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Gražus Sumanymas.
Reikalingas Geras Planas.
Kur Ju Atskaitos?
Lietuvos Žmonės Geriau

Žino.

Rašo A. Bimba.

Pastebėjau, kad d. Jasilio- 
nis prisimygęs kelia klausimą 
steigimo Amerikos Lietuvių 
Kultūrinio Archyvo. Jis sako
si susirašinėjęs su daugeliu 
žmonių ir gavęs prielankių 
atsiliepimų.

O kad žodžiai būtų paremti 
darbais, Jasilionis renka se
nas lietuviškas knygas ir didi
na savo biblioteką.

Kultūrinio Archyvo idėja 
yra labai graži. Ją reikėtų 
nuoširdžiai paremti.

Jasilionis rašo:
Taigi iš šių kelių priminimų 

apie svarbą paliesto klausimo, 
galima spręsti, kad tinkamą 
planą nutiesus ir darbo vado
vybę paėmus kuriai žymiai or
ganizacijai — Amerikos Lietu
vių Kultūrinis Archyvas būtų 
galima įkurti.

Metelionis sako, kad tokį 
darbą galėtų imtis ALDLD 
Centras. Aš pritariu ir kartu 
sprendžiu, kad tinkamai šį 
klausimą išrišus ir darbo pra
džią paskelbus, būtų pritari
mas ir parama!

Aišku, kad Lietuvių Litera
tūros Draugijos Centralinis 
Komitetas šitą sumanymą rim
tai apsvarstys. Bet gerai 'bū
tų, kad Jasilionis, Metelionis 
ir kiti draugai pagalvotų apie 
konkretų planą.

Tokiam archyvui reikia ge
ros, pastovios vietos. Tokios 
vietos užlaikymas nemažai 
kaštuotų. Kas tas lėšas pa
dengtų?

Kas rūpintųsi tokio archyvo 
vedimu, tvarkymu ir prižiūrė
jimu ? Ar atsiras toks geras 
žmogus, kuris savo laiku be 
atlyginimo tą darbą pasiims 
ant savęs? O jei neatsiras, iš 
kur ir kas jam už darbą at
lygins?

Matote, tuojau iškyla visa 
eilė klausimų. Jiems reikia tu- 
rėti atsakymą.

Tautininkai, klerikalai, men
ševikai turi fondus ir renka 
aukas “Lietuvos reikalams.” 
Bet kur tos aukos eina? Kur 
jų atskaitos? Kokiems “Lietu
vos reikalams” tos aukos iš
leidžiama? Jokių atskaitų nė
ra.

Kas kita su pažangiosios vi
suomenės fondais ir aukomis. 
Visos jos skelbiamos spaudoje. 
Visos jos nueina skiriamiems 
tikslams.

Paimkime, štai, Sovietų Są
jungos Medikalės Pagelbos 
Fondą, arba dabar vedamą 
Pundelių Vajų. Plačios, smulk
meniškos atskaitos telpa spau
doje.

Už tai plačioji visuomenė 
turi pasitikėjimą ir gausiai re
mia tuos vajus.

Puikiai, gražiai ir teisingai 
Lietuvos žmonės 1940 metais 
pasinaudojo demokratiniais 
principais ir nusibalsavo, ko
kios santvarkos jie nori, ko
kias nepriklausomos Lietuvos 
jie trokšta.

Jie nutarė įsivesti tarybinę 
santvarką ir prisidėti prie Ta
rybų Sąjungos.

Tai jų. balsas ir jų valia. Su 
tuomi reikia skaitytis. Tai rei
kia pripažinti. Iš lauko dikta
vimas jiems nereikalingas ir 
neteisingas.

Betgi anti-lietuviškoji kleri
kalų, tautininkų ir menševikų 
spauda užsispyrė tą teisę Lie
tuvos žmonėms atimti, jų pa
reikštą valią paneigti. Jie no
ri užkarti Lietuvos žmonėms 
kruvinąjį smetoninį režimą ir

Darbo žmonių 
Dienraštis
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AMERIKIEČIAI UŽKARIAVO VISĄ NEW GEORGIA SALA
Jungi. Valstijų Kariai Paėmė 
Bairoko, Paskutinį Japonų 
Punktą New Georgia Saloj
Australija. — Generolo 

MacArthuro štabas prane
šė, kad Jungtinių Valstijų 
kariuomenė paėmė Bairo- 
ko uostą, šiauriniame New 
Georgia salos gale, ir su
naikino bet kokį japonų ar
mijos pasipriešinimą visoj

Iš Amerikos Veikdami, 
Lėktuvai Supleškino 10 

Nacių Submariny
Washington. — Didieji 

Jungtinių Valstijų bomba- 
nešiai Liberatoriai su tam 
tyčia prietaisais prieš sub- 
marinus, pakildami iš Ame
rikos, neseniai nuskandino 
Atlanto Vandenyne penkis 
vokiečių submarinus, sun
kiai sužalojo kitus penkis, o 
likusius tris privertė bėgti. 
Priešų submarinai smarkiai 
gynėsi ir sužeidė kai ku
riuos amerikiečių lakūnus, 
bet visi Jungtinių Valstijų 
bombanešiai saugiai sugrį
žo.

Tie bombanešiai medžiojo 
submarinus net per 1,000 
mylių nuo Amerikos kran
tu.

Per tris mėnesius pirm 
šio amerikiečių žygio, Tal
kininkai nuskandino 90 
Hitlerio' submarinų.

VOKIEČIAI SUĖMĘ 
DANUOS KARALIŲ
London, rugp. 29. — Pra

nešama, kad naciai arešta
vę Danijos karalių Chris- 
tianą.

Pirm to, atsistatydinęs 
Danijos ministerių kabine
tas.

. Hitlerininkai įvedė griež
tą karo stovį visoje Danijo
je. Jie stengiasi nuslopint 
danų streikus, demonstra
cijas ir sabotažo veiksmus 
prieš nacius. Nutrūko tele
fono susisiekimai tarp Da
nijos ir Švedijos.

Dariai jūreiviai sunaikino 
kelis savo karinius laivus, 
kad naciams jie netektų.

šeši kariniai Danijos lai
vai ištrūko į Švediją.

Danijos darbininkai išėję 
į generalį streiką prieš na
cius.

kapitalistinę išnaudojimo san
tvarką.

Mūsų pozicija tokia: Lietu
va priklauso Lietuvos žmo
nėms. Jie pasisakė, ko jie nori. 
Mes jų valią gerbiame.

Amerikiečiai neturi teisės 
jiems diktuoti.

toj saloj. Bairoko buvo pa
skutinis ten japonų atspir
ties punktas.

Priešų likučiai, matyt, 
nakties laiku valtimis, iš
trūko iš Bairoko per 10 my
lių pločio jūros rankovę, į 
Vilą Kolombangaros saloje, 
į šiaurius nuo New Georgia 
salos, centraliniame Salia
mono salyne. Sprukdami 
japonai, tačiau, paliko di
delius savo maisto sandė
lius ir kiekius ginklų ir a- 
municijos. Vadinasi, jie su 
išgąstinga paskuba nešdino
si iš ten.

Bairoko yra už 12 mylių 
j šiaurius nuo pirmiau ame
rikiečių užimtos Mundos.

Jungtinių Valstijų ka
riuomenė į New Georgia į- 
siveržė liepos, mėnesį. Pirm 
to amerikiečiai staigiu žy
giu atėmė iš japonų Riendo- 
vos salą, į vakarus nuo New 
Georgios, o paskui Velia 
Lavella salą.

Amerikos bombanešiai ir 
torpediniai lėktuvai dabar 
pleškina japonų lėktuvų 
stovyklą ir kitus įrengimus 
Viloj ir abelnai Kolomban
garos saloj.

Jungt. Valstijų lakūnai 
sužalojo dar vieną japonų 
šarvuotlaivį ties Bougain
ville sala, šiaurinėje daly
je Saliamono salyno.

Praeitą ketvirtadienį a- 
merikiečiai, paleisdami Vi- 
lon 24 tonus oro bombų, nu
šovė žemyn ir 12 japonų 
lėktuvų.

VENGRIJA NORI 
TAIKOS

Vengrijos radijas, po spe- 
cialio jos ministerių kabine
to posėdžio, pareiškė: 
“Vengrų valdžia dabar te
turi tik vienlą siekimą — 
taiką.”

LIETUVIŠKIEJI RAUDONOSIOS ARMIJOS PULKAI SĖKMINGAI ŽYGIUOJA —prIeš hil
Maskva. — Rašo S. Pet- 

ronaitis:
Lietuviški Raudonosios

Armijos būriai pastaruoju 
laiku, per įveržtus mūšius 
prieš hitlerininkus, atėmė 
iš priešų visą eilę pozicijų 
ir gyvenamų vietų. Ypač 
žymėtinas yra smūgis, ku- 
riuom lietuviai užėmė vie
ną svarbų tvirtovišką vo
kiečių punktą:

Lietuviai pėstininkai su 
prieštankinėmis patranko
mis ir tankais užpuolė na
cius. Jaunesnysis puskari
ninkis (sardžentas) Strikai
tis su savo prieštankiniu 
šautuvu nušlavė priešų ba
terijos artileristus, kurie 
buvo pastoję kelią mūsų ka-

New York. — Anglijos 
žinių ministeris Brendan 
Bracken savo pasikalbėjime 
su laikraščių atstovais Wal
dorf - Astorija viešbutyje 
penktadienį užreiškė, jog 
Talkininkai turi padėti So
vietų Sąjungai prieš vokie
čius, “beveik nepaisant, 
kiek tatai jiem lėšuotų.”

Dabartinis Talkininkų o- 
fensyvas prieš Italiją “ne
turėtų mus sulaikyt nuo sa
vo armijų iškėlimo į dauge
lį kitų punktų” Europos že
myne, sakė Bracken.

Anglijos ministeris Bra
cken smerkė tokius laikraš
tininkus ir radijo kalbėto
jus, kurie pasakoja apie 
“galimybę” atskiros taikos 
tarp Sovietų Sąjun
gos ir Vokietijos. Tokie pa
skalai yra Berlyno propa
ganda, kuria naciai nori su- 
kiršyti anglus ir amerikie
čius prieš Sovietus, suskal
dyti Talkininkų jėgas taip, 
kad naciai “galėtų išvengt

MILŽINIŠKAS ORO 
SMŪGIS NURNBERGUI

London. — Naktį iš pen
ktadienio į šeštadienį šim
tai Anglijos bombanešių 
numetė 1,500 tonų gaisrinių 
ir sprogstamųjų bombų į 
Nurnbergą (Nurembergą), 
geležinkelių centrą, mašinų 
ir chemikalų fabrikų mies
tą pietinėje Vokietijoje; su
pleškino geležinkelių stotis 
ir karinius fabrikus. Anglai 
neteko 33 bombelių.

Londono laikraštis Daily 
Express teigia, kad jau ei
nančios slaptos derybos 
tarp Italijos valdžios ir tal
kininkų dėl taikos.

Amerikos lakūnai sužalo
jo Italijos šarvuotlaivį ir 
kitą laivą Taranto uoste.

riams. Tuo tarpu vyresny
sis puskarininkis D. Neršu- 
lis dviem šūviais iš kavo 
prieštankinio šautuvo su
naikino priešų kulkosvai
džio lizdą. Puskarininkiai 
Č'ajetas ir Lange ir kor.po- 
ralas Baukinas puikiai vei
kė prieštankinėmis savo pa
trankomis, kurių šoviniai 
krito tiesiog į vokiečių ap
kasus. Mūsų artileristai ir 
tankai nušlavė šaudomuo
sius priešų punktus; buvo 
užimta aptvirtintos vokiečių 
pozicijos; ir mūsų kovūnai, 
be jokių nuostolių iš savo 
pusės, galėjo žygiuoti to
lyn į vakarus.

Strikaitis, D. Neršulis ir 
čajetas buvo pristatyti do

bausmės už žvėriškus savo 
darbus,” pareiškė Bracken. 
“Tokie gandai įžeidžia Ru
siją. O Rusija dar niekuo
met nėra sulaužius savo 
duoto žodžio.”

Kas liečia Stalino neda
lyvavimą Quebeko pasitari
muose tarp prez. Roosevel
to ir Anglijos premjero 
Churchillo, tai anglų minis
teris Bracken sakė:

“Mes turime atsižvelgti į 
tai, kad Stalinas yra labai 
užsiėmęs karo vedimu. Jis 
negali laiko surasti tokioms 
konferencijoms,” tarė Bra
cken:

“Mes riorime kaip galint 
greičiau palengvinti Rusijai 
karo naštą. Mes supranta
me, kokį darbą ji atlieka 
baisiomis milionų gyvybių 
lėšomis. Beveik neskaičiuo
dami savo lėšų, mes turime 
dėti didžiausias pastangas, 
kad nuimt kiek sunkenybės 
nuo Rusijos pečių.”

DIDELĖ NELAIMĖ 
ANGLIAKASYKLOJ

Birmingham, Alabama.— 
Per sprogimą angliakasyk- 
loje arti šio miesto žuvo 17 
mainierių, 24 sužeista ir 
dar pora tuzinų tebėra už
griūti, nežinia, ar gyvi ar 
mirę.

SOVIETŲ ARTILERIJA 
PASIEKIA KIJEVO 

GELŽKELĮ
London, rugp. 29.—Rau

donoji Armija per dieną 
pažygiavo tris iki penkių 
mylių į vakarus nuo savo 
užimto Sevsko, artyn gele
žinkelio einančio tarp 
Briansko ir Kijevo. Tokiu 
būdu didžiosios Sovietų ka- 
nuolės jau gali bombarduo
ti šį geležinkelį.

vanoms bei garbės ženklams 
už jų drąsą ir gabumus ko
voje.

Vienas lietuvių kovūnų 
dalinys prasiveržė į vokiečių 
užnugarę, sudavė priešam 
netikėtą smūgį ir išvijo 
juos iš kaimo. Kiti mūsų 
kariai netoliese užtaisė spą
stus besitraukiantiems at
gal vokiečiams, pasitikdami 
juos kruša rankinių grana
tų "ir automatinių šautuvų 
ugnies ir nušluodami daug 
hitlerininkų.

Mūsų lietuviai kovūnai 
nedavė priešam progos at
sigriebti; įpėdžiui vydamie
si besitraukiančius . vokie
čius, jie įsiveržė į antrą 
kaimą ir užėmė jį po trum

Užėmus Sevską, Raudonoji 
Armija Gręsia Svarbiausiam 

Nacių Geležinkeliui
London.—Raudonoji Ar

mija per įtūžusias kautynes 
atėmė iš vokiečių Sevsko 
miestą prie vieškelio, už 
85 mylių į pietus nuo Bri- 
ansko, ir tą pačią dieną at
vadavo dar 20 miestų, mies
telių ir kaimų. Mūšiuose 
dėl Sevsko tapo nukauta 5,- 
000 hitlerininkų ir nelais
vėn paimta 700. Naciai bu
vo pavertę Sevską į savo 
tvirtumą.

Užėmę šį priešų atspir
ties centrą, sovietiniai ko
vūnai grumiasi artyn gele
žinkelio, kuris eina tik už 
20 mylių nuo Sevsko, ir jun
gia Brianską su Konotopu 
ir Kijevu.

Perkirtus Sovietams šį 
geležinkelį, hitlerininkai ne
tektų svarbiausio susisieki
mo tarp ccentralinio ir pie
tinio savo frontų.

Sevskas tapo paimtas, at
akuojant r a u d o n armie- 
čiams nacius iš dviejų šo
nų — iš šiaurių ir pietų. 
Pirm sovietiniams, pėstinin
kams šturmuojant priešus 
mieste, galinga raudonoji 
artilerija ir bombanešiai su
triuškino vokiečių apsigyni
mus.

Su Sevsko paėmimu 
Raudonoji Armija yra nu
bloškus hitlerininkus jau 
500 mylių į vakarus nuo 
Stalingrado.

Charkovo fronte Sovietų 
kovotojai per dieną pažy
giavo dar tris iki penkių 
mylių pirmyn, ištaškė at
kaklius vokiečių pasiprieši
nimus ir užėmė apskričio 
miestą Kotelvo ir eilę ma
žesnių gyvenamų vietovių.

• United Press praneša, 
jog kautynėse ties Kotelvo 
liko užmušta 3,000 vokiečių. 
Šis miestas stovi už 33 my
lių į šiaurius nuo Poltavos, 

po susikirtimo durtuvais.
Kitoje fronto dalyje mū- 

nės su džiaugsmo ašaromis 
rusus, senelius, moteris ir 
vaikus. Išlaisvintieji žmo- 
mo tarp centralinio ir pie- 
sveikino savo paliuosuoto- 
jus.

“Karas”, sakė korporalas 
Butkus, “sukietino mane ir 
suplienino, bet kuomet pus
amžė moteris su ašaromis 
akyse pradėjo mane apsika
binti, aš taip pat verkiau.”

Gyventojai atvaduojamo
se vietose entuziastiškai 
mus pasitinka.

Po sunkaus mūšio pa
ėmus lietuviams vieną kai
mą, žmonės pradėjo lįsti 

(Tąsa 5 puslapyj) 

stambaus miesto, ūkio pro
duktų centro ir keturių ge
ležinkelių mazgo.

Sovietų kariuomenė gru
miasi pirmyn ne tik linkui 
Poltavos, bet tuo pačiu lai
ku ir linkui Ukrainos sosti
nės, Kijevo didmiesčio.

Ketvirtadienį visuose 
frontuose sovietinės jėgos 
sudaužė bei išmušė iš vei
kimo 63 vokiečių tankus ir 
nušovė žemyn 61-ną priešų 
lėktuvą.

Bulgarijos Karalius 
Boris Mirė dėl Neaiš

kios Priežasties
Berne, Šveic.—Mirė Bul

garijos karalius Boris dėl 
kokios tai slaptingos prie
žasties. Pranešimai iš Tur* 
kijos sakė, jog karalių pa
šovė vienas iš bulgarų poli
cijos inspektorių, paskirtas 
jam sergėti. Boris buvęs 
peršautas geležinkelio sto
tyje antradienį, begrįžtant 
jam iš pasikalbėjimo su 
Hitleriu.

Kiti pranešimai teigė, 
jog Boris taip perpykęs dėl 
perdidelių Hitlerio reikala
vimų, kad sugedus jam šir
dis ir dėl to jis miręs. Hit
leris reikalavęs, kad kara
lius Boris duotų faktinai 
visą savo armiją karui 
prieš Sovietus ir saugoji
mui Balkanų kraštų prieš 
gręsiantį Talkininkų įsiver
žimą.

Boris atsisakęs paskelbt 
karą prieš Sovietus, kaip 
kad Hitleris reikalavo.

Nauju karalium paskelb
tas Boriso sūnus Simeonas, 
6 metų, o kol jis subręs, tai 
tam tikras didžiūnų komi
tetas būsiąs Bulgarijos val
dovu.

Kalbama, kad Stalinas 
Dalyvausiąs Churchillo-

Roosevelto Sueigoj
Lonldon. — Čia pasklido 

gandai, kad Stalinas suti
kęs dalyvauti būsimoje 
prez. Roosevelto konferen
cijoje su Anglijos ministe* 
riu pirmininku Churchillu.

Washington. — Šią savai* 
tę čia prez. Rooseveltas tar
sis su Anglijos premjeru, 
sakoma, apie santykius su 
Sovietais.

Anglų lakūnai sunaikino 
dar kelis nacių garvežius 
Francijoj.
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Patarimas Puikus, Bet Argi 
Hitleris Klausys?

Prezidentas Rooseveltas savo prakal
boje Kanados parlamentui davė naciams 
gerą patarimą. Jis patarė jiems dabar 
pasiduoti, nes vis tiek karą jie prakiš. 
Pasiduodami dabar, jie išgelbėtų mili
jonus gyvybių, kurios turės būti paau
kotos vedant karą iki galo.

Sunku tikėti, kad pats Hitleris dar vis 
manytų, jog jis šį karą laimės. Jojo li
kimas ranka ant sienos parašytas. Jung
tinės Tautos eina prie laimėjimo. Jų nie
kas nebesulaikys.

Bet taipgi būtų apsigaudinėjimas ti
kėtis, kad Hitleris pabėgs taip, tkaip pa
bėgo Mussolinis, arba kad visa nacių 
karinė mašina jau žada neužilgo sugriū
ti. Daug sveikiau turėti mintyje Man
power Mobilization direktoriaus Byrnes 
pareiškimą, kad patys didieji ir skaudie- 
ji mūšiai mūsų tebelaukia — nepraėję, 
bet dar ateina.

Berlynas Desperacijoje
Overseas News Agentūra paduoda pa

sikalbėjimą su vienu bešališku žmogum, 
kuris buvęs aplankęs Berlyną. Jis piešia 
desparacijos vaizdą. Jis daug sykių pir
miau buvęs Berlyne,.bet niekados nema
tęs tokio beviltingumo ir nusiminimo 
Berlyno žmonėse. Tūkstančiai laiką ap
gulę biurus, kurie gabena žmones iš 
miesto. Biznio įstaigos ę^ąpčios sudemo- 
ralizuotos, nes esanti stoka tarnautojų. 
Nuraminimui žmonių valdžia buvus su
manius šaukti masinius mitingus ir jiem 
aiškinti visą padėtį, bet j tuos mitingus 
žmonės nesirenką.

Talkininkų lėktuvų mėtomi ant Berly
no lapeliai prisidedą prie gyventojų ne
rimo pakėlimo.

Tokį įspūdį Berlyne gavo pakeleivis 
prieš kelias savaites. Dabar ten despe
racija bus padidėjus. Paskutinių kelių 
dienų masinis Berlyno bombardavimas, 
aišku, gyventojus varo* į didesnę paniką. 
. Bet ta panika, matyt, dar nevirsta 
sukilimu prieš nacius. Jinai pasireiškia 
tiktai tame, kad gyventojai nori pabėg
ti iš miesto.

Kanadoje Nauja Partija
- Iš Toronto praneša, kad ten buvo at
laikyta plati konferencija. Joje dalyvavo 
daugiau kaip penki šimtai atstovų. Kon
ferencija nutarė suorganizuoti naują Ka
nadoje partiją. Ji vadinsis Labor-Pro
gressive Party. Jos politiniu vadu kon
ferencija išrinko žinomą veikėją Tim 
Buc tk, o nacionaliu pirmininku Evariste 
Dube.

Konferencija priėmė naujai pąrtijai 
plačią programą ir išrinko nacionalį ko
mitetą iš 75 narių.

Kanados Komunistų Partija yra nele- 
gališka, valdžios uždrausta. Neseniai įvy
kusiuose rinkimuose jos žmonės negalė
jo kandidatuoti savo partijos vardu, bet 
keletas jų tapo išrinkti. Reikia manyti, 
kąd naujoji partija bus visos pažangio
sios visuomenės priemonė siekimui poli
tinių, ekonominių ir socialinių tikslų.

Švedija Apgaudinėja Pasaulį
Overseas Žinių Agentūros korespon

dentas Karl Frahm rašo iš Stockholmo, 
Švedijos sostinės, apie vokiečių tebesi- 
naudojipią transitu per Švediją. Nors 
viešai buvo susitarta su vokiečiais ir pa
skelbta, kad Vokietija nebenaudos Šve
dijos teritorijos militariniams reikalams, 
bet tai buvo apgavystė. Skirtumas tik ta
me, kad tie vokiečiai, kurie nori važiuo
ti per Švediją, dabar turi vilkėti civili
nius drabužius. Todėl, teigia Frahm, to^ 
kių “civilinių keleivių” skaičius be galo 
padidėjo. Reiškia, kariškiai apsivelka ci-

vilingais drabužiais ir ramiai sau trau
kia per Švediją karo reikalais Norvegi- 
jon arba Suomijon. Be to, kasdien per 
Švediją eina taip vadinami “laiškiniai 
traukiniai.” Jie yra uždaryti. Juos lydi 
ginkluoti vokiečių sargai. Vadinasi, tais 
traukiniais naciai gabena savo armijoms 
karo reikmenis.

Tai toks Švedijos socialdemokratų val
džios neutraljškumas šiame kare,

Amerikos Lietuviai Pirks Bonus 
Dėl Bomberio

Mums atrodo, labai gerai padarė Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimo Centro 
Valdyba nutardama vesti vajų už nupir
kimą Amerikos vyriausybei bomberio. 
Vajus eis per visą Ameriką ir prie jo 
valdyba kviečia prisidėti kiekvieną pa- 
trijotingą lietuvį.

Bomberio pirkimui aukų rinkimo ne
bus. Tai bus tik karo bonų pardavinė
jimas. LDS organe Tiesoje Jonas Gasiu- 
nas paduoda smulkmenų apie šį vajų už 
bomberio nupirkimą. Jis rašo:

Vidutinis (medium) bomberis kaštuoja 
$175,000, kuriuos reikės sukelti perkant 
karo bonus.

Tai kaip dabar mes galime sukelti to
kią didelę pinigų sumą, kad nupirkti bom- 
berį, kuriuomi mirtini mūsų priešai fašistai 
bus bombarduojami?

LDS Centras tam tikslui mano nupirkti 
bonų mažiausia už $25,000. Kitą reikia
mą sumą jau turės sukelti visi LDS nariai 
ir pritarėjai. Jie tatai pa'darys pirkdami 
karo bonus ir kredituodami LDS bombe- 
riui.

Su rugsėjo 1 d. Centras pasiunčia visoms 
kuopoms tuo reikalu laiškus, kuriuose iš
aiškinama, kaip reikia tą sumą sukelti. 
Centras nuoširdžiai kviečia visas kuopas 
ir visus narius tuojaus stoti darban, kąd 
juo greičiau sukelti tą sumą pinigų ir kad 
juo greičiau nupirkti LDS bomberį.

Visos kuopos kviečiamos išrinkti karo 
bonų pardavinėjimo komisijas ir suregist
ruoti visus narius, kurie perka bonus. Šis 
darbas turi būti pradėtas su rugsėjo mėn. 
kuopų susirinkimais.

Visi turime smarkiai varyti tą darbą pir
myn. Galime prašyti talkos ir tų, kurie 
prie LDS nepriguli, kad ir jie mums padė
tų nupirkti LDS bomberį. O jie gali tatai 
padaryti, jeigu tik pirkdami karo boną pa
žymės, kad kreditas einą LDS bombei’iui.

Darbas, aišku, pusėtinai didelis, bet jis 
galima atlikti. Atsiminkime visi, kąd jau 
800 LDS narių yra karinėje tarnyboje, 
daugelis jų jau karo laukuose, šeši jau 
prarado savo gyvastį. Tie LDS nariai pa
siaukoja dąug daugiau, negu mes civiliai. 
Brangiausi savo turtą — gyvastį — jie ka
ro laimėjimui aukoja. Tai mes nors savo 
darbu turime pasirodyti, kad mes nepa
mirštame tų mūsų kovotojų, kad mes irgi 
prisidedame prie karo laimėjimo.

Fašizmo mes baisiai nekenčiame. Nori
me, kad jis būtų juo greičiau sunaikintas. 
Tai dabar turime dar daugiau pasidarbuo
ti, kad žymiau prisidėjus prie jo sunaiki
nimo.

Mes vistiek reguliariai perkam karo bo
nus. Tuomi mes ir sau gero padarome, nes 
ateičiai susitaupiname didesnę pinigų su
mą. Bet dabar turime daugiau bonų, pirk
ti ir visada kredituoti LDS bomberiui. Taip 
darydami mes prisidėsime prie greitesnio 
karo laimėjimo ir sykiu pasidarysime dau
giau sutaupų.

Su rugsėjo 9 d. prasidės didelis vajus 
pardavinėjimui trečiosios karo bonų pa
skolos. Vyriausybė pasjbrėžųsi sukelti ka
ro hunais 15 bilijonų dolerių. Pirkdami bo
nus LDS bombanešiui mes taipgi prisidėsi
me prie sukėlimo tos bendros sumos — 
$15,000,000,000.

Visi, tad, talkon! Pirkime karo bonus, už 
kuriuos nupirksime LDS bomberį.

Mes pilniausiai užgiriame šį LDS va
jų ir raginame mūsų skaitytojus prie ,jo 
nuoširdžiai prisidėti. Tai bus puikus pa- 
trijotinis darbas.

Maldininkų Armijos
Kryžeivystės Karuose
Kelias į rytus jau buvo 

žinomas pirniiąų, negu kry- 
žeivystės karai. Jau nuo se
niai į tą pusę ėjo grupės 
maldininkų. Jų skaičius y- 
patingai paaugo ll-taųie 
šimtmetyje, ką galima sprę
sti iš to, kad 1054 metais 
Kambrijos vyskupas Lid- 
bertas išžygiavo į Rytus su 
3,000 pilgrimų (maldininkų) 
minia, o 1064 metais trys 
vyskupai vadovavo jau 13,- 
000 pilgrimų miniai.

Reikia pastebėti, kad reli
giniai tikslai susiliejo daž
nai su prekybos tikslais, o 
prekininkai atlikdavo kelio
nes prisidengę religijos sie
kiais. Panašiai, kaip musul- 
manai keliavo į Mekką su 
prekybos tikslais, taip ir 
krikščioniški maldininkai- 
pilgrimai ėjo į Levantą, į 
rytinius Viduržemio Jūros 
pakraščius, į Sibirą, Pales
tiną neva pasimelsti “šven
toms” vietoms, o tikrumoj 
prekybos sumetimais. Ir jie 
išvykdavo “pamaldoms” di
džiulėmis grupėmis ir su il
ga virtine vežimų. Tai buvo 
ilgos ir sunkios kelionės, į 
kurias susirinkdavo žmonės 
iš įvairių kraštų. Buvo kai 
kurie numylėti centrai, kur 
susirinkdavo maldininkai ir 
iš ten jau jie kartu išeida
vo dideliais būriais ir susto
davo jiems labiausiai patin
kamuose punktuose. Tie 
maldininkai pirmiausiai ėjo 
į Romą, o jau iš ten į “šven
tą žemę”, tai yra, į Pales
tiną, kur yra svarbiausios 
krikščionių istorijoj legen- 
dariškos vietos. Keliai į 
Rymą buvo gęrai žinomi iš
ilgai Rheiną ir Dunojų, per 
Vengriją į Konstantinopo
lį.

Prie maldininkų ir pirk
lių, panaudojusių dieviškas 
keliones • prekybos reika
lams, jungėsi ir ritieriai — 
jieškantieji giliuko. Tarpe 
tų neramių feodąliškų ele
mentų, kurie jau . 11-tąme 
šimtmetyje nerado sau už
tektinai vietos Europoj, y- 
patingai pasižymėjo ritie
riai iš Normandijos. Stam
būs feodalai, dažnai lydimi 
ištisų šimtų ginkluotų ri- 
tierių, vyko pagerbti “šven
tas” vietas Palestinoj.

Tie prekybos turčiai, ir 
ne visados dievabąi- 
miškai ramūs, v a i d į n o 
svarbiausią rolę supažindi
nime Vakarų su Rytais, Jie 
nužymėjo ir tuos kelius, ku
riais vėliau kryžeivių pul
kai ėjo Rytų užkariavimui 
ir buvo vadovais arba aiš
kintojais Rytų kultūros, ku
ri tais laikai^ viršijo Vaka
rų kultūrą. ,

Iš tikro, persistatykite tų 
laikų aplinkumą miesto ar

Prancūzų Komiteto Pripažinimas
Queb.eco konferencija jau davė vieną 

teigiamą rezultatą. Amerika, Anglija ir 
Kanada pripažino Francūzų Komitetą, 
kuriam vadovauja Giraud ir de Gaulle. 
Sovietų Sąjunga jau pirmiau stojo už 
Komiteto pripažinimą. Dabar ir ji for
maliai pripažino.

Vadinasi, dabar visi kovingieji f ran-, 
cūzai turi bendrą vadovybę jų kovoms 
už išlaisvinimą Francūzijos. Komitetas 
nepripažintas pastovia Francūzijos val
džia, bet tiktai kaipo globotojas ir gy
nėjas Francūzijos interesų iki šalis bus 
išlaisvinta ir jos žmonės turės progą 
laisvai išrinkti savo vyriausybę, Svarbus 
pats faktas. Francūzai reiškia pilną 
pasitenkinimą.

INCREASE IN YEARLY INCOME AND PROFITS, 19$9 TQ 194?
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$7%

Ši lentelė yra patiekta Amerikos Darbo Federacijos, parodanti pakilimą turčių 
pelnų ir darbininkų algų. Lentelė sudaryta pasiremiant davipįąjs Offięe of 
Price Administration ir Jungtinių Valstijų Prekybos Departipenfo, Parodoma, 
kad pelnai pakilo, išėmus faksus, nuo $784,000,000 1039 metais iki $1,?OQ,- 
000,000 104? metais. Tuo tąjrpu industriniu darbipinkų uždarbiai, taksų neiš? 
ėhąūs, y^utipiai 1939 metąjs buvo $1,268, o $1,733 1942 metais.

ba rįtierių pilis. Miestas su 
5,000 gyventojų buvo jau 
pemažųs miestas. Jis bu
vo apsuptas apsigynimo 
sienomis, aukštas, neparan
kus ir nešvarus. Ritierių pi
lys iki 11-to šimtmečio buvo 
paprastai medinės. Tik ta
me šimtmetyje medines pi
lis pradėjo pakeisti akme
ninės. Akmenines pilys su
darė bokštus ir ankštus gy
venimo kambarius, pusiau 
tamsius ir blogai apšildo
mus. Ritieriai dažniausiai 
rėdėsi namų gamintų audi
nių drabužiais.

Ir ką ritieriai matė vyk
dami kelionėms į Rytus? 
Jie lankėsi į miestus, kurie 
turėjo ne po penkis tūks
tančius, bet po dešimts tūk
stančių gyventojų, kur at
skiras kvartalas viršijo di
delį europinį miestą. Jie 
matė gražiąsias bažnyčias 
ir palocius rytiečių miestuo
se; matė patogumą, kuria
me gyveno Bizantijos ir 
Arabijos turčiai. Visa tai 
negalėjo nesudaryti pas juos 
vaidentuvės apie pasakiš
kus turtus ir negalėjo juos 
nevilioti. Iš Rytų pirkliai 
atvežė papuošalų, gražių 
audinių, kurie pas europie
čius pirklius iššaukė vai
dentuvę, kaipo apie šalį ste
bėtinų ir neišsemiamų tur
tų. ♦
Tų Laikij Padėtis Rytuose

Esamoji padėtis rytuose 
siūlė lengvą pergalę. Iš 
dviejų rytinių chalifatų 
(fatimitų Egipte ir abbasi- 
dų — Bagdade), antrasis 
1055 metais buvo užkariau
tas turkų i seldžukų, kurie 
po to atėmė nuo fatimidų 
Siriją ir Palestiną. 1071 me
tais turkai sumušė Bizanti
jos armiją prie Manciker- 
tos, paėmė į nelaisvę impe
ratorių Romaną Diogentą 
ir užvaldė didesnę pusę Ma
žosios Azijos. Seldžukų val
stybė išsiplėtė iš eilės ku
nigaikštysčių— Muslio, Da
masko, Antiochijos, Tripo
lio, Allepo ir kitų. Mažojoj 
Azijoj susiorganizavo Niki- 
jos sultanatas arba “Rum”. 
Piet-rytų Mažojoj Azijoj iš
silaikė nepriklausoma kuni
gaikštystė Mažoji Armėni
ja. Seldžukų kunigaikštys
tės nesutiko savo tarpe ir 
jų viduje ėjo valstiečių su
judimas. Egiptiški f atimi tai 
siekė atsiimti Siriją įr Pa
lestiną.

Didelį sunkumą tuo laiku 
pergyveno Bizantijos impe
rija, tik ką gavus didelį 
smūgį nuo turkų - seldžu
kų. Iš vakarų pusės ją 
spaudė normąnai, kurie bai
gė užkariauti piet-itališkus 
Bizantijos plotus. Tiesa, su 
pagelba venecijiečių, bijan
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čių įsigalėjimų normandų 
Adriatiko Jūroj, Bizantijai 
pavyko sulaikyt jų pirmyn- 
eigą. Už tą pagelbą Vene
cija gavo, labai prielankias 
prekybos sąlygas Bizanti
joj ir ištisą kvartalą Kon
stantinopolyje. Bizantija 
parsisamdydąvo normandų 
ritierių grupes prieš tur
kus. Bef tai buvo pavojingi 
samdiniai. Jie siekė paglem
žti plotus Mažojoj Azijoj, 
kaip jie pirmiau darė pie
tinėj Italijoj. Kad nugalėti 
juos, tai Bizantijos impera
torius paprašė pagelbos pas 
turkus. Pečenegai radę pa
ramos pas Balkanų slavus, 
išnaudojamus Bizantijos, 
priėjo iki pat Konstantino
polio sienų. Bizantijai pa
vyko išsisukti ir iš šio pa
vojaus sudarė sąjungą sų 
polovcais, kurie ir sumušė 
pečengųs 1091 metais. Iki 
pirmo kryžeivystės karo 
Bizantija kiek atsigavo ir 
ruošėsi kovai prieš turkus. 
Kritiškose sau dienose daž
nai prašė pagelbos pas Ro
mos popiežius, Rusiją, ats
kirus Europos kunigaikš
čius. Tatai ir sudarė euro
piečiams progą įsimaitšyti į 
Rytų reikalus ir jiems vaiz
davosi lengva pergalė ant 
besiniaujančių rytiečių.

Popiežiai už Kryžiaus 
Karus

Jau popiežius Gregorius 
Vll-tas šaukė į Kryžiaus 
Karą prieš turkus ir patsai 
norėjo tapti jo vadu, bet 
jam pakenkė jo kova prieš 
popiežių Gregorių IV-tą. Po 
jo mirties popiežius Urbo
nas II-ras panaujino prana
šystę švento karo. 1095 me

Hartford, Conn.
Iš Lietuvių Veiklos.

Rugpjūčio 15 dieną, Lais
ves Choro Svetainėj, pažan
gios organizacijos turėjo nau
dingam tikslui parengimą. 
Nuo šio parengimo pelnas ski
riamas pundelių fondui, kurie 
bus siunčiami tiem lietuviam, 
kurie gyvena giliau į Sovietų 
Sąjungą pasitraukę besigelbė- 
dami nuo žvėriško hitlerizmo.

Dalyvavo gražios publikos. 
Todėl ir pelno liko nemažai. 
Rengėjai sugabiai turėjo visko 
pasirūpinę ir už tai priklauso 
jiems kreditas, nes tokiu būdu 
ne vien pelno padarė, bet ir 
publiką aprūpino skaniais val
giais ir gėrimais, kas dabar 
yra ne taip lengvą padaryti.

Rugpjūčio 16 dieną Lietu
vių Amerikos Piliečių Kliubo 
svetainėj įvyko susirinkimas. 
Iš įvairių raportų paaiškėjo, 
kad kliubąs auga nariais, fi
nansiniai ir kultūriniai. Pri
silaikant teisingos politikos, 
tai jis jau gausiai ąukavo 
svarbiems reikalams, kaip tai 
karo laimėjimo r eikalams. 
Pirmininkas kvietė narius ir 
ateityj nuoširdžiai darbuotis 
visuomenės laisvės ir gerovės 
klausimais.

Pirmad., Rugpjūčio 30, 1943'

tais Klermono mieste, Fran
cį) o j, įvyko bažnytinis su
važiavimas. Po pabaigos jo 
darbų popiežius išstojo su 
prakalba į skaitlingą susi
rinkusią minią atvirame 
ore. Jis šaukė susirinkusius 
vykti į Kryžiaus Karą, kad 
^išlaisvinti Dievo grabą,” 
bet neužmiršo taipgi pri
minti apie Rytų turtus ir 
būsimą lobį, kuris ten lau
kia “Dievo grabo išlaisvin
tojų.” Jo prakalba iššaukė 
didelį entuziazmą. Susirin
kusieji sutiko jo kalbą 
šauksmais: “Dievas taip 
nori!” ir paėmę raudonos 
spalvos audeklo kryžius 
pradėjo juos užsiudinti 
ant savo drabužių, tokiu 
būdu padarydami savo pa
žadą įstoti į Kryžiaus Ka
rą.

Bažnyčia siūlė tiems, ku
rie sutiko eiti į Kryžiaus 
Karą, visą eilę nuo griekų 
atleidimų. Jų turtą ir šeimą 
ėmė savo globon, kada kry
žeiviai nebuvo namie. Prie 
to, asmuo, kuris įstojo į kry
žeivius, buvo paliuosuotas 
nuo mokėjimo skolų. Ir 
daugelis stojo į kryžeivius 
tik todėl, kad nemokėti sko
lų. Kryžeiviai taip pat buvo 
paliuosuojami ir iš ponų 
galios.

Popiežiai pasiuntė agita
torius už Kryžiaus Karą 
į visas Europos šalis. Vi
sur jie sukėlė didį entuziaz
mą, kurį iššaukė popiežiaus 
Urbono H-ro kalba Kler
mono suvažiavime. Ir jau 
sekančiais metais, 1096, 
kryžeivių pulkai išžygiavo. 
Pirmuose Kryžiaus Karuo
se ėmė dalyvumą dvi prie
šingos socialės grupės.

Narys A. M. pakėlė klausi
mą, ar jau ne laikas būtų pra
dėti daryti planai, kaip pagel
bėti nacių nuteriotai Lietuvai, 
kada ji bus išlaisvinta, kadą 
karas pašibaigs.

Pakeltu klausimu buvo rimtai 
ir nuoširdžiai pasikalbėta. Drg. 
A. Taraška padarė labai rim
tas išvadas. Jis sakė, kad nors 
dar dabar reikia daugiau rū
pintis, kaip karą išlaimėti prieš 
barbariškus hitlerininkus, bet 
laikas galvoti ir rimtai rengtis 
ir prie šio klausimo, kad pas-
kui galėtume padėti Lietuvai, 
o jai labai daug reikės padėti. 
Jau treti metai ten viešpatau
ja hitlerininkai ir jie besitrauk
dami! dar daugiau ją sunaikins. 
Amerikos lietuviai bendromis 
jėgomis galėtų daug Lietuvai 
padėti. Jis nesutinka su dabar
tinėmis Amerikoj sutvertomis 
“lietuvių tarybomis,” nes neku- 
rie jų viršininkai, čia būdami, 
nori paskirti būsimą Lietuvos 
žmonėms valdžią. Tai visiškai 
nedemokratiškas protą vimas, 
tai su panieka žiūrėjimas į Lie
tuvos žmones. Nuoširdūs Ame
rikos lietuviai apie tai nepriva
lėtų nei galvoti. Lietuvoj val
džią žmonės išsirinks, kada jie 
išsikovos sau laisvę iš po na
ciškų agresorių. O mes, gyven
dami Amerikoj, gerai padarysi
me, jeigu rūpinsimės ne val
džią Lietuvai Juoti, bet jos 
žmonėms suteikti pagalbą. Pu-
blika Taraškos kalbą .karštai 
sveikino.

Labai yra linksma, kad kliu- 
bas taip šaltai nagrinėja taip 
svarbų pakeltą klausimą.

Baigiant vasarinį sezoną 
kliubas jau pradėjo ruoštis prie 
pastogėj parengimų. Kas penk
tadienių vakarais .kliube įvyks
ta “Bingo Party,” o su rugsė
jo 11 ^iena prasidės subatų va
karais šokiai prie geros orkes- 
tros. Visi ir visos kviečiami 
dalyvauti.

Kliubietis.

Anglijos lėktuvai dienos 
laiku penktadienį bombąr- 
davo vokiečių orlaivių sto
vyklas Franci joj.

Būtinos pąkfantęse ang
lų lakūnai sunaikino 50 ja
ponų valčių-laivukų,



Sovietų Planai Atvaduotom
Sritim Al s teigti

Nesmagu 16 m. Berniukui, Smarkiam Oro Kovū- 
nui, Kad Paleido Jį is Tarnybos

Sovietų vyriausybė išdir
bo planus atsteigti gyveni
mą tūkstančių ketvirtainių 
mylių plotuose, atvaduotuo
se nuo vokiečių, ir pradės 
tuos ' kūrybos darbus atei
nantį mėnesį. Bus atsteigia- 
ma lauko ūkis, vietinė pra
monė, važiuotė, mokyklos 
ir kitos kultūrinės įstai
gos visose išlaisvintose sri
tyse nuo Smolensko apy
gardos iki Kaukazo. Tuose 
plotuose pirm karo gyveno 
milionai žmonių, ir išnau- 
jo sukurt jiem gyvenimą, 
tai milžiniškas darbas, bet 
jis tikrai bus atliktas.

Bus atsteigta geležinke
lių stotys, pastatyta gyve
namieji namai, fabrikai, 
taisymų dirbyklos, grūdų 
sandėliai, traktorių ir kitų 
lauko ūkio įrankių stotys ir 
sugrąžinta galvijai, arkliai 
ir kiti naminiai gyvuliai, 
kurie buvo išgabenti pirm 
vokiečiams užplūstant tas 
vietas.

Paskirta tūkstančiai inži
nierių, architektų ir žemės 
ūkio specialistų tiems dar
bams vadovauti.

Kol ūkis taps gana atgai
vintas, kolektyviai ūkinin
kai bus paliuosuoti nuo įvai
rių mokesčių produktais 
valdžiai. Iš raudonarmie
čių šeimų, senelių ir tūlų 
kitų visiškai nebus imama 
jokių produktinių mokesčių 
valdžiai, o kitiems jie bus 
pusiau numušti.

GAMTOS KEISTUMAI
Kuomet maisto yra pa

kankamai, tai Gila Mons
ter, vienatinis nuodingas 
driežas Jungtinėse Valsti
jose (kuris yra apie 20 co
lių ilgumo), ėda daugiau 
negu jam reikalinga ir su
krauna perteklių maisto į 
savo uodegą. Uodega kar
tais pasidaro taip .stora, 
kaip ir pats driežas.

Kuomet nėra maisto arba 
kai driežas perdaug tingi 
pasijudint, kad jieškot sau 
maisto, tai būna vartojami 
riebalai, sudėti į uodegą. 
Maisto, sukrauto uodegoje, 
kartais užtenka keliems mė
nesiams.

Abelnai, visi roplotojai 
(šliūžiai), įskaitant ir 
driežus, .aligatorius, kroko- 
dilius, gyvates ir vėžlius 
(čerepokus), gali gyvent il
gus laikotarpius be maisto. 
Aligatoriai ir krokodiliai 
kartais pasninkauja (ba
dauja) per keletą mėnesių 
po tam, kai jie turėjo pro
gos gerai paėsti. Vėžliai 
kartais išbūna be maisto 
metus arba ilgiau laiko.

Roplotojai turi šaltą 
kraują, tai jiems nereikia 
maisto, palaikymui aukštos 
kūno temperatūros. Jų 
kraujas būna patenkintas 
tokia temperatūra, kokioje 
atmosferos aplinkumoje jie 
randasi, ir dėlto jiems ne
reikia tiek maisto, kaip kad 
šiltakraujam gyvūnam.

Visi roplotojai yra dideli’ 
tinginiai. Jie kartais guli 
per kelias dienas vienoj vie
toj. Aligatoriai, gulėdami

MOKYKLOS
Atvaduotuose p 1 o t u o se 

bus įkurta 23 specialės mo
kyklos įvairiem techniki
niam darbam ir amatam 
mokyti. 12 tų mokyklų ski
riama berniukams ir 11 
mergaitėms. Kiekvienoje to
kioje mokykloje mokysis po 
400 berniukų ar mergaičių, 
o mokslas tęsis ketverius 
metus. Be to, bus įrengta 
kitos naujos mokyklos su 
gyvenimu jų pastogėse de
vyniems tūkstančiams stu
dentų, nekalbant apie tūks
tančius pradinių mokyklų. 
Taipgi bus įtaisyta tuzinai 
auklėtuvių ir prieglaudų 
vaikams.

Žymėtina, jog išlaisvinto
se srityse bus įkurta ir de
vynios kariūnų mokyklos - 
akademijos, panašios kaip 
kadetų korpusai, gaminę 
oficierius pirm - revoliuci
niais laikais. Studentais j 
šias karines Sovietų akade
mijas, visų pirma, bus pa
rinkta 4,500 karo našlaičių, 
raudonarmiečių sūnų ir 
partizanų kovotojų sūnų. 
Mokslas tuose sovietiniuo
se kadetų korpusuose val
džios lėšomis tęsis 7 metus, 
pradedant nuo 10 metų am
žiaus. Jie auklės busimuo
sius Raudonosios Armijos 
komandierius.

Tokie Sovietų vyriausy
bės planai liudija jos pasi
tikėjimą, kad vokiečiai plė
šikai jau niekuomet negrįš 
į atvaduotas sritis.

J. C. K.

ramiam vandeny, kartais 
atrodo kaip koki rąstai. Vė
žliai kartais miega prūdo 
dumble po keletą dienų.

Yra užrekorduotas vienas 
atsitikimas su pythonu 
(smaugliu), vienu iš di
džiausių slankūnų pasauly, 
kuris pagautas ir uždary
tas į klėtką išgyveno 2 me
tu ir 9 mėnesius be jokio 
maisto. Jis paskui prarijo 
vienus pietus ir po tam vėl 
gyveno 3 metus, gaudamas 
maisto tik keturis sykius 
per tą laikotarpį.

Kuomet gyvatė paėda, tai 
jai reikalinga nuo 20 iki 50 
valandų, kad pradėt virš
kint tą maistą. Visas gi 
virškinimo laikotarpis kar
tais tęsiasi penkias ar še
šias dienas.

Roplotojai ir slankūnai, 
kada yra maisto, ėda labai 
daug. Pav., viename atsiti
kime 70 svarų pythonas 
(smauglys) prarijo paršą 
20 svarų sunkumo. Tapo 
apskaitliuota, jog to maisto 
jam turėjo užtekt 400 die
nų.

Tačiau nereikia daryt iš
vados, kad tie gyvūnai, ku
rie gali būt be maisto po ke
letą mėnesių, neėstų tan
kiau prie tam tikrų aplin
kybių. Kartais gyvatės ėda 
kasdien per keletą dienų, 
jeigu tik jos randa sau tin
kamo maisto. V. R.

Padauginus aliejaus kiekį 
čeveryko pade nuo 3% iki 
5%, patsai čeverykas laiko 
10% ilgiau.

Berniukas Clifford R. 
Wherley, būdamas 14 metų 
amžiaus, įstojo į Jungtinių 
Valstijų armiją; per dvejus 
metus dasitarnavo iki šta
bo sardžento orlaivyne; bu
vo apdovanotas keturiais 
medaliais už drąsą ir gabu
mus kaipo lakūnas oro mū
šiuose prieš vokiečius ir 
italus virš Tunisijos. Tas 
jaunuolis, bombanešio kul
kosvaidininkas, dalyvavo 
21-name mūšyje ir pats nu
šovė žemyn bent vieną na
cių bombanešį, o drauge su 
kitais amerikiečiais lakū
nais, Wherley nukirto 15 
priešų lėktuvų.

Ir dabar, po tų visų at- 
sižymėjimų, štabo sardžen- 
tas Wherley, dabar 16 me
tų, tapo paleistas iš kari
nės tarnybos, kaipo per j au
nas. Jis, nors ir garbingą 
paleidimą gavęs, yra nepa
tenkintas, ir sako, jog ar
mija daro klaidą, pašalinda
ma jį iš kovūnų tarpo dėl 
jo jaunystės.

KAIP SOVIETŲ MOKSLAS ATGAIVINA 
NUMARINTUS GYVŪNUS

Washingtone Sovietų am
basadoje neseniai buvo ro
doma judamieji paveikslai, 
kaip sovietiniai mokslinin
kai atgaivina numarintus 
gyvulius. Tuos judžius ste
bėjo pakviesti amerikiečiai 
profesoriai E. O. Lawren
ce, Walter B. Cannon ir 
Gilbert N. Lewis, kuriuos 
Sovietų Sąjungos Mokslų 
Akademija priėmė į savo 
garbės narius, pagerbdama 
juos už svarbius mokslinius 
atradimus.

Numarintas šuva buvo 
per 10 minučių negyvas, o 
paskui pumpuojant jam 
kraują dviem pumpom j 
dvejopas kraujagysles — į 
arterijas i? venas — jis ta
po atgaivintas. Šio judžio 
aiškintojas, rusas moksli
ninkas pranešė, jog kai ku
rie šunes, numarinti kraujo 
nuleidimu, buvo tokiu pum- 
pavimu atgaivinti net už 15 
minučių po to, kai jų šir
dis nustojo tvaksėjus.

Matydami tuos judžius, 
amerikiečiai mokslininkai 
pripažino, kad kraujo vary
mu dviem pumponY į abejas 
kraujagysles galima ir žmo
nes sėkmingiau gaivinti, ne
gu paprastu iki šiol naudo
jamu kraujo perleidimu.

Tam tikri jautrūs elek
triniai prietaisai rodė, kaip 
šuva palaipsniui silpo, iki 
jo širdis visiškai nustojo 
veikus, ir kaip po 10 minu
čių paskui, pradėjus krau
ją pumpuoti į jo arterijas 
ir venas, širdis iš naujo ma- 
žu-pamažu ėmė veikti, ir 
šuva visai atgijo.

NUKIRSTA GALVA
Dar labiau žiūrovus nu

stebino nukirsta nuo kūno 
šuns galva. Sovietų moksli
ninkų išrasta delikatna ma
šina pumpavo kraują į nu
kirstos galvos smagenis, ir 
todėl galva gyveno: akys 
mirksėjo; jų lėliukės, padi
dėjus šviesai, siaurėjo, o su
mažinus šviesą, platėjo; 
staiga padarius kokį dides

Paleidusieji jį oficieriai, 
tačiau, ramino, jog kai 
Wherley sulauks 17 metų 
amžiaus, tai turės teisę įstot 
į armijos atsarginius (re
zervus), o suėjus 18 metų, 
jis galės grįžt į reguliarę 
tarnybą.

Wherley įstojo armijon 
1942 m., susižavėjęs juda
muoju paveikslu “Sergeant 
York.” Tada jis sumelavo, 
sakydamas, kad esąs 18-kos 
metų, nes kitaip nebūtų pri
imtas. O dar ir dabar be
veik nereikia britvos tam 
vikriam, vidutinio ūgio ber
niukui.

Nors jis buvo užslėpęs ti
krąjį savo amžių ir dabar 
iš kariuomenės pašalintas, 
tačiau armijos viršininkai, 
matyt, ant jo nepyksta. 
Tiesa, vienas lakūnų pulki
ninkas sakė, “mes negalime 
užgirt, kad jis padidino sa
vo amžių;” bet tas pats pul
kininkas asmeniškai persta
tė šį berniuką sardžen'tą 

nį garsą, ausys pasistojo, ir 
galva “lojo,” nors, supran
tama, nebuvo girdėti loji
mo, o tik matyti judėjimai, 
kokius daro šuns snukis be
lo j ant. Patepus lūpas kokiu 
šunišku gardėsiu, galva lai
žėsi.

MOTINOS JAUSMAS
Kitas sovietinis judama

sis paveikslas vaizdavo mo
tiniškos meilės jausmo ak

Prėskas Vanduo iš Jūrų 
Žuvies

Esant ant jūrų,, vanduo 
labiau reikalingas negu 
maistas, žmogus, išgerda
mas vieną kvortą vandens į 
dieną, gali palaikyt savo 
gyvybę net tropiškuose 
kraštuose.

Žmonėms, esantiems jū
roje mažuose laiveliuose ar
ba valtyse, žuvims gaudyti 
meškerė gali patarnaut pa
sigaut maisto ir vandens. 
Jeigu perpjausi šviežią žu
vį ir išspausi iš jos skysti
mą, tai tas skystimas gali 
pavaduot vandenį per ilgą 
laiką, o gal būt, ir ant visa
dos. Jeigu nėra būdų iš
spaust žuvies skystimą, tai 
galima kramtyt .žalią žuvį 
ir čiulpt iš jos skystimą. 
Iščiulptą mėsą reikia iš- 
spjaut lauk. Žuvies skysti
mas nėra sūrus; sakoma, 
jis turi skonį panašų į ois- 
terių arba klemsų skysti
mą.

Laboratorijos bandymuo
se tapo patirta, jog žmonės 
per 10 dienų gyveno gerda
mi žuvies skystimą ir buvo 
geroje sveikatoje. Visi žen
klai rodė, jog jie galėtų gy
vent visados, vartodami žu
vies skystį, kaipo šaltinį 
vandens. V. R.

Medus turi savyje mine
ralinių elementų, kurių nė
ra cukruje, ir jis lengviau 
ir greičiau suvirškinamas. 

karo sekretoriui Stimsonui, 
,o šis pasodino jį savo krės- 
lan Karo Departmento raš
tinėje, ir pakvietė laikraš
čių atstovus pasikalbėt su 
jūom. Šalia jo stovėjo lakū
nų oficieriai, kurie paskui 
ir nusivedė jaunuolį persta- 
tyt dar generolui H. H. 
Arnoldui, vyriausiam Jung
tinių Valstijų armijos oro 
jėgų komandieriui.

Kada Karo Departmen
to raštinėje laikraščių re
porteriai pradėjo statyt 
klausimus perjaunam sar- 
’’žentui, jis visų pirma atsi
liepė su šitokia pastaba:

“Pasikalbėjimams aš ne
labai tinkamas. Komanduo
jantis mano oficierius ana
pus vandenyno sakė: ‘Kuo 
daugiau žmogus kalba, tuo 
dažniau bėdon papuola.’ 
Kas nors pakalbėjo apie ma
ne, ir štai kodėl aš čia atsi
dūriau. Kitaip gi aš ir šian
dien būčiau karinėje tarny
boje.” J. C. K.

lumą, bent pas tūlus gy
vius. Iš paukštės lizdo bu
vo pašalinta jos vaikai, o 
lizdan įdėta dirbtinis paukš
tukas su pritaisyta prie jo 
elektrine viela. Kada tik 
paukštė motina artinosi, bu
vo paspaudžiama knypkis, 
ir padirbtas paukštukas iš
sižiojo; tad paukštė nešė 
jam kirminukus ir nešė, 
“penėdama” tą padarą.

N. M,

Daugiau Žmonių Žūsta 
Nuo Nelaimingiį Atsiti
kimi!, negu nuo Bombų

Nuo pradžios karo iki 
pradžiai 1943 metų hitleri
ninkai su pagelba Luftwaf
fe užmušė apie 45,000 An
glijos civilių žmonių. O bė
giu 1941 metų Amerikoje 
nuo nelaimingų atsitikimų 
žuvo 102,500 žmonių. Apart 
to, dar 9,300,000 tapo su
žeista; iš to skaičiaus 350,- 
000 tapo sužalota nepagy
domai. Apskaitliuojama, 
kad visi tie nelaimingi atsi
tikimai atnešė šaliai 4,000,- 
000,000 dolerių nuostolių. 
Netiesiogini kaštai žmonių 
kentėjimų, sumažėjimo dar
bingumo ir kt. negalima ap- 
kainuoti.

Vienas iš 14 žmonių, gy
venančių šioj šaly, tapo už
muštas arba sužeistas 1941 
metais.

Automobiliai, kaip pa
prastai, daugiausia nu
skriaudė šalį, užmušdami 
40,000 ir sužeisdami 1,- 
450,000 žmonių. Pinigais 
apkainuojant tas nelaimes, 
jos padarė nuostolių apie 
$1,900,000,000.

Bet nelaimingi atsitiki
mai namuose nedaug atsi
lieka nuo automobilių. Na
muose tapo užmušta 31,000 
ir sužeista 4,650,000 žmo
nių. Pinigais tas padarė 
nuostolių apie $600,000,- 
000.

Į Londoną iš Amerikos Per 
10 Valandų už $100

Remiantis “Science Di
gest” žurnaliuko daviniais, 
tai Amerikos didžioji orlai
vių kompanija, Pan Ameri
can Airway, ruošiasi, pasi
baigus karui, atidaryti pla
tų orlaivių susisiekimą tarp 
New Yorko ir Londono. 
Tvirtinama, jog ši kompa
nija po karui turės nuolat 
50 didelių lėktuvų-kliperių, 
tinkamų ilgai kelionei. Vie
nas kliperis gali vežti virš 
60 keleivių.

Tokiu būdu, manoma, jog 
pasibaigus karui, atsidarys 
pastovus orlaiviais susisie
kimas. Ir kliperiui iš New 
Yorko į Londoną trunka tik 
10 valandų, o kaina numa
toma tik šimtas dolerių as
meniui į vieną pusę. Reiš
kia, būtų pigiau, negu kad 
buvo prieš karą važiavimas 
dideliais moderniniais lai
vais.

Tačiaus orlaivių (klipe- 
rių) kelionei reikalinga ae
rodromai, radijo stotys, ku
ro sandėliai; pagaliau, rei
kalingas leidimas skristi 
per vienos ar kitos šalies

KAIP REGĖJIMAS PATAISOMA
Gal jau šimtai amerikie

čių yra pagerinę savo regė
jimą, darydami visai pa
prastą akių mankštą. Jie 
bent po kelias minutes kas
dien lavino akių raumenis 
ir raumenėlius, kreipdami 
jas kaip galint toliau į kai
rę, į dešinę, aukštyn, že
myn ir įžulniai. Po tokio 
akių mankštymo per tam 
tikrą laikotarpį, daugelis 
metė šalin akinius, nešiotus 
visą eilę metų.

Jeigu akių subudavojime 
yra rimto nereguliarumo ar 
netvarkumo, tai, žinoma, 
akiniai bus reikalingi, ne
žiūrint mankštos.

Bet mankštymas gana 
pataiso tokius reiškinius, 
kaip trumparegystė (myo
pia) arba tolregystė (hype
ropia), kur žmogus gerai 
toli mato, bet turi vargo su 
matymu iš arti, kaip kad 
skaitant, siuvant ir t.t.

Jungtinių Valstijų vy-

Fabrikai, pasirodo, sau
gesnė žmonėms vieta. Tik
tai 18,000 tapo užmušta ir 
1,600,000 sužeista produk
cijos fronte. Bet šių nelai
mių kaštai yra daug dides
ni, nes šie žmonės yra daug 
vertesni. Jie gauna geresnį 
patarnavimą, idant grei
čiau galėtų sugrįšt į darbo 
frontą. Šių nelaimių kaštai 
apskaitliuojami iki $850,- 
000,000. V. R.

Didžiausia Pasaulyje Unija

Didžiausia pasaulyje dar
bo unija yra amerikiečių 
Jungtinė Automobilių, Lėk
tuvų ir Žemdirbystės Įran
kių Darbininkų Unija (CI- 
O)» Ji turi 1,077,947 na
rius.

Švedijoj sintetiška guma 
yra išdirbama iš medžio; 
bet ji tinka varto t tik dvi
račiams, bet ne automobi
liams.

vandenis ar sausžemio teri
torijas. Todėl Pan Ameri
can Airway kompanija jau 
dabar tariasi su Anglijos 
Prekybos Rūmu ir jos Pra
monių Sąjunga.

Kita kompanija, Pennsyl
vania-Central Airlines, yra 
valdžiai padavusi prašymą, 
idant būtų leista jai skrai
dyti per Atlantą tarp Jung
tinių Valstijų ir Europos ir 
kad būtų įsteigta ant jūrų 
tam tikros trys orlaiviams 
stotys . — tarp 800 mylių 
atstume. Tokia viena stotis 
bus pastatyta iš 64,000 to
nų plieno ir ji stovėsianti 
70 pėdų virš vandens. Tos 
stotys stovės ten jūrose 
nuolatos, bet esant toje vie
toje dideliam miglynui ar
ba apsupus ledams, — ta 
stotis bus pervežama į pa
togesnę vietą.

Atsižvelgiant į “stebuk
lingą” mūsų šalies mašine
riją, į mūsų šalies gabius 
technikus ir inžinierius — 
pilniausiai galima tikėtis 
viršminėtų dalykų.

Petras B.

riausybė įsteigė net regė
jimo taisymo mankštymais 
kliniką Pennsylvanijos Val
stijos Kolegijoj, ir jau ne
mažam skaičiui jaunų vy
rų ten taip išmankštyta 
buvusios silpnos akys, kad 
jie tiko paskui į lakūnus, 
oficierius, jūreivius ir ki
tas karines tarnybas.

Toje klinikoj ne abi akys 
mankštinamos kartu, bet 
viena po kitos.

Regėjimui lavinti yra, 
tarp kitko, vartojama juda
mieji paveikslai. Taip antai, 
užlipinama trump aregiui 
viena akis ir paliekama kita 
judžiams matyti be akinių. 
Vienas toks vyras turėjo 
pirmojoj sėdynių eilėj sėdė
ti, kad bet ką matyti pirmą 
kartą; o dabar, po keleto 
savaičių, jis gerai mato ju
džius, jau dvyliktoje eilėje 
sėdėdamas.

Naudojama ir tam tikra 
mašina, kuri teleidžia tik 
viena akia tuo kartu maty
ti, bet žmogui atrodo, būk 
jis abiem akim skaito kny
gos puslapį ar mato kitą 
rodomą daiktą.

Vienas jaunuolis buvo at
mestas kaipo kandidatas į 
laivyno karininkus todėl, 
kad jis tik pusę reikalau
jamojo tolio tematė. Klini- . 
koje, visų pirma, buvo at
rasta, kad jo kūne susikuo- 
pę nuodai kenkia jo regėji
mui. Kūnas, todėl, buvo ap
valytas nuo vidujinių nuo
dų, ir pradėta mankštinti 
jaunuolio akys. Po dviejų 
savaičių mankštos po vieną 
valandą kasdien, jo regėji
mas buvo taip pataisytas, 
kad jis jau visai normaliai 
matė, ir tapo priimtas į lai
vyno atsargos oficierius.

Pritaikytu mankštymu | 
taipgi yra pataisoma maty
mas iš arti, žvairumas 
(kak-aid) ir kai kurie kiti 
regėjimo silpnumai.

N. M,
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grindinio,

nuvažiavo 
vilko mer-

(Tąsa)
Kitas, krikštytas dorų ir išmintingų 

Hnygų šventa dvasia, matydamas, kaip 
daug nugali kasdienės šlykštybės, jautė, 
kad ta jėga gali ir jam nusukti galvą, 
sutraiškyt širdį purvinu padu, ir atkak
liai gynėsi, sukandęs dantis, sugniaužęs 
kumščius, vis pasirengęs ginčytis ir kau
tis. Šis mylėjo ir gailėjo veikliai ir, kaip 
narsiam francūzų romanų herojui pride
ra, po dviejų žodžių, traukdamas iš 
makšties kalaviją, stodavo į kovos pozi
ciją.

Turėjau aš tais laikais piktą priešą, 
vieną paleistuvybės namų kiemsargį, 
Mažojoj Užtarimo gatvėj. Aš susipaži
nau su juo vieną rytą, eidamas mugėn: 
jis vilko ties kiemo vartais iš vežėjo ra
tų nusigėrusią, pasliką merginą; nutvė
ręs ją už kojų su apsmukusiomis kojinė
mis, apnuoginęs ligi pusiau, jis begėdiš
kai tampė ją, ūkčiodamas ir juokdama
sis, spjaudė ant jos kūno, o ji, trukčioja
ma, suglamžyta, akla, prasižiojusi, at
metusi už galvos suglebusias ir lyg iš
suktas rankas, daužėsi nugara, pakau
šiu ir mėlynu veidu į ratų sėdynę, į pa
stolį, pagaliau, nukrito ant 
susitrenkusi galvą į akmenis.

Vežėjas, suraginęs arklį, 
sau, o kiemsargis atpakalias
giną už kojų j šaligatvį, kaip negyvą. 
Aš, netekęs proto, ėmiau bėgti prie kiem
sargio; įsibėgėjęs, smogiau jam, parver- 
čiau jį, užšokau ant namo laiptelių ir 
ėmiau pašėlusiai trūkčioti skambučio 
rankeną; išbėgo kažkokie laukiniai žmo
nės, aš negalėjau nieko jiems paaiškinti 
ir nuėjau sau.

Aš pasivijau vežėją; jis, pasižiūrėjęs 
į mane, pasakė:

—Puikiai tu jam uždrožei!
Aš piktai paklausiau jį: kaip tai jis 

leido kiemsargiui taip išniekinti mergi
ną,—jis ramiai ir priklindamasis atsa
kė:

—O trauk ją devyni! Man ponai už
mokėjo, įsodinę ją, — ir kas man darbo, 
kas ką muša?

— O jeigu būtų užmušę ją?
— Na, žinoma, tokią tai ir užmuši,

— pasakė jis taip, lyg girtų merginų 
mušimas būtų jam labai jau priprastas 
daiktas.

Nuo tos dienos aš beveik kas rytas ma
tydavau kiemsargį; einu gatve, o jis 
šluoja grindinį arba sėdi priebutyje, ta
rytum, laukdamas manęs. Aš prieinu 
prie jo, jis atsistoja, raitydamas ran
koves ir įspėjamai pareiškia:

—Na, dabar aš tau parodysiu!
Jam buvo apie keturiasdešimt su vir

šum metų; mažutis, kreivakojis, nėš
čios moters pilvu, jis, šaipydamasis, žiū
rėdavo į mane spinduliuotomis akimis, ir 
man būdavo labai keista, kad jo akys — 
geros ir linksmos. Muštis jis nemokėjo, 
be to ir jo rankos buvo trumpesnės už 
mano, — aš kaip matai įveikdavau jį, 
jis atsitraukdavo atpakalias ligi vartų 
ir sakydavo, nustebęs:

— Nagi, nustok, narsuoli!...
Šie susirėmimai man nusibodo, ir kar

tą aš jam pasakiau:
—Klausyk, kvaily, susimildamas, ne- 

belįsk tu prie manęs!
— O ko tu mušies? — paklausė jis, 

prikaišiodamas.
AŠ taipgi paklausiau jį, kam jis taip 

bjauriai išniekino merginą.
— O tau kas darbo? Gaila jos?
— Žinoma, gaila.
Jis patylėjo, nusišluostė lūpas ir pa

klausė ;
— O katės gaila* tau?

. —- Ir katės gaila...
Tada jis man pasakė:
— Tu — kvailys, žulikas! Palauk, aš 

tau parodysiu ...
Man būtinai reikėdavo eiti šia gatve

— tai buvo trumpiausias -kelis. Bet aš 
pradėjau anksčiau keltis, kad tik nebe
susitikčiau su šiuo žmogum, ir vis dėlto 
už keleto dienų sutikau jį — jis sėdėjo 
ant gohkelių ir glostė dulsvą katę, kuri 
gulėjo ant jo kelių, o kai aš baigiau prie 
jū prieiti, jis, pašokęs, hutvėrė katę už 
kojų ir visu smarkumu šėre jos galvą į 
stulpelį, net aptėškė rhane šiltu, — su
šėrė, numetė katę man po kojom ir, atsi
stojęs tarp vartelių, paklausė:

Na, kas gi daryti! Mes ėmėmės kieme, 
{taip du šunes; o paskui, sėdėdamas pa-
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BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS

427 Lorimer Št., Brooklyn, N. Y
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iaudami pėdę neužmirškite ii 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

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

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

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

LDS 86 kuopos susirinkimų 
vieta permainyta, todėl visi na
riai privalo tą įsitėmyti. Seka
mas susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, rugsėjo 5 d., 10 vai. ryto, 
Yeamans Svetainėj, 3014 Yea- 
mans St., Hamtramcke. Visi 
ir visos būkite laiku.

N. Beliūnas, sekr.

National Workers

organizacijas kaipo

Pirmad., Rugpjūčio 30, 1943

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stono Ave. 

prie Chauncey St., Broadway Lino 
Tel. GLcnmore 5-6191

NEWARK, N. J.
Ncwarko Mezgėjų Kliubo susirin

kimas įvyks rugp. 31 d., 8 v. v., pas 
drg. K. Žukauskienę, 566 S. Clinton 
St., E. Orange, N. J. Prašome nares 
dalyvauti. (204-205)

Dirvos” geres- 
ko ir negalima tikėtis. Jo- 
kitas laikraštis nebūtų dė- 

tokios korespondencijos 
komentarų. Nekurie laik-

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

KULKOSVAIDŽIŲ KULKOMS
ŠAUKITE KOLEKTORIŲ MA 5-0061

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

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

sunkus pristatymas anglies.

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Įsigykite šią naudingą knygelę:
KAIP jPATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASI! DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų^ ir taip pat 
92 klausimai su atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.

KAINA 35c.
Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 

stamp omis 5c. arba 8c. vertės, viso už 
35 ceiitus.

Reikalaudami rašykite:

cruise to Rio, witii 
t day in four other fa!
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kriūtės piktžolėse, neapsakomo liūdnumo 
slegiamas, aš kramčiau lūpas, kad ga
lėčiau iškęsti nežliumbęs, nerėkęs. Kai 
prisimenu visa tai, — krūpčiodamas, 
bjaurėdamasis, stebiuosi: kaip aš neišė
jau iš proto, neužmušiau nieko?

Kam aš pasakoju šias šlykštybes? Agi, 
kad jūs žinotumėt, gerbiamieji ponai, — 
tai, juk, tebėra, tebėra! Jums(patinka 
baisumai sugalvoti, patinka baisenybės, 
gražiai papasakotos, kas fantastiškai 
baisu, — jus maloniai jaudina. O aš pa
žįstu baisią tikrenybę, kasdienius baisu
mus, ir aš turiu neginčijamą teisę ne
maloniai jus jaudinti, pasakodamas apie 
tai, kad jūs prisimintumėt, kaip gyvena
te ir kame gyvenate.

Nedoras ir purvinas mūsų gyvenimas, 
štai kaip yra!

Aš labai* myliu žmones ir nenorėčiau 
.nieko kankinti, bet negaliu būti senti- 
mentališkas ir negaliu slėpti baisios tei
sybės gražaus melo marguose žodeliuose. 
Gyveniman, gyveniman! Reikia ištirp- 
dinti jame viską, kas yra gero ir žmo
niško mūsų širdyse ir smegenyse.

... Mane labai pykdydavo elgimasis su 
moterimis; prisiskaitęs romanų, aš žiū
rėjau į moterį, kaip į geriausią ir reikš
mingiausią, kas yra gyvenime. Šitas ma
no pažiūras sutvirtindavo bobutė, jos 
pasakojimai .apie Dievo Motiną ir Vasi- 
lisą Išmintingąją, nelaimingoji skalbėja 
Natalija ir tie šimtai, tūkstančiai mano 
pastebėtų žvilgsnių, šypsenų, kuriomis 
moterys, gyvenimo motinos, gražina jį, 
šį gyvenimą, kuriame taip maža tėra 
džiaugsmų ir meilės.

Moters garbę kėlė Turgenevo knygos, 
ir ką tiktai gražesnio patirdavau apie 
moteris, tuo aš dabindavau man atmin
tiną Karalienės paveikslą; ypač daug 
brangenybių duodavo tam reikalui Hei
ne ir Turgenevas.

Grįždamas vakarais iš Mugės, aš su
stodavau ant kalno, prie Kremliaus sie
nos, ir žiūrėdavau, kaip už Volgos sės
davo saulė, tekėdavo debesyse ugninės 
upės ir kaip rausdavo ir jnėlynuodavo 
mylimoji Volga. Kartais tokiomis minu
tėmis visa žemė pavirsdavo didžiule ka
linių valtimi; ji panaši į kiaulę ir ją tem
pia kažin kur sutingęs nematomas gar- 
laivys.

Bet dažniau galvodavau apie žemės di
dumą, apie miestus, man žinomus iš 
knygų, apie' svetimus kraštus, kame gy
venama kitaip.

Kitų kraštų rašytojų knygose būdavo 
piešiamas švaresnis, meilesnis, ne toks 
sunkus gyvenimas, kaip tas, kurį aš ma
tydavau aplink save. Tas tildydavo ma
no nerimą, žadindamas užsispyrėles sva
jones apie kitoniško gyvenimo galimu
mą. \

Ir vis matydavosi, kad štai aš sutiksiu 
nepuikų, išmintingą žmogų, kuris'išves 
mane į platų, aiškų kelią.

Kartą, kai aš sėdėjau ant suoliuko 
prie Kremliaus sienos, šalia manęs at
sirado dėdė Jokūbas. Aš nepastebėjau, 
kaip jis priėjo, ir ne iš karto pažinau 
jį; kad ir keletą metų mes gyvenome 
tame pačiame mieste, bet susitikdavome 
retai, atsitiktinai ir trumpam laikui.

— Kaip tu prasi tempei, — juokauda
mas pasakė jis, niūkterėjęs man, ir mes 
ėmėm kalbėtis, kaip svetimi, bet seniai 
pažįstami žmonės.

Iš bobutės buvau girdėjęs, kad per 
šiuos metus dėdė Jokūbas galutinai nusi
gyvenęs, viską iššvaistęs, pragyvenęs; 
buvęs jis kalinių prižiūrėtojo padėjėju, 
bet tarnyba pasibaigusi nekaip: prižiū
rėtojas susirgęs, o dėdė Jokūbas ėmęs 
rengti savo bute linksmas puotas kali
niams. Apie tai sužinoję, jį atleidę iš 
tarnybos ir patraukę tieson, kaltindami, 
būk tai jis leisdavęs naktimis kalinius 
miestan “pasivaikščioti.” Nė vienas ka
linys nepabėgęs, bet vieną pagavę kaip 
tik tuo metu, kai jis stropiai smaugęs 
kažkokį dvasiškį. Ilgai tardę, bet teismo 
nebuvę, — kaliniai ir prižiūrėtojai iš
painioję gerąjį dėdę iš tos bėdos. Dabar 
jis gyveno be, darbo, sūnaus išlaikomas; 
jo sunūs giedodavo tuo laiku garsiame 
Rukavišnikovo bažnytiniame chore. Apie 
sūnų jis kalbėjo keištai:

— Jis. dabar paliko rimtas, puikus! 
Solistas. Nesuspėsi laiku arbatos paduo
ti arba drabužių išvalyti — pyksta. 
Tvarkingas vaikinas. Ir valyvas...

(Bus daugiau)
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“Dirva” Vienybes Ardytoja— 
Kiršina Baltus Prieš Negrus
Rugpjūčio 6 d. “Dirvoj” til

po neva korespondencija iš 
Detroit, Mich. Tūlas V. M. 
rašo apie prokuroro William 
E. Dowling raportą iš riaušių 
tarp baltų ir negrų, kilusių 
kiek laiko atgal.

“Dirva” įdėjo tą korespon
denciją be jokių komentarų. 
Reiškia, pilnai sutinka su 
Dowlingu, kuris vienpusiškai 
raportuoja apie riaušes ir tie
siog kaltina negrus už riaušių 
kėlimą. Tuomi “Dirva” pasi
tarnauja penktakolonistams, 
kurie suruošė tas riaušes ir 
kurie nori jų. visur. Jei kada 
Clevelande kiltų tokios riau
šės, be abejo, “Dirvos” skai
tytojai, prisiskaitę tokios pro
pagandos, su įniršimu pultų 
negrus.

Prie to, dar V. M. visiškai 
apsilenkė su faktais, sakyda
mas, kad: “negrai reikalavo, 
kad būtų tyrinėjama per 
grand jury ir, kad baltieji 
žmonės, kurie mušė negrus, 
būtų nubausti.” .žinoma, ku
rie neskaito kitos spaudos 
kaip “Dirvą”, tam gali ir pa
tikėti. Bet faktas yra, kad 
nevien negrai reikalavo, kad 
grand jury tyrinėtų riaušių 
priežastis, bet tokį reikalavi
mą pirmiausiai, tuoj po riau
šių, statė UAW-CIO preziden
tas R. J. Thomas ir paskui tą 
reikalavimą parėmė kitos de
mokratiškos organizacijos 
kaip negrų., taip ir baltų. Tarp 
organizacijų stojančių už 
grand jury tyrinėjimą buvo 
net tokia, kaip Detroit Metro
politan Council of Churches 
(taryba, kurion įeina įvairios 
bažnyčios).

“Dirvos” šovinizmo prisigė
ręs korespondentas V. M.,- su 
kuriuo matyt sutinka ir “Dir
vos” redaktorėlis, sako, kad

prokuroras rado, kad negrai 
pradėjo riaušes ir paduoda 
baisias skaitlines, kiek nuken
tėjo baltųjų, o negrų, sulygjo 
skaitlinių, visai mažai tenu- 
kentėjo. Mat “Policija buvo 
bejėgė riaušes sulaikyti, nes 
policininkams buvo uždrausta 
į negrus šauti,” sako kores
pondentas. Tik kada jau “ge
riesiem” policistam nebegali
ma buvo suvaldyti negrų, ta
da tik pradėjo šauti. Bet visi 
laikraščiai tuoj po riaušių, pa
davė kiek baltų ir kiek negrų 
žuvo, ir skaitlinės buvo tokios: 
iš 34 nušautų buvo tik rodos 
keturi balti. Paveikslai taipgi 
rodė policistą laikantį negrą, 
kuomet baltieji jį mušė.

žinoma, iš 
nio 
kis 
jęs 
be
rašei ai tuoj po riaušių rašė, 
kad Hitleris laimėjo mūšį De
troite ir jam nei viena kulka 
nekainavo. CIO unija ir įvai
rios organizacijos tuoj pareiš
kė, kad riaušes sukėlė Ku 
Klux Klanas, buvę nariai Juo
dojo Legiono ir kitos penkta- 
kolonistų grupės, kurios senai 
jau tas riaušes prirengė. Wal
ter White, National Associa
tion for the Advancement of 
Colored People sekretorius, 
atvykęs į Detroitą įvardino se
kamas
riaušių, inspiratores: Ku Klux 
Klaną,
League, Southern Voters Lea
gue ir Southern Society, of Mi
chigan.

Taigi, kuomet visi demo
kratiškai nusistatę laikraščiai 
šiuos visus faktus iškelia, “Dir
va” deda tokią koresponden
ciją, kuri tikrai pasitarnauja 
Hitleriui. Juk Hitleris savo 
“biblijoj” “Mein Kampf” aiš
kiai ir pasididžiuojančiai pa
sako, kad jis paklupdys Ame-

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 

į. lųs įr krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom
STOKES 
St., Brooklyn

riką ant kelių sukeliant rasi
nes ir religines riaušes.

Ar “Dirva” kada nors rašo 
apie tai, kaip negrai yra dis
kriminuojami darbuose, kaip 
jie diskriminuojami valgyklo
se, viešbučiuose ir tt. ? Ne! 
CIO konvencija turėjo įvykti 
St. Louis, Mo., bet kada buvo 
sužinota, kad ten negrus ne
priims kaipo lygius žmones 
nei viešbučiuose, nei valgyklo
se, konvencijos rengėjai per
kėlė konvenciją į Buffalo, N. 
Y. CIO valdyba pareiškė, kad 
jokio kompromiso nedarys su 
jokiais elementais, kurie dis
kriminuoja bile amerikoną dė
lei jo spalvos arba religijos. 
Taip kiekvienas doras pilietis 
turėtų žiūrėti į tą klausimą 
ypač dabar, kuomet reikalin
ga didžiausia vienybe, kad ka
rą laimėjus. Bet “Dirvos” re
daktorius netaip supranta de
mokratiją. Tas paaiški, kuo
met pasižiūri į kitą to šlamš
to puslapį tam pačiam nume
ry, kur telpa didelis Smetonos 
paveikslas ir po paveikslu 
Karpiukas sako, kad tai “Lie
tuvos Respublikos Prezidentas 
Antanas Smetona.” Tas jau 
viską išaiškina ir pasako, ko
kios demokratijos nori Kar
piukas. A. J.
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I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
I
| Telefonas: HUmboldt 2-7964

Į 530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Kadangi šią vasarą darbininkų 

spaudos naudai piknikas negalėjo 
įvykti, ne iš mūsų kaltės, tai mes 
dabar stengsimės šiaip taip atsily
ginti. Rugsėjo 26 d., darbininkiškų 
organizacijų Komitetas rengia drau
gišką parengimą, spaudos, ir Raudo
nojo Kryžiaus naudai. Yra svarbu 
paremti šias įstaigas, kurie galite 
kiek prisidėti prie šio darbo su mai
stu arba su finansine pagelba, tai 
galite susisiekti su Komisijos na
riais, 155 Hungerford St. Taipgi pa
siimkite ir tikietų platinimui. Nepa
mirškite dienos—rugsėjo 26 d., 155 
Hungerford St., 1 vai. dieną. įžanga 
75c. Turėsime užkandžių, gėrimų ir 
gerą orkestrą. Kom.

(204-206)

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALIN®)
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, j?a.

Telefonas Poplar 4110
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Penktai Puslapis

Lietuviški Raudonosios 
Armijos Pulkai 

Sėkmingai Žygiuoja
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

viršun iš rusių ir duobių. 
Su kokiu neapsakomu 
džiaugsmu jie pasitiko mū
sų kovūnus, apsikabindami 
juos ir vaišindami, kuom 
tik kas išgalėjo!

"Jūs išgelbejote mus nuo 
pražūties,” sakė viena kai
mietė, vardu Liucija Valko
va: “Vokiečiai sudegino 
daugelį grįčių mūsų kai
muose ir išsivarė mūsų gy
vulius. O mes patys tai su
lindome į rūsį, bijodami, 
kad jie mus neišvarytų į 
Vokietiją.”
Mirtomis Užtaisytas šulinys

Tūlame kaime vienas iš 
mūsų karių, Milevičius, no
rėjo pasisemti vandens iš 
šulinio. Bet viena senutė čia 
jau įspėjo Milevičių, kad 
vokiečiai yra įdėję minų- 
sproginių į šulinį. Paskui 
mūsų pėstininkai ir surado 
aštuonias minas šulinyje.

Kitame kaime gyventojai 
parodė mums namą, kuria
me slėpėsi keli vokiečiai — 
jie per savo radiją nurodi
nėjo nacių artilerijai ir 
mortiroms, kur nutaikyt 
šovinius ir sprogimus į tam 
tikrus mūsų punktus.

Mūsų lietuviai kovūnai 
grumiasi pirmyn į vakarus 
per rusų žemę, kur randa 
visus vokiečių barbarų ug
nies ir kardo pėdsakus. 
Mūsų kariai pereina per 
buvusius kaimus, kuriuos 
vokiečiai visai sunaikino, 
su žeme sulygino. Visur jie 
mato kruvinus vokiečių 
žvėriškumo palaikus.

Vienoj geležinkelio stotyj 
lietuviai rado kartuves. Vie
tiniai gyventojai paaiškino, 
kad ant šių kartuvių vokie
čiai kasdien pakardavo po 
du-tris žmones. Įžengdami į 
kitus kaimus, lietuviai ko
vūnai dažnai nerasdavo nei 
vieno gyventojo — visi tie 
kaimiečiai išgrūsti Vokieti
jon į vergiją.

Mūsų kovotojų , mintys 
nuolat grįžta Lietuvon — į 
savo gimtuosius kaimus, 
pas savo tėvus, brolius ir 
seseris, kurie tebemerdi po 
kaustytu vokiečių padu. 
Visų mūsų kovūnų mintys 
verda vienu troškimu — 
kuo greičiausiai maršuoti 
pirmyn į vakarus, gimtoj on 
savo Lietuvon, ir išlaisvinti 
savo brolius ir seseris!

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that IJcense No. 
RW 385 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law at 
398 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Anthony angęlino, admx.
Admx Estate of Giuseppe AngeĮino

398 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 295 has been issued to the udersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
701 Blake Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PHILIP BLUME
701 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE la hereby given that License No. 
EB 1690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at rptail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-38 Pennsylvania Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the

NATHAN FEIGELES 
332-38 Pennsylvania Ąvė-, Brboklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 320 has been issued to the undersigned 
to sey beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kiqgs, to be consumed on the 
premises.

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Raudonoji žvaigždė, So
vietų kariuomenės laikraš
tis, rašo, jog Doneco Ba
seine, į pietus, naciai sura
do patogią apsigynimo lini
ją ir atkakliai priešinasi.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN. ABE LIFSCIHTZ & 
BENNY GOLDBERG 

(Chessin’s Del.)
459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

Pittsburgh, Pa.
Ambulansų nupirkimui ge

rai pasidarbavo sekami draugai 
ir draugės: Iš Springdale, Jo
nas Chuplis prisiuntė $10 ir sa
ko, kad dar pasiliko vieną blan
ką ir kaip tik jo sveikata pasi
taisys, tai daugiau aukų pa
rinks tam svambiam darbui.

J. Mažeika iš McKees Rocks 
pridavė aukų $5 nuo N. Milich, 
McKees Rocks Chester Banko 
darbininko. LDS 160 kp. pri
davė, per Kairienę, $5 aukų. 
Helen Katriukė surinko aukų. 
Aukavo sekami asmenys: A. 
Abrams $1, N. Kingsley ir Isa
belle Ross po 50 centų ir po 25 
centus: Louis Richardson, An
na Fisher, Ruth Lake, Hyman 
Applebaum, A. J. Vernon ir 
Al Mayers.

Is Steubenville, Ohio, gauta 
aukų nuo ALDLD 107 kuopos 
per M. Gabrienę ir John Pe- 
chall po $1. Mary Willson ir 
Phil Mor po 50 centų ir kitų 
po mažiau.

Aukavo per H. Kairienę ir 
Petronėlę Paulauskienę po $1: 
Ct. Spitz, Brohit F. Timbin, T. 
E. Borparman, J. Zok ir Colb 
Lbey. Po 50 centų: M. Jouely, 
N. Reit, El. Gambee, Steel Ci
ty Vacueew Co. Po 25c: E. Mc- 
Bree, Dane J. Jondof, Syt. 
Wright ir Lebutti.

Aukavo per H. Kairienę po 
$1: Jurgis Stasevičius, J. Wa- 
siliauskas, Ona Milling, Natele 
Martin, M. A. Spolar, G. J. 
Miller, Jos. Gameler — 75c ir 
50 centų aukavo D. Londy.

Birželio 27 dieną parengime, 
mūsų pirmininkas J. Mažeika 
aukavo $5. Kaip tai įvyko klai
da ir iki šiol nebuvo paskelbta. 
Prašome atleisti.

Visiems aukavusiems tariu 
širdingai ačiū.

Rugsėjo 12 dieną, 2 vai. po 
pietų, 1320 Medley St. kamba
riuose įvyks labai svarbus mū
sų susirinkimas, kuriame bus 
aptarta svarbūs reikalai. Visi 
veikėjai ir veikėjos kviečiami 
dalyvauti. H. Kairienė,

Komit. Sekretorė.

Uodai paprastai gali nu
lėkti tik 10 iki 15 mylių, 
bet vienas tyrinėtojas sura
do, jog uodai nulekia ir 
apie 110 mylių virš atvirų 
jūrų, esant palankiam vė
jui.

Chiang Kai-shek ir chinietė mergaitė našlaite. Pa
veikslas imtas laikinojoje Chinijos sostinėje Chung- 
kinge laike apvaikščiojimo Jungtinių Tautų dienos.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5Q5 hąa been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Contrpl Lavy at 
850 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consunjed on the 
premises.

LOUIS YOSĮĮPE
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 440 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bush wick Avepue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George’s Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GĘ 5007 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PRIORE
1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 ot 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1890 West 6th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kingą, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that; License No. 
GB 1385 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
442 De Witt Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALEX LIEBĘR
442 De Witt Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1388 had beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
471 Park Avenue .Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed, off the 
premises.

FRANK MURGALO
471 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
195 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

CARL BRUGMANN
195 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1457 has been issued to the undersigned 
to fsell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
256 Irving Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIE DEWEY
256 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
263 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEATRICE NOE
263 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1454. has bepn issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
746 Coney Island Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY BERBERICH
146 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Floyd Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RAMIRO DISDIER 
(La Flor De Borinquen)

145 Floyd St., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
369 Bushwick Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

MATHIAS MARTINEZ 
(La-Marquesita-Spanish & American Grocery) 
369 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 5006 has been issued to the undersigned 
tp sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
477 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SANDY CRUZ
(El Porvenir Spanish American Grocery) 

477 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 100’97 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
tfae Alcoholic Beverage Control Law at 
583 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

LILLIAN VENEZIA
583 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
(|B 4950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Tompkins Avenue, Borough of Brooklyn, 
Cqunty of Kings, to be consumed off the 
premises.

JENNIE MILLER
408 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1123 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Broome Street, Borough qf Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STELLA OZAJKOWSKI
50 Broome St., Brooklyn', N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10080 has |>een issued to the undersigned 
tq sell beer, ąt retail under Sectiqn 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
66 — 4 th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ĮSIDOR KATZ & 
ABRAHAM PAVIP STERN 

(Katz & Stern)
66 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is here by given trat License No. 
SB 140 has been issued to the undersigned 
tq sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4102 Avenue V, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSTAV HARMS
4102 Avenue V Brooklyn, N. Y.

NOTICE is h«reby given that License No. 
GB 046 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcohqlic Beverage Control Law at 
6806 — 5th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM DREYER
6806 — 5th Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licqnse No. 
9398 has been issued to the undprs|8ped tp 
sell beer, ąt retail under Section 107 qf 
the Alęohollc Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough qf Brooklyn, 
Copnty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MĄIMAN
416 Monroe Street Brooklyn. N. Y.

MERGINOS-MQTEĘYS
SCHRAFFT’S

PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS

GERA ALGĄ '
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

MERGINOS PRIE SODĖS
IŠDAVIMUI SODĖS IR VALGIŲ. 

NUO 11 A. M- iki 8 P. M- 
AR NUO 3 P. M, IKI VIDURNAKČIO,

SALES GIRLS
VIRTUVĖJE PABBIN1NK6S 

SALAI) DARYTOJOJ 
SANDWICH DARYTOJOS 

STEAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

STAtŲ PATARNAUTOJOS 
VIRĖJOS

DESERTŲ DARYTOJOS
PILNAM LAIKUI IR DALIAI LAIKO 

PROGOS PAKILIMUI
IŠ KARINIŲ DARBŲ NEBUS PRIIMAMOS

Kreipkitės Kasdien—8 A. M. iki 5 P. M. 
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P. M.

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

Tarpe 5th ir 6th Avės.
(X)

Šeimininkių 
Atydai

Štai proga gauti interesinga darbą didelėje 
saldainių moderniškoje išdirbystėje jums 

patogiausiomis valandomis.
NUO 10 V. RYTO IKI 3 V. DIENĄ

5 DIENŲ SAVAITE 
MALONIOS DARBO APLINKYBES 

ŽEMOM KAINOM KAFETĘRĮJA 
Kreipkitės į Emploympnt\ofisą

LOFT CANDY CORP.
4Į0TH AVE. IR 9TH ST„ L. L CITY 

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų nebus 
priimamos bė paliudijimo savo atliekamumo.

(X)

Waterbury, Conn.
Pasisakė už Lietuvių 

Suvažiavimą

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 28 kuopa ir Lietuvių Darb. 
Susivienijimo 49 kuopa, savo 
mėnesiniuose susirinkimuose už- 
gyrė sumanymą šaukti Ameri
kos lietuvių visuotiną suvažia
vimą, kurio klausimą pakėlė 
dienraštis Laisvė.

Bendrai, tai , labai svarbus 
klausimas ir apie jį daugiau 
reikia kalbėti, plačiau išsireikš
ti mintis, ar tokis suvažiavi
mas yra reikalingas, kiek jis 
duotų naudos. Tuo klausimu tu
rėtų susirūpinti visų lietuvių 
kolonijų organizacijos ir veikė
jai.

Mano supratimu, tai tokis lie
tuvių suvažiavimas yra reika
lingas. To reikalauja Amerikos 
lietuvių vienybė, to reikalauja 
ir Lietuvos padėtis.

Socialistų, klerikalų ir tauti
ninkų vadai tais klausimais 
mums nieko nepadės. Prieš kiek 
laiko jie buvo suvažiavę į New 
Yorką, na ir kas iš to — paba- 
liavojo, pasigėrė, vienas su ki
tu pasibučiavo ir viskas baig
ta. Jie šūkauja apie “Lietuvos 
nepriklausomybę” tik tam, kad 
kaip pops pasipinigavus tarpe 
Amerikos lietuvių. Jie ir patys 
gerai žino, kad Lietuvos likimas 
ne nuo jų priklauso. Pamena
me, savo laiku kiek jie iš žmo
nių išviliojo pinigų neva Vil- 
niąųs atvadavimui. Gi jie nieko 
nepadėjo vilniečiams. Vilnių 
nuo Lenkijos ponų atvadavo 
Sovietų Raudonoji Armija ir 
grąžino .Lietuvai.

Dabar tie patys ponai šau
kia savo konferenciją Pittsbur- 
ghe ir net išdidžiai kalba, būk 
ten susiripks lietuvių tautos 
“trečdalio” atstovai, o tikrumo
je, tai bus atstovai labai ma
žos lietuvių grupelės, gyvenan
čių Amerikoj. Kaip pasirodė, 
tai jokia didesnė organizacija 
nerinko delegatų, nes šarlata
nams nepasitiki. Ir supranta
ma, tie ponai neturi jokios tei
sės kalbėti Amerikos lietuvių 
vardu.

Tai mūsų pareiga dabar teik
ti lietuvių pulkams Raudonojoj 
Armijoj daugiau pagalbos, kad 
jie greičiau galėtų išlaisvinti 
Lietuvą ir tuo būdu daugiau 
išgelbėti lietuvių nuo nacių te
roro, o kada Lietuva bus iš
laisvinta, tai tada mūsų parei
ga bus prisidėti prie jos atbp- 
davojimo. {Suvažiavimas tam 
galėtų daug padėti.

LDS 49 Kp. Sekretorius.

GIMBEL’S
TURI VIETOS

KASIERKOMS
DALIAI LAIKO

JEI JOS GALITE piRBTI KETURIAS AR 
PENKIAS VALANDAS Į DIENĄ, MES 
BOSIME UŽINTERESUOTI SU JUMIS 
PASJKALB6TI.

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EMPLOYMENT OFISE
1X6 WEST 32nd ST.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ AR IŠ 
BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI BE 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ AT- 
LIEKAMUMĄ.

GIMBEL BROS.
(205)

MERGINOS
KARINIAI DARBAI
40 VALANDŲ^ $20.40

Lengvas fabriko darbas prie militarių ra
dio {rengimų.

‘ Malonios darbo sąlygos.
Atsineškite pilietybės įrodymus 

Reikalaujama paliudijimo atliekamumo 
iš pirmespio darbo.

Kreipkitės 10 v. ryto iki 12 v. dieną.
EMERSON RADIO

AND PHONOGRAPH CORP.
309 W. 15th St., N. Y. City.

MERGINOS-MOTERYS
Lengvas darbas. Palyginimui ir siu
vimui. Patyrusios ar mokinės. Malo
nus darbas, gera alga ir geros darbo 
sąlygos.

RUDOLF ORTHWINE CORP. 
516 W. 34th Street

(205)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Rezidenciniame viešbutyje. Nepaprastai ge
ros darbo sąlygos. Darbininkėm valgomasis 
kambarys ir lašų maudynės; geri tipai ; 39 
valandų savaitė, $16. Kreipkitės j House
keeper.

HOTEL ALDEN
82nd St. ir Central Park West

(204)

BINDERY
(KNYGŲ APDARYMUI)

Merginos, patyrę palygintojos (collators), 
prie stalų dirbti, dratų siūti, mažų bindery 
mašinų operuotojos, taipgi keletą mokintis 
amato. Matykite Mr. Young.

DENNISON & SONS
85-37 86th St., Long Island City.

(207)

APVALYTOJOS
Rezidenciniame viešbutyje. Nepaprastai geros 
darbo sąlygos; geri tipai. Sekmadieniais ne
dirbama. $16.86 j savaitę. Kreipkitės j 
Housekeeper.

HOTEL ALDEN
82nd St., ir Central Park West.

(204)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi ĮaUti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York Citv
(X)

MERGINOS
LENGVAM DARBUI

Vyniojimui ir labelių uždėjimui.
40 valandų ; $17 pridedant viršlaikius.
HAMMEL, RIGLANDER & CO.

395 4th Ave., (28th)
» (205)

MERGINOS I MERGINOS!
LENGVAS FABRIKO DARBAS

Perfumo ir kosmetikų išdirbystėje. 40 valan
dų sąvąitė. Viršląikiai, jei pageidautume 
prie patogių darbo sąlygų. Turi kalbėt ang
lišką!. Kreipkitės po 9 vai. ryto.
Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veik
smų nebus priimami be darbdavio pareiški
mo apie jų atliekainumą.

PARK & TILFORD
543 West 43rd Street

(205)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

„PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y. C. ; NETELEFONUOKITE
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

‘KODĖL NEVAŽIUOT Į PIETUS!!’
Garsus resortinis viešbutis ggli patalpinti 
keletą pasĮtikimių, g'erąi išrodančių ir man
dagių stąlų patarnautojų merginų ar vyrų. 
Darbas ąpskritiems metams, aukštos rūšies 
kostumeriai. Duodama uniformos, valgis ir 
kambarys, apmokamas nuvažiavimas, gera 
alga ir geros' darbo sąlygos. Nedirbamos va
landos gali būt praleidžiamos su malonumu. 
Rašykite ar telegrafuokite.

THE CLOISTER HOTEL
Lewis Beers, Resident Manager, 

Sea Island, Georgia.
(205)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI 
BĘRNIŲKAį-VYRĄl

Lengvas fabriko darbas, 40 valandų savaitė. 
$18, pridedant laiką ir pusę už viršląikius; 
Abelpai uždarbio $26.50 į sąvąitę. Atsineš
kite {rodymus savo amžiaus.
ĄUTOĄlOTIVE SPECIALTY CORR.

382 'Jeffersdn St., Brooklyn.
14th St., Canarsie Line iki Jefferson St., 
Stpfiqs. (208)

------------------------------------------------------------------------------------------------- -□

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

KREIPKITĖS L 0. KOVEN & BRO, INC.
PATERSON PLANK ROAD AND FRANKLIN STREET

JERSEY CITY, N. J.
AR

DOVER BOILER & PLATE FABRICATORS, INC.
DOVER, N. J.

(207)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Karo Laimėjimo Darbai 

Ir Pastovūs Darbai
5 dienų savaitė (50 vai. savaitė), $30.25. 
Jei tinkanti darbui ant mašinos $38.50 — 
$41.80 (50 vai. savaitė). Turi būti 3A su 
vaikais ar 4F.

Atsineškite pilietybės {rodymą.
Su įrodymais atvažiavimo i^ ateiviai priima
mi. Asmenys iš karinių darbų ar būtinų 
veiksmų nebus priimami be darbdavio pareiš
kimo jų atliekamumo.

Keller - Dorian Corporation
516 West 34th St., New York City. 

7-tos lubos.

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
j valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius. 

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Ave. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Ave. linija.
(209)

VYRAI

SCHRAFFT’S
PATYRIMAS 

NEREIKALINGAS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMA

GERA ALGA
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI 

DIENOM AR NAKTIM
Iš Karinių Darbų Nebus Priimami.

Kreipkitės kasdien—8 A. M. iki 5 P. M. 
Trečiadieniais—8 A. M. iki 7 P. M. 
šeštadieniais—8 A. M. iki 1 P. M.

SCHRAFFT’S
56 WEST 23RD ST., N. Y.

TARPE 5TH IR 6TH AVĖS.
(X)

SUPERINTENDENT
Reikalingas viduramžis žmogus su pačia. Vy
ras gali dirbti kitur. Sulyg vėliausios ma
dos, mažas apartmentinis namas Greenwich
Village. $35 į mėnesį, 
nirnui ir komisas ant 
kite, telefonuokite ar 
20th St., N. Y. City.

su apartmentu gyve- 
išrandavojimų. Rašy- 
kreipkitės, 511 West 
WAtkins 9-6814.

(205)

GIMBEL’S
TURI VIETŲ VYRAMS

SANDĖLYJE PRIE 
KROVINIŲ

APVALYTOJAI
(DIENĄ AR NAKTĮ)

TAVORINIŲ ELEVEITOR1Ų
(OPERATORIŲ)

KREIPKITĖS ASMENIŠKAI

EMPLOYMENT OFISE
116 WEST 82nd ST.

ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ AR BŪ
TINŲ VEIKSMŲ NEBUS PRIIMAMI BE 
DARBDAVIO PAREIŠKIMO APIE JŲ AT- 
LIEKAMUMĄ.

GIMBEL BROS.
(205)

DIEMAKERS
PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS 

PATOGU Į VISAS SUBWAYS 
ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR IŠ BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO JŲ ATLIEKAMUMO. 

PUBL1X METAL GOODS CORP.
100 6th AVE.

•____________________________ (200

PAPRASTI DARBININKAI
Foundrėje ir Mašinšapėje

T. SHRIVER & CO.
850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J. 
Darbininkai dabar dirbanti karinėse pramo

nėse nebus priimami.
(208)

PATTERNMAKERS
NUOLATINIS DARBAS 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

(208)

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

(X)

REIKIA VYRĮJ
DIRBTI IŠSIUNTIMŲ RŪME IR 
JIE TURĖTŲ BŪT NAUDINGI KI
TIEMS DARBAMS. PATYRIMAS 
NEREIKALINGAS. GERA PRA
DŽIAI ALGA. TURI MOKĖTI ANG
LIŠKAI SKAITYTI IR RAŠYTI. 
TAIPGI REIKIA VIENO VYRO 
MOKANČIO TROKĄ VAIRUOTI.

FABRIKO DARBININKAI
Išdirbėjai apsaugos dratų. Turi skaityti ir 
rašyti angliškai. Kreipkitės: Acorn Insulated 
Wire Co.. 178 Sullivan St. (Erie Basin),

Brooklyn. 9 A.M. iki 4 P.M.
nuo pirmadienio iki penktadienio

(204)

FOUNDRĖS DARBININKAI
Kapotojai ir Pagelbininkai 

48 Valandų Savaitė 
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J. 
Dabar dirbanti karinius darbus nebus prii
mami. (208)

Ivers--Lee Co.
215 CENTRAL AVĖ. 

NEWARK, N. J.
ASMENYS IŠ KARINIŲ DARBŲ 
AR BŪTINŲ VEIKSMŲ NEBUS 
PRIIMAMI BE DARBDAVIO PA- 
LIŪDIJIMO APIE JŲ ATLIEKA- 
MUMĄ.

(206)

Virtuvės Darbininkai—$225
I MĖNESĮ, PRIDEDANT KAMBARĮ IR 

VALGĮ
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

INDŲ NUBMBJĄI, INŲŲ 
MAZGOTOJAI IR TT.

virėjai $310 i mėnesį 
pROSKAITANT KAMABARĮ HR VALGĮ 

PADĖJIMUI UŽBAIGTI GYVYBINIŲ KARI
NIŲ DARBŲ KANAPOJE IR ALASKOJE. 

TURI BOTI ATIDĖTI NUO DĘAFTO.
Asmenys, dirbanti karinius ar būtinus dar

bus, nebus imami be darbdavio paliuosavimo. 
PASITARIMAI SU KOMPANIJOS ATSTOVU

Bechtel-Price-Callahan
CONSTRUCTORS

KASDIEN, SU PIRMADIENIU, ĮIMANT 
ŠEŠTADIENĮ 8:30 A.M. IKI 4:30 P.M.

U. S. Employment Service of WMC
.. Hotel & Service Office

40 E. 59th St., N. Y. C.
(207)

VIEŠBUČIO 
Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

IKI 12:30 P.M. VAKARAIS. MRS, 
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST.,
NEW YORK CITY.

NETELEFONUOKITE.
(X)

MAŠINISTAI 
PATYRĘ

ENGINE LATHE HANDS
48 Valandų Savaitė
T. SHRIVER & CO.

850 HAMILTON ST., HARRISON, N. J. 
Iš karinių darbų nesikreipkite.

, (208)

LEDŲ KILNUOTOJAI
Boxmen ir Ledo Traukėjai 

labai gera alga 
Krcpkitės Asmeniškai.

CIRILLO BROS., ICE CORP. 
545 President St.

Tarpe 3rd ir 4th Avės., Brooklyn.
(209)

FABRIKE PAGELBININKAI
Nuolatinis darbas. Pasisakykite am
žių, patyrimą ir kiek norėsite algos.

ONYX OILS
198 Christie St., Newark, N. J, 

MITCHELL 2-4120.
(205)
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Darbo Partijos Progresyvių 
Įtaka Auga

Amerikos Darbo Partija Vie 
ningai Rems HaskelFj

“Mission To Moscow” 
Williamsburge

Trys dešimt penki Amerikos 
Darbo Partijos Kings apskri
čio naujai išrinkto komiteto na
riai, buvę išrinkti ant sena- 
gvardiečių sleito, šiomis dieno
mis pareiškė, kad jie rems pro
gresyvius.

Kings apskričio (Brooklyno) 
Darbo Partijos komiteto mitin
gas, manoma, turėsiąs įvykti 
šio pirmadienio vakarą, Pro
spect Hall, šiuos žodžius ra
šant, mitingas oficialiai dar ne
buvo šauktas, bet manoma, kad 
turės įvykti pirmadienį, nes tai 
yra paskutinė įstatais numaty
ta diena tokio mitingo sušauki
mui.

laikraštį.
Ballot 
atsiųsti 

bešališką

Association 
į darbiečių 

tėmytoją,

Darbo Partijos reikalus, verta 
įsigyti tą

Honest 
prižadėjo 
mitingą
kaip to prašė progresyviai, nu
matydami, kad senagvardiečiai 
bandysią smurtu pasigrobti 
vieni patys į savo rankas par
tijos vadeles, kaip tai jie pada
rė prieš porą metų, kuomet no
minacijose progresyviai taipgi 
buvo laimėję didžiumą.

Kad yra skymuojama, aišku 
to, jog taip vėlai, kaip pe- 

penk tądien į, progresy-
komiteto nariam dar ne
pranešta, kada šaukiamas

Pasirašytame 
35 asmenys iš 
sleito sako:

pareiškime tie 
senagvard iečių

apsvarstymo“Po atydaus 
klausimų, iškeltų pereitoje no
minacijų kampanijoje, mes pri
ėjome išvados, kad mes negali
me'toliau remti siaurą ir ardy- 
tojišką ‘dešiniojo sparno’ vado
vybės poziciją.”

Pareiškimą pasirašiusių var
dai talpinama Daily Wor.kerio 
rugp. 27 d. laidoje. Sekantiems

ir iš 
reitą 
viam 
buvo
mitingas. Visuose kituose aps- 
kričiuose mitingo datos seniai 
paskelbtos. Du įvyks pirmadie
nio vakarą.

New Yorko apskričio (Man
hattan) komiteto, vadovaujamo 
Marcantonio ir Connolly, mi
tingas bus Odd Fellows Hall, 
105 E. 106th St., New Yorke.

Queens mitingas įvyks Lost 
Batallion Hall, Woodhaven ir 
Queens Blvds., Kew Gordens.

Bronx mitingas įvyko perei
tą ketvirtadienį.

Amerikos Darbo Partijos New 
Yorko valstijos komitetas savo 
posėdyje pereitą trečiadienį nu
tarė ištraukti savo kandidatą 
Joseph V. O’Leary, o» remti de
mokratų išstatytą kandidatą į 
gubernatoriaus pavaduotojus 
(Lt. Governor) — William N. 
Haskell.

Diena anksčiau Darbo Parti
jos New Yorko apskričio virši
ninkai ir visų progresyvių dar
biečių vadai Vito Marcantonio 
ir Eugene P. Connolly buvo pa
reiškę, kad progresyviai dar
biečiai rems Haskell’į. Taigi, 
gubernatoriaps pavaduotojo 
rinkimuose visi darbiečiai bal
suos vieningai ir bus proga už
registruoti jos dabartinę poli
tinę galią, kaip to siekė progre
syviai darbiečiai.

Atrodo, kad visos pažangio
sios, prezidento Roosevelto ka
rui laimėti politiką remiančios 
grupės 
kell’io 
taipgi 
cher,
teisėjus.

Joe R. 
didžiu-

bus iš-

Prieš Haskell’į republikonai 
išstatė savo kandidatu 
Hanley, valstijos senato 
mos vadą.

Ateinantieji rinkimai
bandymas jėgų tarp karo lai
mėjimo šalininkų ir karui ken
kėjų, kurie trukdo pravesti ka
ro programą, kad paskiau galė
tų už tai kaltinti administraci-

Paskiausiomis keliomis die
nomis paskubusioji filmą “Mi
ssion to Moscow” rodoma 
Marcy Teatre, Marcy Avenue 
ir Broadway, Brooklyne. Te
atras prisikimšęs žmonėmis, 
kaip kad buvo ir Republic 
Teatre, kur buvo rodoma prieš 
porą savaičių.
Pasirodymas Tarybų Sąjungos 
vadų iššaukia aplodismentus.

Filmą dar bus rodoma ir 
pirmadienį, rugpjūčio 30-tą.

Sara Muller ............
Kurt Muller ...............
Marthe de Brancovis
Fanny Farrelly .....
Anise ...........................
Teck de Brancovis
David Farrelly ....... .
Philh von Raminę .
Joshua ........................
Bodo ...........................
Babette .......................
Mrs. Mellie Sewell
Herr Bleecher .........
Dr. Klauber .............

.... . Bette Davis 

......... Paul Lukas 
...  G. Fitzgerald

Lucille Watson 
.... Beulah Bondi 
George Coulouris 
... Donald Woods 
.... Henry Daniel 
.... Donald Buka 
.... Eric Roberts 
.... Janis Wilson 
..... Mary
..... Kurt 
.... Erwin

Yountf 
Hatch 
Kaiser

yra 
the

Justinas Velička Kam Blofyti?

susiburs aplink Has- 
kandidatūrą. Darbiečiai 
rems Thomas D. That- 
demokratų kandidatą į

Pažvelgus į paveikslą, šei
mos nepažįstantis asmuo, vei
kiausia, pamanyt Justiną esant 
su mergužėle. Bet tai yra jo 
mamytė, su kuria jiedu visuo
met buvo mieli draugai. Pa
veikslas imtas pirm Justino iš
ėjimo kariuomenėn.

įspūdingu Spektakliu 
Atvaizduos Italijos 
Buvusias Kančias

sa-

Garden e ruo- 
didžiulis ma- 
kuris atvaiz- 
žmonių kan-

Balsavimai labai atsilieps ir 
į svarbias namų fronto proble
mas, kaip kad kainų kontrolė. 
Tai dėlto visi progresyviai, vi
si karo laimėjimo šalininkai 
turi jau dabar pradėti darbuo
tis, kad visi piliečiai užsiregis
truotų ir galėtų balsuoti rinki
muose.

Registracijų dienos bus rug
sėjo pabaigoj ir pradžioj spa
lių.

“Watch on the Rhine”-Nepa- 
prastai Puikus Veikalas!
“Watch on the Rhine”: nu

filmuotas veikalas iš dramos, 
kurią parašė Lillian Hellman. 
Filmai pritaikė Dashiell Ham
mett, su kai kuriais papildy
mais pačios Miss Hellman. Di
rigavo Hęrman Shumlin. Iš
leido Warner Brothers. Rodo
ma Strand Teatre, New Yor
ke. Svarbesnieji aktoriai:

Daugelis niujorkiečių 
gerėjęsi “Watch on 
Rhine” drama, kuri ilgokai 
buvo vaidinama viename New 
Yorko teatre. Dabar- ši drama 
yra nufilmuota, kad ją galėtų, 
matyti ne sau jale, palyginti, 
parinktinių žmonių, bet mili
jonai kino lankytojų.

Ir štai “Watch on the 
Rhine” pradėta rodyti filmoje 
— Strand Teatre, New Yor
ke. Tai nepaprastai puikus 
veikalas, Vaizduojąs Vokieti
jos anti-fašistų kovas prieš ne
lygų priešą nacizmą, už 
kietijos žmonių laisvę.

Vyriausias roles vaidina 
ui Lukas (Kurt Millerio)
Bette Davis (Saros Millerie- 
nės). Abu puikūs aktoriai, a- 
bu nepaprastai sugabiai atlie
ka savo uždavinį.

Kai kurie kritikai mano, kad 
Bette Davis retai kada buvo 
taip talentingai pasirodžiusi 
bet kokioje filminėje dramoje, 
kaip ji pasirodo šičia — 
“Watch on the Rhine.”

Veikalas buvo parašytas 
jau senokai, berods 1941 me
tais. Bet jis labai tinka ir šian
dien, tinka kaipo pamoka A- 
merikos žmonėms, nepaisant 
kur jie gyventų ir ką jie veik
tų.

Be tų dviejų vyriausiose ro
lėse, puikiai vaidina ir antra
eilėse rolėse — George Cou
louris, Geraldine Fitzgerald, 
Beulah Bondi, Donald Buka, 
Janis Wilson ir Eric Roberts.

Nesinori čia kelti aikštėn 
filmos intrigą — ji nepapras
tai užima stebėtoją ir iki vei
kalo paabigos jis išlaikomas 
nepaprastai suinteresuotas. 
Geriau pasakysiu: kai tik gau
site progos, būtinai nueikite 
pamatyti “Watch on the 
Rhine.”
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Terrace Teatre, W. 23rd St., 
suimtos pabėgusios iš New 
Jersey kalėjimo Genevieve 
Owens ir Dorothy Saunders, 
pirmoji įkaitinta už žmogžu
dystę.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

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

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas Veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

1
t

I Karys Justinas Velička

Justinas pradinį karišką la
vinimąsi atliko aukštesniame 
New Yorke, prie garsiojo 
Niagara Falls. Pereitą savai
tę iš ten išvažiavo kur nors 
kitur: šiuos žodžius rašant jo 
naujoji paskirtis dar ‘ nebuvo 
žinoma. Išvažiuodamas, pra
šė tėvų nesirūpinti. Rašo, kati 
tikisi neužilgo gauti progą 
juos atlankyti.

Justino tėvas Alekas Ve
lička, žinomas dainininkas ir 
organizacijų veikėjas, rengėsi 
atostogų proga važiuoti at
lankyti sūnų, bet sūnus pata
rė nevažiuoti, nes apylinkės 
miestuose beveik negalima 
gauti nakvynių, taipgi sunku 
iš kitur atvykusiam gauti mai
sto. Vakacija prie karių 
kempės, rašė jis, pavirstų į 
didelį vargą ir sudarytų labai

Vienas Brooklyno dainorius 
rengia pats sau koncertą 
Town Hall salėje. Tas nieko 
tokio, jeigu kas rengia sau 
koncertą. Nusisamdęs salę bi
le kas gali dainuot, kiek tik 
nori. Kas man nepatinka, tai 
kad šis dainorius neetiškai
vo parengimą garsina lietuviš
kuose laikraščiuose, neteisin
gai dalyką publikai perstato. 
žiūrėkite, ką jis sako:

“Pirmas lietuvių daininin
kas, turįs laimės dainuoti toje 
svetainėje. Ne visi turi galimy
bės joje dainuoti.”

Town Hall lietuviai jau ne
kartą dalyvavo. Keli metai 
tam atgal šokikas Jonas Kaš- 
kiaučius (dr. J. Kaškiaučiaus 
sūnus) rengė ten baletą, dai
navo ten 
kiūtė.

Didžiajame italų kilmės 
amerikonų mainiame mitinge 
Madison Square 
šiama perstatyti 
sinis spektaklis, 
duosiąs Italijos
čias po mussoliniškuoju fašiz
mu ir kovas išsivadavimui. 
Perstatysią ir talkininkų, įmar- 
šavimą Sicilijon.

Programoje dalyvaus dau
gelis žymių aktorių., tarpe ku
rių ir žymieji komikų žvaigž
dės Jimmy Durante 
Savo. Taip pat turės 
tų kalbėtojų.

Mitingo rengimui 
daręs komitetas iš
žymių italų kilmės amerikonų, 
tarpe kurių, randasi ir kon- 
gresmanas Vito Marcantonio. 
Jisai, beje, yra ir pirmininku 
to komiteto.

ir Jimmy 
nepapras-

yra susi-
daugelio

Katkauskaitė ir Stos-

Hall yra komercinė 
kurią gali samdytis 

ir dainuoti kad ir iš

Town 
svetainė, 
bile kas 
Visų kantičkų. Jokių egzami
nų. dainavime nereikia laikyt. 
“Ne visi turi galimybės 
dainuot” dėl to, kad i 
nori išleist 
rių salės ir 
sisamdymui 
garsinimą 
laikraščiuose apsimokėti. O 
kas turi daug ambicijos ar no
ri “pasirodyt', tas gali, kad ir 
pasiskolinęs keletą šimtų do
lerių lėšų padengimui išleist ir 
ten dainuot! O kad nebūtų 
tuščia salė, tai tam yra pa
samdytas manadžeris, kuris 
turi ilgą “listą” savo “follow
ers”, kuriems darmavų tikietų 
gali išsiuntinėt, kad ir kelis 
tūkstančius. Vistiek smagiau 
dainuot kad ir tokiai samdy
tai “publikai”, nekaip tuš
čiom kedėm! O. K.

ten 
dėl to, kad nevisi 

kelis šimtus dole- 
manadžeriaus pa

ir brangiai už 
amerikoniškuose

dideles išlaidas. Prašė geriau 
nevažiuoti, taupyti sveikatą. 
Tėvai paklausė sūnaus patari
mo,

e

Trockistai - Dubinski 
niai Norėjo Streiko
Esantieji kontrolėje United 

Automobile Workers Lokalo 
365-to trockistai ir Dubinski- 
niai norėjo iššaukti Brewster 
Aeronautical Corp, darbinin
kų streiką Long Islande. Tam 
nevykstant, šiaip taip pravedė 
tarimą duot pareiškimą Karo 
Darbo Tarybai, kad jie 
šiasi streikui.

ruo-

švei-Dr. Jean E. Ceresole 
caras, 73 m., pasipjovęs skus
tuvėliais būdamas svečiuose 
New Yorke.

REIKALAVIMAI
Reikalingas kambarys merginai 

pas lietuvių šeimą Williamsburgo 
sekcijoj, prie B.M.T. linijos. Pagei
daujama, kad kambarys būtų apšil
domas. Rašykite: E. and C., 427 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y.

(204-205)

Scena iš filmos “Seeds of Freedom” parodo išsirikiavusius 
ant laivo Potemkin denio jūrininkus, sušauktus caristų oficie- 
rių, įsakymui, kad jie valgytų sukirmijusį šutinį (stew) arba 
bus sušaudyti. Nei jie valgė šutinio, nei buvo sušaudyti—jie 
sukilo ir kankintojus, kaip žiurkes, sumetė į jūrą. Filmą ro
doma Stanley Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., New Yorke.

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant . visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SALES dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas. •

Akiniai 
už $7.50

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

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

X1—

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rntkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas !

ft * W. £ $******** *. *4%

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
, Tel. EVergreen 4-9612
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"o" Gražus Pasirinkimas
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Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas “Green Star Bar and Grill,“ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENI

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
TeL EV. 4-8698

Vaikai ir Vėl Darbuojasi
Dabar eina Atliekamų Popierų Rinkimo Vajus, kuris yra 
ne tik patrijotinis, bet ir šiaip apsimokąs dalykas, ir vai
kai šioje apylinkėje metasi darban su pasiryžimu kirsti 
Ašiai senomis popieromis, kurios taip labai mums reika
lingos, nes iš jų dirbama dėžės siuntimui reikmenų j už
jūrius ir net patiem karo pabūklam. Waste Paper Drive 
(Atliekamų Popierų Rinkimo Vajaus) Viršininkai ragi
na visus taupyti visokią atliekamą popierą, ypatingai ru
dąją popierą ir popierines dėžes.

priReikalinga senyva moteriškė 
žiūrėjimui 3 metų vaikučio. Valgis, 
kambarys ir $2 į dieną mokestis. 
Nieko daugiau nereikia 
prižiūrėti kūdikį. Jonas 
1354 Willoughby Ave.,

daryti tik 
Stripeikis, 
Brooklyn,
(204-206)

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

o

o

SUSIRINKIMAI
LAISVĖS VAJUS GAVIMUI 

NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Nepamirškite savo organizacijos 

susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime Iš anksto prisirengti 
ir pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

o

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET 1 BROOKLYN, N. Y. 
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

I

i.i, ..toiįi

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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