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Tik Pusė Šventos Tiesos.
Ką Jie Apgaudinėja?
Kas Per Vieni Žadeikis,

Budris ir Daužvardis?
Netikėjau, Bet Įtikino.
Kunigėlis Juodoje Rolėje.
Amžinas Sugedimas.
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Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

Naujienos (rugs. 15 d.) ra
šo :

’’Ką p. Smetona atstovauja, 
kurio taip pasigedo Pittsbur- 
ghe p. Aukštakalnis? Jisai at
stovauja fašistišką diktatūrą, 
kuri Lietuvoje sutrempė žmo
nių laisvę ir pilietines teises, 
kuri smurtu valdė kraštą ir 
stengėsi įskiepyti liaudžiai Ita
lijos juodmarškinių ‘idėjas.’

“Būtų iš tiesų buvęs ‘puikus 
patarnavimas’ Lietuvai, jeigu 
Amerikos lietuviai... būtų 
pasikvietę tą fašizmo prakti- 
kuotoją ir garbintoją—kaip 
tik tuo laiku, kai juodmarški
nių režimas Italijoje sugriu
vo I”

Šventa tiesa, bet tik pusė 
jos. Kruvinasis Smetona atsto
vauja fašistišką diktatūrą. Bū
tų gėda tą sutvėrimą leisti į 
bet kokį Amerikos lietuvių są- 
skridį. Todėl, žinoma, gerai, 
kad jo neįsileido Pittsburgho 
konferencija.

Bet kas iš to? Tai konfe
rencijai vadovavo to fašistiš
kos diktatūros atstovo (Smeto
nos) agentai. Ten buvo gra
žiai priimti, ten dalyvavo, ten 
vadovavo žadeikis, Budris, 
Daužvardis, Grinius.

To negalės užginčyti nei 
Grigaitis, nes jis savo laikraš
tyje įdėjo tų Smetonos agen
tų prakalbas. įdėjo su užgyni
mu ir pasididžiavimu.

Tai ar ne tas pats, kaip 
įsileidimas ir pavedimas vado
vybės pačiam Smetonai? Ką gi 
žadeikis, Budris ir Daužvardis 
atstovauja, jeigu ne tą pačią 
fašistišką diktatūrą ? Argi ne 
juos Smetona paskyrė? Argi 
jie neatstovavo Smetonos kru
vinojo režimo?

To režimo nebėra. Jis sunai
kintas. Jeigu nuėjo velniop 
Smetona, turi eiti ir jojo agen
tai. Ar ne taip? Taip.

Tai ar ne veidmainiauja ta- 
rybininkai, kai jie neva atme
ta Smetoną, bet iš Smetonos 
agentų instrukcijas ima ir su 
jais bučiuojasi?

Ką doras žmogus pasakytų 
tam, kuris tvirtintų: Hitleris 
velnias, šėtonas ir dar kitoks. 
Jį reikia pakarti ir sušaudyti. 
Bet kas kita su Goeringu, 
Goebbelsu ir Papenu. Jie pui
kūs. Su jais reikia bučiuotis. 
Juos reikia gerbti. Jų vadovy
bės reikia klausyti.

Kaip tik šitaip bando ap
gaudinėti Amerikos lietuvius 
Grigaičiai ir šimučiai.

Dar niekur, o niekur nėra 
Smetonos atmetę bei pasmer
kę žadeikis, Budris ir Dauž
vardis. Jie tebesiskaito Smeto
nos režimo atstovais, žadeikis 
net tarybininkų konferencijoj 
Brooklyne yra griežtai pasisa
kęs už atsteigimą Smetonos 
režimo Lietuvoje, už taip va
dinamą “vyriausybės kontinui- 
tetą.”

Kas spjaudo Smetonai barz- 
don, bet bučiuoja žadeikį, tas, 
švelniausiai pasakius, yra pir
mos rūšies veidmainis.

Aną dieną mūsų bostoniškis 
korespondentas rašė, kad kun. 
J. Prunskis yra parašęs, o So. 
Bostono Darbininkas yra išlei
dęs ir platina apgavingą lape
lį apie “Liurdos stebuklus.’’ 
Nenorėjau tikėti, maniau, kad 
kun. Prunskis ir kunigai iš 
Darbininko štabo nebus jau 
taip sugedę ir žemai nupuolę.

Bet dabar įsitikinau, jog ko
respondentas rašė tikrą tie
są. Vienas frentas tą lapelį 
prisiuntė ir man dėl persitik
rinimo.

Skaitau ir stebiuosi: Kaipgi 
(Tąsa 5-me pusi.)
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BRIANSKAS JAU TIKRAI ATIMTAS IŠ HITLERININKUV:

AMERIKIEČIAI IR AUSTRALAI UŽĖMĖ LAE, N. GUINEJOJ
Talkininkai Užtaisė 
Siųstus Bėgantiem 

Iš Lae Japonam
Australija. — Generolo 

MacArthuro komanduoja
mi, amerikiečiai ir austra- 
liečiai paėmė Lae, svar
biausią karinę japonų sto
vyklą ir tvirtumą šiauri
niai - rytiniame Naujosios 
Guinejos pajūryje, po dvy
likos dienų audringų atakų 
prieš japonus.

Nedaugelis priešų ištrū
ko iš Lae, o bėgantiems ja
ponų likučiams Talkininkai 
užtaisė slastus aukštuose 
kalnuose į šiaurius nuo Lae.

Lae-Salamaua ruožte Ja
ponija turėjo apie 20,000 
kariuomenės, kurios jau tik 
menki palaikai teliko, o ir 
šiems gręsia sunaikinimas 
bei suėmimas.

Geenrolas MacArthur 
pareiškė: “Lae pergalė lai
mėta, nežiūrint, kad prie
šai čia galėjo naudot dau
giau jėgų, negu Talkinin
kai. Tai rimtas smūgis ja
ponams.”

Vis Smarkėja Amerikos 
Pabūklų Gamyba

Washington. — Jungtinės 
Valstijos dabar pasistato 
po 7,500 lėktuvų per mėne
sį, arba 90,000 lėktuvų me
tams, ir beveik po penkis 
prekinius laivus per dieną, 
kaip prez. Rooseveltas pra
nešė pastarajame savo pa
reiškime kongresui. Nuo 
rugpjūčio mėnesio dar žy
miai pakilo karo pabūklų 
gaminimas.

Per du mėnesiu, kol kon- 
gresmanai ir senatoriai 
atostogavo, tai buvo pasta
tyta 281-nas prekinis lai
vas, viso 3,200,000 tonų.

Amerika dabar statosi 
submarinus beveik 50 pro
centų greičiau, negu bet ka
da. Nuo karo pradžios šioj 
šalyj pagaminta 66 procen
tais daugiau žibalo ir gazo
lino, 40 proc. daugiau ang
lies, 300 proc. daugiau che
mikalų, 125 proc. daugiau 
geležies rūdos, 106 proc. 
daugiau plieno ir 79 proc. 
daugiau vanden-elektrinės 
jėgos.

Per pirmuosius aštuonis 
mėnesius šiemet Jungtinė
se Valstijose pastatyta 23,- 
000 tankų ir pagaminta 40,- 
600 artilerijos kanuolių, 
kaip pranešė prez. Roose
veltas.

AR MUSSOLINIS?
Per Berlyno radiją šešta

dienį kalbėjo asmuo, kurį 
naciai vadino Mussoliniu. 
Jis keikė Italijos karalių ir 
maršalą Badoglio už pasi
davimą Talkininkams ir 
šaukė italus kariaut išvien 
su Hitleriu.

BUSIMIEJI KARO ŽYGIAI, PAGAL
PREZ. ROOSEVELTO PAREIŠKIMĄ

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas rugs. 17 d. sa
kė savo pareiškime Jungti
nių Valstijų kongresui, kad 
jis su Anglijos premjeru 
Churchillu ir abiejų kraštų 
kariniais vadais iš anksto 
suplanavo ne tik įsiveržimą 
Italijon, bet nustatė laiką 
ir vietas kitiems smūgiams 
bei įsiveržimams prieš Vo
kietiją ir Japoniją.

Priešai bus pliekiami tol, 
kol vokiečių ir japonų ka
ro galybė taps į dulkes su
daužyta ir perinčios karus 
jų militaristų gaujos visiš
kai nušluotos: “Mes nega-, 
lėtume sakyt, kad laimėjo
me visuotinę pergalę šiame 
kare, jeigu būtų leista pa
saulyje išlikt bet kokiam 
fašizmo pėdsakui viename 
ar kitame nelabame jo pa
vidale,” pareiškė preziden
tas.

Jis priminė Talkininkų 
laimėjimą Sicilijoj ir‘dabar
tinę “labai sunkią mūsų ko
vą į pietus nuo Neapolio” 
Italijoj, kur mes taipgi ken
čiame skaudžių nuostolių.

Prez. Rooseveltas nupei
kė tuos, kurie kritikuoja 
Amerikos ir Anglijos val
džias už antrojo fronto ati
dėliojimą prieš nacius va
karinėje Europoje. Tie 
žmonės, anot jo, nesupran
tą tokio žygio sunkenybių 
ir pavojų.

SEKAMIEJI KARO 
ŽYGIAI

Prezidento pareiškimas 
rodo, jog nepertolimoj atei
tyj amerikiečiai ir anglai 
darys sekamus karo veiks
mus:

Iš stovyklų, kurios bus 
Italijoj įsteigtos, Talkinin
kų lėktuvai kirs galingus 
smūgius pietinei ir vakari
nei Vokietijai.

Įsiveržimai bus daromi į 
silpnesnes, opiąsias vietas 
vadinamas europinės Hitle
rio tvirtumos.

Bus pasmarkinta dvasinė 
ir kitokia kampanija, kad 
ištraukt iš karo nacių pa
kalikus — Rumuniją, Ven
griją, Suomiją (Finliandi- 
ją) ir Bulgariją, — kur 
“žmonės tikrai nerimauja 
ir vis labiau trokšta tai
kos.”

Bus taikoma smūgiai į 
tokias Hitlerio pavergtas 
šalis, kurių gyventojai rems 
įsiveršiančius Talkininkus.

Savo laiku bus padarytas 
įsiveržimas į pačią Vokieti
ją, kaip kad Sovietai dabar 
reikalauja.

Japonijai bus smogiama 
iš šiaurių ir rytų, pietų ir 
vakarų.

Chinija gauna jau dau
giau pagalbos, negu pirma; 
ir Talkininkai iš oro plieks 
japonus Chinijoj ir Bur- 
moj, “iki mes galutinai, pri

d

sirengsime kirst į pačią Ja
ponijos širdį.”

“Mums dar toli iki galu
tinos pergalės bent vienoje 
karo srityje,” sakė prezi
dentas. Reikią iš anksto su
kaupt tikrai užtenkamai jė
gų Anglijoj pirma, negu 
Talkininkai iš ten galės 
“smogti ne tik vienon link- 
men, bet daugelin linkmių 
su milžiniškomis, nusle
giančiomis jėgomis.”

RUSŲ ŽYGIAI ŽAVI 
AMERIKIEČIUS, SAKO 

ROOSEVELTAS
‘‘Kiekvienas amerikietis 

susižavėjęs gėrisi tais di
džiojo kūjo smūgiais, ku
riuos rusų armijos kerta 
naciams įsiveržėliams, šią 
vasarą niekur vokiečiams 
nepavyko žygiuoti pirmyn 
prieš rusus, kaip kad 1941 
ir 1942 m. Visai antraip, 
rusai sudavė didžiausią ka
rinį smūgį nuo to laiko, kai 
Napoleonas 1812 m., buvo 
priverstas grįžti” iš Mas
kvos,— pareiškė prez. Roo
seveltas :

“Rusai atgriebė Charko
vą, Stalino miestą ir kitas 
tvirtumas, atidarė sau Uk
rainą ir Doneco Baseiną, 
atvadavo milionus akrų ge
ros žemės, šimtus gyvena^ 
mųjų vietovių, nudžiugin
dami ištisą pasaulį; ir ru-

MOLOTOVAS RAGINA GREIT 
SUŠAUKT MASKVOJ TALKI

NINKŲ ATSTOVŲ SUEIGĄ
London. — Patirta, jog 

Sovietų Sąjunga siūlo~su- 
šaukt Amerikos ir Anglijos 
užsienių ministerių pasita
rimą su Sovietų užsienių 
komisaru Molotovu Mas
kvoje spalių mėnesį.

Molotovas pareiškė, kad 
laikant tokią sueigą Mas
kvoj jis, gaudamas premje
ro Stalino nurodymus, galė
tų geriau atsakyt įvairius 
sienų (rubežių) ir politi
nius klausimus, negu susi
rinkus Londone, kaip kad 
pageidavo anglai-amerikie- 
čiai.

New Yorko Times kores
pondentas J. B. Reston spe
cialiai pranešė savo laikraš
čiui, kad Anglijos ir Jung
tinių Valstijų valdžios, tur
būt, sutiks su Molotovo pa
raginimu ir siųs savo užsie
nių reikalų ministerius 
Maskvon.

Amerikos valstybės sek
retorius (užsieninis minis- 
teris) Cordell Hull jau se
niau yra pareiškęs noro as
meniškai pasitarti su Molo
tovu ir Anglijos užsienio 
reikalų ministerių A. Ede
nu. Bet seno Hullo gydyto
jai biją, kad tolima jo kę

sų kova dabar eina linkui 
nušlavimo visų vokiečių iki 
paskutinio nuo rusų žemės 
— linkui įsiveržimo į pačią 
Vokietiją.

“Talkininkų kova šiauri
nėje Afrikoje, Sicilijos užė
mimas, mūšiai Italijoj ir 
verstirtas reikalas vokie
čiam naudoti didelį skaičių 
savo lėktuvų padangėse Ho- 
landijos, Belgijos ir Franci- 
jos prieš mūsų daromas 
atakas iš oro, tikrai davė 
svarbios paramos rusų ar
mijoms visu žygiuojančiu 
pirmyn jų frontu nuo Le
ningrado iki Juodosios Jū
ros. Mes taip pat žinome, 
jog mes padedame tam žy
giavimui, priversdami Vo
kietiją laikyti daugelį jos 
divizijų Balkanuose, pieti
nėje Francijoje ir pagal 
Anglijos Kanalą.

“Panašiu būdu įvykiai 
Viduržemio Jįiros srityje 
tiesioginiai atšiliepia karui 
prieš Japoniją.”

Prez. Rooseveltas taip 
pat ragino dar smarkiau 
gamint karo pabūklus, iš
leist įstatus naudai sugrį- 
šiančių po pergalės mūsų 
karių, ir pareiškė viltį, jog 
bus įsteigta pastovi taika ir 
teisingas bendradarbiavi
mas tarp Jungtinių Valsti
jų ir kitų kraštų.

lionė į Maskvą pakenktų 
Hullo sveikatai.

Politiniai žinovai Londo
ne, tačiau, teigia, kad jeigu 
Hull negalėtų pats vykti 
Maskvon, tai Amerika at
siųs ten kitą savo valstybės 
departmento atstovą.

Sovietai Laimi Naujas 
Didžias Pergales

Lonldon, rugs. 19. — Rau
donoji Armija atėmė iš vo
kiečių Pavlogrado miestą, 
svarbų geležinkelių mazgą, 
34 mylios nuo didžiojo pra
monės centro Dniepropet- 
rovsko, prie Dniepro upės; 
perkirto naciam geležinke
lį tarp Kijevo ir Černigovo, 
gubernijos miesto, ir užė
mė punktus jau tik už 6 
mylių nuo Černigovo.

Raudonarmiečiai, mar- 
šuodami artyn Roslavlio ir 
Smolensko, nukirto prie
šams geležinkelį tarp 
Briansko ir Roslavlio.

Partizanai iš Briansko 
srities miškų užklupo hitle
rininkus ir atėmė iš jų 20,- 
000 rusų moterų ir vaikų, 
kurie buvo gabenami Vo-

Apart Briansko, Sovietai 
Paėmė Didelius Bežicos 

Ir Osipenko Miestus
London. — Sovietų mar

šalas Stalinas rugs. 17 d. 
pranešė specialiu patvarky-, 
mu, kad Raudonoji Armija' 
atėmė iš vokiečių Brianską! 
ir Bežicą miestą, penkios, 
mylios į šiaurkavarius nuo 
Briansko.

Pirm karo Brianskas tu
rėjo 85,000 gyventojų, o Be- 
žica (pirmiau vadinta Or- 
džonikidzegradu) — 100,- 
000. Tai du svarbūs pramo
nės miestai, kur buvo stato
ma garvežiai, vagonai ir 
veikė didžiulės plieno liejy
klos, cemento, mašinerijos 
ir kiti fabrikai.
. (Naciai tris kartus patys 
sau prieštaravo savo prane
šimuose apie Briansko liki
mą.)

Talkininkų Kanuolės 
Jau Pasiekia Neapolį
Šiaur. Afrika, rugs. 19.— 

Penktoji amerikiečių - ang
lų armija Salerno fronte 
nubloškė vokiečius iki 14 
mylių’atgal nuo jūros, atė
mė dar 11 mylių ilgio pa
krantę į petus nuo Salerno 
miesto ir užėmė Roccadas- 
pide, Battipaglia ir Altavil- 
la miestelius ir didelę Mon- 
tecorvino lėktuvų stovyklą.

Talkininkai taip pat užė
mė Procida salą, 12 mylių 
į pietų vakarus nuo Neapo
lio miesto, didžiausio Itali
jos uosto: Ischia salą, 16 
mylių nuo Neapolio ir tik 7 
mylios nuo sausumos. Tą 
pačią dieną jie paėmė Pon- 
za salą, 70 mylių į vakarus 
nuo Romos ir 67 mylios nuo 
Neapolio.

Iš Procidos salos anglų - 
amerikiečių artilerija jau 
pasiekia Neapolį.

Aštuntoji anglų armija, 
susijungus su Penktąja 
amerikiečių- anglų armija, 
jau skersai visos Italijos, į 
pietus nuo Neapolio - Sa
lerno, grumiasi pirmyn 150 
mylių ilgio frontu. Talki
ninkų karo laivai ir lėktu
vai be atlaidos pleškina na
cių linijas ir jų užfrontę.

Dvi italų divizijos išmušė 
vokiečius iš didžiulės Sar- 
dinijos salos.

Viso Talkininkai užėmė 
jau virš 18,000 ketvirtainių 
mylių Italijos ploto.

kieti jon.
Sovietiniam kovūnam pa

siekti Kijevą jau tik 40 my
lių telieka. Visu 750 mylių 
frontu raudonarmiečiai per 
dieną pažygiavo dar 3 iki 
12 mylių pirmyn ir atvada
vo 750 gyvenamųjų vietų, 
o tarp jų — daugelį svar
bių miestų ir geležinkelio 
stočių.

Vokiečiai dvejus metus 
išlaikė Brianską savo ran
kose ir pavertė šį į vieną iš 
galingiausių savo tvirtumų 
tarp centralinio ir pietinio 
frontų.

Atvaduodami Brianską, 
Sovietai dabar nukirto na
ciams tiesioginius geležin
kelio susisiekimus tarp tų 
dviejų frontų. Brianskas 
yra mazgas septynių gele
žinkelių, einančių į Mask
vą, Kijevą, Gomelį, Kurską 
ir k t.

Raudonarmiečiai persi- 
grūmė per 1,500 pėdų plo
čio Desnos upę ir šturmu 
paėmė Brianską, stovintį 
kalnuotoje vakarinėje tos 
upės pakrantėje, nuo ku
rios naciai žėrė pragarinę 
savo artilerijos ugnį.
LAIMĖJIMAI UKRAINOS 

FRONTE
Ukrainoj fronte sovieti

niai kovūnai tą pačią dieną 
užėmė punktus jau tik už 
16 mylių nuo geležinkelio ir 
vieškelio tarp Kijevo, Uk
rainos sostinės, ir Černigo
vo, gubernijos miesto.

Maršuodami pirmyn Azo
vo Jūros pakrantėmis į va
karus linkui Melitopolio, 
raudonarmiečiai paėmė 
Osipenko, 52,000 gyventojų 
miestą su geležinkelio sto- 
čia ir jūrine prieplauka, 42 
mylios į pietų vakarus nuo 
Mariupolio.

Pirmiau tas miestas va
dinosi Berdiansku, bet ne
seniai pervardintas į Osi
penko, pagarbai žuvusios 
šaunios Sovietų lakūnės 
vardu Osipenko.

Raudonoji Armija, be at- 
laido stumdama priešus at
gal, grūmoja geležinkeliui 
einančiam tarp Krimo pus- 
salio ir Ukrainos, ir paėmė, 
pozicijas arčiau kaip 40 
mylių nuo to geležinkelio,., 
kuris būtų labai reikalingas 
nacių pasitraukimui iš Kri
mo. Sovietai taipgi stato 
tiesioginin pavojun vokie
čius Priluki, Poltavoj, Pav*‘ 
lograde ir Zaporožėje.

Tą dieną raudonarmie
čiai užmušė 5,700 vokiečių, 
atvadavo daugiau kaip 360 
gyvenamųjų vietovių ir pa
grobė daug priešų reikme
nų, tame skaičiuje 53 gar
vežius.

Atvyksta Amerikos 
Atstovas iš Maskvos 
Washington. — Atvyksta 

iš Maskvos adm. Standley, 
Amerikos ambasadorius, 
matyt, dėlei pasitarimų pa
ruošimo tarp Stalino, Roo- 
sevelto ir Churchillo.

Anglijon atvyko Ameri
kos laivyno sekr. Knox.



Antras Puslapis . . 
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Pažangusis Amerikos 
Jaunimas Ruošiasi 

Kurti Naują Or
ganizaciją

Š. m. spalių 15 d. Jaunųjų Komunistų 
Sąjunga (Young Communist League) 
turės savo suvažiavimą, kuriam jau da
bar josios nariai ir veikėjai ruošiasi. 
Vienas tokių veikėjų, Max Weiss, para
šė išsamų straipsnį Komuniste (The 
Communist) už rugsėjo mėnesį.

Straipsnio autorius analizuoja dabar
tinę jaunimo padėtį ir jo uždavinius. 
Jis taipgi nušviečia busimojo JKS su
važiavimo pasibrėžtąją darbų dienotvar
kę, kuriai vyriausias pasiūlymas bus se
kamas:

“.... pakeisti JKS. programą ir 
vardą, taipgi praplėsti josios vado
vybę tikslu, kad sukurti naują su
vienytą anti-fašistinę jaunimo orga
nizaciją.”

Kaip matome, šis trumpas pareiški
mas apima labai plačią sritį—geriau ta
riant: paliečia visą eilę esminių klausi
mų, susijusių ne tik su JKS, bet ir su 
visu Amerikos jaunimu.

Be to, suvažiavimas, aišku, lies karo 
laimėjimo klausimą: antrojo fronto ati
darymą, žmonių mobilizavimą karinėms 
pastangoms stiprinti, iMt.

Karas ir Mūsų Jaunimas.
M. Weiss įdomiai apibrėžia šių dienų 

Amerikos jaunimą, jo padėtį, jo charak
teristiką. Karas, jis nurodo, pakeitė vis
ką. Jo žodžiais:

“Dabartine Amerikos jaunimo gent
kartė yra karinė gentkartė. 18-kos me
tų amžiaus jaunuolis, besivelkąs mūsų 
šalies uniforma, taip pat kaip ir jojo 
piylimoji, sakanti jam sudie, nežino ki
tokio pasaulio nuo savo 14-kos metų am
žiaus, kaip pasaulį esantį kare...”

Tai trumpas, bet ryškus ir būdingas 
charakterizavimas šių dienų Amerikos 
(žinoma, ir viso pasaulio) jaunimo pa
dėties.

Ir nūnai ši karinė amerikiečių jauni
nimo gentkartė yra paskirstyta į dvi 
milžiniškas kolonas: į kovotojus unifor
mose ir kovotojus overalluose—darbinin
kus, dirbančiuosius karinėje pramonėje.

Išeinant iš to, jaunime, nepaisant, ku
riai kolonai jis priklauso, kyla nauja 
galvosena, naujos idėjos, apie kurias 
jaunimas seniau mažai tepagalvojo.

’ Karas, karo frontai priverčia jauni
mą gaivėti tarptautiniai. Mūsų krašto 
■politika taipgi keičiasi, krypdama dau
giau linkui tarptautinio bendradarbiavi
mo. Jaunuoliai, išgabenti į užsienius, 
•susipažins plačiau su pasauliu — asme
niniai susipažins. Jaunimas kariuome
nėje ir namieje, nepaisant visko, arčiau 
•susipažins ir su tuo pasauliu, kuris iki 
šiol buvo bandoma nuo Amerikos žmo
nių atskirti — su Tarybų Sąjunga ir 
josios didvyriškais žygiais. Jaunimas 
pradeda suprasti artimo bendradąrbia- 
•vimo tarp Jungt. Valstijų ir SSSR rei
kalą.

Mūsų jaunimas, bus jis kariuomenėje 
ar naihieje, vieną žino ir supranta: jis 
negalės pakęsti tokio pokarinio pasau
lio, kuriame viešpatautų nedarbas.

Vis tai reikšmingi bruožai, kurie, no- 
H kas ar nenori, įsispaudžia į šių dienų 
jaunimo sąmonę. Ir tasai faktas mūsų 
jaunimą keičia taip, kaip niekad seniau 
nekėitė.

Reikalas Pakeisti jaunimo Judėjimo 
O^gahlžacineš Formas.

Jeigu taip, tai ir jaunimo organizaci
ja, Kuri iki Šiol buvo Žinoma kaip Jau
nųjų. Komuništų Sąjunga, privalo keisti

savo vardą, privalo keisti fcaVo kai bi
riuos darbo in’etodus, privalo plėsti savo 
veikimo bazę, privalo pasidaryti anti
fašistinė, pažangi organizacija, kurioje 
galėtų rasti Vietą platieji jaunimo sluog- 
sniai.
■ Rėikia pasakyti, kad ir iki šiol JKS 
nebuvo komunistinė ta prasme, kokia, 
sakysime, yra USA Komunistų Partija. 
Ji veikė nuo partijos nepriklausomai, 
nariams drausmė bei disciplina nesuly
ginant buvo laisvesnė ir visas darbas 
turėjo kitokią spalvą. Bet projektuoja
moji jaunimo organizacija busianti dar 
platesnė ir laisvesnė, jei taip galima iš
sireikšti.

Max Weiss’as siūlo sekamus JKS. su
važiavimui punktus svarstyti dėl naujos 
jaunimo anti-fašistinės organizacijos 
įkūrimo:

1. Visųpirmiausiai naujoji organizaci
ja privalo statyti savo darbų centre vi
sų žmonių subūrimą, sumobilizavimą ka
rui laimėti. Į tai įeina reikalavimas ati
daryti antrąjį frodtą šiemet, kad dar 
1943 metais hitlerizmas būtų sunaikin
tas ir Europoje karas laimėtas.

2. Naujoji organizacija, kurią sudarys 
išimtinai jaunimas, privalo būti įstaiga, 
gelbstinti jaunimui sudaryti savo cha
rakterį; ji privalo šviesti jaunimą, se
miant savo jėgą ir įkvėpimą iš darbi
ninkų judėjimo.

3. Naujoji organizacija privalo stovėti 
greta su darbininkų judėjimu, nes mo
derninėje draugijoje darbininkų judėji
mas yra pati demokratiškiausia ir pa
žangiausia visuomenės dalis; tai yra 
Amerikos demokratijos nugarkaulis.

4. Naujoji organizacija privalo pasi
aukoti mūsų tautai tarnauti, gelbėti 

’darbininkų judėjimui ir bendrai visam 
jaunimui, drąsinant pastarąjį imtis at
sakomybių kaipo šalies piliečiai, ir da
lyvauti ekonominiame ir politiniame mū
sų tautos gyvenime.

Jaunimas ir Demokratija.
5. Naujoji organizacija privalo remtis 

mūsų krašto demokratinėmis įstaigomis, 
ji privalo pasižadėti saugoti ir ginti 
Jungt. Valstijų konstituciją; kelti vie
šumon ir kovoti prieš visokius fašistų 
ir reakcininkų pasimojimus silpninti ir 
sunaikinti Amerikos demokratiją iš vi
daus arba iš lauko; ji tjiri ęinti visų 
žmonių civilines laisves, religijos laisvę 
ir ginti lygias visiems žmonėms teises; 
pasmerkti visokius “supratimus” apie 
rasinę arba tautinę viršenybę.

6. Naujoji organizacija privalo ginti 
svarbiuosius jaunimo interesus, kovo
jant už jų ekonomines, visuomenines ir 
politines teises; gelbėti jaunimui užtik
rinti sau saugumą ir laimę, saugojant 
namus ir šeimą ir garantuojant jauni
mui švietimąsi, darbą ir pasilinksmini
mą. .

7. Naujoji jaunimo organizacija 
privalo dirbti tam, kad įtraukus negrų 
jaunimą į mūsų tautos gyvenimą.; ji tu
ri reikalauti panaikinti džimkrojizmą ir 
visokį atskyrimą juodveidžių nuo baltų
jų; ji privalo dirbti, kad apvienyti juod- 
veidžius su baltaisiais, suteikiant pir
miesiems pilną ekonominę ir politinę ly- 
gybę.

8. Naujoji jaunimo organizacija pri
valo padėti jaunimui susipažinti su žmo
nijos kultūrinėmis vertybėmis, su menu 
ir mokslu, taipgi su sportu.

9. Naujoji organizacija privalo kelti 
ant aukštesnio lygio Asmeninę jaunuo
lių moralybę ir etiką, prisirišimą prie 
švaraus gyvenimo principų, užsilaikyti 
sveikais, kad ištobulinti savo sveikas są
mones sveikuose kūnuose.

Jaunimas ir Tarptautizmas
10. Naujoji organizacija privalo at

mesti bet kokius mokymus apie tautinį 
atsipalaidojimą, atsiskyrimą. Atžaga
riai, ji privalo skiepyti tarptautizmo 
dvasią, apie bendradarbiavimą su viso
mis tautomis ir visais žmonėmis, kovo
jančiais už laisvę, prieš fašizmą, prie
spaudą ir tyroniją. Ji privalo dirbti, 
kad sustiprinti Jungtinių Tautų koalici
ją, ypačiai stiprinti ir plėsti bendradar
biavimą tarp Jungtinių Valstijų ir Ta
rybų Sąjungos,—dviejų didžiausių pa
saulyje demokratijų, kurios, nors turi 
skirtingas visuomenines sistemas, bet 
bendrą reikalą gyventi draugiškai ir iš
vien veikti.

11. Jinai privalo pasiaukoti darbui už 
dabartines jaunimo gentkartės suvieniji
mą dėl suvienijimo darbininkų ir visos 
liaudies.

12. Naujoji jaunimo organizacija pri
valo dirbti, kad praplėsti demokratiją 
visose mūsų krašto srityse: ekonominė-

MASKVOS KONFEREN
CIJA ĮVYKS TRIJŲ SA

VAIČIŲ BĖGYJ.
Niūjorkiškio dienraščio 

PM korespondentas Londo
ne, Mr. Frederick Kuh, pra
neša savo laikraščiui (penk
tadienį) įdomią žinią. Jis 
sako, kad trijų savaičių bė
gy j Maskvoje įvyks Anglų- 
Sovietų - Amerikiečių kon
ferencija, kurią sudarys ši
tų kraštų užsienio reikalų 
ministeriai.

Tuojau po Quebeko kon
ferencijos buvo skelbta, 
būk trijų didžiulių Jungti
nių Tautų užsienio reikalų 
ministerių konferencija į- 
vyks gal Washingtone, o 
gal Londone. Bet dabar jau 
tikrai žinoma, kad ji įvyks 
Maskvoje. Anglų atstovas 
su savo štabu, Anthony 
Eden, jau esąs Maskvoje.

Kas toje konferencijoje 
atstovaus Jungtines Vlasti- 
jas? Šiuos žodžius rašant, 
dar ‘ nežinoma. Menama, 
kad valstybės sekretorius 
Mr. Hull vargiai begalės 
ten nuvykti. Jis persenas, 
jo sveikata silpna tolimai 
kelionei padaryti. Tai kas 
ten mus atstovaus? Gal 
Hopkinsas, gal kas kitas. 
Greita ateitis parodys.

Maskvos konferencija bus, 
be abejo, labai svarbi. Be 
kitko, ji išlygins daug ne
susipratimų, kliudančių An 
glų - Sovietų - Amerikos 
koalicijos harmonijai. Ten 
bus svarstytas ir antrasis 
frontas — to, sako Mr. 
Kuh, Molotovas tikrai rei
kalaus.

O kai ši koneferencija at
liks daug “kirvinių” darbų, 
tuomet, menama, suvažiuos 
prez. Rooseveltas, ministe- 
ris pirmininkas Churchillas 
ir maršalas Stalinas, ku
riems teksią tiktai apab- 
liuoti tūlus jų ministerių 
padarytus nutarimus.

Tenka tik palinkėti, kad 
Maskvos konferencija pra
eitų pasekmingai, kad po 
jos Jungtinių Tautų reika
lai susicementuotų drūčiau, 
kad Jungtinės Tautos dar 
šiemet sunaikintų hitleriz- 
mą!

To trokšta, dėl to dirba 
visas laisvę ir taiką mylin
tysis pasaulis!

PHILADELPHIJOS LIE
TUVIAI SUKĖLĖ SAVO

KVOTĄ BOMBERIUI
Nors skaitytojas gal jau 

bus skaitęs (Laisvė rugs. 17 

Baisus vaizdas prie Republic Steel Corporation Sayreton No. 2 kasyklos, Sayre- 
ton, Alabama. Kasykloje įvyko eksplozija, žuvo devyniolika mainierią, ją tarpe 
keturi, kurie buvo pribuvę gejbeti rtiainieriūs.

je, visuomeninėje, politinėje. Ji privalo 
dirbti, kad pakelti žmonių gerbūvį, kad 
panaikinti skurdą ir trūkumus, kad pa
daryti mūsų kraštą laisvu turtingą ir 
malonų kiekvienam josios darbo žmogui.

šitokią programą. Max Węišš Siūlo

naujajai anti-faŠistinei jaunimo organi
zacijai.

Reikia tikėtis, kad suvažiavimas bus 
pasekmingas, kad jis padės plačius ir 
stiprius pagrindus naujai jaunimo orga
nizacijai Amerikoje.

d.) mūsų korespondento 
Ramučio pranešimą iš Phi
ladelphijos, mes čia paci
tuosime josios svarbiausią
ją dalį, kuri skamba:

“Rugsėjo 9 d. Phila., Lie
tuvių Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komiteto ir 
delegatų įvyko susirinkimas. 
Finansų sekr. Genovaitė Ra*- 
manauskienė raportavo, kad 
bonų, parduota bėgyje trijų 
mėnesių už $489,525, tai arti 
pusės milijono! Kvota buvo 
$400,000, sukelta $89,525 
virš kvotos! Tai ką reiškia 
vieningas visų lietuvių dar
bas.”
Korespondentas pažymi, 

jog tas viskas buvo atlikta 
nepatogiu laikotarpiu— va
saros karščiuose.

Taip, Philadelphijos lie
tuviai šiuo atžvilgiu gra
žiai, patrijotiškai dirbo ir 
už tai jie verti pagyrimo!

“Tai ką reiškia vieningas 
visų lietuvių darbas,” rašo 
Ramutis. Kada Philadelphi- 
joje kilo mintis sudaryti 
bendrąjį komitetą 400 tūks
tančių dolerių sukelti bom- 
berio nupirkimui, be abejo, 
ne pas vieną veikėją kilo 
mintis: ar bus gerai, ar bus 
pasekminga? Be to, tūli 
manė, kad čia gal turima o- 
menyje ką nors “prigauti”, 
vieną ar kitą politinę gru
pę kaip nors “sumonkyti.”

Tačiau, neveizint visko, 
eita prie bendro darbo. Tu
rėta mitingų, posėdžių, pra
kalbų visuomenės išjudini
mui. Viename tokių mitin
gų teko kalbėti ir dienraš
čio Laisvės redaktoriui, ku
ris gyrė philadelphiečius už 
gražų pasimojimą, už gerai 
pradėtą darbą, žymėdamas, 
jog tikslas bus pasiektas,— 
ragindamas lietuvius pirkti 
bonus bomberiui nupirkti.

Na, ir dalykas išėjo pui
kiai. Philadelphijos lietuvių 
visuomenė pasirodė gražiai, 
atlikdama savo patrij o tin
gųjį darbą.

Jeigu tas buvo galima 
Philadelphijoj, tai kodėl ne
galima kituose Jungtinių 
Valstijų miestuose?

Mes manome, jog galima, 
tik. reikia pradėti dirbti.

Virš 500,000 tonų molio 
kasmet yra suvartojama 
Jungtinių Valstijų robo 
(gumos) ir popieros indus
trijose; apie 100,000 tonų 
molio eina į visokius moli
nių daiktų išdirbinius.

Pirmadienis, Rugsėjo 20, 194?

Šis paveikslas imtas Sicilijos uoste Messina. Iš čia 
lengvai matosi pati Italija, kurion amerikiečiai ir ang
lai jau įsiveržė ir žygiuoja pirmyn. Tiktai dvi myios 
vandens skiria Siciliją nuo Italijos sausžemio.

Skaitytojų Balsai
Sveikinu Anti-fašistinius 

Kovotojus Visuose 
Frontuose

Sveiki, jūs laisvės didvy
riai, kurie kovojate visuose 
frontuose už savo ir visų 
laisvę mylinčiųjų žmonių 
laisvę. Jūs statotės garbin
gą paminklą, kuris visuo
met primins žmonijai jūsų 
didvyriškumą.
Laisvę mylintiesiems' žmo

nėms, be skirtumo tautos, 
rasės ir spalvos, jūs esate 
mieliausi ir brangiausi, nes 
jūs ginate ne tik juos vi
sus, bet ir busimųjų gent- 
karčių reikalus. Jūs kovo
jate, kad sunaikinti žmoni
jos priešą, fašizmą, ir kad 
jis niekad daugiau negalė
tų pakelti savo galvos.

V. V. T.

Laisves Skaitytojo Kareivio 
F. J. Balčiūno Laiškas iš

Naujosios Guinejos.
K. Žilinskas, iš Philadel

phijos, prisiuntė jam rašytą 
laiškelį jo draugo, kito Lai
svės skaitytojo, Felikso J. 
Balčiūno, tarnaujančio Dė
dės Šamo kariuomenėje. Fe
liksas Balčiūnas šiuo metu 
yra Naujojoj Guinejoj, ne
toli Australijos. Jis ten mu
ša japoniškuosius nepriete
lius.

Be kitko, karys Balčiū
nas rašo Žilinskams:

“Sveikinimai jums vi
siems nuo amerikiečio ka
rio, esančio raistuotojoj 
Naujojoj Guinejoj. Išbuvau 
čia arti mėnesį laiko (laiš
kas rašytas rugpjūčio 18 

d.) ir labai nudžiugau gavęs 
jūsų laiškelį...

“Čionai yra daug uodų ir 
jie užtenkamai bjaurūs, ta- 
čiaus, kaip jūs patys gerai 
suprantate, čionai nuodin- 
giausi ir pavojingiausi gy
viai yra japonai. Ir mes, 
amerikiečiai, podraug su 
australiečiais, mušame ly
giai vienus ir kitus gyvius. 
Nėra abejojimo, kad mes ir 
laimėsime. Kova sunki. Ji 
reikalinga didelio, sunkaus 
darbo ir pasiaukojimo, —ne 
tik iš mūsų, čionai esančių
jų, bet ir iš tų, kurie pasi
liko namieje, Jungtinėse 
Valstijose.

“Nemačiau nei vieno nu
merio Laisvės nuo liepos 1- 
mosios. Labai linksma būtų, 
jei aš gaučiau nors vieną 
Laisvės kopiją. Ar jūs gali
te man padaryti tiek gero, 
parašyti Laisvei laišką, pa- 
tarianVn kad man siųstų 
dienraštį?

“Aš jaučiuosi gerai ir 
jaučiuosi sveikas. To paties 
veliju visiems mano drau
gams ir prieteliams.”

Felix J. Balčiūnas.
Laisvės Red. Pastaba. — 

Laisvės administracija pra
dėjo siuntinėti kariui Fe
liksui Balčiūnui dienraštį.

Hartford, Conn.
Iš ALDLD 68 Kp. Veikimo
Kuopos susirinkime buvo ap

tarta daug gerų ir svarbių 
klausimų. Gauta vėl vienas 
naujas narys. Komisija rapor
tavo, kad spaudos naudai ren
giama pramoga, sekmadienį, 
rugsėjo 26 d., 155 Hungerford 
St., pradžia 12 vai. dieną. Kad 
parengimas būtų sėkmingas,
tai komisija sakė, kad reika
linga gauti kuo daugiau val
gių dovanų arba aukų pini
gais, kaip kad paremdavome 
piknikus. Tame darbe galėtų 
prisidėti apylinkės lietuviai 
farmeriai, paaukodami įvairių 
valgomų daiktų.

Mes turime viską daryti, 
kad parengimas būtų pilnai 
sėkmingas, kad galėtume tin
kamai paremti anti-hitlerišką 
lietuvių spaudą — dienraščius 
Laisvę ir Vilnį, nes tik tie du 
dienraščiai tinkamai mobili
zuoja lietuvių mases karo lai
mėjimui. Taigi, mūsų pareiga 
visais galimais būdais ir pa
remti tą spaudą.

Plačiai buvo aptartas Lais
vės vajaus klausimas. Nutarta 
šaukti Laisvės skaitytojų ir 
kultūriškų organizacijų narių 
bendrą susirinkimą, kad apta
rus tą klausimą, feusirinkinjas 
šaukiamas sekmadienį, spalių 
10 d., 5 vai. po pietų, Laisvės 
Choro Svetainėje, 155 Hunger
ford St.

Taigi, visi Laisvės skaityto
jai ir organizacijų nariai pra
šomi įsitėmyti laiką ir atsilan
kyt, kad aptarus taip labai 
svarbų klausimą.

x Susirinkime Buvęs.
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Tropiškų Kraštų Baisenybės—Nebaisios
Šiame kare Amerikos 

jauni vyrai išsklaidyti po 
visą pasaulį. Vieni jų Dėdei 
Šamui tarnauja šaltuose 
kraštuose, kur vasaros bū
na trumpos ir vėsios, o žie
mos ilgos ir šaltos (Islandi
jos sala). Kiti kovoja griež
tai priešingoj pasaulio daly, 
kur saulė degina be pasi
gailėjimo, kur pilna visokių 
draskančių žvėrių ir šliū
žių. — Taip mes manome ir 
įsivaizduojame, būdami na
muose, Jungtinėse Valstijo
se.

r Tačiau nėra visai taip, 
kaip mes manome. Tūli tro
piškų raistų žinovai ir ke
liauninkai sako, kad New 
Yorke vasaros karšta diena 
būna labiau įkyri, negu tro
piškuose kraštuose, kur 
jiems teko keliauti. O kas 
dėl nuodingų gyvačių, ta
rantulų (didelių vorų), kro- 
kodilių ir draskančių tigrų, 
tai jie labai retai pasitai
ko pamatyti.

Armijos oro jėgų žurna
las vardu Air Force štai ko- 
kokius paaiškinimus duoda 
tiems, kurie yra prisiklausę 
visokių gązdinančių pasa
kojimų:

Nuodingos gyvatės tropi
kuose rečiau pamatomos, 
negu čia pat Jungtinėse 
Valstijose. Jūs galite pama
tyti, vidutiniai imant, vie
ną gyvatę į mėnesį — ir ji 
veikiausia bus nepavojinga. 
Pythonai ir boa-constric- 
tors (smaugliai) neužpuola 
žmogaus.

Įkandimas didelio tropiš- 
ko voro (kuris nėra tikrasis 
tarantula) retai pasitaiko, 
o kuomet tas atsitinka, tai 
nebūna blogiau, kaip papra
stos vapsvos įgilimas. Vie
nas voras, kuris tikrai yra 
pavojingas, tai mūsų pačių 
juodoji našlė (Black wi
dow), kuri gyvena beveik 
visose dalyse Jungtinių 
Valstijų.

Krokodiliai išrodo baisūs, 
bet jie yra perdaug žiopli ir 
tingūs, kad parodyt tikrąjį 
'savo baisumą. Kadangi jie 
ryja savo auką nekramty
dami, tai tik didesni kai 15 
pėdų ilgio krokodiliai galė
tų pamanyt, kad žmogus 
jiems bus tinkamas kąsnis. 
Krokodilio uodegos smūgis 

>;labiau pavojingas, negu jo 
dantų pilnos žiotys.

Jeigu jūs pamatysite di
delį driežą, nebėgkit nuo 
jo; griebkit jį už uodegos. 
Jo mėsa taip skani, kaip 
vištos. Tropiškuose kraš
tuose visai nėra nuodingų 
driežų. Vienatinis nuodin
gas driežas vadinamas gila 
monster ir jo giminaitis ka
rolinis driežas (beaded liz
ard) gyvena pietinėse da
lyse Jungtinių Valstijų ir 
Meksikoj.

Plėšriųjų gyvūnų taipgi 
nereikia bijoti. Yra tigrų 
Azijoj, leopardų ir levų Af
rikoj, bet jų nėra daug. Pa
matę žmogų, jie nešasi kuo- 
greičiausia pasislėpti. Vie
na išimtis tačiau yra, tai 
patelė su mažiukais. Tigrie- 
nė ar levienė visuomet yra 
pasirengusios savo šeimyną 
apgint nuo bile ko.

Net ir bjaurios tropiškos

dielės negali prikibti prie 
kūno, kuomet būni tinka
mai apsirengęs. O jeigu jos 
prikimba, tai užpylus drus
kos ar truputį alkoholio, ar
ba prikišus degantį galą ci- 
gareto, jos atsiliuosuos nuo 
kūno.

Tikrieji raistų priešai tai 
yra smulkūs sutvė-

rimai: uodai ir bakteri
jos. Apsisaugo t nuo uodų, 
gerk tik virintą arba che
miškai sterilizuotą vandenį, 
užpilk antiseptikų ant įsi- 
pjovimų, įsidrėskimų ir 
vabzdžių įkandimų; tada tu 
būsi apsaugotas nuo tikro
sios raistų nelaimės — li

gos. V. R.

Sovietų Sąjungos amba
sados žinių Bulletinas Wa
shingtone i š s p a u s d ino 
straipsnį pavardintą “Lith
uanians” (Lietuviai), para
šytą garsaus karinio kores
pondento II. Erenburgo. Ja
me skaitome:

Europos žemlapyje Lie
tuva tėra tik žalias taškas.

Bet tas mažas kraštas turi 
didelę širdį.

Tai žalias miškų ir ga
nyklų kraštas. Jis turėjo tik 
nedaug fabrikų. Paprasti 
Lietuvos miestai tartum 
snūduriavo. Atrodė, kad vi
sa didvyriška jos istorija 
tik praeityje teliko.

Lietuviai yra tyli tauta,

Maistas dėl Nuolatinių Kraujo 
Davėjų Raudonajam Kryžiui
Tie, kurie periodiniai 

duoda kraujo Raudonajam 
Kryžiui dėl mūsų kovūnų, 
privalo valgyt tokį maistą, 
kuris turi savyje daug gele
žies, vario ir geros rūšies 
proteinų (mėsos, kiaušinių, 
pieno, pupų, žirnių, etc.), 
kad greičiau atpildyt krau
ją, atiduotą Raudonajam 
Kryžiui, ir kad galėjus pri- 
augint pakankamai kraujo 
kitam “plasmos bankui.” 
Veikiant maisto racionaci- 
jai, tas sudaro nelengvą 
problemą. Kad pagelbėjus 
šiame reikale kraujo davė
jams, Amerikos Dietos 
Draugija duoda jiems reko
mendacijas ir maisto pa
vyzdžius.

Tuo jaus po kraujo davi
mui patariama išgerti porą 
puodukų šilto kakavo (co
coa) dėl pastiprinimo ir pa- 
stimuliavimo. Jeigu kakavo 
nėra, tai išgerk šilto pieno.

Kasdien suvalgyk apie 
ketvirtį svaro mėsos, paukš
tienos, žuvies arba soy-pu- 
pų. Nepamirkš valgyt ke
penų arba inkstų kokius du 
sykius į savaitę. Pusė puo
duko virtų soy-pupų lygina
si apie aštuntadaliui svaro 
mėsos.

Vienas arba daugiau 
kiaušinių reikalinga suval- 
gyt kasdien. Ketvirtadalis 
puoduko virtų soy-pupų at
stoja vieną kiaušinį.

Išgerk pusę kvortos arba 
daugiau pieno kasdien. Vie
nas aunsas amerikoniško 
sūrio lyginasi septynių aun- 
sų stiklui pieno, neskaitant 
to, kad tame piene bus ma
žiau vitamino B, thiamino 
ir riboflavino.

Dusyk ar daugiau į savai
tę valgyk soy-pupų, džio
vintų žirnių, pupų, lesių 
(lentils) ar pynacų sviesto.

Dusyk ar daugiau kas
dien valgyk vaisių. Nepa
miršk kasdien valgyt Grin
džių arba pomidorų —švie
žių arba kenuotų. Džiovin
tos slyvos ir pyčės turi būt 
ant stalo, kada tik jų gali
ma gaut pirkt, nes jos turi 
geras kraujo stiprinimo y- 
patybes.

Dusyk ar daugiau kas
dien reikia valgyt lapuotų 
žalių daržovių, pridedant 
prie to dar baltųjų arba 
saldžiųjų bulvių.

Viso grūdo duona turi 
būt vartojama kasdien. Rie
balų ir saldumynų galima 
pridėti, bet jie nepavaduos 
aukščiau pažymėtų maistų. 
Perdaug cukraus arba rie-

balų užmuša apetitą dėl ki
tų maistų; taipgi gali būt 
priežastim nepageidautino 
svorio kilimo. Atmink, kad 
maliasai ir klevo syrupas 
yra geri šaltiniai geležies, 
o taipgi pasaldina ir mais
tą. Kornų syrupas ir rudas 
cukrus taipgi turi savyje 
šiek tiek geležies.

V. R.

KAIP TOLI GALIMA 
MATYTI IŠ LĖKTUVO

Amerikiečiai Kartų Išbando 
Net ir Mirusiųjų Jūrą

Miškų gaisruose pereitais 
metais sudegė virš 31,854,- 
124 akeriai miško Jungtinė
se Valstijose.

Tūli vabzdžiai gali suėsti 
keletą tūkstančių sykių 
tiek, kiek jie patys sveria 
per pirmąsias dvi ar tris sa
vo gyvenimo dienas. O kiti 
turi stiprumo išsilaikyti be 
maisto per keletą metų. 
Vienas tokių vabzdžių y- 
ra moksliškai vadinamas 
Cimex Lectularius, o pap
rastoj kalboj vadinasi — 
blakė. Jos kūnas yra taip 
plonas, kad ji gali įlyst į 
siauriausią medžio plyšį, o 
kadangi jos labai myli žmo
gaus kraują, tai jos tan
kiausia lenda į lovos ply
šius.

Blakės gali pasilaikyti be 
maisto neapgyventame na
me per keletą metų. Jeigu 
toks namas vėliau būna ap
gyventas, tai blakės, kurios 
buvo turėję vakarienę kele
tas metų atgal, dabar turi 
progos pripildyt savo kūną 
žmogaus krauju pirmą nak
tį, kaip tik naujasis gyven
tojas atsigula į lovą. V. R.

Gyvena be Pilvo
Tūli vabzdžiai ėda tik kol 

jie randasi augimo periode. 
Kuomet užauga, tai ateina 
jų veisimosi laikotarpis. Po 
to miršta nieko neėdę.

Tarp tokių vabzdžių yra 
gegužinės musės, moksliš
kai vadinamos “Ephemeri- 
dae.” Perai tų musiukių tu
ri žiaunas ir gyvena balose. 
Bet kuomet užauga į musę 
ir pakyla į orą, kad susipo- 
ruot ir padėt kiaušinėlius 
ant vandens paviršiaus, tai 
jos gyvena tiktai vieną die
ną. Tuo laikotarpiu jos ne
ėda, nes jos neturi nei žio
čių, nei pilvo.

Suomija, Girdi, Norėti) 
Taikytis, Bet...

Stockholm, Šved.— Suo
mijos (Finliandijos) minis- 
teris pirminink. Edwin Lin- 
komies pareiškė, kad jo val
džia norėtų taikytis su Ru
sija, jeigu Sovietai užtik
rintų Suomijai tas pačias 
sienas, kaip kad buvo pirm 
1939 m. karo tarp Suomijos 
ir Sovietų Sąjungos^ Linko- 
mies pridūrė, jog Suomijai 
gaila, kad Anglija paskelbė 
jai karą, kaipo 'Hitlerio tal
kininkei prieš Sovietų Są
jungą.

Prisiminus pereitą Pa
saulinį Karą, kuomet užplū
do vokiečiai Lietuvą, jie vi
sur ant aukštesnių kalnų 
turėjo pasistatę iš lotų auk
štus stiebus tėmijimui 
“priešo”. Nors ir tada jau 
vokiečiai naudojo orlaivius, 
tačiau labai 
do j o ir tuos 
riuos mes 
“majokais”).

Dabartiniame kare vei
kiausiai mažai kur tokie 
stiebai naudojami darymui 
apžvalgos, kur randasi 
priešo stovykla.

Dabar priešo stovyklų tė- 
mijimai darofh'a iš orlaivių. 
Štai, pavyzdžiui, kada or
iai vininkai Anglijoje iškyla 
“Skrendančioje Tvirtovėje” 
25,000 pėdų į aukštį — jie 
dar skrisdami šioje pusėje 
jūros kanalo mato iš orlai
vio Vokietijos sausžemį, 
miestus, kaimus ir net ke
lius, bei ant kelių priešo 
judėjimą ir veikimą.

Atsižvelgiant į tai, kad 
mūsų žemė yra apvali ir, 
proporcionaliai paėmus, 
žmogus net ir nuo vidutinės 
žemės paviršiaus lygumos 
negali toli matyti. Leiski
me, jeigu paimsime hori
zontaliai 10 mylių aplink, 
kur mes stovime, ten už 10 
mylių jau bus 67 pėdomis 
žemiau.

Dabar orlaivininkai turi 
net ir lentelę išdirbę, iš 
kokio aukštumo, kaip toli 
galima matyti. Pavyzdžiui, 
pakilus orlaiviui 1,000 pė
dų į aukštį — galima ap
link matyti 39 mylių tolu
me. Štai lentelė: 
Nuo

1,000 pėdų aukš. matyt
2,000 pėdų .;
3,000 pėdų ...
4,000 pėdų ...
5,000 pėdų .. 

10,000 pėdų . 
15,000 pėdų .. 
20,000 pėdų .. 
25,000 pėdų ..

bet jų tyla geležinė; jie ty
lūs, bet nepasiduoda. “Tai 
atkaklūs žmonės”, skun
džiasi vokiečiai. Nepajun
giami žmonės, sakome mes 
apie lietuvius.

Veltui Hitleris jieškojo 
parsidavėlių Lietuvoje. Lie
tuviai moka pasakyt, “ne.” 
Vokiečiai neseniai išsklaidė 
vadinamą Lietuvių Legijo
ną. Net ši (maža) parsi- 
samdžiiisių už pinigus gru
pė pasirodė vokiečiam ne
suvaldoma. Dabar Hitleris 
jau neturi lietuvių samdi
nių.

Lietuvos Universitetas 
uždarytas. Jo studentai su
kilo; jie atsisakė pripažint 
vokiečius “viršžmogiais.” 
Lietuvoj, toj žalioj ir tylioj 
šalyj, atkakli laisvė nenusi
lenkė.

Lietuviškoji Raudonosios 
Armijos Divizija suvaidino 
didelį vaidmenį šią vasarą.

Daugelis amerikiečų ka
rių Syrijoj ir kitur Viduri
niuose Rytuose žingeidauja 
pamatyti Biblijoj minimas 
vietas Palestinoj; ir Ameri
kos armija ir Raudonasis 
Kryžius suteikia jiems tą 
progą. Savo kariuomenės 
trokais jie už $20 išvežioja- 
mi po visas žydiškas ir 
krikščioniškas b i b 1 i jines 
šventvietes ir šiaip įdomes
nes vietas. O tenaitiniai va- 
dai-aiškintojai ir prisiglau
dę prie biblijinių punktų 
biznieriai ir tiesiog žulikai 
riebiai pinigaujasi iš Ame
rikos karių ir skuta juos už 
įėjimą net į tokias krikščio
nims šventas vietas, kaip 
Kristaus Gimimo Katedra 
Betlėjuj. Bet čia kaltas 
tiktai pačių amerikiečių ge- 
raširdingumas. Nes viską 
jie galėtų matyti ir be jokių 
kyšių.

APSIGAVIMO JŪRA
Bet vienoje gamtinėje 

Palestinos vietoje patys 
amerikiečiai apsigauna, bū
tent mėgindami paplaukiot 
Mirusioje Jūroje, kur taip 
daug jų apsirinka, kad tas 
vanduo dabar pramintas 
“apsigaunančiųjų jūra.”

Pamatę jūrą, Amerikos 
kariai nori pasimaudyt jo
je. Kiti jiem sako, kad šiuo 
vandeniu niekas negali pa
plaukti. Bet amerikiečiai 
netiki. Na, girdi, pamaty
site, kaip aš plauksiu.

Taip vieną kartą 40 mū
sų kareivių ir šoko vande
nin, parodyt ką jie galį. O 
jeigu “per kokius burtus” 
ir nepavyks, tai kas čia to
kio! Juk amerikietis yra 
pasiruošęs bile ką išbandyt 
vieną sykį ir pats įsitikint.

Bet iš pirmos sekundos 
jie nesmagiai pasimokino. 
Šokdami į jūrą, jie galvo
mis'bei pilvais taip atsimu
šė, kad rodos čia būtų ne 
vanduo, o žemė. Iš bandymo 
plaukt jie patyrė, kad šis 
vanduo tikrai nepaplaukia
mas, kaip kad rašo ameri
kietis korespondentas Do
nald Mackenzie:

“Mirusios Jūros vanduo 
taip tirštas druskomis, kad 
žmogus gali jame neskęsda- 
mas stovėti, ant jo sėdėti, 
gulėti ir voliotis ir bet ką 
kitą daryti, tik ne plaukti 
ar skęsti jame. Kai žmogus 
mėgini čia plaukti, druska 
taip ėda, kad rodos neria 
tau odą nuo akies obuolio, 

taukų Amerikoje būna iš-'gręžia tau naujas šnerves

Mylios 
; 39 

55 
67 

. 77 
87 

123 
150 
173 
194 

Petras B.

Apskaitliuojama, kad 
apie 2,000,600,000 svarų

metama iš virtuvių lauk 
kas metai; iš vieno svaro 
taukų galima padaryt pa
kankamai glicerino, kad iš- 
šaut keturis sykius iš prieš
lėktuvinės kanuolės.

ir ausų skylutes ir plėšia 
odą nuo liežuvio.

“Neilgai tepakenčiamos 
.tos kankynės, ir žmogus 
greit puolasi apsiplauti va
dinamam geliam vandenyj. 
Bet reikia net trijų karš
tų maudynių pirma, negu 
jis apvalo savo odos skylu-

tęs ir plaukus nuo tų drus
kų. O maudomosios kelinės 
tai bedžiūdamas sustyra į 
ragą.. .”

KODĖL ši JŪRA DARO 
TOKIUS ŠPOSUS?

Mirusios Jūros vanduo 
taip klampina ir ėda todėl, 
kad jame yra 27 procentai 
druskų ir įvairių tirštų me
džiagų. Kitų jūrų vanduo 
teturi tik apie 5 proc. drus- Ji atrėmė smūgį, kuomet 
kų. Mirusio jo j Jūroj taipgi 
yra dideli perviršiai mag
nio chloro, kalkių chloro ir 
visokių cheminių junginių. 
Nuo magnio jos vanduo 
kartus. Dėl savo tirštumo 
ši jūra jau Biblijoj vadina
ma ir Asfalto Jūra.

Įleidus žuvį iš paprastų 
jūrų į Mirusiąją Jūrą, žu
vis tuojaus nugaišta. Šioje 
jūroje nėra jokių gyvių nei 
augalų, apart tūlų bakteri
ją

Pagal Biblijos apsakymus, 
tai Mirusioji Jūra atsira
dus toj vietoj, kur Dievas 
sudeginęs ugnim ir siera 
miestus Sodomą ir Gomor- 
rą už jų gyventojų “prieš- 
gamtinius lytiškus grie- 
kus.”

Tikrumoj gi yra kita, ga
na aiški gamtinė priežastis, 
kodėl taip sutirštėjo, susū- 
rėjo ir apkarto šios jūros 
vanduo. Pirm šimtų tūks
tančių' metų jinai buvo tik 
dalis vienos didžios Vidur
žemio Jūros. Vandenims 
beslūgstant, ši dalis ilgai
niui buvo žemės atskirta 
nuo Viduržemio Jūros, ir 
virto tiktai ežeru, neturin
čiu jokio susijungimo su 
tikrąja jūra.

Per nuolatinius išgaravi
mus karštame ore, vis ma
žiau paties vandens liko 
Mirusioje Jūroje; jos plo
tas ir gilumas nuolat ma
žėjo, todėl vanduo darėsi 
kas kartą sūresnis ir tirš
tesnis.

Dabar iš Jordano upės ir 
kelių upelių per metus su
plaukia 6 milionai tonų gė- 
laus vandens į Mirusiąją 
Jūrą, bet moksliniai miera- 
vimai rodo, jog visas šis 
vanduo išgaruoja.

Mirusioji Jūra yra pieti
nėje Palestinoje, už 25 my
lių į rytus nuo Jeruzalės. Ji 
turi 47 mylias ilgio ir tik 
iki pusdešimtos mylios plo
čio. Jos gilumas siekia nuo 
3 pėdų iš viso iki 1,300 pė
dų (šiauriniame gale). Mi
rusios Jūros vandens lyg- 
malas stovi apie 1,300 pė
dų žemiau 
kitų jūrų vandens lygio 
abelnai. J. C. K.

vokiečiai pradėjo ofensyvą 
prieš Kurską. Lietuviai ne
praleido vokiečių. Jie tvir
tai atsilaikė, o po kelių die
nų jau patys vedė ofensy
vą prieš vokiečius. Daug 
karčių staigmenų susilaukė 
vokiečiai šią vasarą, ir Lie
tuviškoji Divizija buvo vie
na iš tų staigmenų.
Lietuvių Divizija Ištaškė 

Dvi Vokiečių Divizijas
Pirm pat vokiečiams pra

dedant ofensyvą, vienas lie
tuvis pasirodė bailiu —juo< 
da avis gali atsirast bile 
šeimoj. Jis pasidavė vokie
čiams. Vokiečių štabe jis 
sakė, kad lietuviai nenorį 
kovot ir, girdi, tuojaus pa
siduotų. Vokiečiai smogė 
ton fronto dalin, kurią laikė 
Lietuvių Divizija. Jie tikė
josi rast čia silpnąją vietą. 
Bet lietuviai net nesusvy
ravo. Mūšyje jie ištaškė dvi 
vokiečių divizijas. Tada vo
kiečiai nusprendė, kad tas • 
lietuvis perbėgėlis tiksliai 
juos apgavo; užtai naciai jį 
ir pakorė.
Iš Ko Susidaro Lietuvių 

Divizija
Lietuvių Divizijoj 

valstiečių ir rašytojų, 
bininkų ir mokytojų, 
leitenantas Kavoliūnas yra 
atletiškas vyras, su kūdi
kio šypsą ir su muziko sie
la. Jis mylėjo operą labiau, 
negu bet kurį kitą dalyką 
pasaulyje. Jis turėjo malo
nų balsą ir svajojo tapti 
dainininku. Bet Hitleris su
ardė jo planus, ir Kavoliū
nas tapo automatinių šaulių 
būrio komanduotojum prieš 
vokiečius. Jis su daina ve
dė savo kareivius į mūšį. 
Tiesa, ne visuomet jis dai
navo tinkamą tokiam veik
smui dainą, bet melodiją iš 
kokios operos. Antra ver
tus, jis meistriškai veikė 
automatiniu savo šautuvu. 
Apkasuose įvyko tiesioginis 
mūšis, šalto plieno įran
kiais. Kavoliūnas savo ran
ka užmušė vieną vyresnįjį 
vokiečių leitenantą ir 7 
Fricus. O jis kovėsi kuom 
tik pasitaikė — plienine sa
vo kepure, vokišku durklu 
ir rankinėmis granatomis. 
Jis buvo sužeistas rankon ir 
kojon, apdegintas jam vei-

JTąsa 5-me pusi./ -
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(Tąsa)
“Leiskite man... liudininke Karaulova, 

aš supratau, jog jūs praminta Grušą, bet 
vadina jus visgi Pelagėja. Reiškia, jus 
krikštijo; o jeigu jus krikštijo, sulyg 
bažnytinių patvarkymų, tai jūs krikščio
nė, kaip tas, tikriausia, ir pažymėta jūsų 
metrikoje. Krikšto sakramentas, kaip ži
noma, tai pati svarba krikščioniškojo 
mokslo..." Gilindamasis savo temon, pro
kuroras darėsi vis griežtesnis.

“Tuojau ims kalbėt apie pasportą...” 
sušnibždėjo pirmininkas ir pertraukė 
prokurorą:

“Liudininke, jūs suprantate: sykį jus 
krikštijo, jūs, reiškia, krikščionė. Jūs 
sutinkate?"

“Ne."
“Na, štai matote, prokurore, ji nesu

tinka."
Darėsi pikta. Menkniekiai, tuščias bo

biškas užsispyrimas stabdė visą dalyką 
ir, vieton sriaunaus, tvarkingo ir aiš
kaus teismiškojo aparato stuksėjimo, 
reiškėsi kokti betvarkė. Prie paprastos 
slaptos vyriškos neapykantos moteriškei 
čia siejosi jausmas skriaudos; kiek jinai 
nežaistų savo menkysta, o išeina lyg ji 
būtų geresnė už visus, geresnė už tei
sėjus, geresnė už prisaikintuosius posėdi- 
ninkus ir už publiką. Elektra šviečia, ir 
visa kas taip gerai, o jinai spiriasi. Ir 
niekas jau nesijuokia, o išpešiotąja barz
dele amatninkas urnai ėmė sielvartauti ir 
sako: “Ot, užtraukčiau aš tau sykį, tai 
tuojau suprastum!" Kaimynas, nežiūrė
damas, atsako: “Tai tu, broliuk, vis 
kumščiu; o tu jai įrodyk!" —“Tylėkite, 
pone, jūs to nesuprantate, o kumštis 
taipgi Dievo duotas." — “O barzdą kur 
išpešiojo?" — “Kur nepešiojo, ten, o iš
pešiojo"... Teismo antstolis šnypščia, po
kalbiai nutyla ir visi domingai žiūri į 
besitariančius teisėjus.

“Klausykit, Leone Arkadičiau, juk tai 
Dievas žino kas tokio!” jaudinasi teis
mo narys. “Čia ne teismas, o kažkoks 
beprotnamis. Kas, ar čionai mes ją tei
siame, ar ji mus teisia? Ačiuoju labai 
už tokią malonybę!"

“Tai ko jūs dabar? Sulyg jūs, aš tą 
viską tyčia?" užraudo pirmininkas. “Jūs 
pažiūrėkit į aną, į storulę, į Kravčenką, 
—juk anoji akimis šią ėda. Juk jos čia 
naują ereziją paskelbs, o aš atsirašinek- 
aiškinkis! Žemai jums ačiū! Ir negaliu gi 
aš uždraust, sykį jau pavelijome... Jūs 
norite, ką nors pasakyt, pone prisiekęs 
posėdininke? Tiktai, meldžiu, trumpiau, 
— mes jau ir taip pusvalandį suaikvo- 
jome."

Jaunas žmogus, į kurį dabar pirminin
kas kreipėsi, buvo nepaprastai inteligen
tiškos, net dvasiškos išvaizdos; jo plau
kai buvo dideli, kudloti, kaip poeto arba 
jauno popo; rankos riešelis lieknas, iš- 
džiurėjęs, o kalbėjo jis lyg ir prisivers
damas, tarsi jo žodžiams sunku buvo per

orą plaukt. Kitiems kalbantis su Karau
lova, jisai skausmingai raukėsi, ir dabar 
tyliame jojo balse girdisi kančia.

“Tatai labai liūdna, tąs, ką jūs sakote, 
liudininke, ir aš. jums giliai prijaučiu; 
bet atsiminkite gi, jog negalima krikš
čionybę taip labai sumažinti, privedant 
ją vien prie prasmės nuodėmės ir doro
vės, vaikščiojimo bažnyčion ir apeigų 
pildymo. Krikščionybės branduolys yra 
misteriškame artume prie Dievo..."

“Atsiprašiau.,." pertraukė pirmininkas. 
“Karaulova, jūs suprantate, ką reiškia 
misteriškas?"

“Ne.”
“Pone prisiekęs posedininke, jinai ne

supranta žodžio ‘inisteriškas.’ Teikitės 
kalbėti paprasčiau: jūs matote, kaip ap
gailėtinai žemai ji stovi savo išsivysty
me." Vr , i i

“Kristaus veidas—štai pamatas ir taš
kas. Dangus atsivėrė po apipjaustymo, 
ir nėra nei nuodėmės, nei dorovės, nei 
turto. Pertrūkstantis, slopinamas šnibž
dėjimas — štai visų sfinksų embrionas..."

“Pone prisiekęs posėdininke! Aš irgi 
nieko nesupratu. Ar negalima papras
čiau?"

“Paprasčiau aš negaliu..." liūdnai tarė 
posėdininkas. “Misteriškos temos reika
lauja ypatingos kalbos... Vienu žodžiu,— 
reikalinga artumas prie Dievo."

“Karaulova, jūs suprantate? Reikalin
ga tik artumas prie Dievo ir daugiau 
nieko."

“Na. Kokis jau čia artumas tokiame 
darbe! Aš nei lemputės (prieš abrozą) 
kambaryje nelaikau. Kitos laiko, o aš ne
laikau."

“Andai", basu įterpė Kravčenko, “sve
čias man alaus lemputėn įpylė. Aš jam 
sakau: ‘Kalės tu sūnus, o dar plikas.’ O 
jisai sako: 'Tylėk, murzuke, — Kristaus 
šviesa ir tamsoj žiba’. Taip ir pasakė."

“Liudininke Kravčenko! prašau be pa
sakaičių! Jums ko dar reikia, liudinin
ke?"

Liudininkas, miesto skyriaus antstolis, 
išeiginėj uniformoj, stukteli pentinais.

“Jūsų malonybe! daleiskit man pasi
imt liudininkę atskiran kambarin."

“O kam gi dar tas?"
“Kas link priesiekos, jūsų malonybe. 

Aš jų dalyje, kur jų namas... Aš kaip 
matai, jūsų malonybe... Ji tuoj prisieką 
priims."

“Ne," pratarė Karaulova, biskį nuba
lusi ir nežiūrėdama į antstolį. Tas pa
kreipė galvą, krūtinę su ordinais palik
damas teismui.

“Ne, priimsite!"
“Ne."
“Pažiūrėsime..."
“Pažiūrėsite...."
“Gana, gana!" piktai sušuko pirminin

kas. “O jūs, pone antstoli, eikite savo 
vieton: mes kol kas jūsų patarnavimų 
nereikalaujame."

(Bus daugiau)

Jų Konferencijai Praėjus,
Socialistai, klerikalai ir 'tau

tininkai labai garsino tą savo 
suvažiavimą, daug rašė, o kada 
suvažiavo, tai nieko kito jis 
nedavė, kaip tik bdvo pavers
tas niekinimui mūsų taikinių? 
kės Sovietų Sąjungos. Kaip ku
rie iš pittsburghiečių jaučiasi 
nusivylę, jaučiasi, kad tie popai 
po Lietuvos “nepriklausomy
bės” skraiste darosi Au biznį.

Užtenka perskaityti Griniaus 
referatas, kad įsitikinti, ko
kiems tikslams jie šaukė tą su
važiavimą, 15-kos puslapių bro
šiūra ir kiekvienas skyrius tik 
ir baigiasi niekinimu Sovietų 
Sąjungos, kuri visą pasaulį iš
gelbėjo nuo hitlerininkų vergi
jos-

Paimkime, kad ir tokį klausi
mą, kaip lietuviai gyvenanti 
Sovietų Sąjungoj. Jiems, jie vi
si tik “tremtiniai,” tik “po 
prievarta išvežti,” kuriais jie 
neva rūpinasi. Bet gi kiekvie
nas sveikai protaujantis žmo
gus supranta, kad Lietuvos 
žmonės bėgo, kas tik galėjo, ka
da Lietuvą degino Hitlerio gau
jos. Reiškia, jie patys bėgo nuo 
priešo giliau į savo šalį. Bet 
tiems ponams, tai vis Sovietų 
Sąjunga “kalta.” Tuo gi kartu, 
kada jie veidmainiškai tiek 
daug tauškia apie lietuvius gy
venančius giliau Sovietų Sąjun
goj,, kurie ten dirba, net Lietu
vių Pulkus yra subarę, kad iš
laisvinus Lietuvą, tai jie nei žo
delio neužsimena apie tai, kad 
šimtai tūkstančių Lietuvos 
tvirčiausių vaikinų ir merginų 
yra išvežta į Vokietiją sun
kiems darbams dirbti, kur jie 
yra tikrai vergų padėtyj.

Taigi, vien šis klausimas pa
rodo, kad tiems ponams neapei
na Lietuvos liaudies laisvė, kad 
jie savo suvažiavimą šaukė tik 
tai tam, kad dar kartą išplūdus 
Sovietų Sąjungą, kad prisidėti 
prie tos nacių propagandos, ku
ri yra nukreipta, kad skaldyti 
Jungtines Taupas.

Gerai Pavyko Parengimas.
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kuopa buvo surengus parengi
mą, kurio pelnas skiriamas nu
pirkimui ambulansų fondan. 
Pittsburgh ir apylinkės lietu
viai siekia nupirkti du ambu- 
lansu, kurių vienas skiriamas 
Amerikos Raudonajam Kryžiui 
ir kitas Lietuvių Pulkams Rau
donosios Armijos eilėse.

Parengimas pavyko, publikos 
buvo apsčiai, taip, kad į pir
mus stalus nebuvo visus galima 
susodyti. Kada pirmų stalų pu
blika baigė valgyti, tai Pitts- 
burgho Lietuvių Vienybės Ko
mitetas Karo Laimėjimui pir
mininkas J. Mažeika paprašė 
nusiraminti ir paaiškino tikslą.

Jis nurodė tą didelio darbo 
svarbą, kokį pasibriežėme at
likti.

Jis perstatė pakalbėti S. 
Sasną, iš Brooklyno, kuri daly
vavo parengime. Ji trumpoj 
kalboj nušvietė, kokiam tikslui 
kunigai ir socialistai buvo su
šaukę savo konferenciją, kad jų 
vyriausias tikslas, tai niekinti 
Amerikos talkininkę — Sovietų 
Sąjungą, kad jie tik nori iš 
Amerikos lietuvių prisipinigau- 
ti ‘ besidangstydami Lietuvos 
prieteliais ir nušvietė bendrus 
mūsų uždavinius karo laimėji
mui ir Lietuvos išlaisvinimui iš 
po nacių jungo.

Į ambulansų fondą vis dau
giau ateina aukų, šiuomi kartu 
$2 aukavo George Hubert,. ir 
po $1: Stephie Sasna, Mary 
Chestnut ir per E. K. Sliekienę 
priduota po $1 aukų: John Vai
nora ir Catrin Vainora ir nuo 
SLA 104 kuopos pridavė J. 
Varnagiris po $1 aukų, Jos. 
Varnagiris ir-Florent Rodgers. 
Visiems aukavusiems širdingai 
ačiū. H. Kairis.

Japonijos radijas skelbė, 
kad einąs didelis mūšis ore 
ir jūroje tarp japonų ir 
amerikiečių ties Kolomban- 
gara sala, Saliamono saly
ne.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NOTICE is hereby given that license No. 
GB 10017 has been issued to the undersigned 
to self beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
6502 — 11th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP STEINBRUCK
6502 — Uth Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9124 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5011 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
898 Shepherd Ave., Borough of. Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

ALEX ABUGEL
898 Shepherd Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 843 has been issued to the undersigned 
to Sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 44 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GENEVIEVE WITTMANN
44 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
11 Delmonico Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

THERESA DAVILA 
(Mi Borinquen Grocery)

11 Delmonico Place, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License‘No. 
EB 2171 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1213 McDonald Ave. & 105 Ave. J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HANS
1213 McDonald/ Ave.,
105 Ave. J, Brooklyn, N. Y.

Hartford, Conn.
Spaudos ir Raudonojo Kry

žiaus Parengimas
Hartfordo lietuvių progresy

vių organizacijos nutarė su
rengti draugišką parengimą 
dėl lietuvių darbininkiškos 
spaudos ir Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus. Piknikų dėl 
Spaudos naudos nebuvo galima 
surengti, o priežastį negalėji
mo visi jau gerai žinome. Mes 
visi norime ir trokštame, kad 
šitas kruvinas karas prieš tą 
bjaurų, brutališką fašizmą bū
tų užbaigtas kuo greičiausiai 
ir su geromis pasekmėmis. Mes 
visi norime matyti pilnai gy
vuojančią demokratiją visoje 
Europoje ir kitose šalyse, ku
rias dabar fašizmas turi pa- 
vętgęs. '

Kad sėkmingiau galėtume 
paremti mūsų šalį šitoje mil
žiniškoje kovoje prieš fašizmą, 
tai mes turime išlaikyti ir dar 
daug plačiau išplatinti darbi
ninkišką spaudą Amerikos lie
tuvių tarpe. Laisvė, Vilnis, ir 
Kanados Liaudies Balsas, tai 
yra nepavaduojami įrankiai, 
kurie visokiais būdais remia 
mūsų valdžios karo pastangas.
Be stiprios darbininkiškos 
spaudos nebūtų galima iškelti 
j viršų ir numaskuoti visokių

fašistiškų elementų veikimą 
tarpe Amerikos lietuvių. Turė
dami stiprią spaudą mes visuo
met pajėgsime numaskuoti 
liaudies priešus. Užlaikymas 
progresyviškos spaudos, tai 
yra mūsų visų atsakomybė.

Laikraščiai negali gyvuoti 
vien tik prenumeratomis. Mes 
turime žiūrėti, kad nors sykį 
į metus, kad paremti mūsų 
spaudą. Paremti Amerikos 
Raudonąjį Kryžių taipgi yra 
svarbus darbas.

Aukščiau minėtas parengi
mas įvyks sekmadienį, rugsė
jo (September) 26 dieną, Lais
vės Choro Svetainėje,' 155 
Hungerford St. Bus gera or
kestrą ir skanių užkandžių ir 
gėrimų.

Komisija atsišaukia į Hart
fordo apylinkes farmerius, 
kad, kurie išgalite, tai prašo
me paaukoti, ką galite dėt šio 
parengimd, kaip fąi: bulvių 
dėl kugelio ir kitokių daržo
vių, kurias galėtume sunaudo
ti parengime. Girdėjau, kad 
drg. šilkai ir Staugaičiai au
kojo po gyvą gaidį, kurie bus 
išleista ant laimėjimo. Kurie 
manote duoti aukų dėl šio pa
rengimo maistu ar finansais, 
tai prašome pranešti iš anksto 
rengimo komisijai, o ypatingai 
kurie manote aukoti maisto. 
Praneškite Waite? ĮJrąząuskui

per telefoną: 5-2240 arba at
eikite į choro svetainę, tenai 
visados rasite bent vieną iš ko
misijos.

Įžangos tikietai gerai pla
tinasi. Taipgi leidžiama dova
nomis $5 vertės karo štampų. 
Prašome pasipirkti įžangos ti- 
kietus iš anksto, tai tokiu bū
du gaspadinėms bus lengviau 
nuspręsti, kiek maisto reikės 
pagaminti. Parengimas prasi
dės lygiai kaip viena po pie
tų. Taigi, nesivėlųokitę atsi
lankyti, ba kaip devynios, tai 
pasibaigs.

Po šio parengimo manoma 
turėti, Laisvės s^itytęjų susi
rinkimą, kur bus plačiai -ap- 
dįskusuota gavimas naujų, 
skaitytojų ir visasJ Laisvės va
jus. Tęmykite . vėlėhęs kores
pondencijas iš mūsų miesto, 
tai sužinosite, kur kas bus.

. • • ’ • * .... t • . ’ t
Vienas iš Rengimo 
Komisijos.
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F. W. Sbalius
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.
I\ * V'. < • . • .

Šateikiam garbingos laidotuves

<150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių' kitokių grupiU ir pavienių. 

' - IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa- 

r geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
51? Marion S V, Brooklyn
Kamp Broadway ir Stono Ave. 

priė Cliauncėy St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191 
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; NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9648 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7920-22 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings; to be consumed off the 
premises.

HARRY PANCER 
(Foodland Self Service)

7920-22 — 7th Ave. Brooklyn, N. Y.

iVOTICE is hereby given that License No. 
GB 1164 has been issued to the undersigned 
to’ sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MEYER LEWENTHAL 
(King J. Dairy)

118 Bay Ridge Ave. Brooklyn, N. Y..

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 197 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
806 — 43rd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS’N, INC. 
806 — 43rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Iaw at 
407 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARY CORNO 
Admx. of Estate of George Corno

407 Marcy' Ave. Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5021. has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
981 — Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

TILLIE NATHANSON
981 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
242 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SWIERSKI
242 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 666 has been issued to the undereigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
7001 — 13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

VICTOR SCHONWETTER 
7001 ■— 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4303 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

COOPERATIVE TRADING ASS'N, INC. 
4303 — 8th Avę. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN
1472 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 — Halsey St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY E. WITTMER 
(Ideal Lunch Bar)

966 Halsey St., Brooklyn, N. Y.
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS | 
Telefonas: HUinboldt 2-7964 

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue |

NEWARK, N. J. j
-———— |

VALANDOS: 2-4 ir 6-8. s 
Nėra valandų sekmadieniais, g 
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NOTICE is hereby given that License No. 
EB 282 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
32 Nevins St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SOTIRIOS HADJIS
32 Nevins St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kinge, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FE1NMAN
900 Saratoga Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law nt 
142 Prospect Park West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS LEWNES
142 Prospect Park West, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 249 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic - Beverage Control Law at 
598 Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES PLACATZIS 
and

THOMAS PARASK EVAS
598 Clarkson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1031 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX PRELLER
1031 East 92nd St. Brooklyn, N. Y.
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GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

S-l Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iausiij 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

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

426 SO. 5th STREET, ^ROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Howes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

___ ________ _ ___________________________ _  _ JCž

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

T

CHARLES J. ROMAN
, < 4.. i . • * V - J ‘ f «. “ -• •' ' •••*•

' (RAMANAUSKAS)

LAlOOTUNUi
DIREKTORIUS

ir mes duosime

Naud^i^s Gera Pręga
Pęr sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 

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

Atsilankę parodykite mums skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Rainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už f 7.50. 

STENGER & STENGER, Optometrists 
391-398 Bręadyyay * ' tirooldyn, rN.

K

J. Liūdėsio valandoj kreip- 1 
kitės prie manęs dieną J 
ar naktį, greit suteiksi- i 
me modernišką patarną- J 
vimą. Patogiai ir grąžiai j 
modemiškai įruošta mŪ- 
sų šermeninė. Mūsų pa- ] 
tarnavimui ir kainomis j 

būsite patenkinti. j

1113 Mt Vernon St t
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110 ■
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Lietuviai Kaipo 
Tylieji Korimai

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
das, bet vis tiek jis kovojo 
ir užmušė dar septynis 
priešus. Kilnus buvo jo įtū
žimas.

Du lietuviai puskarinin
kiai, Zolotas ir Raguckas, 
jau mortiros sprogimo ap
svaiginti, užmušė daugiau 
kaip 20 vokiečių. Signalinin
kas Jacenavičius, maudyda
masis savo kraujuose, vis 
tiek perleidinėjo savo ko
mandos įsakymus per tele
foną. Pagalinus, suėmę jį 
vokiečiai stengėsi išgaut ži
nių apie mūsų pozicijas. Jie 
kankino Jacenavičių, išsu
kinėjo jam rankas, pririšo 
jį prie medžio ir užkūrė ug
nį po juom. Bet lietuvis mo
ka tylėti. Jacenavičius tylė
jo, ir Rusija neužmirš jo 
tylos.

Lietuviai nužygiavo 80 
mylių pirmyn į vakarus; iš
laisvino 60 miestelių ir kai
mų nuo vokiečių.

Besigrumdami linkui Bri- 
ansko, lietuviai užėmė ir 
vieną rusų kaimą vardu 
Lietuva (Litva). “Tai Lie
tuva,” sakė kaimiečiai. 
“Lietuva, Lietuva”... karto
jo giliai susijaudinę lietu
viai kovūnai.

KRISLAI

CHICAGOS ŽINIOS

ir būtinai rei-

j

tuos stebūklin- 
galybių pasiro-

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
gali šitaip nupulti ir sugesti 
žmonės, kurie dar drįsta kal
bėti apie dorovę ir žmonišku
mą, dar skaitosi vadais?

Lapelyje kaulinami iš tam
sių žmonelių, pinigai. Prašoma 
poros tūkstančių dolerių. Pini
gai renkami neva išleidimui 
barzdoto vyskupo Bučio kny
gos apie “Liurdos stebuklus.” 
Kunigas Prunskis šaukia, ka$. 
visiems svarbu 
kia

“įsigilinti į 
gus Dangaus
dymus Liurde, patirti, kaip vi
siškai akli žmonės Liurde yra 
pag«ję, kaip užaugo gydytojų 
per ilgus metus nepagydomos 
žaizdos, kaip iš ligos patalo 
pakilo mirtinai džiova sergan
tieji ligonys, kaip pūnančios 
veido kiaurymės užsitraukė 
plaunamos Liurdo vandeniu, 
kaip sulaužyti kaulai ūmai su
augo ir vyras laisvai ėmė 
vaikščioti.”

Ne tik taip “yra buvę” ka
da nors praeityje, ale, šaukia 
kun. Prunskis, “tie įvykiai šim
tais atvejų kartojasi mūsų die
nomis.”

pacituojamas tūlas Už- 
kuris būk buvęs Liurde

Dar 
danys, 
ir savo akimis matęs vyrą ir 
moterį beveik iš numirusių pri
sikeliant!

Visa tai, žinofna, yra bjau
rus monas, pikta apgavystė. 
Tiems stebuklams gali tikėti ir 
tiki didžiausio pasigailėjimo 
verti tamsūnai. Nei kunigas 
Prunskis, nei kun. Urbonavi
čius jiems netiki. Jie nėra to
kiais bepročiais. Jie yra gud
rūs tamsių žmonelių apgaudi
nėtojai ir mulkintojai.

Miestas Reikalauja Bendrų 
Transfer^

Miesto advokato pagelbinin- 
kas William H. Sexton padarė 
tvirtą pareiškimą, kad subvių 
transfėrai turi būti geri visoms 
važiuotas linijoms: gatveka- 
riams, elevatoriams ir busams.

Šiuo klausimu kiek pirmiau 
padarė pareiškimą Illinois Ko
mercijos Komisija, kad ji ne
mato, kodėl transportacijos 
kompanijos turėtų priešintis 
ibendriems transfėrams?

Gatvekarių kompanija jau 
savo nudmonę perstatė per savo 
advokatą, kad ji nenori tokių 
traris&rų.

X- —
jaBitoW* baUy Ntw»

Teks palaukti ir pamatyti 
kuo šisai klausimas bus užbaig
tas. Miestas pasakė savo tvirtą 
nuomonę. Kaip buvo pirmiau 
skelbta, ateinantį mėnesį turi 
pradėti veikti subvės. Jos su
jungtos su elevatoriais. Jeigu 
subvių administracija laikysis 
to, ką pasakė, tai elevatorių 
kompanijom neliks kito kelio, 
kaip tik 
ravimas

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—-FEMALE

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Vaikai

MERGINOS-MOTERYS

VIRŠ 18 METU SENUMO

MERGINOS IR MOTERYS 
BATŲ DIRBTUVE 

Patyrimas nereikalingas. Išmokinsime; 
greitas pakilimas.

BLUE SEAL SHOE CO.
63 Tiffany Pl. (Columbia St.) Brooklyn 

(Crosstown trolley nuo Borough Hall 
subways).

VALGYKLŲ DARBININKAI

(223) NUOLATINIS DARBAS
pasiduoti, nes jų ope- 
surištas su subvėmis.

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS.

Pririnko Ligoninėm 
Daržovių

Boy Scout organizacija nusi
tarė parinkti šviežių daržovių 
dėl ligonių. Jie pavaikščiojo 
pagal namus tų žmonių, kurie 
turi daržus ir pririnko 2,000 
svarų daržovių. Daržoves ati
davė Illinois Masonic ir Ra
venswood ligoninėms.

Teisėjas E. A. Jonas, prezi
dentas Illinois Masonic ligoni
nės, ačiuoja vaikam už jų pasi
darbavimą.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTIS 
SVARBUS IŠRADIMAS

4 rūšių mostys, kurios gelbsti at
sikratyti daug skirtingų ligų. Suda
rytos iš gydančių žolių. Tos mostys 
turėtų būti kiekvienoje stuboje, 
ypatingai pas darbininkus, kur svei
kata yra visas žmogaus turtas.

Atydžiai tėmykite mosčių vardus 
nuo kurių ligų jos pagelbsti.

NO. 1 — M. J. SVILPA’S 
MIRACLE OINTMENT.

Mostis nuo dantų gėlimo. Prašali
na skaudėjimą, užsivietrijimą ir su
stiprina smagenis. Švelni vartot ir 
nekenksminga. Kaina 50c ir $1.
NO. 2 — M. J. ŠVILPA’S SALVE 

FOR REUMATIC PAINS.
Nuo Rheumatiškų skausmų. Mus

kulų, sąnarių, užgavimo, užsišaldy- 
mo ir blogos kraujo cirkuliacijos, ir 
taip toliau. Kaina $1 dėžutė.

NO. 8 — M. J. ŠVILPA’S 
MIRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynančių ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera nuo 
vočių ir išbėrimų. PILES, sinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iš burnos ar nosies ir pra
šalina kornų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir 
Foot ir 
(Tik ne 
tik 50c,

NO. 4
DISCOVERY SALVE FOR 

POISON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, money-orderį 
ar čekį. Nemažiaus $1. Kurie nori
te prisiųskite štampų 30c, likusius 
apmokėsite C.O.D. Kanadoj 25c eks
tra už orderį.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 73, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.

ir

skaudėjimo kojų. Athletes 
įvairių odos nesveikumų 
vėžio). Kaina Šios mosties

2 oz. dėžutė $1.
— M. J. SVILPA’S NEW

Binghamton, N. Y
Sugrįžo iš Pittsburgho ir 

Niekina Sovietus.
Sugrįžo delegatai iš Pitts

burgh, kurie dalyvavo socialis- 
tų-klerikalų sušauktoj konfe
rencijoj. SLA 50 kuopos susi
rinkime davė iš tos konferenci
jos viena poniutė raportą. Vos 
pradėjus raportuoti, tai jau ir 
pradėjo verkti, nes taip daug ji 
patyrė afrie “bolševikų baisy
bes.” Tauškė tą, ko ją išmoki
no iš Berlyno atvykę hitleriški 
“svečiai,” kad 
goj “išvežtus 
marina,” kad 
šaudo.” Paskui
ir sakyti, kad ji negali jau dau
giau kalbėti, tai yra, skaityti 
raportą, kuris buvo parašytas.

— Jeigu negali skaityti, tai 
kas tavęs ir prašo, tu nebuvai 
mūsų delegate! — įkirto vienas 
narys,

— Kodėl tu nieko nesakai 
apie Hitlerio barbarizmą, kuris 
jau treti metai Lietuvą terioja? 
— pareiškė .kitas narys.

— O Smetona, ar dalyvavo 
klausė

Sovietų Sąjun- 
lietuvius badu 
‘juos bolševikai 
pradėjo žaksėti

jūsų konferencijoj? 
trečias.

Taip ir sumaišė tos poniutės 
planus sugriaudinti narius ir 
dar kartą, išniekinti Sovietų 
Sąjungą, mūsų talkininkę.

Tai matote, kam jie Šaukė tą 
konferenciją. Ten suvažiavo, 
susirinko Smetonos agentai, vi
sokį ponai atvykę iš Berlyno su 
nacių propagandos krepšį ai s, 
pripasakojo visokių melų prieš

INDŲ ATĖMĖJOS 
KASTERĖS 
VIRĖJOS 
3

MERGINOS PRIE BUFETO 
INDŲ-STIKLŲ MAZGOTOJOS 

MAISTO TVARKYTOJOS 
VIRTUVĖJE DARBININKES 
SANDWICH, SALAD DARYTOJOS

MERGINOS PRIE SODA 
STEAM TABLE 

STALŲ PATARNAUTOJOS 
(Puikiausi Tipai)

Reikalaujame Paliuosavimo Pareiškimo

RESTAURANTS OF 
ROCKEFELLER CENTER
Kreipkitės kasdien 9 A.M. iki 4 P.M.

Miss Gibbons, Room 1809
50 W. 50th St., Rockefeller Center

(225)

BUFETO PATARNAUTOJOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS. 

SEKMADIENIAIS NEDIRBAMA.
KREIPKITĖS:

FARMSTEAD, INC.
Commodore Passageway,
Grand Central Terminal

(222)

MERGINOS IR MOTERYS 
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKES 
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS 
PRIE STĘAM TABLE 
INDŲ MAZGOTOJOS 

VIRĖJOS 
DESERT DARYTOJOS 

PAKUOTOJOS
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS

PASTOVUS DARBAS
PROGOS PAKILIMUI

IŠ karinių darbų nepriimami

KREIPKITĖS VISĄ DIENĄ 
56 W. 23RD

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

(X)

ST., N. Y.

MERGINOS—
SODĘ APTARNAUTOJOS

PATYRUSIOS AR BE PATYRIMO

INDU MAZGOTOJOS
DIENINIS AR VAKARINIS DARBAS

APVALYTOJAI (VYRAI)
DIENINIAI IR VAKARINIAI DARBAI

GERA ALGA
DUODAMA UNIFORMOS IR VALGIS 

LINKSMOS APLINKYBĖS

PENNSYLVANIA DRUG CO.
140 WEST 83RD ST., N. Y.

(222)

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)

MERGINOS!
VIRŠ 16

NUOLATINIS DARBAS
GERA ALGA PRADINĖMS 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS

HOLLAND LAUNDRY, INC.
225 25th ST., BROOKLYN.

(224)

Sovietų Sąjungą, užtylėjo apie 
barbarizmą Hitlerio gaujų Lie
tuvoj, o paskui grįžę jų delega
tai iš rašto vėl veda propagan
dą prieš Sovietų Sąjungą, nie
kina ją, nei žodelio nesako 
prieš nacius, nei žodelio už ka
ro laimėjimą, štai kam jie šau
kė konferenciją, kad jos pagel- 
ba niekinti Amerikos talkininkę 
ir skaldyti Jungtines Tautas.

Manau, kad Amerikos lietu
viai supras tų ponų siekius ir 
pasmerks Pittsburgh© atsibuvu
sią konferęnciją, kaipo žalingą 
Lietuvai ir Amerikai, kaipo 
tarnaujančią mūsų priešams.

Binghamtono Žvalgas.

ŽARNOS DEšRIUKeM
Reikalaujama keletos moteriškių, patyrusių 
atrinkėjų. Taipgi mokinsime tūlą skaičių pra
dinių. Pradžiai alga $20. čia yra maisto pro
duktų gamyba. Gera proga išsimokinti pasto
vų darbą su gera alga. Mūsų {staiga yra se
niai įsteigta ir dirba apskritus metus, be 
paleidimų per daugelį metų. Sayer & Co., 

195 Wilson Ave., kampas Stockholm St., 
Brooklyne

GEROS ALGOS
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMOS

(223)

MERGINOS

VISOKIAM DARBUI
LENGVAS FABRIKO 
KARINIS DARBAS 

PASTOVŪS VIRŠLAIKIAI 
Reikalaujama paliuosavimo pareiškimo 

Kreipkitės 9—11 A. M. 
WHITEHOUSE LEATHER 

PRODUCTS, Inc.
360 Furman St. 

Brooklyn.

INDŲ ATĖMĖJAI 
KASIERIAI 

VIRĖJAI
BUFETO DARBININKAI 

INDŲ IR PUODŲ MAZGOTOJAI 
MAISTO TVARKYTOJAI 

VIRTUVĖJE PAGELBININKAI 
APVALYTOJAI 

SANDWICIU DARYTOJAI 
VYRAI PRIE SODA

SANDELYJE PAGELBININKAI 
STALŲ PATARNAUTOJAI

(Puikiausi Tipai) 

Reikalaujame x paliuosavimo pareiškimo.

RESTAURANTS OF

!

(227) ROCKEFELLER CENTER
MERGINOS-MOTERYS

KARINIAM FABRIKUI, AMŽIAUS 17—45 
Patyrusios ir be patyrimo. Radio sudėjimų, 

mašinšapės darbas; greitas pakilimas. 
Reikalaujam paliuosavimo certifikato.

CARDWELL
81 Prospect St., Brooklyn.

KREIPKITĖS KASDIEN 9 A.M. iki 4 P.M.
MISS GIBBONS, ROOM 1809

»0 W. 50TH ST.. ROCKEFELLER CENTER <
(225) '

(226)

ARMOUR & CO.
BŪTINA KARINE PRAMONĖ 

reikalauja moteriškių darbininkių gyvybiniai 
maisto gamybai karinėms pajėgoms ir civilių 

reikalavimams. Patyrimas nereikalingas.
Kreipkitės:

ARMOUR EMPLOYMENT OFFICE
824 17th St., Jersey City.

Tie, kurie dirbate būtinus karinius darbus 
nesikreipkite.

VYRAI — BERNIUKAI
FABRIKO DARBININKAI

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
BŪTINA PRAMONĖ

(225),

MERGINOS-MOTERYS
Reikalingos į fabriką pakavimui žuvinių pro
duktų. 40c į valandą pradžiai ; pakilimai 

trumpo laiko.
DELCA FISH PRESERVATORS
268 Metroixditan Ave., Brooklyn.

po

MERGINOS-MOTERYS
LENGVAM FABRIKO DARBUI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS

UŽDARBIS—$21.85
UŽ 45 VALANDAS Į 5 DIENAS

A. KLEIN & CO.
113 WEST 17TH ST.

(222)

MERGINOS 18-35
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

LENGVAS DARBAS APSIGYNIMO FABRIKE 
GERA ALGA MOKINANTIS 
PAKĖLIMAI PO 3 SAVAIČIŲ

39-01 Queens Blvd., L. I. City
(221)

OPERATORĖS, patyrę ant bite kurių siuva
mų mašinų .varomų elektros pajėga. Taipgi 
operatorės bent kiek mokančios prie siuvamų 

mašinų.

L. BUCHMAN CO.
649 Morgan Ave., cor Nassau St., Brooklyn

(221)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City 
(X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

AUTO - VEŽIMŲ 
APTARNAUTOJAI 
VYRAI IR MERGINOS

DARBAS SU ATEIČIA 

STOCK CLERKS 
MECHANIKAI

UŽSAKYMŲ-IŠVEŽIOTOJAI 
PILIETYBĖS NEREIKALAUJAMA 
•LAIKAS IR PUSĘ UŽ VIRŠAUS

40 VALANDŲ
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 

nepriimami be darbdavio paliūdijimo jų 
atliekamumo.

KLAUSKITE:

W. G WATSON
1102 ATLANTIC AVĖ.

ARTI FRANKLIN AVĖ., 
BROOKLYN. N. Y. 

TELEPHONAS MAIN 2-7704
(228)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Su ar be patyrimo reikalingi mašinšapėje ar 
prie sheet metai darbo. Dienų ar naktų šlf- 
tai komunikacijų pramonėje. Asmenys iš ka
rinių ar būtinų veiksmų nebus priimami be 

darbdavio paliūdijimo jų atliekamumo.
CARDWELL

81 Prospect St., Brooklyn.
■ ■ .!■ . (226)

FABRIKO DARBAI
Nuolatinis dirbąs. Būtina pramonė. Viršlai
kiai. Gali uždirbti nuo $30 iki $40 į savaitę. 
Darbininkai į labiau svąbbius. darbus privalo 
, turėti paliuosavlmį.

METAL LITRO CORP, i
4608 1st Ave., Brooklyn

-■ ■ (226)

PASTOVUS DARBAS, GERA ALGA
PRIDEDANT VIRŠLAIKIUS

STAHL BROS.
ATLAS TERMINAL BUILDING NO. 11.

Cooper Ave. and Dry Harbor Road, 
Glendale, L. I., N. Y.

(223)

VYRAI AR BERNIUKAI
Su drafto pratęsimu. Mokintis spaudos biznio.

Puiki proga; apskritų metų darbas.
40 valandų—gera alga.

ARENSON PRESS, 460 West 34th St.
(222)

MALIAVOTOJAI
ROPE SCAFFOLD MEN

Nuolatinis darbas su viršlaikiais.
Tiktai patyrę vyrai 

‘$7.50 IKI $9 Į DIENĄ 
Pageidaujama Piliečių

BURNS,
1025 48tli Ave., Long Island City 

Vernon Ave. Station, Interboro Subway.

PATYRIMO NEREIKALINGA
UŽPILDYMUI MAŽŲ ALUMINUM LIETI
NIŲ IR KITIEMS BENDRIEMS DARBAMS. 
MAŠINŠAPĖJE, ŽEMUTINIAME MANHAT

TAN KARINIAM FABRIKE

DIENINIAI IR NAKTINIAI 
ŠIFTAI

58 VALANDŲ SAVAITĖ
LAIKAS IR PUSĖ VIRŠ 40 VALANDŲ

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų velkamų 
nebus priimami be darbdavio paliudijimo jų 

atliekamumo.

HORNI SIGNAL 
MANUFACTURING corp. 
EMPLOYMENT DIVISION

73 VARICK ST., N. Y.
CANAL ST. STATION, VISOS SUBVĖS 

(222)

SAVANORIAIDEL PERGALES 
DEDEI SAMIU 

UŽBAIGIMUI GYVIBINIŲ 
CANADA - ALASKA 
KARINIŲ DARBŲ 

DIDELE ALGA 
VALDŽIOS UŽGIRTAŠ 

SVETIMŠALIŲ PRIĖMIMAS 
. KARPENDERIAMS, $360 

MAŽIAUSIA MĖNESINĖ GARANTIJA. 
Karpenderiai turi turėti savo įrankiu* ir turi 
būt 2 metų patyrimo konstrukcijos darbo. 
$1.50 į valandą, pridedant laiką Ir pusę už 

visą darbą viršaus 40 valandų.

Karpenderių Pagelbininkams, 
$300 

mažiausia mėnesinė garantija 
Valandų kaina $1.25, pridedant Jaiką ir pusę 

už visą darbą viršaus 40 valandų.

Bėgių Darbininkam, $279.60
Mažiausia mėKesifė. garantija

Turi būti išimtinai stiprūs Žiam darbui. Kal
ti* $(.16% į vaįandą, pridedant viržlaikiu* 
laiką ir pusę už visą darbą virš 40 valandų.

Paprastiem Darbininkam, 
$231.60

MAŽIAUSIA mėnesine garantija 
Turi būti geroje sveikatoje. Mokama 96%c | 
valandą už visą darbą, viršaus 40 valandų.

Kreipkitės į Kompanijos Atstovą

M. H. K. C. B. CO.’S 
Gyvybiniai Kanados—-Alaskos 

Karihlii Darbai
US EMPLOYMENT SERVICE 

OF WMC .
fNew York City 
Pradedant pirmadieniu, baigiant šeštadieniu 

, p .iki U A.M.. J 1X1 5 P.M.
Asmenys Iš karinių darbų ar būtini^ pramo
nių nepriimami be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo.

(221)

VYRAI

Sugabus vyras, naudojantis įrankius. stipris, 
su patyrimu kūrenti steam boiler. (Tik žie
mą) ir galėtų būt naudingas bendrai prie 
dirbtuvės. Ištisų metų nuolatinis darbas tin
kamam vyrui. Alga 3120 j mėnesi. Kreipkitės 
po 10 A.M. darbo dienom. Gend Realty Corp., 
750 Grand St., Brooklyn. Paimkite 14th St., 

Canarsie liniją iki Grand St. stotie*.
(224)

VIRTUVEI DARBININKAI $225 
Mažiausia Mėnesinė Garantija 

Pridedant Kambarį ir Valgį
Stalų patarnautojai, indų atėmėjai, indų 
mazgotojai su bent kiek virtuvės ir valgo* 

mojo kambario patyrimu priimtini
Kreipkitės | kompanijos AUtorą

Bendram Darbui
FABRIKE
Patyrę prie

METALO APDIRBIMO 
taipgi

Penldiu Pihlapb

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKIA KARINIU DARBININKU
PLIENO IŠDIRBINIŲ FABRIKE.

DABAR DIRBANTI KARINIUS DARBUS NEPRIIMTINI.

PATYRĘ IR BE PATYRIMO
GEROS ALGOS — NUOLATINIS DARBAS.

PUIKIAUSIOS DARBO SĄLYGOS.

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

JERSEY CITY, N. J.
AB

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

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
Mokytis nuolatiniam

MOULD CASTING
Sunkus darbas, turi būt stiprūs

70c I VALANDĄ PRADŽIAI
7 DIENŲ SAVAITĖ 

LAIKAS IR PUSĖ UŽ VIRŠLAIKIUS 
DVIGUBA ALGA UŽ SEKMADIENI 

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nebus priimam be darbdavio paliūdijimo jų 

atliekamumo.

SUPERIOR
189 BANKER ST., 

Greenpoint, Brooklyn.
(224)

BERNIUKAI
PILNAM AR DALIAI LAIKO 

ALGA $23 Į SAVAITĘ 

SELECT FOOD MARKETS 
641 MADISON AVE.
NEW YORK CITY

(224)

GELEŽINKELIO 
VAGONŲ KROVĖJAI 

VYRAI AMŽIAUS 17 IKI 55

Bendram Darbui
Chemikalų Laboratorijoje

Taipgi
METALO TIRPINTOJAI 

. Patyrę ar be patyrimo 
UNIJINĖS ALGOS

Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiks
mų nebus priimami be darbdavio paliūdi

jimo jų atliekamumo.

Kreipkitės

American Platinum Works 
225 New Jersey Rail Road Ave., 

Newark, New Jersey
(225)

BŪTINAS DARBAS
8 VAL. DIENA. 68c PER VALANDĄ
UŽ VIRŠLAIKIUS $1.02 Į VALANDĄ

ATSINEŠKITE SOCIAL SECURITY KORTĄ 
IR ĮRODYMĄ GIMIMO DIENOS,

Asmenys iš karinių darbų ar iš būtinų veiks
mų nesikreipkite be darbdavio paliūdijimo 

jūsų atliekamumo.

KREIPKITĖS
FREIGHT AGENT, L.

21ST ST. IR JACKSON
SKERSAI NUO POST OFFICE

• LONG ISLAND CITY,
8 A.M. IKI 2 P.M.

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO, IKI 
4:30 PO PIET. MRS. WAGNĘR, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE, IR 
51ST STRĘET, N. Y. C, NETELE
FONUOKITE. ’

I. R. R. 
AVĖ.,

•(223)

NEREIKIA PATYRIMO
DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI

INDŲ MAZGOTOJAI
PUODŲ MAZGOTOJAI 

APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 
TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETŲ 

SALDAINIŲ GAMINTOJAI 
KEPĖJAI 

PEČKURIAI
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACUOS

PASTOVUS DARBAS

Iš karinių darbų nepriimami

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

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

(X)

MECHANIKAI ir mechanikų pagelbininkai su 
patyrimu prie busų, trokų, ar taxi. Tie darbai 
yra būtini, transported jos pramonėje. Pasto
vūs darbai dabar ir po karo. Asmenys iš ka
rinių darbų ar būtinų veiksmų nesikreipkite 

be darbdavio paliūdijimo jūsų atliekamumo.
Kreipkitės asmeniškai;

TfelBORO COACH CORP.
29-23 Vernon Blvd., Astoria

(222)

VYRAI
Virš 18 metų, fabriko darbui. Patyrimas ne
reikalingas. Gera alga—40 valandų savaitė 

(pridedant laiką ir pusę už viršlaikius)
JONAS & NAUMBURG CORP,

516 W. «5th St., (West of 10th Ave.)
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
nepriimtini be paliūdijimo jų atliekamumo.

(222)

VYRAI
PATYRIMAS NEREIKALINGAS 

DIRBTI ANT RANKINIŲ PRESŲ 
GERA PROGA — VIRŠLAIKIAI

A. KLEIN &. CO.,
113 WEST 17TH ST.

(222)'

VYRAI—FABRIKO DARBUI
BOTINA 1>bAMON£

Nuolatinis darbas. Seniai įsteigta kompanija- 
, Šiftų darbas.

$31.20 J SAVAITĘ PRADŽIAI 
48 VALANDŲ SAVAITĖ

Taipgi 12 proc. mėnesiniai bonai ant 
uždarbių. Kreipkitės:

POWELL * CO.
Foot of Conover Street. .. 
Erie Basin, Brooklyn* 
Sekantis po Pier 45

vartų pasiprašykite aąrgo įleidimo pas 
Ppwell & Co.

TELEPHONAS MAIN 4-6867
(222)

Prie

visų

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

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

VYRAI —BE PATYRIMO
Lengvas bendras fabriko darbas 

KNYGŲ APDIRBIMAS 
. Darbas New Yorko Sandėlyje

252 W. 64th (Arti West End Ave.' 
Linksmos Darbo Sąlygos 
Kreipkitės Pasitarimui:
J. F. TAPLEY CO.

45-31 Court St., Metro Bldg., L. I. City.
Court Sq. Sta., 6 minutės } Manhattan.

APVALYTOJAI
Pastovus darbas: geros darbo sąlygos. Pa- 
tyrimas ir pilietybė nereikalingi. Kreipkite* 

j Building Superintendent.
SLOANE HOOSE, Y. M. C. A.

353 W. 33rd St.
(221)

Gyvybiniai Kanados—Alaakos 
Kariniai I>arbai

U. S. EMPLOYMENT SERVICE 
OF WMC *

40 East 59th St, N. Y. C.
Pradedant pirmadieniu baigiant šeštadieniu

9 iki 11 A.M., 1 iki 5 P.M. . j 
Asmenys dabar dirbanti karinius darbūs M 
būtinose pramonėse nebus priimami be darb 

davio paliūdijimo jų atleikamumo.

VYRAI, 18—60
MES IŠMOKINSIM JUS!
BŪTINA KARINĖ PRAMONĖ 

Pokarinė* progos. Gera alga, pakilimai. 
Dieninial-naktiniai šiftai. 
(Bonai naktiniai* šiltai*).

Reikalingas paliuosavimo pareiškimas.
National Silver Co., 432 12th St., Brooklyn.

(22D

BERNIUKAI
FĄBRIKO DARBUI 
DAUG VHULAlfclU s

MAJESTIC ARTS
14 WEST 17TH ST.. N. Y. CITY ___imi Ji
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NwYorko^AferZInios
Edwardas LeVanda Ga
vo Pilnateisio Advokato 

Laipsnį
Edwardas LeVanda, sūnus 

Margaretos ir Juozo LeVandų, 
plačiai žinomo laidotuvių di
rektoriaus ir draugijose veikė
jo, rugsėjo 15-tą gavo leidimą 
savystoviai praktikuoti advo
katūrą, amerikoniškai tariant, 
tapo “prileistas prie baro.”

Advokatūros mokslą Edwar
das buvo baigęs jau gerokai 
pirm išėjimo kariuomenėn, 
praktikavo prie kitų žymių ad
vokatų ir tęsė toliau mokslą 
įgijimui teisių daktaro laips
nio. Tasai mokslas likosi per
trauktas pašaukimu tarnybon 
mūsų kraštui. Tačiau gavimo 
pilnateisio, savystoviai galin
čio veikti advokato laipsnio 
procedūra ėjo savo keliu.

Ta proga Edwardas buvo 
gavęs keletai dienų atleidimą 
iŠ tarnybos, kad asmeniškai 
galėtų dalyvauti priėmime 
sunkiomis studijomis užpelny
to laipsnio ir tuomi pasidžiaug
ti kartu su tėvais ir draugais. 
Laimingai atsiekęs tikslo, ta 
pačia diena Edwardas links
mas grįžo tarnybon.

Daugelio talentų ir didelio 
pasiryžimo žmogus, jaunas 
Edwardas yra jau pergyvenęs 
daug varsotų dienų, kokių ne 
daug kam pasitaiko per visą 
amžių. Ir yra pasiruošęs prak
tiškam gyvenimui bent keliose 
srityse. Jis buvo išsimokinęs ir 
jau prigelbėjo praktikoje tė
vui laidotuvių direktoriaus 
įstaigoje ir išsimokino teisių 
mokslo — advokatūros. Gi iš
ėjęs kariškon tarnybon, būda
mas gabiu muzikantu, buvo 
paimtas orkestron ir prie su- 
vaidinimo Irving Berlin’o vei
kalo “This is The Army.” Su 
šia grupe jis dalyvavo Reika
lo perstatyme ant New Yorko 
Broadway ir po daugelį mūsų 
krašto didmiesčių, taipgi ga
minant to veikalo filmą Holly- 
woode. Filmoje, atidaromojoje 
scenoje, Edwardas matosi prie 
pat orkestros vado grojant 
fleitų (flute), kitoje vietoje 
matomas prie braižinio, o dar 
kitoj — su grupe išvažiuoja 
busu ir pasiliekantiems moja 
atsisveikinimą.

Filmą “This is The Army” 
dabar rodoma Hollywood Te
atre, New Yorke.

Dabartiniu laiku Edwardo 
pastoviuoju užsiėmimu yra 
grojimas aviacijos bazės or- 
kestroj aukštutiniame New 
Yorke (up-state) o liuoslai- 
kiais mokinasi į sąskaitybos 
patikrintojus (accountant).

Edwardo tėvai labai džiau-
giasi dėl sūnaus dasigavimo į 
siektą profesiją. Vienintelis jų 
troškimas, kaip išsireiškė jo 
motina, kad tik fašistai grei
čiau būtų sumušti, karas pasi
baigtų, jos sūnus ir visi jauni 
vyrai galėtų grįžti prie per
traukto civilinio gyvenimo ir 
savo siekių.

L. Rep.

New Yorko CIO politinės 
veiklos komitetas prirengė 
faktų rinkinį apie priešdarbi- 
ninkiškus kandidatus ir jį iš
siuntinėjo ' aštuoniem šimtam 
prie CIO priklausančių unijų. 
Dės pastangas, kad priešdar- 
bininkiški kandidatai nebūtų 
išrinkti.

NAUJI SENSACINGI JUDŽIAU!!
(1) 8~t* Oro Jėg* Viri Europos
(2) Jankiai Užima Mundos Lėktuvų 

Bazę
(8) J. V. Kariai Pleškina Japonus 

Burmoj
<4> Pagrobti Japonų Judžiai Rodo Jų' 

Oro Jėgą 1941 m.
(») "THIS IS AMERICA”— 

Broadway’s Pritemdymaa
Ir dar 43 Labai įdomūs Žinių Judžiai

Ii Viso. Pasaulio

I7MD A CC V newsreelLdUDAjJiJ I THEATRE

BROADWAY IR 4»TH ST., N. Y.
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LIETUVIŲ DRABUŽIŲ CENTRAS IŠSIUN
TĖ ANTRA TŪKSTANTJ SVARU DRABU
ŽIŲ, IR DAUG DOVANU LIETUVIAMS

Moterų Apšvietos Kliubo ir 
mezgėjų iniciatyva jau seniai 
buvo renkami drabužiai nuo 
hitlerininkų n u k e n tėjusiems 
žmonėms ir siunčiami per Rus
sian War Relief. Faktinai rin
kimas pagalbos nuo fašizmo 
nukentėjusiems žmonėms buvo 
vedamas per pastaruosius 6 
metus. Pirmiau buvo renkama 
ispanams. Tai kampanijai dar 
nepasibaigus pradėtą rinkti 
nukentėjusiems nuo hitlerinin
kų rytų fronte.

Po keliolika pundelių, po 
pustrokį drabužių -buvo išvež
ta daug kartų. Bet pasunkėjus 
gavimui automobilių ir trokų 
drabužiams surinkti ir išvežti, 
reikėjo imtis skirtingų priemo
nių, kad rinkimas drabužių 
nesustotų, bet didėtų pagal di
dėjantį reikalą.

Drabužių Centras Išrišo 
Problemą

Reikėjo vietos, kur bile ka
da, bile kas galėtų atnešti 
drabužius ir kad ta vieta bū
tų arti susirinkimų ir pramo
gų centrų, kad žmonės važiuo
dami kitais reikalais galėtų at
likti ir šį be specialės sugaiš
ties ir lėšų. Gauta krautuvė 
Depsų name, 254 Union Avė. 
Kiekis gaunamų drabužių pa
daugėjo. Trumpu laiku, kelių 
draugių pastangomis perrink
ta, kiti sutaisyta, išvalyta, iš
skalbta ir išsiųsta virš tūkstan
tis svarų drabužių. Pirmo tūks
tančio svarų sutvarkyme dirbo 
išimtinai tik kliubietės, nors 
drabužių pristatyme koopera
vo ir kiti lietuviai.

Vienok mūsų moterys nepasi
tenkino tuo, kas jau nudirbta. 
Susirinkime vėl pasikalbėta ir 
nusitarta, kad tuo spartumu 
ne daug nukentėjusių apreng
sime. O čia artėja kita, fytų 
fronto kovotojams trečia, arši, 
benamė karo žiema. Nutarta 
mobilizuoti daugiau kliubiečių 
ir ne kliubiečių. Kitose organi
zacijose turi būti žmonių, no
rinčių tam kilniam darbe pa
dėti, sakė kliubietės, tik reikia 
juos surasti. Nepadaryta klai
dos taip manant.

Pasiklausinėta, pasikalbinta 
ir netrukus drabužių centras, 
tarsi bičių aviliu pavirto.

Vieni ateina nešini punde
liais dėvėtų drabužių, kiti nau
jais lietuvių raudonarmiečių ir 
vaikų dovanoms. Treti atneša 
naujų atkarpų, likučių audimo 
pamušalams, vaikų drabužiu-

teriukus, kad tik ko daugiau
sia įeitų į šį siuntinį.

Pundelių, taikomų dovanom, 
sudarymo procedūra nėra la
bai paprasta, reikia dirbti at
sargiai, patikrinti skaičius, su- 
numeriuoti. Kožnas daiktelis 
iki smulkmenai turi būti sura
šytas, mašinėle atmušta aštuo- 
niose kopijose, kurių sąrašų 
vienas užlipdoma ant to pat 
numerio siuntinio, eina gavė
jui pundelio, o kitos kopijos 
eina įvairioms amerikinėms 
eksporto įstaigoms ir užjūryje 
juos priimsiančių, įstaigų pa
tikrinimui. Galima suprasti, 
kokių kliūčių sudarytų neda- 
dėtas ar perdėtas skaitmuo 
pundelyje esamų daiktų. Senų 
drabužių tas neliečia; jeigu I 
skaičiuojama, tai tik savo ži
niai.

Prakaitą braukdami, būre
lis žmonių suriktavo kelionei 
tūkstantį svarų, gerų drabužių. 
Kiti sudarė 59 dovanų punde
lius su 352 drabužiais ir šiaip 
smulkmenomis, būtinomis kas
dieniniame gyvenime, prade
dant siūlais ir adatomis, bai
giant vilnoniais sveteriais ir 
blanketais. Tai tik drabužių 
centre sudarytieji. Visų kliu
biečių ir kitų brooklyniečių su 
apylinkėm priduotus Pundelių 
Komitetui pundelius priskait- 
liavus būtų kur kas didesni 
skaičiai.

Šiame siuntinyje, beje, išėjo 
139 rankomis mėgsti vilnoniai 
drabužiai: Maspetho, Great 
Necko, Elizabetho ir pačių 
brooklyniečių mezgėjų pas
kiausi dirbiniai (anksčiau pa
darytieji buvo priduoti į Rus
sian War Relief abelnai kare 
nukentėjusių pagalbai, netai
kant vien lietuviams). Jame iš
ėjo ir Viktorijos Balkus iš sto
ro vilnonio audimo mažų ga
baliukų, artistiškai suderintų, 
pasiūtas gražus didelis Manke
tas, daugelio valandų darbas, 
čia taip pat radosi desėtkai 
vienos geros siuvėjos sukirptų 
ir I. Levanienės su pagelbinin- 
kėmis M. Jakštiene, E. Kas- 
močiene, E. Andruškevičiene 
ir kitomis pasiūtų, naujų svete- 
riukų mergaitėms ir moterims. 
Daug jos darbo padėjo ir daug 
pasiuvo, net neskaitliuodamos 
savo nuopelno.

Išsiuntimo vakarą dirbo Le- 
vanienė, abu Kasmočiai, abu 
Laukaičiai, Jakštienė, Depsie- 
nė, Petlitzkienė, Petrikienė, 
Sasna.

kams, lopiniams, dar kiti gu- 
zikų, siūlų. Tūli fabrikantai 
dovanojo gatavų pamušalų ir 
šmotelių, naujo audimo.

Kai kurių geradarių komisi
ja nei nematė, tik pundelis 
gretimoje krautuvėje Depsams 
priduota, bet juose randi net 
tokių artistiškai paruoštų daly
kėlių, kaip rankomis apmegstų 
abrūsiukų, skaryčių ir kitko. 
Nereikia nei klausti, kad to
kios gražmenos buvo išdėsty
tos po vieną prie čia pat pa
siūtų ar suneštų naujų svete- 
rių, suknelių, bliuzių ir pa
siųstos dovanoms lietuviams 
kovotojams prieš hitlerizmą ir 
pabėgėliams.

Pundelių sudarymo ir kitų 
drabužių supakavimo išveži
mui vakarą, rugsėjo 9-tą, lie
tuvių drabužių centras atro
dė į kokią nors “mail 
order” kontorą. Vienos atrin- 
kinėja ir sudėsto drabužius rū
šimis, kitos skaitliuoja, trečios 
baigia siūti knypkius ir kitas 
smulkmenas nespėtiems pir
miau užbaigti drabužiams, dar 
kitos sudėsto į grupes punde
liams ir tada jau stumia rišė
jai, o vyrai riša didžiuosius 
pundus. Siuvėjos skubina pa- 

| siūti dar turimus sukirptus sve-

Jau minėtoms siuvėjoms ir 
taisytojoms drabužių, be ori
ginalių ir nenuilstančių darbi
ninkių toje srityje — Laukai
tienės, Petkevičienės, Kasmo- 
čienės, — vienu ar kitu dar
bu labai daug yra pagelbėję 
Kalvaitienė, Grubiai, Griškus, 
Naktinienė, taipgi Dagis, Le- 
vanas, Kasmočius ir, gal būt, 
eilė kitų, kurių negali pama
tyti ten nedirbantieji, o tik ra
šantieji.

Drabužių Atnešė-Atsiunte
Per Depsus paskiausiu laiku 

pridavė drabužių: A. Dobilie- 
nė, R. Laukaitienė, O. Rein
hardt, M. Dougar, S. Barkus, 
J. Jenkeliunas.

Mrs. Grozan iš Cranford at-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS PORTERIS 

(Namo Apvalytojas)
Woodhaven apartamentiniam na

mui. Gera alga ir patogios darbo są
lygos. Telefonuokite VI. 7-8493.

(218-223)

Išstatė Parodon Sovietų 
Karo Posterius

Rugsėjo 15-tą, American- 
British Art Center, 44 West 
56th St., Neiw Yorke, išstaty
ta parodon rinkinys naujai iš 
Sovietų Sąjungos atvežtų karo 
posterių, kuriuos pergabeno 
kartu su antrąja Joseph E. 
Davies misija Maskvon buvęs 
nuvykęs Lt. J. D. Stamm.

Rėmėjuose parodos yra pat
sai Davies su žmona, Sovietų 
Sąjungos generalis konsulas 
Kisselev, Walter Duranty, ma
joras La Guardia ir daug ki
tų žymių asmenų.

Atdara 10 ryto iki 5 po pie
tų. Įžanga nemokama.

siuntė 3 dėžutes naujų ir dė
vėtų gerų drabužių.

Per Komisiją Krautuvėj 
Pridavė Drabužių:

Thompsonai, J. Victor, O. 
Degutienė, Helen Rinkevičius, 
Mary Kreivėnas, Grubiai, Nak- 
tinienė, Ramoška, Sinkevičie
nė, Bedermanienė, Helena In
cas, A. Repsevich, Putrimienė, 
H. Baranauskienė, Zakaraus
kas, F. Kazakevičienė, R. Lau
kaitienė, K. Rušinskienė, J. 
Shapiro, E. Yumplot, Misevi
čienė, Mrs. Kaminsky, K. Moc
kus, A. Gilmanienė, C. Zaba- 
rauskas.

Nėra galimybės čia atžymė
ti, po kiek ir kokių drabužių 
kuris iš jų atnešė, tik bendrai 
galima pasakyti, jog sunešė la
bai gerų drabužių. Kai kurie 
atnešė visai naujų.

Reikia Daugiau Drabužių ir 
Daugiau Talkos

Daug gerų ploščių ir sermė
gų, stovėjo laukdamos pataisų, 
nes buvom pritrūkę pamuša
lų. Dabar vėl jų gavome, tad 
A. Dagiui reikės daugiau tal
kininkų prie to darbo. Reikia 
ir prie kitų darbų. Taipgi dar 
turintieji drabužių prašomi ne
laukus surinkti, kad pirm žie
mos galėtume sudaryti ir iš
siųsti dar bent 'keletą tūkstan
čių svarų..

Kliubietė.

FILMOS
Newsreel Rodo Italijos 

Pasidavimu
Italijos pasirašymas besąly

ginio pasidavimo, paėmimas 
Munda orlaivių bazės, prezi
dentas Rooseveltas atidaryme 
Trečiosios Karo Paskolos va
jaus, Miss America of 1943 ir 
kitos žinios dabar rodoma vi
suose Embassy Newsreel Te
atruose, New Yorke.

“Mr. Lucky” Atėjo j 
Academy Teatrą

Smagi komedija, “Mr. Luc
ky” su Gary Grant ir Laraine 
Day priešakyje, dabar rodo
ma Academy of Music Teatre, 
126 E. 14th St., New Yorke. 
Toje pat programoje rodoma 
“Yankee Ahoy,” Hal Roach 
komedija su William Tracy ir 
William Sawyer.

“The Great Mr. Handel,” spalvota filmą, greta su 
Londono Philharmoniška Orkestrą veikale “The Mes
siah,” dabar rodoma 55th St. Playhouse, netoli 7th 
Avenue, New Yorke.

Gaudami pėdę neužmirškite ii 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Stampos ir 
Punktai

Mėlynųjų štampų su raidė
mis R, S ir T laikas baigiasi 
rugsėjo 20-tą, šiandien. Su šio
mis stampomis perkame ke- 
nuotas daržoves, vaisius, sriu
bas, taipgi džiovintas daržo
ves, pupeles, žirnius, lyšius ir 
1.1. Stampos U, V ir W bus ge
ros iki spalių, (Oct.) 20-tos.

Raudonos Stampos (No. 2 
knygelėj, kas dar neišbaigė) 
su raidėmis X, Y ir Z bus ge
romis iki spalių 2-ros. Tuo pat 
laiku baigsis vertė ir rudų 
štampų A ir B iš trečios kny
gelės. Stampa A įėjo galion 
12-tą, o stampa B—19-tą.

Cukraus stampos 14, 15 ir 
16 pirmoj knygelėj geros pir
kimui po 5 svarus cukraus bi
le kada iki spalių 31-mos. Pas
kutinės dvi taikomos kenavi- 
mui namie.

Stampa 18 pirmoj knygelėj 
gera pirkimui poros batų iki 
spalių 31 d.

Gazolinos A kuponas 6-tas 
tinka pirkimui po 3 galionus 
gazolinos su kožnu kuponu.

Kurui kuponai numerio 5-to 
tinka pirkimui po 10 galionų 
aliejaus.

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNE

LIETUVIŠKAS KABARETAS 
STANLEY MISIŪNAS 

SAVININKAS

GERIAUSI GĖRIMAI 
ir Namie Gaminti Užkandžiai 

Daug Stalų Kompanijom

Iš kitur atvykusius svečius visuomet 
širdingai pavaišiname.

Plačiai žinomas bartenderys Vincentas 
Žvirblys ekstra gerai patarnauja.

Todėl prašom visus dažnai ateiti i mūsų

PARAMOUNT CABARET
473 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

CHARLES9
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
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

LAISVAS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime iš anksto prisirengti 
|r pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

■

------------------------------------------------------------------------------ !

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.

Parė Kiekvieną šeštadienį.
Ateikite pasimatyti su Glvlals

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY 
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.




