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Smetonininkai jau pasigavo 
tarybininkų ranką. Greitu lai
ku, kaip atrodo, šimutis ir Gri
gaitis turės atiduoti jiems ir 
savo nelaimingas galvas.

Smetona reikalauja, kad nau
jai sudarytas bendras frontas 
reikalautų jo sugrąžinimo Lie
tuvon diktatorium.

Nesijuokite, bet tas tiesa.
O ką daugiau tarybininkai
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sirašyti, kad jie sutinka su i 
Smetona. Jau jie pasirašė, kad 
jie rems Smetonos fondą.

Clevelando Dirvoje lapkr. 1 1 
dieną skaitome sekamą tarybi- 
ninkams ultimatumą:

“Sveikiausias politinis nepri
klausomos Lietuvos atsteiąimo 
išsprendimas būtų: suąrąžinti 
su Prezidentu Smetona Ameri
kon atvežtą Lietuvos nepriklau
somybės vėliavą ir atgaivinti 
Lietuvoje nuo 1939 metų vei
kusi koalicini kabinetą . . .”

šitokia smetonininkų platfor
ma. šitos platformos pravedi - 
mui gyvuoja j u fondas ir ren
kamos aukos. Dabar tam pa
čiam tikslui turės aukas rinkti 
ir šimutis su Grigaičiu.

Jie, žinoma, vaidmainiaus, 
sakydami, kad renka aukas 
Lietuvos gelbėjimui, bet iš tie
sų tos aukos eis Smetonos su
grąžinimui Lietuvon.

Pulkai Amerikos Bombanešių 
Pleškino Bremeną, Nacių

Uostą, Karo Pramones Centrą
Alžyras. — Šimtai Ame

rikos bombanešių, lydimi 
Anglijos lėktuvų kovotojų, 
triuškino Bremeną, didį 
Vokietijos uostamiestį, lėk
tuvų ir kitų karinių fabrikų 
centrą. Tuo pačiu žygiu 
amerikiečiai ir anglai lakū
nai nušovė 43 naciu lėktu
vus.

Amerikos kovūnai pagro
bė nemažai japonų kanuo- 
lių ir kitų karo reikmenų.

Italijoj Amerikiečiai 
Pažygiavo 2 M. Pirmyn

Negrįžo 15 Amerikos 
bombanešių ir 9 anglų lėk
tuvai kovotojai.

Lengvieji Anglijos bom
banešiai naktį iš šeštadie
nio į sekmadienį vėl bom
bardavo Berlyną ir kitus

uni" karinius miestus, ypač va- 
profesoriu karinėje Vokietijoje.

Nežiūrint blogo oro, ame
rikiečiai vakariniame Itali
jos šone, Venafro srityj, 
pastūmė vokiečius dar dvi 
mylias atgal. Anglų kariuo
menė rytiniame Italijos 
ruožte taipgi pasivarė kiek 
pirmyn.

Katalikų Notre Dame 
versitetas atstatė 
McMahon. Prašalino jį iš vie
tos todėl, kad tas garsus visuo
menininkas pasisakė už Ameri
kos bendradarbiavimą ir drau
giškus santykius su Sovietų Są
junga.

Pas katalikų bažnyčios virši
ninkus nėra nė lašo toleranci
jos. Jie mano amžinai galėsią i 
kovoti prieš progresą ir naujas ( 
idėjas.

Naciai Šaudo Demons- 
Amerikiečiy Laimėjimai! truojaučias prieš Juos 

Italy MiniasPrieš Japonus
Australija. — Amerikos I Berne.—Iš pasienių tarp 

, kariuomenė Bougainville Šveicarijos ir šiaurinės Ita- 
saloje, ties Empress Augus- pjos pranešama, jog vokie-

AMERIKIEČIŲ DOVANOS I Su Žitomiro Atvadavimu 
JAU DALINAMOS LIETU- I Raudonarmiečiai Perkerta

VIAMS KOVŪNAMS
Tarybų Lietuvos prez. Justas Paleckis šeštadienį at

siuntė Laisvei bevielinę telegramą, pranešdamas, kad 
jau gauta Amerikos lietuvių doVanos-pundeliai ir tuoj 
bus padalinta lietuviams Raudonosios Armijos kovoto
jams. Telegrama yra sekama:
“Dovanas jau gavome. Malonėkite nuoširdžiai padėkot 
visiem Amerikos lietuviam, dalyvavusiem šių dovanų 
rinkime. Jos bus padalintos, pagal jūsų pageidavimus, 
kovūnams lietuviškų Raudonosios Armijos pulkų, lie
tuvių vaikams ir evakuotiems iš Lietuvos žmonėms.

JUSTAS PALECKIS,
Tarybinės Lietuvos Respublikos Aukščiausios 

Tarybos Prezidiumo Pirmininkas.”

Hitlerininkų Armijas

Maskvos Rabinai su Ašaromis
Meldėsi už Sovietų Pergalę

Maskva. — Čionaitinai 
žydai atlaikė speciales pa
maldas, minėdami 26-meti-

Maskva, lapkr. 14. — Ge-1 tomiro-Korostenio srityje, 
jnerolo Vatutino komanduo- !ir pridengia kairįjį raudon
ijama, Sovietų kariuomenė I armiečių šoną, atakuojan- 
vakar šturmu atėmė iš vo- čių vokiečius Gomelio apy- 
kiečių Žitomirą, gubernijos1 gardoje.
miestą ir penkių geležinke-l Dabar Sovietų kariuome- 
lių stebulę, 85 mylios į va-Į nė artinasi prie Korostenio 
karus nuo Kijevo. Per Žito- ir Berdičevo, kitų gelžkeli- 
mirą, 1,200 metų senumo i nių mazgų į pietus nuo Ži- 

; miestą, eina ir geležinkelis! tomiro, kurio srityje per 
(iš Leningrado iki Odessos! dieną užėmė 100 gyvena- 
i miesto, stovinčio prie Juo- mųjų vietų, tame skaičiuje 
dosios Jūros. Žitomiras taip kelis apskričių miestus, 
pat yra svarbių plentų cen- Šiuos žodžius berašant, rau- 

i tras. donarmiečiam telieka tik 27
k (Jau 1930 m. Žitomiras mylios iki Korostenio. 
'turėjo 90,000 gyventojų.) i -------------------

karštai meldėmės Visaga-j Atvadavę Žitomirą, Sovie- Analai Ppikia Fl*anrfl7l1 
linčiam, kad suteiktų per-1 tų kovūnai perkirto na-įn,,&mi 1 °nia 11 

............ciams tiesiogini susisiekimą gĮgėsi Lebane. ir Gal 
tarp vokiečių viduriniame- £ 
šiauriniame ir pietiniame 
frontuose. Tokiu būdu hit-1 
lerininkai turės važiuot 
apie 150 mylių į vakarus, o 
paskui net šimtus mylių į 
šiaurius per Baltarusiją,1 
Lietuvą ir Latviją, kad su-i 
sisiekt iš Ukrainos su nacių! 
armija Leningrado bei Vi-! 
tebsko-Nevelio frontuose.

Raudonajai Armijai paė
mus Žitomirą, jinai įstato | 
į dar didesnį pavojų šimtus; 
tūkstančių vokiečių Krivoj nio seimo narius, kurie pa- 
Rog srityje ir visame plote | skelbė savo krašto nepri- 
į pietus tarp Dniepro ir j klausomybę nuo Francijos. 
Dniestro upių ir Juodosios, Susirinkimuose tarp gy- 
Jūros. Naciams bėgti iš to(ventojų ir francūzų kariuo- 
ploto telieka jau tik vienas j menės bei policijos užmuš- 
geležinkelis einąs dš Odes-1, ta bent keli asmenys, 
sos, ir tas pats tiktai vieno
mis relėmis (bėgiais).

Milžiniškos 
Pinsko balos 
biau atskiria 
armiją nuo 
šiaurinės jų

galę narsiajai, herojiškai
nę sovietinės,; revoliucijos Raudonajai Armijai išmin- 
sukaktį. Žymiausi Maskvos tingoje tamstos yadovybėje, Užims Tą Kraštą

ir dėkojome jam už di
džiausią istorinį laimėjimą, 
už Kijevo, Ukrainos širdies, 
atvadavimą, kuris lemia 
naująją gadynę.”

Tie dvasiniai tikinčiųjų 
žydų vadai kartu pareiškė 
pasitikėjimą, jog Kijevo 
pergalė tai pradžia pabai
gos fašizmui. Savo sveiki
nime Stalinui jie linkėjo vi
siškai sunaikinti nacizmą, 
tą “žmonijos plėgą.”

rabinai: Samuelis Chobrut- 
skis, M; Grande ir S. Levi
nas, šia proga pasiuntė 
sveikinimą premjerui mar
šalui Stalinui. Sveikinime 
jie sako:

“Mes, religiniai žydai 
Maskvos ir visos Sovietų 
Sąjungos, laikydami iškil
mingas pamaldas 26-ineti- 
nėj Spalių Revoliucijos su
kakty j, su ašaromis akyse 
ir su džiaugsmu širdyse, i

London. — Anglijos val-» 
džia užprotestavo Francū- 

, zų Komitetui Tautai Lais
vinti, kad tas komitetas, be 

i pasitarimo su Talkininkais, 
; įvedė karo stovį Lebane, 
nedideliame Franci jos val
dytame krašte Mažojoj Azi-

Francūzai areštavo visus 
I Lebano ministerius ir tauti-

ta įlanka dar paplatino ir į 
: sudrūtino savo
Amerikiečiai užmušė

čių kariuomenė Milane šau- 
z __ ,c _kuri de-

300 mOnstravo gatvėmis, minė- 
Departmento užsispyrimas de-! japonų, o kitus nuvijo at- dama praeito karo paliau-

Mūsų valdžios Teisingumo
pozicijas. jg j italų minią.

portuoti Harry Bridges kašta-; gal. 
vo be galo daug ir valdžiai ir1 ----
darbininkų judėjimui. štai' 
Bridges gynimo komitetas ra
portuoja, kad ta byla jam jau 
kaštavus $62,820.

Tai vis prokuroro Biddle pro
vokatoriškas užsispyrimas. Pa-; 
sirinko jis tą darbininkų vadą' 
terorizuoti ir išdeportuoti. Aiš- 1 
ku, kad darbininkai turi savo nijoj verda maištai ir par- 
veikėją ginti ir gina. tizanų kova prieš vokiečius

Karo metu, kai reikia tauti-:jr vengru fašistus. Rutheni- 
nes vienybės, ponas Biddle už- |ja> kitajp vadinama Karpa- 
simanė tai vienybei pakenkti. (-ų Ukraina, yra Vengrijos

~ (užgrobta pati rytinė Čecho-
New Yorko Miesto Tarybos į s|ovapįjos dalis.

rinkimų rezultatai iššaukė re
akcinę audrą prieš Proportio
nal Representation sistemą. O 
ta sistema yra demokratiškiau
sia rinkimą sistema. Jinai duo
da progą mažesnėms politinėms 
grupėms turėti atstovybę val
džioje.

Ruthenijoj Partizanai 
Baigią Krikdyt Veng- 

rą-Naciy Valdžią
London. — Visoj Ruthe-

bas. 8 asmenys tapo nušau
ti ir keliasdešimt sužeista, 
o tarp jų moterys ir vaikai.

Gyventojai dėjo gėlių vai
nikus ant paminklų, pasta
tytų atminčiai italų, žuvu
sių Pirmajame Pasaulinia
me kare, ir rašinėjo obal- 
sius, šaukiančius išvyt prie
šus iš šiaurinės Italijos. Na
cių ir italų fašistų policija 
žiauriai blaškė ir areštavo 
tuos patrijotus.

Jugoslavų Liaudies Kovotojai 
Atakuoja Nacius Četnikus, 

Skandina ir Grobia Jų Laivus

Komercinė spauda išsigando 
nepaprasto komunistų laimėji
mo šiuose rinkimuose. Ji manė, 
kad jau dabar nė Cacchione ne
bebus išrinktas. Bet ne tik jis 
tapo išrinktas, o dar kitas 
munistas, Benjamin Davis, 
teko į Tarybą.

Reakcionieriai norėtų 
gniaužti piliečių balsą ir 
mindžioti jų valią. Bet reikia 
tikėtis, kad šita jų sukelta au
dra praeis be rezultatų.

ko
pa-

už-
su-

Vengrijos ministeris pir
mininkas Kallay atsišaukė 
į savo tautiečius nuslopint 
priešingus fašistų Ašiai 
žmonių veiksmus. Šimtais 
areštuojama nužiūrimi vo
kiečių ir vengrų fašistų 
priešai.

Emigracinė Čechoslova- 
kijos valdžia Londone gavo 
žinių, kad Ruthenijoj be
veik visiškai iškrikdyta 
vengrų valdžia. Kai kurie 
buvę armijos oficieriai taip 
pat vadovauja partizanų 
žygiams prieš nacius ir 
vengrus. Sovietų laimėjimai 
teikia kovotojams įkvėpi
mą. Ruthenijos žmonės 
laukia Raudonosios Armi
jos kaip jų laisvinto jos.

Sovietų lakūnai nuskan
dino Baltijos Jūroj dar vie
ną vokiečių laivą, 1,000 to
nų.

London. — Laisvosios Ju
goslavijos radijas paskelbė 
sekamas žinias:

Partizanai sunaikino na
cių naudojamų tiltą per 
Driną upę arti Zvorniko, o 
ties Žara užmušė 50 vokie
čių ir pagrobė 25 jų trokus 
su kroviniais.

Siaučia mūšiai tarp par-

tizanų ir Michailovičiaus 
četniku ties Uzice. v

Partizanai nuskandino 
Savos upėje vieną šarvuotą 
vokiečių laivą; kitą tokį lai
vą sužalojo, o trečią užgro
bė su gabenamais miltais, 
cukrum, sviestu ir kitais 
valgio dalykais.

Pranešama, jog Anglija 
, grūmoja perimt Lebaną sa- 

Pripiatės -,vo žinybon, jeigu francūzai 
dabar juo la-. nesutvarkys ten padėties, 
pietinę nacių Francūzų komitetas papietinę nacių 7
centralinės ir sįuntė savo generolą G. Ča- 
armijų. Bet įroux taisyti Lebano daly- 

šios balos apsaugo dešinįjį, pus. 
šoną sovietinių kovūnų,.
bloškiančių nacius atgal Ži-

VALIO! SENASIS KIJEVAS JAV IŠLAISVINTAS!
B

Amerikoje mūsų jaunimas 
susiduria su be galo svarbia ly
tinių ligų problema, šaukimas 
arm i j on jaunų vyrų parodo, 
kaip didelis nuošimtis jų serga 
tomis ligomis.

Armijoje taipgi gana plačiai

tos ligos išsiplėtojusios. Kariai 
jas gauna nuo prostitučių.

Bet sakoma, kad Sovietų 
Raudonoji Armija beveik visai

(Tąsa 5-me pusi.)

Maskva. — Rašo Justas 
Paleckis, Tarybinės Lietu
vos Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumo pirmininkas:

Pirm 25 metų, taigi 1918 
m., pasklido džiaugsminga 
žinia, kad Raudonoji Armi
ja ir Ukrainos partizanai 
veja žiauriąsias vokiečių 
okupantų gaujas iš Ukrai
nos, o tai buvo ženklas, jog 
ir Lietuvoj žlugs vokiečių 
priespauda.

Šiandien mes sveikiname 
atvadavimą Kijevo, garbin
gojo Ukrainos sostamies- 
čio, ukrainų žemės širdies. 
Valio, 
dien 
liaus 
kvos 
salvių

senasis Kijeve! Šian- 
tavo garbei ? Krem- 
kanuolės virš Mas- 
šaudo pergalingais 
saliutais.

Kijevo Atvadavimas Lemia Artėjantį Lietuvos ir Kitu 
Tarybinių Kraštu Išlaisvinimą—Sako Paleckis

Sekdami savo pasalingą 
politiką — “suskaidyt ir 
viešpataut” — hitleriniai 
gengsteriai mėgino suardyt 
tarybinių tautų vienybę, 
nustatyt vienas prieš kitas 
ir pavergt jąsias. Bet tary
binių tautų vienybė ir valia 
suardė tuos priešų planus. 
Šių tautų žmonės visi, kaip 
vienas, pakilo ginti Tarybų 
Sąjungos nepriklausomybę 
ir čielybę.

Tik veikiant petys petin 
su didžiąja rusų tauta ir su 
broliškąja tarybinių tautų 
šeima, Ukrainos žmonės te
galėjo išvengti didžiausiojo

pavojaus iš visų, kurie bet 
kada jiem grūmojo — pa
vergimo ir tautinio sunaiki
nimo, kurį hitlerininkai 
jiems lėmė. Tik ačiū nesu
laužomai Raudonosios Ar
mijos stiprybei, ukrainie
čiai šiandien tegali džiaug
tis garbingąja pergale ir 
tinkamai atsiteisti hitleri
niams budeliams už jų žvė
riškus darbus; tik visų ta
rybinių broliškų tautų dė
ka, Ukraina tegali vėl pa
kilti iš karo griuvėsių ir 
tapti žydinčiąja Tarybų 
Ukraina, kaip ir pirmiau.

Kijevas tai pirmoji atva-

kovą prieš

Baltarusija 
atvadavimo

duota tarybinės respubli
kos sostinė tarp tų, kurias 
vokiečiai buvo užėmę. Taigi 
Kijevo išlaisvinimas reiš
kia naują viltį, naują pa- 
akstinimą visoms hitleri
ninkų pajungtoms tautoms 
pasmarkinti 
juos.

Ukraina ir 
gyvena savo
pavasarį. Ir tas gražusis se
zonas taip pat artėja laiki
nai pavergtajai Lietuvai ir 
kitoms broliškoms tarybi
nėms respublikoms. O Kije
vo saliutavimas tikrai le
mia jau netolimus sveikini
mus kanuolių 
Minskui, Vilniui, 
Talinui, Kišiniovui 
rozavodskui.

salvėmis
Rygai, 

ir Pet-

Amerikiečiai-Australai 
Vėl Perkūniškai Tren

kė Japonams
Pietvakarinis Pacifikas.- 

Jungtinių Valstijų ir Aus
tralijos bombanešiai, pakilę 
nuo -savo lėktuvlaivių, aud
ringai užklupo japonus Ra- 
baule, New Britain saloje, 
netoli Australijos, ir nus
kandino vieną japonų šar
vuotlaivį ir du naikintuvus, 
o sužalojo penkioliką kitų 
karinių Japonijos laivų.

Tuo pačiu žygiu generolo 
MacArthuro lakūnai nušo
vė 88-nis (gal net 95) japo
nų lėktuvus.

Talkininkai neteko tik 17 
lėktuvų, bet kai kurių lakū
nai tapo išgelbėti. Visi tal
kininkų laivai sugrįžo į sa
vo uostus, kai kurie sužalo
ti, bet ne sunkiai.



Antras Puslapis
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Kad Bėga, Tai Bėga!
Skaitydami apie mūšius Rytų Fronte, 

skaitytojai privalo turėti galvoj sekamą: 
Kai vokiečių armijos veržėsi į rytus, tai 
paskui ginkluotąsias armijas ėjo šimtai 
tūkstančių visokių civilinių vokiečių: 
valdininkų, biznierių, dvarininkų, vals
tiečių. Ši armija ėjo paskui ginkluotuo
sius pulkus apsigyventi naujose žemėse. 
Šimtai tūkstančių tokių vokiečių apsi
gyveno ypačiai Ukrainoje ir Pabaltijo 
kraštuos. Ukrainoj, aplink Kijevą, ir 
Kiyme tokių kolonistų daugiausiai ap
sigyveno. Atėmę iš kolektyviečių žemes, 
visoki niekšai kolonistai, vertė kolekty- 
viečius būti jų baudžiauninkais, o patys 
manė pralobsiu. Jie ten manė apsigy
venti visiems laikams, nes Hitleris jiems 
pasakė, kad Raudonoji Armija jau su
mušta ir tos žemės priklausys “naujajai 
santvarkai” (Hitlerio “santvarkai”).

Taigi dabar, kai vokiečių armijos yra 
triuškinamos, kai jos turi bėgti į vaka
rus po 15-20 mylių per dieną, galime 
įsivaizduoti, kas ten darosi. Stockholmo 
spauda skelbia, kad vokiečiai kolonistai, 

* nuvykę į Ukrainą lengvai, poniškai gy
venti, dabar strimagalviais bėga į vaka
rus. Jų padėtis nepavydėtina. Traukinių 
vokiečiai neturi užtenkamai juos gaben
ti. Traukiniais gabenami tik sužeistieji 
kariai ir kolonistų vaikai, o kiti priver
sti pėsti nešdintis į vakarus. Bėgdami, 
jie negali pasiimti su savimi visos man
tos. Todėl daugelį daiktų sunaikina, pirm 
bėgsiant.

Bessarabija buvo apgyvendinta ru
munais. Taigi dabar ir iš Bessarabijos 
rumunai kolonistai bėga kaip padūkę.
Kryme taipgi daug buvo apsigyvenę 

bessarabų, visokių nusususių dvarponių 
ir valdininkėlių, kuriems šiuo tarpu da
rosi karsta.

Stockholmo žinios skelbia, kad ii’ iš 
pačios Rumunijos daugelis turtingesnių
jų, bjaurių anti-sovietinių elementų neša 
kudašių, nes nujaučia, kad ir ten Rau
donoji Armija bus neužilgo.

Tenka pasakyti, jog panašus vaizdas 
neužilgo bus ir Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje. Iš Estijos, sakoma, jau dabar 
vokiečiai kolonistai nešdinasi. Panašiai 
daro ir Latvijoje apsigyvenę kolonistai 
vokiečiai. Tegu tik Raudonoji Armija 
prieis dar artėliau Lietuvos, tai toks 
pats paveikslas bus ir ten, — tegu Rau
donoji Armija tik pasiekia, sakysime, 
Švenčionių apylinkę, tuomet iš Lietuvos 
visoki fritzai nešdinsis, it pamišę.

O kai jie iš ten nešdinsis, tai Lietuvos 
valstietis, Lietuvos pilietis muš bėgantįjį 
huną, kaip šunį,—panašiai, kaip juos 
muša Ukrainoje ir Baltarusijoje.

Čia pasirodys pati svarbioji uždavinio 
dalis ir partizanams: jie suvaidins mil
žinišką vaidmenį ' saugojime Lietuvos 
žmonių turto nuo vokiškųjų hunų su
naikinimo.

Bėgs vokiškieji kolonistai, bėgs fricai, 
bėgs visoki Naujienų ir Draugo palai
mintieji Ancevieiai ir jų visa ruja!

Reikia turėti vilties, kad tas viskas 
bus neužilgo!

.Ašies Spauda
Kalbėdamas istoriniame Amerikos - 

Sovietų Draugiškumo masiniame mitin
ge (Madison Sq. Gardene, New Yorke, 
š. m. lapkričio 8 d.) mūsų krašto vidaus 
reikalų sekretorius, Harold L. Ickes, žė
rė saują sumaltų pipirų į pro-naciškosios 
spaudos akis. Jis atvirai ir drąsiai pa
vadino “Ašies laikraščiais” New Yorko 
Daily News, Chicago Tribune ir Wash- 
ingtono Times-Herald; su tais Ašies 
laikraščiais, Mr. Ickes nurodė, eina pė
da pėdon Hearsto spauda.

Tai buvo teisingas ir ryškus kalbamo
sios spaudos apibudinimas, kurį tegali 
padaryti tik tokis^ gabus liberalas, kaip 
Mr. Ickes. Nors kalbamieji laikraščiai 
Ickes’ą dėl to visaip išbjauriojo, bet to 
mažai kas bepaiso,—juo mažiau paiso 
pats vidaus reikalų sekretorius.

Mes čia, tačiau, norime priminti vie
ną su tuo apibūdinimu susijusį dalyką: 
Mr. Ickes, be abejo, neskaito tūlų lietu
viškų laikraščių, bet jei jis juos skaitytų, 
tai pasakytų, kad pas lietuvius yra tos 
“Ašies laikraščių” kopijų, dažnai ban
dančių pralenkti Chicago Tribune, Daily 
News ir Hearsto spaudą!

Koks tik šlykštesnis anti-sovietinis 
straipsnis arba “žinia” pasirodo Hearsto 
spaudoje bei viename iš “Ašies laikraš
čių,” tai tūli lietuviški laikraščiai jį per
sispausdina ir prideda savo pazalatini- 
mus! Atrodo, jei nebūtų Hearsto spau
dos, jei nebūtų “Ašies laikraščių”, tai 
tūli lietuviškieji laikraščiai išeitų tuš
čiais puslapiais!

Net ir Tėvynės redakciją landžioja pa
tvoriais ir suradusi vieną kitą mėšlo 
gniūžtę, deda SLA organan, siūlydama 
skaitytojams jį už aukso šmotą!

Tai yra šlykštu, bet ką gi tu žmogus 
padarysi! Anksčiau ar vėliau, reikia ti
kėtis, tos spaudos skaitytojai susipras 
ir gal privers redaktorius liautis taip da
rius, kaip jie daro.

Pirmadienis, Lapkr. 15, 1943 r«s. -..s ..i.y n, į , v> i,,,, mm

prieš 1940 metus buvęs Ul- 
manio režimo ambasado
rius, nieko neatstovauda
mas sėdi Washingtone ir 
skelbiasi Latvijos atstovu. 
Minėtas buletinas “Facts 
on Latvia” reikalauja, kad 
mūsų vyriausybė atšauktų 
tą Bilmanio pripažinimą. 
Latvija, kaip ir kiti Balti
jos kraštai, yra dalimi So
vietų Sąjungos. Latvijos 
tarybinė valdžia gyvuoja ir 
veikia, pasitraukus į Sovie
tų Sąjungos gilumą. Ji tu
ri ryšius su Latvijos parti
zanais ir jos vadovybėje ta
po suorganizuoti ir drąsiai 
kovoja Raudonosios Armi
jos eilėse, latvių pulkai.

Su Bilmaniu istorija dar 
tokia, kad jis nebėra Latvi
jos pilietis. Pasirodo, kad 
1940 metų gegužės 17 die
ną, kol Latvija dar nebuvo 
paskelbta tarybine, tas pats 
Ulmanis perorganizavo sa
vo kabinetą ir panaikino 
Bilmanio vietą. Bilmaniui 
buvo įsakyta grįžti Latvi
jon. Bilmanis atsisakė 
klausyti, todėl iš jo tapo at
imta Latvijos pilietybė.

Dabar šitas sutvėrimas 
be pasekėjų ir be krašto 
skelbiasi Latvijos atstovu!

DIDŽIOJO KRAŠTO AM- I 
BASADOKIAUS BALSAS

Lapkričio 8 dieną New 
Yorko Madison Square 
Gardene kalbėjo ir Sovietų 
Sąjungos • ambasadorius, 
Washingtone Andrėi Ą. 
Gromyko. Tai buvo viena iš 
gražiausių prakalbų, pasa
kytų atžymėjimui pirmojo 
dešimtmečio Amerikos-So- 
vietų Sąjungos diplomati
nio draugiškumo. ■ ■

“Dešimtoji sukaktis įstei
gimo diplomatinių ryšių 
tarpe Sovietų Sąjungos < i? 
Jungtinių Valstijų,” sakė 
Gromyko, “yra istorinė die
na. Šios dienos svarba pasi
daro dar ryškesnė, kuomet 
žmogus pažvelgi atgal ir 
pradedi įvertinti praeitį. 
Dešimts metų tam atgal 
dvi didžiausios pasaulyje 
šalys suėjo į normališkus 
santykius, kurių užmezgi
mo reikalavo pamatiniai a- 
biejų kraštų interesai. Pa
žvelgus atgal, kiekvienas 
gali dabar įsitikinti, kad 
tasai istorinis žygis patei
sino pats save.”

Netiesa, kad tų santykių 
užmezgimu pasinaudojo 
tiktai viena kuri šalis. Gro
myko sako:

“Paskutinis dešimtmetis 
— nuo 1933 m. — būda
mas liudytoju tragiškų is
torinių įvykių, kurie pali
ko savo ženklų ant daugelio 
kraštų ir žmonių, parodė, 
kad palaikymas normališkų 
ir draugiškų santykių tar
pe mūsų šalių, yra reikalin
gas ir atitinka interesams 
ne tik Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų žmonių, 
bet taipgi interesams visų 
kitų laisvę mylinčių pa
saulio kraštų. Dabartinis 
laipsnis santykiuose tarpe 
abiejų kraštų, atspindįs su
stiprinimu draugiškumo 
ryšių tarpe tų šalių, nėra 
jokia netikėta fenomeną, 
bet išplaukia iš pamatinių 
abiejų kraštų žmonių inte
resų jųjų dabartinėje ko
voje prieš agresiją.”

Gromyko mano, kad šitie 
draugiški santykiai tarpe 
Amerikos ir Sovietų Sąjun
gos ateityje dar daugiau 
sustiprės. Jie sustiprės ne 
tik bendroje kovoje prieš 
fašizmą, bet taipgi palai
kyme taikos ir pastangose 
atstatyti nualintą pasaulį.

“Maskvos konferencija,” 
sakė Gromyko pabaigoje 
savo kalbos, “visam pasau
liui parodė Anglijos-Sovie- 
tų-Amerikos kovingojo 
draugiškumo stiprumą. Ji
nai parodė tvirtą Talkinin
kų jėgų pasiryžimą panau
doti savo spėkas ir resur
sus nugalėjimui naciškos 
Vokietijos ir josios sandar- 
bininkių Europoje.

“Aš noriu išreikšti savo 
pasitikėjimą, kad dabarti
nis Sovietų-Amerikos san
tykių laipsnis sudarys tvir
tą pamatą, ant kurio bus 
pastatytas dar aktyviškes- 
nis ir* pasekmingesnis ko- 
operavimas tarpe mūsų ša
lių artimoje ateityje, kaip 
paskutiniame karo laipsny
je, taip pokariniame laiko
tarpyje.”

Kas tik trokšta greičiau- 
sios pergalės ir taikos ir vi
sai žmonijai gerovės po ka
ro, prisidės prie Gromyko 
linkėjimų dėlei ateities 
santykių tarpe Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos. Joks 
rimtas, protingas žmogus 
šiandien nebegali abejoti, 
kad visa visos žmonijos at
eitis be galo daug priklau
sys nuo tų santykių tarpe 
šių dviejų didžiųjų kraštų.

GENEROLAI BE ARMI
JOS, APGAVIKAI 

BE KRAŠTO
Mums į rankas pateko 

labai įdomus astuonių pus
lapių amerikiečių kalba bu-, 
lėtinas “Facts on Latvia.” 
Jį išleido latvis Edward 
Maurin, iš Roxbury, Mass; 
Matyt, autoriaus < . tikslas 
yra supažindinti ainerįkie- 
čius su Latvijos istorija ir 
dabartine padėtimi tame 
krašte. -•••’

Buletine,, . atpasakojama 
Latvijos istorija iš žilos 
praeities apie vokiečių kry
žiuočių įsiveržimą ir atne
šimą Latvijon krikšto ir 
krikščionybės. Nuo to laiko 
Latvijoje didžiųjų žemių 
viešpačiais ir pasiliko vo
kiečiai. Jeigu Lietuvoje 
dvarininkais buvo lenkai, 
tai Latvijoje vokiečiai. Pas
kui ateinama į 1905 m. ir 
nušviečiama Latvijos dar
bo žmonių rolė revoliucijo
je. Iš to laikotarpio perei
nama į Pirmąjį Pasaulinį 
Karą ir įsisteigimą neva 
nepriklausomos Latvijos. 
Čia visa istorija labai pa
naši į Lietuvos istoriją. Bu
letine skaitome:

“1918 metų lapkričio 18 
dieną grupė latvių karinin
kų — pabėgėlių iš latvių 
liaudies armijos — pasiun
tė delegaciją pas vokiečių 
policijos viršininką Rygoje, 
prašyti Vokiečių Aukšto
sios Komandos nesitraukti 
iš Latvijos, ° bet apginti 
juos, tuos karininkus, nuo 
liaudies armijos. Iš savo 

■ pusės Vokiečių Aukštoji 
Komanda pasiūlė sudaryti 
Latvijai valdžią ir suorga- 

, nizuoti jai paklusnią latvių 
į armiją. Šis planas buvo už- 
. girtas lapkričio 17 dieną 
. per vokiečių militarinį ge

neralinį gubernatorių Win
ning ir Aštuntoji Vokiečių 
Armija pradėjo organizuo
ti, apginkluoti ir lavinti 
latvių armiją.

“Ir taip 1918 metų lap
kričio 18 dieną, pagal įsa
kymą vokiečių general-gu- 
bernatoriaus ir po vokiečių 
policijos protekcija, buvo 
paskelbta ‘nepriklausoma ir 
demokratinė Latvijos vals
tybė’, su Kari Ulmanis pry- 
šakyje.”

Bet tuo tarpu Latvijos 
liaudies armija žygiavo pir
myn ir artinosi prie Rygos. 
Persigando vokiečių štabas 
ir Ulmanis. Jų pačių sure
krutuoti Rygoje kareiviai 
atsisakė priešintis liaudies 
armijai. Tada Ulmanis 
šaukėsi vokiečių laivyno ko- 
mandieriaus’ pagelbos, kad 
nuginkluoti sukilusius lat
vius karius. 1918 metų 
gruodžio 30 dieną anglų 
laivynas pradėjo šaudyti į 
latvių karių barakus. Po 
apšaudymo, vokiečiai už
puolė barakus ir pradėjo 
žudyti latvius. Kuriems pa
vyko iš barakų išbėgti, tuos 
nušovė latviai karininkai, 
Ulmanio agentai ir parsi
davėliai vokiečiams.

Bet ir tas nesutriuškino 
revoliucijos. Sukilę Latvi
jos darbo žmonės sumušė 
vokiečius ir anglus ir 1919 
metų sausio 13 dieną Rygo
je susirinko Visos Latvijos 
Liaudies Kongresas ir pa
skelbė Latviją Tarybų Res
publika. Vėliau, kaip žino
ma, vokiečiai, generolo 
Count von der Goltz, su
triuškino Latvijos Tarybų 
Respubliką ir pilnai įsigalė
jo Ulmanio klika.

Pasibaigė tasai bjaurus 
ir kruvinas Latvijos istori
jos laikotarpis, Latvijoj

prasidėjo “demokratija.” 
1933-1934 metais Ulmanis 
nuvyko hitlerinėn Vokieti
jon “studijuoti naująją 
santvarką.” Gavęs Hitlerio 
palaiminimą, ! Ulmanis su
grįžo Latvijon ir 1934 me
tų gegužės 15 dieną, su pa- 
gelba fašistinių gengsterių, 
užgrobė galią, palaidojo 
Latvijos respubliką ir pasi
skelbė diktatoriumi. Pana
šiai, kaip Lietuvoje Smeto
na, taip Ulmanis Latvijoje, 
panaikino senąją Latvijos 
konstituciją ir iškepė nau
ją, kurioje jis pripažįsta
mas valdonu ir diktato
rium. Kaip Lietuvoje, taip 
Latvijoje tapo paskelbta 
karo padėtis, kuri ir pasili
ko galioje iki 1940 metų, 
kai Ulmanis ir jo klika ta
po nuversta ir Latvija vėl 
pasiskelbė Tarybų Respub
lika.

Kaip lietuvių Žadeikis 
sėdi Washingtone, nieko 
neatstovauja, bet skelbiasi 
Lietuvos atstovu ir tebetu
ri mūsų valdžios pripažini
mą, taip latvių Bilmanis,
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Tarybų Sąjungos Lietuviai Girdėjo 
Amerikiečių Lietuvių Sveikinimus

Laišką gavau iš Maskvos 
šitokį:

“Dear Mr. Smitas:
“We are glad to acknow

ledge receipt of your recor
ded greetings on the occas
ion of the 25th anniversary 
of the Red Army. We are 
transmitting the record of 
your speech to the respect
ive organization of Soviet 
Lithuania.

“We shall be glad to hear 
Pasveikinimas nuo Phi- ^rom You again. Yours sin-

l

ii

cerely.”
Parašas:

Rvessa, D. Liberson,
Chief American Dept.

thas rašo:
Pereitais metais Raudo

nosios Armijos 25 metų su
kakties proga daugelis tau
tų įkalbėjo sveikinimus ra
dio stotyj (Gimbel Depart
ment Store) į specialius re
kordus, kurie orlaiviu buvo 
išvežti į Maskvą. Atsaky
mą ir padėkavonę gavau 
tik šią savaitę. Įkalbėjau 
sekantį tekstą:

d

la. Lietuvių Darbininkiškų 
Organizacijų. Philadelphi- 
jos lietuviai iš Jungtinių: 
Valstijų, š i r d i n g iausiai 
sveikina Tarybų Sąjungos 
Raudonąją Armiją ir josios 
25 metų sukaktį:

“Mes sveikinam raudono
sios armijos vyriausią vadą 
Juozą Staliną ir visus rau
donosios armijos generolus, 
komandierius, partizanus 
ir visus kovotojus prieš hit- 
lerizmą ir fašizmą.

“Mes atsišaukiam į Lie
tuvos Raudonąją Armiją 
kovoti bendromis jėgomis, 
nugalėti priešą, išvaduoti 
pavergtas tautas ir išlais
vinti mūsų gimtinį kraštą 
Lietuvą!

“Lai gyvuoja Raudono
sios Armijos Pergalė!”

Spauda, Kuri Slepia Nacių 
Šnipus

Tūlas Paul Scheffer, buvęs vokietis 
social-demokratas, o dabar hitlerininkas, ' 
nacis, tebegyvena Jungtinėse Valstijose 
ir čia rašo komercinei spaudai straips
nius!

Šis gaivalas kadaise gyveno Tarybų 
Sąjungoje kaipo vokiškojo dienraščio 
“Berliner Tageblatt” korespondentas. Iš 
karto jis vaidino liberalo, pažangaus ko
respondento rolę. Bet vėliau paaiškėjo, 
kad Paul Scheffer yra niekas daugiau, 
kaip Hitlerio agentas, nacis, ir šnipas. 
Jis buvo susirišęs su trockistais ir per 
jį Hitleris savo agentus, trockistus, fi
nansavo.

Kai tas viskas išėjo aikštėn, Paul 
Scheffer buvo išvytas iš Tarybų Sąjun
gos. Tuomet jis atvyko Amerikon ir čia 
varė nacišką propagandą,— varė ją lais
vai, niekeno nekliudomas.

Įdomu tai, kad Paul Scheffer ir dabar 
sau gyvena laisvai Amerikoje. Tiesa, jis 
gyvena neva “on parole” ir turįs sykį 
per dvi savaites pranešti apie savo veik
lą vienam New Yorko Timeso redakto
riui, Francis Brown, o pastarasis, matyt, 
pranešąs valdžiai. Bet tas nesulaiko 
Schefferio nuo rašinėjimo Amerikos ko
mercinei spaudai straipsnių, štai dien
raštis PM iškelia tą faktą, kad šis nacis 
rašąs straipsnius New Yorko Timesui, 
— jis rašąs po Conrad Long ir kitokiais 
slapyvardžiais.

Schefferis rašąs apie Vokietiją, jis 
bandąs ir vėl kailį mainyti,—dangstosi 
liberalizmu, nuduoda antinacį. Bet kas 
gali jam tikėti? Kas gali juo tikėti?

Gyvenimas parodė, kad tos rūšies “li
beralai” padėjo pasmaugti Franciją, kad 
tos rūšies liberalai daugiau pasitarnavo 
Hitleriui negu atviri naciai!

Ar gi ne gėda New Yorko Timeso re
dakcijai, kad ji ima nacius savo globon 
ir juos dar slepia nuo visuomenės ?!

Šypsenos
Ji Matytų....

“Aš nesuprantu, kodėl 
motinos nemato savo vai
kuose nieko blogo?” sako 
viena motina kitai.

“Ar tamsta manai tatai 
matytum?” antroji motina 
paklausė.

“Suprantama, aš maty
čiau, jeigu tik mano vaikai 
bent kokių blogybių turė
tų.”

Braintree, Mass
Nesenos Pažinties MaJio Fren- 

tai Myli Laisvę

Štai kaimynas už miesto ru- 
bežiaus, Quincy, Mass. Juozas 
Vaškis, per daugelį metų dir
bęs laivų statykloje, turįs virš 
70 metų amžiaus, jau beveik 
metai laiko, kaip nesveikuoja, 
praeitą pavasarį turėjo opera
ciją, dabar jau kiek jaučiasi 
geriau, vaikštinėti apie namus 
gali, myli daug skaityti laik
raščių, apart kasdieninių ang
liškų, pareina Vilnis ir Laisvė. 
Ir šiuomi, atnaujindamas Lais
vės prenumeratą, pridavė 
$7.50. Sako: doleris reikia 
duoti aukų, nors ir bedarbis 
esu.

Antras, A. Mineikis, So. 
Easton, Mass., taipgi senyvi 
žmonės, pavyzdingi, darbštūs, 
nedidelės ūkės
taipgi atsinaujindami 
prenumeratą pridavė 
vieną dolerį aukavo.

savininkai, 
Laisvės 

$7.50,

D. J.

Francūzų vyriausybe areš
tavo visus Lebano tautinius 
ministerius, kurie paskelbė 
tą kraštelį nepriklausomu 
nuo Francijos.
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as Mirtis
Nacių ir Japonų Lėktuvam

Praeitame kare amerikie
čiai turėdavo vidutiniai 
mušti 17 tūkstančių šovinių 
iš priešlėktuvinių kanuolių, 
iki pataikydavo į vieną vo
kiečių lėktuvą, ir tai dar ne 
visuomet nukirsdavo jį že
myn. O dabartiniame kare 
iki šiol vidutiniai tereikėjo 
tik 90 šūvių iš priešlėktuvi- 
nhi kanuolių, kad numušt

strumentas, imdamas dėme
sin kulkos smarkumą, per 
sekundos dalelę apskaičiuo
ja lėktuvo tolį, kryptį, ku
ria lėktuvas skrenda, vėjo 
greitį, oro tirštumą ir kitus 
dėsnius, kurie gali paveikti 
šovinio linkmę, greitį ir jo 
siekiamą tolį bei aukštį.

Naudodami šį taikinio 
rodytoją amerikiečiai nese- 

žemyn vokiečių ar japonų. niai viso 88 šoviniais nu- 
lėktuvą, skrendantį 30 tūk- i kirto žemyn 12 iš 16 japonų 
stančių pėdų (apie 6 my-; bombanešių, skridusių 14,- 
lių) aukštyje. : 600 pėdų aukštyje.

Amerikiečių šūvių nutai-; Praeitą trečiadienį buvo 
kymą labiausiai pagerino į dar pirmą kartą viešai ro- 
šviesos (foto) - elekrinis i domas šių “elektrinių sma- 
prietaisas, vadinamas tai- i genų” veikimas ties Sum- 
kinio nurodytojum arba mit, N. J. Ten 1,400 žmonių, 
“elektrinėmis smagenimis.”

Tas labai sudėtinis iri- merikiečiu 
strumentas yra pritaisytas mokslininkai, matė, kaip šį

I instrumentą naudojant, ka- 
atknuolės stebėtinai greit pa

lėktu vu c
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tame skaičiuje anglų ir a- 
karininkai ir

prie priešlėktuvinių kanuo- | 
lių baterijos; ir tik 
kreipus jį maždaug į tą pu-į taiko į japoniškų lėktuvų 
sę, paskui jis beveik per a- į pavidalus, 'kuriuos tikrieji 
kimirką nutaiko kanuoles į amerikiniai lėktuvai tempė 
priešo lėktuvą. Savo auto- Į prikabintus prie labai ilgų 
matiškais prietaisais šis in-: vielų bei virvių. N. M.

Maisto Apribojimas ir Amžius
Kuomet žiurkėm apribo-1 ėsti, kiek tik joms tilpo, 

jama maisto kiekis iš ma- i i 
žens, 
yra

HAS COntRlBUtED $12,325.50 fOR WHICH 
has Been nehicAten m tnciR mrrne m

tHROUGH tH£ nntlonALltles Division Of-

mc. n J5tH stRtet' new yoRK city

yf __ -TJ / Z' ' u
'--y ▼

( RA—*■

CHAiRninn pRfsibunt. russihyi war relief mcz

Pagalbos vadovybės liudijimas, kuris sako:

HOnOR^RU CHAIRITlRn

čia yra Karinės Rusijai
“Lietuviu Komitetas sukėlė $12,325.50, už kuriuos yra jų vardu jau atidaryta skyrius Bot- 

kino Ligoninėje (sužeistiesiems), Maskvoj, Sovietų Sąjungoj, per Russian War Relief (Ka
rinę Rusijai Pagelbą) Įvairių tautų skyrių, 11 East 35th St., New Yorke.

(Pasirašo) Russian War Relief prezidentas, pirmininkas ir garbės pirmininkas.”

Auto. Giltine Amerikoj 
Pralenkia Frontą

*

------- ! Nuo Jungtinių Valstijų
! įstojimo karan 46,000 žmo- 

Gausingai šertosios žiur- nių žuvo automobilių, netei
krašte ir darbet jeigu jų maiste kės gyveno iki 752 dienų, o mese šiame

reikalingų, sveikatai kitos, nedašertos, pasiekė milionas ir 600 tūkstančių 
medžiagų, tai jos ilgiau gy- 2,611 dienų amžiaus, tai 
vena ir jaunesnės atrodo už proporcionaliai būtų, kaip 
kitas žiurkes, kuriom duo-ikad jeigu viena žmonių 
dama ėst, kiek tik jom pa-1 grupė gyventų iki 75 metų 
tinka. į amžiaus, o kita iki 261 me-

Tatai patikrino skaitlin
gais tyrimais Harvardo 
Universiteto profesoriai A. 
B. Hastings ir O. L. Lowry 
Cornell Universiteto profe
sorius C. M. McCay. Jie iš
bandė visokį žiurkių maiti
nimą.

Dešimt dienų žiurkės am
žiuje yra tokia jos gyveni
mo dalis, kaip vieni ištisi 
metai žmogaus amžiuje.

Bandymuose ilgiausiai gy
veno tos žiurkės, kurioms 
jaunystėje buvo negana 
duodama krakmolinio ir ki
to maisto, turinčio daug ka
lorijų. — Kalorijom vadina
ma tam tikras šilumos ir 
energijos saikas.

Bet šios žiurkės gavo už
tenkamai tokių mažųjų, 
svarbių maisto dalių, kaip 
vitaminai, mineralai ir kt. 
Kada jos pabaigė augti, tat 
buvo mažo ūgio ir lengvos, 
lyginti su kitomis žiurkė
mis, kuriom buvo duodama

tu.
Ištyrus vienų ir antrų 

žiurkių raumenis,

liko sužeista.
Pačiame kare tuo tarpu 

buvo užmušta 21,940 ameri
kiečių, o 65,170 sužeista bei 
dingo be žinios, nepriskai- 
tant nelaisvėn paimtųjų.
Bendrai imant, tai ir šian-

Greitesnis Svetimos Kalbos 
Išmokimas

Ohio Valstijos Universi
teto įvairių kalbų skyriuje 
padaryti tyrimai rodo, jog 
studentai greičiau išmoksta 
gyvąją svetimą kalbą su
prasti ir jąja susišnekėti, 
jeigu tėmija ištisus kalba
mus sakinius ir frazes, o ne 
pavienius, atskirus žodžius.

Amerikieciai paplatino ir 
sudrūtino savo pozicijas 
prieš japonus Bougainville 
saloj.

J. V. Žemdirbystės Dept. 
žiniomis remiantis, tai šių 
metų Pergalės Darželiai 
(Victory Gardens) užaugi
no apie 8,000,000 tonų įvai
rių daržovių.

širdi ir ' d^en automobiliai dveja tiek 
kitus organus, pasirodė štai i daugiau nužudo Ameiikos 
kas; i gyventojų, negu krinta ka-

Nedašertų iš jaunystės 11 
žiurkių, išgyvenusių 2,611 : 
dienų, organai buvo tokie 
jauni, kaip pilnai šertųjų 
žiurkių sulaukusių tik 610 
dienų, — kalbant apie che-' 
minę sudėtį vienų ir antrų! 
žiurkių raumenų ir kitų 
kūno dalių.

Lyginti su žmonėmis, ta
tai reikštų, kad vieno “261 
metų” žmogaus raumenys 
esą tokie jauni, kaip kito, 
kuris teturi tik apie 60 
tų amžiaus.

Žmogui ar gyvuliui 
nant senyn, darosi tam 
ros cheminės permainos jo 
raumenyse. Bet daugelis 
klysta, manydami, kad 
džiūsta senstančio žmogaus 
raumenų gijos. Jos iš tikrų
jų nedžiūsta, kaip sako mi
nimi mokslininkai, ištyrę ir 
senų asmenų raumenis.

Jie, beje, netvirtina, kad 
žmogus galėtų gyventi iki 
261-nų metų (proporciona
liai nedašertoms žiurkėms), 
jeigu jam būtų maistas iš 
mažens apribotas, bet savy
je turėtų visus reikiamus 
sveikatai elementus.

Jie sako, kad tik kai ku
rie iš tų patyrimų ant žiur
kių, galbūt, pritaikomi 
žmonėms.

Didžiosios draudimo (in
surance) kompanijos, beje, 
skelbia, kad liesi žmonės ir 
“neūžaugos”, imant visus 
abelnai, šiek tiek ilgiau gy
vena už nutukėlius ir aukš
to ūgio asmenis. Bet antra 
vertus, visiem žinoma, jog 
džiovos giltinė daugiausiai 
kerta “džiūsnas” ir neda- 
valgančius. N. M.

me-

bei- 
tik-

Per pirmuosius devynis 
i 1943 metų mėnesius auto
mobiliai atėmė gyvybę 15,- 
890 amerikiečių.

Visas automobilinių mir
čių skaičius, beje, šiemet y- 
ra 26 procentais mažesnis, 
negu pernai tuo pačiu laiko
tarpiu, bet juk šiemet 36 
procentais mažiau automo
bilių važinėja, negu 1942 
metais. Taigi proporciona- 
liai imant, šiemet auto, ne
laimėse žuvo didesnis nuo
šimtis žmonių, negu pernai.

Apie šias nelaimes prane
šdama, Visašališka Saugu
mo Taryba Chicagoj sako: 
Jeigu tik kiekvienas ameri
kietis vartotų blaivų protą, 
mandagumą ir atsargumą, 
tai jau ant rytojaus pusiau 
sumažėtų milžiniškas auto
mobilių nelaimių skaičius.

Perša Valgyt Driežus, 
Svirplius, Skruzdės
Vabalai yra geras ir svei

kas valgis, driežai taipgi 
tinkamas maistas, kaip sa
ko knygelė Survival (Išliki
mas Gyvu). Šią knygelę iš
leido Karinio Lakūnų Lavi
nimo Institutas Washingto
ne. Joje duodama nurody
mai, kaip lakūnai galėtų 
gyventi, jeigu būtų privers
ti nusileist arba jų orlaivis 
nukristų kokion tolimon ne- 
gyvenamon vieton. Ta kny
gelė duoda patarimų, iš ko 
ft- kaip tokiose vietose įsi
taisyt butą, kaip saugotis 
nuo ligų, sužeidimų ir mir
ties.

beariami liaukai
Esą Derlingiausi

Plūgas yra beveik visiš
kai nereikalingas Amerikos 
farmeriui įrankis; jis yra 
tiesiog prakeiksmas lauko 
ūkiui, — kaip įrodinėja 
Ed. H. Faulkner savo kny
goj Plowman’s Folly (Ar
to jaus Kvailybė). O Faulk
ner pats turi farmą ir yra 
laikomas žemės ūkio žino
vu.

Visame civilizuotame pa
saulyje naudojamas plūgas 
yra žalingas tuom, kad jis 
apverčia ir laikinai palai
doja viršutinį dirvožemio 
sluoksnį, gamtos aptręšia
mą pūvančiąja augaline 
medžiaga, sako Faulkner. 
Arimas plūgu dar ir kitaip 
skriaudžiąs dirva, kaip ma
tysime toliau.

Skurdžiausi valstiečiai, 
vargingiausiose, vadinamo
se necivilizuotose šalyse, 
neturėdami plūgų, todėl,

“aukštyn kojomis” apversta 
žemė apsėjama bei apsodi
nama, tai daigų šaknelėms 
sunku pasiekti esamą po 
vaga trąšą, ir praeina per
daug laiko, kol apartoji me
džiaga tiek supūva, kad 
naujieji augalai galėtų ją 
naudoti kaipo maistą.

Paliekant neapartą viršu
tinį dirvos sluoksniuką, oro 
veikmė greičiau pūdo nu
gaišusias žoles, rugienas, 
“kvietienas” ir kitus auga
linius palaikus, ir verčia' 
juos į trąšą.

Tie augalų palaikai, pū
dą m i viršuj, geriau po sa
vim išlaiko drėgmę; kartu 
jie taip pridengia dirvože
mį, kad lietūs ir vėjai ma
žiau tegali jį nudėvėti.

Nesuvagojus žemės, drėg
mė savaime sunkiasi aukš
tyn linkui augalų šaknų 
(panašiai, kaip pamirkius

I

“Jeigu žmogus nėra per
daug lepus, tai jis per die
ną gali krimsti vabalus. 
Nieko jie tau nekenks. Kai! 
kurie vabalai labai gardūs, 
kaip riešutai. Žiogai, šaran-

Ryldys-Šarkis Kaipo 
Gardus Steikas

Ryklys - “Šarkis” pirm
čiai (skėriai), svirpliai — kelių metų buvo laikomas 
vis tai maistas, kaip skai- ! tik ‘velniažuvia,” labai pa- 
tome Survivale: ivojingu, o niekam nenau

dotieji vabzdžių kiauši- dingu jūros žvėrim. Paskui 
nėliai, randami po pūvan-Į atsitiktinai buvo patirta, 
čiais medžiais, yra garde- ' <j°S ryklio kepenų aliejus y- 
sis, kaip sako žmonės, kurie 
jų valgė. Tad semkite sau
jomis tuos 
valgykite.

ra nepaprastai turtingas A 
. ir D vitaminais, gaunamais 

kiaušinėlius ir’iš menkių kepenų (cod Ii- 
. ver oil). Tada prasidėjo ry-

“Termitės - skruzdės taip- kliu gaudymas dėl jų kepe- 
gi skanios. Taigi praardy- I ^U aliejaus, ir kai kurie
kite jų lizdus ir valgykite 
jas ir jų kiaušinėlius,” — 
pataria ta knygelė.

Gaidukų Mėsa Darosi 
Kaip Vištukių

Gaidukam beaugant 
gaidžius, jie darosi liesi 
jų mėsa kietėja, panašėda- 
ma į robą (gumą) ar kokį 
virvių audinį. Bet kai jau
nučiams gaidukams įdeda 
vištinių lytiškų liaukų 
(gliandsų) po oda, tai jie 
auga riebūs ir minkšti.

Tuomet gaidukai ir pa
žiūrėt darosi panašūs į viš
tukes. Jų skiauterės nusto
ja augusias; kaulai vystosi 
kaip vištų, o ne kaip gai
džių. Ir iš tokio “sumote- 
rinto” gaiduko pagaminti 
pietūs jau neatskiriami nuo 
vištienos.

Apie šį atradimą neseniai 
davė pranešimą profesorius 
Fred. W. Lorenz suvažiavi
me Amerikos Chemikų 
Draugijos, įvykusiame Da
vis mieste, Californijoj.

Minimos vištinės liaukos 
yra jau gaminamos dirbti
niai, gana pigiu cheminiu 
būdu; tik jos vadinamos 
persunkiu vardu — diethyl- 
stilbestrol.

Suprantama, kad vištu- 
kų augintojai mėsai galės 
pasinaudoti šiuo liaukiniu 
chemikalu. N. M.

ir

Sveikatingieji ultraviole
tiniai saulės spinduliai bir
želio mėnesį šešis kartus 
yra galingesni, negu vidu
ryj žiemos.

užaugina daugiau grūdų I vieną vatos gabaliuko kam- 
bei kitų lauko ūkio produk-l puti, jis visas sudrėksta). , 
tų, negu Amerikos farme- Arimas gi pertraukia tą 
riai su savo plūgais ir vi- natūrali drėgmės kilimą 
šokia mašinerija tokiuose aukštyn.
pat žemės sklypuose, —ra-j
šo Fulkner:

Yra pievų, kurių žmogus, 
nei aria nei tręšia, bet jose’

;, ir kai kurie 
žvejai trumpu laiku pelnė 
tūkstančius dolerių. Bet vis 
dar trūko žmonėms drąsos 
paragauti ryklio mėsos.

Amerikai įstojus karan, 
mažėjant civiliams gyven
tojams mėsos ir žuvies, pa
galiau, buvo bandymui pa
ragauta ir ryklienos. Pasi
rodė, kad ji tokia skani, 
kaip ir menkė (cod), tinka 
žuvienos steikams, virimui, 
konservavimui - kenavimui, 
kaip ir bet kokia kita gera 
valgomoji žuvis. Tad ir pra
sidėjo daugmeniškas Šar
kių - ryklių žvejojimas.

Dabar žuvininkai gauna 
tiek ryklių užsakymų, kad 
nepaspėja jų patenkinti, 
kaip pranešė Harold L. 
Ickes, Amerikos vidaus rei
kalų sekretorius, valdiškas 
žuvykių tvarkytojas.

Plūgu arimas tėra reika
lingas tik tokiuose atsitiki
muose, kur tenka išnaikint 

: giliai šaknejančias piktžo- 
metai iš metu puikiai želia! pačių kerų augan-
žole, naudodama praeitų'clas m?tals 1 kur dirva
metų žoles puvėsius kaipo I apnesama žalingais dumb- 
maistą sau augti.

Per 
ta bei 
lauke, 
riuose 
liuoja, 
ros.

sausras javai nuvys- 
nudžiūsta artame

o čia pat žolė patvo- 
dažnai sveika ir ža- 

nepaisydama saus-

(lais ir kur paviršium sau
sas smėlis ir tik giliau kiek 
drėgmės tepasilaiko, kaip 
sako tas plūgo priešas, 
Faulkneris.

Taigi klausimas — kaip 
jis pats augina savo žemėj 
javus ir daržoves? Kaip jis

Plūgas gana giliai palai- savo laukus dirba? Nagi, 
doja paviršinį žemes sluok- ^jk akėja juos plačiau ir gi- 
snelį su gatava trąša iš pū-1 kau raižančiomis akėčio- 
vančiu žolių ir pirmesnio m's> vadinamais drapokais, 
derliaus palaikų. Kuomet ši uždėjęs ant tų akėčių gana 
gamtine trąša apariama, o! sunkius svorius, kad gerai 
----------------------------------- jas prispaudus. Šitaip akė-

Rykliai buvo pradėta gau- jant, yra išverčiama dykai 
dyti drūtais virviniais tink- augančios žolės ir jos, kaip 
lais, bet jie yra didelės žu-!ir jau nugaišusios žolės, ir 
•vys, sveria iki 500 svarų ir 
turi labai stiprius ir aštrius 
dantis. Virvinius tinklus jie 
savo svoriu ir smarkumu 
sudrasko bei dantimis su
kapoja. Dabar, todėl, ryk
liai gaudomi jau vieliniais 
(dratiniais) tinklais. Ir jų 
žvejyba visais garais varo
ma dieną ir naktį visuose 
Amerikos jūrų vandenyse, 
kur tik Šarkiai pasirodo.

iiiiiiiiiiiiifflffliiiiiiiiiiiiiiiiigingiiioiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiniBniHiiaigiiiaiiiiitiiHniinai^
LIAUDIES BALSAS I

Kanados Lietuvių Savaitraštis
Station C, Box 1013 JĮ

Toronto 3, Ont., Canada
Susipažinkite su Kanados Lietuviu Gyvenimu

Skaitykite ją savaitraštį
LIAUDIES BALSĄ I

Jei kuriems yra keblumu patiems pasiųsti mokestį už
Liaudies Balsą, galite jį užsisakyti per dienraštį Laisvę

LIAUDIES BALSO KAINA I
$3.50 Metams

Liaudies Balsas yra leidžiamas tokio formato ir tiek I 
pat puslapių, kaip dienraštis Laisve. Paduoda daug » 
žinių ir talpina kitokių raštų iš įvairių mokslo sričių. I

Plačiai paduoda žinių apie Lietuvą, kenčiančią I 
nacių priespaudoje.

Tuojau užsisakykite Liaudies Balsą ir naudokitės 
tais svarbiais raštais

pirmesnių javų bei daržo
vių palaikai sykiu su pa
draikytu mėšlu yra sumai
šomos su paviršiniu dirvo
žemiu. Tokiu būdu vėl už- 
tręšiama pats naudingiau
sias augalams viršutinis že
mės sluoksnelis, kur pasėti 
grūdai bei pasodinti daigai 
tuojaus gauna reikalingo 
maisto naujiems augalams.

Šitaip dirbamas laukas 
atrodo negražus, ir akė
to jas negauna pasigėrėti 
lygiai nuvarytomis, žvil
gančiomis vagomis. Bet 
toks akėjimas palieka dir
vožemio sluoksnius gamti
nėje jų tvarkoje, ir žemė 
gerai priima ir saugo auga
lams reikalingą drėgmę ir 
trąšą. Tokiu būdu beveik 
visai galima esą apsieiti be 
dirbtinių mineralinių trąšų.

Vien tik giliu akėjimu 
apdirbdamas savo laukus, 
pats šio plano skelbėjas 
Faulkneris dikčiai padidi
no derlių savo grūdų, to- 
meičių ir kitų produktų, ne
naudodamas jokių perka
mųjų komercinių trąšų.

Akėjimu dirbdamas že
mę, jis dar taip sustiprino 
savo javus ir kitus ūkio au
galus, kad jie geriau atsi
laiko prieš įvairius parazi
tus.

■

. i

N. M.
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VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO

Parašė ERICH MARIA REMARQUE Iš originalo vertė J. KALNĖNAS

Great Neck, LI

(Tąsa)
— Jis tau pakiš koją per egzaminus.
— Spiaut man j juos, — ramiai sako 

Mitelštetas. — Jo pasiskundimas ir be 
to būtų be tikslo, nes aš galiu įrodyti, 
daugiausia jam tenka lengvos pareigos.

— Ar galėtum tu jį kada-ne-kada vi
sai kaip reikiant palamdyti? — klausiu.

— Tam jis per daug kvailas, — atsa
ko Mitelštetas, išdidžiai pasipūtęs.

• • •

Kas yra atostogos? — Trankymasis,* 
po kurio visa dar daug sunkiau pasida
ro. Jau dabar jaučiu atsisveikinimą. Ma
no motina tylėdama žiūri į mane. Ji 
skaito dienas, aš tat žinau. Kiekvieną 
rytą ji liūdna. Vėl diena mažiau. Ji pa
slėpė mano kuprinę. Ji nenori, kad ji jai 
primintų mane iškeliausiant.

Kai žmogus svajoji, tai valandos plau
kia nejučia. Susizgrimbu ir palydžiu se
serį. Ji eina į skerdyklą parsinešt kele
tas svarų kaulų. Tai didelis dalykas. Jau 
nuo ryto ten pristoja eilė žmonių, kad 
jų gautų. Kai kurie net alpsta.

Mums nepavyksta. Po to, kai mes iš
laikėm pakaitomis trejetą valandų, žmo
nės ima skirstytis. Kaulai pasibaigė.

Gerai, kad gaunu savo kareivišką da
vinį. Jį parsinešu namo ir tuo būdu visi 
turime bent kiek stipresnio maisto.

Vis sunkesnės darosi dienos ir vis liūd
nesnės mano motinos akys. Dar keturios 
dienos. Turiu nueiti pas Kemericho mo
tiną.

To negalima aprašyti. Ši drebanti rau
danti moteris, kuris mane purto ir rė
kia:

— Kodėl tu gyvas, jei jis nukautas! Ji 
apsipila ašaromis ir šaukia:

— Bendrai, kurio galo jūs ten einate, 
toki vaikai...—, susmunka kedėje ir vai
toja:

— Ar tu jį matei? Ar tu jį dar ma
tei? Kaip jis numirė?

Sakau jai, kad šūvis jam pataikė tie
siai į širdį ir jis iš karto buvo nudėtas. 
Ji žiūri į mane, ji abejoja:

— Tu meluoji. Aš geriau žinau. Aš 
jaučiau, kaip sunkiai jis mirė. Aš girdė
jau jo balsą, naktį jaučiau jo baimę... Sa
kyk teisybę, aš noriu žinoti, aš turiu tat 
žinoti.

— Ne, — sakau, — aš buvau šalia jo.
Jis tuč-tuojau mirė.

Ji tykiai manęs prašo:
— Pasakyk man. Tu turi taip pasielg

ti. Aš žinau, tu tuo mane nori paguosti, 
bet ar tu nematai, kad tu dar blogiau 

' mane kankini negu pasakydamas teisy
bę. Negaliu pakelti nežinojimo. Pasakyk 

( man, kaip buvo, nors ir labai baisu tat 
būtų. Tai vis bus geriau nei tat, ką aš

I dabar galiu manyti.
Aš niekad to nepasakysiu. Tesukapoja 

mane į gabalėlius. Aš užjaučiu ją, bet ir 
ji atrodo man truputį apykvailė. Juk ji 
turi su tuo sutikti. Kemerichas užmuš
tas, o kaip — ar ji tat žinos, ar ne, vis 
tiek jo neprikels. Matęs daugybę užmuš
tųjų, žmogus negali suprasti to skausmo 
dėl vieno. Taigi nekantraudamas atsa-

► , kau:
— Jis tuojau buvo užmuštas. Jis to 

visiškai nepajuto. Jo veidas buvo visiš
kai ramus.

Ji tyli. Po to iš lėto klausia:
— Gali prisiekti?
— Taip.
— Visu kuo, kas tau šventa?
Ak, Dieve, kas čia man šventa: toki 

dalykai pas mus greitai keičiasi.
— Taip, jis tuojau mirė.
— Nori nebegrįžti daugiau, jei tat yra 

netiesa?
— Tenesugrįžtu daugiau, jei tat yra 

netiesa, jog jis mirė tuojau.
Kažin ką dar prisiimčiau. Tačiau, ro- 

- dos, jog ji manimi tiki. Ji ilgai dejuoja 
ir verkia. Turiu papasakoti, kaip buvo, 
fr išgalvoju istoriją, kuria aš pats dabar 
kuo nepradeda tikėti.

Aš išeinu. Ji mane pabučiuoja ir do- 
I vanoja man jo paveikslą. Jis paveikslėly 

m* naujoko rūbais ir atsirėmęs į apskritą 
stalelį, kurio kojos padarytos iš netašy
tų beržo-šakų. Užpakaly fonas— vaiz
duojamas miškas. Ant stalo — stiklas 
afat».

Paskutinis vakaras namie. Visi tyli. 
Anksti nueinu gulti. Įkimbu į priegal
vius, prisispaudžiu prie jų ir paneriu 
juose galvą. Kas žino, ar beteks kada 
nors gulėti minkštuos pataluos!

Vėlai dar į mano kambarį įeina moti
na. Ji mano, kad aš miegu1, ir aš apsime
tu miegąs. Kalbėti budėti drauge per
daug sunku.

Ji sėdi beveik ligi ryto, nors ne kartą 
susiriečia iš skausmo. Pagaliau aš to ne
begaliu išturėti, deduos pabudęs.

— Eik miegoti, mama. Tu čia persi- 
šaldysi.

Ji sako:
— Galėsiu išsimiegoti paskum.
Aš pasikeliu.
— Juk aš ne tuojau vykstu į frontą, 

mama. Pirmiausia dar keturias savai
tes pabūsiu stovyklos barakuos. Iš ten 
gal būt kurį sekmadienį dar parvyksiu 
čionai.

Ji tyli. Po to tykiai klausia:
— Ar tu labai bijai?
— Ne, mama.
— Aš dar-norėjau., tau pasakyti. Pran

cūzuose saugokis moterų. Ten jos nege
ros. ;

O motin, motin! Tau aš esu vaikas. 
Kodėl aš negaliu padėti galvos ant tavo 
kelių ir verkti? Kodėl aš turiu rodytis 
stipresnis ir patvaresnis? Juk aš norė
čiau išsiverkti ir būti paguostas. Juk tik
rai aš nedaug kuo skiriuos nuo vaiko. 
Spintoj dai' tebekabo trumpos mano kel
nės. Teprabėgo taip maža laiko, taip at
rodo tat nesenai. Kodėl gi tat žuvo?

Kaip galėdamas ramiau atsakau:
— Kur mes stovime nėra nė vienos 

moters, mama.
— Ir fronte būk atsargus, Pauliau.

(Bus daugiau)

ŠYPSENOS
PASISEKIMAS—IŠTVERMĖJ

Nors prie sienos jau prispirtas, 
Tęsk su sąlygom derybas, — 
Pasirodyk, kiek pats tvirtas: 
Ai' tu vyras, ar tu grybas!

Neliūdėk patempęs lūpą,
Vyk šalin nusiminimą, 
Drąsumu sustiprink ūpą 
Ir iš naujo pulk likimą!

Laimi tas, kas išsilaiko, 
Tikras juokas—paskutinio;
Atsigaut vis būna laiko, 
Tik reik noro geležinio!

KAPAI
čia guli, nesenai numiręs, 

Ant žemės buvęs latras vyras; 
Pirm laiko kojas pakratė, 
Nes per dažnai “pantukę” statė.

Čia ilsis kūnas palaidotas, 
Jis buvo nuo alaus pilvotas; 
Gyvenimas jam greit nutrūko, 
Kai girtas gezo neužsuko.

Ten ilsisi smarkus vaikinas, 
Jį valdė spiritas ir vynas; 
Prigėrė smuklėj jis prie stalo, 
Nelaukdamas taip greito galo.

Štai naujas kapas moterėlės, 
Kuri daug traukė degtinėlės; 
Ji gėrė visad į sveikatą, 
Dabar jai vyras kryžių stato.

Štai kitas kapas prie takelio,— 
Žmogus numiręs prie stiklelio; 
Gerklė nuo snapso jam nupliko, 
Ir jo ant žemės nebeliko.

Kapai, paminklai akmeniniai, 
Dažnai vis ačiū tai degtinei! 
Daugiausia mirę nepasenę, 
Vos pusę amžiaus dagyvenę.

Pijokai, gerkit, laidokaukit, 
Greičiau gyvi į kapą traukit; 
Kai tik visus jus palaidosim, 
Ant žemės mes blaiviau gyvuosim.

A* Kr—kis»

Spalių 31 dieną, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubas, 
bendrai su Namų Savininkų 
organizacija, suruošė masinį 
mitingą apkalbėjimui, už ką 
balsuoti, tai yra, kokius kan
didatus paremti.

Į susirinkimą buvo pakvies
ti kalbėtojai nuo republikonų, 
demokratų ir darbininkų. Jie 
pakalbėjo labai trumpai, iš
skiriant Darbo Partijos kalbė
toją Aldridge. Taipgi buvo ir 
kalbėtojas advokatas Andžiu- 
laitis iš New Yorko, kaipo 
kliubo narys. žmonių buvo 
prisirinkę daug.

LAP Kliubas yra stambiau
sia vietinė lietuvių organizaci
ja, turi daug narių ir gerai 
pinigų. Kliubas pagelbėja sa
vo nariams tapti šios šalies pi
liečiais ir daugelis gavo pilie
tybę, kurie pirmiau būdami 
pavieniai negalėjo gauti.

Kliubo nariais dabar gali 
būti ne vien vyrai, bet ir mo
terys, tai labai gera žygis. 
Kliubas priima be jokio skir
tumo, visus lietuvius, neatsi
žvelgiant į jų politinį įsitiki
nimą, nes jis nėra nei vienos 
kokios partijos organizacija.

Kliubas rengia labai gerą 
vakarienę su koncertine pro
grama, kuri įvyks šeštadienį, 
lapkričio 20 dieną, 7:30 vai. 
vakare, A. J. Kasmočių sve
tainėje, 91 Steamboat Rd. 
Įžanga bus $2, įskaitant ir

taksus. Koncertinę programą 
išpildys Pirmyn Choras, vado
vystėj. Almos Kasmočiutės. 
Vien tik j šokius įžanga bus 
40 centų ypatai. Visus ir vi
sas širdingai kviečiame daly
vauti.

F. Kl-ton.

Baltimore, Md
Lietuvis Lakūnas

Sūnus Jakevičių, kurie 
dienraščio Laisvės skaitytojai 
ir gyvena 1709 W. Hollins St., 
sėkmingai eina pareigas orlai- 
vyne. Jis savo liuosa valia įsto
jo į orlaivyną, lavinosi ir jam 
gerai sekėsi, kad pasiekė in
struktoriaus laipsnį. Garbė Ja- 
kevičiams, kad turi taip gabų 
sūnų ir kartu garbė visiems lie
tuviams, kad jie lavinasi, mo
kosi ir neatsilieka nuo kitų 
tautų.

yra

Mirė Emma Bertuliutė-Be- 
kerienė, spalių 29 dieną. Nu
liūdime paliko vyrą, tėvą, dvi 
seseris ir tris brolius, kurių du 
yra armijoj. Labai gaila, nes 
buvo jauna moteris, tik 29 me
tų amžiaus, pačiame gyveni
me, bet žiaurioji mirtis išplėšė 
iš gyvųjų tarpo. Palaidota lap
kričio 2 dieną.

M. Janonienė.

Japonija mobilizuoja ir 
moteris kariniams reika
lams.

tw<'

Graborlus-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

FUNERAL parlors
Incorporated

Juozas Levandauskas
Grab or ius-Under taker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—lIAvemeyer 8-1158

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

i 660

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kalną’

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

GRAND ST. ... BROOKLYN. N. Y

Pittsburgh, Pa.
Dr. Baltrušaitienės Pagerbi
mui Parengimas Gerai Pavyko

Lapkričio 7 dieną, SLA 3- 5 
čias apskritys surengė pager
bimo vakarienę paminėjimui 
50-ties metų Dr. Johanos Bal
trušaitienės darbuotės medici
nos srityje ir tarpe lietuvių. 
Parengimas gerai pavyko.

Svečių atsilankė apie du šim
tai. Bankietas buvo rūpestin
gai paruoštas. Kiek teko pa
stebėti, tai daugiausiai dirbo ! 
Soho ir North Sides kuopų na
rės. Svetainė buvo tinkamai 
parėdyta ir valgiai rūpestingai 
paruošti, tvarka buvo labai 
gera.

Iškilmę atidarė S. Karsokie- 
nė, paaiškindama tikslą ir pa
kvietė pirmininkauti SLA Pil-Į 
domosios Tarybos vice-prezi- j 
dentą J. K. Mažukną. Jis su-j 
eigai vadovavo pavyzdingai.; 
Buvo pašaukta eilė dalyvių iš-! 
sireikšti. Kalbėjo E. K. Slie-i 
kienė, J. Sliekas ir gerbiamo- ; 
ji daktarė Baltrušaitienė ir ei- i 
lė kitų.

Kalbėtojai ir svečiai tinka- ;

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių kitokių grupių ir pavienių. 
«Iš senų padarau 

naujus paveiks
lus ir krająvus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES

St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

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

mai pagerbė daktarę Baltru
šaitienę ir velionį jos vyrą 
Juozą Baltrušaitį, kurie daug 
darbavosi lietuvių visuomenei. 
Buvo sveikinimų ir dovanų 
apščiai prisiųsta ir iš kitų 
miestų.

Reporteris.

PRANEŠIMAI

SCRANTON, PA.
Svarbus Susirinkimas

LDS 82 kuopa turės svarbų su
sirinkimą lapkričio 21 dieną, sek
madienį, pas draugus Indriulius, 415 
Electric St. Todėl visi nariai yra 
kviečiami dalyvauti Šiame susirinki
me, nes yra svarbių reikalų aptarti. 
Susirinkimas įvyks 2 vai, dieną. Bū
tinai visi nariai dalyvaukite.

Sekr. I. Klevinskas.

NEW YORK 
COMMITTEE 
NATIONAL 
WAR FUND

MATCH THEIR GAUANTM 
WITH YOUR GIVING

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Toni. Virginia 7-4499

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

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, męs vis dar 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną
Nuolaida

Akiniai
az$7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą Ir mes duosim, 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu 
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už S7.5O.

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinana 
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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa*

Telefonas Poplar 4110

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

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

A 4>
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Senoji Lotynų Imperija, Vai- 
as ir Kry

žiuočių Galios Smukimas
kų Masinis Žudym

Lotyrių imperatorium bu
vo išrinktas vienas iš kry
žiuočių vadų, būtent Bal- 
'duinas iš Flandrijos. Bal
kanų Pussalyj susidarė net 
keturios lotynų valstybės: 
Lotynų Imperija su sostine 
Konstantinopolium, Fessa- 
lijos karalystė, Achijos ku
nigaikštystė Pilopolesyj ir 
Afinų-Fivanų hercogystė. 
Kiekviena iš jų buvo pasi
dalinus, kaip paprastai feo
dalų valstybės, į grafystes 
ir senorijas. Venecija, kuri 
jiems padėjo įsigalėti, tai 
vadovaujant politikui Dan- 
dolo gavo privilegijas pre
kybai veik pusėj Lotynų 
Imperijos — dalį Konstan
tinopolio, Kretos salą, Joa- 
niškas salas, Kiklado . ir 
Sporados salas, dalį Philo- 
ponesijos, Galipolio, Alba
nijos ir labai įsigalėjo toj 
naujoj kryžiuočių imperi
joj.

Kryžiuočių valstybėse 
prasidėjo aštri klasinė ko
va, nes vietos gyventojai, 
paversti į baudžiauninkus, 
daugiau skurdo, kaip prie 
senos Bizantijos tvarkos. 
Kryžiuočiai nepertraukian
čiai plėšė gyventojus ir 
žiauriai persekiojo. Kry
žiuočių ritieriai plėšė .visus, 
o nuo jų nepasiliko ir grai
kai feodalai, kurie išsilaikė 
vakariniame krašte (Epiri- 
joj) galioj. Kryžiuočiai ne
pertraukiančiai kariavo 
prieš Bulgarų Valstybę, ku
ri XI I-tame šimtmetyj su
siorganizavo šiaurinėj da
ly j Balkanų Pussalio ir 
prieš dvi graikų valstybes 
Mažoj Azijoj — Niki ją ir 
Trebizondos imperiją.

Bulgarai 1205 metais 
skaudžiai sumušė Lotynų 
Imperijos armiją prie A- 
drianopolio. Epirijos despo
tai greitai užkariavo Fessa- 
lijos kryžiuočių karalystę. 
Pagaliau Niki jos imperato
rius Mikas Paleologas su 
pagelba Genovos, nuolati
nės prekybos priešininkės 
Venecijai, užkariavo Kons
tantinopolį (1261 metais). 
Buvo Bizantijos Imperija 
atsteigta. Kryžiuočių ran
kose pasiliko tik kaip kurie 
plotai vidurinėj ir pietinėj 
Graikijoj, bet Bizantijos 
Imperija jau niekados ne
atgavo pirmesnės savo ga
lybės. Iš Bizantijos atstei- 
gimo daugiausiai laimėjo 
Genovos pirkliai.

Smukimas Kryžiuočių 
Galios

Kryžiaus Karų propagan
da, po šio atviro jų plėšimo 
Bizantijoj, jau neturėjo 
pritarimo. Ritieriai turėjo 
užtektinai patyrimo ir ži
nojo, kad jie negalės Rytus 
uėkariauti. Baudžiauninkai 
ir taip masės j Kryžiaus 
Karus žiūrėję, kaipo į nau
ją nelaimę, o į jų žygį į Ry
tus, kaipo ir neišvengiamą 
mirtį. Nieko negelbėjo* kar
šti Romos popiežiaus ir jo 
agentų raginimai. Tiesa, 
dažnai bado ar kitų nelai
mių verčiami žmopės pasi
duodavo tai propagandai, 
bet kryžiuočių galia smuko 
ir visi jų bandymai neturė
jo pasisekimo.

Bažnyčia matydama, kad 
Kryžiaus Karai jau nustojo 
pritarimo, paskleidė pasa
ką, kad Palestinos, Kris
taus grabo, “šventos že
mės,” griešni žmonės negali 
išgelbėti, kad ją galės iš
gelbėti tik nekalti vaikai. 
1212 metais Francijoj tū
las piemuo Steponas pasi
skelbė Dievo pasiuntiniu, 
kuriam būk Dievas pavedęs 
išlaisvinti Jeruzalę iš po 
netikinčių ir su kunigų pa
gelba pradėjo vaikų mobili
zaciją. Mobilizacija prasi
dėjo tarpe vaikų-benamių.

Prie vaikų prisijungė suau
gę, kaipo jų pagelbininkai, 
ir taip organizavosi nauja 
“jėga” Kryžiaus Karui.

Apie 30,000 vaikų ir su
augusių, veik be jokio gin
klo išvyko į Rytus pasitikė
dami Dievo galiai ir valiai. 
Jie susirinko į Marseilės 
miestą Francijoj. Laivų sa
vininkai apsiėmė nuvežti 
juos į Palestiną. Jūroj aud
ra dalį laivų nuskandino, o 
likusius vaikus nuvežė į 
Egiptą ir ten pardavė ver
gų rinkoj. Taip baigėsi šis 
iš Francijos vaikų Kry
žiaus Karas.

Tokią pat propagandą 
vedė ir Vokietijoj tūlas vai
kas Nikalojus, kokio tai 
vergų pirklio sūnus, kuris 
neturėjo ir 10 metų. Jam 
pavyko surinkti 20,000 
'vaikų. Šie vaikai pasiekė 
pietų Italiją, kur vietos gy
ventojai juos sulaikė ir pri
vertė grįžti atgal. Didžiu
ma vaikų žuvo begrįžtant. 

■ Taip laipsniškai smuko 
idėja Kryžiaus Karams. 
Kame svarbiausia priežas
tis jų nepasisekimo? Tame, 
kad Rytuose, Egipto sulta- 
nai susijungė į centralizuo
tą valstybę, sudarė užtekti
nai galingą jėgą, kuri sto
jo kovon prieš kryžiuočius 
ir atrėmė juos. O svarbiau
sia priežastimi buvo, tai 
permaina pačioj Europoj. 
Su pradžia XIH-to šimtme
čio pagerėjo gamybos pajė
gos, pagerėjo žemes apdir
bimo įrankiai, perėjo nuo 
dviejų plotų žemės apdirbi
mo sistemos prie 3-jų plotų, 
plačiai pradėjo naudoti 
trąšas, apvalė didelius že
mės plotus nuo miško ir fe
odalai pradėjo mąstyti dau
giau apie tai, kaip daugiau 
iš žemės pasipelnyti ant 
vietos pagerinant jos apdir
bimą ir žiauriau išnaudo
jant savo baudžiauninkus, 
negu užsiimti plėšimo ka
rais.

• Pasirodė ir pinigai, kurie 
buvo priešas feodalų siste
mos. Badmečiai, kurie dar 
žiauriai siautė XI I-tame 
šimtmetyj, laipsniškai ma
žėjo XIII-tame šimtmetyj. 
Prasidėjo prekyba ir mies
tų amatninkystė. Nuo žiau-

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

neturi tos bėdos. Taip sako mū
sų armijos laikraštis “Yank.” 
Spalių 10 dienos laidoje skaito
me sekamą:

“Priduokite socialinės svar
bos tam tiek, kiek norite, bet 
rimtai pagalvokite apie tą fak
tą, kad Raudonoji Armija ir 
Raudonasis Orlaivynas f akli
nai yra laisvi nuo hjtinią ligą. 
Jūs negalite to paties pasakyti 
apie jokią kitą armiją pasauly
je. Kaipo gydytojuje, tas faktas 
manyje padaro didelį įspūdį...”

Taip pareiškė amerikietis ko- 
mandierius ir Jungtinių Valsti
jų laivyno chirurgas Irwin L. 
Norman.

Toliau, girdi: “Kai apie tai 
paklausi ruso kareivio, tai jis 
patraukia pečiaiš ir sako’. ‘Vei
kiausia todėl, kad mūsą mote
rys šiandien perdaug užsiėmu- 
sios svarbiais darbais, todėl ne- 
užsiimdinėja prostitucija ..

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL 
NOTICE in hereby given that License No. 
RL 7633 han been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 145 Bedford Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING SCHULMAN
145 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 4 has been' issued to the undersigned to 
rectify liquor under the Alcoholic Beverage 
Control Law at 46-8 Somers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
aft the premises.

LaRElNE VINEYARDS, INC.
46-8 Somers St., Brooklyn, N. Y.

raus feodalų išnaudojimo 
baudžiauninkai bėgo į mies
tus. Miestas jau veikė į 
baudžiauninko gyvenimą, 
jis žadėjo jam laisvesnį gy
venimą. Europa jau galėjo 
išmaitinti didesnį skaičių 
žmonių, mažiau buvo gam
tinių nelaimių.

Suprantama, valstiečių 
išnaudojimas nepasibaigė. 
Jis pasidarė dar žiauresnis, 
bet keitė savo formą. Vals
tiečiai jau nesirengė bėgti 
už jūrų, jieškoti kokių kitų 
žemių, jie ruošėsi kovai na
mie už žemę.

Įvyko didelis pasikeiti
mas ir politiniame Europos 
gyvenime — įsigalėjo kara
liškos valdžios, valstybės 
daugiau susicentralizavo. 
Tas centralizavimas valsty
bių suvaržė feodalų laisvę. 
Feodalai pasidarė daugiau 
pririšti prie žemės. Pra
muštgalviams ritieriams 
atsidarė nauja dirva — 
kolonizavimas kitų kraštų, 
ir pirmiausiai jie puolėsi į 
Pabaltiją. Jau Bernardas, 
Antro Kryžiaus Karo orga
nizatorius, laimino Saksoni
jos kryžiuočius ir siūle 
jiems Pabalti joj (Lietuvoj 
ir Latvijoj) “netikėlius” 
arba išnaikinti, arba “at
versti prie Dievo.” Popie
žius Innokentijus IILčiasis 
siūlė pradėti Kryžiaus Ka
rą prieš “Pabaltijos bedie
vius.” Ritieriai rado sau 
užsiėmimo ir pasisamdyda- 
mi tarnauti karaliams.

■ Pagaliau, Venecijos, Ge- 
hovos, Katalonijos pirkliai 
padarė sau naudingas su
tartis su turkų valstybėmis 
ir nebuvo reikalo jiems ves
ti karus už pelningą preky
bą. Jiems jau nebuvo dau
giau reikalingi kryžiuočiai, 
žodžiu, pas visas klases, da
lyvavusias Kryžiaus Ka
cuose, susidarė nauja padė
tis.

Išreikalavo Pavaryt Fa
šistą Ital. Generolą
Alžyras. — Italijos prem

jero Badoglio valdžia paša
lino generolą Mario Roattą, 
kaipo galvą italų karo šta
bo. Teigiama, kad gen. Ro- 
atta pavarytas pagal Jugo
slavijos patrijotų reikalavi
mą. Jie smerkė Roattą kaip 
aršų fašistą, vieną iš da
bartinio karo kaltininkų. 
Roatta buvo italų koman- 
dierius ir kare prieš Ispani
jos respubliką.

Graikijos ir Jugoslovijos 
pa t rijo tai reikalauja pava
ryt ir tūlus kitus ’ aukštus 
Italijos armijos karininkus, 
kaipo fašistus ir karinius 
kriminalistus.

Sunku Būsią Anglam Sulau
žyt Nacių Sangro Liniją

Italija. — Sangro upės li
nijoj, lytinė j-vi dūrinė j Ita
lijoj, vokiečiai yra pravedę 
sau eiles vingiuotų apkasų, 
panašių kaip praeitame ka
re. Jie prisistatę cementinių 

, fortukų, prisodinę minų 
trijų mylių pločio ruožte ir 

’ galingai apginklavę savo 
pozicijas kanuolėmis, mor- 
tiromis ir kulkasvaidžiais. 
Toliau gi naciai įsitvirtinę 
kalnų briaunoj, turinčioj 
600 pėdų aukščio.

Taigi sunkus bus Aštun
tajai anglų armijai darbas 
pralaužti šią vokiečių San- 
gro upės liniją, kaip rašo 
United^Press koresponden
tas iš to fronto.

Jungtinės Valstijos Neteko 
Keturių Naikintuvų

Washington. — Vokiečių 
lėktuvai nuskandino Vidur
žemio Jūroj karinį Ameri
kos laivą - naikintuvą Be
atty, 1,700 tonų. Neseniai 
toje srityje žuvo ir trys ki- 

;ti amerikiniai, naikintuvai.

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA MERGINŲ
16 _ 18 METŲ

RANKINIS DIRBINIŲ SUSTATYMO DAR
BAS. 50c J VALANDĄ PRADŽIAI.

44 VALANDŲ SAVAITĖ 
LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKI 

WESTON INTERNATIONAL CORP..
85 EAST lOTH ST., NEW YORK CITY.

(275)

MERGINOS IR MOTERYS
Mokytis Medžio Išdrc^inėjimo 

•/Puikiausia Alga Besimokinant 
j Viršlaikiai, jei Pageidaujama

’ Pakilimas j 6 savaites
Kreipkitės kasdien 10 iki 5:80

M A R X M A N
109 W. 24th St., N. Y. C.

(169)

LAIVO ĮRENGĖJAI
LYDYTOJAI 

PIRMOS KLASES

40

KOSMETIKŲ FABRIKAS
Suteikia linksmą darbą

MERGINOMS
VALANDŲ SAVAITĖ, GERA ALGA

HARRY BRODER
3 EAST 47TH ST., N.Y.C. 

Just Off 5th Avenue

RAŠTININKAS
PUIKI PROGA .DIDELĖ ORGANIZACIJA. 
NUOLATINIS DARBAS. 5 DIENŲ SAVAI
TĖ. VIRŠLAIKIAI. JEI PAGEIDAUJATE.

$20 I SAVAITĘ PRADŽIAI.
Telefonuoldte COlumbus 5-2943

(271)

(275)

REIKIA MERGINŲ 
18 — 30 METŲ 

OPERUOTI MAŽĄ KOJA SUKAMĄ PRESĄ 
PATYRIMAS NEREIKALINGAS. 
$28 UŽ 48 VALANDŲ SAVAITĘ 

WESTON INTERNATIONAL CORP., 
85 EAST 10TH ST.. NEW YORK CITY.

(275)

MERGINOS - MOTERYS
Lengvas nuolatinis darbas maisto pramonėje. 
Be patyrimo. Apmokama šventės ir vakacljos. 
48 valandų darbas, $23.10 į savaitę pradžiai.

Kreipkitės 8 A.M.

FRED FEAR & CO.
Foot of Joralemon St., Brooklyn, N. Y.

VIRŠ 
40

MERGINOS
LENGVAS FABRIKO DARBAS.

VALANDŲ SAVAITĖ. 50c I VALANDĄ
PRADŽIAI. 75c J VALANDĄ Už 

VIRŠLAIKIUS.

MC HENNA - PHELPS,
207 E. 12TH ST., NEW YORK CITY

(271)

KEPTUVĖJE PARDAVIMUI MERGINOS 
Sekmadieniais, šventėse ir naktim nedirbama.
CALLAN’S MARKET, 201 FULTON ST.,

NEW YORK CITY.
(271)

KNYGŲ APTAISYMAS
MERGINOS PRIE STALŲ DARBO 

TAIPGI DIRBTI PRIE CHRISTENSON 
AUTOMATIŠKOS SIUVĖJOS.

GERA ALGA. NUOLATINIS DARBAS
McFarland bros.

75 VARICK ST. (CANAL) N.Y.C.

MERGINOS IR MOTERYS 
Pilnam ar Daliai Laiko 

Dirbti Saldainių Dirbtuvėje 
PRADŽIAI 
iki 1 
N. Y.

$26.84 UŽ 54 VALANDAS 
Kreipkitės Kasdien 8 A.M.

271 MULBERRY ST.,
Arti Prince & Houtson Sts.

r.m.

(271)

VIRĖJOS
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAU
RACIJOS PATYRIMU.

GEROS ALGOS — GREITI PAKILIMAI.
PUIKI PROGA LAVINTIS GERAME DARBE.

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
ir rašyti (Angliškai

SCHRAFFT'S
KREIPKITĖS PER IŠTISĄ DIENĄ.

66 WEST 28rd ST.. N. Y.
(X)-------------------—------------

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Aukštos rūšies apartmentiniame viešbutyje.
Pilną laiką ar vienai dienai į savaitę. Pui

kiausios darbo sąlygos. Geriausios algos.
Kreipkitės

TOWN HOUSE, 108 $A.ST 38TH STREET.
(269)

REIKIA MERGINŲ
Lengvas fabriko darbas. Proga išsimokinti 

amatą. Gera alga, linksmos aplinkybės.
Wimbledon Letter Products, 131 West 53rd 

St. (4-tos lubos) CI. 7-3583.
(271)

Pagelbininkės prie siutinių dešrukčm žarnų, 
su ar be patyrimo. Gera alga su keturiom 
ar aštuoniom valandom viršlaikio kas savaitę 
už laiką ir pusę. Reikia turėti Rubbers ar 

boots. Brand Bros., 410 E. 49th St. 
Telephone EL. 5-4300.

OPERATORES
ANT SUKNELIŲ

Patyrusios, darbas nuo kavalkų, 
$5.75 suknelės ir aukščiau.

GERA ALGA
Puikiausios darbo sąlygos.

SIDNEY MENDELSOHN, CO.
487 Broadway, 13th floor, 

(kampas Broome St,)

KILPŲ DARYTOJOS
ant 8—ir 7—point mašinų. Puikiausios darbo 
sąlygos. 40 valandų savaitė. Laikas ir pusė už 

viršlaikius. Kreipkitės bile kada.
MANHATTAN LOOPING CO.

692 Broadway.
GR. 7-1557.

(269)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS
PAVEIKSLŲ KREMŲ DARBININKAI. UŽ- 
BAIGĖJAI, PUČIAMA MAŠINA MALIAVO- 

TOJAI. PALIAVOTOJAI. ALGA. SULYG 
SUSITARIMO.

ATLANTIC WOODCRAFT
625 WEST 43RD STREET.

(272)

MERGINOS IR BERNIUKAI
Linksmas fabriko darbas 

Geros Algos 
Patyrimas Nereikalingas 

Būtina pramone.
NEGATIVE MFG. CORP.

100—6th Avė., N. Y. City
(269)

VIEŠBUČIO DARBININKAI
(Pilnam ar daliai laiko)

(Vyrai ar Moterys)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS

VALYTOJOS
VYRAS VIDAUS RUOŠAI

VYRAS NAMO APTARNAVIMUI
PEČKURYS

HOTEL HOLLAND, 351 W. 42ND ST.
(274)

REIKIA APVALYTŲJŲ
Stovyklų apvalymo darbas. Pastovus darbas 

tinkamiem darbininkam. Gera alga.
Sculptured Art Studios, 214 E. 34th Street.

(270)

VYRAI IR MOTERYS, Popierinių Dėžių dar
ban, patyrę ar mokiniai, strippers, turner-ins, 

top labelers. Kreipkitės visą savaitę.
Vym Paper Box, 1 Carlton Ave., 

(kampas Flushing) Brooklyn.
(271)

Ar jau parėmėte Nacionalį 
Karo Fon<H?

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO 
KEPĖJOS

PRIE SODĖS MERGINOS
VIRTUVĖS DARBININKĖS 

SALAD GAMINTOJOS 
SANDWICH DARYTOJOS

PRIE STEAM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS
DESERT DARYTOJOS

SALDAINIŲ PAKUOTO J AI. 
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

II karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
66 W. 28RD ST.,‘N. Y. 

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M. 
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

...PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 
N. Y. C.; NETELEFONUOKITE.

(X)

KNYGŲ APDIRBIMAS
Siuvėjos ant dratų siuvamos mašinos, saddle 

ar gang feeders. Gera alga, nuolat.
Geros valandos.

APEX BINDING & MAILING CO.
150 Varick St.

(272)

JAUNOS MERGINOS
Reikalingos vyniojimui ir uždėjimui labelių.
Nereikia patyrimo. Laikas ir pusė po 40 

landų. Linksmos darbo sąlygos.
GEORGE B. IIURD, INC.

34 Hubert St.
WALKER 5-1881.

va-

(272)

MERGINOS
LENGVAii KROVINIAM IR RAŠTINĖS 

DARBUI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

SWARTCHILD & CO.
1 WEST 47TH ST.

(269)

MERGINOS KROVINIAM
Patyrimas Nereikalingas.

Nuolatinis darbas. Puikiausios progos. 
Malonios aplinkybės.

pkitės Employment Ofise, 8-tos lubos
SAKS FIFTH AVENUE 

5th Ave., ir 50th St.

K re i

(269)

PAKUOTOJOS
Moteriškų Aprėdalų 

Chiniškų 
Stiklų 

Vaikam rakandėlių
Kreipkitės po 10 A.M. 8-tos lubos
SAKS FIFTH AVENUE

5th Ave., ir 50th St.
(269)

MOTERYS IR MERGINOS
TAIPGI OPERATORĖS 

Prie Viena Adata Siuvamos 
Mašinos. Patyrusios ir 

Nepatyrusios 
PRIE RANKOM SIUVIMO 
NAUJOJE DIRBTUVĖJE 

PUIKIOS DARBO APLINKYBĖS 
GERA ALGA

Acme Flag & Banner Co.
39 DEBEVOISE ST., 

BROOKLYN. 
VIENAS BLOKAS NUO 

FLUSHING IR BROADWAY
VISAIS GATVEKARIAlfe IR SUBVE SUSI

SIEKIAMA. EVERGREEN 8-6296
(269)

MAUDYNIŲ PRIRUOŠTOS 
IR VALYTOJOS

UNION LEAGUE CLUB
Trumpos Valandos 

Puikiausios Darbo Sąlygos 
Gera Alga

KREIPKITĖS Į HOUSEKEEPER
38 EAST 37TH ST., NEW YORK

(273)

PATYRUSIOS OPERATORĖS 
paprastas siuvimas. 40 valandų savaite. Nuo

latinis darbas JUNIOR DEB. CO.
11 W. 30th St.

(270)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI - VYRAI
PRISTATYMAM IR BENDRAM DARBUI, 
IŠSIUNTIMŲ IR UŽSAKYMŲ DEPART- 
MENTUI. PATYRIMAS NEREIKALINGAS.

5 DIENŲ SAVAITĖ—$22

C1MCKEB1NG 1-130G

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo pareiškimo.

ARTHUR TICKLE 
Engineering Works, Inc. 

BROOKLYN, N. Y.
KREIPKITĖS Į

United States
Employment Service

BROOKLYNE
165 Joralemon St., Brooklyn

760 4th Ave., Brooklyn
STATEN ISLANDE

210 Richmond Ave., Pt. Richmond 
BRONXE

278 City Island Ave., City Island
(271)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

PAGEIDAUJAMA VYRŲ VIRŠ 38 M.

PAGELBĖTI KARO LAIMĖJIMUI
BŪTINOJE PRAMONĖJE KAIPO:

VALYTOJAI
(naktimis) 

SAVAITINĖ ALGA PRIDEDANT 
VIRŠLAIKIŲ MOKESTI ; BONAI 

UŽ NAKTINĮ DARBĄ

BŪTINI DARBININKAI PRIVALO TU
RĖTI PALIUOSAVIMO PAREIŠKIMĄ

BELL TELEPHONE 
LABORATORIES 

INC.
57 Bethune St.. N. Y. C.

Pradedant pirmadieniu, baigiantis 
ketvirtadieniu. 9 A.M. iki

8 P.M. Kitom dienom (išskiriant 
sekmadienj) 9 A.M. iki 5 P.M.

Važiuokite 7 ar 8th Avė. subvėmis 
iki 14th St.

Vyrai Angliniam Laivui
NUOLATINIS DARBAS

VYRUI SUSIPAŽINUSIAM SU

PLAUKIOJIMU KANALU AR

VALTĖS DARBU

DUODAME VIETĄ GYVENIMUI

KREIPKITĖS

327 KENT AVE., BROOKLYN
(271)

Coal Barge Man
STEADY POSITION FOR

MAN KAMI IJ AR WITH

ROUTINE OF CANAL OR

BARGE WORK

QUARTERS PROVIDED

APPLY

327 KENT AVE., BROOKLYN
(271)

SKARDŲ METALO
STATYMUI VYRAI

Su patyrimu prie šėpų, rakandų darbo, ga
linti skaityti bražus (blueprints). Brooklyno 
fabrikas, seniai įsteigtas, dabar dirba karinius 
darbus. Reikalingas atliekamumo pareiškimas.

SKAMBINKITE EV. 7-2824.

BERNIUKAI—-PRIST ATYMAM- 
IŠSIUNTIMAM.

PROGOS PAKILIMAM
MAX MANDEL, 141 W. 36TH

AUTO MECHANIKAI 
PAGELBININKAI 

VIRŠŲ DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBfiTOJAI 
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET 

343—4TH AVENUE, BROOKLYN.
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE MR. FILES

Skalbykloje Masgojjmo Kambaryje ar Ben
dram Skalbyklos Darbui. Patyrimas nereika

lingas. Gera alga; vakacljos 6U alga. 
Nemokamai apdruuda darbininkams.

PIERCE STEAM LAUNDRY 
82 Eagle St., Brooklyn.

Ave. subvė iki Greenpoint Ave. stoties, ar 
I.R.T. subvė iki Vernon-Jackson Avės.

(271)

8 th

REIKIA VYRŲ
Liuosų nuo drafto; patyrimas nereikalingas. 
Mes jus išmokinsime; jūs galėsite uždirbti iki 
$80 į savaitę po trumpo išeiiavinimo; geras 
taikos laiku amatas. Kreipkitės Ablest Screen 

Print Corp., 250—44th St., Brooklyn.
(269)

STOGDENGIAI
Su patyrimu gauti užsakymus ir turinti chauf
feur’s license. $10 j dieną; nuolatinis darbas, 
'f. Wynne Roofing Co. 320 West 15th St.

(274)

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

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

VALANDOS NUO 8 IKI 4:30, 
KREIPKITĖS Į MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7th AVE. IR 

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

(X)
VYRAI iki 50 metų bendram darbui 
dideliame muilo fabrike. Patyrimo 
nereikia. Nuolatinis darbas prie ge
ru sąlygų su patenki nančiom valan
dų kainom, prisidedant viršlaikiams, 
Kreipkitės į fabriko Superintendent.

JOHN T. STANLEY CO., INC.
642 West 30th St.

ELEKTRA LYDYTOJAI

Vien tik gerai patyrę. Supla
navimui vyrai, Statytojai, Te
kintojai, Apkapotojai ir Pa
prasti Darbininkai taipgi rei
kalingi.

Kreipkitės pas

THE BOGERT & CARLOUGH CO,
512 Straight St., Paterson, N. J.
Jei dabar dirbate karinius > 
darbus sulyg savo aukščiausio 

išsilavinimo, nesikreipkite.
(268)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 

INDŲ MAZGOTOJAI 
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTINIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI. KAIPO KIBTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽINIER1O 

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS 
Ii karinių darbų nepriimamai

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ
66 WEST 28RD ST.. N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 6 P.M. IKI 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY

(X)

VYRAI—NAKTŲ DARBAS 
PATYRĘ MAZGOTOJAI.

MECHANIKAI—DIENINIS DARBAS.
GERA ALGA; NUOLATINIS DARBAS.

CHESTERFIELD CAB CORP.
60-18 Vernon Blvd., L. I. City.

IRONSIDES 6-9899.
(271)

INDŲ MAZGOTOJAI
APVALYTOJAI

Nuolatinis darbas.
Malonus

TELEFONUOKITE ELDORADO 5-7640
3 WEST GIST STREET

(269)

DAILYDĖS
Komercijinių viršų darbas ; taipgi metalo dar
bininkai, apsigynimo darbas; 40 valandą pri

sideda viršlaikiai, gera alga.
Telefonas PR. 4-0205.

4270)

PAKUOTOJAI
Vyriškų drabužių 

MUitarių aprtdalų 
Chiniškų—etikių

Vaikams rakandėlių
Nuolatinis darbas. Puikiausios aplinkybes.

Kreipkitės po 10 A.M. 8-tos lubos.
SAKS FIFTH AVENUE

Gth Avs., & 60th St.
(269)

REIKIA VYRŲ
Bo amato, 100 nuošimčių karinta darbas. 
$38.40 pradžiai, 56-vaUndų savaite; iš būtinų 

darbų reikia paliuoaavmo pareiškimo.
Turi mokėti kalbėti angliškai.

PERRY POINT CO.. 
228 East 46th Street. ' 
(Grand. Central Area)

(2«>A
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New mos Minėjo Karo Paliauky 
Dieną

Gyvate Pasitikėjimas 
Brangiai Kainavo

LIETUVIAI SAVO MITINGE GRAŽIAI 
PARĖMĖ NACIONALĮ KARO FONDĄ

Lietuviai masinio mitingo- 
prakalbų dalyviai, susirinkę Į 
Nacionalio Karo Fondo Lietu
vių Komiteto surengtą vakarą, 
lapkričio 12-tą, Piliečių Kliu- 
bo salėje, peržvelgė jau atlik
to darbo pasekmes ir duosniai 
prisidėjo su parama.

Iš organizacijų išrinkti dar
buotojai suėjo ratuoti, kaip) 
bitei ės, surankiotomis tarp sa 
vo narių ir kitų gerų 
aukomis.

Mitingo d: 
jau ne pirmu 
savo k isenius 
išgalę.

Bendro visu 
jimo pasekmė 
šio susirinkimo Nacionalis Ka-I prasti

okai tapo suplėšyti bombų, 
kiti miršta badu.

K. Petrikienė, beje, yra vie-
n a visuomet žo- 

daugeriopais
darbais, 
vienatini 
Artūrą

kai, atlikimo ir mes savo pa
reigas duosnumu.

Užbaigiant programą, Aido 
Choras, vadovybėje Aldonos 
A n d e rso n -Žilinskaitės pu i k i a i
sudainavo kelias dainas ir už
baigė sugiedojimu Amerikos 
himno. Choras patarnavo 
mokamai ir dar paaukavo 
iš savo iždo.

Nacionalio Karo Fondo 
tuvių 
dėką 
tojai, 
aukų
atšilau kiusiems.

Tolima Viešnia Atvyko j 
Laisvės Koncertą

na-
$10

paremia
Pati būdama motina, 

18-kos metui sūnų 
išleidusi kur nors Į 
salas aktyvėn tarny

bon, vadovauja siuvimui, mez
gimui ir kitiems darbams pa- 

žmonių j ramai nukentėjusių kare, pra- 
i kalbomis ir raštu padeda lai- 

renka aukas 
Karo Fondui ir

Lie-
Komitetas reiškia pa- 

Aido Chorui ir jo moky- 
visiems pasidabavusiems 
rinkime, aukojusiems ir

Rep.

Vincas Ulchickas Jau 
Pakeltas Pirmuoju 

Leitenantu

Pereitą penktadienį lankėsi 
d. Stankienė iš Worcester, 
Mass., atvykusi pasimatyti su 
brooklyniečiais ir dalyvauti 
dienraščio Laisvės koncerte 
lapkričio 14-tą, Labor Lyceum 
salėje. Viešnia dalyvavo ir Na
cionalio Karo Fondo prakal
bose, taipgi prisidėjo su $1 
auka prie brooklyniečių 
Apsistojo pas O. ir S. 
nius, Woodhavene.

Einant majoro La Guardijos 
paskelbta proklamacija, pereitą 
ketvirtadienį miesto paminėta 
pirmo pasaulinio karo paliaubų 
diena, 25 metu

Ceremonijose 
Light, Madison 
kalboj majoras 
po pereito karo
savo žodžio tiems, kurie tą 
rą laimėjo, daleido įsigalėti 
š ištini am s 
rie iššaukė šj: karą.

šiandien, sakė majoras, 
žmonės privalo padėti Į šalį vi
sus kitus dalykus ir stipriai 
stoti su mūsų talkininkais lai
mėjimui šio karo, 
po jo 
dim u i 
šistų.

sukaktis.
prie Eternal
Aikštėj, savo 
pareiškė, jog 
vadai neišlaikė 

ka-

kriminalistams, ku-

visi

sero.
Tita-

KAS PAMETĖT RAKTUS?

išlaikymui 
būsimos taikos ir nubau- 
šio karo kriminalistų fa-

Jaunuolis John McDonough, 
2448 64th St., Brooklyne, yra 
mėgėjas ir studijuotojas gyva
čių. Jis ir šluboje turėjo apie 
pėdos ilgio gyvatę ir ją skaitė 
ne pikta. Bet aną dieną jis ją 
ką tik išbudusią iš miego ėmė 
nuogomis rankomis, norėdamas 
Įkelti klėtkon. Gyvatė Įgylė.

Vaikinas nubėgo pas kaimy-

ei ja jų atvežimui. Policistlli 
skubinant motorcikliu su vaiš
iais, trūko šyna. Pašauktas ki
tas policistas, kuris dabaigė 
vaisius vežti pas daktarą. Ar 
spėta jaunuolį išgelbėti, 
žodžius rašant dar nebuvo 
ma.

šiuos 
žino-

Lewis, 56 m., 6 Lud- 
New Yorke rastas tu
štinu šeimyną, kurios

Daniel 
low St., 
r i nt 56 
jis jau nebegali aprūpinti. Kad
sutiktų su jais skirtis, jam pri
žadėta, kad jo šuneliai gaus 

ną, kuris Įpjovė ranką ir bandė i prieglaudą poniškame Hunting- 
nusiurbti nuodus. Paskui jiedu 
nusiskubino pas daktarą 
pašaukė Bronx Zoo atvežti 
priešnuodžių ii- pašaukta poli-

tone, bus išprausti, atpenėti ir 
Tąsi kada jų kailiukai pradės žvil

gėti, išdalinti po privatiškus 
namus.

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
first in her heart- first in Quality

Prie Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo namo pereitą penktadienį 
rasti raktai. Juos atsiimkite 
Varpo kepykloj, pas Balčiū
nus, 40 Stagg St.

Nacionalio Karo Fondo va
jaus laiko praėjo jau trys ket
virtadaliai.. Ar jau atidavėte 
savo denį?

Jieško Liuosnoriy 
Raštininkytėmyti ir su- 

priežastis ir 
Frank Serri, Na- 

Fondo New 
atstovas. Jis 
Russian War

kartu, pasiekė ■ Nacionaliam 
pagal goriausią pati duosniai prisideda, I

į Trumpą prakalbą apie reikš-! 
darbo ir auko-Įmę šio fondo, taipgi svarbą vi- 
buvo ta, kad iš'siems atydžiai

šio karo
ro Fondas išėjo turtingesnis | eigą pasakė 
virš penkiais šimtais dolerių, j cionalio Karo

Tačiau Darbo Dar Tik Pradžia
Didžiojo New Yorko ir &P.V-) kuriai Įstaigai lietuviai

linkiij lietuviai turime paskii- vra ]ai>aj daug sudėję aukų 
tą 15 tūkstančių dolei ių , k v o- Į praeįty jC) dabar taipgi yra da
tą, tad šio i 
skaitoma tik gera pradžia. I 
Darbuotojai išėjo pasiryžę 
sunkiau, daugiau dirbti.

Pirmutinė to vakaro kalbė-' 
toja K. Petrikienė, Naciona-) 
lio Karo Fondo Lietuvių Ko-j kasius paaukoti 
miteto narė, labai geri 
švietė to fondo svarbą, 
gelbsti mūsų pačių vaikams — 
mūsų krašto kariams ir jūri
ninkams, taipgi 
priešų belaisvėn. 
pagalbą Sovietui Sąjungos nu-, $-50, 
kentėjusi e ms kare 
taip pat gelbsti ir desėtkų ki-: 
tų kare nukentėjusių 
žmonėms.

) cionalio
York o skyriaus 
pabrėžė, kad

- _ j i c. v.

mitingo pasekmes | ]jmj Nacionalio Karo P’ondo.
Mitinge dalyvavo ir Nacio

nalio Karo Fondo veikėja at
stovė Sophie Robinson.

Prakalbų pertraukoje K. 
Petrikienė atsišaukė Į susirin- 

karo fondui. 
nu_; Surinkta virš $100, neskaitant 

Jisai i °rganizacijų darbuotojų su- 
i neštų iš anksto surinktų bei iš 
iždų suaukotų virš keturių 

patekusiems išimtų dolerių. Stambiausia au- 
Jisai teikia) ka nuo organizacijos buvo 

stambiausia nuo atskiro 
žmonėms, i asmens 25 doleriai.

Aukotojų vardai bus skel- i Maspethe. Ta proga Vincas at
šalių ■ biami sekamose Laisvės laido- Janke ir savo senus draugus 

jaidiečius Aido Choro pamoko
se pereitą penktadienį, taip
gi LDS. Jisai buvo veiklus na
rys Aido Chore ir LDS jauni
me iki išėjimo kariuomenėn. 
Taipgi žadėjo pasimatyti su 
šimtais kitų draugų dienraš
čio Laisvės koncerte lapkričio 
14-tos popietį, Labor Lyceum

Tarpe pereitą mėnesį paim
tų kariuomenėn naujokų 3 su 
virš nuošimčiai buvę tėvai nuo 
pirmkarinio laikotarpio ir ne
kuria turėję būtinus darbus.

Brooklyno Civilinių Apsigy
nimo raštinė, 131 Livingston 
St., pereitą ketvirtadienį pas
kelbė reikalavimą 695 vyrų ir 
moterų liuosnorių pagelbėti 
raštinėse Kainų Administraci
jos rendų kontrolės registraci
jai, kuri prasidės lapkričio 15, 
penkiolikoje mokyklų.

STANLEY MISIŪNAS

se.

LT. VINCENT ULCHICKAS
Vincas Ulchickas, maspe- 

thietis, šiomis dienomis parvy
ko iš kariuomenės atostogų pas 
savo seserį, Nellie Lutschek,

, .1 ’ * L ' i I dfci * 41 Both fariysby, Identical ;•

100’
All "latdy Crosby" Ensembles 
in Attractive Presentation Box

No. 070, Lady Crosby. Charm
ing pair of 14K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Jr

- -
;xNn. O8«l. L«/y ’ •<

Both for

įMjiąmond. , . Jr w
No. *100, InHyyA 
Crosby, Unique^ 
in wyle, excep* t 

, tional in quality.i 
b This lovely pair V 
I of rings in I4K 

Sold. Superbly 
rilliant dia- 

niond, ,. , J
įj Botk for ?

p. J)\ Gražiai priima svečius savo

RAR & GRILL įstaigoje
GERIAUSI GĖRIMAI

‘b /’A NAMIE GAMINTI UŽKANDŽIAI

^aUg Stely Kompanijom
IŠ kitur atvykusius svečius visuomet 

) širdingai pavaišiname.
y / Plačiai žinomas bartenderys Vincentas

/ Žvirblys ekstra gerai patarnauja.
ĮV| Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

PARAMOUNT BAR & GRILL
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

Mizara, dienraščio Lais- 
redaktorius, Nacionalio 
Fondo Lietuvių Komite-

Tai yra 26 svarbių karo pa- į 
galbos fondų fondas, 
jus yra vienu vajumi 
metams, tad svarbu, 
paaukotų dabar, kad 
kotų pagal geriausią 
galę, 
kada 
fondui aukų 
renkama iki 
spalio 1-mos.

Supratimas
Kalbėtoja 

surinktų aukų matosi, jog dau-j 
giausia aukoja tie, kurie ir bejnalio Karo Fondo darbuotojai I
to jau yra daugiausia paau- parodė filmą, perstatančią, 
koję, išleidę kariuomenėn sū-1 jauno amerikiečio, einančio 

mirtin, prisiminimą savo gra
žaus gyvenimo,- mylimosios, 
tėvų ir visko, kas jam bran
gu ir miela. Bet jis drąsiai ei
na mirtin už tai, kad tas gra
žus gyvenimas, jam pačiam 
pasibaigęs nuo japonui kulkų, 
išsilaikytų kitiems Amerikos 
žmonėms, kad jie niekad ne-

o jo va-Į 
ištisiems 1 
kad visi; 
visi au- i 
savo iš-' 

nes po gruodžio 7-tos,' 
šis vajus baigsis, tam; 

nebus daugiau) 
ateinančių metų !

ves
; Karo
: to pirmininkas, pasakė Įdomią 
I kalbą apie tai, kaip ir dėl ko 
I pasirašyta 44 talkininkiii šalių 
I sutartis teikimui pašalpos nu- 
; kentėjtįsiems kare visame pa
saulyje, nurodydamas, kad ir 

esame to dalininkais, ir

Reiškia Veikimą 
sakė, kad iš jau'

mes
mes turime savo serą privile
gijų ir pareigų. Taipgi kalbė
jo apie vėliausius žygius ir 
posūkius karo frontuose.

Pradžioje programos Nacio-

Vincas tarnyboje savo pa-1 
reigas eina sėkmingai, jau yra 
pakeltas Į pirmojo leitenanto 
laipsnį ir yra pasiryžęs gar
bingai atlikti sunkias užduotis 
iki mūsų krašto ir visos žmo
nijos priešas fašizmas-naciz- 
mas bus sunaikintas.

M

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

nūs, dukteris. Jie daugiau au
koja dėl to, kad jie geriausia 
supranta to fondo svarbą. Jie 
supranta, ką reiškia suteiki
mas kariui kokios nors pagal
bos esant toli nuo namų. Jie 
žino, ką reiškia pasiaukojimas 
išleidžiant vaikus į karą ir su
pranta padėtį tų kraštų žmo
nių, kurių ne tik vaikai išėjo, | būtų vergais ir tarnais paver- 
bet ir namai tapo sunaikinti,! gėjams. Išvada: Mūsų kariai 
net ir namie likę mažieji vai-(atlieka savo pareigas didvyriš-

gww

Scena iš filmos “Sweet Rosie O’Grady,” Roxy Teatre, 
7th Avenue ir 50th Street, New Yorke.

Clarence August, 34 m., ras
tas užsidusinęs gasu savo kam
baryje 19 W. 74th St., N. Y.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

SA LRS dėl Halių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. ’ Puiku* 
steičius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-8842

Savininkas
Kainos

CHARLES9
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, 

Prieinamos
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

* LIETUVIŠKAS *

Traktyrius
(VALGYKLA IR ALINE)
Rhelngold Extra Dry Alus

Didelis pasirinkimas visokiu
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savinlnkaa

411 Grand St Brooklyn

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

bus patenkinti
Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glviate

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRANF ST.
Skersai nuo Republic Teatre 

BROOKLYN, N. Y.
Vet EV 4-H6IIH

kad visados

^<411 
Presas

MATEUŠAS SIMONA VIGUS t
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS IŠTAIGA

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

r 
E 

Kiekvieną subatą K 
karšta vakarienė. | 
Atskiras kambaryj į 
u ž 6 j i m u i gru- >• 
pfims Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vfilai

426 SO. 5tli STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen ’4-9508

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

ALL DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

ROBERT LIPTON, Jewel er
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

Bulovą

$30.00

Aplankykite 
mūsų 

Religijinių 
daiktų 

departmentą

The Gift of 
a Lifofimel

Visi daimontai 
garantuoti 

kaip perstatomi

Ekspertas 
laikrodžių 

ir džiūlerių 
taisytojas

Daimontus 
įdedame 

jums belaukiant

$375°

GODDESS 
of TIME 

17 jewels

Prices Subject to Federal Tax*

ROBERT LIPTON
JEWELER

701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 Atdara vakarais.




