA yra reika
linga kitokio nusistatymo žmo
nės, kurie rūpintųsi jos reika
lais. Aš patarčiau SLA nariams 
pasimokinti iš LDS vadovybės, 
kuri tikrai yra taupi valdyba.

Dar Įvykis
Po visų valgių, prakalbėlių, 

prieina P. Jankauskas prie 
prof. B. F. Kubiliaus ir jam sa
ko : “Tu esi komunistas,” ir 
grieždamas dantimis ir su
gniaužęs kumštį, nori užduoti 
jam. “Apleisk svetainę kuo 
greičiausiai!” B. F. Kubilius 
jam atsako, kad čia yra vie
šas susirinkimas ir kiekvienas 
SLA narys turėtų pagerbti 
naują SLA prezidentą. • Jan
kauskas suriko: “Tau čia vie
tos nėra, išeik!” žinoma, prof. 
B. F. Kubilius nenorėjo sukel
ti lermo ir apleido svetainę.

Kas tas yra P. Jankauskas? 
Jis yra sandariečių vadas ir 
stambus tos organizacijos rė
mėjas. Jis yra nedemokratiš
kas žmogus, nes visuomet už
taria nacius ir Hitlerio politi
ką. Jis ir visas sandariečių bū-| 
rys yra labai priešingi Lietu
vos tarybinei valdžiai, žinoma, 
jiems B. F. Kubilius nėra ma
lonus svečias. Kaip nebūtų, ar 
Kubilius yra malonus svečias 
ar ne, bet jis yra SLA narys. 
Jis turi tokią pačią teisę ma
tyti SLA prezidentą, kaip ir 
Jankauskas.

Jankausko ir kitų sandarie
čių pasielgimas atitinka na
cių barbarizmui. Ir ko dau
giau galim tikėtis iš jų ? Bet 
jau ateina laikas, kada barba
rizmas bus amžiams palaido
tas ne tik Vokietijoj, bet ir 
tarpe lietuvių. Sandariečiai 
mano, kad jie gero padarė, iš
mesdami Kubilių pro duris. Ir 
dvasiškiu vadas — Darbinin
kas užtaria, kad sandariečiai 
atliko gerą darbą. Jūs sakėte, 
kad ir Hitleris su naciais pa
darė gerą darbą Lietuvoje ir 
visuose Europos kraštuose. lą, 
to galima padaryti išvadą, kas 
Darbininko redaktoriai ir san
dariečiai yra.

Jūs būsite įvardinti amžiais, 
kaipo demokratijos priešai.

Pittsburgh, Pa
LDS 160 kp. 'susirinkimas 

negalėjo įvykti 3 d. rugsėjo, 
iš priežasties, kad tą dieną bu
vo surengtas piknikas, kurio 
pelnas skiriamas Lietuvos žmo
nių pagalbai. Todėl susirinki
mas buvo šaukiamas 10 dieną, 
bet narių atsilankė mažai.

Komisijos narys J. Kazimi- 
ras išdavė raportą iš pikniko 
ir pasiūlė, kad prisidėtų su au
ka tie nariai, kurie nedalyva
vo. Tuojau paaukavo Alex 
Sherbin $3 ir po $1: D. Leka
vičius, J. Mauragienė, A. Si
monaitis, K. Lukas, L. Radžiu- 
kas ir M. Vilienė 50c. Viso au
kų $8.50, piknikas davė pelno 
$53.15, tokiu būdu Lietuvai 
Pagalbos Teikimo Komitetui 
pasiųsta $61.65.

K. Kairys.

3 d. mirė Juozas 
64 metų. Mirė šir- 
Rugsėjo 4 ė. Jur-

Rugsėjo 
Pakroskis, 
dies liga, 
gis Vičinas nušoko nuo 22-ro 
tilto į upę. žmogaus pairo ner
vai. Jo moteris mirė pavasarį, 
po jos mirties buvo neramus. 
Buvo 53 metų amžiaus, narys 
LDS 145 kuopos.

Rugsėjo 7 d. mirė Antanas 
žvirblis, 50 metų. Jis neilgai 
sirgo. Buvo narys ALDLD 33 
kp. ir LDS 145 kp.

Rugsėjo 9 d. patiko nelaimė 
J. Maceikį, kuris eidamas į 
skiepą nukrito ir prasimušė 
galvą. Buvo apie 63 metų. Pa
liko nuliūdime moterį, du sū
nus ir marčią, vienas sūnus yra 
kariuomenėje.

Jonas Urbonas.

Holandijoi Gręsia Apsupimas 
70,000 Vokiečiu

Franci j a. — Talkininkų 
oro kariuomenė ir sausže- 
mio armijos, veikdamos pa
gal žemutinę Rh'eino upės 
tėkmę, šiaurinėje Holandi- 
joje, gręsia užkirst pasi
traukimą kokiem 70 tūks
tančių vokiečių iš vakari
nės Holandijos per Rheiną 
į Vokietiją.

Anglai užėmė vietas tik 
už 5 mylių nuo sienos tarp 
Holandijos ir Vokietijos.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

LAISVĘ 
Galite Gauti

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

Newark, N. J
Smagiai jPraėjo

Rugsėjo 10 dieną įvyko ket
virtas iš eilės Sietyno ir rusų 
chorų bendras piknikas, kurio 
nuotaika ir draugiškumas iš 
tikrųjų pralenkė visus ligi šiol 
buvusius piknikus. Svečių turė
ta, gana daug iš visos apylin
kės, kaip tai, Brooklyn©, Ba- 
yonnės, Elizabetho ir iš arti
mesnių kolonijų. Taip jau gar
bė lietuviams, kurie iš arti ir 
toli puikiai pasirodė savo skai
čiumi.

Programą muzikos pildė 
abu chorai ir rusų šokikų gru
pė. Pirmasis savo pareigas at
liko, vadovaujant mokytojai 
Šalinaitei, Sietynas, sudainuo
damas nepaprastai vykusiai 5 
dainas ir mūs šalies himną.

Rusų choras taipgi gerai pa
sirodė su 5 dainomis.

Šokikų grupė už vis gal la
biausiai užganėdino publiką. 
Tačiau vietoje gerokai auges
nių jaunuolių šokikų pirmiau, 
dabar tik buvo vaikeliai. Bet
gi jie savo gabumus parodė 
nei kiek neprasčiau už auges
nius savo brolius, kurie dabar 
muša žvėrį-fašizmą.

Taipgi, reikia duoti geras 
kreditas rengimo šio pikniko 
komisijai, kurioje veikė Paukš
tasis, St.
Gasparas. Jie tikrai 
darbavosi ir dar turės pasidar-

Mikionis ir Paul 
gražiai

Su Vitaminu D esu smarkus — 
Vaikam Pienas gert smagus!

*“■*© Borden Co.
■ ' • • (*;; ;

BORDENS HOMOGENIZED
VITAMIN E>

"Ths Children's Milk''

JIE BUS JUMS DĖKINGI
Amerikos ir jos talkininkų artėjančios pergalės 

džiaugsmo proga ir Lietuvos išlaisvinimo proga 
užrašykite dienraštį Laisvę kaipo dovaną savo pa
žystamiems ar giminėms, kurie dar nėra jos už
sisakę.

Laisvės kaina metams $6.50. Pusei metų $3.50.
Brooklyne, kur reikia lipdyti štampas Laisvės 

kaina $7 ir $3.75 pusei metų.
Išpildykite žemiau tuščias vietas, iškirpkite ir 

kartu su mokesčiu už naują prenumeratą prisiųs- 
kite Laisvei šią formą.

Čia randate $______ už Laisvės prenumeratą
naujam skaitytojui ir prašau siuntinėti dienraštį 
po šiuo vardu ir antrašu:

Vardas..... .......................................................................................

Antrašas..........................................................................................

Miestas............................................................................................

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
Tvirčiausia Lietuvių Pašalpos ir 

Apdraudos Organizacija
• Galima apsidrausti nuo $100 iki $1,000.
• Pašalpos į savaitę $6, $9, $12 ir $15.
• Visiems įstojimas veltui.'
• Mėnesinė mokestis pigiausia.
• Priima naujus narius nuo 2 metų iki

workers. inc. 60 metų amžiaus.
Įsirašyk dabar Ir savo šeimą, {rašyk. Išplldyk žeminus telpančią 

blankutę ir pasiųsk sekamu adresu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St. Brooklyn, 6, N. Y.

Aš noriu gauti informacijų, kaip patapti LDS nariu.

Mano vardas........................................................................... -...........

Antrašas 

buoti ligi susives visos sąskai
tos. Varde Sietyno, jo reporte
ris dėkoja svečiams už skait
lingą atsilankymą, draugišką 
elgseną ir paramą.

Reporteris.

Jaunasis Daktaras Baziliaus- 
kas Pas Tėvelius Svečiuose

Šiomis dienomis parvyko 
jaunas daktaras Vytautas F. 
Baziliauskas su jauna žmona 
iš Floridos ant 10 dienų pas 
tėvelius pasisvečiuoti. Bazi
liauskas randasi Floridoj, lai
vyno daktaras, su laipsniu lei
tenanto, kurs jau apie metai 
laiko tarnauja.

Jis mums parodė puikų 
“show” su savo mažiuke kru
tamu paveikslų kamera. Pats 
nutraukė įvairius vaizdelius iš 
saulėtos Floridos ir kitų įvai
rių įdomių vietų. Tai gana įdo
mūs vaizdeliai. Daktaras do
misi lietuvių kalba ir rašyba.

Pabuvoję čia jaunoji pore
lė, turės greit grįžti savo pa- 
reigosna.

Svečiai iš Minersvillės
Lankėsi Vincas Ramanaus

kas, mūsų didžiojo veikėjo 
Juozo brolis. Draugas Rama
nauskas nusiskundžia, kad ve
lionis Juozas paliko jam savo 
pareigas eiti tarpe Minersvillės 
lietuvių ir jis pasižadėjimą pil
dąs. Draugas Ramanauskas 
svečiavosi pas dd. A. ir P. Ka
zakevičius ir savo dukrelę, ku
ri randasi Jersey City Medi
cal Centre.

G. Albinas.
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, Naminis Frontas
Lend-Lease Maisto Sąraše Va- rą laivus, ir 4,000,000 į laivus, 
dovauja Mėsa, Pieno Produk- stovinčius Amerikos uostuose.

tai ir Paukštiena
Karo Maisto Administracijos 

pranešime liepos mėnesį pagal 
lend-lease sąjungininkams pri
statyto maisto sąraše pirmąją 

• vietą užima mėsa, pieno pro
duktai ir paukštiena, kurie sie
kia 522,851,964 svarų.

36% liepos mėnesį pristaty
to maisto sudarė mėsa, dau
giausia rūkyta ir sušaldyta 
kiauliena, konservuota (ke- 
nuota) mėsa ir taukai; 19% 
sudarė pieno ir paukštienos 
produktai, kurių daugiausiai 
kondensuoto pieno, sūrio ir 
džiovintų kiaušinių.

Toliau, liepos mėnesį pagal 
lend-lease maisto pristatyta ši
taip: grūdų — 16%, vaisių ir 
daržovių — 7%, taukų ir aly
vų — 7%, cukraus — 7%, 
specialių gaminių — 6%, vatos 
ir siūlų — 2%, tabokos — ma
žiau nei 1%.

Iš visų lend-lease siuntinių 
52% buvo išsiųsta Didžiajai 
Britanijai su kolonijomis; 39% 
Rusijai, o likę 9% išdalinta ki
tiems: Graikijai, šiaurės Afri
kai, Vakarų Afrikai, Olandijai, 
Lenkijai, Jugoslavijai ir Pran
cūzų Tautinio Išsilaisvinimo 
Komitetui.

Iš viso liepos mėnesį pagal 
lend-lease išsiųsta žemės ūkio 
produktais 735,802,373 svarai. 
Birželio mėnesį buvo išsiųsta 
806,942,749 svarai.
Nustatytos Aukščiausios Kai

nos Ledams (Aiskrymui) 
Tebegalioja

Nustatytos aukščiausios kai
nos ledams (aiskrymui) ir le
dų milteliams (ice cream mix) 
galios iki š. m. lapkričio 23 d., 
Kainų Reguliavimo Įstaigos 
pranešimu.

Šis yra septintas patvirtini
mas aukščiausios ledų kainos, 
nustatytos 1943 metais, vasa
rio 23 dieną.

Polio Liga Nepavojinga 
Ligoninėms

Poliomyelitis ligoniai gali 
būti be pavojaus priimami į li
goninių bendras palatas, teigia 
Dr. Betty Huse, Jungtinių Val
stijų Darbo Department© Vai
kų Biuro luošų vaikų skyriaus 
atstovė. Dr. Huse ragina ligo
nį patalpinti ligoninėje vos pa
stebėjus ligos simptomus, kas 
duoda progą tinkamai ligonį 
gydyti ir daugeliu atvejų padė
ti jam išvengti luošumo.

Dr. Huse teigimu, dažnai li
goninės, neturėdamos atskirų 
tai ligai skyrių, bijodamos tos 
ligos, atsisako priimti vaikų 
paralyžium susirgusį ligonį; 
kartais visuotina bendruome
nės baimė tos ligos yra atsako- 
minga dėl tokios ligoninių lai
kysenos. Dr. Huse tvirtina, kad 
polio susirgimai nereikalauja 
atskirų skyrių, nors tuo atveju 
ir būtų lengviau. Svarbu tik, 
kad būtų laikomasi visų apsi
saugojimo taisyklių, ypatingai 
išmatų dezinfekavime.

Dr. Huse pabrėžė, kad šiai 
nuomonei pritaria patariamoji 
grupė,,susidedanti iš žymių gy
dytojų bei chirurgų, dirbančių 
New Yorko miesto ir valstijos 
(state) sveikatos departmen- 
tuose.

Kalėdinės Dovanos
Karo Informacijos Įstaiga 

pranešė, kad, Armijos ir Lai
vyno patiektais daviniais, apie 
33,000 uniformuoto Armijos ir 
Laivyno pašto personalo ren
giasi savo didžiausiam uždavi
niui — išsiųsti apie 70,000,000 
kalėdinių siuntinių užjūryje 
esantiems kariams. Patirta, 
kad šiais metais siuntinių Ka
lėdoms išeis tris kartus dau
giau, kaip pernai.

Armijos paštas tikisi tokio 
pat skaičiaus siuntinių, kaip ir 
pernai — 20,000,000, bet Lai
vyno pašto įstaigos, esančios 
New Yorke ir San Francisco, 
numato siuntinių skaičių padi- 
dėsiant keturgubai, nei kad 
buvo 1943 metais. Laivyno 
pranešimu, pernai per jo paštą 
perėjo 7,480,000 pundelių, ku
rių 3,480,000 išsiųsta į tolimą
sias bazes ar išplaukusius į jū-

Armija ir Laivynas teigia,
kad šiais metais visame pasau
lyje įvesta daugiau palengvini
mų, užtikrinant greitą prista
tymą tinkamai įvyniotų bei už- 
adresuotų siuntinių užjūrio 
kariams ir karėms Kalėdų die
nai ar anksčiau. Todėl kalėdi
nių pundelių siuntimui ir pas
kirtas mėnuo tarp rugsėjo ir 
spalio 15 dienos. Šių įstaigų 
tvirtinimu, siuntiniai turį tik
rai pasiekti kareivį ar jūrinin
ką, kur jis bebūtų, Kalėdų die- 

, na, jei tik siuntėjai išpildys nu- 
j statytus nurodymus.

Siuntiniai privalo sverti ne
daugiau penkių svarų ir dydžio 

! privalo būti nedidesni už 36 
colius, sudėjus ilgį, plotį ir sto
rį. Būtinai reikia užadresuoti 
aiškiai ir teisingai. Neklijuoki
te ant viršaus popierėlių, kurie 
gali besiunčiant nukristi. Siun- 

| tinio viduje įrašykite dar kartą 
pilną adresą. Nesiųskite gen
dančių daiktų ir, svarbiausia, 
nepakuokite valgomų produktų, 
kaip vaisinių pyragų ar pyra
gaičių vienoje dėžėje su ranki
niais laikrodėliais, kišeniniais 
peiliukais ar kitomis kareivių 
mėgstamomis dovanomis, nes 
jei kartais valgomieji produk
tai sugestų, jie sugadintų ir 

i kitus, dėžėje esančius, daiktus.
Vieninteliai pereitais metais 

pavėlavę siuntiniai buvo netei
singai užadresuotieji ar netin
kamoje dėžėje siunčiamieji.

OWL

čius, Eva Ulinskienė ir Jonas 
Valavičius.

Po $50c: A. Usonis, Jonas 
Stasikynas ir Vincas Staniškis.

Po 25c: A. Pulius, Jonas Po
viliūnas ir Juozas Vasiliaus
kas. Viso $5.25.

Nuo praeito mėnesio iki 
rugpj. 25 d., per iždininkę bu
vo priimta sekamos įeigos ir 
išeigos išmokėta:

Ižde buvo nuo praeito mė
nesio $31.27.

Povilo Rotomskio prakalbo
se gauta kolektos $1,153.75.

V. Smalstienė surinko ant 
blankų $50.

M. Alvinienės priduota ant 
blankos $34.

A. Gyvienės surinkta ant 
blankos $11.

Per LPP Kliubo susirinkimą 
$5.25.

Nuo P. Rotomskio pagerbi
mo vakarienės per J. Butėnie
nę $20.39.

Iždininkė priėmė viso $1,- 
305.66.

Išmokėjimai: Vietinių išlai
dų — prakalbų ir t.t. $41. Nuo 
prakalbų kolektos išsiųsta į 
Brooklyną $1,100. šio mėnesio 
įeigų nusiųsta į Brooklyną 
$150.

Išmokėta $1,291.
Abelnų įeigų $1,305.66.
Abelnų išeigų $1,291.
Balansas ižde $14.66.

M. Alvinienč,
Komiteto Iždininkė.

Waukegan, Ill.

PLYMOUTH, PA.

Lawrence, Mass.
Patalpinant aukotojų var

dus yra klaidų, kurias čia ati
taisome. Ten pasakyta, kad au
kavo Szrodis, o turi būti J. 
Skrodis. Taipgi praleistas var
das J. šlaivis, kuris aukavo 
$10. Klaidas pataisau ir atsi
prašau.

S. Penkauskas.

Detroit, Mich.
Aukos Lietuvai Pagelbos 

Teikimui
Rugpjūčio 25 d. priimta nuo 

mūsų veikėjų aukų surinkta 
ant blankų ir šiaip tarpe drau
gų ir draugių dėl Lietuvai Pa
gelbos Teikimo Komiteto. Drg. 
V. Smalstienė surinko ant 
blankos; aukotojų vardai:

Pranas Nakas $10.
Kazys Pocevičius $6.
R. Rakašis ir Domininkas D.

Brazis po $5.
Juozas Galinskas $3.
Po $2: Petras Dulkis, Ed- 

wardas Šeputis, Mikas Prake- 
vičius, Domininkas ir A. Ra- 
vičkai, Julius Greblikas, Anta
nas Kirlis ir Uršulia Kaspar- 
kienė.

Po $1: Juozas Terza, Jonas 
Mitrika, B. Stankus, Julia 
Kvietinskienė, Jonas Kašins- 
kas, Vincas Steponkevičius ir 
Lawrence Waisel.

Per V. Smalstienę viso $50.
Per M. Alvinienę. Po $5: 

Jurgis Glodinis, Povilas Var
nus, Jurgis Šruga ir Antanas 
M. Metelionis.

Zuzanna Dantienė ir Anna 
Findlay po $2.

Po $1: Marė Povilaitienė, 
Marė Valatkienė, Petr. Smals- 
tis, Juozas D. Malenskys, Sam 
Valenti, Vincas Kirvela, Anta
nas Adomaitis, Elenora Gra- 
sha, Marė Bartuškienė ir Juo
zas Liminskas.

Viso $34.00.
Per A. Gyvienę. Petras ir 

Agota Gyviai ir Pranas Ulins- 
kas po $2.

Po $1: Vincas Staniškis, An
na Stonienė, Marcelia Janulie- 
nė, Margaret Andriulienė, Zu
zanna Dantienė, F. Petrušonie- 
nė ir U. Jurkevičienė. Viso 
$11;

Aukų surinkta Lietuvių Pi- 
lietinimo Pašalpos Kliubo su
sirinkime per M. Batulevičių ir 
A. Gyvienę. Aukotojų vardai:

Po $1: Motiejus Batulevi-

LDS 60 kuopos piknikas su 
vakariene pavyko puikiai. Die
na buvo graži, svečių turėjo
me iš visos apylinkės, nes bu
vo rengta geram tikslui—Lier 
tuvos žmonių pagalbai, todėl 
ir pasekmės buvo geros. Nors 
mūsų lietuvių kolonijai ir ne
buvo skirta kvota, bet tas ne
svarbu, mes negalime atsilik
ti nuo taip svarbaus darbo.

Didelis ačiū draugams V. ir 
M. Zavistauskam už suteikimą 
vietos jų darže, kurią davė vi
sai veltui ir dar prisidėjo su 
darbu ir aukomis. Ypatingai 
drg. 'Zavistauskienė labai gai
lisi Lietuvos žmonių, nes ji pa
ti vargus turėjo pergyventi 
Lietuvoj laike vokiečių okupa
cijos Pirmojo Pasaulinio Karo 
metu.

Prie valgių gaminimo dirbo 
šios draugės: M. Zavistauskie
nė, K. Lukackienė ir O. Kru- 
tulienė. Prie stalo patarnavo: 
J. Džervienė ir jos dukrelė. 
Daugiausiai tikietų pardavė J. 
Krutulis ir R. Džervis (Jar
vis), tikietukus pardavė M. 
Navickienė, prie gėrimų dirbo: 
B. Navickas, J. Lutackas, R. 
Jarvis.

Valgiais aukavo: Lutackai 
—bulvių ir agurkų, E. Krutu- 
lienė — kopūstų, O. Krutulie
nė — dišes, napkins ir sviesto, 
W. Raguckienė — didelį sūrį, 
kuris buvo išleistas ir teko M. 
Krutuliui, o drg.' Krutulienė jį 
supjausčius visus pavaišino. Jis 
pelno davė $6.70.

Drg. A. Valinčius pakalbė
jo apie Lietuvos padėtį ir pa
prašė Lietuvos žmonių pagal
bai aukų. Tuojau sekė aukų 
rinkimas.

Aukavo sekamai:
J. Kazlauskas $5.
Po $3: W. Raguckienė ir P. 

Naciaika.
P. Cereška $2.

i Po $1 aukavo: S. Rauduvė, 
J. šermukšnis, W. Zavistaus- 
kas, A. Rainis, R. Jarvis, B. 
Navickas, P. Juozakas, O. 

į Krutulienė, L. Rauduvienė, J.

Nors Iš Lėto, Visgi Evoliucijos 
Ratas Sukasi

Waukeganas, dailės atžvil
giu, labai gražus ir švarus 
miestelis, šaligatviai apsodin
ti visokeriopos rūšies lapuotais 
medžiais. Namai ištisai dviejų 
aukštų. Lotai 50 pėdų pločio 
ir 125 pėdos ilgio; taip, kad 
šeimininkės ne tik aplink na
mus papuošia darželiais su vi
sokeriopos rūšies žydinčiomis 
gėlėmis — nuo anksti pava
sario iki vėlybo rudens, bet 
dar nemažus “V-Garden” 
(daržovės) plotus turi įren
gusios. šeimininkės tankiausiai 
jaunos moterys-motinos, turin
čios po vieną, du, daugiausiai 
tris prieš-mokyklos amžiaus 
mažyčius, kuriuos kūdikius 
tankiausiai globoja močiutės 
(grandmothers), nes mamos 
įsikinkę prie karo darbų dirb
tuvėse. Kūdikiai nepaprastai 
švariai aprengti ir užlaikomi. 
Smagu žiūrėti ir klausyti jų 
klegesio ir judesio. Tai tikras 
zoologiškas sodnas anthropoi- 
diškų beždžionių, tas mano 
Waukeganas!—

žiūri į žmogų, kaipo į Ho
mo Sapiens, bet užkalbinęs 
randi jį tuščią. Turi pilvą, tvir
tas raumeningas rankas ir ko
jas, o galvoj tuštuma. Teisybė, 
ne nuogas, ne laukinis, — pri
pratintas, naminis ' gyvulys. 
Viską, ką jis žino, tai parduo
ti, laikinai, savo tvirtus raume
nis ir už gautus pinigus nu
sipirkti reikalingų daiktų pa
laikymui gyvybės, žygiuoja 
žmogelis gamtos instinkto stu
miamas: Kova už būvį ir pro- 
pagacija (palikimas po savi
mi atžalų).

Evoliucijos melnyčios ratas 
sukasi labai iš lėto. Tvirtesnis, 
sugabesnis išnaudoja silpnesnį 
be pasigailėjimo, kaip čia sa
kyti: be žmoniškų jausmų. Be- 
rybiai išnaudoja žmogelį baž
nyčia, karčiama, gydytojas, 
dentistas, advokatas, vaistinin
kas ir t.t. Ir nors žmonės da
bartiniu karo laiku daug už
dirba, tai pinigų juodai die
nai nesutaupina daug.

Kūrybinė kultūra dešimtme
tis tam atgal buvo bepradė- 
jus gražiai, tiksliai, pagirtinai 
vystytis; šiandien’ gi viskas tas 
yra miręs; liko tik dvi gražios 
erdvios svetainės ir kooperaty-

vas (valgomų daiktų krautu- 
Vė).' ;

t)aug priežasčių kūrybinės 
kultūros veiklą sutrukkdė plė- 
toseną. Svarbiausiai, tai karas, 
kuris jaunimą apvilko kariškio 
rūbais. Mirė Dainos nemažas 
choras; mirė LLD kuopa, na, 
ir LDS kuopa gyvuoja, bet na
riais neauga. Likusieji įkinky
ti karo dirbtuvėse ir fiziniai iš
sunkiami iki ribų praradimo 
sveikatos. Atgaivinimui sielos, 
pasilinksminimo (rekįreacijos), 
apart karčiamos ir fįlmos te
atrų dangau neduodama nie
ko. Tad nestebėtina, kad Wau- 
kegan’as užmigęs kūrybinės 
kultūros veikloj.

Tamsos platintojų, taip va
dinamų “medicine-man” pilni 
pakampiai — nuo kunigo, kar- 
čiamninko ir visokios rūšies 
savanaudžių - išnaudotojų 
vargšų anthropoidų. O evoliu
cijos ratas sukasi labai ir la
bai iš lėto!. . . Ne greitai dar 
waukeganieciai prisivys Homo 
Sapiens.—*

Dr. A. L. Graičūnas,
902 McAlister Ave., 
Waukegan, Ill.

Maskva. — Sovietų ka
riai visuose frontuose rugs. 
18 d. sunaikino bėi iš vei- 
mo išmušė 121-ną vokiečių 
tanką ir nušovė 21 jų lėk
tuvą.

Hitlerininkai įsakė porai 
milionų vokiečių išsikraus- 
tyt iš vakarinės Vokietijos 
pasienių. Daugelis vokiečių 
neklauso įsakymo.

White Plains, N. Y., apy
linkėj vis daugiau suvalgo
ma arklienos.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

Nuskandinta dar 29 
Japonijos Laivai

Washington. — Ameri
kos - submarinai paskutiniu 
laiku nuskandino dar 29 
Japonijos laivus, tarp kurių 
buvo trys kariniai priešų 
laivai. Amerikiečiai tuo 
tarpu nustojo vieno subma
rine, vieno minų graibytu- 
vo ir vieno transportinio 
laivo.

7-ji Amerikos Armija Artina
si prie Belforto Spragos

Franci j a. — Septintoji a- 
merikiečių armija pietinėje 
Franci j oje atėmė iš vokie
čių Fougerolles ir pasiekė 
punktus už 10 mylių nuo 
Belforto spragos, paskuti
nių vokiečiams vartų iš
trūkt iš pietiniai - vakari
nės Franci jos į Vokietiją.

Zdanis, W. Žilinskas, O. Ži
linskienė, A. Valinčius, J. 
Krutulis, A. Stravinskas, M. 
Laveika, M. Krutulis, ’M. Va- 
linčienė, K. Lutackienė.

M. Zavistauskienė, M. Ži
linskienė, J. Savage ir C. Da- 
mulevičius po 50c.

O. Lukaševičienė 25c.
Smulkiomis surinkta 60 cen

tų, tai viso aukų ir sūrio pel
no $42.30. Nuo pikniko pelno 
liko $61.78, tai bendrai pasi
darė $104.08.

Varde Lietuvos žmonių, šir
dingai ačiū visiems atsilankiu
siems ir aukavusiems.

J. GARŠVA
j GRABOROUS-UNDERTAKER j 
’ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS |

i Išbalsamuoja ir laidoja ant į 
! visokių kapinių !

VELTUI ŠERMENINĖ
Į (KOPLYČIA) j
! Parsamdo automobilius ir ka- ! 
I rietas veselijom, krikštynom | 
| ir kitkam. j
I 231 BEDFORD AVENUE I
į BROOKLYN I
| Telephone: EVergreen 8-9770 |

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVU IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mėšlažames Ligos, Inkstų ir Pūslės sugedimai, Nu
garos skausmai, Skilvio ir Žarnų nesveikumai, Chro
niški Skauduliai, Ištinusios Liaukos ir Abelnas Šilpnu- 
mas, Reumatizmas ir Arthritis. VYRAI ir MOTERYS

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

1^'

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS. 
— Vidutinis Atlyginimas — 

MEDIKALIS IŠTYRIMAS >2.

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

(Įsist. 28 m.)

Arti Union Square
Sekai. 9 A. M. - 2 P. M.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pąsilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “GTeen Star Bar and Grill,’’ nes žino, kad visados bus patenkinti

PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE

459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
(Skersai nuo Republic Teatro) * Telefonas EV. 4-8698

O. K.

Franci j a. — Jankiai Aa- 
chcno apylinkėje, Vokieti
joje, atėmė iš nacių Hoe- 
feną, Bauesbachą ir Sittar- 
dą.•

Chinai atgriebė Taohsie- 
ną, Kweiling fronte.______

PRANEŠIMAS
MONTELLO, MASS.

LTN Knygynas rengia pikniką, 
24 d. rugsėjo. Pradžia 1 vai. dieną. 
Kviečiame visus dalyvauti ir pra
leisti smagiai laiką. — Kom.
S-------- -------------------------------- □

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191.
■B

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojant akis, rašome receptas, 

nupieštam planas.
Darome ir pritaikome akinius kada reikalingi. 

x^T***^, (Mes esame darę regėji- 
mo pataisymus viršaus 

y1 500 daktarų ir kitokių 
profesijų žmonėms, taip- 

jų šeimoms ir jų pa- 
cijantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Telephone Stagg 2-8342

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

——————

TELEPHONE
STAGG 2-5043

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

BROOKLYN, N. 1660 GRAND ST.

IlfAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWAWIfAWAWAWAig

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 zpū- 
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

AiUVfc,. V.
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MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MOTERYS
ATVIROS SEKAMOS VIETOS 

AUKŠTOS KLASĖS 
ORGANIZACIJOJE

PUIKI PROGA 
DARBšTIEM, SĄŽININGIEM 

DARBININKAM.

CHOCOLATE M1RKYT0JAI
Patyrę 

Vyrai ir Moterys

ABELNAI PAGELBININKAI
Vyrai ir Moterys 
Bendrai Naudingi 

Saldainių Virtuvėje.

SALDAINIŲ DARYTOJAI
Patyrę 
VYRAI

Lentils, Dragees, ir t.t.

ROSE-MARIE 
de PARIS

Kreipkitės { Fabriką

549 W. 54th ST., N. Y. C.

(226)

MOTERYS-VYRAI 
18 IKI 55

PILNAM AR DALIAI 
LAIKO

PASTOVUS DARBAS 
GERA ALGA

VAKACIJOS SU ALGA
HOME TOWN LAUNDRIES, 

INC.

FRONT & WATER STS., 
TEANECK, N. J. 
TEANECK 6-8700

(226)

4
♦ PROSYTOJAI

OPERATORIAI
Geros rūšies 5th Avenue koutams, 

siutams, suknelėms.
MISS FRANCES,

TAILORED WOMAN
1 WEST 57TH ST., N. Y. C.

(228)

OPERATORIAI
Vyrai ir Moterys 

Prie Armijos Orlaivių Uniformų. 
Gera alga; nuolatinis darbas.

BEN GREENHOLTZ, 
476 Knickerbocker Ave., Brooklyn.

(225)

BERNIUKAI—VYRAI
IŠSIUNTIMŲ 

DEPARTMENTUI
GERA PROGA; 5 DIENŲ SAVAITĖ. 

LAIKAS IR PUSE UŽ ŠEŠTADIENIUS.
NACIONALĖ VAISTŲ IŠTAIGA

CANAL 6-7461, MR. TILKEN.
(224)

SPAUSTUVĖS 
PRESSMONAI

Turi būt patyrę craftsmenai ant 
KELLY AUTOMATIC CYLINDERS, 

WEBENDORFER LITTLE GIANT
ar

C. & P. MILLER PLATENS.

Printing Division,

COLUMBIA RIBBON & CARBON 
MFG. CO., INC.,
Glen Cove, L.I., N.Y.

(227)

Atimta iš Vokiečių Trys 
Jugoslavu Salos

Roma. — Jugoslavų par
tizanai, su pagelba Anglijos 
karo laivų ir talkininkų lėk
tuvų ir kareivių, išmušė vo
kiečius iš trijų Adriatiko 
Jūros salų — Meledos, Cur- 
zolos ir Braco. Šios salos 
yra arti Jugoslavijos kran
tų. \

Talkininkai Pliekia Vokiečius 
Graikijos Salose

Roma. — Talkininkų lėk
tuvai ir kariniai laivai ple
škina vokiečius Kretoj ir 
kitose nacių užimtose Grai
kijos salose. Talkininkni 
taiko savo bombas ir šovi
nius ypač į vokiečių lėktu
vų aikštes ir uostus. Kre
tos sala yra užblokaduota, 
kad hitlerininkai neištruk
tų.

■■■■I ■■

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
4 REIKALINGI VYRAI .

STIPRAUS SUBUDAVOJIMO VYRAI
NUOLATINIAM DARBUI

f Penktai pūslėj*

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE ' 
REIKALINGOS MOTERYS

REIKALINGI
ELEKTRIKAI

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

NEW YORK

SHIPBUILDING

CORP

CAMDEN, N. J

(227)

Būtinai Maisto Pramonei
MINIMUM MOKESTYS 

81c Į VALANDĄ

THE AMERICAN SUGAR REFINING CO.,
SOUTH 4TH STREET IR KENT AVE.

BROOKLYN, N. Y.
Iš būtinų pramonių reikalinga turėti paliuosavimo pareiškimą.

(224)

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.
(225)

MERGINOS-MOTERYS
Patyrusios ir be patyrimo.
NUOLATINIS DARBAS!!

5 Vi Dienų Savaitė—Duodama Uniformos 
Geros Darbo Sąlygos.

MORGAN LAUNDRY
476—flTH AVE. (38TH ST.) N.Y.C.

(225)

MOTERIŠKŲ KEPURIŲ KOPIJUOTOJOS. 
Patyrusios. Nuolat. $45. 
Kreipkitės visą savaitę.

FASHIONETTE. COLUMBUS 5-9248.

MERGINOS
Prie Sveikinimų Kortelių Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITE. 
ŠEŠTADIENIAIS NEDIRBAMA.

NUOLAT
Linksmos darbo sąlygos.
Pageidaujama patyrusių 

bet nebūtinai.
POLYGRAPHIC CO.
310 EAST 45TH ST.

Mr.' Sykes. (225)

RAŠTININKĖS
5 Dienų Savaitė. 

Linksmos darbo sąlygos.
Pokarinė Proga.

Nuolat.

WATKINS 9-1200, EXT. 4.
(225)

MERGINOS
Patyrusios darymui kaspinų kukardų. 

Nuolatinis Darbas. 5 DIENOS.
44 Valandos—$23.

MILLER
1190 FULTON ST.

BROOKLYN.
(225)

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c { valandą laike mokinimosi ir 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėtu USES paliuosavimą ir 

būti U.S. Piliete. (226)

P.M.;
pamatinė 

pusė viri

MERGINOS
Arbatos Bolių Pakavimui
LINKSMOS APLINKYBĖS

5 DIENŲ SAVAITĖ
46 VALANDOS; $26

Puikiausia Pokarinė Ateitis

103 Warren St
New York City

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

MERGINOS
Be patyrimo. Lengvas darbas. 5 dienos,, 

šeštadieniais nedirbama. Linksmos aplinkybės.
RIDLEY, 80 W. 15TH ST. CH. 2-6887.

______________ (224)

MERGINOS—MOTERYS
Ištiesimu! švarių audimų, napkinų ir rank

šluosčių. Pilnam ar daliai laiko. 
PILNO LAIKO DARBININKĖS 

UŽDIRBA $28.45
TERMINAL STEAM 

LAUNDRY
81-30 Cooper Avenue 

Glendale, L. I.
(228)

MOTERYS, AUKŠTOS KLASĖS
20 iki 35 metų, mokytis galvos odos masa- 
džiavimo; vyrų {staiga. Aukštos, su ambicija, 
geros darbininkės. Mokama laike mokinimosi. 
$50 į saavitę po 3 mėnesių. Puikios darbo 
sąlygos. Pokarinė proga. Reikalinga charak

terio paliudijimas. Kreipkitės asmeniškai.
• WYBRANT SYSTEM

1674 Broadway, Room 915 (prie 52nd St.)
(226)

APVALYTOJAI
Pokariniai Darbai 
$20 Į SAVAITĘ. 

Nuolat.
COLUMBIA UNIVERSITY

Kreipkitės { Personnel Ofisą, Room 308. 
ALUMNI HOUSE, 

116th St., tarpe Amsterdam & Broadway.
. (225)

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 38tKSt.), N. Y.

VYRAI
REIKALINGI BŪTINAI KARINIAM 

DARBUI DABAR
SU NUOLATINIO DARBO
UŽTIKRINIMU PO KARO

DIENINIAI IR NAKTINIAI ŠIFTAI 
DALIAI LAIKO

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
Kreipkitės

United Cork Companies
Gale Central Ave. So. Kearny, N. J.

Telefonas: MARKET 2-1600
(223)

KRAUSTYMUI VYRAI 
PAGELBININKAI 

PATYRĘ 
KREIPKITĖS 

RABE BR’OS.,
75-30 166th ST., FLUSHING, L. I. 

JAMAICA 6-4516
(226)

VYRAI
BERNIUKAI

LENGVAM FABRIKO 
DARBUI

GERA ALGA LAIKE 
MOKINIMOSI 

DIRBTUVĖS DARBAS. 
NUOLATINIS DARBAS.

GEO. K. GARRETT CO., INC.
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(227)

Bombarduodami vengrų 
geležinkelių mazgą Šatu 
Mare, sovietiniai lakūnai 
susprogdino ir tris nacių- 
vengrų amunicijos trauki-* 
nius.

SANDĖLIO VYRAI
Pakavimui—Išsiuntimui.
40 VALANDŲ SAVAITĖ 

Pokarinė Proga.

Ill — 8TH AVE., ROOM 511
(225)

REIKIA VYRŲ
FABRIKO DARBAS 

GEROS ALGOS. NUOLATINIS 
DARBAS

DICKSON 
Wire and Cable 

COMPANY
8-14 37TH AVE., 

LONG ISLAND CITY.

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.

VYRAI
46-55 METŲ
ABELNAS DARBAS 
KAVOS KEPINIMO

DIRBTUVĖJE
5 DIENŲ SAVAITĖ

• GERA ALGA

(223)

PUIKI POKARINĖ ATEITIS

103 Warren St., 
New York City.

Prisilaikoma W.M.C. Taisyklių.
(225)

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.
(223)

MAŠINŲ 
Operuotoj ai 

GRĘŽIMAM PRESŲ 
RANKINIŲ SRIUBŲ 

ENGINE LATHE 
MAŠINISTAI

Toolmakers
Patraukianti 

Pradžiai Mokestis
DARBAI BELLEVILLE, N. J.

Pasitarimai 8—5 ; šeštad. 8—12 :30

Kreipkitės į Employment Ofisų

WALTER KIDDE 
& COMPANY, INC.

60 WEST ST., BLOOMFIELD, N. J.

Reikalingas USES Paliuosavimas.
(226)

BERNIUKAI & VYRAI
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKACIJŲ 

IŠNEŠIOTOJAI
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union
ROOM M-5, 60 HUDSON ST.,

Arti Chambers Street.
40 BROAD ST., ARTI WALL ST.

127 W. 40TH ST., ARTI BROADWAY.
311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.

1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.
__________ (224)

APVALYTOJAI
Dienom ir Naktim

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL ofisą 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY

PASIUNTINIAI
Su lengvais nešiniais. 5 dienos, 40 valandų 

pradžiai $20.i ■’ 
STEIDINGER PRESS, 34 HUBERT ST. 

WALKER 5-9750.
(225)

APVALYTOJAI 
NAKTINIS DARBAS 

$38.73 Į SAVAITĘ 
6 P. M. IKI 2 A. M. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA 
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 508, 850 — 5TH AVE.
(229)

APVALYTOJAI
Valymas ir lengvos ofiso pareigos.

5% DIENOS, 40 VALANDŲ.
Amžiaus iki 50

$120.00 Į MĖNESĮ
Pasisakykite apie paliudijimus 

ir patyrimą.
BOX 302,

20 W. 43RD ST., N. Y. CITY.
(229)

VYRAI
KOSMETIKŲ DIRBTUVEI
Naktiniai šiftai, 6 iki 12 P. M.

5 NAKTYS, $24.
SKAMBINKITE MR. HOWARD, 

LEHIGH 4-2552.
____________________________ ___________ (224)

STOGDENGIAI
PLOKŠČIŲ IR NUOLAIDŽIŲ 

MECHANIKAI & PAGELBININKAI 
asbestomis ir plytomis pastatymas 

AUKŠTOS ALGOS MOKAMA
BONAI

Nuolatinis darbas apskritų metų 
Bronx & Westchester County 

Kreipkitės su įrankiais ištisą savaitę.
17 N. West St., Mt. Vernon.
Prieš N. Y. Central Station.

(226)

BERNIUKAI
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITĖ 
Linksmos Sąlygos

$22 PRADŽIAI
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y. C.

(226)

TRYNĖJAI 
IR 

ŠVEITĖJAI
Prie varnišio ir lekerio. 

Nuolatinis darbas, viršlaikiai.
Gera alga. Būtina pramonė.

NATIONAL CASKET
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza

CO.

stoties.
(225)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS. GERA ALGA. PASVEIKINIMŲ 
KORTOS. LENGVAS PRIE STALO 

DARBAS. 5 DIENOS.
REPRODUCTA, 230 5th AVĖ. (arti 27th St.)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22-Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKTTfiS Į ROOM 508 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

, ______ (229)

MERGINOS PAGELBĖJIMUI PRIE IŠPIL
DYMO UŽSAKYMŲ. GERA ALGA. PROGA.

VIRŠLAIKIAI.
NATHAN ALBERT, 141—5TH AVE.

VIRĖJOS
MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 

SU NAMŲ AR REST AU RANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

, TURI MOKĖTI SKAITYTI IR 
RAŠYTI ANGLIŠKAI 

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

(x)

MERGINOS-MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNAM AR DALIAI LAIKO

KEPĖJOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICHIV DARYTOJOS 

PRIE STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESSERT GAMINTOJOS 

SKALBYKLOS DARBININKĖS 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI—APMOKAMOS VAKACIJOS 

NUOLATINIAI DARBAI 
PROGOS PAKILIMUI 

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

ARBA KREIPKITĖS 
5 P. M. IKI 8 P. M.

MERGINOS
Dėti knygas j lentynas, kiti knygyno darbai. 

39 VALANDŲ SAVAITE 
Linksmos Sąlygos 

$22 PRADŽIAI 
Pokarinė Proga

CHEMISTS CLUB LIBRARY
52 E. 41ST ST., N. Y. C.

(226)

MERGINOS & MOTERYS
Minimum Amžius 16
Pilnam ar daliai laiko 

ar gale savaitės darbai,
KAIPO KOMUNIKACIJŲ 

IšNEšIOTOJOS
Interesingas, lengvas darbas biznio plote 

New Yorko Mieste.

Kreipkitės

Western Union

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

GRINDŲ MAZGOTOJOS
Pastovus Darbas.

40 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS

Kreipkitės Į

PERSONNEL OFISĄ 
12-tos Lubos

John Wanamaker
9TH ST. & BROADWAY 

NEW YORK CITY.

MOTERYS 
ir 

MERGINOS

(228)

18 METŲ AR VIRŠAUS 
BENDRAM FABRIKO 

DARBUI
GERA ALGA

NUOLATINIS DARBAS

GEO. K. GARRETT CO., INC
D. & TIOGA STREETS 
PHILADELPHIA, PA.

(227)

MERGINOS 16 IKI 35 
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje
Dienų Darbas 7 A.M. iki 3:30 P.M.;
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c i valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš TOc 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.

(225)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

SALDAINES PAKUOTI 
AK 

skalbykloj dirbti
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

ROOM M-5, 60 HUDSON ST.,
Arti Chambers Street.

40 BROAD ST., ARTI WALL ST.
127 W. 40TH ST.. ARTI BROADWAY.

311 WASHINGTON ST., BROOKLYN.
1265 BEDFORD AVE., BROOKLYN.

(224)

MAŠINŲ OPERATORĖS
Patyrusios siuvimui grabų vidaus {rengimų. 

Nuolatinis darbas ; viršlaikiai.
Gera alga. Būtina industrija.

NATIONAL CASKET CO.,
29-76 Northern Blvd., 

Long Island City.
Visom subvėm iki Queens Plaza stoties.

(225)

MERGINOS
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
LENGVAS ABELNAS DARBAS. 

NUOLAT. 
IDEALIŠKOS SĄLYGOS. 

GERA ALGA.

BROOKLYN MILLS, INCS
75 FRONT ST., BROOKLYN, N. Y. 

Arti Brooklyn Bridge; visais gatvekariaia.
_______________________________________

MERGINOS-MOTERYS
Savarin Restaurantuose

Suteikiama daugelis puikiausių darbų toms, 
kurios turi patyrimo sekamuose amatuose:

ABELNAT VIRĖJOS —$41 
SMULKIŲ UŽSAKYMŲ 

VIRĖJOS —$38
VIRTUVĖS MOTERYS, 

PATYRUSIOS 
SANDWICH 

DARYTOJOS 
INDŲ MAZGOTOJOS

PRADŽIAI
PRADŽIAI

—$39

—$30 PRADŽIAI 
—$26.40 PRADŽIAI 

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 
VAKACIJOS SU ALGA 

Nemokamai Apdrauda Ir Medikalė Priežiūra 

Free Employment Dept.
254 W. 31st ST.. ROOM 205, 

N. Y. C.
(224)

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)

MERGINOS & MOTERYS
DALIAI LAIKO & PILNAM 

LAIKUI DARBAS.
Mes turime įvairių, darbų savo fa

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

atsinešti įrodymus savo amžiaus.

WHITMAN’S CHOCOLATES
415 RACE ST.

PHILADELPHIA, PA.
(2»I



I

Šeštas puslapis
Mi

LaiavS—-Liberty, Lithuanian Daily ■ ., Penktadienis, Rugs. 22, 1944 -i ■ .. i. .. ... ■■ * ■ ,

Ni'h Yoiio^//M‘i Ziiiiot ...
Ūkininkams Reikalinga 

26,000 Talkininkų
New Yorko valstijos ūkinin-

Karys Walter Žukas Bu
vo Lengvai Sužeistas
žinomas lietuviams chorų ir 

orkestrų vadas, Walter Žukas, 
dabar kur nors Francijoje, 
kur nors 9-toje Armijoje, mu
ša vokiečius.

Deja, jo žmona, Milda žu- 
kienė, šiomis dienomis prane
šė mums, jog karys Walter 
Žukas “lengvai sužeistas.“ 
Taip jai telegrama davė žinią 
Karo Departmentas.

r
Karys W. Žukas

Telegramą apie “lengvą“ 
Walterio sužeidimą Milda ga
vo jau prieš virš porą savai
čių ir ji nekantriai laukė, kas 
bus toliau—laukė nuo paties 
Walterio smulkmenų.

Šiomis dienomis ji gavo laiš
ką nuo Walterio, kuris rašo 
apie viską, bet nieko nesako 
apie sužeidimą. Matyt, jis ne
žinojo, kad Karo Departmen
tas praneš Mildai apie jo su
žeidimą, tad jis pats nieko ne
rašo, kad nepadaryti žmonai, 
motinai ir giminėms rūpesčių.

Tikėkime, kad Walteris jau 
sveikas ir vėl eina savo parei
gas.

10 Mėty Berniukas 
Ištikro Atvykęs 

Iš Oregon

SVARBU VISIEMS
Lietuvai Pagelbos Teikimo 

Laikinas Komitetas šaukia 
Brooklyno ir apylinkės lietu
vių konferenciją. Ji įvyks rug
sėjo 24 dieną, 2-rą vai. po pie
tų, Lietuvių Am. Piliečių Kliu- 
be, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Delegatai ir šiaip geros va
lios žmonės, kuriems rūpi mū

sų brolių vargai Lietuvoj, pra
šomi kartu dalyvauti, nes jū
sų dalyvavimas padės suakty- 
vizuoti ir praplėsti šelpimo 
darbą. Tas darbas DABAR- 
TUOJAU reikalingas. Taip no
rėtų Lietuvos žmonės.

Brooklyno Laikinas 
Lietuvai Pagelbos 
Teikimo Komitetas.

Mūšy Darbai ir Statyba 
Priklausys nuo Kongreso

Nubaudė Degtinės 
Kainų Kėlėją

Hyman Karlin, prezidentas 
Equitable Trading Co., 99 
Hudson St., nuteistas pasimo- 
keti $100,000 ir 30 dienų kalė
ti. Kalėjimo laikas bus pratęs
tas, jeigu gale tų 30 dienų jis 
nebus pasimokėjęs piniginę 
baudą.

Karlin ir jo firma buvo kal
tinami pardavus apie 28,000 
dėžių ruginės ir bourbon deg
tinių už jas gaunant apie $30,- 
000 ekstra viršlubinėmis kaino
mis. Karlin gyvena 188 Has
tings St., Brooklyne.

kams tuojau ir bėgiu sekamų 
keturių savaičių reikėsią ne 
mažiau 26,000 talkininkų. Be 
to žūtų daug derliaus. Dėl to 
Joseph B. O’Connor, Karinės 
Darbo Komisijos direktorius, 
atsišaukė laikinų pagelbininkų 
farmeriams.

Direktoriaus pranešime sa
koma, kad per rugpjūčio mė
nesį farmeriams pagelbinin- 
kais pasiųsta 68,576 asmenys.

Šiemet Užjūriečiams 
Dovanos Siunčiama

Anksčiau
■ II ■ ■'

New Yorko pašto viršinin-l 
kas Goldman aprokuoja, kad i 
šiemet siuntinių būsią apie tri- į 
gubai daugiau. Taip atrodo 
sprendžiant pagal kiekį gautų 
siuntinių bėgiu pirmos savai
tės. Pernai nuo rugsėjo 15-tos 
iki spalių 15-tos per New Yor
ko paštą perėję 15,000,000 
siuntinių kariškiams į užjūrius. 
Šiemet tokių siuntinių tikisi 
nuo 45 iki (50 milionų.

Literatūra Kariškiams

Taip pareiškė majoras La
Guardia savaitinėj radio pro
gramoj iš miestavos stoties 
WNYC pereitą sekmadienį.

Kas sekmadienio 1 vai. ma
joras kalba į gyventojus įvai
riais miesto reikalais. Jo kal
bose visuomet yra miesto gy
ventojams labai įdomių ir nau
dingų informacijų.

Miestas turi puikius planus 
pokarinei statybai, sakė majo
ras. Miestas galėtų labai ge
rai pravesti statybą ir aprū
pinti darbais žmones pereina
muoju laikotarpiu iš karinės į 
taikos laiko gamybą. Bet tame 
turi kooperuoti federalė vy
riausybė, kurios darbai pri
klauso nuo Jungtinių Valstijų 
Kongreso.

Tuomi, nors netiesioginiai, 
majoras pabrėžė reikalą budė
ti. Parodė, kad piliečiai turi 
domėtis rinkimais. Piliečiai tu
ri sužinoti viską apie kiekvie
ną kandidatą ir išspręsti, ku
ris bus naudingesnis kraštui ir 
mūsų miestui. Iš daugelio pa
sirinkti geriausius, už juos bal
suoti. Susipratę, daugiau infor
muoti piliečiai turi ir darbuo
tis, kad visi geri, sąžiningi pi
liečiai balsuotų tiktai už ge
riausius kandidatus į kongres- 
manus.

Tas, be abejo, svarbu ir ren
kant kandidatus bile kuriai 

I svarbiai visuomeniškai parei
gai.

Majoras sakė, kad miestas 
yra pasiruošęs pravesti ketu
rių šimtų milionų ($400,000,- 
000) statybą 1945 metais, jei
gu kongresas veiks tuojau teik
ti pusę lėšų. Miestas statybai 
lengviausia galįs užtraukti iki 
$300,000,000 -^-paskolų 1945 
metų darbams.

Darbai galėtų būti pradėti 
taip greit, kaip greit kongre
sas paskirtų federalį Šerą.

Miestas galįs tuojau išleisti 
$150,000,000. Kongresas turė
tų paskirti iš federalio iždo ki
ta tiek. Iš New Yorko valsti
jai skirto federalio fondo ke
lių tiesimui reikėtų gauti $30,- 
000,000. Iš tų pat fondų taip 
pat gauti 30 iki 40 milionų pi
giomis rendomis namams sta
tyti. O iš miesto fondų dar bū
tų galima įvesti 20 milionų 
taksuojamiem pagerinimam, 15 
milionų Brooklyno-Battery tu
nelio statybai ir milionas Tri- 
borough Tilto Autoritetui.

Taigi, būtų miestui daug 
naujų darbų statyboje. Jon ga
lėtų sugerti daug pereinančių 
iš karinės industrijos. Gi tūks
tančių žmonių pastovus darbas 
ir uždarbiai vėl akstintų civi
linių vartojimui gamybą dra
bužių, avalynės, rakandų ir t.t.

Majoras pareiškė nusivyli
mą dabartiniu kongresu, kad 
jis dar nepadarė jokio tarimo, 
neparodė jokio noro duoti 
žmonėms darbų pokariniu lai
kotarpiu.

DAUGIAUSIAI PASITAR
NAVĘS PERGALEI

Louis Adamic, autorius, Sve- 
turgimių Globos Komiteto pa
gerbtas kaipo labiausia nusi
pelnęs asmuo mobilizacijoj už 
pergalę pereitais metais. Ada
mic daug pagelbėjo išblaškyti 
amerikiečiuose fašistų paleis
tas pasakas garbinimui Mi- 
chailovičiaus. Jis taip pat pasi
darbavo parodyti, kad Tito yra 
Jugoslavijos didvyriu, ne Mi- 
chailovičius.

Pirmomis trimis dienomis po 
audros švaros Departmentas 
vien tik iš New Yorko mies
to gatvių prašalino 5,012 iš
verstų medžių.

Brooklyno knygyne prie 
Grand Army Plaza suruošta 
pirmoji paroda specialių laidų 
knygų kariškiams. Kariškiams 
taikytos įvairių populiariškų 
knygų laidos visos yra popie- 

i riniais apdarais ir ąnt plones- 
Inės, lengvesnės popieros.

Spalių 1-ma yra vyriausia 
newyorkieciu kraustymosi die
na. Bet šiemet, spėjama, apy
varta būsianti maža. Priežas
tys: nebuvimas tuščių apart- 
mentų ir negalėjimas gauti 
kraustyto jų.

Civilinių Apsigynimo su 
Raudonuoju Kryžium bendrai 
vestas daržovių ir vaisių ke
liavimo parodas Conėy Islan
de lankė 32,500 žmonių.

New Yorko miestui pereitą 
savaitę atvežta 25,612,402 
svarai mėsos.

Cary Grant, vienas iš 
žvaigždžių filmoje “Arse
nic and Old Lace,“ su Pe
ter Lorre, Raymond Mas
sey, Priscilla Lane kitose 
vadovaujamose rolėse. 
Filmą dabar rodoma 
Strand Teatre, Broadway 
ir 47th St., New Yorke.

18 Metą Vyrukas Turės 
Kalėti Visą Amžią

, \ *---—tWilliam B. Zanders, iš 
Bronx, nuteistas xhsą amžių 
kalėti Bridgeporte įvykusiame 
teisme pereitą trečiadienį. Jis 
prisipažino nušovęs Josephine 
Mediną, 17 metų, taipgi iš 
Bronx. Sakėsi^ nušovęs barny
je dėl vedybų! Jiedu per tūlą 
laiką sugyvenę kaip vyras su 
žmona, be vedybų, slaptai. Ji
nai būk reikalavaus tuojau 
vestis, jis norėjęs laukti pato
gesnio laiko.

Prie gero užsilaikymo jį iš
leis iš kalėjimo už 20 metų.

Merginą jis buvo nušovęs ir 
palaidojęs svetimam, tuomet 
apleistam vasarnamyje, netoli 
Bridgeport. Tai įvyko perei
tais metais, Labor Day šventė
mis. Vasarnamį jis buvo pade
gęs. Jos kūną rado vasarnamio 
savininkai šį pavasarį nuvykę 
valyti laužo.

Miestas veda derybas nu
pirkti plotą žemės tarp Atlan
tic ir Kingston Ave., Herki
mer St. ir St. Andrews Place 
įsteigimui moderniškos žaisma- 
vietės.

Long Island žuvininkai tik 
už savaitės galėjo pradėti at- 
narplioti audros išdraikytus ir 
sunarpliotus tinklus. Pirmiau 
vėjas buvęs nepalankus.

PIRKITE KARO BONUS!

PARDAVIMAI

Detektyvus ilgai stebinęs 
savo iškalbumu berniukas iš- 
tikrųjų buvęs Arnold Linn, 10 
metų. Ir ištikro atkeliavęs iš 
Portland, Oregon. Berniuką 
policija rado miegant Grand 
Central stotyje pereitą pirma
dienį. *■*

Berniukas su tėvais seniau 
gyvenęs ant Staten Island. Jis 
visada su dideliu ilgėsiu pri
simindavęs jam mylimiausį pa
sivažinėjimą pervažomis (fer
ry) tarp Staten Island ir Man
hattan. Pinigų tam reikia ne
daug, galvpjo vaikas. Jis atsi
minė, kad už nikelį gali gauti 
apie 20 ar daugiau minučių 
“raidą.“ Viskas, ko reikia, tai 
tik pasiekti New Yorką. Tas 
taip pat jam atrodė galima.

Vaikas kelionei į New Yor
ką ruošėsi planingai. Pardavi
nėjęs laikraščius, atlikinėjęs 
įvairiausius patarnavimus žmo
nėms per kelias savaites ir dė
jęs centą prie cento. O kada 
jau pasijuto turįs “nemažą lo
bį,“ jis už savo “turtą“ nusi
pirko 20 vaisinio kisieliaus 
(jelly) sandvičių ir nusprendė, 
kad kelionei ištekliaus gana, 
laikas pradėti. Jis dasigavęs į 
bagažo vagoną traukinyje, ei
nančiame į Chicagą. Dasigavus 
Chicagon, jis per tris dienas 
slypėjęs apleistoj pašiūrėj iki 
vėl prisitaikė traukinį į New 
Yorką, kur jis ir pribuvo sek
madienio vakarą.

Vaiką iš prieglaudos pasiė
mė teta, Miss Joanna Sefick, 
gyvenanti 156 St. ir Cauld- 
well Ave., Bronx. Kiek pasve- 
tinus New Yorke, parodžius 
jam pageidautąjį Staten Islan
dą, teta ketina vaiką nuvežti 
pas jo senutę, gyvenančią But- 
ler- Pa-: t Ml

Miesto keturiose kolegijose 
šiemet užsiregistravo 17,595 
studentai.

Tarp Lietuvių Jeigu Norite Malkų
Serga Petras Kirtiklis. Pra

eitą šeštadienį jis buvo nuvež
tas Greenpoint ligoninėn. Ser
ga širdies liga. Vėliausiai jį 
aplankė Antanas Povilanskas 
ir St. Misiūnas. Povilanskas sa
ko, kad ligonis neblogai atro
do ir išreiškęs noro grįžti na
mo. Linkim jam greito pasvei
kimo.

Užpereitą pirmadienį Povi
lui Nemeikiui nupjovė kairiąją 
koją, į kurią buvo įsimetus 
gangrena. P. Nemeikis randa
si Kew Gardens General Hos
pital.

Nemeikis yra biznierius, su 
Ališauskais užlaiko gėrimų už
eigą, ant Grand Streeto, prie 
upės.

šiomis dienomis lankosi tarp 
Brooklyno lietuvių bostonietis 
jūreivis Antanas Gedminskas. 
Iš Laisvėje telpančių lietuvių 
biznierių skelbimų jis jau kiek 
laiko atgal susipažino su ne
kurtais iš jų. Dabar apsilankė 
Rutkūnų Restauracijoj, Pilie
čių Kliube, pas Stanley Misiū
ną ir kitur. Jei jam tektų bū
ti šioj apylinkėj, kuomet pa
sitaikytų lietuviškas parengi
mas, tai, jis sako, labai norėtų 
ten dalyvauti.

Aido Choro pamokos įvyks
ta šį vakarą, penktadienį, 8 
vai. vakaro, Laisvės salėj, 419 
Lorimer St. Ateikite patys pa
sižiūrėti ir gal tapti choro na
riais, taipgi pakalbinkite kitus. 
Choro nariais tapti labai leng
va, — tik ateik ir, kartu su ki
tais, mokykis dainuoti. That’s 
all!

R-er.

Buvusioji audra pridarė to
nus malkų. Parkų Departmen
tas siūlo gyventojams prisidė
ti prie apvalymo miesto ir pri- 
sikrovimo sau malkų. Jeigu ga
lite susidaryti talką supjausty- 
mui ir parsivežimui medžių, 
pašaukite Parkų Departmentą. 
Gausite informaciją, kurį me
dį iš kur imti.

Ruošia Pramogą
Lietuvių Namų Savininkų 

Susivienijimas ruošia parengi
mą rugsėjo (Sept.) 23-čią, A. 
Daukanto salėje, 950 Jamaica 
Ave., Brooklyne (Cypress 
Hills sekcijoj). Važiuojant 
Jamaica linija reikia išlipti 
Elderts Lane stotyje ir eit du 
blokus atgal. Bus žaidimai, 
vaišės, kalbos. Visas pelnas 
bus Raudonajam Kryžiui. Pra
džia 7 :30 v. v. Įžanga 50 cen
tų. Kviečia visus atsilankyti —

Komitetas.

Nei Kiek Nepakeitė Padėties
Jack Fuchs, bučeris, 115 

Ocean Ave., neturėjo gaso, tad 
jo magina stovėjo nenaudoja
ma. Pereitą antradienį kas 
nors nusprendė, kad pastaty
ta mašina vistiek jo nešildo nei 
šaldo, mašiną nuvažiavo. Tre
čiadienį policija rado tą maši
ną stovinčią Jamaicoj su tan
ku pilnutėliu gaso, bet be šy- 
nų.

Harvey R. Hoar, prisipaži
nęs nustūmęs £ metų berniu
ką laiptais, pasiųstas ištirti 
protą pirm teisimo už žmogžu
dystę.

Scena iš romantiškos komedijos “Casanova Brown,” 
rodomos Radio City Music Hall, 6th Ave. ir 50th St., 
New Yorke. Žvaigždėse Gary Cooper ir Teresa Wright, 
Frank Morgan, Anita Louise ir kiti. Taipgi scenos aktai.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 Ilewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

ZZCA RESTAURANT
STANLEY RUTKūNAS 

■ SAVININKAS

PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE f 

PAUKŠTIENOS PIETŪS ŠEŠTADIENIAIS, 
SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

282 UNION AVE. BROOKLYN
Tel. EVergreen 4-9612

Gražuolė “taxi” šokėja Mar
garet Jones suareštuota už 
globojimą kriminalisto. Įtartas 
likerių išplėšime Florindo J. 
Isabella per virš metus išsi
slapstęs persistatydamas jos 
vyru. Jiedu gyveno 79-46 69th 
Ave., Middle Village.

Pulkininkas . Arthur V. Mc
Dermott pasiūlė lokalinėms 
drafto taryboms po kelias tal- 
pintis vienoj raštinėj tikslu 
ekonomizuoti lėšas.

New Yorko valstijoj norima 
sumobilizuoti ir išlavinti 5,000 
praktikuojančių slaugių1 .

REAL ESTATE
Ant pardavimo namai. Williams- 

burghe 3 šeimynų mūrinis namas, 
su 20 kambarių ir maudynėmis, 
kaina $1,800.

Ridgewoode 3 šeimynų mūrinis 
namas, 17 kambarių, maudynė, 
$6,500.

6 šeimynų mūrinis namas po 5 
kambarius, su maudynėmis, $6,950.

8 šeimynų mūrinis namas po 6 
kambarius, maudynė, $9,900.

Maspethe, 2 Šeimynų mūrinis na
mas, atskirai statytas, 11 kamba
rių ir garadžiai $9,950.

Jamaica, 2 šeimynų mūrinis na
mas su 11 kambarių ir garadžiais, 
atskirai statytas, $11,950.

2 šeimynom mūrinis namas, 9 
kambariai, šiluma, garadžius, $5,500.

Dviejų šeimynų visi trys namai 
yra su vėliausios mados įtaisymais. 
Tel. REpublic 9-1506.

(223-224)

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Aveųue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAJ

0------------------------------------------------- □
DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

BALANDOS:

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

HowToS4|<rA

SHOP AT LIPTON’S

Daimonto C j0.95
Žiedai nuo 

ir aukštyn

Kalėdų Dovanos
Kareiviams
Užjūriuose
Turi Būt
Išsiųstos

Nevėliau Kaip
October 15th

PIRKITE
ANKSTI

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 
Bulovą Benrus 

G men langines 
Jules Jurgensen

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND ST., B’KLYN. st. 2-2173 adara vakarais
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