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18 mėnesių, — $400. Ištar-j

Jau Pirmojoj Demokratinių Lietuvių Sesijoj Dalyvavo apie 300 Delegatų, net iš Tolimų

Amerikiečiai Laimi Ita 
Ii joj ir N. Britaine

Amerikos Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas vir
šija net aukščiausias jo šaukėjų viltis. Nei važiuotos 
keblumai, nei nuvargimas kariniais darbais nesulaikė 
pažangiųjų lietuvių nuo šio liaudiškai-istorinio suva
žiavimo. Nugalėdami visas kliūtis, jie čia atvyko per 

(Išimtus ir net tūkstančius mylių — iš Californijos, Ka-
Amerikiečių - anglų ar-;/nados, Illinojaus, Pennsylvanijos, Massachusetts, Mu

mija Italijoj užėmė San! rylando ir kitų valstijų.
Pietro miestelį ir nužygiavo 
dar 1 mylią pirmyn.

Įsiveržus i New Britain 
salą, Amerikos kariuomenė 
nubloškė japonus jau tris 
mylias atgal, užėmė Umlin- 
golu aptvirtintą kaimą ir 
pasiekė Alale lėktuvų sto
vyklą.

Primokėjimai PaJeisti- 
niems Kariams

Pirmoj on sesi j on Brooklyne, N. Y., gruod. 18 d. po
piet, susirinko apie 300 delegatų į Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubą. O šiuos žodžius berašant, atvažiuoja 
daugiau įvairių organizacijų atstovų antrojon suvažia
vimo sesijon, einančion Webster Hall svetainėje, New 
Yorke.

Jau pi rm o j on sesijon suplaukė apie $1,500 aukų su 
tuzinais ir dar tuzinais pasveikinimų. Jai baigiantis, 
gauta dar pluoštas sveikinimų su aukomis. Kitos gi 

ųaukos ateina antrajai sesijai.
TAI GALINGAS JUDĖJIMAS.

Visi žinome, jog yra stiprus demokratinių lietuvių 
I judėjimas — sąlydžiai su prez. Roosevelto valdžia san- 

darbininkaut karinėse pastangose; kuo greičiausiai su
daužyt fašistinę Ašį; stiprint kovingą vienybę su di
džiaisiais Amerikos talkininkais: Tarybų Sąjunga, Di
džiąja Britanija ir kitomis Jungtinėmis Tautomis; 
darbuotis, kad kuo veikiausiai būtų atvaduota ir at- 
steigta Tarybinė Lietuva; teikt medžiaginės ir moralės 
paspirties lietuviškiems Raudonosios Armijos kovūnų 
skyriams; dėti pastangas, kad vėl taptų išrinktas prez. 
Rooseveltas, ir tt.

Bet tiktai tie, kurie dalyvauja šiame Demokratinių 
Lietuvių Suvažiavime, tejaučia, koks gilus, platus, pa- 
siaukojamai-ryžtas ir galingas yra šis lietuvių judėji
mas.

Vadovaujamoji delegatų mintis — darbininkų, pro-

Washington. — Jungtinių Į 
Valstijų senatas priėmė su- ■ 
manymą, pagal kurį būtų i 
išmokama po $200 iki $500; 
nariams ginkluotų Ameri-i 
kos jėvu. kuomet jie ir jos j 
bus paleidžiami iš karinės ! 
tarnybos. Šį sumanymą dar' 
spręs kongreso atstovų rū
mas.

Sumanvmas štai ką siūlo:;
Asmenims, ištar navų- ( 

siems užjūriuose pusantrų L _______ ____............................. . . ..... ........
metų ar daugiau, po $500; Į fesiOnalų, šeimininkių, verslininkų ir kitų — tai kuo 
Tiem. kune ištarnavo l^iki f trumpiausiu laiku karą laimėti ir tokiu būdu išgelbėti 
— ---------- -----  ----- mūsų brolių ir seserų likučius Lietuvoje, kurių naciai

dar nepaspėjo išžudyti, nukankinti ir badu numarinti.
mėnesiu užjūriuose, — po 
$200.

Tarnavusiems p a č i o se 
Jungtinėse Valstijose 12 
mėnesių ar daugiau po 
$300. o išbuvusiem ginkluo-' 
tose ienose mažiau, kaip 12 
mėnesių, — no $200.

Toks paleidimo mokesnis 
skiriamas ir armiios oficie- 
riams. baigiant nulkininku, 
ir laivvno oficieriams, bai
giant kapitonu.

Jiwoshvii Partizanai 
Muša 240,000 Nacių
Cairo. — Jugoslaviios 

Liaudies Armija - partiza
nai sustabdė iau šeštąjį vo
kiečių ofensyvą. Tiek ofen- 
syvu naciai darė per dvi 
paskutines savaites, o patri- 
jotai - partizanai visus juos 
atrėmė.

N. Y. Times koresponden
tas gavo žinių, jog paskuti
niame ofensyve prieš parti
zanus veikė 14 iki 20 divizi
jų Hitlerio kariuomenės, tai 
būtų 260 iki 300 tūkstančių 
vyrų armiją, kuri apgink
luota tankais ir kitais nau- 
joviškais pabūklais.

Bet silpnai ginkluoti, ale

Telegramos Prezidentui ir C. HulFui
tūkstančius lietuvių amerikiečių nuo Atlanto iki Pa 
cifiko Vandenyno, sveikina Tamstą sėkmingais diplo 
matiniais nuveikimais Maskvos konferencijoj. Nu 
tiesdamas pamatus sekamoms Cairo ir Teherano kon 
ferencijoms, Tamsta atlikai istorinį uždavinį. Mes pa 
sižadame pilnai remti mūsų Prezidento ir Tamstos po 
litiką, siekiančią pagreitint pergales laimėjimą per 
padidintą sandarbininkavimą su drąsiaisiais mūsų tai 
kininkais, — Didžiąja Britanija, Tarybų Sąjunga ii 
Chinija.

Ši mintis, suprantama, glūdi ir sekamose telegramo
se, kurias Demokratinių Lietuvių Suvažiavimas pa
siuntė prezidentui Rooseveltui ir valstybės sekreto
riui Cordell Hull’ui:

TELEGRAMA PREZIDENTUI
Pres. Franklin D. Roosevelt,
White House, 
Washington, D. C.

t Apie 300 delegatų, susirinkę į dvidienį nacionalį su
važiavimą New Yorko mieste, atstovaudami tūkstan
čius Amerikos lietuvių nuo Atlanto Vandenyno iki Pa- 
cifiko, siunčia Tamstai sveikinimus už sėkmingus di
plomatinius Tamstos pasiekimus Cairo ir Teherano 
konferencijose. Padėdamas pamatus didesniam ben
dradarbiavimui su.kilniais ir drąsiais mūsų talkinin
kais,—Didžiąja Britanija, Sovietų Sąjunga ir Chinija, 
Tamsta pagreitinai pergalės dieną prieš mūsų priešus, 

Į nacius ir fašistus. Mes pažadame Tamstai, p. Preziden- 
Į te, pilną mūsų paramą užsieninei Tamstos politikai.

Kay Michelson, 
Pirmininkas.

Roy Mizara, 
Sekretorius.

(/ TELEGRAMA VALSTYBĖS SEKRETORIUI
Gerb. Cordell Hull,
Valstybės Sekretoriui,
Washington, D. C.

Apie 300 delegatų, susirinkę į nacionalį dviejų die
nų suvažiavimą New Yorko mieste, atstovaudami

pasiryžę partizanai ne tik vietų nubloškė atgal ir at- 
atmušė hitlerininkus visuo- ėmė Zivinicą ir tūlas kitas 
se frontuose, bet daugelyje aptvirtintas vietoves.

Kay Michelson, 
Pirmininkas.

Roy Mizara, 
Sekretorius.

SUVAŽIAVIMO ATIDARYMAS IR EIGA i
Šaukimo Komiteto vardu suvažiavimą atidarė advo

katas Keistutis Michelsonas. Jam pakvietus, šenado- 
rietis Kuzmickas vadovavo tautiniam Amerikos him
nui, kurį visi dalyviai giedojo;

Suvažiavimas vienbalsiai išrinko Šaukimo Komite
to patartą dvylikos narių prezidiumą, kurin įėjo šie 
delegatai:

Dr. A. Graičūnas, d-rė Baltrušaitienė, adv. K. Mi
chelsonas, R. Mizara, V. Andrulis, Jočionis, dr. Pale- 
vičius, Karosienė, Vilkelis, Grybas ir Stanislovaitienė.

Suvažiavimo sekretorium vienbalsiai išrinktas Roy 
Mizara, o sekretoriaus padėjėjomis čieagietė Ona Sa
vu kaitė ir Eva Mizarienė.

Susirinkę prezidiumo nariai patarė išrinkti pirmi
ninkais pirmajai sesijai K. Michelsoną ir Ks, Karosie- 
nę (iš Californijos), o antFĘjai sesijai Jocionį (iš De
troito). Visi trys vienbalsiai išrinkti.

SVEIKINIMŲ KALBOS
Pirmininkui Michelsonui pakvietus, tarė kelis žo

džius delegatas Kreivėnas, Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo pirmininkas: Jis “nuoširdžiai sveikino ir džiau- 
dėsi, matydamas tiek daug svečių ir viešnių net iš toli
mųjų kolonijų. Kreivėnas, tarp, kitko, sakė, jog šiame 
Piliečių Kliube yra daug demokratijos ir pažangos 
priešų. Jie atšiauriai priešinosi ir Kliubo delegatų 
siuntimui į šį suvažiavimą. “Bet mūsų Kliubas, kaip ir 
visuomet, parėmė demokratinę pusę ir išrinko 10 dele
gatų į šį suvažiavimą,” pridūrė Kreivėnas.

Pirmininko pakviesti, šiltai sveikino suvažiavimą 
senieji lietuvių judėjimo veteranai, daktare Baltru

šaitiene iš Pittsburgho ir dr. Graičūnas iš Chicagos.
D-rė Baltrušaitienė priminė, kokia buvo varginga 

pažangaus lietuvių judėjimo pradžia, ir džiaugėsi, kad 
tas judėjimas jau taip plačiai išsivystė, kaip matyti ir 
šiame suvažiavime. Ji linkėjo suvažiavimui išmintin
gai, harmoningai ir kūrybiniai atlikt savo paskirtį.

Dr. Graičūnas pareiškė, jog jis jau 50 metų Ameri
koje ir nei vienos dienos nepraleido, kad nebūtų dir
bęs lietuvių išlaisvinimui ir jų gerovei. Jis atsišaukė 
kuo uoliausiai remti mūsų brolius ir sūnus, kovojan
čius amerikiniuose karo frontuose, kad greičiausiai 
laimėtume šią kovą ir jie galėtų sugrįžti.
, “Kas liečia Lietuvos, tai dabar tautinę lietuvių kul- 

| turą tekelia tiktai tie mūsų tautiečiai, kuriem pavyko 
\pasitraukti į Tarybų Sąjungą. Bent 50,000 lietuvių sa
lvo tautiniuose Raudonosios Armijos pulkuose žygiuo- 
/ja artyn Lietuvos, jai atvaduoti ir Tarybinę Lietuvą 
atsteigti,” sakė dr. Graičūnas: “Atlikime savo pareigą 

VAmerikai ir Lietuvai!”
REIKŠMINGA DOVANA

Clevelandiečiai Romandai atvežė suvažiavimui do
vaną nuo LDS vice-pirmininko Mažensko — artistiš-- 
ką jo paties pagamintą metalinį pirmininkavimo kūjelį.

Sekr. Mizara dėl to kūjelio tarė: “Kai okupantai bus 
iš Lietuvos išgrūsti, tai šis kūjelis nukeliaus į laisvo
sios Lietuvos muzėjų, kaipo istorinis Amerikos lietuvių 
paminklas.”

Pirm. Michelsonas sakė: “Tai reikšminga’ dovana; 
tai simbolis^kuris ir toliau atvaizduos mūsų darbus.”

MANDATŲ KOMISIJA.
Mandatų komisijon vienbalsiai išrinkta šie delegatai:
Rupkeliūtė, Fr. Pakalniškiene, Railiene, Sutkienė, 

Meisonienė ir Smitrienė.
REZOLIUCIJŲ KOMISIJA. ::

. Pirm renkant svarbiąją rezoliucijų komisiją, Miza-.
ra patarė atydžiai ją rinkti; geistina, kad jon įeitų 
atstovai iš kiekvienos didžiosios kolonijos.

Rezoliucijų komisijon tapo vienbalsiai išrinkta seka
mi delegatai:

Bekešienė, Romandas, Penkauskas, Stanislovaitienė, 
A. Bimba, prof. Kubilius ir Lukoševičius.

Suvažiavimas sutartinai priėmė Mizaros ir Naravo 
sumanymą, kad ši komisija bendrai su prezidiumu pri
rengtų visas rezoliucijas.

Nominacijų Komisijon vienbalsiai išrinkta D. M. Šo- 
lomskas, Jokubauskienė, Sukaskienė, Vilkelis, Karso- 
nas, Navalinskienė ir Černiauskas.

SUVAŽIAVIMO PROGRAMA
Pirmininkas K. Michelsonas plačiai *ir gabiai išdėstė 

Šio suvažiavimo programą; pabrėžė, kad jis demokra
tiniai vedamas, niekam burnos neuždaro, kaip kad 
mišriųjų fašistuojančių lietuvių suvažiavimas Pitts- 
burghe. Mūsų suvažiavimo rezoliucijos nėra iš anksto 
pagamintos, jos nebrukamos delegatams priimti, pa
stebėjo Michelsonas.

Diskusijose ir raportuose iš savo kolonijų veikimo 
delegatai patiekė įdomių minčių ir faktų. Gaila, kad 
čia vieta neleidžia jų visų suminėti, nebent tik vieną

Andrulis pabrėžė reikalą įveržti visas pastangas, 
kad tfėl išrinkus prez. Rooseveltą. Ateinantieji prezi
dento rinkimai tokie svarbūs demokratijai, kaip savais 
laikais Jeffersono ir Lincolno išrinkimas, sakė An
drulis: Po Teherano konferencijos lietuviškų fašistų 
ūpas visai nusmuko, ir šiam suvažiavimui lemta pavel
dėt visą demokratinį judėjimą tarp Amerikos lietuvių.

Prof. Kubilius ragino kuo uoliausiai remti karo pa
stangas, United National Relief Fundą, Raudonąjį 
Kryžių ir kt. pergalei ir žmonijai tarnaujančius dar
bus, rištis tuose darbuose su amerikiečiais, “o svar
biausiai sudaryt šičia aparatą, kurio pagalba galima 
būtų sulaužyt lietuviškąjį fašizmą, kad daugiau jau 
niekados tokie Prunskiai W Smetonos ar jų pakalikai • 
negalėtų įkelti savo kojos i šventą Lietuvos žemę!”

Stanislovaitienė pareiškė: “Net lietuviškieji reakci
ninkai bei fašistai turėtų džiaugtis, jog mes savo veiki
mu stengiamės išgelbėti dar likusią mūsų tautos dalį, 
kad naciai visiškai jos nesunaikintų.”

Karosienė ragino galinčias dirbti šeimininkes taipgi 
eiti į karinius fabrikus, kad juo daugiau pergalės pa
būklų pagaminus.

Labai buvo įspūdinga, kuomet seneliai žvingilai įtei
kė suvažiavimui $50 auką nuo savęs ir savo šeimos. 
Juos suvažiavimas šiltai sveikino.

“žvingilas buvo Keleivio įkūrėjas,” pastebėjo Miza
ra: “Drg. žvingilas nesitikėjo, kad jo įsteigtas laikraš
tis, pagaliaus, bus tokiais niekšiškais keliais nuvestas.”

Kitą kartą plačiau paduosime įvairių delegatų kal
bas.

Pirmajai sesijai pasibaigus, buvo labai vykęs Mote
rų Apšvietos Kliubo suruoštas užkandžių vakarėlis 
Laisvės svetainėje. Jam prirengti ypač pasidarbavo 
drg. K. Petrikienė, kuri, be to, dirbo kaipo suvažia
vimo iždininkė.
MIRĖ DRG. KARSONO į Lowell j dalyvauti laidotu-

PUSBROLIS vėse, kurios įvyks šį pirma- 
Drg. Jonas Karsonas, De-! dienį.

mokratinių Lietuvių Suva-| Drg. Karsonas apgailes- 
žiavimo delegatas, gavo te-1 tau j a, kad jam neteks už- 
legramą iš Lowellio, Mass., baigt suvažiavimo.
kad mirė jo pusbrolis An- Pusbrolis gyveno Detroi- 
tanas Karkuckas. Taigi d. te, bet jo kūnas bus par- 
Karsonas kviečiamas atgal' vežtas Lowellin palaidoti.

1
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priešų, kurie tiKejQSi sukurti kokią nors są
jungą iCėntralineje Europoje prieš SSSR, Če- 
choslovąkiją būtų puts svarbiausias faktorius 
tam, q ji neis į tokią sąjungą.
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the Post Office at Brooklyn, N. ¥., under the 

Act of March 3, 1879.

Užbaigęs Didžiąją Misiją
Mūsų krašto prezidentas jau namie! 

Džiugu, kad sugrįžo laimingai, sveikas 
ir pilnas energijos, po tokios sunkios ir 
ilgos kelionės, po tokių didelių istorinių 
konferencijų. Reikia džiaugtis, kad pre
zidentas Rooseveltas turi tokią geležinę 
sveikatą.

Prezidentas Rooseveltas “svečiavosi” 
užsieniuose vienu pradėjimu 33 dienas. 
Nežinome, kuris kitas Amerikos prezi
dentas būtų taip ilgai išbuvęs išvykęs iš 
savo krašto. Mūsų sugrįžusį vyriausį ko- 
mandierių ir vadą, be abejonės, laukia 
cįidžiausi darbai. Kongrese ne viskas 
“tvarkoje:” prezidento oponentai daug 
šposų yra prikrėtę ir daug propagandos 
paskleidę prieš vyriausybės karinę pro
gramą. Jie yra pamiršę karo interesus 
ir visas savo mintis nukreipę į 1944 me
tų rinkimus. Ypatingai republikonų 
partijos šulai kaustosi prezidentiniams 
rinkimams. Jie, matyt, yra įsitikinę rin
kimus laimėti, jeigu, žinoma, jiems tuo 
tarpu pavyks Roosevelto vadovybę pa
kankamai diskredituoti žmonių akyse.

Bet visa padorioji Amerika džiaugia
si prezidento sugrįžimu ir su jo vyriau
sybe pasiryžus kooperuoti iki pilnos per
galės. Ji pasistengs išrinkti Rooseveltą 
prezidentu ir ketvirtam terminui. Nes 
joks kitas žmogus Amerikoje • šiandien 
neturi tokio masėse pasitikėjimo, kaip 
Rooseveltas, ir joks kitas vadas negalėtų 
pavaduoti jo būsimuose sprendžiamuo
siuose karo mūšiuose ir būsimos taikos 
nustatyme.

Savo ilgoje kelionėje prezidentas daly
vavo nepaprastai svarbiose konferenci
jose. Svarbiausia jų buvo konferencija 
Teherane su premjerais Stalinu ir Chur- 
chillu. Ten tapo nustatytos gairės karo 
laimėjimui. Pasaulis dabar laukia pa
žadėto puolimo ant priešo suvienytomis 
spėkomis iš rytų, pietų ir vakarų.

Kairo konferencijoj prezidentas tarėsi 
su. Chiang Kai-sheku ir, suprantama, iš
dirbo planus dėl pagreitinimo nugalėji
mo Japonijos.'Daugiau paramos bus tei
kiama Chinijai. Smarkiau bus puolama 
ant japonų Pacifiko salynuose. Amerikos 
ginkluotu jėgų staigus ir pasekmingas 
įsiveržimas ant New Britain salos bus 
pirmas rezultatas Kairo konferencijos 
nutarimų.

Iš viso, kaip dabar atrodo, Amerikos 
ginkluotos jėgos jau pilnai paruoštos di- 
džiausiems ir smarkiausiems šiame ka
re žygiams. Jos gerai organizuotos ir 
puikiai ginkluotos. Dvasiniai jos pasi
ruošusios aukščiausiam pasiaukojimui. 
Jos pilniausiai pasitiki savo komandie- 
riui, krašto prezidentui.

Apie Sutartis, Karo Laimėjimą ir 
Žmonijos Ateitį

' Chicagos dienraštis Vilnis plačiai ana
lizuoja paskutinių kelių savaičių svar
biausius' įvykius, tarptautinėje diploma
tijoj* Tie įvykiai tokios didelės svarbos, 
jog- nuo jų tolimesnio vystymo priklau* 
sys visos žmonijos ateitis daugeliui de
šimtmečių.

Editoriale “Naujos Sutartys,” Vilnis 
iasireįskia sekamai:

Jau seniai kalbama čechoslovakijos su So
vietų Sąjunga sutartis pagalios pasirašyta. 
Pats Čekoslovakijos prezidentas Dr. Beneš 
atvyk©* Maskvon tuo reikalu. Jis jau seniai 
rengėsi, bet jam kliudyta. Teherano konfe
rencija tačiau “atidarė duris“ ir Čechoslova- 
kijos-SSSR sutarčiai.

Cechai padarė 20 metų sutartį? su SSSR. 
Sutartyje yra provizijos, kurios leidžia, net
gi kviečia, ir kitom Centralinės Europos ša- 
liip dėtis i sutartį.

Ši sutartis padaro galą viltims tų SSSR

ši sutartis taipgi patiesia pagrindą blokui 
prieš būsimas agresijas Centralinej Europoj. 
Reikia tikėtis, kad nauja Lenkija stos j on 
taip pat. Dabartinė tremtinė Lenkijos val
džia tam priešinga. Ji yra anti-Sovietinė, ji 
nori federacijos prieš SSSR, bet ji nėra rink
ta. Ji susidąrė iš likučių pilsudskinės val
džios. Po karo Lenkijos žrnonės išsirinks val
džią, kokia jiems tinkama. Toji valdžia vei
kiausia norės gerų santikių su čechoslova- 
kija ir SSSR.

Pažymėtina, kad ir Turkijos vyriausybe 
norinti sutarties su Sovietų Sąjunga. Sako
ma, jog Kairo konferencijoj — prezidento 
Roosevelto ir Churchillo su Turkijos valdžios 
galvomis — pagrįsta pamatas Turkijps-Bri- 
tanijos-SSSR sąjungai. Tokia sąjunga užtik
rintų saugumą nuo agresijos Balkanuose, 
kaip SSSR-Čechų sutartis Centralinej Euro
poj.

Turkijos sutartis su SSSR ir Britanija bus 
ypač svarbi, nes turkai turi svarbų kelią iš 
Juodųjų marių į Viduržemio marias. Turki
joj taipgi žymiai vyravo Vokietijos įtaka, ši 
sutartis padarytų tam galą.

Teherano konferencija taipgi yra labai 
svarbi ne vien tuo, kad ji suplanavo pagrei
tinimą pergalės prieš Ašį, kad ji dar dau
giau suartino Ameriką ir Britaniją su So
vietų Sąjunga, bet ir tuo, kad ji atidarė du
ris eilei kitų sutarčių, kurios turės labai di
delės svarbos taikai vykdyti ir palaikyti, taip
gi ir ekonominiam kooperavimui po karo.

Teherano deklaracijos, Cechų sutartis su 
SSSR ir planuojama Turkijos sutartis su 
SSSR visiškai išblaškys viltis visų Sovietų 
Sąjungos priešų bent kokius skymus praves
ti prieš tą šalį po karo.

Kurie tikėjosi, kad bus galima sudaryti 
anti-sovietinė federacija Centralinej Euro
poj, ar Balkanuose, dabar persitikrins klydę, 
taip pat ir kurie laukė, kad po šio karo Ame
rika ir Britanija susikirs su SSSR ir kariaus.

Ryšium su tuo, verta pabrėžti ir šis fak
tas. Jugoslavijos partizanai, liaudies armija, 
visų laikoma pro-sovietine. Jugoslavijos 

tremtinė valdžia karaliaus Petro yra anti- 
sovietinė, nors atvirai prieš SSSR ir ji ne

kovoja.
Dabar gi Jugoslavijos liaudies armija jau 

gauna, paramą iš Amerikos ir Britanijos. 
Čionai irgi matome susivienodinimą minties 
ir akcijos tarp Amerikos su Britanija ir So
vietų Sąjunga.

Jugoslavijoj įkurta liaudies valdžia, kurią 
Sovietai jau pripažinę. Veikiausia ji bus pri
pažinta ir Amerikos ir Britanijos, žinoma, 
ji skaitosi tik laikinąja valdžia. Po karo Ju
goslavijos žmonės galės balsuoti sau valdžią, 
kokios jie norės.

Visi tie įvykiai džiugina. Jie prisidės prie 
karo/. laimėjimo pagreitinimo ir prie didesnio 
kooperavimo po karui. Jie parodo, kad po 
karui, kaip ir laike karo, tarp Sovietų Są
jungos, Britanijos ir Amerikos bus geriausi 
santikiai ir kooperavimas.

Italą Tautinio Išsilaisvinimo 
Komitetas

Praneša iš Neapolio, kad tenai susi
organizavo Italų Tautinio Išsilaisvinimo 
Komitetas. Jį sudaro šešios: partijos, ku
rios įeina į bendrąjį frontą prieš fašiz
mą. Dar nežinia, kaip į šį komitetą atsi
neš Amerikos ir Anglijos karinė vadovy- 
vybė, kuri iki šiol dirbo išvien su Itali
jos karaliumi ir gen. Badoglio.

Išsilaisvinimo Komitetas paskelbė sa
vo programą. Tos programos labai svar
bus tas punktas, kuris griežtai reikalau
ja karaliaus abdikacijos ir gen. Badog
lio pasitraukimo iš vadovybės. Kaip 
Emmanuelis, taip Badoglio yra tarnavę 
Mussoliniui ir susitepę rankas su fašiz
mu. Demokratinė Italija neturi jais pa
sitikėjimo. Demokratinė Italija reikalau
ja demokratinės vyriausybės!

Komitetas nepasitenkina Badoglio pa
žadais, kąd jis pasitrauks, kai.'Talkinin
kų. armijos pasieks ir išlaisvins Rymą. 
Tada, gh’cįi, žmonės patys išsirinks vai* 
džią. Komitetas reikalauja, kad be del
simo pakaita būtų padaryta ir pravesta. 
Jau išlaisvintose Italijos teritorijose, sa
ko komitetas, turi prasidėti demokrati
nio atstatymo darbas. Visi fašistiniai 
šunalupiai, visi Mussolinio agentai ir pa
kalikai turi būti iššluoti, iš valdiškų 
įstaigų visur, kur tik nebelieka vokiškų 
okupantų.

Labai teisingai, mūsų, supratimu, koT 
mitetas teigia, kad. buvimas valdžios 
priešakyje Emmapuelio ir Badoglio. sun
kina Talkininkų kovas prieš, vokiečius. 
Puikiąi pažindami karalių ir jo šuny
bes, Italijos žmonės nenori ųieko ben
dro su. juomii beturėti ir Talkininkų už
sispyrimas palaikyti karalių, valstybes 
galva, atšaldo Italijos, žmones nuo kovų.

Laisvoji
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PABALTIJOS “ATSTQ- . 
VAF’ NUMASKUOTI
New Yorko Daily News 

kolumnistas Danton Wal
ker laidoje iš gruodžio 13 
d., š. m. teigia, kad sąjun
gininkai ragina pavergtuo
sius Pabaltijos žmones eiti 
talkon kovoje prieš Hitlerį 
ir nacius. Kadangi Daily 
News, jeigu, kokios, arti
mesnis naciams negu kitas 
koks amerikoniškas laikraš
tis, tai šita Walkerio pa
staba yra gąną įdomi. Tai 
reiškia tiktai vieną dalyką, 
būtent: sąjungininkų val
džios yra įsitikinusios, kad 
Pabaltijos valstijų “atsto
vų” pakartotini pareiški
mai, būk didžiuma Pabalti
jos krašto “patriotų” vei
kia naudai sąjungininkų, 
pasirodė abejotini. Pabalti
jos žmones sąjungininkus 
įtikins savo nuširdumu tik 
tuomet, kuomet susidės su 
kitais partizanais kovoje 
prieš Hitlerį, nacius ir fa
šistus su ginklu rankose.

Šis sąjungininkų žygis 
demonstruoja tą aplinkybę, 
kad iki šiolei Pabaltijos 
“atstovų” duoti pareiškimai
tikrenybėje pasirodė viliu- 
gingais. Pats faktas, kad 
sąjungininkai reikalauja iš 
Pabaltijos “patriotų” pa
vyzdžio savo ištikimybės 
sąjungininkams liūdija, kad 
sąjungininkai turi davinių, 
kurie prieštarauja Pabalti
jos “atstovų” pareiški
mams.

Jugoslavai, čekai parodė, 
kurioj pusėj jie kovoja: su 
ginklu rankoje tie žmonės 
priešinasi savo pavergė
jams; kas dieną šimtai jų 
galvas guldo už'savo šalies 
išlaisvinimą iš vergijos. Tie 
žmonės neskleidžia nesąmo
nių, tiesioginių melų, per 
laikraščius, kaip tai daro, 
pavyzdin, lietuviai “patrio
tai”, tiktai tuo tikslu, kad 
žmones suklaidinti ir tokiu 
būdu prisilaižyti Hitleriui, 
naciams ir fašistams.

Sąjungininkų valdžios 
taipgi ir Amerikos lietuviš
kų lyderių siekius gerai ži
no, nes yra užvestas tam 
tikras aparatas, su kurio 
pagelba piliečių ištikimybė 
išbandoma ir sekama. Pa
vyzdin, cenzoriaus departa
mentas žino, kaip yra nusi
statę taip vadinami “tautiš
kos” pakraipos laikraščiai: 
šiame skyriuje renkamos 
žinios ir atsakomingų rašy
tojų bei redaktorių nusista
tymas ir jų ištikimybė A- 
merikos valdžiai. Jeigu, lei
skime, nekuris redaktorius 
giriasi būk lietuviai tiek ir 
tiek pinigų yra paaukavę, o 
tikrenybėje tas tvirtinimas 
perdėtas, ko toks praneši
mas vertas? Juk valdiškos 
įstaigos gerai žino skaitlių 
lietuvių, o taipgi, ką jie šiuo 
karo metu yra šiai, šaliai 
naudingo nuveikę. Taigi to
kie pareiškimai, būk lietu
vių skaitlius Amerikoje yra 
milijonas, arba, kad tokius, 
ar tokios apielinkės lietu
viai sumokėję tiek ir tiek 
milijonų — yra skelbiama 
ne tam, kad įtikinti savo 
valdžią, bet tam, kad su
klaidinti savo skaitytojus. 
Juk valdžia gauna savo ži
nias iš pilnai patikėtinų 
šaltinių, o “taktiški” laik
raščių skaitytojai gauna 
tiktai tokias žinias, kokias 
jiems laikraščių redakto
riai, arba jų sandarbininkai 
pagamina; tankiausia, švel
niai kalbant, pasakas.

“Tautiško” nusistatymo 
spaudos tvirtinimas, būk 
kairiojo nusistatymo žmo
nės bando Lietuvą parduoti 
vergijon rusams, yra viena

Sakykla
iš tų svaiginančių protą pa
sakų, kurios tiktai ant silp
napročių atsiliepia. Kuomet 
tautininkai savuosius bau
gina Stalinu, jie daro tai ne 
tam, kad žmonėms persta
tyti dalyką tikroje šviesoje, 
bet tam, kad juos suklai
dinti, nes drumstame van
deny geriau žvejoti, negu 
tyrame vandenyje. Faktas 
pasilieka, kad tas “baisusis 
Stalinas” visai ne rusas, o 
gruzinas. Taigi Gruzija su
sidėjo su Tarybinėmis res
publikomis ne tikslu suru
sinimo Gruzijos, bet tikslu 
išlaisvinimo tos šalies iš e- 
konominės vergijos. Ir Lie
tuva, įėjus federacijon su 
Tarybų respublikomis, nau
dojasi tokiomis pat teisė
mis, kaip rusai, gruzinai, 
arba kitos sąjungoje tautos. 
Yra todėl galimybė, kad 
vieną gražią dieną lietuvis, 
ar kitos kokios tautybės žy
mus asmuo turės progą ir 
galės tapti Tarybinių res
publikų vadu. Iki šiolei dar 
neteko girdėti, kad Tarybų 
Sąjungoje kokiai nors tau
tai būtų atimtos tautybės 
teisės; jie tebevartoja savo 
kalbą, papročius, kultūrą.

Pirmadienis, Gruod. 20, 1943

Lietuvių raudonarmiečių daktaras Januškevičius ne 
vien gydo draugus, bet jis turi gražų balsą ir liuosomis 
valandomis linksmina ir drąsina juos jiems dainuodamas.

Klausimai ir Atsakymai
Aišku, kad redaktoriai, 

kurie savo skaitytojus bau
gina Stalinu, Sovietais, ar
ba “rusų vergija” ir pana
šiomis nesąmonėmis, patys 
į tai netiki, nes negalima 
daleisti, kad sveiko proto 
žmonės galėtų į tokį absur
dą tikėti. Klaidindami savo 
skaitytojus jie, matyti, tiki
si tuo nykstantį skaitytojų 
skaitlių, rėmėjų palaikyti, 
nes “tautiškos” pakraipos 
spauda jau atgyveno savo 
dienas. Jie gerai žino, kad 
Smetonos režimas Lietuvoj 
drauge su Antanu Smetona 
iš Lietuvos išbėgo, ten ne
grįš ir kad niekas jo nepa
siges.

Kazys Pilėnas.

Belgija Sutiktų Tapti Di-
džios. Britanijos Dalimi

Klausimas.
Turiu padarytą testamen

tą, ant kurio pasirašė du 
liudininkai. Ant nelaimės, 
jie abudu jau yra mirę. Ar 
mano testamentas yra ge
ras?

Atsaky mas.
Jūsų testamentas, jeigu i 

yra gerai padarytas, ir i 
šiandien tebėra ge- Į 
ras. Po jūsų mirties i 
vienok nebūtų kam tinka-, 
mai paliudyti reikalui pri- 1 
siėjus, ir tuomet jūsų testa
mentas gali būti be vertės. 
Patartina jums perrašyti šį 
testamentą, arba pridėti 

I vieną lapą su pataisymu ir 
i su naujais liudininkais. 
Tuomet, reikalui prisiėjus, 
jūs būsite tinkamai apsi- j 
saugojęs.

London, gruod. 17. —Bel
gija, po vokiečių sumušimo, 
sutiktų prisidėti prie Di
džiosios Britanijos, jeigu 
jai būtų užtikrinta tokia 
savivaldybė, kokią turi Ka
nada, Australija ir kitos 
anglų dominijos, kaip tei
gia anglų, spauda.

Emigracinės belgų val
džios žinių ministeris Del- 
fosse, sakė, jog “belgai yra 
pasiruošę paąukot dalį. savo, 
nepriklausomybės” mainais 
už apsaugą iš Didžiosios 
Britanijos pusės.

I 
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Amerikos kariai Italijoj 
laimėjo mūšį durtuvais 
prieš vokiečius tik už my
lios nuo plento, vedančio į 
Romą.

Pirkdami karo bonus, mes 
suteikiame ginklus mūsų ka
riams.

Klausimas.
Esu našlė, ir turiu 2 fle- 

tų namą ir 2 augusias duk
teris. Mergaitės negyvena 
su manim ir tuomet man 
yra labai nuobodus gyveni
mas. Šiuo laiku taikosi pro
ga apsivesti su kitu vyru, 
bet busimasis vyras nori, ’ 
kad perrašyčiau savo tur
tą ant mūsų abiejų dėl 
priežasties, kad jis įneša 
$5,000. Aš pasirengus tą 
daryti, bet norėčiau žinoti, 
ar nenuskriausčiau savo 
vaikus, jeigu po apsivedi- 
mui aš numirčiau. Ką būtų 
patariama man daryti?

Atsakymas.
Jeigu jums nebėra kito

kio išėjimo, aš patarčiau 
jums perkeisti turtą, tik ne 
formoje “joint tenancy”, 
bet formoje “tenancy in. 
common.” Perkeltus nuo
savybę formoje ’’joint te
nancy”, jei jūs numirtumė- 
te po apsivedimui, visas jū-

Lię,tuvis snaiperis Daunaravięius iš rsavo specialiu 
šauĮtuva tik: viepa diena nušovė pęnkia nacius, kurie jau 
daugiau nežudys moterų,. vaikų ir senelių.

sų turtas pereitų į jūsų vy
ro rankas ir jūsų dukterys 
negautų jokios dalies. To
dėl būkite atsargi šiame da
lyke.
Advokatas Charles P. Kai.

6322 So. Western Ave.,
Chicago, 36, Illinois.

Churchillo Liga Einanti 
Gero jon Pusėn

______ _

London. — Oficialis pra
nešimas apie anglų premje
ro Churchillo ligą sako, kad 
jo “būklė šiek tiek pagerė- 

1 jo.” Churchillo pavaduotojas 
; Clement B. Attlee pranešė 
seimui, jog ligonio padėtis 
bendrai yra “tokia patenki
nanti, kokios, galima būtų 
tikėtis.”

Pasirodo, kad tik viena 
Churchillo plaučių pusė yra 
apimta pneumonijos (užde
gimo). Jis tebėra kur tai 

i Viduriniuose Rytuose, me
nama, Šiaurinėje Afrikoje. 
Churchillą gydo gabiausi 
tenaitiniai daktarai ir kuo 
geriausiose naujovinėse ap
linkybėse, kaip sakė Attlee.

Jis pranešė, kad jau ke
liaudamas į Teherano kon
ferenciją Churchillas sirgu- 

lliavo slogomis.
Tai jau antrą kartą per 

10 mėnesių premjeras 
Churchillas serga pneumo
nija. O antras šia liga sir
gimas abelnai laikomas pa

lvoj ingesnis, negu pirmas. 
Be to, Churchillas turi 69 
metus amžiaus.

Jungtinės Tautos Nerems 
Italijos Karaliaus

London. — Anglų užsie
ninis ministeris Edenas 
pranešė seimui, kad Talki
ninkai nėra pasižadėję rem
ti Italijos karalių ar maraš- 
lą Badoglio. Talkininkai rū
pinusi tik, kad italai, atėjus 
laikui, galėtų išsirinkti; to
kią valdžią, kuri tikrai at
stovautų jų nuomones.

EISENHOWER VADO* 
VAUSIĄS ĮSIVERŽIMUI 

VAKARŲ EUROPON 
Washington. — Neoficia

liai pranešama, kad ne ge
nerolas Marshall, Jungtinių 
Valstijų karo štabo galva; 
vadovaus Talkininkų įsiver
žimui į vakarų Europą, bet 
dabartinis amerikiečių - an
glų komandierius, gen. Ei
senhower.



Daržoves ir Mityba
Daržovės yra taip reika- tų druskų, tai galima iš- į 

lingos sveikai mitybai, kad vengti visos eilės ligų, ku- 1 
jos turėtų užimt vieną iš Irios kitaip prikibtų, 
pirmųjų vietų tarp įvairių 
valgių. Daržovių svarba yra; 
visokeriopa:

Daržovėse yra daugiau Į 
šarmų, taigi jos tarnauja i 
atsvert ir išlygint kūne per-! 
viršius rūkščiu, susidarau- i 
čiu iš duonos, mėsos, kiau-1 

C 7 7

šiniu, sūrio ir kitu vadina-1 ... .. „ , . . ,. . .
mų baltiminių maisto daly- tub vadina sakmavaisiais). 
kų, arba proteinų. Jos pa- | 
deda kūnui atgaut lygsvarą 
tarp rūkščiu ir šarmų.

Daržovės teikia žmogaus tarnauja kaipo ginklas 
organizmui būtinąsias dru- pi’icš kai kurių ligų perus

Iš lentelės matome nau- j 
dingąjį šarmiškumą tokių ; 
visiem lietuviams paprastų | 
vaisių ir daržovių, kaip! 
obuoliai, slyvos, agurkai, 
morkos, svogūnai (cibuliai), 

'burokai ir bulvės (kurias

Įdomu, kad cibuliai, čes
nakai ii- ridikai, apart savo 

i vitaminų, šarmų-mineralų,

Oi
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Sifilio Išgydymas į Dieną
Chicagos Intensive Treat

ment Center vartoja naują 
būdą sifilio gydymui su pa
tenkinau č i a i s r ezu 1 ta ta i s.
Bandymai buvo padaryti 
ant 931 pacijento, 
liuosnoriai pasidavė 
jam taip vadinamam 
irios dienos gydymui. 1 • • — • •• • V 1

valandas pirm ėjimo į karš
čiavimo kambarį, kiekvie
nam pacijentui buvo duota 
viena doza bismuto, o kar
ščiavimo laiku — po 3 do
žas aršeniko.kurie

nau- iš 931 pacijento — du mi- 
vĮe- (re. Po antrai mirčiai gydy- 
Tie- ynas buvo truputį pakeistas 

|sa, ligoninėje jie išbuvo sep- 'ir sekanti 242 pacijentai 
Itynias dienas. Vieną iš tų j gydymą pernešė laimingai, 
(dienų jie turėjo praleist 7'Bet liga atkrito 49 ligo- 
valandas karščiavimo kam-lniams. Tuomet sekantiems 
baryje. Dvidešimts keturias!488 pacijentams aršeniko 
------ ; _ idoza buvo padidinta ir jie Nauias Juru Milžinas 'tapo išgydyti laimingai, iš-

organizmui būtinąsias dru- prieš kai kurių ligų perus 
skas, ypač kalcio ir geležies J1’ naikina blogąsias bakte- 
druskas, kurios, beje, ne sū- rijas viduriuose. Žurnalas 
rios. (Mokslas ir Gyvenimas dėl

Iš daržovių gaunama įto ^įso: 
svarbių sveikatai vitaminų. -----:

Jos taip pat duoda kūnui naką
skrobylų - krakmolų, kurie tokios panašios į garą me- < 
reikalingi kūno judėjimams džiagos, kurios per tris iki į 

Daržovėse penkių minučių užmuša net į 
atspariąsias bakterijas, ran-! 
damas burnoj, nosyj ir ger- ( 
klėj. f' 
veikia ir prieš bakterijas 
žarnose.”

Be to, cibulio, ridiko ar reikaiams.’ _______ ________ ____ ___  ____ _ ,
česnako kvapsnys ir skonis dvigubai brangus—ir'štampų. Bet didžiųjų farmų ' šalies valdžiai $200 per me-į
sužadina skilvį ir žarnas įpjnigais racionizavimo (ir tikrojo sviesto kompani- tus už nespalvuotą marga-i 
duot daugiau virškinamųjų lsta.mpomis. Dabar už svarai jų politikieriai Washingto- Iriną ir $480 už spalvuotą, 
sulčių, o tada maistas ge-|svįesto reikalaujama 16 Ine ir valstijų seimeliuose (Smulkmeniški pardavinėto- 
riau suvirškinamas ir nau- i „„„ve,, ‘ ... . .
dingiau tarnauja kūnui.

VIRIMAS

nusidėvi n- 
kitus or-

puresnis,

ir darbo jėgai, 
taip pat yra baltimių-pro- 
teinų, o jie — tai medžiaga, 
kuri atbūdavo j a 
čius raumenis ir 
ganus.

Daržovės yra
ne toks suglaustas maistas; 
todėl jos daugiau vietos už
ima viduriuose ir padeda 
jiems tinkamai valytis.

Šarminiai ir Rūkštiniai 
Produktai.

Taukai, žuvis, mėsa, kiau
šiniai, duona, sūris, riešu
tai neša kūnui daugiau 
rūkščiu, negu šarmų. Pie
nas, daržovės ir vaisiai tei
kia daugiau šarmų. Kūno 
gerovė reikalauja bent tiek 
šarmiškų valgių, kad jie pil
nai atsvertų rūkštinius 
maisto dalykus.

Jeigu būna šarmų per- ■ 
viršius, tai viduriai geriau i

‘Sutarkavus cibuli, čes- i c 7
ką arba ridiką, iš jų eina [

Naujas Jūrų Milžinas * 1 * * . O j 1 • j •

J skiriant 8 atkritimus.
U - ‘ N ą
’V >» , „ J 
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Lietuvių raudonarmiečių žvalgų būrys kovos fronte už Lietuvos išlaisvinimą. Leitenan
tas V. Bernatonis nurodo žvalgams tikslą.

Neseniai pabudavotas J. I ^iti 390 paeijentų buvo 
V. karo didlaivis USS Iowa i ®’d.°.mi budl’> be
(45,000 tonu) yra aprūpiu- ; kaisciavimo. Jiems buvo 
tas įvairiais moderniškais duota a^eniko dusyk ; di
elektriniais patarnavimo a- i’O Per ? d>enas ir bismuto 
paratais. Jo generatoriai vlen^ sVk! kas antll d,<?n3

OLEOMARGARINAS IR SVIESTAS

Cl UCXIOa C7 \7 S—, A A A tA, VVZ A A CA a i -i • , ’Vi

teikia 10,500 kilowatu elek- P° keturias dožas. Jie isbu- 
Itros energijos, - tai jėga, Įvo hgomneję dvi savaites, 
(kuri galėtų aptarnauti 20,-(Is sios grupes nebuvo inin- 
000 gyventojų miestą. Elek-j bcd liga atkuto , hgo- 
4-... vi ,. i iln-in ninlrm 1 i U1U.

Iš šios grupės nebuvo miri-

- - -- trinių vielų ilgis siekia 1,-!
, 300,000 pėdu. Ant laivo ran-arba ketvirti dasį 900 elektrinių motorų>

I pigiau kainuotų, ir uz jį te- vis. Daugmemskas marga- L telefonai ir 80() kovos

. . . ! Karo metu Amerikoje ne-' Yra pigesnio, dirbtinio Ivuotas panašiai kaip tikra- 
Šios daržoves i puikiai paspėjama prigamint tiek 'sviesto, vadinamo oleomar- sis sviestas, ; 1

sviesto, kad jo užtektų vi- (garino. Jo svaras pusiau cento svarui, jeigu bespal- 
!siems kariniams ir civi-!/ ’ ’ ' . ’ ”

Sviestas, reikalaujama tik 6 punktų (rino pardavinėtojas mo^a I telefonu ' 4.

Pirmesnis gydymo bū*das 
pasirodė duodąs geriausius

I rezultatus.
Šio gydymo gerumas ve- 

(riasi tame, kad liga būna 
; greitai prašalinama. Senas 
sifilio gydymo būdas reika- 

(laudavo kas savaitė lankyti 
| daktarą per 18 mėnesių. 
Daugelis ligonių netekdavo 
kantrybės ir nebaigdavo 
gydymą, pasilikdami tokiu 
būdu ant toliau šaltiniu ap- 
sikrėtimui sveikiem žmo
nėm. V. R.

der- 
bu s 
apie

1943-44 metu kviečiu 
liūs Australijoj, kuris 

lauko 
aprokuoja- 

Ima, būsiąs tik 89,000,0.00 
Wisconsino valstija ima bušelių. Tai sudarys tik 

! $1,000 taksų metams už be- truputį daugiau negu pusę 
(Tąsa 5-me pus.)

(punktų štampų. taip suvaržo oleomargarino į jai turi savo ruožtu mokėti suimtas nuo
-p..’, . j • • . v v. .dirbimą ir prekyba, kad šis (Washingtono valdžiai tak- [Naujus Metus,Del tu dvieju priežasčių 1 . J !C11O ? - •1 - dirbtinis sviestas beveik ne- sus uz maigauną. Ima, f

pasiekiamas varguomenei..
Kodėl neleidžiama mar

; daugelis vargingesnių ame-
Ant smarkios ugnies ver- įrikiečiu visai neturi ko už- 

dant daržoves, kai kurios jų sitepti‘ant duonos. į . , . . . .-1—1-"~ ..... .-..„i y__________________ a_________ :ganno laisvai pardavinėti i į
at) ry IKI AI V A Ft*) lAr jis toks blogas ir svei- 
AK katai kenksmingas produk-

_____  .tas? Tegu pati margarino
Jsudotis atsakys šį klausimą.1

druskos taip pasikeičia, jog i 
pasidaro sunkiai į kraują ■ 
sugeriamos. Tatai patyrė 
Mokslinių Bandymų Insti
tutas Maskvoj.

Daržoves reikia virti ant 
silpnos ugnies, o ilgesnį lai
ka. Jos neturi būti mirko- 

Imos pirm virimo. Kai kurie 
suvirškina ir mėsa, kiauši-i vitaminai tirpsta vandeny-
AAAIAU} Cl V £ AA IIIUCIU X kJ GV A ~ j V < V A A.

nūs - baltimius. Tuomet kū- išpilamas po išmirkime.
nui užtenka mažesnio kie- i Nereikia išliet vandenį,! Cigaretų popiera, kuri 
kio šių valgių. 'kuriame daržovės verda-į nebijo vandens, dabar jau

Jei žmogui mityboje .mos, nes tame vandenyje y-(vartojama Amerikos karei- 
trūksta šarmiškų dalykų, I ra svarbių druskų-minera- (vių. Cigaretus galima ru- 
kaip kad pieno, daržovių ir Jų. kyt lietingame ore.
vaisių, tai jo kraujas nepa- j Sveikiausia daržoves vir- --------
jėgia nugalėt bei atsvert i ti garu, jei galima. Taip pat | Paprasta dėžėms popiera 
angliarūkštį, kuri nuolat | gana gerai tos druskos ir i Palestinoje yra gaminama 
gaminasi visose kūno daly-'vitaminai išsilaiko valgiuo-mišinio bananu ir orin- 

se, jeigu jie šutinami (tuši-^iu žievių, bovelnos atmatų
Sovietų mokslininkai iš- įnami) mažame kiekyje van- !ir bananų medelių lapų, 

tyrė, kiek procentų rūkščiu, dens.
o kiek šarmu turi i vairūs ! Blogas yra įprotis storai

. Nes tokiu

Arti 100,000,000 doleriu 
vertės aukso kasmet yra 
pagaminama Pietinėj Ame
rikoj. Daugiausia jo paga
mina Meksika, paskui seka 
Colombia, Chile, Peru, Bra- 

nius, žuvį ir kitus protei- jJe>° Fs Paprastai laukan i zilija, Ecuador ir Bolivija.

se.

o kiek šarmų turi įvairus . 
paprasti maisto produktai. įskųsti bulves. 
Čia paduosime tų procentų [skutimu yra sueikvojamas 
lentelę, kurią išspausdino! naudingiausias paviršinis 

bulvės sluoksnis, turtin
giausias mineralinėmis dru
skomis.

Geriausia visai bulvių ne
skusti, o su žieve virti bei 

proc. [kepti ir paskui nunerti žie- 
29 [vę. Iš taip keptų bei su 
"" “kailiniais” virtų bulvių ga

lima ir sriubos pasigaminti 
— supjaustyti jas, vieną ki
tą sutrinti ir sudėti į vira
lą ar į truputį pašildytą 
pieną. Tuomet bulvinė sriu-

žurnalas Mokslas ir Gyve
nimas (Nauka i Žizn), lei
džiamas Sovietų 
Akademijos:

Rūkščiu
proc. 
71 
72 
54
47
37
29
45
40
35

Mokslų

Šarmų

Mėsa
Balta duona 
Juoda duona 
Pienas 
Bulvės 
Morkos 
Burokai 
Špinakai 
Cibuliai 
Agurkai 
Tomeitės 
Žal. Pupos 
Obuoliai 
Slyvos 
Lemonai

Iš daržovių 
magnio, fosforo, kalcio ir 
geležies druskas, kurios yra 
paties kraujo sudėtinės da
lys. Šios druskos, tarp kit
ko, reikalingos ir nervų au
diniams ir kaulams.

B Jeigu mityboje yra gana daržovėse gauname dau-

46
53
63
71
55 .
60 ; ba bus daug sveikesnė ir 
65 lygiai skani, gal net skanes-
75 nė, negu storai nwkustas 
62 bulves verdant sriuboj nuo 
58 ' pradžios iki galo.
73 į Raugintuose kopūstuose,
76 I agurkuose, sūdytose tomei- 
80|tėse ir kitose panašiai kon-

mes gauname ^servuojamose daržovėse pa
iro, kalcio ir silaiko beveik visi vitaminai

1(57%) pernykščio derliaus.

Get in the Fight — Work at WRIGHT

Nauji aliejaus šuliniai 
dabar veikia apylinkėse Ft. 
Norman, šiaur - vakarinė
je Kanadoje, tiktai apie 100 
mylių nuo Arktiko juostos.

Kiautvarlė (oisteris) per 
savo žiotis perleidžia apie 
40 galionų vandens per die
na, išsunkdama mažus or
ganizmus dėl maisto ir iš
traukdama kalkes dėl savo 
kiauto. •

1942 metais bulvių derlius 
Jungtinėse Valstijose buvo 
136 bušeliai nuo akerio.

Didžiuma laukinių gyvū
nų yra vegetarijonai. Svar
biausias jų maistas yra žo
lė, grūdai, vaisiai ir uogos.

Surinko V. R.

ir mineralai.
Bet kuo geriausiai tar

nauja žmogui žalios daržo
vės ir vaisiai, nevirti ir ne-, 
kepti. Žaliuose 'vaisiuose ir

giausia vitaminų, ■ kurių 
gausingai yra tomeitėse, 
morkose, žaliuose cibulių 

salotose, agur-laiškuose, 
kuose ir špinakuose.

Jeigu kūnas gauna {va
lias vitaminų, jis geriau at
remia ligas, o susirgus, 
greičiau išgyja. N. M.

Iš KO MARGARINAS 
DIRBAMAS

Oleomargariną dirba iš j 
augalinio aliejaus, daugiau-1 
šiai iš soy pupų ir medvil-! 
nes sėmenų aliejaus ir iš , 
nugraibyto pieno, dar pri
dedant vitamino A, druskos I 
ir tūlų nekenksmingų maž- 1 
možiu.

Tokio dirbtinio sviesto 
skonis labai panašus, kaip 
tikrojo sviesto. Jo gamini
mą ir pardavinėjimą prižiū
ri valdiška Grynojo Maisto 
Administracija. Dauguma 
mokslinių maisto žinovų 
tvirtina, kad margarinas 
beveik taip naudingas svei
katai, kaip ir tikrasis svie
stas. O lowos Valstijos Ko
legija išleido ir knygelę, 

kurioje, pasiremiant bandy
mais, tikrina, kad toks dirb
tinis sviestas lygiai geras 
maisto produktas, kaip ir iš 
karvės pieno riebalų gauna
mas sviestas’.

Tikrojo sviesto kompani
jos ir didieji farmeriai su
kėlė ’tokią audrą dėl tos 
knygelės, kad du kolegijos 
profesoriai turėjo pabėgti. 
Karvės sviesto pelnininkai 
paveikė ir daug laikraščių 
kalbėti už jų biznį. Komer
cinėje spaudoje buvo pradė
ta kampanija visiškai pa
naikint oleomargariną.

ŽALINGAS VARŽYMAS
Oleomargarinas yra vie

nintelis gryno maisto pro
duktas, apkrautas federa- 
liais taksais; po to seka eilė 
kitų varžomųjų taksų:

Oleomargarino gaminto
jas turi $600 per metus su- 
mokėt Washingtono val
džiai už leidimą; dešimtuką 
taksų už kiekvieną svarą, 
jeigu oleomargarinas spal-

HUSKY MEN
WANTED FOR MODERN FOUNDRY

STARTING EARNINGS 
$Ą2|.2O 

(or 48 hour week

H pays to work at WRIGHT

★ Time and one-half
for overtime

* Double time for
seventh day

* Bonus for night work
* Hospital Insurance

Group Insurance

Ffjentfal workers 
need release statement

WRIGHT IMSWT
TIMES SQUARE - 46th St. and Broadway 

2nd floor of 1560 Broadway

Open: 9:00 A.M. to 8:30 P.M.-Mon. & Frl.
Entrance on 46th Street

9:00 A.M. to 5:30 P.M. Tues., Wed., Thurs. & Sat.

PATERSON, N. J.
Employment Division • 245 Park Avenue 

Public Service Buttes No. 38 and 54 from 
Paterton City Hall stop at our door.

WOOD RIDGE, N. J.
.Employment Office • Administration Bldg, 

Public Service But No. 68 or Olympic 
Lino Buttet pats the Wood Ridge plant.

WRIGHT AERONAUTICAL CORPORATION • PATERSON, N. J

Builders of Cyclone and W/hirlwind Aircraft Engines <



VAKARŲ FRONTE 
NIEKO NAUJO
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(Pabaiga)
Kato rankos dar šiltos. Aš nutvėriau 

jį už pečių, kad galėčiau jį patrinti ar- 
<bata. Pajuntu, jog mano pirštai sušla
po. Kai aš juos iš po jo galvos ištrau
kiau, pasirodo, jie kruvini. Sanitaras vėl 
švilptelia pro dantis:

— Matai...
Aš nepastebėjau, kai pakeliui Katui 

-skeveldra pataikė į galvų. Tiktai maža 
skylutė galvoj. Matyt, būta mažytėlės 
paklydėles skeveldros. Bet ji pataikė.

I Katas yra miręs.
Aš iš lengvo atsistoju.
— Ar tu nori jo kareivio knygutę ir jo 

daiktus paimti drauge? — klausia ma
nęs grandininkas.

Aš linkteriu ir jis man paduoda.
f Sanitaras nustemba.

— Juk jūs ne giminės?
— Ne, mes ne giminės. Ne, mes ne gi

minės.
Aš einu? Turiu dar kojas? Aš pakeliu 

akis, dairausi ir drauge su jomis sukuo
si... ratu... ratu... kol begaliu. Viskas kaip 
paprastai. Tiktai ginkluotas pilietis Sta
sys Kačinskis miręs.

Daugiau nieko ypatingo.
į XII.

Ruduo. Iš senųjų žmonių čia maža kas 
■beliko. Aš esu paskutinis iš septynių 
mūsų klasės vyrų.

Kiekvienas kalba apie taika ir paliau
bas. Visi laukia. Jei dar kartą nusivilsi- 
•me, tai jau subyrėsime, nes viltis jau 
yra per didelė, ji neleidžia daugiau ka- 

j riauti. Nebus taikos — bus revoliucija.
Aš keturiolika dienų turiu poilsio, ka

dangi šiek tiek esu nurijęs dujų. Viena
me daržely sėdžiu kiaurą dieną prieš 

. saulę. Kad greit bus paliaubos* — aš da
bar irgi tikiu. Tad važiuosime namo.

Čia sustoja mano mintys ir toliau ne
nulekia. Kuo dar aš begyvenu, kas ma
ne verčia laukti, ilgėtis — tai jausmai. 
Tat yra troškimas gyventi, ilgėjimasis 
tėviškės, tat yra kraujas, tat yra išsigel
bėjimo svaigulys. Tačiau tat yra ne tik
slas.

Kad mes būtume sugrįžę 1916 metais, 
tad 'būtum iš skausmų ir sunkių pergy
venimų audros išsivadavę. O dabar mes 
grįšime išvargę, paliegę ir be kokios vil

ties. Mes jau neberasime gyvenimo ke
lio.

Mūsų taip jau niekas nebesupras. Mū
sų senesnioji karta, kurie nors drauge su 
mumis ir gyveno šiuos metus, bet jie tu
rėjo pastogę ir pareigą ir dabar grįžta 
į savo senąsias vėžes, kuriose pamirš 
karą. O jaunesnioji karta, lygiai mes 
anksčiau, bus mums svetima ir mus nu
stums. Mes jau niekam nebereikalingi. 
Mes augsime vieni sau; vieni prisitaikys, 
kiti .pasiduos likimui, tačiau daugelis liks 
be pagalbos, be paramos. Metai praslinks 
ir mes nueisime į kapus.

Gal būt visa tat, ką aš manau, yra tik 
sielvartas ir susijaudinimas, tat išnyks, 
kai aš vėl po tuopomis klausysiuos jų la
pų šlamėjimo. Juk negali būti, kad jau 
dingtų tas švelnumas, kuris mumyse ne
rimą kėlė, tas nežinomas, sukeliąs jaus
mus, lyto jus, tūkstančiai ateities veidų, 
vaizdų iš svajonių ir knygų, šlamesys ir 
nuojauta moterų, tat negali būti, jog tat 
išnyko pragariškoj ugny, nusiminime ir 
paleistyvubės namuos.

Medžiai jau mirguliuoja ir daros pilki 
ir auksiniai, šermukšnio uogos raudo
nuoja tarpe lapų. Keliai tiesiasi per lau
kus, kiek tik akis regi. Kareivių krautu
vės ūžia, kaip aviliuose, apie besiartinan
čią taiką. J .

Atsistoju.
Esu visiškai ramus. Gali ateiti tie mė

nesiai ir metai, jie jau manęs nepaims 
daugiau, jie negali daugiau manęs par
blokšti. Aš esu taip vienas ir taip nie
ko nelaukiu, jog galiu juos be baimės su
tikti. Gyvenimas, kuriuo tuos metus gy
venau, tebėra mano rankose ir akyse! 
Ar aš esu jį nugalėjęs—nežinau. Bet 
kol jis ten bus, jieškos sau kelio veikti, 
nežiūrint to, ar tas, kas manyje vadina
ma “Aš”, norės ar nenorės.

Jis žuvo 1918 m. spalių mėnesį, tą 
dieną, kada visam fronte buvo taip ra
mu ir tylu, kurią vyriausias štabas savo 
pranešimuose pažymėjo—

Vakarų fronte nieko naujo.
Jis buvo kniūbsčias ir žemėje gulėjo 

kaip miegąs. Kai jį atvertė, buvo matyti, 
jog jo neilgai kankintasi. Jo veidas turė
jo tokią išraišką, lyg jis būtų tuo paten
kintas, kas įvyko.

Haverhill Mass.
Pasekmingos Prakalbos

Lapkričio 21 d., Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 85 kuopa turė
jo surengus prakalbas, L.P.G. 

Ą Kliubo svetainėje, 321 River
Ir st.

Kalbėjo drg. R. Mizara, Lais
ves redaktorius iš Brooklyn, 
N. Y. Kalbėtojas davė platų 
paaiškinimų apie dabartinį vi- 

Isa.pasaulinį karą, kurį Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos fašis
tai surengė, manydami užka
riauti viso pasaulio tautas ir 
būti jųjų valdonais.

Kalbėtojas savo kalboje pri
minė, kad nors žmogžudžiai 
fašistai ir žiauriausias priemo
nes vaitoja .prieš užpultųjų ša
lių apgynėjus, bet .karo eiga 

Įrodo, kad apjungtos tautos bus 
laimėtojomis.

Kad greičiau šį karą ‘laimė
jus, ifai kalbėtojas patarė kuo 
daugiausia pirkti <karo taupy
mo bonų ir štampų.

Kalbėtojas, priėjęs .prie Lie
tuvos klausimo, tai savo kal
boje pabrėžė, kad Vokietijos ‘fa
šistai įsiveržė į Lietuvą, labai 
žiauriai elgiasi su ‘Lietuvos 
žmonėmis, juos kankina viso
kiais įmanomais jiems būdais. 
Vienus suregistravę siunčia į 

» Vokietiją prie sunkiųjų darb,ų,
o kitus (jaunus vyrus) mobili
zuoja į kariuomenę ir siunčia 

' ant karo fronto kariauti prieš
Sovietų Sąjungos raudonarmie- 
čius ir prieš savo brolius, ku- 

: rie iš rytų pusės kariauja už 
J v' Lietuvos išlaisvinimą iš po vo

kiškų fašistų priespaudos.
Kalbėtojas savo kalboje pa- 

I žymėjo ir tai, kad .gruodžio 18 
ii . \ ,

ir 19 dd., Brooklyne-New Yor
ke, yra šaukiamas Demokrati
nių Lietuvių Suvažiavimas, 
kad apkalbėjus ir išdirbus pla
nus. Kad, kuomet šis karas 
'baigsis, kad jau turėti išdirb
tus planus teikimui pagalbos 
Lietuvos žmonėms, nukentėju
sioms nuo šio karo.

Kalbėtojui užbaigus kalbėti, 
buvo atsikreipta į dalyvius pra
kalbose, kad paaukotų kiekvie
nas, pagal savo išgalę, dėl Tau
tinio Karo Fondo. Aukavo se
kamai :

Po $5: P. ir M. Yocumskai, 
V. ir A. Račkauskai ir A. P. 
Dambrauskai.

Po $2: A. ir M. Kazlauskai, 
S. ir O. Pilsuckiai ir A. Ber- 
želionis.

Po $1: V. Kancevičius, J. 
Masevičius, A. Pereson, S. ’Len
kus, B. Baublys, L. Saulėnie- 
nė ir P. Ivanauskas.

Po 50c: J. Šilanskas, S. Už- 
daviriis, B. Gaumauskas, A. Na
vickas, J. Stančikas ir P. Ga
linis.

Po 25c: M. Kasparavičienė, 
J. Belskis, J. Aidukonis, A. 
Galinienė ir Amauskas. Smul
kiais $1.56. Viso suaukavo 
$33.81.

Kadangi Massachusetts ir 
Apylinkės Lietuvių ^Komitetas 
yra nusitaręs sukelti į Nacio- 
nalį Karo Fondą $3,000, tai, 
padengus padarytas išlaidas 
rengiant prakalbas $10.50, li
kusieji $23.3J, pasiųsta Massa- 
čhusėtts ir Apylinkės Lietuvių 
Komiteto dždininkui J. M. Lu
kui, per sekretorių J. Grybą.

Varde ALDLD 85 kp., tariu 
visiems dalyvavusiems prakal
bose ir aukavusiems širdingą 
ačiū.

Dalyvavęs Prakalbose.

Binghamton, N. Y.
Svarbios Prakalbos.

Sekmadienį, gruodžio 26 d., 
2 vai. po pietų, Lietuvių Sve
tainėj, 315 Clinton St., kalbės 
Dr. A. L. Graičūnas iš Chica- 
gos, senas lietuvių veikėjas ir 
V. Andrulis, Vilnies redakto
rius.

Mums retai proga pasitaiko 
iš Chicagos turėti kalbėtojus, 
šį kartą turime progą juos gau
ti, nes jie kalbės grįždami iš 
Demokratinių Lietuvių Suva-i 
žiavimo. Visos ir visi kviečia
mi atsilankyti. Reng.

Scrąnton, Pa.

dficierius
t

Suteikiam garbingas laidotuves

f

PRANCŪZAI ĮTAIKIOJE 
LAIMI MŪŠIUS

I CHARLES’ I
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas 

Prieinamos Kainos 
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
Brooklyn

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

j S150
v Koplyčias suteikiam nemoka-
1 mai visose dalyse miesto.

Tel. Virginia 7-4499

.‘■-4

Telefonas Poplar 4110

laisvų, UtKuanian Baily
III1 ' ..........r.............I"'1

TORONTO, CANADA
o dabar manoma pasiųsti ūž 
$3,000. Susirinkime tapo iš
rinkti 6 asmens, kurie rūpin
sis supirkimu įvairių reikme
nų.

Viena komiteto narė, kuri 
atstovavo moterų ratelį, pra
nešė, kad jos jau pasiuvusios 
apie 50 suknelių dėl našlaičių 
mergaičių, kas suteikė didelį 
įspūdį komiteto susirinkime. 
Jos tą darbą atliko kaip ir 
pusiau slaptai, bet iš anksto 
planingai sugalvotą. Kaip šį 
kartą, taip ir pirmą siuntinį 
siunčiant, moterys labai daug 
prisidėjo su auka ir darbu.

laika nuo 
pasiuntimo, 
labai gau- 

kaip niekad

Nacių “Sekretas” prieš 
Talkininkų LaivusDemokratinėj Šaly Nedemo

kratiški Apsireiškimai.
Toronto dienraštis “Star” 

paskelbė labai įdomią žinią, 
kad Tim Buck, nacijonalinis 
“Labor Progressive Partijos” 
sekr., kalbėdamas Moose Jaw, 
Sask., pareiškė, kad jo vyres- 
nysis sūnus įstojo į Kanados 
armiją ir po devynių dienų 
buvo iš armijos pavarytas dėl
to, kad jis buvęs tėvo pasekė
jas.

Komanduojantis
paklausęs jo ar jis laikosi tų 
pačių idėjų, kaip jo tėvas. Jis 
atsakė: “Jes.” Komanduojan
tis oficierius pareiškė jam 
kogreičiausia persirengti į sa
vo uniformą (civiles drapa
nas) ir apleisti stovyklą.

Prirengiamas Antras 
Siuntinys

Toronto lokalinis ir nacijo
nalinis anti-hitlerinis komite
tas turėjo bendrą susirinkimą 
3 d. gruodžio, kuriame nutarė 
kuogreičiausiai pasiųsti kitą 
siuntinį dovanų lietuviams, 
raudonarmiečiams ir našlai
čiams, Sovietų Sąjungoj.

Pirmas siuntinys buvo pa
siųstas vertės viršaus $1,000, rytinėms valstijoms.

Washington. — Karo sek
retorius Stimson s p ė j o, 
kad gal vokiečių lėktuvai 
naudojo kokį tai slaptą pa
būklą, nuskandindami 17 
Anglijos ir Amerikos laivų 
gruod. 2 d. Italijos uoste 
Bari. Tuo žygiu buvo ir 
sužeista bei užmušta apie 
1,000 anglų-amerikiečių ma- 
rininkų.

Tai didžiausias iki šiol 
po Perlų Uosto Talkininkų 
laivų nuostolis.

Alžyras, gruod. 17. —Dar 
pirmą kartą Italijoj Pran
cūzai pasirodė Italijos fron
te ir laimėjo kelis mūšius 
prieš vokiečius vidurinėje 
fronto dalyje.

Washington. — Preziden. 
Rooseveltas jau sugrįžo į 
Baltąjį Rūmą.

Per tą trumpą 
pirmojo siuntinio 
Kanados lietuviai 
šiai aukavo, taip
pirmiau ir jie kas kartą dar 
daugiau pasiaukauja, kad pa
davus ranką savo broliams lie
tuviams, kovotojams prieš Hit
lerio gaujas ir ją dar tvirčiau 
paspausti. J. B.

Washington. — Ateinan
čiai ketvirčiai metų bus dar 
7,000 statinių per dieną su
mažintas kiekis gazolino

MATTHEW P. BALLAS |
(BIELIAUSKAS

Distinctive Style and Unexcelled Value in

DIAMOND ENSEMBLES
liest bi her heart- liest ht eualittf

No. 070, Lady Crosby. Claim
ing pair of t4K gold rings in 
matched designs. Fine dia
mond in the engagement ring.

Both Rings for
0®

(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

IMATEUŠAS SIMONAVIČRISI
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geri ausiu 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipanžinti.

uzėjimui grupėms. 
Nedėliomis atda
ras nuo 1 valan
dos dieną iki vėlai. į

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

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą savo 
seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar patar
naujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai
už $7.50

Atsilankę parody kite mums šį skelbimą ir mes - duosime jums r 
10% nuolaidos. Kainas už vienos rūšies stiklus yra nustatytos

Į taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 BROADWAY BROOKLYN, N. Y

I GREEN STAR BAR & GRILL
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį
ATEIKITE PASIMATYTI SU GYVIAIS. 

GERIAUSIAS ALUS BROOKLYNE
459 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

(Skersai nuo Republic Teatro) Telefonas EV. 4-8698

Prakalbos
'Ketvirtadienį, gruodžio 23 

d., 7 vai. vakare, Meškūno 
Svetainėj, 134 W. Market St., 
įvyks labai svarbios tprakal- 
bos. Kalbės senas lietuvių vei
kėjas Dr. A. L. Graičūnas ir 
V. Andrulis, Vilnies redakto
rius. Abu kalbėtojai iš Chica
gos. .Jie pasakys labai svarbias 
prakalbas apie pasaulinius 
įvykius, Lietuvos padėtį ir De
mokratinio Lietuvių, Suvažia
vimo nutarimus. Visus ir visas 
kviečiame atsilankyti.

Rengėjai.

‘ISPANIJA NE KARIAUS, 
BET REIKALAUS...

‘Ispanijos 'užsieninis mini- 
steris Jordaną pareiškė,: 
kad Ispanija nesikiš į karą,' 
bet ji reikalauja sau balso' 
taikos konferencijoj.

No. • 100, Lady 
Crosby. Unique 
in. style, excep
tional in quality. 
This lovely pair 
of rings in biK 
gold. Super! 
brilliant d 
mond.

Both for

*85“

No. 120, Lady 
Crosby. Identical 
designs I4K gold 

> rings with splen
did diamond.

Both for

‘100°’All "Lady Crosby*’ Ensembles
ta yitirattive Presentation Eox IKHHSflMNHMNHHRHHI

'All DIAMONDS ENLARGED TO SHOW DETAILS

Maži rankpinigiai prilaikys jums daiktą.

ROBERT LIPTON, Jewel er
70UGi’and St. Brooklyn, N. Y.

TeUSTagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS

g CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

iLiūdėsio valandoj kreip
kitės prie įmanęs dieną 
aar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų .pa

tarnavimu ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon SL
PHILADELPHIA, PA.
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KONGR. FISH NEVA 
RŪPINASI LIETUVA

Washington. — Republi- 
konas kongresmanas Ham. 
Fišh sakė, jog jis reikalaus, 
kad prez. Rooseveltas “pil
nai paaiškintų,” ką prezi
dentas su Anglijos premje
ru Churchillu ir maršalu 
Stalinu nutarė apie Lietu
vos, Latvijos ir Lenkijos li
kimą.

Tai tas pats Fish, kuris 
neperseniai bičiuliavos su 
Sylvestru Vierecku, jau įka
lintu Vokietijos agentu.

Portland, Oregon
įvairios Žinios

Liet. Literatūros Draugijos 
4 kuopos susirinkimas įvyko 
gruodžio 4 d. pas J. S. Stupu- 
rus. Susirinkimas buvo metihis 
ir labai svarbus tuo, kad ja
me visi nariai sumokėjo duo
kles už 1944 metus ir dar 2 
nauji nariai gauta. Įsirašė į 
šią apšvietos ir kultūros orga
nizaciją draugai W. R. Sma- 
lianskai.

Iš kuopos iždo paaukota $5 į 
Apšvietos Fondui. Mūsų kuo
pa visuomet veikia sykiu arba 
bendrai su Oregon City kuopo
mis, tai ir 194 1 metais pradė
sime veikti sykiu.

Jaunuolis Alfonsas Umbras, 
iš Oregon City, kuris tarnauja 
Dėdės Šamo armijoj, yra jau 
antro laipsnio leitenantas ir 
yra apdovanotas už didvyriš
kumą (decorated for hero
ism). Jis dabar randasi kur 
nors Pietų Ramiajame Vande
nyne, kovoj prieš japonų im
perialistus. Jis yra narys LDS 
106 kuopos. Mūsų kuopos na
riai linki jam pasisekimo ko
voj prieš mūsų priešus ir svei
kam sugrįžti po karo laimėji
mo.

Aldona Umbros su savo vy
ru, taip pat antro laipsnio lei
tenantu O. Brandy buvo par
važiavę pas tėvus Umbros į 
Oregon City. Pas tėvus išbuvo 
apie dvi savaites svečiuose. Jie 
abu aplankė ir mūsų koloni
jos lietuvius ir paaukavo $5 
Sovietų Sąjungos pagalbai. 
Širdingas ačiū jiems priklau
so.

Lapkričio 27 dieną tėvai S. 
A. Umbrosai suruošė gerus 
pietus dukros ir žento išleistu- 
B sukvietė artimus drau- 

irdingai ačiū Umbro- 
iž išleistuves, žentas ir 
ra išvyko į tarnybą. Lip
iems geriausio pasiseki- 

J. S.

Vokiečiai Italijoj su des
peratiška paskuba stengia
si aptvirtinti savo Gariglia- 
no upės liniją, į pietų vaka
rus nuo Calabrito.

Senatorius Josiah W. 
Bailey, demokratas iš 
pačių aršiausiu reakcijo- 
nierių. Jisai jau atvirai grū
moja Rooseveltui ir demo
kratų partijai, kad 1944 
metais pietinių valstijų de
mokratai gali atsiskirti ir 
sudaryti savo partiją. 
North Carolina, vienas iš

' ..L..':.-......./..... Uiwe, Liihuwan Dailx
t!/ur-n'V d,.'.u>14.,, iTiu xvriwyy

Baltimore, Md.
Lapkričio 28į dieną atsibu

vo prakalbas, kurias rengė 
lietuviški kryžiokai, pasivadi
nę Lietuvos “vaduotojais.” 
Kalbėjo vietinis N. Ęastęnis ir 
smetonrnacis Abraitis.

Rastenis kalbėjo piešdamas 
karo baisumus, kažin, tai 
tik taip, ar jis tiksliai tą darė, 
kad prisidėti prie tą, kurie no
ri, kad dabar įvyktų “taika,” 
kad Hitleris liktų nesumuštas 
ir paskui, prie pirmos progos 
vėl galėtų iš naujo uždegti 
pasaulyje karą. Bendrai, jo 
kalba buvo tik paruošimas pu
blikos.

Antras kalbėjo Abraitis, 
kuris pasisakė, kad skaitęs 
Laisvėje, kur jis išvadintas fa-
šistu ir Hitlerio propagandis
tu. Tokiu jis ir yra. Tą parodė
tie lapeliai, kurie garsino šias 
prakalbas, kuriuose buvo bjau
riai niekinama Amerikos talki
ninkė Sovietų Sąjunga ir tą 
patvirtino Abraičio kalba.

Abraitis, kaip ir visi hitleri
ninkai, negali dabar girti Hit
lerio budelišką režimą, todėl 
ir jis pradžioj pakalbėjo apie 
nacių okupaciją Lietuvos, mu
šti tėvų ir brolių pavergimą, 
bet tai jam buvo tik maska, 
kad apgauti klausovus, nes jo 
toji kalba apie hitlerininkų 
okupaciją buvo tik dekoracija, 
be jokios Lietuvos liaudžiai 
užuojautos.

Kas kita, kada Abraitis per
ėjo prie niekinimo Sovietų Są
jungos, kam jis ir pašventė 
veik visa savo kalbą. Niekino 
Lietuvos liaudies 1940 metų 
rinkimus, juos vadino “kome
dija,” nors tikrumoje tai bu
vo pirmieji laisvi ir demokra
tiški rinkimai Lietuvos istori
joj. Jis sakė, kad laike rinki
mų buvęs Vilniuje ir ten tik 
buvo vienas kandidatas Di
džiulis, būk už kurį turėjai 
“po prievarta balsuoti.”

Apie tą “prievartą” jie jau 
seniai melą kartoja, betgi ku
nigas Krupavičius ir amerikie
tė žurnalistė, kurie buvo tada 
Lietuvoje, Anna L. Strong ir 
daug kitų žmonių pasakė, kad 
tai buvo pilnai laisvi balsavi
mai.

Paskui tauškė apie spalvo
tus tikietus, apie “išvežimą į 
Sibirą,” niekino J. Paleckį, kad 
jis “girtuoklis” ir plūdo Lie
tuvos Tarybų vyriausybę ir So
vietų Sąjungą.

Tuojau kiekvienas gali jaus
ti, kas yra Abraitis ir kam jis 
čia atvyko per nacių Vokieti
ją; kada jis kalbėjo apie Hit
lerio okupaciją Lietuvos, tai 
užtylėjo apie mūsų brolių, se
serų ir tėvų kankinimus ir žu
dymus, užtylėjo ir tai, kad 
naciai sudegino Marijampolę, 
Kauną, Šiaulius ir daug kitų 
Lietuvos miestų ir miestelių, 
kad jie žvėriškai žudo civi
lius žmones. Ir kada tarė ko
kį žodelį prieš Hitlerį, tai jau
tė klausytojai, kad jis kalbė
jo taip, kaip prieš savo bosą, 
bet kada niekina Lietuvos 
liaudies valdžią ir Sovietų Są
jungą, tą mūsų talkininkę, ku
ri pasaulį išgelbėjo nuo Hit
lerio vergijos, kuri milionus 
Amerikos žmonių išgelbėjo 
nuo mirties, tai jis stengiasi 
žmones sukurstyti prieš ją.

Platino jie ii* savo fašistinę 
literatūrą, kuri taip p.at tar
nauja Hitleriui ir pašvęsta nie
kinimui Sovietų Sąjungos, 
žmonių buvo nedaug, pagal 
Baltimore j gyvenančių lietuvių 
kiekį. Aukų surinko vos $40.

Lapkr. 14 d. kalbėjo D. M. 
šolomskas, kur aukų surinkta 
$80 Nacionaliam Karo Fon
dui. Kąda šolomskas. kalbėjo, 
tai jis ne vien išaiškino pasau
linę situaciją, kvietė žmones 
gelbėti Amerikos vyriausybei 
ir jos talkininkėms, kad su
mušti Hitlerį ir jo šalininkus, 
kad išlaimėt! karą ir išlaisvin

Oleomargarinas ir 
Sviestas

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
spalvio margarino dirbimą 
ir po 15 centų už kiekvieną 
parduodamą jo svarą. 
Daugmęniškas margarino 
pąrdayinčtojas turi valsti
ją! sumoket $500 per metus, 
o smulkmeniški pardavinė
tojai ir valgyklos po $25. 
Negana to. Vartotojai - pir
kėjai turi užsimokėt po $1 
metams už valstijinį leidi
mą pirkti margarino ir dar 
primokėti po 6 centus taksų 
už kiekvieną perkamą sva
rą.

Panašiai margarino dir
bimas ir pardavinėjimas 
apsunkintas ir 45-se kitose 
valstijose. Kai kurių valsti
jų įstatymai taipgi įsako 
valgykloms išstatyti dideles 
iškabas, kad “čia duodama 
margarinas, o ne tikrasis 
sviestas.”
SAVANAUDŽIAI IR JŲ 

POLITIKIERIAI
Taip sviesto biznio pelna- 

grobiai užkerta kelią nau
dingam maisto dalykui — 
margarinui, nežiūrint, jog 
karo laiku stokuoja karvės 
sviesto. Tiem pelnagrobiam 
tarnaudami, tokie politikie
riai, kaip republikonas se
natorius Taftas ir panašūs, 
tačiaus, priešinasi prez. 
Roosevelto valdžios pastan
goms, kuriomis norima su
laikyt tikrąjį sviestą nuo 
tolesnio brangimo. Tokie 
senatoriai ir kongresmanai 
reikalauja uždraust vald
žiai damokėti sviesto ga
mintojams, negalintiems iš
siversti nustatytomis kai
nomis. Tais damokėjimais 
valdžia stengiasi neleist 
jiem patiem sauvališkai 
kelti šviesto kainas. Bet mi
nimi politikieriai nori pa
likt sviesto brangininkams 
visą valią. Jiem rūpi ne 
Amerikos žmonių sveikata 
ir ne visiškas fašistų Ašies 
sumušimas, o kas kita.

N. M.

Mahogany medis, kuris 
buvo vartojamas gamini
mui aukštos rūšies rakan
dų, dabar iš jo daro leng
vus ir greitus laivelius prie
šų submarinų gaudymui.

HELP WĄNTEp—FEMALp* 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MAJ-E 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PanktaiL Fiislanfa

HELP WANTED—-MALE 
REIKALINGI VYRAI

ti Lietuvą, bet ir į klausimus 
atsakinėjo. Lietuviškų kryžio
kų prakalbose klausimai nebu
vo leista statyti, pas juos taip: 
išniekino, išplūdo, o paskui 
ponai, pasiėmę aukas, eina 
baliavoti.

K. Mikolaitis.

SVARBUS IŠRADIMAS
M. J. SVILPA’S MIRACLE 

OINTMENT.
KETURIŲ RŪSIŲ MOSTYS

Sudarytos iš gydančių žolių, ku
rios gelbsti keletai dėsetkų skirtin
gų ligų^ Nėr kenksmingęs, bet visa
da pamačlyvos. Šios mostys turėtų 
būt žėdnoj šeimynoj, ypatingai dar
bininko žmogaus, kurio sveikata, 
tai jo visas turtas. Turėdamas 
M. J. Svilpa’s Miracle Ointment ap
siginsi nuo daug ligų, išvengsi dide
lių iškaščių. Apsirūpink, pasigirk 
tuojau, kol aš dar turiu, jų.

No. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint* 
ment for Toothącnes,. Irritation and 
Hardening of Gums. Prašalina geli* 
mą, užsivietrijimą. ir. sustiprina sme- 
genis greit ir ant ilgai. Švelni var- 
tbt. ir. nekenksmingą. Turėtų rastis 
žėdnoj šeimynoj. Kaina 50c ir '1.00.

No. 2 M. J. Svilpa’s Salve (mos- 
tis) nuo skausmų išviršutinių, Rheu- 
matiškų ir kitokių kojų, rankų, pu? 
siau sprando mūsulių, sąnarių, užsi- 
Šaldymo, sumušimo ir aštraus ko.su- 
lio-peršąlimo. Kainą $1.25.

NO. 3- M. J. Svilpa’s Miracle Salvo. 
Stebuklinga mostis, kuri gęlbstį nuo 
daug įvairių ligų ir negerų Ilgų, 
kąi Piles, Sinųs, Athlete’s Foot, Au
sies Gėlimo nuo peršalimo, Blauzdų 
Skaudėjimo, nuo Vočių#. Įšhenųių. 
Nudeginimų, Nusutinimb; NtiŠasiiho 
nuo šalčio, Sumušimo, SųkoĮiečiji- 
mo, Nėšvęikumo Nosies ar Burnos. 
SŲpririą ~ Kraujo; * Cirkuliaciją ir 
Energijų ir nūd įvairių Odos Ligų. 
(Tik ne. nuo. vėžio).

Visados gausi' pągefbą, jei vartosi 
sulyg nurodymų ir prisilaikysi nuo 
perdaug gėrimo akoholinių, gėrimų. 
Kaina 60c ir $1.25.

No. 4 M. J. Svilpa’s Salve for 
Poison Ivy ir įvairių; niežėjimų. Pą? 
bandykit, būsite užganėdinti. Kama 
tik $1.25.

Reikalaudarni mosčlų, siųskit ir 
pinigus. Money, Order ar Ch^kį. Ca- 
nadai ekstrą 25c ant kožno orderio.

Adręsuokit taip;'
M. X SVILINA.

P. O. Box 78, S ta. A. 
Hartford O, " Cėiuą.

Vietiniai galit ateit krautuvėm
’ GUM ZįoiL.S.t|eet.

VIRĖJOS ‘
REIKIA MOTERŲ INTERESUOJANČIŲ 

VIRIME SU NAMŲ AR RESTAtJ- 
Racijos patyrimu. '

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

TURI MOKĖTI KAIP SKAITYTI 
IR RAŠYTI ANGLIŠKAI

SCHRAFFT’S
KREIPKITĖS PER ISTISĄ DIENĄ.

56 WEST^Srd ST., N. Y.
(X)

MERGINOS AR MOTERYS
Žarnų atskirėjos. Priimsimo ir be patyri

mo merginas. Iš bųtinų darbų privalo turėt 
paliuosavimo pareiškimų,

WILSON & CO.
Employment Office gale 45th St. ir 1st Ave.

(300)

OPERATORĖS IR PRADINĖS, paprastas 
siuvamų mašinų darbas, prie suknelių. 
ROSLYN SPORTSWEAR, 413 13th St., 

(arti 7th Ave.), Brooklyn. STerling 8-8957.
(298)

IŠSIUNTĖJAS
Dideliai Spaustuvei

Gera alga su laiku ir puse viršaus 40 va
landų būtinas biznis. Su šiek tiek patyrimo 
prie siuntinių per paštų ir per ekspresą.

SURIŠĖJAI
Vyrai ar stiprūs berniukai vynioti knygų 

siuntinius; patyrimas nere i kalingas, $25 | 
savaitę, laikas ir pusė už viršaus keturias 
dešimts valandų darbo.'

PAKUOTOJAI
Vyrai ar darbščios merginos pakavimui 

knygų. Patyrimas nereikalingas, moderni
niame, švariame siuntinių dėpartmente. $25 
laikas ir pusė už viršaus 40 valandų.

Rm. 201, 75 Varick St. (prie Canal).
PRENTICE-HĄLL, ING.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo state
ment©.

PAKUOTOJOS, ŠIFTŲ DARBI
NINKES: PUIKIOS DARBO SĄ
LYGOS, POILSIO PERIODAI. KA
VA IR ARBATA VELTUI' UŽKAN
DŽIU VALANDOM. MAXWELL 
HOUSE TEA DIVISION, 3913 2ND 
AVE. (BUSH. TERMINAL AREA) 
BROOKLYN, N. Y.

(303)

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
DIENOM AR NAKTIM 

APLIKANTAI 18 METŲ 
AMŽIAUS AR VIRŠAUS 

GEROS ALGOS
MALONIOS DARBO SĄLYGOS

Kreipkitės j Personnel Ofisą 
HOTEL PARAMOUNT 

46TH ST., WEST OF BROADWAY
(299)

Merginos, jaunos, mokintis popierinių dė
žių darymo; gera alga, pakilimai; po karo 
darbai užtikrinti.

TOPEL HAT BOX, 173 WOOSTER ST.
(300)

RANKINĖS SRIUBŲ MA
ŠINOS OPERATORIAI 

NAKTINIAI SIETAI 
BONAI

GERA MOKEStlŠ — VIRŠLAIKIAI. 
Patogi Vieta.

Iš būtinų darbų reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

SELECTAR MFG. CORP.
21-10 49th Ąve., Long Island City 

(LR.T. Hunters Point Station in building. 
Van Alst Independent Station, 1-nas blokas.)

(300)

PAGELBININKAS 
LAIVŲ MAŠINISTUI 

FORMANAS (IŠLAUKO) 
Turi būt patyręs prie laivų darbo. 
NEMOKANTI NESIKREIPKITE

TURI BŪT PATYRĘ PRIE AŠIŲ SUTAIKYMO, 
PATYRĘ PRIE GRĘŽIMO LIEJINIŲ IR SUSI

PAŽINĘ SU VISOM SRITIM ŠIOS RŪŠIES 
AMATU.

Iš karinių darbų reikia turėt naliuosavimą ir USES leidimą.

KREIPKITĖS I 
UNITED STATES EMPLOYMENT 

SERVICE OF WMC
165 JORALEMON ST.,

BROOKLYN, N. Y.

IRA S. BUSHEY & SONS 
764 COURT ST., 

BROOKLYN, N. Y.
• . (299)

MERGINOS, LENGVAM FABRI
KO DARBUI, PATYRIMAS NE
REIKALINGAS; DAUG VIRŠLAI
KIŲ; GERA ALGA.

U. S. LACE PAPER WORKS,
417 UNION AVE., BROOKLYN,

N. Y.
(300)

LONG ISLAND
MAISTO PAKAVIMO FABRIKAS 

NORI
MERGINŲ IR MOTERŲ

PATYRIMAS NEREIKALINGAS
NUOLATINIAM DARBUI

Padėjimui gaminti gyvybiniai reikalingų 
maistų mūsų kovojantiems vyrams.
Atlikite Savo Pareigų Karinėms Pastangoms

Dirbkite prie malonių sąlygų šiame 
naujame fabrike.

.$20 Už 40 V AL. SAVAITŲ
Prisideda Viršlaikiai po 75c j Vai.

Iš būtinų darbut’ reikia paliuosavimo 
pareiškimo.

KREIPKITĖS TUO J AUS
41-02 23rd ST. (5TH FLOOR) 

LONG ISLAND CITY
45th Road iki Court House Square stoties 

ant Flushing line traukinio ar 23rd St. ir 
Ely Ave. stoties ant 8th Avenue subvės, 
"E” ar “F'i traukiniais.

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

ELEKTRINĖS PAJĖGOS 
PRESO OPERUOTOJAS 

IR BENDRAI MECHANIKAS
Patyręs prie akuratnal gaminimo metalo 

išdirbinių, 18 valandų viršlaikių. Puikiau
sios algos.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St.. Brooklyn

Tčmykite WMC Įstatymus.

BLEKIŲ METALO MECHANIKAI
Šėpų ir Sampelių Darytojai.

Įpratę’ Laipsniškam Darbui; 4 stalčių Fi
ling Cabinet—šėpų dėžių, jutrinų mechaniz
mo, metalinių rakandų ir tt.

Pokarine p/’oga visiem mechanikam 
18 valandtį viršlaikių.

BRIDGE METAL PRODUCTS
201 Front St., Brooklyn

Tčmykite WMC Įstatymus

■' Thlawar calls for. every ounce 
of energy, every dime and dollar

i VMo can mutter for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 '■ 
Bond. Hurt him with a $50 • 
Ęoąd. Help, to-blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond. { 

*“ Don’t delay«— every hour ' 
counts. Buy United Statea ' 
Defense Bonds- and Stamps 
TODAY. „į,...— ------- JI

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 

wholesale: and retail 
............ .t—.....

NOTICE is hereby given that License No, 
RW 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at! 52. Męperpto Avetfus, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 'the 
premises.
f 1 BENJAMIN POLASKI & 

CHESTER BQNETSKI
,52 Meserole Ave.» Brooklyn, N. Y.I ~ .......r...,-------_—nA?/
NOTICE Is hereby, given., that License No. 
EB 22l6 lias beep issded to the - undersigned 
to sell beer., at retail under Section. 107.7 <^f 
the Alcoholic.-'Bei/ėįagę ”’,Control : Lbw at 
1605-07 Cortelyou Jld., Borough of Brooklyn, 
County, of Kingu, to. be consumed on the

■ ■*
PETER PAPPAS & JAMES BAKIS 

' (Vlatbjish Coffee Shpp)
IGOOrOV Cvrtel^0u.?WjJUcooklyy,.-JĮ. Y.

OFISO BERNIUKAI
5 DIENOS. PUIKIOS DARBO SĄLYGOS. 

PROGA PAKILIMUI

CANADA DRY GINGER ALE, Inc. 
' 100 E. 42ND ST. (GRAND CENTRAL) 

(299)

VYRAI VIDAUS RUOŠAI
PASTOVŪS DARBAI

PUIKIOS VALANDOS.
GEROS ALGOS

KREIPKITĖS J PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST., WEST OF BROADWAY 

(299)

MECHANIKAI — VYRAI 
GARADŽĮUI

TROKŲ KOMPANIJAI REIKIA 
PATYRUSIŲ MECHANIKŲ, TIRE 
PAKEITEJU, ŠMERUOTOJU, MA
ZGOTOJŲ. GERA ALGA. PASTO
VUS DARBAS. PR. 4-5858 — 
1685 ATLANTIC AVE., BROOKLYN. 

_______________________________________ (299)

APVALYTOJAI KARI- 
DORIAUS

PASTOVUS DARBAS, GERA ALGA

KREIPKITĖS J PERSONNEL 
OFISĄ

HOTEL PARAMOUNT
46TH ST. WEST OF BROADWAY

(299)

MAŠINISTAI
Pilnai patyręs mašinšapės darbą. Galintis 

pasidaryti pats sau įrankius ir nusistaty
mas. Dieninis darbas. Viršlaikiai

STAMFORD METAL SPECIALTY CO. 
428 Broadway, N. Y. C.

(299)

BERNIUKAI—STIPRŪS
Išsiuntinėjimo ir priėmimo deparlmente; pa
tyrimas nereikalingas; 60c į valandų, 40 

valandų savaitė ; viršlaikiai.

SHERWOOD TEXTILES
260 — 4th Aventie.

(299)

VIRĖJO PAGELBININKAS
$26 Į SAVAfTŲ IR VALGIAI

Kreipkitės į Steward

FIFTH AVENUE HOTEL
Fifth Ave. & 9th St., N. Y. C.

(299)

MAŠINISTAI 
ENGINE LATHE DARBININKAI 
TURRET LATHE OPERATORIAI

PUIKIAUSIA ALGA
IDEALIŠKOS DARBO SĄLYGOS 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
100% KARINIS FABRIKAS IŠDIRBA VALVES

Kurie dabar dirbate karinius darbus sulyg aukščiausio 
išsilavinimo neprivalo kreiptis.

KREIPKITĖS, TELEFONUOKITE AR RAŠYKITE.
K. CASO, Plant Superintendent

KIELEY & MUELLER, INC.
2013 43rd St., North Bergen, N. J.

UNion 3-2828: PEnn. 6-1898
AR

UNITED STATES EMPLOYMENT SERVICE
404 38th ST., UNION CITY, N. J.

(298)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

BERNIUKAI
PASIUNTINIAI, BENDRAI 

NAUDINGI, NUOLAT
NAN WESTLEY
1 WEST 47TH ST.

(300)

BERNIUKAI — 16 metų ar su drafto pra
tęsimu išnešiojimams, kaipo pasiuntiniai ir 
jaunesnieji, ins]>ektoriai, 5-dienos, 40 valan
dų savaitė, alga iki $25. Reikia paliuosavi
mo iš pirmesnio darbo. Mr. COAKLEY, 
44 Broad St., N. Y.(300)

BUSHELMEN
PUIKI VYRIŠKŲ DRABUŽIŲ 

KRAUTUVE
Turi vietų iratyrusiem Bushclmenam. 

Pilnam ar daliai laiko. Dienom ar vakarais.
Kreipkitės 

Mr. Hall pas 
WALLACH’S

2862 Broadway (arti 111th St.), N. Y. C.
(298)

BERNIUKAI AR VYRAI
Išsiuntinėjimo ir priėmimo departmentui. Pa- ; 

tyrimas nereikalingas. Pastovus dąrbas.
39 valandų savaitė.

FAVOR, RUHL & CO.,
43 W. 23rd . St., N. Y. C.

’ ' ' (299) į

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED^-pEMALE

MERGINOS 1g MOTERYS
BE ĘĄTYĘĮMO

PILNĄ LAIKĄ. IR DĄUAI LAIKO
Paprastotm Dienom ar Soštadięniais 

KEPĖJOS
PRIE SODĖS/ MERGINOS

VIRTUV®S?QARBniWCfią..
SALAD:' GA^R^lWpsT'

SANą)riGHM DARYTOJOS
PIŪE. STEAJI^ TAHIM
INhŲT įĮAEi^r^ą. 

viRįięjs '■
DESEICT DARYTOJOJ

TURI KALENTI ANGLIŠKAI
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 

BONAI—AMOKAMOŠ VĄKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAIKUMUI

Iš'karinių darbų nepriimami, ,

S C HRAlf'E T? S
KRElPl)UTĖS\lSĄ DIENĄ

56 W. 2?RD ST., N. Y.

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, U96 BROADWAY

PAPRASTI DARBININKAI
KARINIŲ TYRIMŲ 

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

48 VALANDŲ SAVAITĖ. 
PRIE SUNKAUS DARBO.

PAGEIDAUJAMA AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGĄ $Į<7?į L MĖNESĮ
KREiyjąTĖS

J551 WEST 120TH ST., ARBA SKAMB1N-
! KITE UNIVERSITY 4-6000 ’ (EXT. 43).

(TIE, KęiRlE DIRBA BŪTINUOSE DAR- 
, BUOSE. NĖSIKREIPKITE)

(300)

UAOiaiAl 
' TYRIMŲ

PROJEKTUI
UPTOWN UNIVERSITY

VALANDAI. SĄVAITĖ.
' BWDBAS DARBAS.

■ PAGEIDAUJAMĄ AMERIKOS 
PILIEČIAI

ALGĄ $135- Į MĖNESĮ
KREIPKITĖS

551 WEST 120TH. ST., ARBA. SKAMBIN
KITE UNIVERSITY 4-.6000 (EXT. 43). 

(TIE, KURIE, DIRBA BŪTINUOSE DAR
BUOSE. NESIKREIPKITE)

’ ' '' . ’ • ” ' (300)

APVALSrtojAI, PUpDŲ MAZGOTOJAI, 
GERA ALGA; 8 ' VALANDŲ DIENA.
KREIPKITĖS' 9:30 A. M.

R. K. BAKING CORP., 414 E. 20TH
(299)

VYRAI

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS lĘ UNIFORMAI 

Pilnų Laikųar Daliai 
Paprastom Dienom ar Sekmadieniais 

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETTŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
INDŽĮNIERIO

TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 
BONAI—APMOKAMOS VAKACUOS 

PASTOVUS DARBAS 
Iš karinių darbų nepriimami 

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

ARBA KREIPKITĖS 5 P.M. IKI 8 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY,. .

AUTO MECHANIKAI
PAGELBININKAI

V1KSU DARYTOJAI 
VYRAI METALO DARBUI 

AMATINIAI PAGELBĖTOJAI
Patraukianti alga. 

Linksmos Darbo Sąlygos
PARK SLOPE CHEVROLET. 

343—4TII AVENUE, BROOKLYN
NEVINS 8-1800

PRAŠYKITE MH. FILES

AI'VALYTOJAS
LKKERIOTOJAS IR DAILYDĖ 

Patyręs
NAMŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ 

Nuolatinis Darbas
GEO. J. SCHWARZ
1277 MYRTLE AVE.

Brooklyn, N. Y. 
_____________________________

VYHA1 BRIĘ
VYRAI PRIE KIEMO DARgŲL ’ 

$26 l SAVAITĘ IK YAJUGIB; ‘
Kreipkitės Steward

FIFTH AVENUE ROTEL
Fifth Ave., & 9th St., N. Y. C.

_________ ~

VYRAI bendram darbui dįdeHįje 
muilo, dirbtuveję. Patyrimo neteikia. 
Geros darbo sąlygos. Patenkinanti 
algą, prisideda nuolatiniai viršlai
kiai. Kreipkitės i dirbtuvės, superin
tendentą.

jojhN T- STĄNLEY CO., }NC.
642 West 30th St.

(®f»l

MALE and FEMALE
VYRAI ir MOTERYS

VYRAI IR MpT^RYS
DIRBI! U. S, VALDŽIOS DARBĄ 

ILGO LAIKO KONTAKTAI'
BEN GREENHOi*TiZ
476 KNICKERBOCKER AVE..

BROOKLYN |L y.
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New Wfo^Mfe?inios
Lankėsi Tolimi Svečiai, De
mokratinių Lietuvių Suva

žiavimo Delegatai

Nacionalio Karo Fondo Vajus 
Pasibaigė, Bet Lietuviai 

Kvotos Neišpildem

Miesto Taryba Diskusa- 
vo Apie Kareivių

Balsavimus
Kariu balsavimo klausimas 

buvo iškeltas diskusijoms mie
sto taryboje kada Pete)- V. 
Cacchione, komunistas tarybos 
narys iš Brooklyn© pareikala
vo tuojau veikti ant jo rezo
liucijos. Cacchionės rezoliuci-

Gruodžio 17-tos popietį pri
buvo kita grupė chikagiečių 
delegačių — gražių merginų, 
moterų, gerų veikėjų — Rai
lienė, Onytė Savukaitė, Vikto
rija Volteraitė, Ona Jokubaus- 
kienė, Ona Garšinskienė. Ne
teko patirti, kur jos apsinak
vojo, bet tai gal ir nesvarbu, 
nes kada šie žodžiai pasieks 
skaitytoją, brooklyniečiai jau 
bus susipažinę su jomis ir su
siradę jų gyvenimo vietą. (Su
važiavimas šaukta gruodžio 
18 ir 19-tai — pirmą dieną 
Liet. Am. Piliečių Kliubo sa
lėj, Brooklyn©, o antrą Web
ster Hall, 119 E. 11th St. New 
Yorke.)

Prievakariais pribuvo pir
mosios Bostono delegacijos na
rės — Kvietkienė ir Vaškienė 
ir atvykusios atraportavo, jog 
iš jų kolonijos kur nors kely
je ritosi didžiulė mašina, pil
na delegatų ir laukiama dar 
kitos grupės pribūnant trauki
niu. Viešnios apsigyveno pas 
gerąją maspethietę Mrs. V.l 
Hilliard ant 64th St.

Taip pat atvyko ir Montel- 
los delegacija ir apsigyveno 
pas buvusius montelliečius 
Juozą ir Oną Zeidatus, 111 
Grand St.

Pribuvo ir veteranai lietuvių 
judėjimo veikėjai ir rėmėjai 
Žvingilai iŠ Jewett, Conn, 
žvingilai kadaise buvo Ke
leivio leidėjai. Ęot tam laikraš
čiui pavirtus fašistiškos propa
gandos organu jų ryšiai su 
juo nutrūko.

Beje, žvingilienė skaitė 
spaudoje, jog suvažiavimo de-j 
legatėms priimti ruošiama va-! 
karienė gruodžio 18-tos vaka
rą, Laisvės salėj', ir jinai atva
žiavo vežina tai vakarienei 
sūriais, šiuos žodžius rašau iš
vakarėse tos vakarienės, penk
tadienio vakarą ir godžiai 
laukiu šeštadienio vakaro. Įsi
vaizduokite sau:

Vištos, dešra ir kai kurie ki
ti farmerski skanumynai iš 
Catskill kalnų srities nuo Kat
rines Sinkevičiūtės.

Sūriai net iš Conn, valstijos 
nuo lietuvių judėjimo vetera
nės žvingilienės. Pridėk mūsų 
biznierių talką, gerųjų pačių 
brooklyniečių gaspadiniu triū
są ir suprasite, jog džiaugs
mas dėl tokio gražaus entu
ziazmo ir draugiško solidaru
mo su šaukėjais suvažiavimo 
gali žmoguje sukelti begalinį 
apetitą.

Šeštadienio i-ytui įpusėjus, 
delegatai pradėjo rinktis bū
riais.

Čia tik iš stoties pribuvo Dr. 
Johana T. Baltrušaitienė, Jo
nas Urbonas, J. K'. Sliekienė, 
pittsburghiečiai, ir jų .kaimy
nai Kazys Levonavičius iš Wil
merding ir J. Mažeika iš Mc
Kees Rocks.

Čia ir detroitiečių delegaci
jos antroji grupė — Dr. M. D. 
ir Mrs. U. Palevičiai, Motiejus 
Batulevičius.

Nespėjus pasisveikinti, apsi
keisti žodžiu su pirmaisiais, 
pribūna J. Lavas ir F. Kvede- 
ras iš Stoughtono, J. Grybas iš 
Norwoodo, Mikolaitis iš Balti
more. Nuo dabar durys jau ne-

PARDAVIMAI
Parsiduoda restauracija, su leidi

mu parduoti alaus (Beer license). 
Pardavimo priežastis — sayinmkas 
nesveikuoju. Galima nupirkti už 
prieinamą kainą. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po seka
mu antrašu: 216 Broadway, Brook
lyn, N. Y. (297-299)

Bargain — $5000. Keturių aukštų 
akmeninis namas dėl trijų šeimynų 
ir krautuvei, gildoma garu — Oil 
Burner. Bizniškoj sekcijoj. Geros 
jeigos, ramu, nėra tiukdymų. Galite 
bite kada kreiptis asmeniškai arba 
tr tefu nuokite EVergreen 8-6751. 
Antrašas: 320 Roebling Street,
^Brooklyn, N. Y. (296-298)

užsidaro, sušalę ir pavargę, 
daugelis važiavę per visą nak
tį, delegatai renkasi skaitlingai 
ir, nežiūrint nuvargio, geram 
ūpe.

Vėlai penktadienio vakarą

Nacionalio Karo Fondo 
kampanija sukėlimui $125,- 
000,000 jau pasibaigė. Origi
naliai vajus buvo skelbtas bū
siant iki gruodžio 7-tos, bet 
nespėjus sukelti laiku reikia-

kis, A. Kalakauskas, Selma 
Jasaitis.

Chas Balčiūnas (LLD 1 kp. 
kreditui) surinko $11. Auko
jo :

Chas. Balčiūnas ir Nellie

ja ragina New York o miesto 
kongresmanus gyvai kovoti už 
vienodą visam kraštui įstaty
mą, leidžiantį visiems ginkluo
tose jėgose esantiems pilie
čiams balsuoti rinkimų dieną.

'atvažiavo Zigmas Janauskas, 
jaunas kanadiečių lietuvių vie
natinio laikraščio Liaudies 
Balso administratorius iš To
ronto, Canada.

Anksti šeštadienio rytą pri
buvo kitos kanadiečių lietuvių 
didžiosios kolonijos žymus jau
nas veikėjas-vadas J. Lesevi- 
čius iš Montreal.

Neužilgo ’įmaršavo kita šiau
riečių lietuvių (mūsų krašto) 
delegacija, iš Lowellio J. M. 
Karsonas ir Stravinskas ir bo- 
stonietis Likas.

Taipgi pribuvo nedidelės, bot 
garsios savo darbštumu vaka-- 
rinės N. Y. valstijos lietuvių 
kolonijos, Rochesterio, atsto
vai B. ir O. Černiauskai. Jie 
apsistoj’o per Černiauskienės 
brolį - brolienę Adams, St. 
Albans.

S. Penkauskas ir Ig. čulada 
iš Lawrence.

V. Kancevičius ir S. Lenkus 
iš Haverhill.

O. Deltuvienė is Baltimore.
P. Radzevičius iš Cleveland.
A. Valinčius ir M. Kaimiškas 

iš Pittston ir Seilius iš kaimy
niško Exeter Boro.

Emilija Žemaitienė, Apoloni
ja Maldaikienė ir J. K. Nava- 
linskienė iš Binghamton, N. Y.

Bronius Valukas iš Mahanoy 
City.

S. Kuzmickas, K. Naravas, 
J. Pacauskas iš Shenandoah.

Mike Vialionis, Shaft, Pa.
Gaila, kad reikalas užbaigti 

šį puslapį priverčia nutraukti 
su jais smagius pasimatymus 
ir atidėti pranešimą apie kitus 
mūsų mylimus svečius iki seka
mos laidos.

Rep.
__________a-------- ----------- ----------

Stampos ir 
Punktai

žalių štampų su raidėm A, 
B ir C, 4-toj maisto knygelėj, 
laikas pasibaigia šiandien, 
gruodžio 20-tą. Stampos varto
jamos pirkimui kenuotų daržo
vių ir vaisių.

Rudos stampos su raidėm L, 
M, N, P, ir Q geros dabar ir 
iki sausio 2-ros.

Cukrui i.ki sausio 15-tos tin
ka stampa 29, ketvirtoj knyge
lėj.

Batams tinka stampa 18 pir
moj knygelėj (kas dar nesu
vartojo) ir orlaivinė stampa 1 
trečioj knygelėj. Jų baigimosi 
laikas nenustatytas.

mos sumos, buvo pratęstas iki 
17-tos.

Fondo vajus buvo vedamas 
bendrai 26 didžiųjų ameriki
nių pašalpos fondų, kurie tei
kia pagalbą ir paramą mūsų 
krašto karinėms jėgoms, o 
taip pat ir talkininkių šalių, 
kare nukentėjusioms. Iš anks
to numatytame budžete did
žiausia suma, 61 milionas, bu
vo skiriama ŪSO, mūsų kraš
to karinių jėgų paramai, o iš 
svetimšališku fondu stambiau
sia suma, virš 10 milionų, ski
riama Russian War Relief, 
Inc., kur įeina ir kare nuken
tėjusių lietuvių šelpimas.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkių lietuviai turėjome $15,- 
000 kvotą, šiuo tarpu aukoms 
rinkti kvitų knygelės tebegrįž
ta, o su jomis priduodama dar 
ir aukų, tad galutinas pasek
mes žinosime vėliau. Tačiai 
jau dabar aišku, kad lietuviai 
savo kvotos būsime nesukėlę 
iei pusės. Tai labai permaža.

Vienok tai nereiškia, kad I 
nedirbta. Kurie dirbo, visi 1 
turėjo didesnių ar mažesnių ■ 
■pasekmių. Nelaimė tame, jog! 
neturėjome gana darbuotojų, i 
kad pasiekti visus lietuvius ir • 
pasidarbuoti tarp kitataučių. 
O tam buvo proga. Keli, ku-, 
rie darbavosi ir tarp kitatau-į 
čių, turėjo geras pasekmes.; 
Darbui taipgi labai kenkė (ne j 
nuo mūsų priklausęs) buvimas 
dviejų atskirų komitetų, nega
lėjimas turėti vieno visus lietu
vius, visas organizacijas pa
dengiančio plano.

Vajus, kaip minėta, pasibai
gė. Tačiau tie, kurie dar ne
aukavę, ar kurie norėtų padi
dinti savo auką, gali tai pada
ryti šiandien. Kiekviena auka 
bus įvertinta ir visos paskelb
tos Laisvėje (kurios dar nebu
vo skelbtos).

Visi turintieji knygeles pra
šomi grąžinti tuojau, 20-tą. 
arba 21-mą, nes prieš šventer 
norime suvesti galutiną atskai 
tą ir perduoti amerikiniam ko 
mitetui.

PRIDAVĖ AUKŲ:

Adelė Kalakauskicnė (LDS 
14 kuopos kreditui, Maspeth) 
viso pridavė $21. Be pirmiau 
skelbtų, per ją aukojo:

Isabellė Lamaitis $2. Po 
$1: J. Vezdūnas (iš Great 
Neck), Alex Stankewicz, J. 
Jasiuk, R. Lamaitis, N. Greviš-

Venta po $5. J.- Byron $1.

Stella Vaitkiene (Moterų 
Apšvietos Kliubo kreditui) su
rinko viso $10. Be pirmiaus 
skelbtų, per ją aukojo:

J. Vaiginis $2, Dougherty 
Liquor Storo ir J. Šapalas po 
$1. K. Grybas 50c.

Jiova Juozapavičienė auko
jo $1, raštinėj, per iždininkę 
L. Kavaliauskaitę.

M. Klimas (Richmond Hill 
organizacijų kreditui) surinko 
$15. Pats aukavo $3. Kitus 
surinko nuo svetimtaučių.

S. Griškus (per LDS 1 kuo
pą) surinko $2. Aukojo: J. 
Jankowski ir Ch. Unguraitis 
no $1.

P. šolomskas surinko $13. 
Aukojo: John Bereheika (sa
vininkas valgomų daiktų krau
tuvės, kampas Lorimer ir 
Stagg gatvių) $5, P. Šoloms- 
’<as $3. Po $1 : G. Wareson, 
L Gudeliauskas, J. Siurba, A. 
olynas (iš Binghamton), L. 
"avrilovich.

Daugiau rinkėjų ir aukoju
sių bus skelbiama sekamose 
laidose. S. Sasna.

Queens darbiečiai stos dar
ban mobilizuo^iy^avo susiedi- 
ias už prezidento Roosevelto 
rogramą.

Didžiumos vadui Joseph 
Sharkey pavyko nustumti re
zoliucijos svarstymą tolyn, 
pastumiant ją taisyklių komi
sijai. Esą, jis “ne priešingas 
karių balsavimui,” bet abejo
jąs tinkamumu prezidento 
Roosevelto plano pavesti ba
loto tvarkymą federalei vy
riausybei. Prezidento Roose
velto planas yra maždaug iš
reikštas Lucas-Green biliuje, 
kuris reikalauja leisti balsuo
ti visiems kariškiams pilie
čiams.

Įteikdamas rezoliuciją Cac
chione ragino kauncilmanus 
laikytis vieningai, visiem pasi
sakyti už teisę baloto kariš
kiams. Jis siūlė rezoliuciją 
priimti, kaipo visos tarybos 
sumanymą, žadėdamas iš
traukti savo vardą, nereika
lauti būti atžymėtu pirmuoju 
ir vienatiniu sumanytoju. Di
džiuma su tuo nesutiko. Tada 
Cacchione reikalavo tuojau 
svarstyti, bet ir svarstymas 
nustumta toliau.

Reakcininkai bijo atvirai iš
stoti prieš balsavimus kariams, 
nes žino visuomenės sentimen
tą. ir nenori duoti kariams 
balsavimų, nes bijo, kad ka
riai balsuotų progresyviškai. 
Reakcininkai mano, jog ka
riai tinka tik mirti, ne balsuo
ti.

Scena iš Samuel Goldwyno puikaus judžio “The 
North Star,” perstatančio Sovietu Sąjungos žmonių 
linksmą gyvenimą pirm karo ir karo laiko kovas prieš 
nacius. Filmą jau kelinta savaitė sėkmingai rodoma 
dviejuose teatruose — New Victoria ir RKO Palace, 
Broadway ir 46th ir 47th Sts., New Yorke.

Moteris Kaltinama
Trukdyme Drafto

BROOKLYN

LABOR LYCEUM

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti į mūsų

Mrs. Carmcla S. Topazio, 
Lokalinės Drafto Tarybos 735, j 
Yonkers, sekretoriaus padėję-1 
ja, sulaikyta po $500 kaucija 
teismui. Ją kaltina, kad jinai 
nuslėpus savo vyro ir savo se
sers vyro dokumentus, kad 
pratęsti jų buvimą namie. Ji 
sako, kad vyrai nežinoję apie 
sumetimu.

I Le VANDAf FUNERAL PARLORS
IncorporatedI J. LEVANDAUSKAS

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE |
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 4
NIGHT — HAvemeyer 8-1158. z

DARBININKŲ ĮSTAIGA
SAI.fiS dėl Balių. Koncertų, Banketų, 
Vestuvių. Susirinkimų ir tt. Puikus 
steiėius su naujausiais (taisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS

Kai.nos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tcl. STagg 2-8842

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
naujus 
lūs ir 

.sudarau 
įrikoniškais.
Įkalui esant
1 padidinu tokio 
'/ dydžio, kokio pa
geidaujama, Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St. Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLcnmore 5-6191

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

> £

J/' PARAMOUNT CABARET g
U 473 GRAND ,ST. BROOKLYN, N. Y. h

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

■ LITUANIGA SQUARE RESTAURANT |

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių.
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVENUE

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

i

to

LIETUVIŠKAS

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

Juozas Zeidat 
Savininkas

L

411 Grand St Brooklyn J

Paveikslas iš filmos “Happy Land,” rodomos Roxy 
Teatre, 7th Avė. ir 50th St.? New Yorke.

I 
} •f •?. i' 
I
•Y 
J 
it 
Y
£

Stanley Rutkūnas
SAVININKAS BROOKLYN

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadien’ais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

. Tel. EVergreen 4-9612

. / , '''

I Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki Jūsų anglis išsibaigs ikį, paskutiniam 

vL kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 
w sunkus pristatymas anglies.

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

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

TELEFONAS EVERGREEN 7-1661

PIRKITE ANKSTI

282 Union Avė.

$3.00

Prices Subject to Federal Taxi

>25.00

Ekspertą* 
laikrodžių . 

ir džiūlerių 
taisytoja*

701 Grand St
TeL Stagg 2-2173

Didelis 
pasirinkimas 
pasidabinimo 

Setų nuo
$1.95 ir aukštyn.

Daimontaa 
jdedama 

lum* belaukiant

ROBERT LIPTON
JEWELER

Brooklyn, N. Y.
Atdara vakarais.

GODDESS
of TIME

17 |awat«

Bulovą
The Gift of 
o Lifetime I

$3/50




