
V
Rašo A. BIMBA

THE LITHUANIAN DAILY
No. 243

I
LAISVĖS ^^Ttžphoiel įraggM25M8TREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Spalių-October 16, 1944 Pavienio Numerio Kaina 5c. Metai XXXIV. Dienraščio XXVI

KRISLAI
Klausimas Rimtam 

Apsvarstymui.
Ar Galima?
Vienybei Pamatas.

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $7.00

Kopija 5c

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organe Tiesoje telpa 
labai svarbus dokumentas.

LDS prezidentas R. Mizara 
ir sekretorius J. Gasiunas ra
šo laišką dviem svarbiom įstai
gom: President’s War Relief 
Control Board ir National War 
Fund. Jie ragina tas įstaigas! 
įsimaišyti į Amerikos lietuvių J 
šalpos veiklą. Jie sako:

“Mes maloniai patariame 
jums panaudoti savo autorite
tą sudarymui vieno bendro 
Lietuvos žmonėms šelpti fon
do, kuris turėtų pilną pasitikė
jimą tarp visų Amerikos lie-j 
tuvių.

SOVIETAI ATVADAVO RYGA!
JANKIAI SUPLEŠKINO 140 JAPONO LAIVU, 530 LĖKTUVU

__________________________________m   —— —  —       _________________________________________________________________________________________mB

Ratid. Armija Atėmė iš Nacių j BANDŽIUSIEJI PALANGON
_ _ J _ fZSC JL'E’I'T 717 ATI U l?<T AKKaip minėtos įstaigos atsi-! 

neš į šį LDS viršininkų atsi
šaukimą, pamatysime. Iškelto 
klausimo svarba neapsakomai 
didelė.

Turime pripažinti, kad sro
vinė kova Lietuvos žmonių šel
pimo reikalais labai įtempta 
ir kenkia visam tam prakil
niam reikalui.

šį Mizaros ir Gasiūno laiš- tvijos sostamiestį, turėjusį linijas, 
ką turėtų rimtai apsvarstyti 
kiekvienas lietuvis.

Rygą, Latvijos Sostinę, 
395,000 Gyventojų Miestą
London.— Raudonoji Ar-i prieš išauštant, raudonar- 

mija šturmu atėmė iš vo- ;miečiai sutriuškino kelias
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IŠSIKELT NACIAI IŠTAŠ
KYTI BEI NUSKANDINTI

Maskva. — Vokiečiai mė
gino iš laivų iškelt savo ka
riuomenę krantan ties Pa
langa, Lietuvos apskričio

Amerikiečiai visą Savaitę 
Triuškino Formosą ir K t. 
Japonų Tvirtumas Jūroje

Perlų Uostas. — Šimtai didžiausių, naujausių Ameri-
ar- 
su- 

naikino keturias dideles ka
rines vokiečių valtis. Daug 
priešų tapo nuskandirita. 
Virš 300 vokiečių kareivių 
ir oficierių buvo išgriebta 
iš vandens ir suimta.

Raudonosios Armijos

kos lekiančiųjų tvirtumų B-29 vėl perkūniškai bombar
davo japonų įrengimus Formosos saloje, o ypač pleškino 
Okayamą, Japonijos karo laivyno tvirtovišką stovyklą 
ir laivų taisymo fabrikus toje saloje. Jungtinių Valstijų 
bombanešiai ir kariniai laivai, per septynias dienas pa- 

i eilini smogdami japonams Formosoj, Ryukyu ir Filipinų 
! salose bei jų apylinkėse, nuskandino bei pavojingai su
žalojo 140 Japonijos laivų, 87 laivukus bei dideles valtis 
ir sunaikino bent 530 priešų lėktuvų. Amerikiečiai nu
stojo 53-jų lėktuvų, bet visi Amerikos laivai sveiki išliko.

Jankiai tikrai nuskandino 27 japonų laivus, turbūt su
naikino dar 23 priešų laivus, o kitus iš veikimo išmušė.

kiečių Rygą, Tarybinės La-Į galingas vokiečių gynimosi miestį į Sovietu karinome-
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nės užnugarę. 24 nacių lai
vai buvo prisiartinę prie 
kranto. Sovietiniai kariai 
sumušė tą priešų bandymą.

395,000 gyventojų pirm ka
ro. Maršalo Stalino įsaky
mu, Maskva pasveikino Ry
gos atvadavimą 24-rių sal
vių šūviais iš 324 kanuolių.

Taigi per dabartini ofen
zyvą Sovietai išlaisvino jau 

ne-[keturių Tarybinių Respub- 
sostines — Lietuvos, 

Bessarabijos, 
Estijos ir Latvijos. Lemia
ma, jog trumpu laiku Rau- 

visuomet pabrėžia į ^onoji Armija atvaduos ir 
bendrų pastangų Jugoslavijos sostinę Bel

gradą, turėjusį 266,850 gy
ventojų pirm šio karo.

Rygos pergalę laimėjo 
Antroji Baltijos armija, 
komanduojama gcn. And
riaus Jeremenko, ir Trečio
ji Baltijos armija, vadovau
jama gen. Ivano Maslenni- 
kovo.

Pirm įsiveržiant miestan,

Visų srovių ir grupių vieny
bei pamatas turėtų būti vie
nas: besąlyginis rinkimas ir 
siuntimas pašalpos išlaisvintos 
Lietuvos žmonėms.

Organizacijos forma 
svarbu: galėtų būti fondas ar-jlikų 
ba komitetas. Svarbu susitari- Moldavijos - 
mas ir veikla.

Lietuvai Pagelbos Teikimo1
Komitetas 
suvienytų, 
reikalingumą.

Vienas keleivinis balamūtasi 
pasiskaitę iš Tarybų Sąjungos 
lietuvių laiškus amerikiečiams 
ir smarkiai supyko. Bara laiš
kų autorius, plūsta Tarybų že
mę.

Už ką?
Nugi, kam tie laiškai gra

žiai lietuviškai, taisykliškai pa
rašyti. Girdi, jie yra diktuoti. 
Negalimas, girdi, daiktas, kad 
lietuviai vaikai taip taisykliš
kai ir patrijotiškai rašytų!

Ot, tau ir protas! Gal ste
bėsitės, kas taip kvailai nufi- 
lozofavo. Pasakysiu: nugi, bro
lis Strazdas!

Tie gi laiškai parodo, kad 
Tarybų Sąjungoje veikiančios 
lietuviškos mokyklos puikiai 
tuos vaikus išlavino.

Tai dar vienas antausis 
tiems, kurie dainuoja ir gieda, 
būk tarybinė vyriausybė norin
ti lietuvius surusinti.

Vienas dalykas visai nepa
kenčiamas, būtent, įvairių tau
tinių grupių užmačių kišimas 
į Amerikos politiką. O tai vis 
darbas atžagareiviškų gaivalų. 
Italai šaukia: Rooseveltas ne- 
parems mūsų nuomonės dėl 
Italijos mes už jį nebalsuosi
me.

Vokiečiai sako: Balsuosime 
už republikoną, nes demokra
tas perdaug ėda Vokietiją!

Lenkai gieda: Jeigu Roose
veltas nepasakys, kad Lenki
ja turi būti atsteigta tokia, ko
kia buvo prieš 1939 metus, 
balsuosime už Dewey!

Tie reikalavimai yra ir be
protiški ir pavojingi. Jeigu bus 
atsteigta senoji Lenkija, tai 
kaip bus su Lietuva, Ukraina 
ir Baldgudija? Kaip bus su 
Vilniaus kraštu, kurį senoji 
Lenkija buvo pavergus?

Vienas dalykas tiems tauti
nių grupių užmačių varinėto- 
jams turėtų būti aišku: jie 
traukia visos Amerikos rūsty
bę ant savęs. Jie skaldo Ame
rikos karo pastangas. Jie pils
to vandenį ant Hitlerio malū
no.

NACIAI RAMINASI, 
KAD SOVIETAI DAR

Berlyno radijas pranešė, 
kad Raudonoji Armija dar, 
girdi, nepadarė gilesnių į- 
siveržimų į Rytinę Prūsiją.

Bet ir berlyniškis prane
šimas rodo,, jog Sovietų ka
riuomenė jau praeitą sa
vaitę prasigrūmė per sieną 
iš Lietuvos į Rytų Prūsus.

Paskui per dieną 
šėlo mūšiai gatvėse, iki So
vietų kovūnai vakarop nu
šlavė priešus ir užvaldė vi
są miestą.

Ryga buvo galinga prie
šu tvirtuma ir svarbi vokie
čių karo laivyno bazė-sto- 
vykla.

Oficialis Sovietų praneši
mas sako:

— Per mūšius dėl Rygos 
ir joje buvo padaryta mil
žiniškų nuostolių vokie
čiams ir technikiniams jų į- 
rengimams. - Sovietų kariuo
menė pagrobė daug nacių 
kanuolių, kulkosvaidžių ir 
minosvaidžių, trokų, auto
mobilių, karinių reikmenų 

sandėlių, garvežių ir vago
nų.

Amerikiniai koresponden- 
dentai rašė, kad apie 100,- 
000 nacių, girdi, pabėgę iš 
Rygos į vakarinį Latvijos 
kampą. Dalis tų vokiečių, 
suprantama, bandys laivais 
ištrūkti per Ventspilio ir 
Liepojos uostus. Pajūrio 
sausuma jie jau negali pa
sprukti į Rytų Prūsiją, nes 
Sovietų kariuomenė pasie
kė Baltijos Jūrą Palangos- 
Kretingos srityje (ir, ma
tyt, Klaipėdos krašte). Ka
ro stebėtojai, todėl, lemia, 
kad Raudonoji Armija su
ims dar tkstančius hitleri
ninkų tame paskutiniame 
Latvijos kampe.
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LAISVES VAJUS
GAVIMUI NAUJŲ SKAITYTOJŲ

SOVIETINES JĖGOS DE-
SETKAIS GRAMZDINA

VOKIEČIŲ LAIVUS
Maskva. — Sovietų lakū

nai užpuolė vokiečių laivus 
šiaurinėje Barents Jūroje 
ir Kirkenes uoste, ir nus
kandino 6 nacių transporto 
laivus, 4 jų lydėjimo laivus, 
vieną karinį laivą-naikintu- 
vą, 5 karines valtis, 5 kran
tų sargybos laivukus ir 19 
motorines valtis. Per mū
šius ore sovietiniai lakūnai 
nušovė 14 vokiečių lėktų- . 
vų.

Naktį spal. 11-12 motori-

niai Sovietų torpedlaiviai 
šiaurinėje jūroje atakavo 
eilę vokiečių laivų ir sunai
kino du priešų transporto 
laivus, viso 10,000 tonų į- 
talpos, ir vieną karinį laivą 
— jų palydovą.

Kariniai Sovietų laivai 
Baltijos Jūroje nuskandino 
dar vieną vokiečių trans
porto laivą, 6,000 tonų, o 
raudonieji lakūnai sunaiki
no priešų krovinių laivą, 
4,000 tonų.

Amerikos Kariai Beveik Viduryje Aacheno
Francija. — Jungtinių Valstijų kariuomenė veržiasi 

vis gilyn į Aacheną, pasieninį Vokietijos didmiestį, ir kai
cia-
tan-

kur jau mažne pasiekia to miesto vidurį, kaip neof 
liai pranešama. Amerikiečiai sunaikino 62 vokiečių 
kus iš tų, kurie mėgino prasimušt į miestą ir atliuosuot 
apsuptus nacius. Jankiai atmetė atgal visas priešų 
kohtr-atakas toj srityje

A. Stripeika, G. Kudirka, Elizabeth .......
P. Pilėnas, Philadelphia ..........................
M. Svinkūnienė, Waterbury ....... . ..........
V. J. Stankus, Easton.............................
P. Baranauskas, J. Mockąitis, Bridgeport 
ALDLD 2 kp., So. Boston ........................
P. žirgulis, Rochester .. ...........................
A. Matulis, Jersey City ...........................
C. K. Urban, Hudson .................. ............
P. Šlekaitis, Scranton .............................

(Tąsa 5 puslapy j)

1263
820
748
330
288
285
235
222
195
156

Raudonoji Armija ir Partizanai Jau Belgrade
London, spal. 15. — Sovietų kariuomenė ir jugoslavų 

partizanai įsiveržė į Belgradą, Jugoslavijos sostamiestį, 
ir dabar verda žiauri kova su vokiečiais pačiose viduri
nėse Belgrado gatvėse, kaip kad pranešė maršalas Tito, 
Jugoslavijos partizanų komandierius.

Bulgarų komanda skelbia, kad jų armija ir jugoslavų 
partizanai išvien užėmė Nišą, per kurį eina geležinkeliai 
į Berlyną ir Graikijos sostamiestį Athenus. Niš stovi už 
140 mylių į pietų rytus nuo Belgrado.

Lenkų Komitetas Tautai Vaduoti ir londoniškės lenkų 
valdžios atstovai sutiko pradėt derybas Maskvoj dėlei 
vienų ir kitų dalyvavimo Lenkijos valdžioj.

ANGLAI ir graikai atvadavo Graikijos sostinę Athenus.

Anglai užėmė Korfu salą, kurioj jau nerado nacių.

Japonai užėmė Kweipingą,užmušdami visus chinus jame.

Pasikalbėjimas su Kauno Universiteto Rektorium, Prof. Purenu apie Vokiečių
Padarytą Žalą Universitetui ir apie Jų Terorą prieš Lietuvos Apšviestūnus

Rašo O. Savičius:
Kalbėjausi su Kauno U- 

niversiteto rektorium, prof. 
Purenu. Jisai sakė:

— Vokiečiai padarė la
bai daug žalos Kauno Uni
versitetui. Jie susprogdino 
penktadalį visų universite
to rūmų, sunaikino bei iš
plėšė tris ketvirtadalius 
mokslo įrankių ir reikmenų 
ir penktadalį knygų.

Vokiečiai susprogdino u- 
niversiteto fizikos - chemi
jos institutą — jie žinojo, 
kaip didžiai tarnautų šis 
institutas Lietuvos gyveni
mui atsteigti.

Jeigu vokiečiai nebūtų 
taip skubiai tapę išvyti, jie 
būtų susprogdinę ir 80 pro
centų likusių Kauno Uni
versiteto rūmų.

Vokiečiai iš pradžios pa
sakojo, kad jie nekliudysią 
mokslo programos. Bet kai 
tik jie atvyko į Kauną, tuoj 
ir pašalino 40 universiteto

profesorių. Kai kuriuos 
profesorius vokiečiai ištrė
mė į Vokietiją, o kitus lai
kė nacių žandarų priežiū
roj. Kartu jie skleidė gan
dus, kad universitetas bus 
uždarytas. Tuom vokiečiai 
norėjo išbaidyt iš jo profe
sorius ir studentus ir su
stabdyt universiteto darbą.
Jaunuoliai Neina Vokie

čiam Vergaut, Todėl Nepri
imami į Universitetą

Jau 1941 m. vokiečiai pa
skelbė, kad į universitetą 
bus priimami tik tie jau
nuoliai, kurie bus vienus 
metus ištarnavę vokiečiams 
“Arbeitsdienste”, tai yra, 
skirtuose darbuose. Lietu
viai jaunuoliai nėjo į tuos 
darbus. Todėl 1941-42 ir 
1942-43 m. nebuvo priimta 
naujų studentų, ir tapo už
daryti universiteto skyriai 
pirmamečiams ir antrame- 
čiams studentams. Tokiu

būdu universitetas ilgainiui 
būtų likęs be jokių studen
tų. Bet vokiečių komisaras 
“Ostlandui” pasiskubino; jis 
1943 m. kovo 18 d. pats vi
sai uždarė universitetą, ir 
nei vienam studentui nebu
vo leista įžengt į universi
tetą, kol tik vokiečiai laikė
si Kaune.
Lietuvos Mokslininkai Slė

pė $avo Išradimus nuo
Vokiečių

Paskui speęialė “šviečia
moji” vokiečių komisija su
šaukė visus lietuvius mok
slo darbuotojus ir siūlė, 
kad jie dirbtų tiktai prak
tiškus, vokiečių skiriamus 
darbus. Po įžeidžiančių de
rybų, tada vokiečiai buvo 
dar neva leidę medicinos ir 
technologijos skyrių profe
soriams tęsti savo moksli
nius darbus. 1943 m. atvy
ko antroji vokiečių komisi
ja ir pareiškė, jog visi

mokslininkų darbai turės 
tarnauti vokiečių armijai. 
Buvo įsakyta profesoriam 
dirbti tik grynai techniki
nius darbus, kaip kad iš
vystyti lakus (varnišius), 
maliavas ir kitus dalykus 
iš vietinių medžiagų.

Nacių komisija reikalavo 
mėnesinių raportų iš tų 
mokslinių darbų. Keli mok
slininkai padarė naujų at
radimų, bet jie slėpė savo 
pasisekimus nuo vokiečių. 
Jie teisinosi, kad neturime, 
girdi, etherio ar kitų reika
lingų medžiagų; todėl, esą, 
negalime to bei to padary
ti.

Dabar tų mokslininkų at
radimai tarnaus Lietuvos 
gyvenimo atstatymui.

Prieš vokiečių išivijimą, 
daugelis profesorių slapstė
si kaimuose. Nacių komisi
ja paskelbė, jog mokslinin
kai iš Lietuvos bus persiųs-

ti į Vokietiją ir tuo tikslu, sąrašus, 
šaukė visuotiną profesorių 
ir mokytojų susirinkimą 
birželio 12 d. Bet niekas 
neatvyko į tą susirinkimą. 
Gal vokiečiai paskui būtų 
juos gaudę ir prievarta ga
benę Vokietijon, bet jie jau 
neturėjo tam laiko.

Tuo tarpu vokiečiai iš
plėšė bei suaikino moksli
nius įrankius bei medžiagas 
iš universiteto fizikos-che- 
mijos instituto, kaip antai, 
toną gyvsidabrio, visą pla
tiną, du tonu druskos ir tt. 
Kartu jie grobė ir naikino 
universiteto knygas.

Biržiška Išgelbėjo Daug 
Svarbių Knygų nuo Nacių

Biržiška, kaipo knygius, 
dėjo visas pastangas iš
saugoti kuo daugiausiai 
knygų. Jis paslėpė vokiečių 
uždraustas knygas bei per
davė jas savo draugam 
saugoti; supainiojo knygų

daug knygų nuo vokiečių.
Vokiečiai terorizavo lie

tuvius inteligentus ir visaip 
stengėsi juos pavergti; su
ėmė buvusį universiteto 
rektorių ir įkalino šeštaja
me forte, kur belaisviai- 
kaliniai buvo šaudomi. Pas
kui paleido jį, bet nacių 
žandarai sekiojo kiekvieną 
jo žingsnį.

1942 m. rudenį vokiečiai 
areštavo visus universiteto 
skyrių galvas - dekanus, iš
laikė juos dvi dienas Ges
tapo policijos nuovadoje; 
paskui davė jiem panieki
nantį pamokslą ir paleido. 
Tačiaus jie įkalino apie 30 
gerai žinomų inteligentijos 
atstovų.

Dabar Kauno Universi
tetas vėl plačiai atidaro sa
vo duns, ir naujieji mokslo 
metai bus triumfas aplie
tos ir kultūros prieš pries
paudą ir temdinimą.
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Kas Tie Thomaso Dewey Kandi
datūros Rėmėjai?

Nacionalis Piliečių Politinės Veiklos 
Komitetas leidžia aplinkraščius, kuriuo
se tiksliai nušviečiama dabartinė prezi
dento rinkimų kampanijų. Daugiausia 
paduodami faktai apie kandidatus, jų 
platformas, jų pažadėjimus ir pasirody
mus su darbais.

Dėl aiškumo, reikia pabrėžti, kad šis 
Komitetas remia Roosevelto kandidatū
rų. Jo pirmininku yra Amalgameitų 
Rubsiuvių Unijos prezidentas Sidney 
Hillman. Aišku, kad republikonų parti
jai visa šio komiteto veikla labai nepa^ 
tinka. Prieš jojo pirmininką atkreiptos 

* yra visos didžiosios kanuolės. Republi
konų partijos kandidatas į vice-prezi- 
dentus ponas Bricker puolimą Hillmano 
padarė savo specialybe.

Todėl, suprantama, nepasigaili Roo
sevelto oponentų nė minėtasis Politinės 
Veiklos Komitetas. Savo aplinkraštyje 
No. 9 Komitetas surinkęs vežimą faktų 
apie Dewey kandidatūros rėmėjus ir 
aniolus sargus.. Jų yra daug ir jie yra 
stambiausi reakcijos šulai., Štai keletas 
jų-

ERNEST T. WEIR, prezidentas Weir
ton Steel korp. Gal joks kitas plie
no magnatas nėra atsižymėjęs tokiu at
kaklumu prieš organizuotus darbininkus 
abelnai, o prieš plieno darbininkų uniją 
ypatingai, kaip ponas Weir. Jo1 chuliga
nai yra sveikatą atėmę ne vienam C.I.O. 
unijos organizatoriui. Nacionalė Darbo 
Santykių Taryba padarė prieš Weirtono 
plieno kompaniją speciali kaltinimą dėl 
darbininkų persekiojimo. Piliečių Poli
tinės Veiklos Komitetas sako, kad ponas 
Weir yra stambiausias Republikonų 
Partijai aukotojas.

MRS. RUTH HANNA SIMMS: “Gar
sioji” Hanna šeima valdo Weirtono plie
no kompanijos 600,000 šėrų. Viso korpo
racija turi pardavus bei išleidus 3,200,- 
000 šėrų. Tos šeimos žymiausia narė 
esanti ponia Ruth Hanna Simms. Ji 
buvo Republikonų Partijos nacionalinio 
komiteto narė. Ji yra reakcinio Chicago 
Tribune leidėjo pulk. McCormick švo- 
gerka. Ji taipgi yra “America First” šu
las. Aišku, kaip Simms, sušilus darbui- 
jasi dėl išrinkimo Thomas Dewey.

PULK. McCORMICK: Chicagoj stam
biausias Thomas Dewey kandidatūros 
rėmėjas yra pulk. McCormick. Tasai ka
pitalistas leidžia bjauriai reakcionišką 
laikraštį “Tribune,” kuris kasdien ata
kuoja Rooseveltą ir perša Dewey.

JAMES S. KEMPER: Republikonų 
partijos nacionalis kasierius yra James 
S. Kemper. Piliečių Politinės Veiklos ko- 

’' mitetas sako, kad Kemper tam darbui 
labai tinka, nes jis yra buvęs Jungtinių 
Valstijų Prekybos Buto pirmininku ir 
turi ryšius sir stambiausiais kapitalis
tais. Iš jų, girdi, jis labai moka gauti fi
nansinės paramos republikonams. Kem
per kontroliuoja visą eilę apdraudos 
kompanijų. Tik vienais 1943 metais šis 
Kemper už “patarnavimą” iš apdraudos 
kompanijų pasiėmė $251,540.00! Kem
per, beje, buvo vienas iš pirmutinių or
ganizuoti ir remti “America First Ko- 

h mite tą.”
Kas liečia Amerikos naminius reika

lus, Kemper yra reakcionierių reakcio
nierius. Jis^tiki ir skelbia, kad nedarbas 
visuomet turi siausti, kad demokratinės 
laisvės yra apgavystė. Jis yra pareiškęs: 
“Šalis negali turėti pilną darbą ir lais
vę, pilnas darbas galimas tiktai vergi
joje !”

WERNER SCHROEDER: Kai Will- 
kie buvo republikonų partijos vadu, 
Šchroeder nepajėgė įsiskverbti į tos par
tijos nacionalį komitetą. Bet kaip greitai 

t'L '

vadovybė pateko į Dewey rankas, Schro
eder tapo partijos vice-prezidentu. O 
Werner Schroeder yra pirmos klasės 
izoliacinistas. Jis vadovavo rinkiminėms 
kampanijoms senatoriaus Brooks ir re
prezentanto Stephen Day iš Illinois. O 
tie du “atstovai” yra pagarsėję Kongre
se reakcionieriai.

SEWELL AVERY: Montgomery 
Ward firmos bosas, kuris tiek daug 
triukšmo krašte sukėlė išprovokuodamas 
darbininkų streiką ir pakenkdamas karo 
pastangoms. Jo nusistatymas nesiskaity
ti su valdžios įstaigoms, privertė valdžią 
paimti tą firmą savo kontrolėm Nerei
kia nė aiškinti, kad šis kapitalistas die
ną ir naktį darbuojasi už išrinkimą Tho
mas Dewey.

PEW ŠEIMA: Gal turtingiausia 
Pennsylvanijoje šeima yra vardu Pew. 
Sakoma, kad šita viena šeima yra sužė- 
rus į republikonų partijos iždinę tryli
ka milijonų dolerių!

LAMMOT DuPONT: Kita didžtur
čių šeima yra Lammott DuPont. Ji irgi 
savo įtaka ir milijonais remia Thomas 
Dewey kandidatūrą.

Be to, Dewey kandidatūrą palaiko, sa
ko minėtas Piliečių Politinės Veiklos Ko
mitetas, tokios fašistinės ir pusiaufašis- 
tinės grupės, kaip sekamos:

We the Mothers of America.
Transportation Association of 
America.
Physicians National Committee.
American Vigilant Intelligence 
Federation.
Frank Gannett’s Committee to Uphold 
Constitutional Government.
The Sentinels of the Republic.
The Crusaders.

Tapytojas - Genijus Picasso -- 
Komunistas

Šiomis dienomis New Yorko spauda 
paskelbė, kad genijalusis ispanas tapyto- 
jas-artistas Pablo Picasso, kuris gyvena 
Francijoj, įstojo į tos šalies Komunistų 
Partiją.

Picasso — retenybė pasauliniam me
ne. Jo kūriniai stebina kiekvieną, kiek 
tiek nusimanantį apie tapybinį meną 
asmenį.

Laike vokiečių buvimo Paryžiuje Pi
casso gyveno tame mieste ir naciškieji 
okupantai nedrįso šito artisto nužudyti. 
O Picasso rankų nenuleido: jis padėjo 
Francijos makiams, padėjo pogrindi
niam anti-naciškam judėjimui. Žinoma, 
jis tai darė slapta ir Hitlerio gestapi
ninkai nesugebėjo jo sučiupti.

Apie šį artistą eina tokis anekdotas: 
Picasso meistriškai nupiešė Guernikos 
miesto griuvėsių vaizdą (muralą). O 
Guernica miestas, kaip žinia, Ispanijos 
karo metu buvo paverstas į griuvėsius 
vokiečių šarvuotlaivių. Ir štai Hitlerio 
ambasadorius Francijai, Otto Abetz, 
atėjęs pasižiūrėti Picasso kūrinių paro
dos, sustojęs ties Guernikos griuvėsių 
vaizdais, užklausė artisto: “Tai jūs ir tą 
atlikote?” Pabld Picasso atsakė: “Ne as, 
bet jūs tą atlikote!.. .”

Na, ir naciai nedrįso nieko artistui 
daryti.

Dabar šis vyras įstojo į Francijos 
Komunistų Partiją.

Pasirodo, kad visa eilė francūzų inte
lektualų įstojo į Komunistų Partijos ei
les. Pav. tokis žymus mokslininkas ir 
Nobelio dovanos gavėjas, kaip prof. Fre
derick Joliot-Curie, arba Sorbonnės uni
versiteto profesorius Paul Langevin — 
abu Komunistų Partijos nariai.

Ir tokis intelektualų susidomėjimas 
komunistiniu judėjimu reiškiasi ne tik 
Francijoj—jis reiškiasi visoje Europoje. 
Intelektualai, visuomenininkai, meninin
kai ir kitoki protinio darbo darbininkai 
jungiasi su darbininkais, nes tik vienin
goje kovoje už naują, gražesnį pasaulį 
jie temato išeitį.

Akiregyj tų gyveninio faktų, besireiš
kiančių Europoje, atrodo labai keista, 
kai tūli mūsų krašto politikieriai ir juos 
remianti spauda bando dumti visuome
nei akis komunistinio baubo dujomis.

Tenka, tačiau, manyti, kad jiems ne
pavyks tais isteriškais šauksmais suklai
dinti daugumos Amerikos žmonių, nusi
stačiusių balsuoti už prez. Rooseveltą.

EVERYBODY SAVING 1H
EVERY PAYDAY WAR BONDS

Už Bendru Lietuvos 
Žmoniy Šelpimą

LDS Kreipėsi į Prezidento Karo Šalpos Kontrolės Tarybą ir 
Nacionalį Karo Fondą; Svarbu Visiems Lietuviams

Matydamas būtiną reikalą apibendrinti Lietuvos žmo
nių šelpimo darbą, Lietuvių Darbininkų Susivienijimas 
sekamu laišku kreipėsi į šias dvi šalpos įstaigas:
President’s War Relief Control Board 
Washington, D. C.
National War Fund
New York, N. Y.
Dear Sirs:

We are receiving more and more horrible news 
about the conditions of the people in Lithuania. Three- 
year Nazi occupation left Lithuania in ruins. A great 
number of cities and towns were almost burned down 
to the ground. The people who are still alive have no 
shelter, no clothing and no food.

Hence, they are looking for our immediate help. 
And we, American-Lithuanians, could send them that 
help if we had one relief center, which had full confid
ence and unquestionable support and cooperation of all 
Lithuanians.

At present, as it is known, there are two separate 
relief committees functioning among Lithuanians; the 
Committee to Aid Lithuania and the United Lithuanian 
Relief Fund.

The Committee to Aid Lithuania has sent substan
tial help for the people of Lithuania. It has done noble 
work in that direction. However, the Committee does not 
have ALL Lithuanians in America united for that great 
humanitarian work.

The United Lithuanian Relief Fund so far has not 
sent any aid to the people of Lithuania.

On the question of these two separate relief com
mittees, an intensive controversy is going on among 
Lithuanians. The Lithuanian newspapers are filled with 
material discrediting these two committees. And the ma
jority of Lithuanians instead of extending a helping 
hand simply do nothing. They say that if there is no 
cooperation on such a question as help for the people of 
Lithuania, it is better to do nothing and give support to 
no fund.

kėši White 
Rooseveltu. 

i tos konfe- 
ntas Philip 
Federacijos 
>lijos prezi-

Neseniai Labor Victory Committee lankėsi 
House ir laikė konferencija su prezidentu 
Šis paveikslas parodo darbo unijų vadus po tos 
rencijos. Pirmutinėje eilėje: CIO prezidentas 
Murray, Anna Rosenberg, Amerikos Darbo 
prezidentas William Green ir Tymsterių brolijos 
dentas Daniel Tobin. Antroje eilėje: Julius 
J. Thomas ir George Meany.

Kas Ką Rašo ir Sako
ISTORINIS PASVEIKI- Maskvos sutartį, Jungti- 

NIMAS nės Tautos grąžins ■ namo
Kaip atrodo, tai iš Lie- dėl teisimo ir nubaudimo, 

tuvos Švedijon paspruko Gi Amerikos Lietuvių Ta- 
tiktai s a u j a 1 ė kvislingų ryba pasiuntė jiems pasvei- 
ir hitlerininkų, viso labo, kinimus ir geriausius linkė- 

tiktai pustrečio jimus!
Antra, Taryba tiesiog pa-

sakoma, 
šimto. Klerikalų ir menše- Antra, Taryba tiesiog pa- 
vikų Bendrasis Fondas žada, kad jeigu Lietuva pa- 
tuojau jiems pasiuntė tūks-įpultų į jų plauko Žmonių 
tančius dolerių. Tuo tarpu rankas, tai šitie “visi pabė- 
trims milijonams Lietuvos geliai” susilauktų č(ar “ge- 
žmonių nesiuntė ir nežada resnės dienos”, negu turėjo 
siųsti -nei vieno dolerio pa- prie Hitlerio. Vadinasi, 
šalpos. Priešingai, to Fondo Lietuvos valdymas būtų 
kalbėtojai atvirai sako, kad sugrąžintas į Kubiliūno šai- 
!jie Lietuvos žmonėms su- kos rankas!

This unhealthy situation among the Lithuanians, of rinktų drabužių nesiūs, o į Tai be galo didelis ir
course, is not only hindering the relief for the people laikys čionai sudėję į san- drąsus pažadėjimas. Jis pa- 
of Lithuania, but is also harming the National War 'sėlį, arba išdalins “pabėgę-; darytas visai neatsiklausus
Fund as well as our whole war effort.

This situation could be remedied, we think, if some
one could use his authority to establish one united re
lief fund for the people of Lithuania around which all 
Lithuanians could rally.

Your honorable institutions, we honestly believe, 
could properly do this. That is why we sincerely request 
you to use your influence to establish such a united re
lief committee which would have the confidence of all 
Lithuanians of America.

Nine thousand members of the Association of Lith
uanian Workers, as well as the great majority of Lith
uanians, are impatiently waiting for the day when all 
Lithuanians will be united for the relief of the people 
of Lithuania. This is also the hope of the people of Lith
uania, people who have suffered untold hardships under 
the Nazi occupation.

Hoping that you will act favorably on this sincere 
appeal, we remain

Very truly yours 
ROY MIZARA, President 
JOHN GASIUNAS, Secretary.

(LIETUVIŠKAI)
Prezidento Karo Šalpos 
Kontrolės Taryba, 
Washington, D. C.
Nacionalis Karo Fondas, 
New York, N. Y.
Gerb. Tamstos:

Gauname vis daugiau ir daugiau pasibaisėtinų žinių

Lietuvos žmonių. Vadinasi, 
Dar svarbiau, Amerikos Lietuvių 

su pasiėmus autoritetą 
ti Lietuvai, kas 
valdyti!

Bet juk tai yra g 
gavystė. Puikiai

liams.”
Tiek to.

tai politinė giminystė 
tais kvislingais. Iš jų spau
dos sužinome, kad Amerikos 
Lietuvių Taryba — Grigai
tis, Šimutis ir Vaidyla —

Taryba 
diktuo

ją turės

ryna ap- 
tą žino 

Jietuojau pliekė tiems kvislin-J Grigaitis ir Šimutis, 
gams pasveikinimo kable- puikiai žino, 
gramą. Toje kablegramoje visi jų prižadai tiems pabė

gėliams yra vėju pamušti, 
neverti nė išvalgyto kiau
šinio. Jie puikiai žino, kad 
nei tie pabėgėliai, nei kiti

jie sako:
“Mes turim užtikrinimą, 

kad Amerikos nusistaty-' 
mas Lietuvos atžvilgiu pa-... . . . \ \ jų plauko žmonės Lietuvos

niekad nebevaldys. Smeto-nareikšta 1940 metu lieuos neuevamys. ometo-paieiksta 19W metų liepos . Krupavičiu valdymo 
23 d. Amerikos Lietuvių ‘
Taryba siunčia S y
linkėjimų visiems pabėgę- n 
liams. Geresnės bus dienos 
laisvoj, nepriklausomoje 
Lietuvoje.” ■ TIMAS ŽEM

“Geriausių linkėjimų vi- Washington. — 
siems pabėgėliams” — vi- jų lenkų vadai 
siems, be jokio skirtumo! kad, girdi, 
Labai svari 
sidavėlio ir lietuvių ____  ____ , ____
naikintojo Kubiliuno vai- ir Vakarų Baltarusijos su 
džia sugriuvo. Ji susidėjo 13 milionų gyventojų, 
iš parsidavėlių Hitleriui.

-- —„ „ . 'Apie juos spietėsi hitleri- 
apie Lietuvos žmonių padėtį. Hitlerine trejų metų oku-iniai kriminalistai. Aišku, 
pacija paliko Lietuvos kraštą griuvėsiuose. Daugumas kad tarpe tų pustrečio šim- 
miestų ir kaimų beveik su žeme sulyginti. Palikę žmonės!to pabėgėlių randasi nema- 
neturi nei pastogės, nei drabužio, nei maisto.

Todėl dabar reikalingiausia yra skubi jiems pagalba. 
O mes, amerikiečiai lietuviai, galime nemažai tos pagal
bos Lietuvos žmonėms pasiųsti, jeigu tik mes turėtumėm 
bendrą šalpos įstaigą, kuria visi lietuviai galėtų pilnai 
pasitikėti ir nuoširdžiai su ja kooperuoti.

Šiuo metu, kaip jūs žinote, tarp lietuvių veikia dvi šal- vieno bendro Lietuvos žmoniij šalpos fondo, apie 
pos įstaigos: Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas ir lėtų apsijungti visi lietuviai. 
Jungtinis Lietuvių Šalpos Fondas.

Lietuvai Pagalbos Teikimo Komitetas jau yra pasiun
tęs nemažai pagalbos Lietuvos žmonėms. Jis yra atlikęs 
daug gražaus šalpos darbo. Tačiau jis nėra apvienijęs 
visų Amerikos lietuvių tam svarbiam darbui.

Jungtinio Lietuvių Šalpos Fondas ikišiol dar nieku ne
prisidėjo prie Lietuvos žmonių sušelpimo.

Dėl šių fondų dabar eina didelės tarp lietuvių varžy
tinės. Lietuvių laikraščiai užpildyti tų fondų diskredi
tavimui. O daugumas lietuvių, vietoj ateiti į pagalbą 
Lietuvos žmonėms, numoja ranka. Jeigu jau nėra tarp 
Amerikos lietuvių bendro susitarimo net Lietuvos žmo
nių šelpimo reikalu, jie sako, tai geriau nieko tuo klausi-j 
mu nedaryti ir nei vieno fondo neremti.

Tokia žalinga tarp lietuvių padėtis, suprantama, žy
miai pakenkia Lietuvos žmonių šelpimui, Nacionaliam

1 niekad nebesugrįš
raėjo ir 

Lietu-

LENKAI SAVINASI SVE-

Dešinių- 
spiriasi,

, girdi, vėl turės pri- 
bu. Naciams par- klausyt Lenkijai plotai Lie- 
r lietuviu tautos tuvos, Vakarinės Ukrainos

to pabėgėlių randasi nema
žai tiesiog tų kriminalistų. 
Tokius kriminalistus, pagal

New Yorko paštas dar ir 
ateinantį pirmadienį priims 
kalėdinius siuntinius ame
rikiečiams kariams užjū
riuose. Tai bus jau pridėta 
diena.

Karo Fondui ir abelnai mūsų karo pastangoms.
Šioji nesveika padėtis, mūsų nuomone, galima pataisy

ti, jeigu kas nors panaudotų savo autoritetą sudarymui

Jūsų garbingos įstaigos, mums rodosi, galėtų 
daryti. Mes todėl maloniai patariame jums pana1 
vo autoritetą sudarymui vieno bendro Lietuvos 
šelpti fondo, kuris turėtų pilną pasitikėjimą tarp visų 
Amerikos lietuvių.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo devyni /ū 
narių, kaip ir didelė dauguma Amerikos lietuvi 
triai laukia tos laimingos dienos, kada visi Ame 
tuviai 'bus suvienyti bendram Lietuvos žmoni 
darbui. To labiau trokšta ir nuo hitlerinės okupacijos 
baisiai nukentėję Lietuvos žmonės.

Pasitikėdami, kad jūs išklausysite šito mūsų nuošir
daus žodžio, pasiliekame

tatai pa- 
,udoti sa- 
žmonėms

kstančiai 
ų, nekan- 
rikos lie- 
ų šalpos

Su aukšta pagarba,
Rojus Mizara, LDS prezidentas 
Jouas Gasiunas, LDS sekretorius.
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KNYGOS - GERIAUSI ŽMO
GAUS PRIETELIAI

Žmogus, kuris sau ir ki
tiems trokšta asmeninės 
laimės, turėtų išmokti ir ži
noti, kad papročiai jo gy
venime dažnai lošia nule- 
miančiąją rolę.

Blogi papročiai jį pražu
do; geri papročiai jo būvį 
pagerina.

Vienas iš geriausių pa
pročių yra pamėgimas skai
tymo knygų.

“Kambarį, kuriame nėra 
knygų, galima prilyginti 
prie kūno be dvasios,” sako 
Ciceronas.

Anot vieno anglų dvasiš
kio, knygos yra geriausi 
mūsų mokytojai. Jos moko 
mus nenaudodamos nei ryk
ščių, nei pabarimų. Jos ne
reikalauja nuo mūsų nei 
pasipuošimų, nei didelių pi
nigų. Kada tik mes prie jų 
kreipiamės, jos niekuomet 
nemiega. Tyrinėjant kokį 
klausimą, jos mielai išriša 
nesupratimą ir abejonę, 
nieko nuo mūsų neslėpda- 
mos. Jeigu mes jų nesu
prantame, jos kantriai pa
neša mūsų tamsumą — jos 
mūsų neišjuokia.

Knygos yra geriausi žmo
gaus prieteliai, kurių drau
gystė neišpasakytai yra 
maloni, — aiškina filosofas 
Petrarka. — Tie prieteliai 
kaip seniaus buvo priete- 
liais, taip ir dabar liko. Pri
eiti prie jų stebėtinai yra 
lengva, ir visuomet jie yra 
pasirengę tarnauti man; aš 
priimu juos, arba atsisakau 
nuo jų draugystės. Jie vi
siškai nekliudo man ir vi
suomet yra pasiruošę atsa
kyti kiekvieną mano klau
simą. Kai kurie iš tų prie- 
telių man išaiškina atsitiki
mus praėjusių amžių, kiti 
atidengia stebėtinas pri
gimties paslaptis. Vieni sa
vo linksmumu prašaliu? 
nuo manęs nuobodumą ir 
pakelia nusilpusią mano 
dvasią, kiti sustiprina mano 
protą ir duoda man išmin
tingus pamokinimus. Jie 
parodo įvairias mokslo 
ir amatų šakas. Kaipo dė
kingumą už visas tas gera- 
dėjystes, jie tik Vieno nuo 
manęs tereikalauja — pri
glaust juos kokioj nors ma
no prasto buto kertelėj, kur 
jie galėtų sau ramiai ilsėtis, 
nes tų prietelių draugyste 
lengviaus yra naudotis ra
mioj vietoj, negu triukš
mingoj.

Sir John Lubbock pabrė
žia, jog,.abelnai sakant, pa
mėgti skaityti visiškai ne
reikia nei mokslinčių nei 
filosofu būti; skaityti vėl 
—tai reiškia mokytis. Skai
tymas pavaduoja 
linksminimą.

Tačiau, Brumo 
reikia atsiminti, 
gos, kurios mažai mums pa
tinka, mažai ir naudos te
atneša.

Svarbu, tad, pasirinkti 
naudingas, pamokinančias, 
geras knygas.

Bet užvis svarbiausia, 
kaip sako D. Geršelis: “kad 
pas mane liktų visuomet 
troškimas skaityti, kuris 
man būtų parama visokiuo
se gyvenimo atsitikimuose, 
iš kurio, kaip iš šaltinio, 
semčiau laimę ir dorišką 
stiprumą, ir kuriame ras-

čiau apgynimą nuo visokių 
nelaimių ir likimo nuos- j 
prendžių.”

Auginimas žmoguje skai
tymo meilės ir suteikimas Į 
jam progos užganėdinti tą' 
meilę yra būtinas apdova
nojimas jo laimingumu.

Didesnieji suvalkiečių 
miestai yra Marijampolė, 
Naumiestis, Seinai. Jų upė 
—garsioji Šešupė, dainuo
jama visoje Lietuvoje.

Vilniuje dar prieš spau
dos draudimą (1864 m.) i 
spausdinta dauguma lietu
viškų knygų.

M

Lietingas oras ir dumblas trukdo amerikiečiams veržtis Vokietijon. Paveiksle pa
rodomi amerikiečiai kariai prie pat Vokietijos rubežiaus.
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MINERALAI IR ĮVAIRŪS 
ŽEMES SLUOKSNIAI

Ligi šiol patirta apie 1000 
i skirtingų mineralų, kurių 
[dauguma yra giliai žemėje. 
Tiktai mažas jų skaičius 
randasi žemės paviršiuje, 
iš kurių susidaro uolos.

šimtmečio pradžios ir jos 
tėvu laikomas Verneris, gy
venęs 1750-1817 metais.

Atmosfera yra oro sluok
snis, kuriuo yra apsiaustas 
i žemės rutulis ir to sluoks
nio storis yra apie 300 kilo
metrų. šioj aukštumoj bai
giasi atmosfera ir tiktai Čia

Aristotelis buvo pirmasis 
mineralus sistemuoti. Ta
čiau tik viduramžiuose pra
dėta mineralus moksliškai pradeda spindėti “krintan- 
tyrinėti. čios žvaigždės” — !meteo-

-------- r ai.
Geologija yra žemės 

mokslas, tiriantis, kaip ir iš 
ko susideda žemės pluta. | moksliškai vadinama

sudėtis 
hidro- 

Šio mokslo pradžia siekia sfera. Beveik tris ketvirta-, 
bet dalius viso žemės paviršiau?

Vandeninė žemės

labai senus laikus, 
mokslinės geologijos pra- sudaro vandenynai, įskai- 
džia skaitosi nuo 19-to tant ežerų ir upių vandenis.

.• ‘i

j
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net pasi-

nuomone, 
jog kny-

Kaip Skirtinga Kova Pacifiko Wan dienyno Salose ta vandenyno giluma yra 9 
ir pusė kilometrų ir randa- 

mis, tokiomis kaip buldoze- si Didžiajame Vandenyne 
riu. v 

Kareivių Lavinimas Nau
jiems Kovos Būdams 

Pirm siunčiant kareivius 
iš Europos ar Amerikos į 
tropiškas Pacifiko Vande
nyno salas, jie bus tam ty
čia lavinami naujiems ko
vos būdams. Bus ištirta jų 
sveikata, ypač, katrų šir
dys gali gana ilgai atlaikyti 
karščius virš 120 laipsn. ir 
baisiai, slegiančiai šutinan
čią drėgmę.

Amerikos gydytojai ir 
mokslininkai yra suradę 
būdų, kaip geriau apsaugo
ti karių sveikatą tokiose 
sąlygose. Todėl tos salos 
jau ne 
sveikatai ir gyvybei dabar 
siunčiamų ten amerikiečių 
ir tų, kurie bus ateityje pa
siųsti. Jiems bus saugiau, 
negu pirmutiniams ten A- 
merikos kovūnams. N. M.

U

saules spindulys niekados
Daugu-

Pacifiko Vandenyno salo-į salas prieš japonus.
se amerikiečiai turi skir-| Europoj amerikiečiai į- nepasiekia žemės, 
tingai kovoti prieš japonus, įpratę dažnai važiuoti kari- ma tokių raistų yra pilni 
negu Europoj kariaujama niais ;
prieš vokiečius. sais, trokais ir veikti tan- paprastai

Filipinuose, Guadalkana- kais ir kitais motorizuotais 'pėdų ilgio bei pločio, o gilu- 
le, Bougainville ir New pabūklais. O tose Pacifiko mo iki kelių. Tirštas pelkės 
Britain salose amerikiečiai j salose^ tik retai kur tegali dumblas panašus j lipnų 
kovojo tropiškuose karš- pravažiuoti tankas 
čiuose, tamsiuose, garuo- 
jančiuose peikiu miškuose, |le*

skleidžian- Kliūtys Išlipimui Krantan
Tokios salos pajūriai, j

kariaujama niais automobiliais, džyp- pelkių ir dumblynų. Pelkė

>, auto- mėšlą, 
čiuose, tamsiuose, garuo- ■mobilis ar motorinė kanuo-!

f

turi apie 1,500

ties Tongo sala.

AukščiausiaAukščiausia sausumos 
vieta randasi Himalajuose, 
Gaurizankaro viršūnė, iš
kilusi arti 9 kilometrų virš 
jūrų lygmalos.

• i

. i

i

pluta,Viršutinė žemės 
susidariusi iš įvairių uolų, 
moksliniai vadinasi litosfe
ra, kurios storis (teoriniais 
apskaičiavimais) esąs apie 
70 kilometrų.

ža kareivių grupė pasistu
mia ketvirtadalį mylios per 
valandą, tai laikoma gana 
gerai.

Maži Karių Būreliai ir 
Lengvi Ginklai

Raistuose kareiviai, pasi- 
jskirstę į daugelį būrelių, 
stengiasi išmušt priešus iš

Svilinanti Saule ir Tvaniš- !pozicijų. Daugiausia jie
veikia mažaisiais ginklais— 

ka- šautuvais, kulkosvaidžiais, 
lengvaisiais minosvaidžiais 
(mortiromis), rankinėmis 
granatomis ir rakietiniais 
pabūklais, kaip kad “bazu- 
komis.”.

Kanuolės yra reikalin
gos daužyti priešų fortam 
ir įvairiom lindynėm. Bet 
raiste sunku sutavalioti 
net mažąją kanuolę, šau
dančią pusantro colio storio 
kulkomis. Taigi raistų mū
šiuose dažnai negalima ka- 
nuoliu vartoti. Tankai tik 
retai kada raistuose tenau
dojami. Nes pirma reikia 
nutiesti kelius tankam pra
važiuoti. Taigi tankai vei
kia paprastai tik tada, jei 
būna laiko tokiem keliam 
pravesti. Be to, per raistus 
tanką turi lydėti pėstinin
kai su paprastais pabūklais.

Minosvaidžiai
Amerikos kovūnai daug 

žalos japonam padaro, nau
dodami lengvuosius minos
vaidžius. Minosvaidis su 3- 
jų colių pločio gerkle nume-' 
ta 7 svarų sviedinį per 3,- 
000 jardų, o 11 svarų svie
dinį — kelis kartus toliau. 
Šis minosvaidis sveria 150 
svarų, bet jis lengvai išna
rinamas į tris dalis, po 50 
svarų kiekviena. Taip trys 
vyrai ir perneša jį iš vietos 
į vietą. ,

Naujausią lengvąjį Ame
rikos minosvaidį gali vie
nas kareivis vartoti ir neš
ti. Šis minosvaidis laido 
pustrečio colio storio svie
dinius. Juom taip pat ga
lima ardyt japonų kulko
svaidžių lizdus ir apdrūtin- 
tas pozicijas.

Persikėlimui per pelkes 
ten amerikiečiai kartais 
naudoja lengvuosius auto
mobilius su tokiais prietai
sais, kad jie gali ir plaukt 
ir šiaip važiuoti.

Įvairioms kliūtims paša
linti nuo kelio yra vartoja
mi “bulodzeriai,” galingi 
motoriniai važiai, ir “tank- 
dozeriai”, tai yra vidutiniai 
tankai su pritaisytomis 
priekyje stipriomis geleži-

kas Lietus
Išlipantiem krantan 

ireiviam tenka kovoti karš
toj, tartum liepsnas žerian- 

tankias č.ioj betrukus, gal

■į

pilnuose uodų, : 
čių maliarijos drugio ligą, j 
Amerikos karių kojos ten 'pietiniai - vakarinėje Pači 

fiko Vandenyno dalyje, tV 
dažnai apaugę t______
mangrove medžiais. Tie me- 
džiai išleidžia daug šaknų ir^ly^^beyTbūtu^ 
is žemutinių savo sakų ir i ’ - < -
kamieno, sudarydami nepe- 

da-: neinamus tankumynus. Šių

| gosi ir pinasi paviršium. Iš 
žemės tuo tarpu kyšo aš
trių koralinių uolų gaba
lai. Tatai kliudo kariam iš
sikelti krantan, o įsiveržu
si em i salą neleidžia kovoti 
kaip organizuotiems bū
riams.

Pakrančių ruožai apaugę 
tankumynais kokosinių pal
mių, raistų medžių ir krū
mų - brūzgynų. Šie medžiai 
ir krūmai' apsipynę 
kiais kitais augalais, 
savotiškas augmenijos 
tunas.

Pavojinga žole
Toliau, linkui salos 

daus tęsiasi vadinamos pie
vos, apaugusios keista kū
nai žole. Tai šiurkšti, stora, 
stipri, tanki žolė iki |9i pėdų 
aukščio. Amerikiečiui pasi
judinus tokioj žolėj, jinai 
siūbuoja; tada japonų snai
periai iš medžių mato, kur 
šauti; japonų lakūnai taip 
pat žino, kur taikyti savo 
bombas ir kulkas. Taigi a- 
merikiečiai paprastai tik 
nakties laiku eina per kū
nai žolės pievas.

Dar toliau vidun salos, 
priekalnėse driekiasi korali
nių bei vulkaniškų uolų ruo
žai su aštriomis keteromis. 
Pasak amerikiečių, tokia 
uolų ketera “taip aštri, kaip 
britva.”

Raistai - Pelkės
Likusioji salos dalis daž

niausiai yra raistas visokių 
didelių ir mažų medžių,krū
mų ir šiaip įvairių augalų, 
kurie viską pina ir raizgo 
į nepereinamą gamtinį 
“vailoką”. Tatai vadinama 
“lietaus mišku.” Ten me
džiai iki 100 pėdų aukščio 
ir lapai taip tankūs, kad

sutino nuo dumblo ir van
dens; vabzdžių sukandžioti 
kūnai kietai apskreto 
nių purvų pluta; batai 
vaikščiojant apaugdavo 
lesiais.

Panašiose sąlygose
bar amerikiečiai kaujasi su medžių šaknys visaip raiz- 
japonais Palau salyne.

Kada talkininkai galuti
nai apsidirbs su Vokietija, 
daugelis Amerikos karių 
bus persiųsta iš Europos į 
tokias Pacifiko Vandenyno

lip- 
be-
Pe-

Kokių Rūšių Gyvačių 
Esama Lietuvoje

Paprastoji Lietuvos miš
kų gyvatė yra žibulys. Ji 
žiba, kaip varis; jos mažu
tė galvelė sunku atskirti 
nuo vuodegos. Žibulys yra 
nekalta, baili būtybė; be jo
kio pavojaus jį galima pa
imti rankomis. Jis toks bai
lus, jog, paimtas rankomis, 
nustoja ir judėjęs iš bai
mės, kartais net pusiau 
perlūžta.

Lietuvos miškuose gyve
na dar du žalčiai: vienas— 
paprastasis, kuris taip pat 
vadinamas žieduotiniu, ir 
antras — geltonpilvis. Prie 
šių žalčių priėjus, jie piktai 
žiūrėdami pakelia galvas ir 
netikėtai puola kur ant 
nuogos kūno dalies ir kan
da, bet jų įkandimas ne- 
skaudesnis už adatos įdūri- 
mą ir nė kiek nežalingas. 
Žieduotinis žaltys yra žyd
rai pilkas, su baltomis dė
mėmis abiejose kaklo pusė
se; geltonpilvis yra gelto
nai šėmas.

Nuodingosios Lietuvos 
gyvatės yra tamsiosios an
gys, vadinamos piktosiomis. 
Angys dažniausiai 
tamsios, kartais veik 
dos. Angies įkirtimas 
pavojingas. Daug kas
jos įkirtimo suserga, o kar
tais ir miršta.

Surinko Eks.

viso-
Tai 

kal-

Vi-

esti 
juo- 
esti 
nuo

.................................... ............. jį&jA

jie pasiekė 'raistą, ir čia 
prapliumpa tvaniškas lie- 

ūmai 
Ipraplyšę. Bet įsiveržę salon 
kariai turi kovoti, nieko 
nepaisant.

Judėjimas pirmyn per rai
stą labai lėtas ir sunkus. 
Reikia pirma prasiskint 
sau kelią per medžių-auga- 
lų susivėlimą ir dažnai per 
pelkes klampoti. Jeigu ma-

AR ŽINAI, KAD?-
Labai populiariškai lietu

viu dainai “Kur Bakūžė 
Samanota” žodžius parašė 
Pr. Vaičaitis, o muziką 
komp. Stasys Šimkus.

Sukako virš 50 metų nuo 
to laiko, kaip caro kazokai 
padarė užpuolimą Kražiuo
se, išvarė žmones iš bažny
čios, mušė, kankino, o pas
kiau atėmė iš jų bažnyčią 
ir atidavė pravoslavams.

Apie 75 metai atgal Lie
tuvoje buvo sunkūs bado 
metai, kuomet žmonės mito 
medžių žievėmis.

Jau 80 metų sukako, kaip
Lietuvoje tapo 
kinta baudžiava, 
žmonės

panai- 
Tada 

verstinai turėjo 
dirbti ponams, ir baudžiau
ninkus, kaip gyvulius, buvo 
galima pirkti ir parduoti.

Žemlapiuose, kur pasau
lio šalys nepažymėta tam 
tikrais ženklais, ten viršuje 
paprastai laiko šiaurę, apa
čioje — pietus, dešinėje — 
rytus, kairėje ■— vakarus.

Sūrų šaltinių Lietuvoje 
yra ties Druskininkais ir 
kitur, bet druskos čia nega
mina, yra tiktai įtaisyta 
gydomų vandens maudyk
lių.

Surinko Eksas.

I

taip pavojingos

Baltijos Kraštu 
Sostamiesciai

Dabartinė Suomijos sos
tinė — Helsinkiui, pramin
ta nuo Helsinkos upės už 
penkių kilometrų nuo pa
čios sostinės. Pirmiau ten 
buvęs nedidelis švedų mie
stelis Helsingfors. Miestas 
visai jaunas, turi apie šim
tą metų. Senoji Finliandijos 
sostinė buvo Abo, suomiš
kai: Turku.

Estijos sostinę Tallinną 
(Revalį) įsteigė danai 1219 
metais. (Ryga ir Revalis — 
tai dvynai istorijos senu
mu). Pirmieji gyventojai 
buvę saksonai. Vokiečių o in
dėnui sykiu su visa Estija 
Tallinnas pateko 1346 m., 
vėliau švedai jį pasisavino 
1561 m. ir, pagaliau, rusų 
imperatorius Petras I Di
dysis rugs. 20, 1710 metais 
priskyrė prie savo imperi
jos. V.

Kaip Kvėpuoja Augalai

Augalai, kaip ir žmonės, 
kvėpuoja oru. Skirtumas tik 
tame, kad žmogus kvėpuo
ja plaučiais, o augalai —la
pais. Žmonės traukia orą 
nosimi ir burna, o augalai 
— kvėpuojamais plyšeliais 
lapų žievėje. Medžiai ir žo
lės ne tik kvėpuoja oru, bet 
dalinai juo ir minta.

'Keliolikos metrų gilumoj 
žemės temperatūra visados 
vienoda — tiek dieną, tiek 
naktį, tiek vasarą, t 
mą.

iek žie-

ištirtaIki šiol žmogaus 
tik labai plonas žemės plu
tos sluoksnis. Visos 
ros ištirti žmogus 

; dar nepajėgė.

litosfe- 
ki šiol

sluoks- 
fera — 

ugniniais sluoksniais; ten 
žemės temperatūra sie
kianti kelis tūkstančius 
laipsnių karščio.

Viduriniai žemės 
[niai vadinami piros

Manoma, kad pinosferos 
kūnai nėra skysti, bet kie
ta masė, kadangi jie yra 
baisiai slegiami žemės vir
šutinių sluogsnių, t. y., li
tosfera, hidrosfera ir atmo
sfera. Šiam slėgimui kurioj 
vietoj sumažėjus, ta masė 
tuojau tirpsta ir tryška į 
viršų ugniakalnių lava.

Žemės viduryje esantis 
sluoksnis vadinasi barisfe- 
ra, kuriame yra susirinkę 
sunkiausieji kūnai. Spėja
ma, kad čionai tirpsta ge
ležis, varis, auksas, platina 
ir kt. Barisferos tempera
tūra dar didesnė. Ir ten kū
nai nėra skysti, nes juos 
dar labiau slegia, negu pi- 
rosferos kūnus.

Jeigu ne Vytautas, Jo
gaila būtų atidavęs Lietuvą 
Lenkijai kraičio vietoje, ei
damas užkuriomis Jadvy
gos. Jau buvo tat ir paža
dėjęs lenkams, bet Vytau
tas nedaleido ir patį Jogai
lą iš Lietuvos į Lenkiją iš
keldino.

didžiausiosNemuno
Lietuvos upės — ilgumas 
siekia per 960 kilometrų.

Surinko X«
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Naminis Frontas
Įsigalioja 'Daugiau Maisto 

Kuponų
WASHINGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nuo spalių 1 d. įsiga
liojo penki nauji mėlyni kon
servų ženkleliai ir trys nauji 
raudoni ženkleliai, reikalingi 
mėsai ir riebalams pirkti.

Mėlynieji yra šie ženkleliai: 
M5, N5, P5, Q5 ir R5.

Raudonieji: H5, J5, ir K5.
Kiekvieno ženklelio vertė 

yra lygi dešimčiai taškų, tokiu 
būdu šeimininkė gauna viso 
50 naujų taškų konservams 
pirkti ir 30 naujų taškų mėsai 
ir riebalams.

Visi ženkleliai galios neri
botą laiką. Pirkėjams prime
nama be reikalo neleisti šių 
mėlynųjų ir raudonųjų ženkle-į 
lių, nes nesitikima įsigaliojimo 
naujų mėlynų taškų anksčiau, 
kaip lapkričio 1 d., o raudonų
jų — spalių 29 d.

Ribotas Kuro Paskirstymas
WASHINGTONAS. — Kie

tojo Kuro administratorius, 
Harold I. Ickes, pranešė, kad, 
norint užtikrinti teisingą ir, 
kaip galima, platesnį vartoto
jų skaičių, antracito ir “ryti
nio” kokso privatiems naudo
tojams iki gruodžio 31 dienos 
išdalinimas bus sumažintas 
bent iki trijų ketvirtadalių 
pirmiau gautojo kiekio.

gauti ar pri- 
laisvės tarny-

veteranai gali 
be Jungtinių

Sugrąžintas Viršutiniųjų Dra
bužių Kainų Apribojimas 
WASHINGTONAS. — Kai

nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, nuo š. m. lapkričio 24 
d. gamintojai-pardavėjai mo
terų ir vaikų viršutiniųjų dra- 

i bužių ir kailinių paltų bei vy- 
| rų ir berniukų “tailored” rū- 
; bų vėl privalės laikytis savo 
I aukščiausiųjų kainų ribos.

Veteranų darbo jėgos korf- 
trolė sumažinama šiuo būdu:

1. šio karo veteranams ne
bus privaloma 
statyti įrodymą 
bai pakeisti.

2. šio karo 
būti samdomi
Valstijų Samdos Agentūros ar 
panašios įstaigos rekomendaci- 
Jy.

3. Kiekvienas šio karo vete
ranas, norįs gauti tarnybą su 
Jungtinių Valstijų Samdos 
Agentūros pagalba, turės tei
sę gauti iš minėtos įstaigos re
komendaciją bet kuriai, jo pa
ties pasirinktai, tarnybai, ne
paisant jokių kliūčių.

4. šio karo veteranai gali 
būti samdomi, neatsižvelgiant 
nustatytų ribų. Bet tarnauto
jams — šio karo veteranams 
bus daroma išimtis tik tuo at
veju, jei tos apylinkės samdos 
stabilizacijos programa leidžia 
daryti tokią išimtį veteranams. 
Kitiems darbininkams, ne šio 
karo veteranams, ši išimtis ne
taikoma.Penkiolika Atsargumo 

Patarimų
WASHINGTONAS. — Fe

deralinė Apsaugos Agentūra, 
kooperuodama valdžios pla
nui, išleido penkiolika atsar
gumo patarimų, kaip elgtis 
namuose, kad išvengus nelai
mingų atsitikimų, dėl kurių 
svarbių karo įmonių darbinin
kai dažnai būna priversti ne
silankyti darbe.

Patarimai yra šie:
1. Vaikščiokite, nebėgiokite, 

ypatingai lipdami laiptais.
2. Neleiskite vaikams žaisti; 

arti silpnų laiptų ar lipti ant1 
baldų.

3. žiūrėkite, kad grindys ne
būtų slidžios.

4. Numetę, nepalikite smul-'
mas įsigaliojo š. m. spalių 4 kių daiktų ant grindų gulėti, 
dieną. , 5. Dėkite pastangas išveng-

Sutrauktai, reikalavimai tį slidumo vonioje. Naudokite 
skirstomi taip:

1. Vienas egzempliorius 
apylinkės aukščiausiųjų 'kainų 
sąrašo sausiems maisto pro
duktams privalo aptarnauti 1,- 
500 kvadratinių pėdų plotą ar
ba tokio dydžio krautuvės da-

Naujas Reikalavimas Kainų 
Sąrašų Iškabinimo

WASHINGTONAS. — Kai- 
>ų Reguliavimo Įstaiga išleido 
naują reikalavimą apylinkių 
maisto krautuvėms iškabinti 
matomose vietose aukščiausių
jų kainų sąrašus sausiems pro
duktams ir tokiems 
niams, kaip sviestui, 
niams, paukštienai 
šviežiems vaisiams 
vėms.

šis reikalavimas
įsakymo, kuris suteikia teisę 
Kainų Reguliavimo Įstaigos 
apylinkių skyriams nustatyti 
tai apylinkei aukščiausias kai
nas (ceiling prices), šis įsaky-j

ir

gami- 
kiauši- 

žuvims, 
daržo-

yra dalis

neslidžius kilimėlius ir nieka
da nepalikite muilo vonios vi
duje.

6. Saugokitės, kad ties pe
čium prikalti pakabintuvai ne
badytų jums akių, todėl visa
da nusukite juos į šalį.

7. Niekada nelieskite tuo pa
čiu metu šviesos mygtuko ir

_ . žemai įtaisyto metalinio daik-
privalo būti iškabinami bent j to, kaip, pavyzdžiui, vandens 
25 pėdų atstume vienas nuo ki
to.

3. Vienas aukščiausiųjų kai
nų sąrašo egzempliorius to
kiam maistui, kaip kiaušiniam, 
paukštienai ir šviežiems vai
siams bei daržovėms privalo 
būti iškabinamas toje krautu
vės vietoje, kur jis pardavinė
jamas.

4. Sąrašai privalo būti taip 
iškabinami, kad nebūtų sun
kumo skaitantiems prisiartinti 
bent iki dviejų pėdų nuo są
rašo.

2. Jei reikalinga daugiau 
egzempliorių, tokie sąrašai]

Kai-

Po Rugsėjo 30 Dienos, Nebe
galioja Kuponai B3 ir C3 
WASHINGTONAS.

nų Reguliavimo Įstaigos pra
nešimu, po rugsėjo 30 dienos 
gasolino kuponai B3 ir C3 ne
teko savo vertės.

Tą pačią dieną išėjo iš apy
vartos kuponai, pažymėti “3rd 
qtr.”, vartojami komercinių

kranelio.
8. Nenaudojimo metu, 

elektros įrankiai privalo 
išjungti.

9. Nelaikykite pagalvių 
dikių lovutėse.

10. Nerūkykite lovoje.
11. Neduokite vaikams špil

kų, adatų ar šiaip aštrių įran
kių.

12. Pirma pradėdami va
žiuoti, įsitikinkite, ar garažo 
durys atidarytos.

13. Nestatykite karštų lėkš
čių ant stalo krašto.

14. Norėdami ką aukštai pa
siekti, pasilipkite ant žemų ko- 
pėtaičių, o ne ant suoliukų, 
kėdžių ar dėžių.

15. Lipdami laiptais, veng- 
kite nešioti sunkių daiktų.

visi
būti

kū-

Patariamasis Komitetas Patie
kia 1945 Mt. Daržų Programą 

WASHINGTONAS. — Tau
tinis Patariamasis Daržų Ko-

sunkvežimių bei automobilių. Į mitetas įteikė žemės ūkio se- 
Gasolino stočių valdytojams 

leista iki spalių 10 d. įteikti 
kuponus gasolino pristatyto
jams gasui gauti arba iškeisti 
juos vietinėse Karo Kainų ir 
Racijonavimo įstaigose į raci- 
jonavimo čekius. Išdalintojai 
privalo juos iki spalių 20 die
nos deponuoti savo banko ra- 
crjonavimd sąskaitose.

Nau-Lapkričio 1 d. Įsigalioja 
jas Batu Ženklelis 

WASHINGTONAS. — Kai
nų Reguliavimo Įstaiga pareiš
kė, kad nuo lapkričio 1 d. įsi
galioja dar vienas ženklelis 
batams pirkti. Abu dabartiniu 
metu naudojami batų kuponai 
-—lėktuvo ženklas 1 ir 2, Tre
čiojoje Karo Racij on avimo
Knygelėje, galios neribotą lai
ką.

Dar nėra nutarta, kuris nau
jas ženklelis bus naudojamas 
batų pirkimui, bet apie tai 
bus pranešta lapkričio pirma- 
Jai prisiartinant.

kretoriui ir Karo Maisto ad
ministratoriui plačią namų 
daržininkystės programą 1945 
metams, pakelti visuomenės 
sveikatingumui, ekonomijai, 
pagražinti apylinkėms ir pilie
čių pramogai.

Kaipo pagalbą milijonams 
miestiečių ir miestelėnų, kurie 
norės ir toliau tęsti daržų au
ginimą, komitetas pataria sam
dyti miestų daržininkystėje iš
lavintus agentus.

Veteranams Nuimti Visi Dar
bo Kontrolės Suvaržymai 
WASHINGTONAS. — Paul 

V. McNutt, Karo Darbo Jėgos 
Komisijos pirmininkas, prane
šė, kad šio karo veteranams 
netaikoma darbo jėgos kontro
le.

McNutt paaiškino, kad tai 
padaryta su tikslu pagreitinti 
sugrąžintiems veteranams tar
nybos gavimą ir nuimti kliūtis 
jų sugrįžimui į normalų gy
venimą.

OWL

Philadelphia, Pa
Svarbios Prakalbos

Ateinantį sekmadienį, 22 
spalio, Philadelphijos lietuvių 
organizacijos rengia prakal
bas, Lietuvių Tautiškoje Sa
lėje, 928 E. Moyamensing 
Avė., 2-rą vai. po pietų, Phi
ladelphia, Pa.

Kalbės Laisvės redaktorius 
D. M. šolomskas Lietuvos ir 
karo klausimais. Lietuva jau 
išlaisvinta ir prakalbose mes 
atžymėsime pergalę.

Šiose prakalbose bus priė
mimas drabužių, čeverykų, au
kų ir kitokių reikalingų Lie
tuvos žmonėms daiktų. Artina
si šaltas žiemos oras, pūgos, 
jiems reikalinga šiltų drabu
žių. Philadelphijos lietuviai su 
apylinke, subruskite ir pasiro
dykite su didžia užuojauta. 
Philadelphijos lietuviai rengia
si sukelti finansinę sumą, kad 
būtų galima užpirkti reikalin
gų drabužių ir čeverykų. Kas 
neturi meilės savo gimtiniam 
kraštui sušelpti, tas yra be
širdis lietuvis. Garsinkite pra
kalbas.

Svarbus Susirinkimas

d.

Ateinantį šeštadienį, 21 
spalių, įvyks labai svarbus 
suotinas mūsų organizacijų na
rių susirinkimas, kuriame da
lyvaus drg. D. M. šolomskas. 
Tik nariai bus įsileidžiami. Su
sirinkimas įvyks Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vakare. Prašomi draugai 
atvykti iš Chesterio, Camde- 
no, ir kt.
PaŠalpiniai Kliubai Atšaukia 
Delegatus iŠ Raudonojo Kry

žiaus ir Karo Pergalės 
Komiteto

Pastaruosiuos susirinkimuos 
Šiaurės Dalies Lietuvių Repu- 
blikonų Susivienijimas ir Lie
tuvių Tautiškas Pašalpinis 
Kliubas pietinėje dalyje atšau
kė savo delegatus iš R. K. ir 
K. P. komiteto už tai, kad lie
tuviški fašistai užpuolė ir su
mušė šių kliubų delegatus.

Abidvi draugijos turi su virs 
po tūkstantį narių. Lietuviški 
fašistai nori panaudoti šį ko
mitetą mulkinimui, Phila. lie
tuvių. Varde Raudonojo Kry
žiaus ir Karo Pergalės komite
to jie nori naudoti šelpimo 
darbą: šelpti lietuvius nacius, 
kurie pabėgo nuo Raudonosios 
Armijos į Švediją. Jie bijo su
minėti Lietuvos vairią.

Rep.

KADA BŪSITE 
NEW YORKE

d. 
vi-

LAISVĘ
Galite Gauti 

ANT TIMES SQUARE 
Ant Kampo 42nd St. 

ir 7th Avenue.
Prieš Grand Bar & Grill.

'............. . .i.nu.mjr

Detroit, Midi.
Iš Russian War Relief Lietu

vių Skyriaus Darbuotės
Labai sparčiai eina darbas 

dėl pagelbos žmonių, nukentė
jusių nuo karo. Visuomenė au
koja pastaruoju laiku gana 
gausiai.

Abelnai, ne vien tik ką vi
suomenė aukoja, bet ir neku
rtos didelės įstaigos. Pavyzd
žiui, iš General Motors buvo 
pristatytas didelis trokas, pri
pildytas gerų military police 
overkočių, žiemiško užsivilki
mo; Harper ligonbučio perso
nalas paaukavo 19 didelių 
baksų medikalių knygų pagel
bėjimui užlaikymo sveikatos.

Rugpj. 18 dieną išleista 74 
maišai drabužių ir rugsėjo 27 
d. 65 maišai drabužių ir 10' 
maišų kurpių, kas sudarė apie 
8 tonus, nepriskaitant knygų.

Didelė padėka visiems au
kotojams, bet taipgi ir toms 
draugėms, kurios stengiasi at
eiti į talką pagelbėti prireng
ti siuntinius, ateina ir dirba, 
kaip kada ilgas valandas, be 
jokio nusiskundimo, nors gal 
ir pavargusios.

.Nenuostabu, kad viena po

kitai užsitarnauja galbės ženk
lelį už išdirbimą ne tik 144 
vai., bet net su virš 200 vai,

Laikytame susirinkime, 21 
dieną rugsėjo, Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubo, komite
tas iš RWR išduodamas rapor
tą pranešė, kad ir vėl 3 drau
gės užsitarnavo garbės ženkle
lius, tai buvo A. Litvinienė, A. 
Adomaitienė ir J. Butėnienė.

Draugės Adomaitienė ir Bu
tėnienė daugiau laiko pašven
čia stotyje prie drabužių tai
symo, o dr-gė Litvinienė, dėl 
tam tikrų aplinkybių, mažiau. 
Bet dr-gė Litvinienė pasidar
buoja gana daug su mezgi
niais.

Detroito skyrius Russian 
War Relief atsiuntė fotografą, 
23 dieną rugp., į lietuvių sto
tį ir nufotografavo skyriaus 
darbininkes.

Nors ne visos dirbančios bu
vo darbe tą dieną, bet vistiek 
gana geras skaičius jų buvo 
ten dėl. nuėmimo paveikslo.

Vasaros laikui praėjus, dar
žų ir piknikų laikui prabėgus, 
tikimės, kad iš naujo didesnis 
skaičius moterų galės pašvęsti 
savo laiką dėl karo nukentė
jusių, ar tai ateidamos į stotį, 
prie talkos, ar namie su mez
giniais.

Tos draugės, kurtoms laikas 
neparankus ateiti ketvergais į 
stotį padirbėti, bet jausdamos 
reikalingumą pagelbos nuo 
•karo nukentėjusiems, galite 
užsiimti mezgimu svederių ir 
pančiakų. Tos, kurios mezgi
mu norite patarnauti, kreipki
tės prie drg. U. Jurkevičienės, 
2844 Vinewood, tel. LA. 2819 
ir ji suteiks jums visas reik
menis.

Tos, kurios galite ateiti į 
stotį dirbti ketvergais, tai dar
bas atliekamas dabar ant an
tro aukšto, 1318 Cass Avė.

Z. Dantienč.

Washington. — Amerikos 
karo sekretorius Stimson, 
kreipdamas dėmesį į des
peratišką nacių gynimąsi 
Aachene, priminė, kad tal
kininkams dar sunkiai teks 
kovoti iki galutino Vokieti
jos parbloškimo.

Naujo Laisvei prenume
ratoriaus gavimas niekad 
nėra pervėlus darbas; pa
kalbink savo pažįstamą, sa
vo kaimyną, kuris dienraš
čio dar neskaito, užsisakyti 
Laisvę!

A.L.D.L.D. REIKALAI
6-to Apskričio Konferencija
Mūsų apskričio metinė kon

ferencija šaukiama nedėlioj, 
spalių 29 d., 1944 m., 735 
Fairmount Ave., Philadelphia, 
Pa. Pradžia 11 vai. ryto.

Kuopos, kurios dar neišrin
kote delegatus, tai tų kuopų 
valdybų pareiga sušaukti susi
rinkimus ir išrinkti pilna de
legatų skaičių į konferenciją.

Taipgi visos kuopos privalo 
užsimokėti savo duokles iki 
vienam nariui, kad laike su
važiavimo būtų gerame stovy
je. žinokime, draugai ir drau
gės, kad centras negali išleisti 
knygų, žurnalo ir kitos litera- 
ratūros, jeigu mes laiku nepa- 
simokame duoklių.

Delegatai, vykdami į apskri
čio konferenciją, lai atsiveža 
gerų ir naudingų sumanymų, 
taipgi kuopų raportus.

J. B.,
Apskr. Sekretorius.

---------------- -- —----- —J.____
Kuomi jūs prisidėjot prie 

parėmimo lietuvių kovūnų, 
esančių lietuviškuose pul
kuose Raudonojoj Armijoj?

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............................................................................................

TfotografasT
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
• Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus * ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei- 

ikalui 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.
0------------------ -------- -------------------0

F.W. Shalinsl
(SHALINSKAS)

Funeral Home i
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. |

Suteikiam garbingas laidotuves

S150
Koplyčias suteikiam nemoka

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

'"r 1 1 r" • p

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Kas nori gražiai laiką praleisti pasilinksminti ir pasišokti užeina 
pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad visados bus patenkinti

•4* *4* 4*
PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ
ATEIKITE PASIMATYTI SU GIVIAIS.

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
•4* *4* *4*

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

S
 CHRONIŠKOS LIGOS
ODOS, NERVŲ IR PILVO, HEMORRHOIDAI ir ki
tos Mžšlažarnes 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 MOTERYS 

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

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS MOKSLINIAI GYDOMOS.
— Vidutinis Atlyginimas —

MEDIKALIS IŠTYRIMAS

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

Arti Onion Square
Sekm. 9 A. M. - 2 P. M.

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE)

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtines
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn

J. GARŠVA
GRABOROUS-UNDERTAKER į 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant i 
visokių kapinių ’

VELTUI ŠERMENINE !
(KOPLYČIA) j

Parsamdo automobilius ir ka- !
rietas veselijom, krikštynom | 

ir kitkam. jį
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN j
Telephone: EVergreen 8-9770 |

NEDALINAMA ATSAKOMYBE
Mes egzaminuojam akis, rašome receptus, 

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 jantams.)

DRS. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

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

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

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

y—■

LAIDOTUVIŲ Į
DIREKTORIUS
Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modemišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermininė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon Stj
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

akasis

.„.„ii...;......
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Pirmadienis, Spalių 16, 1044

Hitlerininkų Nuostoliai, 
Prakišus Jiems Oradeą

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė, užimdama Ora- 
dea miestą ir geležinkelių 
centrą, ties Transylvanijos- 
Rumunijos rubežium su 
Vengrija, suėmė apie 1,000 
vokiečių ir vengrų kareivių 
ir oficierių. Tuo pačiu žy
giu raudonarmiečiai pagro
bė 78 priešų kanuoles ir 
daug kitų ginklų.

Gal Per Žiemą Teks Ameri
kiečiams Kovoti prieš Nacius

________

Paryžius. — Franci jos 
fronte prieš Vokietiją pra
sidėjo šalti orai, ir beveik 
.visi Amerikos kariai jau > 
gavo žieminius viršutinius i 
ir apatinius drabužius.

Jeigu vokiečiai taip įnir
tusiai priešinsis visur, kaip 
Aacheno srityje, tai gal 
teks kariauti prieš juos per 
žiemą, kaip spėja tūli talki
ninkų karininkai.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮS
TA NETEKĘ ROZANO

Berlyno radijas pripaži
no, kad Raudonoji Armija 
atėmė iš vokiečių Rozan 5 
miestą, vakariniame Nare
vo upės šone, šiaurinėje! 
Lenkijoje, 45 mylios į šiau-; 
rių rytus nuo Varšavos ir 
33 mylios nuo Rytų Prūsi
jos pietinio rubežiaus.

Naciai sako, kad Sovie
tai pradėję didelį ofensyvą 
j vakarus nuo Narevo u- 
pės, linkui Dancigo. O kai 
Raudonoji Armija pasiektų; 
Dancigą, tai visa Rytinė 
Prūsija liktų atkirsta.

Maskva. — Sovietų ka
riai visuose frontuose spal. 
12 d. sunaikino bei sunkiai . 
sužalojo 123 vokiečių tan
kus ir nušovė ,19 jų lėktu
vų-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

★ ★ ★
Thomas Dewey nori tais I 

rėksniais pasinaudoti. Jis vi
siems viską prižada ir visus 
“patenkina.” Tik balsuokite už i 
jį, lenkai, jis Lenkijai atiduos ; 
viską, ir Vilniaus kraštą!

Tik balsuokite už jį lietu
viai, jis Vilniaus kraštą pado
vanos Lietuvai!

Bet reikia tikėtis, kad ant 
šitos meškerės nekibs nei len
kai, nei italai, nei lietuviai.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
NAKTINIS DARBAS

$83.73 Į SAVAITĘ
6 P. M. IKI 2 A. M.

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA
KREIPKITĖS 6 P. M. 

ROOM 503, 350 — 5TH AVĖ.
(249)

MEDŽIO DARBININKAI
Su mažu patyrimu. Išmokinsim. 

GERA ALGA. PAKILIMAI.
FRED GRETSCH

60 BROADWAY, BROOKLYN.
(245)

VYRAS
•abelnai fabriko darbas 

NUOLAT. VIRŠLAIKIAI.

GUIDE PRINTING CO.
216 EAST 45TH ST., N. V. CITY

(245)

PAPRASTI DARBININKAI 
VAGONŲ APTARNAVIMUI 

Viršlaikiai po 8 Valandų
Alga už 12 švenčių, viena savaitė vakacijų. 

Reikalingas Atliekamumo Pareiškimas.
MID-HUDSON WAREHOUSE, Inc. 

89 PAVONIA AVE. 
JERSEY CITY, N. J.

(10 minučių nuo Cortlandt St., N.Y.C.)
(245)

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

Libeityį^ Daily

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

(9kZ)
•IS 'IH9I 3 80S ‘HOHHIK NO1DNIHSVM
•bH[V vaaŲ -o)Buni jp(oui§| bUo.ij -sn.idps

ivariiNaati—ivuaa

AUTO MECHANIKAI
Patyrę. Pokarinis darbas; aukščiausia alga; 

daug viršlaikių.
W. J. NASH, 132 W. 18TH ST., CITY.

(245)

MOULDERIAI
Aluminum Foundrėje 
Prie Smulkių Užsakymų 

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
NUOLATINIS DARBAS 

Kreipkitės Prisirengę Dirbti 
2 Lietuviai Foremanai.

EASTERN CASTING CORP.
542 West 27th St., N.Y.C.

(248)
APVALYTOJAI

Krautuvės valymas. Lengvas darbas. Sek
madieniais ar naktim nedirbama.

E. B. MEYEROW1TZ. INC. 
520 — 5TH AVĖ., N.Y.C.

(245)

DĖŽIŲ DARYTOJAI (Medinių) 
Pjaustytojai, Medžio Kilnotojai. Nuolat. 

Viršlaikiai, jei pageidaujama.
WOOD PACKING BOX CO., 
370 Johnson Ave., Brooklyn.

STagg 2-7150.
(248)

Penktai puiUpIf

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 35

VALYTOJAI
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO.
FIFTH AVE. & 34th ST.,

Personnel Ofise 
9tos lubos

(245)

APVALYTOJAI 
SANDĖLIO VYRAI 

VYNIOTOJAI
BROOKS BROTHERS

6 Dienos, 45 Valandos 
Nuolatinis Darbas

$27.50 į savaitę ♦
Kreipkitės j PERSONNEL OFISĄ 

MADISON AVE., PRIE 44TH ST., N. Y. C.
(243)

Patyrimas Nereikalingas 
LANKSTYTI ŠVARIAS PALUKES 

Linksmos Darbo Sąlygos 
NEMOKAMAI PIENAS IR KAVA
$23 J SAVAITĘ PRADŽIAI

GALI UŽDIRBTI $35 Į SA
VAITĘ AR DAUGIAU 

TRUMPU LAIKU

SIUVĖJOS
Ši puiki Fifth Avenue 

Krautuvė

MALE and FEMALE 
VYRAI ir MOTERYS

REIKALINGI
BŪTINI DARBININKAI

VYRAI
PRIKROVIMUI IR IŠKROVIMUI 

PREKINIŲ VAGONŲ IR ABELNAI 
APTARNAVIMŲ DARBUI

POKARINE PROGA
Kurie dabar esate būtinuose darbuose, privalote turėti U.S.E.S. paliuosavimą

GENERAL COATING COMPANY
186 JERSEY AVENUE NEW BRUNSWICK, N. J.

(243)

VYRAI & MOTERYS
BERNIUKAI &
MERGAITĖS

Patyrimas Nereikalingas
SANDELIO RŪME DARBAS

5 Dienų Savaitė.
VIRŠLAIKIAI

McKesson & Robbins, Inc.
464 Liberty Ave.

(Kamp. Bradford St.)
Brooklyn.

(247)

VYRAI IR MOTERYS
BERNIUKAI IR MERGAITĖS

Nereikia Patyrimo 
Būtinas Darbas

AMERICAN CANDLE CO.,
INC.

55-13 FLUSHING AVE.
MASPETH.

VYRAI! MOTERYS!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

40 valandų savaitė, prisideda viršlaikiai už 
laikų ir pusę. 

BŪTINA PRAMONĖ
Pastovus! NE TIK KARO METU DARBAS!

BROOK-MAID FOOD CO., 
INC.

PAPRASTI DARBININKAI
Veiklūs

REIKALINGI LAIVŲ 
VALYMUI

$1 Į VALANDĄ
Laikas ir Pusė už Viršlaikius

Dieniniai ir Naktiniai Šiltai
Bonai už Naktų Darbą

WILLIAM A. HALL
East Coast Shipyards

Bayonne, N. J.
Gale 21st Street.

____________________________________ ; (244)

VYRAI (10)
Reikia dirbti išdalinimų ištaigoje. 

Patyrimas Nereikalingas.
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

VIRŠAUS 40 VALANDŲ 
Pukiausia Proga Pakilimam. 

DAVID SMITH STEEL CO. 
234 46TH ST., BROOKLYN.

(248)
VYRAI (5) 

APŽIŪRĖJIMUI GARINIO PEČIAUS; GY
VENIMAS TEN PAT. $110 Į MĖNESĮ. 

RAHWAY 7-2886.
RAHWAY GARDENS, 672 AUDREY DRIVE, 

RAHWAY, N. J.
(244)

VYRAI, DIENOM-NAKTIM DARBAS KEP
TUVĖJE. NUOLATINIS DARBAS.

GERA ALGA. VIRŠLAIKIAI į 
ESSENTIAL CHEESE CAKE CO., 

2700 ATLANTIC AVE., BROOKLYN. 
______________________________________ (244)

VYRAI
LENGVAS FABRIKO DARBAS PRIE ME
TALINIŲ DALIŲ. 75c Į VAL. NUOLAT. 

EXCLUSIVE PRODUCTS, 
1554 3RD AVĖ., N. Y.

(244)

VYRAI KAIPO KEPĖJAI
Patyrimas Nereikalingas 

GERA PROGA
NUOLATINIS DARBAS

California Pie & Baking Co.
300 DOUGLASS ST. (Arti 4th Ave^

BROOKLYN. • (247)

General Diaper Service
79-55 ALBION SIX 

ELMHURST, L. I. 
Elmhurst Ave. Stotis Ind. Subve

(249)

Turi daug darbų. x
PATYRUSIEMS

DARBININKAMS 
prie 

MOTERIŠKŲ SUKNELIŲ
Kreipkitės Visą Savaitę

Mr. Eldridge 
RUSSEKS PERSONNEL 

OFFICE
6 WEST 36TH STREET

RUSSEKS FIFTH AVENUE
(245)

360 Furman St. (Boro Hall Sec.) B’klyn.i

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6223 — 14th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE N. KING 
6223—14th Ave., Brooklyn, N. Y.

SULYDYTOJAI
Daug viršlhikio.

UTILITY WARES, 227 W. 17th ST.

FINIŠERKOS
Patyrusios. Nuolat.

CARRIE MUNN, 640 MADISON AVE.
(244)

(244)

STALŲ PATARNAUTOJAI 
INDŲ ATĖMĖJAI

HOTEL BOSSERT
HICKS IR MONTAGUE STS.

BROOKLYN.
KREIPKITĖS Į BANQUET

MANAGER

MERGINOS - MOTERYS
Lengvas Fabriko Darbas 
Patyrimas Nereikalingas.

GALI UŽDIRBTI IKI $36
Į SAVAITĘ

ACME BATTERY CO.
59 PEARL ST.

SUKNELIŲ SIUVĖJOS
Atlikti jiataisymus ir pritaikymus Suknelių, 

Coatų ir Siūtų Krautuvėje.
GERA ALGA. NUOLAT.

FAIRSEX
— 5TH AVE., (41ST ŠT.) N. Y.
________________________ •

473

(246)

PAGELBINIAI VYRAI
AMŽIAUS 45 IKI 50 
NUOLAT—GERA ALGA 

PAKILIMAI
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.
BARRICINI CANDY CO.

22-19 41ST AVE., 
LONG ISLAND CITY

(IŠLIPKITE ANT QUEENS 
PLAZA STOTIES). (X)

VALYTOJOS
MOTERYS

VALYTI OFISUS
$22 Į SAVAITĘ

Sekmadieniais Nedirbama. 6 P.M. iki 1 A.M.
KREIPKITĖS Į ROOM 503 
350 — 5TH AVE., 6 P. M.

- (249)

PATAISYTOJOS
PATYRUSIOS PRIE BAIGTINIAIS 

APTARNAVIMU
5 DIENŲ SAVAITE

PREMIER ESSEX LINEN
SERVICE

410 EAST 34TH sjr.

$28

MERGINOS-MOTERYS
18 IKI 50

Lengvas, Švarus Fabriko Darbas
GERA ALGA
APMOKAMOS 

VAKACIJOS—BONAI

PUNCH PRESS 
OPERATORIAI

PIRMIEMS & ANTRIEMS 
ŠIFTAMS.

Uniformos Suteikiama Nemokamai
PROGA PAKILIMAM.

(245)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
113 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

W. MEYER
113 Prospect PI., Brooklyn, N. Y.

GELEŽIES DARBININKAI
MECHANIKAI 

PAGELBININKAI
VIRŠLAIKIAI

NUOLAT DARBAS
CLIFFSIDE IRON &

COLUMN CORP.
311 SECOND ST., !
CLIFFSIDE, N. J.

___________________________________(244)

VYRAI
Su šiek-Tiek Patyrimo
Pjaustymui odos gaminiam

ir darbas prie stalo, j
NUOLATINIS DARBAS

SPALDO PHOTO FRAME CO.
81 WASHINGTON ST. [ 
(Arti Rector St.) N. Y.

(247)

PIRMAS ŠIFTAS OPERUOJA

BARRICINI CANDY Co.
22-19 41ST AVE.

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(K)

8 A. M. IKI 4:30 P. M.

ANTRAS ŠIFTAS OPERUOJA 
4:30 P. M. IKI 1^:30 A. M.

I

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

HOLMESBURG, PHILADELPHIA, 
PA.

(244)

VIRĖJOS

Jaunas medis linksta, se
nas lūžta.

Veršiu nebliovęs, jaučiu 
nebaubsi.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
327 Evergreen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.,

W. SCHADE
327 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

Auksas ir purve žiba.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4007 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LAISVES VAJUS
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

A. Balčiūnas, Brooklyn ........... 138
C. S. Kasparas, Wilkes-Barre .... 132
J. Žilinskas, Lewiston ................  110
G. Shimaitis, Brockton ............. 100
A. Buivid, Dorchester ............. 92
ALDLD 25 kp., Baltimore ......... 84
C, K. Bready, Brooklyn ............. 70
P. Šlajus, Chester ...................... 52
A. Valinčius, Pittston ............... 52
A. Dambrauskas ........................ 52

J. Bakšys, Worcester ............... 50
ALDLD Moterų kp., Binghamton 48
E. Cibulskienė, Nanticoke ........... 26
J. Kazlauskas, Hartford ............ 24
J. Matačiūnas, Paterson ............ 24
J. A. Shunski, Amsterdsftn ........ 23
S. Kuzmickas, Shenandoah ....... 22

Laisvės Darbininkai
R. židžiūnas .................................  84

Kaip minėjome, A. Stripeika ir G. Kudirka neduoda 
niekam ilgai būti pirmoj vietoj. Jie prisiuntė tris nau
jus skaitytojus ir destėką atnaujinimų. Vėl įstojo pir- 
mon vieton.

Philadelphiečiams į pagelbą atėjo P. Walantiene, pri- 
siųsdama naują metinę prenumeratą.

M. Svinkūnienė taipgi prisiuntė naują skaiytoją ir 
daug atnaujinimų.

J. Burba pranešė, kad bostoniečiai nutarė dirbti va
juje ALDLD 2 kp. vardu. Jis prisiuntė vieną naują pre
numeratą ir atnaujinimų.

Į vajų įstojo brooklynietis C. K. Briedis, priduodamas 
naują metinę prenumeratą. Taipgi įstojo C. S. Kasparas, 
iš Wilkes-Barre, Pa., prisiųsdamas naują metinę prenu
meratą ir atnaujinimų.

Sekami vajininkai, įstodami į vajų, prisiuntė atnauji
nimų: C. K. Urban, Hudson, Mass., P. Šlajus, Chester, 
Pa. ir S. Kuzmickas, Shenandoah, Pa .

Sekami pašoko punktais, prisiųdami atnaujinimų: AL 
DLD 25 kp., Baltimore, Md. (per A. Žemaitį) ir A. Bal
čiūnas, Brooklyn, N. Y.

Šiam raštui einant spaudon, gavome daugiau žinių, 
kurios bus paskelbtos prie pirmos progos.

Laisvės Administracija.

J. & B. MAZIROW
4007 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 646 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
72 Sands Street .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. J. KAMINSKI 
Al’s Bar & Grill

72 Sands St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 38 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7409 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE OREFICE
7409 Avenue, U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
EB 611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2882 Gerritsen Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARCELLA V. MORPHY 
2882 Gerritsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 491 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A. TABAKA & M. KRUPNICK 
(M. & M. Diner)

1022 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2156 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOPHIE CHUNSER
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2596 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

P. BURKE
500 Prospect Pi., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 560 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELLIOTT BAR & GRILL, INC.
550 Fulton St.. Brooklyn, N. X.

_______________________ M
MERGINOS, VYNIOTI, UŽKLIJUOTI, MA
ŽI PAKAVIMAI. 40 VALANDŲ SAVAITĖ. 

GERA ALGA. MILTON PAPER, 
119 WEST 24TH ST.

(244)

PATYRUSIOS LEMPOM KLIOšŲ SIUVĖJOS
Taipgi rankom siuvėjos dirbti prie Lempų 

Kliošų. Gera alga. Nuolatinis Darbas.
CHARLES NATURALE, 6 W. 18th Street,

_______________________ M
MERGINOS
Fabriko Darbas

Patyrimas Nereikalingai.
40 VALANDŲ SAVAITĖ. Nuolat 

60c I VALANDĄ
ESSEX METAL PRODUCTS

8 FORREST ST.
BROOKLYN 6, N. Y.

_______________ -Į____(^1
OPERATORĖS

PATYRUSIOS
Prie Sportiškų Drabužių
W.M.C Taisyklės Prisilaikoma

Groblue Sportswear Co.
158 SUMMIT STREI 

NEWARK, N. J. 
TELEPHONE MARKET 2-6086

(247)

VILGYTOJAII ČOKOLADA
TAIPGI MOKINIAI 

BONAI
Nuolat, Apmokamos Vakacijos 

LINKSMOS APLINKYBĖS

Pasitarimai 9 A. M. iki 2 P. M.

BARRICINI CANDY CO.

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.

MOTERYS, ĮDOMAUJANČIOS VIRIMU 
SU NAMŲ AR RESTAURANTO PATYRIMU

GERA ALGA—GREITI PAKILIMAI 
PUIKUS IŠSILAVINIMAS GERO AMATO

TURI MOKĖTI SKAITYTI IB
RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ

56 WEST 23RD ST.. N. Y.
(x)

(X)

NUSTATYMUI VYRAI
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)

(X)

LATHE DARBININKAI
PATYRĘ

Nusistatyti savo darbui. 
Puikiausios Darbo Sąlygos. 
DAUG VIRŠLAIKIŲ 

NUOLAT
Pokarinė proga

MANHASSET MACHINE 
CO.

15 FRONT ST. 
ROCKVILLE CENTRE, L. I.

Telefonas: ROCKVILLE CENTER 3146. 
Priešais R.R. Stotį

(244)

APVALYTOJAI
AMŽIAUS 45 AR VIRŠAUS 

NUOLAT 
VAKACIJOS SU ALGA 

IR BONAI
48 VALANDŲ SAVAITĖ 

$32.50
Pasitarimai 9 A. M. iki 4 P. M.

BARRICINI CANDY CO.
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties) 

(X)

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.
(244)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

MERGINUS
PRADINES AR PATYRUSIOS 

Prie Dešrelėm Žarnų.
GERA ALGA.

NUOLATINIS DARBAS.
Linksmos Aplinkybės.

STANDARD CASING CO.
121 SPRING ST., N. Y. C.

 (246)

TAIPISTĖS
DABAR IR PO KARO 

Linksmos darbo sąlygos ir priežiūra.
6 DIENOS—44 VALANDŲ SAVAITĖ

Viršlaikiai Viršaus 40 Valandų.
HOOVEN LETTERS

352 — 4TH AVE.
LEXINGTON 2-6162

(245)

INDŲ ATĖMĖJOS
Kompanijos Kateteri ja 

VALANDOS: 10:30 A.M. IKI 8:30 P.M., 
5 DIENOS.

>* 612.50 į savaitę, prisideda Valgia. 
Kreipkitės Asmeniškai

AMERICAN THREAD CO., 
260 West B’way, N. Y. Room 803 

 I (245)

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

ARBA KREIPKITĖS
5 P. M. IKI 8 P. M.

MERGINOS-MOTERYS 
16 IKI 40 
KAIPO 

SALDAINIŲ 
PAKUOTOJOS

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
GERA ALGA—BONAI 
NUOLATINIS DARBAS 

APMOKAMOS 
VAKACIJOS

GEROS DARBO SĄLYGOS 
KREIPKITĖS 9—2 P.M.

BARRICINI CANDY CO. 
22-19 41ST AVE., 

LONG ISLAND CITY 
(Išlipkite ant Queens Plaza Stoties)v 

(X)

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

MERGINOS ir MOTERYS
Fabriko darbui

NUOLAT. 40 VALANDŲ SAVAITĖ 
50c Į VALANDĄ

SPALDO PHOTO FRAME CO. 
81 WASHINGTON ST. * 
(Arti Rector St.) N. Y.

 (247)
(X)

VALYMUI MOTERYS
KREIPKITĖS

B. ALTMAN & CO
FIFTH AVE. & 34th ST.,

Personnel Ofise
9tos lubos

(245)

MOTERYS & MERGINOS
DALIAI AR PILNAM LAIKUI 

' SALDAINES PAKUOTI
AR

SKALBYKLOJ DIRBTI
SCHRAFFT’S

56 WEST 23RD ST., N. Y.

MERGINOS 16 IKI 35
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

Fabrike Greenpointėje |
Dienų Darbas 7 A.M. iki 8:80 P.M.:
Naktų darbas 4 P.M. iki 12:30 P.M.

Mokinėms mokestis virš 60c į valandą, po 6 
mėnesių pamatinė kaina virš 70c j 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. į (248)

MERGINOS 16 IKI 85
Dirbti Gyvybiniam Apsigynimo 

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

55c į valandą laike mokinimosi ir pamatini 
kaina 65c po 6 mėnesių. Laikas ir pusi viri 

40 valandų.
MUZIKA LAIKE DARBO 

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

Matykite Miss Hirsch
Reikia turėti USES paliuosavimą ir 

būti U.S. .Piliete. i (248)

MERGINOS-MOTERYS
FABRIKO DARBAS

BŪTINOJE PRAMONĖJE 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
Proga uždirbti iki $30 į savaitę už 

trumpo laiko.
5 DIENŲ SAVAITE 

MUZIKA JUMS DIRBANT. 
APTARNAUJAMA KAVA. 

OPPENHEIMER CASING CO. 
430 WASHINGTON ST., N. Y. C. 

(Kamp. Vestry St., arti Canal St. Stoties.
7th ir 8th Ave. Subvės) 

Iš būtinų darbų reiki* turėti paliuoaavimų
,(2U)
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Šeštas puslapis Laisvi—Liberty, Lithuanian Daily Pirmadienis, Spalių 16,

NewWko^ėž^Zlnios
Kariškių Dovanoms 

Ekstra Diena
Kadangi 15-ta pripuola sek

madienį, paštas neveiks, tad 
užjūriečiams kariams kalėdi
nių dovanų pundeliai bus pri
imami ir pirmadienį, spalių 16- 
tą, iki pusiaunakčio.

Richmond Hill, N. Y

FILMOS - TEATRAI

Kaip “Žinios” Paslepia nuo Mūsų Žinias
Amerikos reakcinių interesų 

palaikomoji spauda visuomet 
mokėjo pūsti miglą žmonėms į 
akis. Ji visuomet mokėjo iš 
nieko išpūsti burbulą, esamą 
svarbią, tikrą žinią nukniauk- 
ti-paslėpti arba iš jos atrinkti 
menkiausią frazę ir pagal tą 
perstatant dalyką jį padaryti. 
buvus nevertu ir tos vietos,, 

, kiek duota.
Tačiau šių pastarųjų savai

čių laikotarpiu prašokama vi
sos lig šiol buvusios kraštuti- 
nybės.

“Žinios” Apie Willkie

Pavyzdin: mirė Willkie, li
berališkojo republikonų spar
no vadas. Reakciniai republi
konai oficialiai šoko savintis 
Willkie. Girdi, jei jis būtų gy- 

j venęs, jis būtų rėmęs hoove-

Pora “Jaunuolių” Prisirašė j 
Prie Lit. Draugijos 185 Kp.
E. New Yorke ir Richmond 

Hill lietuvių gyvena nemažai, 
bet jie labai išsisklaidę. Todėl 
ir Literatūros Draugijos 185- 
kuopos nariai labai išsisklai
dę arba, geriau pasakius, su
rankioti iš visų kampų. Vieni 
gyvena net Ridgewood, N. Y., 
kiti Huntington, L. L, treti— 
Coney Islande. Bet dar dange- J1°, \. v. , . . 'rimu republikonų kandidatą ]ho iv o ant uintnc rruunriQB- I V

prezidentus, Dewey. Bet Will- 
kie to niekur nebuvo pasakęs. 
O kad jis, vadovaujantis re- 
publikonas, šioje svarbioje 
kampanijoje lig šiol nematė 
reikalo pasisakyti už jį, tai jau 
aišku, kur stovėjo jo simpati
jos. Gi visi žinojo, kad 
vo svarbiaisiais krašto 
saulietiškais klausimais 
ties nusistatymo, kaip 
dentas Rooseveltas.

Daleiskim, kad Willkie as
meniškai prezidento Roosevel
to ir nemylėjo, kaip kad tikri
na reakciniai republikonai. Tai

lis ir čia, ant vietos gyvenan- į 
čių, galėtų prigulėti, bet kuo
met užkalbini, kad prisirašytų, 
tai vieni numykia, kiti nusi
skundžia, kad jau per seni ir

drabužių, jei- 
del Lietuvos 

sutiko patar- 
kalbėtis apie

jis bu- 
ir pa
to pa- 
prezi-

Aną dieną užeinu pas drau
gus Maižius paprašyti, ar jie 
negalėtų priimti 
gu kas atneštų 
žmonių. Mielai 
nauti. Pradėjus
karo eigą, apie veikimą, orga
nizacijas, — drg. D. Maižis 
sako:

—Kada čia kuopa susiorga
nizavo, tai keletą metų pri-i 
klausiau, bet vėliau kokiu tai ^4 rodo jo sutikimas su pie- 

Drg. E. ridento Roosevelto politika ir 
jo nepasisakymas už Dewey 

nepri-1 esant tos pačios partijos žmo- 
i gumi ? Kiekvienas supras ir 
republikonų vadovybė supran- 

I ta, jog tai rodo nesutikimą su 
Hoover-Dewey politika.

To supratimą parodė reak
cininkai per Hooveriui-Dewey 
“pasilieciavojusią” spaudą net 
Willkiui mirus. Pirma visaip 
jį peizojusi, toji spauda tarsi 
atsivertė prisitaikydama masių 
sentimentui. Koks Willkie bu
vęs didis, vaitojo toji spauda. 
Bet buvęs rooseveltinių ap
gautas, tačiau dabar atgaila
vęs ir kad jau būtų roosevelti- 
niams davęs, tai davęs, jei tik 
būtų pagyvenęs iki rinkimų 
dienos.

Tačiau tuo pačiu kartu sten
gėsi Willkie įtaką masėse pa
slėpti. Unijų vadų gedulio pa
reiškimų daugelio nesiteikė 
nei paminėti. O kuriuos jautė
si negalį nepaminėti, tai įbru
ko kur nors į tokį užkampį, 
kur niekas svarbių žinių nesi
tiki? Į

Vienas New Yorko laikraš
tis, Daily News, štai kaip nu
kniaukė virš 30 tūkstančių su
plaukusios Willkie išlydėti pu
blikos. Ir nemelavo. Ne. Ta
me jūs niekaip negalėtumėte 
įkaitinti. To negalėtumėte įro
dyti. Tai tik nuslėpė. Kaip ?

Aritgalvyje pasakyta: “2,- 
500 paskutinėse pamaldose už 
Willkie.” Taip, tiek tik te
galėjo tilpti bažnyčioje. Tai 
buvo mūsų krašto įžymybės. O 
apie 35,000 negalėjusių įtilpti 
bažnyčioj stovėjo už policijos 
kardono gatvėse ir ant šaligat
vių prie presbiteri jonų baž
nyčios. Gi pačiame svarbiaja
me pirmame paragrafe žinios 
pasakyta:

būdu išsibraukiau.
Maižienė priduria:

—Negražu niekur 
klausyti, aš norėčiau prisira-I 
šyti prie Lit. Draugijos, tik ne-! 
žinau, ar senus priims?

Pasakiau, kad prigulėti prie 
Lit. Draugijos amžius nekliu
do. O jeigu negali į susirin
kimus lankytis, tai ir čia ne
skaitoma prasižengimu. Tuo
met drg. Maižienė pareiškė:

—Aš prisirašysiu.
Draugas Maižis įsimaišo:
—Pirmiau mane prirašys, 

tai tu galėsi už dešimtį centų 
priklausyti.

Čia aš draugui Maižiui “pa
kišau” koją: sakau, kad drg. 
Maižienė gali prisirašyti, mo
kėdama $1.50 ir jus prirašyti 
tik už 10 centų.

Vos spėjau taip pasakyti, 
draugė Maižienė pašoko ir ta
rė :

—Duok dešimtuką 1
Paėmus iš Maižio dešimtu

ką, pati pridėjo $1.50. Dabar 
mūsų kuopa turi du “jauniau
siu” narius — draugas Maižis 
pasiekė 74 metus, o drg. Mai
žienė, rodos, 67 metus.

Ar tai ne sarmata kitiems, 
kurie daug jaunesni ir neprisi
rašo, nusikųsdami, kad jau 
per seni.

V. Paukštys.

New Yorko West Sidėj pla
nuojama įsteigti amatų moky
klą su vieta 1,520 studentų. 
Lėšuosianti pusantro miliono 
dolerių.

East New Yorke moterys 
taip skaitlingai registruojasi 
balsavimams, kad ten dabar 
kalbama, jog “moters vieta 
randasi registracijos būdose.”

Jubilejinis Dienraščio 
Laisvės Koncertas

Sveikinkime savo dienraštį Sidabrinio Jubile- 
jaus proga! Masiniai dalyvaukime Jubilejaus 
minėjimo Koncerte, 12 d. lapkričio-Nov. 12, 
Brooklyn Labor Lyceum, 949 Willoughby Ave.

Puiki programa ir gera orkestrą šokiams.
Koncertas prasidės 3:30 vai. po pietų, šokiai 

nuo 7 vai. vakaro.
Koncertui įžanga 80c, $1.25 ir $1.50. Vien tik 

šokiam įžanga 60c. Valdžios taksai įskaityti.
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“Dvasioje persiėmusioj in
ternacionalizmu, kurio jis bu
vo uolus apaštalas, 2,500 as
menų 5th Av. Presbiteri j. baž
nyčioj atsisveikino su Hoosier 
vyruku, kuris patapo didžia 
pasauline figūra — Wendell 
Willkie.”

Iš to viso atrodytų, kad jis 
buvo tik tokio “dydžio pasau
line figūra,” jog tik 2,500 as
menų tematė reikalo jį atsi
sveikinti. Tik toli, iš 2-ro į 44- 
tą puslapį nuneštoj žinios pa
baigoje, po ilgo vingiavimo pa
sakyta: “Lauke dar tūkstan
čiai stovėjo norėdami pamaty
ti apeigas.”

Tik “pamatyti 
Willkie išlydėti, 
mas tūkstančiai,
kada čia buvo trisdešimt pen
ki tūkstančiai, nieko nepasako. 
Galėjo reikšti du tūkstančius 
arba ir šimtus tūkstančių.

Tai su tokiomis neva žinio
mis skursta nežinystėje tūks
tančiai amerikiečių lietuvių, 
kurie neskaito demokratinės 
pažangios spaudos, kokia ry
tuose yra dienraštis Laisvė. 
Niekas, kas tik nori žinoti tie
są apie demokratiškąjį, o ypa
tingai apie darbininkų judėji
mą, negali skaitytis tiesą ži
nančiu, jeigu neskaito Laisvės.

Piliečių Kliubo 
Prakalbos

Š. m., spalių 20 dieną (penk
tadienį) Brooklyno Lietuvių 
Amerikos Piliečiu Kliubas ruo
šia masinį mitingą-prakalbas. 
Jos įvyks Kliubo salėje (kam
pas Stagg St. ir Union Avė.). 
Pradžia 8 vai. vak.

Kalbės nuo visų trijų srio- 
vių kalbėtojai. Jie kalbės die
nos klausimais, — žinoma, vy
riausiai prezidentinių rinkimų 
klausimu.

Visi kviečiami ateiti.

kė, bet kuria vesti kliudė vi- 
sokios bėdos.

Greer Garson ir Walter Pid- 
geon vaidina principinėse ro
lėse. Gaminta Metro-Goldwyn- 
Meyer’s studijose, pagal Louis 
Bromfield novelę.

Teatro scenoje "American 
Rhapsody.” Jos perstatyme 
dalyvauja Glee Kliubas, Roc- 
kettes, solistė June Forrest ir 
kiti.

Karo Tarnybai Reikia 
10,000 Slaugių

944

Pepper, demokratų kamjpani 
jos vedėjas Bob Hannegan,
gub. Dewey ir kiti miesto ir 
valstijos pareigūnai.
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dar-

gre-
pu-

Columbo Dienos Parade 
Buvo Italy Vėliavos

apeigas,” ne 
Gi pasaky- 

tokiu atveju,

Štai, Kokių “Mokslų” ir 
“Sveikatų” Gali Gauti 

Už Pinigus
New Yorke tapo suareštuo

tas ir sulaikytas teismui pa
varytais apsiželdinęs dėl įspū
dingumo) vyrukas, kuris už 
pinigus galėjo duoti viską esa
mą ant svieto, jeigu turintysis 
pinigų buvo užtenkamai naivus 
tuos pinigus išmesti už dyką.

Areštuotasis, George Wil
liam Manus, 24 m., gyveno 82 
Sterling Place, Brooklyne. O 
iškilmingais vardais nesamų 
įstaigų antrašui-ofisui palaikė 
du mažus kambariukus ant 
garsiosios New Yorko Park 
Avenės, numeris 103.

Manus buvo vedėju (dean) 
nesamos New York College of 
Psychiatry. O kad iškilmin
giau skambėtų, jinai dar buvo 
divizija Golden State Univer
sity of Los Angeles.

Vardan tų nesamų. įstaigų 
jis lengvatikiams arba norin
tiems svietą apgaudinėti išda- 
vinėdavęs visokius laipsnius ir 
diplomus kainomis nuo $350 
iki $800 ir vis sakydavęs, jog 
jiems nupiginąs nuo $1,000.

Diplomai — ne viskas. Jis 
būdavęs ir sveikatos patarėju. 
Jis mokinęs užauginti ant pli
kės plaukus ir kaip turėti svei
kus vaikus. Kaip jis tą “moks
lą” pravedė, nesunku suprasti 
iš kam nors duoto patarimo, 
kad planuojantieji šeimyną 
turį išvažiuoti kur nors į va
sarnamį, pavalgyti žolės, pa
sivolioti žolėje. Po to jau ga
lės susilaukti sveikų vaikų.

Su plikių ir vaikų teorijomis 
jis gal būtų ir ilgai bizniavo- 
jęs, nes tam kostumerių nie
kad netrūksta. Bet tie diplo
mai jį įkliudė. Jis čia susidū
rė ir su lavintais žmonėmis, 
kurie suprato, jog diplomai 
nors ir be galvos esančiam, bi
le duodi dolerį, atsiduoda ap
gavyste. Jį pradėjo tyrinėti ir 
dabar jis savo “mokslus” tu
rės paaiškinti teisme.

Mes dar rengiamės balsuoti 
—registruojamės balsavimam, 
bet 229,752 kariškiams jau po 
rinkimų. Nuo jų gauta jau nu
balsuoti balotai.

Mrs. Anne F. Taylor, new- 
yorkietė, taip vadinamos 
“aukštosios draugijos” ponia, 
įkaitinta vogime gražmenų 
nuo turtingų savo draugių.

BETTE DAVIS

žymioji aktorė Bette Davis 
pasisakė už iš naujo išrinki
mą Roosevelto prezidentu at
einančiuose rinkimuose, rugsė
jo 21-mą. Jos graži prakalba 
tuo klausimu tilps Moterų ži
niose šį trečiadienį. Jinai spe
cialiai atsišaukė į moteris, ku
rių mylimieji kariauja visuose 
mūsų karo prieš fašizmą fron
tuose. Bette pasirodė taip jau 
puikia kalbėtoja, kaip kad ji
nai yra puiki aktorė. Ji kalbė
jo New Yorke menininkų ir 
mokslininkų suruoštame mitin
ge, rugsėjo 21-mą, Madison 
Square Gardene.

Kriminalistai Panaujino 
Savo Karą

irNew Yorke prie 74th St.
East River Drive rasta pašauti 
ir pusgyviai išmesti iš mašinų 
du iš kalėjimo paleisti krimina
listai.

Vienas iš pašautųjų yra Ben
ny John Intersimone, 21 m., 
gyvenęs 343 E. 10th St., o kitas 
—Sebastian Ofria, 29 m., 1266 
Olmstead Ave.

Nuvežus į ligoninę jiem per
leista kraujo, bet gyvastys jų 
vis tebebuvo pavojuje. Spėja
ma, kad tai pasekmė gengės 
nepasidalinimo galia.

Kainų. Administracijos advo
katas Maury E. Doros pasi
traukė iš tarnybos. Užsiimsiąs 
privatiška praktika.

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 BARBERIA]

“Volga-Volga” Stanley 
Teatre su “Gulliver”

Pereitą ketvirtadienį Stan
ley Teatre, 7th Avė. ir 42nd 
St., New Yorke, pradėta rody
ti Sovietų komiška-muzikališ- 
ka filmą “Volga-Volga.” Fil
mą atvaizduoja tuos laikus, 
kada tarnaitė, skaitoma tin
kant tik bulves skusti ir po
nams patarnauti, palieka po
nus, pradeda mokintis sudėtin
go darbo industrijoj ir kovoda
ma prieš trukdytojus už pakė
limą produkcijos iškyla į 
bo didvyres.

“Volga-Volga” rodoma 
ta “The New Gulliver,”
pečių teatro, kuris pradėjo 
antrą savaitę. Ta lėlių koman
da įdomi kiekvienam, o vai
kam ypatingai. Jie krykštau
ja džiaugsmu, matydami tuos 
mažyčius dirbtinus “žmogy- 
čius” veikiant ir kovojant.

Neužilgo, po užbaigimo ro
dyti tas dvi, į Stanley ateina 
nepaprastos grožės ir reikš
mingumo filmą “Rainbow,” 
pagaminta pagal Vandos Vasi- 
levskos to vardo veikalą iš gy
venimo nacių okupacijoj.

Embassy Žinių Teatruose
Rodoma iš Al. Smith ir 

Wendell Willkie šermenų, iš
traukos iš abiejų prezidenti
nių kandidatų prakalbų, iš pa- 
rašiutistų kovų prie Rhine.

Paramounte Smagi Komedija
Šiame teatre (prie Times 

Square) pereitą trečiadienį 
pradėta rodyti komedija “Our 
Hearts Were Young and Gay.” 
Komedija yra tikrai komiška- 
juokinga, duoda valandą su 
virš linksmo pobūvio.
Roxy Teatre Misteriška Filmą

“Laura,” 20th Century-Fox 
nauja filmą, pradėta rodyti 
pereitą trečiadienį Roxy Te
atre, 7th Avė. ir 50th St., New 
Yorke.

Gene Tierney vaidina Laurą. 
Kiti vadovaujančiose rolėse 
yra: Dana Andrews, Clifton 
Webb, Vincent Price ir Judith 
Anderson.

Scenoje Hazel Scott, Jackie 
Miles, Jerry Wayne ir kiti.

Filmą einasi apie meilę, 
žmogžudystę, jieškojimą pik
tadarių ir jų išaiškinimą.

Radio City Rodo Romansą

Naujai pradėtoji rodyti Ra
dio City Music Hall filmą 
“Mrs. Parkington” yra roman
sas apie romantišką teatrinin
ką, turintį gana bėdų su pačia 
ir kitkuo. Jis, pagaliau, iškyla 
į turtuolį ir pasiima sau žmo
nele tą, kurios pirmiausia sie
r
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DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

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

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta.

VALANDOS:

Lietuvių Kūro Kompanija 
Nelaukite, iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutiniam 

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

Pirmu kartu po ilgo laiko— 
nuo Perlų Uosto — Columbus 
dienos minėjimo parade, New 
Yorke, nešta Italijos vėliava, 
greta mūsų žvaigždėtosios. Ir 
pirmu kartu dalyvaujantieji 
parade italų ir visų tautų kil
mės amerikiečiai girdėjo svei
kinimą iš Italijos. Tas ameri
kiečių iškilmes Columbo pa
garbai sveikino Italijos prem
jeras Bonomi, atsišaukdamas į 
Ameriką “priimti Italiją taip, 
kaip priimama daug iškentėju- 
si sesuo.”

Dalyvavo apie 50,000 publi
kos.

Paradui vadovavo majoras 
LaGuardia. Garbės tėmytojų 
pastolyje, be kitų, stovėjo se
natorius Wagner, senatorius C.

Kariškai tarnybai reikia tuo
jau dešimties tūkstančių slau
gių, jeigu norima tinkamai ap
rūpinti mūsų kariškius. Taip 
pareiškė lt. pulkininke Bernice 
M. Wilbur, armijos slaugybos 
.direktorė Viduržemio Jūros 
srityje.

Pulkininke Wilbur, 331 me
tų, išbuvus 38 mėnesius Užjū
ryje, šiomis dienomis sugrįžo. 
Ji raportavo padėtį Armijos 
su Visuomene Santikiams įstai
gos raštinėj, 90 Church St., 
New Yorke. Savo pranešimą ji 
pamatavo armijos generalio 
operacijų daktaro maj. gene
rolo Norman T. Kirk paduo
tais daviniais.

Wilbur sako, jog iš 40,000 
armijos slaugių, 27,000 jau 
randasi užjūriuose, o likusios 
—kariškose ligoninėse šiame 
krašte.

Kiaulių neganęs, ponu 
nebūsi.

Pagal Jurgį ir kepure.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.
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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 Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

į lsZkEca restaurant
; STANLEY RUTKŪNAS
• SAVININKAS

• PUIKIAUSIA LIETUVIŲ RESTAURACIJA BROOKLYNE
• PAUKŠTIENOS PIETOS ŠEŠTADIENIAIS,
J SEKMADIENIAIS IR KITOKIOSE ŠVENTĖSE
! Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

BROOKLYN

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

SALES dčl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir (t. Puikus 
oteičius su naujausiais {taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. STagg 2-8842

282 UNION AVĖ.
Tel. EVergreen 4-9612

FOR THOSE
YOU LOVE!

SHOP AT LIPTON’S

Vyriškas 
Žiedas

Daimonto
Žiedai nuo 

ir

Jeweler
ADARA VAKARAIS

SIRTHSTONE __
i Žiedai $0.95 

ii aukštyn

ii a
M

$19.95 
aukštyn

$19.95 
ii aukštyn

Už Mažus
Rankpinigius
Palaikysime

Jums
KALĖDŲ
DOVANĄ

UŽSISAKYKITE
ANKSTI

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661 ROBERT LIPTON,
T01 GRAND ST., B’KLYN. ST.

Mes Turime Įvairių 
Rūšių Laikrodėlių 

BULOVĄ 
BENRUS 
GRUEN 

LONGINES 
JULES 

JURGENSEN




