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Baltimorės Lietuvių Litera
tūros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo kuo
pos sudėjo po penkinę ir at
siuntė Apšvietus Fondui dėl 
išleidimo lapelių bėgamais rei
kalais.

Reikia atvirai pasakyti, kad 
mūsų organizacijos ir drau
gai yra visai pamiršę Apšvie- 
tos Fondą paremti.

Baltimoriečiai padavė gra
žų pavyzdį. Apšvietos Fon
das pasilaiko aukomis. Kai ne
ateina aukų, tai nėra iš ko 
leisti lapelius.

Todėl, draugai, pasekite 
baltimoriečių pėdomis: pa
remkite Apšvietos Fondą.

New Yorko Darbo Federa
cijos Konvencija užgyrė re- 
publikonų kandidatą į guber
natoriaus pagelbininkus poną 
Hanley. Hanley yra pareiškęs 
griežtą nusistatymą prieš Roo
se vėl tą.

Federacijos vadai, pravary
dami tokią rezoliuciją kon
vencijoj, padarė didelę klai
dą.

Visa pažangioji visuomenė 
ir visos C.I.O. unijos remia 
demokratų kandidatą pulk. 
Haskell, šis žmogus yra atsi
žymėjęs geruose labdarybės 
darbuose. Jisai remia Roose- 
velto karinę politiką.

Aną dieną poetė Salomėja 
Nėris, dabar poetas Liudas 
Gira užkliuvo ant menševikų 
pikto liežuvio. Plūsta jį bjau
riai ir piktai už tai, kad jis 
apgina Lietuvą ir jos žmones 
amerikinėje spaudoje.

Brooklyno “N. Gadynėje” 
Strazdas Girą išvadino “kai
lio mainytoji! ir pigiu senti- 
mentalistu”. Gi tos purvinos 
gazietos redaktorius Januškis 
tą žymųjį lietuvių tautos poe
tą išplūsta “kekše”..

Betgi Amerikos lietuviai 
dar nėra matę didesnių kai
lio mainytojų ir kekšių kaip 
Strazdas, Januškis ir visa ta 
menševikų pakalenija. Straz
das yra tiek sykių savo kailį 
mainęs, jog nė jis pats savo 
pirmutinio kailio nebepažin
tų, jeigu kas jį jam staiga pa- 
rodytų.

Chicagos Draugas (rugs. 
22 d.) ant pirmo puslapio su 
“džiaugsmu” praneša: “Rusi
ja dalyvaus ofensyvoje”.

šimutis ir Prunskis arba 
miega, arba nemiegodami 
kliedą. Visas svietas jau ke
lintas mėnuo, jau beveik me
tai, nuo pat Stalingrado gar
siųjų dienų, žino, kad Sovie
tų Sąjunga veda visoje istori
joje negirdėtą ofensyvą prieš 
vokiškuosius barbarus, o 
Draugo štabas ir šiandien to 
nemato. Jam Rusija dar tik 
dalyvaus ofensyvoje!

Šitaip tie nelaimingi vyrai 
šviečia dar nelaimingesnius 
savo skaitytojus. Jeigu jie at
silikę beveik visais metais, tai 
kiek yra atsilikę jų laikraščio 
skaitytojai ?
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Raudon.Armija Paėmė Galin
giausią Nacių Tvirtumą 

Smolenską, Centr. Fronte

VEJAMI NACIAI PALIEKA 
DAUGYBĘ KANUOLIŲ IR 

KITĘ PABŪKLU
f • 
I

London. — Sovietų ka- žinkelio per dieną buvo nu-

Amerikiečiai Pralaužė Nacių 
Kalnų Liniją; Sovietai Užėmė 

Kijevo Priemiestį
Berlyno radijas pranešė 

rugs. 25 d., kad vokiečiai 
pasitraukė iš Smolensko.

NACIŲ TVIRTUMA
Smolenskas buvo galin

giausia nacių tvirtuma cen- 
traliniame fronte. Pats Hit
leris 1941 m. iš Smolensko 
dirigavo nelaimingąjį savo 
ofensyvą prieš Maskvą.

Londono karininkai sako, 
jog Raudonoji Armija bai
gė apsupti Smolenską taip, 
kad vokiečiams nieko dau
giau neliko, tik ant greitųjų 
bėgti iš tos drūčiausiai ap- 
tvirtintos jų bazės. Ir tai ne 
visi jie pabėgo.

Kartu su Smolensku so
vietiniai kovūnai paėmė 
svarbų geležinkelio miestą 
Roslavlj, 65 mylios į pietus 
nuo Smolensko.

ISTORINIS MIESTAS
Pirm šio karo Smolens

kas, gubernijos miestas, tu
rėjo bent 100,000 gyventojų. 
Jame buvo mašinų fabrikai, 
daug medžio apdirbimo į- 
monių ir kitų dirbyklų. Jis 
turėjo ir universitetą.

1812 m. rugpjūtyje Smo
lenską buvo užėmę francū- 
zai, vadovaujami imperato
riaus Napoleono, pragaiš
tingame jiems žygyje prieš 
Maskvą.

Smolenskas yra centras 
geležinkelių, einančių į Lie
tuvą, Lenkiją, Latviją, Vi
tebską, Leningradą, Mask
vą, Brianską, Kijevą ir ki
tus didmiesčius.

Smolenskas yra vienas 
seniausių istorinių Rusijos 
miestų. Jis buvo žinomas 
jau prieš tūkstantį metų. 
Jame ir senoviška tvirtu
ma - Kremlius, panašus į 
Maskvos Kremlių, tik daug 
mažesnis.

Savo laikais Lietuva val
dė Smolenską ir jo guber
niją. Vytauto komanduoja
mi, rusų pulkai iš Smolens
ko labai daug padėjo lietu
viams, ■’ lerikams ir čėchams 
supliekt vokiečius garsiaja
me Žalgirio mūšyje.

VARTAI Į LIETUVĄ
Paimdami Smolenską, 

raudonarmiečiai atsidarė 
sau didžiuosius vartus į Vi
tebską, Latviją, Vilnių ir 
Minską.

AUSTRALAI ATĖMĖ IS JAPONU SVARBIĄ 
LĖKTUVŲ STOVYKLĄ, NAUJ. GVINĖJOJE

Australija. — Australų 
kariuomenė atėmė iš japo
nų Finschhafeno lėktuvų 
aikštę, arčiau kaip už vie
nos mylios nuo paties mie
sto, stipriausios priešų ka
rinės bazės, šiauriniai-ryti- 
niame Naujosios Guinejos 
pajūryje.

Australų ir amerikiečių 
kovotojai dabar šturmuoja 
japonus pačiame Finschha-

lakūnai sužalojo dar vieną 
karinį ir vieną prekinį Ja
ponijos laivą tarp Naujo
sios Guinejos ir New Bri
tain salos. Jie neatlaidžiai 
bombarduoja visomis pusė
mis spiriamus prie jūros 
japonus ir šimtais tūk
stančių kulkų iš lėktuvų 
kulkasvaidžių skina prie
šus.

riuomenė jau 300 mylių il
gio fronte pasiekė Dniepro 
upę įvairiose vietose, ir per 
dieną atvadavo dar 466 
miestus, miestelius, gele
žinkelių stotis ir kaimus, 
kaip pranešta rugs. 25 d*.

Sovietinių kovotojų veja
mi, naciai paliko didelį 
skaičių savo kanuolių ir ki
tų ginklų, amunicijos ir tu
zinus maisto ir drabužių 
sandėlių.

Lietūs sudarė didžiules 
klampynes, kurios apsunki
na Raudonajai Armijai vy
tis hitlerininkus, bet nežiū
rint šios kliūties sovietiniai 
kovųnai žygiuoja vis pirmyn 
ir pirmyn, tūkstančiais nai
kindami nacius,.

Tačiau, niekur patys na
ciai savu noru nesitraukia, 
ir tik per griebtas kautynes 
raudonarmiečiui atminėja iš 
j ų miestą po Westo, kaimą 
po kaimo. Taip antai, kru
viniausi mūšiai durtu
vais dėl Poltavos siau
tė tris dienas i ir naktis, iki 
Sovietų kariuomenė atėmė 
iš priešų tą miestą.

šeštadienio pranešimais, 
Sovietai, tarp kitko, paėmė 
ir du miestus prie Dniepro 
upės, tarp Kijevo ir Dniep- 
ropetrovsko.
Apart kelių tūkstančių už

muštų nacių, Raud. Armija 
tada sektoriuje į vakarus 
nuo Briansko paėmė nelais
vėn 150 vokiečių, Solovjev- 
kos srityje suėmė labai di
delį skaičių priešų (kaip 
sako oficialis pranešimas); 
Smolensko apylinkėje paė
mė nelaisvėn daugiau kaip 
100 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių; panašiai ir kitose 
fronto dalyse. Vien tik prie 
Roslavlio - Smolensko gele-

kauta 2,000 hitlerininkų.
Tą dieną Sovietai sunai

kino bei išmušė iš veikimo 
49 vokiečių tankus ir nušo
vė 38 nacių lėktuvus.

Raudonieji lakūnai su 
žemėmis maišo genamus at
gal vokiečius, jų trokus, ve
žimus ir traukinius.

Jugoslavai Atėmė Dar 
Vieną Miestą iš Naciu
Berne. — Jugoslavijos 

partizanai atėmė iš vokie
čių dar vieną pajūrio mies
tą, Illirską Bistricą, į šiau
rius nuo svarbaus Fiumės 
uosto.

Tuo pačiu laiku atakuo
dami nacius iš pietų pusės, 
jugoslavai steigiasi suimti 
hitlerininkus į reples visa
me tame pajūrio rubžte.

Smolensk ir Kijev Kei
čia 2-ro Fronto Pianus

Lonldon. — Sovietams pa
ėmus Smolenską, galingiau
sią nacių tvirtumą, Talki
ninkai pradėjo keist savo 
planus kas liečia antrojo 
fronto atidarymą, kaip sa
ko tūli Londono karinin
kai; o jeigu Raudonoji Ar
mija laimės ir Kijevą, tai 
Talkininkai iš Anglijos įsi
verš į vakarų Europą prieš 
nacius greičiau, negu buvo 
planuota, rašo N. Y. Times 
korespondentas iš Londono. 
Tą žygį Talkininkai, girdi, 
paskubins ne visai tam, kad 
palengvinti kovą rusams, 
bet kad turėti ir didesnį 
balsą taikos daryme.

Italija, rugs. 26. — Penk
toji Amerikos armija, ne
paisant perkūniškos vokie
čių kanuolių ir mortirų ug
nies, sėkmingai laužo nacių 
pasipriešinimus skardžiuo
se kalnuose ir prasiveržė į 
pačias aukščiausias tų kal
nų viršūnes į pietus nuo 
Neapolio. Kai hitlerininkai 
bus nušluoti žemyn, tai 
amerikiečiams su tankais 
bus jau daug patogiau 
pliekti vokiečius Neapolio 
lygumoje.

Naciai pripažįsta, jog 
amerikiečiai jau tik už 6 
mylių nuo Neapolio.

Anglijos ir Amerikos ka
ro laivai ir lėktuvai be at
vangos pleškino priešų po
zicijas. Stumdami nacius

III. Darbo Federacija 
Remia Roosevelto Kan

didatūrą 1944 m.
Chicago. >— Illinois valsti

jos Darbo Federacijos su
važiavimas vienbalsiai nu
tarė remti Rooseveltą atei
nančiuose rinkimuose, jeigu 
jis vėl kandidatuos į prezi
dentus, ketvirtajai tarny
bai.

STETTINIUS PAVADUOS 
S. WELLESĄ

Washington. — Prezid. 
R'ooseveltas paskyrė Lend- 
Lease paskolų administra
torių Stettinių vieton Sum- 
nerio Welleso, pasitrauku
sio valstybės vice-sekreto- 
riaus.

atgal, amerikiečiai atėmė 
iš jų Colliano miestelį, į ry
tus nuo Salerno; o Aštun
toji anglų armija užėmė 
Molfettą, 50,000 gyventojų 
miestą, rytiniame pajūryje, 
į šiaurius nuo Bari, ir Ace- 
renza miestelį, viduriniai- 
pietinėje Italijoje.

Talkininkų lakūnai kar
totinai bombardavo nacių 
punktus Leghorne, Pisoj ir 
kitur šiaurinėje Italijoje; 
per dieną neteko 4 lėktuvų.

Salerno srityje viso pa
imta nelaisvėn jau 2,000 vo
kiečių.

Amerikiečių-anglų lėktu
vai nušovė 19 didžiųjų prie
šo orlaivių, kurie gabeno 
nacius iš Korsikos salos.

Sovietai Veržiasi į Kije
vą, Zaporožę ir Dniė- 

propetrovską ■

Minersville, Pa. — Ang- 
liakasyklos eksplozijoj žuvo 
14 mainierių.

Kolumnistas Michael Gold 
sakosi sužinojęs, kad naciai 
pasigrobė garsinusį francūzų 
tautos rašytoją Romain Rol
land ir išvežė Vokietijon į 
koncentracijos stovyklą. Vei
kiausia jį ten laikys ir kan
kins kaipo įkaitą.

Vokiški barbarai nepripa
žįsta jokio žmoniškumo.

Laimingi lietuvių tautos ra
šytojai ir poetai, kad spėjo

feno mieste ir suprantama, 
kad netrukus užims jį.

Taigi su minimos priešų 
lėktuvų stovyklos paėmimu, 
Talkininkai, komanduoja
mi generolo MacArthuro, 
per dvi paskutines savaites 
atėmė iš japonų jau tris jų 
tvirtumas Naujojoj Guine- 
joj — Salamauą, Lae ir 
Finschhafeno aerodromą.

Amerikos ir Australijos 

pasitraukti Sovietų Sąjungos 
gilumon. Jie dabar gali lais
vai kurti ir plėtoti lietuvių 
tautos kultūrą.

Tas, žinoma, baisiai nepa
tinka Hitleriui. Labai nepa
tinka ir jojo lietuviškiems pa
stumdėliams. Klerikalų, fašis
tų ir menševikų spauda ne 
kartą yra prakeikus tuos ra
šytojus ir išvadinus “išgamo
mis”.

Jie “išgamos” todėl, kad 
nepasiliko bernauti Hitleriui, 
kaip kad pasiliko ir bernauja 
kunigas Kemėšis ir Mykolas 
Biržiška!

NACIAI ATIMA DARBININKUS IS LIETUVIŲ ŪKIŲ
I ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------

Maskva.— Rašo V. Niun
ka:

Vokiečiai, vykdydami va
dinamąją visuotiną mobili
zaciją, įvedė tikrą baudžia
vą Lietuvos sodžiuje. Kovo 
mėnesį šiemet jie išleido į- 
sakymą, nustatydami, ko
kiam . skaičiui darbininkų 
leistina dirbti lietuvių 
ūkiuose, būtent:

Dviejų ar mažiau hekta
rų ūkiui skirta vienas as
muo kaipo darbininkas; 
dviejų trijų hektarų ūkiui 
—du asmenys; penkiem iki 
dešimties hektarų — trys 
asmenys: dešimčiai iki 20 
hektarų — keturi. Jeigu 
šeimoj yra daugiau, kaip 
keturi žmonės, tai “lieka
mieji” turi dirbt kur kitur.

Pasiremdami šiuo įsaky
mu, vokiečiai įsiveržėliai iš
siuntė Vokietijon į vergų 
darbus ūkiuose ir dvaruose

tūkstančius lietuvių valstie
čių, taip pat ir keturioliki
nius jaunuolius; kitus gi 
lietuvių kaimiečių “pervir
šius” jie paskyrė dirbti vo
kiečių kolonistų dvaruose ir 
ūkiuose Lietuvoj.

Toliau, gabendami vis 
daugiau lietuvių į Vokieti
ją, naciai išleido dar žiau
resnį įsakymą gegužės 10 
d. šiemet. Šį įsakymą pasi
rašė generalis vokiečių ko
misaras dr. Peneze Kaune, 
štai kaip sumažint žmonių 
skaičių lietuviškuose ūkiuo
se:

Vienam žmogui leistina 
dirbti tris dienas savaitėje 
vieno hektaro ūkyje; vie
nam asmeniui leistina dirb
ti keturias dienas savaitėje 
ūkyje turinčiame vieną iki 
dviejų hektarų; vienas 
žmogus — dviem iki pen
kių hektarų; pusantro žmo

gaus — penkiem iki septy
nių hektarų ir t.t.

Pagal kovo mėnesio įsa
kymą, pilnais ūkio darbi- 
nink. laikoma visi virš 14 
metų amžiaus. Vyrai senes
ni kaip 55 metų ir moterys 
virš 45 metų taip pat yra 
skaitoma pilnais lauko ūkio 
darbininkais. Tokiu būdu 
vokiečiai gali palikti tik po
rą senių ūkiui turinčiam 
penkis hektarus, o visus ki
tus šeimos narius išvaryti 
darbams vokiečių ūkiuose ir 
dvaruose.

Naujasis • vokiečių “įsta
tymas” sako, jog ūkio dar
bininkų moterys turi dirbt 
vokiečiams žemės savinin
kams ne mažiau kaip 150 
dienų per metus, bet ir dau
giau, jeigu vokietys reika
lauja.

Tokiais patvarkymais 
remdamiesi, įsiveržėliai iš

siuntė Vokietijon vergauti 
dar didesnį skaičių lietuvių 
valstiečių. Jie grūda Vokie
tijon ir tokius žmones, ku
rie, pagal pačių nacių įsta
tymus, turėtų pasilikt Lie
tuvoje kaip žemdirbiai.

Šiemetinis gegužės 10 d. 
įsakymas užreiškia, kad jei
gu lietuvio ūkyje negana 
darbo, tai, girdi, “atlieka
mi” šeimos nariai virš 14 
metų amžiaus, vyrai ir mo
terys, gali būti pasiųsti į 
kitus darbus, reiškia, į vo
kiečių kolonistų dvarus ir 
ūkius arba Vokietijon. Ap
skritiniai vokiečių komisa
rai sprendžia, ar gana ūky
je darbo visiem šeimos na
riam, ar ne. Ir jie skiria 
tiek lietuvių valstiečių dar
bui vokiečių kolonistų dva
ruose ir farmose, kiek šie 
reikalauja.

London, rugs. 26. — Rau< 
donoj i Armija šturmu pa
ėmė Kijevo priemiestį Bro- 
vary, rytiniame Dniepro 
upės šone.

Į pietus ir šiaurius nuo 
Kijevo raudonarmiečiai 
veržiasi iš rytinės Dniepro 
pusės į vakarinę.

Sovietų kovūnai taip pat 
įsiveržė į priemiesčius 
Driiepropetrovsko ir Zapo* 
rožės, didžių pramonės 
miestų ir geležinkelių cen
trų.

Zaporožė stovi rytinėje 
Dniepro upės pakrantėje, o 
Dniepropetrovskas vakari
nėje. Dniepras ten turi 2,- 
000 pėdų pločio. Ties Dnie- 
propetrovsku sovietiniai 
kariai ištaškė 15 vokiečių 
kontr-atakų. Raudonoji Ar
mija sparčiai žygiuoja pir
myn linkui Gomelio miesto, 
Baltarusijoj.

Per dieną tapo užmušta 
bent 4,100 vokiečių ir atva
duota 543 kaimai, mieste
liai, miestai ir geležinkelių 
stotys; sunaikinta bei pa
grobta 59 nacių tankai, o 
Smolenskb-Roslavlio srity
je sučiupta 60 vokiečių lėk
tuvų.

Italą Juodmarškiniai 
Žudo Darbininką Vadus

Mussoliniški juodmarški
niai ir naciai šiaurinėje Ita
lijoje sušaudė ir kitaip nu
žudė jau tūkstančius susi
pratusių darbininkų. Tarp 
kitko, jie Turine ir Milane 
pakorė du darbo unijų va
dus, žymų komunistą Giu
seppe Rovedą ir socialistų 
veikėją Bruno Buozzį, kaip 
pranešama iš Šveicarijos.
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Stalinas ir Mūsų Trečioji 
Karo Paskola

Vistik labai svarbu, kad Tarybų Są
jungos maršalas, visų ginkluotųjų jėgų 
komandierius, vadovaująs istorijoje di
džiausiam ofensyvui, surado laiko pada
rymui pareiškimo dėl Amerikos Trečio
sios Karo Paskolos sukėlimo. Kaip skai
tytojas bus jau skaitęs (Laisvėje iš 
rugs. 24 d.), Stalino pareiškimas buvo 
skaitytas Washingtone ir plačiai dėl jo 
komentuota spaudoje ir per radiją,

Stalinas pirmiausiai nurodė, kaip pa
siryžusiai, kaip didvyriškai Tarybų Są
junga veda (jau 26 mėnesiai) karą prieš 
Vokietiją ir jos pastumdėlius — Suo
miją, Rumuniją ir Vengriją, “šitoj ko
voj Raudonoji Armija taip pat sėkmin
gai naudoja lėktuvus, tankus, kanuoies 
ir kitus ginklus ir įrengimus, gautus iš 
savo talkininkių, Jungtinių Valstijų ir 
Anglijos.”

Šiuomi Stalinas parodo, jog Tarybų 
Sąjunga įvertina tąją pagalbą, kurią mū
šų kraštas jai teikia pagal Lend-Lease 
įstatymą.

Jeigu šiandien mes kalbame apie sun
kumus ir pasiaukojimą, tai Stalinas pa
brėžia, kaip Tarybų Sąjungos piliečiai 
pasiaukoja. Jo paties žodžiais:

“Kiekvienas Tarybų pilietis ne tik 
padeda savo armijai ir savo vyriausybei 
numušti priešą, bet jis, pilietis, duoda di
deles medžiagines - finansinės paspirties 
Tarybų vyriausybei, pirkdamas karo 
bonus.”

Kad taip yra, parodo ir tas faktas, jog 
po 26 mėnesių didžiausio karo žmonijos 
istorijoje Tarybų Sąjunga gali vesti to
kį didelį ofensyvą!

Todėl Tarybų Sąjungos maršalas sako 
Amerikos žmonėms:

“Pageidaujama, kad Amerikos žmo- 
hės, sėkmingai daylvaudami pirkime ka
ro paskolos bonų Jungtinėse Valstijose, 
smarkintų Jungtinių Valstijų karines 
galybes augimą ir padėtų bendrosioms 
talkininkų karinėms pastangoms laimėti 
pergalę prieš žiaurųjį priešą kuotrum- 
piausiu laiku.”

Iš tikrųjų tai draugiškas ir nuoširdus 
žodis Amerikos žmonėms nuo jų didvy
riškos talkininkės premjero ir vyriau
siojo karinių jėgų komandieriaus!

Taip, Amerikos žmonės perka ir pirks 
bOntis. Jie pasirįžę sukelti Trečiąją Ka
ro paskolą sU kaupu. Jie pasirįžę remti 
Tarybų Sąjungą ir kitas Jungtines Tau* 
tas. Jie ragina savo vyriausybę, kaip tik 
galima greičiausiu laiku atidaryti antrą
jį frontą, nes jų troškimas yra: juo grei
čiau sunaikinti bendrąjį žmonijos priešą 
ir karą laimėti!

£ fe-
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Bažnyčia Tarybų Sąjungoj
Dėl to, kad Tarybų Sąjungoje įsikūrė 

pravoslavų tikybos patriarchatas, tūli 
Amerikos laikraščiai pradėjo rašyti tiek 
daug spėliojimų, kad dažnai žmogus ne
žinai nei ką sakytų perskaitęs juos.

Tūli tą faktą aiškina, būk-Stalinas 
'suoportunistėjęs,” jeigu jis leidžia baž
nyčiai ta daryti. Kiti tiesiog skelbia, būk 
Tarybų Vyriausybė tokiu savo žygiu pa
taikaujanti Vatikanui. Treti dar kito
kias teorijas suranda ir aiškina.

■ Tie žmones tačiau pamiršta vieną pa* 
grindinį dalyką,—jie būtent pamiršta 
124-tąjį SSSR Konstitucijos skyrių arba 
straipsnį, kuris sako:

“Kad Užtikrinti piliečiams sąžinės lai* 
svę, bažnyčia SSSR atskirta nuo valsty
bės ir mokykla nuo bažnyčios. Laisvė a.t* 
likirtėti religinius kultus ir antireliginės 
propagandos laisvė pripažįstama visiems 
piliečiams.”

JŠitie pora sakinių parodo pagrindines

bažnyčias Urba religijos teisės Tarybų 
Sąjungoj. ,

Kiekvienas pilietis turi pilniausią teisę 
tikėti tekiam dlėVui, kokis jam patinka. 
Net ir pačiame Didžiosios Spalių Revo
liucijos “įkarštyje” niekas nedraudė 
žmonėms tikėti. Iš kitos pusės, kiekvie
nas pilietis turi pilniausią teisę skelbti 
savo antireligines pažiūras;

Jeigu kada n.orš Rusijoje arba kitose 
Tary,bų Sąjungos respublikose buvo su
imtas ir baustas koks nors popas, rabi
nas arba kuhigaS, tai jis buvo surieštUo- 
tas ir baustas ne dėl to, kad yra tokios 
profesijos, bet dėl to, kad jis buvo nusi
žengęs valstybei, kad jis buvo valstybės 
priešas, kad jis buvo ką nors blogo atli- 

: kęs SSR liaudžiai. Mes tą visuomet nu
rodėme, kai ėjo kalba apie dvasiškių 
“persekiojimus” Tarybų Sąjungoje.

Pravoslavų bažnyčia 'Rusijoje caristi- 
niais laikais buvo valstybinė, verstina 
Tarybų Sąjungos žmonėms. Ji, be to, 
buVo carištihis ramstis, reakcijos rams
tis. Dėl to revoliucija į ją ir šnairavo— 
šnairavo, nes ji buvo labai nusidėjusi 
liaudžiai.

Tačiau nuo 1917 metų toji bažnyčia 
padarė pakaitų savo srityje. Tie dvasiš
kiai, kurie negalėjo sugyventi su tary
bine santvarka, turėjo eiti dirbti fabri
kuose arba žemės ūkyj, nes jų žmonės 
nerėmė. O tie dvasiškiai, kurie suprato 
Revoliucijos prasmę ir numatė, jog ta
rybinė santvarka yra įsisteigusi tam, 
kad gyvuoti, pradėjo taikytis, žingsnis 
po žingsnio remti tarybinę santvarką ir 
tuo gauti tam tikroje žmonių dalyje pa
sitikėjimo ir paramos.

Kai Tarybų Sąjunga tapo priešo, vo
kiškojo žvėries, užpulta, atėjo išbandymo 
valanda kiekvienam Tarybų Sąjungos 
piliečiui, kiekvienai žmonių grupei, kiek- 
vienam žmonių sluogsniui.

“Ką darys Rusijos popai karo metu?” 
ne vienas klausė. “Ar jie rems priešą, ai
rėms savo vyriausybę?”

Gyvenimas parodė, kad pravoslavų 
bažnyčia stojo vyriausybės pusėje, žmo
nių pusėje. Ji stojo ginti kraštą. Ji, va
dinasi, parodė, kad mokėjo persiorijen- 
tuoti. Tikybiniai žmonės, vadovaujami 
dvasiškių, stojo talkon vyriausybei. Auk
štieji pravoslavų dvasiškiai, metrdpoli- 
tai, išleido pareiškimą, skelbiantį', kad' 
kiekvienas dvasiškis arba ėillhiš pravo
slavas, remiąs Hitlerį, remiąs žmonių 
priešą, neturi Vietos pravoslavų bažny
čioje. Visokį tėvynės išdavikai turį būti 
baudžiami, skelbė bažnyčia.

Jeigu taip, tai kodėl stebėtis, kad 
premjeras Stalinas tarėsi su kai kuriais 
aukštais dvasiškiais ir net patarė jiems 
susitvarkyti patriarchato reikalus?

Tuortii Stalinas heįsąkė žmonėms eiti 
j bažnyčias. TtiOttii Stalinas, kaipo salios 
premjeras, tik pravedė gyvenimai! tą, 
kas yra atžymėta konstitucijoje.

Akyva ir tas, kad Tarybų Sąjungos 
vyriausybė net ir didžiausio' krizio va
landoje, net ir tuomet, kai frontuose 
verda baisūs mūšiai, piliečiams teises 
nesiaurina, bet platina. SSSR premjeras, 
kuris yra nepaprastai labai užimtas ka
ro vedimu, surado reikalo pasitarti su 
bažnyčios'atstovais ir jiems suteikti pa
tarimų.

Mūs tas visai nestebina. Atžagariai, 
tai tik patvirtina tą, ką mes visuomet 
sakėme — Tarybų Sąjungoje visiems pi
liečiams yra laisvė tikėti arba netikėti.

Lietuva taipgi tuo atžvilgiu gali būti 
geras pavyzdys. Arti metus Įniko veiku
si, tarybų vyriausybė Lietuvoje neužda
rė nei vienos bažnyčios, nenubaudė nei 
vieno žmogaus dėl to, kad jis yra ka
talikų, žydų, provoslavų arba protestonų 
tikybos. O reikia atsiminti, kad katalikų 
dyasiškija Lietuvoje 1940-1941 metais 
buvo aštriai nusistačiusi prieš tarybinę 
Vyriausybę. Bet Paleėkio-Gedvilo vy

riausybė kantriai laukė, puikiai žinoda
ma, kad tas viskas evoliucijos keliu išsi
lygins, išsitaisys. Nors tarybinės Vy
riausybės gyvavimą Lietuvoje nutraukė 
karas, tačiau Lietuvos žmonės puikiai 
žino, kad josios, vyriausybės, nusistaty
mas tikybos atžvilgiu buvo teisingas, bu
Vo korektiškas.

Reikia pasakyti, kad tarybų vyriausy
bė Lietuvoje nepatenkino tūlų laisvama
nių, kam ji nesiima griežtų žingsnių 
prieš dvasiškiją. Bet Paleėkio-Gedvilo 
vyriausybė to nepaisė.

Po karo, kai tarybinė Lietuva ir vėl 
bus laisva, matysime, jog tasai klausi- 
mas^—bažnyčios ir valstybės santykių 
klausimas išsiriš, išsilygins gražiai, 
kaip jis, pagaliau, gražiai išsirišo Rusi
joje ir kitose Tarybų respublikose.

rys Rusijos popai karo metu?” 
klausė. “Ar jie rems priešą, ar

žingsnių
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LIETUVlšKŲ HITLERIO 
PASTUMDĖLIŲ APGAU

LĖ IR SURAŠĄS
Brooklyno Amerika, ma

tyt, turi ryšlūs sti hitleri
ninkais Kaune. Rugsėjo 17 
dieną joje skaitome, kad ji 
gavus vokiečių okupacinės, 
valdžios sušauktos konfe
rencijos balandžio mėnesį 
pareiškimo sutrauką ir jo
sios dalyvių surašą. Geres
niam Amerikos lietuvių ap
gavimui ir tų lietuviškų 
parsidavėlių nuplovimui, 
Amerika minėtą pareiški
mą pavadina “Lietuvių 
Protestu Hitleriui.” Bet pa
duotoji pareiškimo sutrau
ka neparodo, jokio protesto. 
Sutrauka parodo, kad pa
reiškimas yrą perdėm at
kreiptas prieš Tarybų Są
jungą ir vergiškas Hitleriui 
rankų išbučiavimas.

Pavyzdžiui, su užgyrimU 
ir pasididžiavimu sako 
Amerika:

“Rašte pažymima, kad 
lietuvių tauta semiasi jėgų 
iš garbingos savo praeities. 
Pasinaudoję tautų amžina 
apsisprendimo teise, lietu-, 
viai atkūrė, didelėmis auko
mis, nepriklausomą Lietu
vos valstybę ir apgynė ją 
1918-1920 m. Lietuviai ger
bė tarptautinę teisę ir ja 
rėmė Savo santykius sU kai
mynais. Toliau tame memo* 
randume nupasakojama, 
kaip Sovietų Rusija, sulaU* 
žius 1920 metų taikos su
tartį su Lietuva ir Nepuo
limo paktą, sudarytą 1926 
m., kuriais iškilmingai pa
sižadėjo gerbti Lietuvos ne
priklausomybę, jos žemes ir 
neužpulti Lietuvos, Vis dėl
to Užėmė ir pavergė.. Me
morandume primenama, 

kad apgaule ir jėga sudary* 
tos padėties lietuviai nei 
viėitam akimirksniui neprL 
pažino teisėta. Rusų oku- 
pači jos metu tūkstančiai 
lietuvių vyrų, moterų ir 
vaikų buvo bolševikų išžu
dyti, įkalinti, į drausmės 
stovyklas paimti ir tūkstan- 
čiai išvežti į Sibirą.

“Lietuvių tauta sukilo 
prieš pavergėjus, kraujo 
aukomis parodydama, kaip 
brangina tautinę laisvę. 
Lietuviai pasiekė to, kad iŠ 
naujo paskelbė nepriklauso
mybę ir atstatė tautos su
verenumo teises. To pasėko
je sudarė laikiną Lietuvos 
vyriausybę.”

Čionai konferentai pri
mena iiitleriui, kad jis pa
daręs klaidą, panaikinda
mas tą laikiną vyriausybę.

Kodėl tai buvo klaida? 
Ar todėl, kad okupantai vi
sai ir pilnai pavergė Lietu
vą? Nieko panašaus. Ame
rika sako:

“Toliau prisimenama boL 
še vizirio pavojus ir pabrė* 
žiama, kad tik laisvę atga
vus Lietuva gales sėkmin
gai kovoti prieš tą pavojų, 
kaip kad lietuviai nesigailė* 
jo aukų, kai 1941 metais jie 
buvo įsitikinę galėsią at* 
gauti nepriklausomybę. Tai
gi, memorandume pabrėžia
ma, būtinai reikia, kad Lie
tuvai būtų grąžintos nepri* 
klausomybės teisės..?’

Tai striukam reikalinga 
“nepriklausomybė” i kovoti 
prieš bolševizmą. Šitie Hit
lerio pastumdėliai, kitais 
žodžiais, sako Hitleriui: 
Mes esame jūsų ištikimi 
tarnai; mes jums norime 
padėti kruviną karą vėsti ir 
“bolševizmo pavojų” nu* 
šluoti; mes dar geriau ir 
pasekmingiau tau pagelbe* 
simė, jeigu tų mus padarysi

'krašto valdokais tavo šilto
je globoje!

Anais metais, pereitam 
kare, parsidavėliai kaize
riui, Smetona ir kiti, pana
šiai kalbėjo ir panašius 
“protestus” kaizerio valdžiai 
siuntė. Sutiko būti ištiki
mais kaizeriui, sutiko Lie
tuvą pavergti Vokietijai 
amžinai, kad tik kaižėris 
pakeltųJuos į Lietuvos val
donus. Taip kaižęds ir buyo 
padaręs, tik jo nelaimė, 
kad jis karą pralaimėjo, 
kad revoliucija nušlavė jojo 
dinastiją.

Tolygiai kalba ir elgiasi 
dabartiniai parsidavėliai 
Hitleriui.

Jie giriasi, kad 1941 me
tais jie padėjo hitlerinin
kams užpulti ir pavergti 
Lietuvą. Jie meluoja ir ne
rausta iš gėdos, sakydami, 
kad per vienuoliką mėnesių 
tarybinės Santvarkos Lietu
voje “tūkstahčiai lietuvių, 
vyrų, moterų ir vaikų buvo 
bolševikų išžudyta?' Fak
tas gi yra, kad per tuos vie* 
nuoliką mėnesių Lietuvoje 
nebuvo nei vienas lietuvis 
tarybinės vyriausybės nu
žudytas bei nuteistas mir
tim

Šitie begėdžiai ir parsi
davėliai apgailestauja, kad 
tūkstančiai lietuvių spėjo 
pasitraukti Tarybų Sąjun
gos gilumon ir šiandien pa
deda Jungtinėms Tautoms 
laimėti karą prieš hitlerinę 
Vokietiją.

Amerika paduoda ir su
rašą tų savo didvyrių, tai 
yra, parsidavėlių Hitleriui, 
kurie minėtą memorandu
mą išleido ir po juomi pasL 
rašo. Jų tapre matome pa
vardę Mykolo Biržiškos, 
jau seniai amerikiečiams 
žinomo hitlerininko. Supa
žindinimui mūsų skaitytojų 
su tais išgamomis, kurie su
tiko dalyvauti hitlerininkų 
konferencijoje, žemiau pa
duodame jų surašą. Jų buvo 
viso labo net devynios de
šimtys. Štai jie:

Abtafriavičius Jūozas, ūkin. 
iš Veisėjų; Andrašiūnas Jo
nas, valdininkas iš Ukmer
gės; Atkočiūnas Kazys, iš 
Pasvalio; Beniulis Stasys, Se
redžiaus ūkininkas; Dr. Bir
žiška Mykolas,'Vilniaus uni
versiteto rektorius; Bričkūs 
Antanas, Kretihgos agrono
mas; Bkrkatiskas Jūožas, di
rektorius, Marijampolė; Bui
vydas Izidorius, ūkininkas 
nuo Mažeikių; Blažūitis Jo
nas, mokytojas Ko varške; 
Blažūnas Petras, ūkininkas 
nuo Zarasų, Bukėhas JUtgis 
iš Panevėžio; Baronas Jonas, 
Skapiškio ūkininkas; kun. 
Bernotas Petras iš Vaiguvos; 
Cvirka Kazys, ūkininkas iš 
Veliuonos; Cygas Petras, se
niūnas nito Biržų; Ceihys 
Pranas, Eišiškių burmistras;

Kun. Dr. Čepėnas Juozas 
iš Anykščių; čyžas Feliksas 
nuo Ašmenos; pulk* čiurlys 
firnestas iš Girkalnio; Dam
brauskas Pijus, mokytojas iš 
Marijampolės; Dabulėvičiuš 
Karolis, Vilniaūs miesto bur
mistras; Biržys Antanas, ad
vokatas iš Šakių; Didžpetris 
Aleksandras, Eržvilko pro
gimnazijos direktorius; Ei
dukevičius Jonas iš Obelu- 
pių, Vilkaviškio apskr.; Eli
sonas Jurgis, Panevėžio gim- 
naz. direktorius; Germanas 
Kazys, inžinierius, geri. tarė
jas Kauhe; Grigonis Leonar
das, mokytojas iš Rokiškio} 
Grigonis Jonas, ūkin. iš Vir- 
dulių-šiauliai.

Kun. Gumbar&gis Karolis 
iš Linkmenų; GasčiūnaS Ig
nas, ūkiti. iš Klovainią; Bel
dikas Valentįnas. teisėjas įš 
Tauragės; Jucevičius Kazys, 
direktorius, Kaunas; Jocys

Petras, teisėjas iš Utenos; 
Juknevičius Antanas, advo
katas iš Vilniaus; KazakėVl- 
čiUs Povilas, apskr. viršinih- 
kas-Eišišltės; prof. Krivickas 
Domas, Vilniaus tiniv. pfb/. 
Kemėšis Fabijonas, sociali
nės ekonomijos fakulteto de
kanas, Dotnuvos akademija.

Dr. Kubilius Vincas, gydy
tojas iš Marijampolės; Kal
velis Domas, Trakų gimn. di
rektorius ; Kalibatas Felik
sas, Kovarsko seniūnas; Ka
lendra Ęostaš, Vilniaus apsk. 
viršinink.; Karečka Kaz., ad
vokatas Vilniuje; Kunigaus- 
kas Ant. iš Ašmenos; Lauki- 
naitis Stasys, ūkininkas iš 
Palangos; Micevičius Vaclo
vas, valdininkas iš Telšių; 
Makutėnas Vincas, Trakų 
seminarijos direktorius; Mi- 
kalkėnas Antanas, Utenos 
apskrities agronomas; Mita
las Antanas, ūkininkas nuo 
Vilkaviškio; Masys Jurgis, 
ūkin. nuo Panevėžio; Motie- 
jūnas-Valevičius Jonas, bu v. 
Švenčionių apskr. viršinin
kas; Maldutis Kazys; Marti
navičius Vladas-agronomas 
iš Vilniaus; Matulionis Jo
nas, gen. tarėjas, Kaunas; 
gen. Navakas Kazys iš Pa
nevėžio.

Gen. Nagius-Nagevičius 
Vladas iš Kauno; Prakevi- 
čiUs Jonas, darb. iš Kauno; 
l£Un. .Pukėnas Kazys, Trakų 
šerhinarijoš kapelionas; gen. 
PečiulioniS Mykolas iš Vil
niaus: Pimpė Alfonsas, buv. 
Marijampolės apskr. virši
ninkas; Povilaitis Jonas, ūki- 
nink. nuo šakių.; Paškaūs- 
kaS Juozas, mokytojas iš Se- 
reikių; Paražinskas Juozas,

darbą iš pat pradžios va
jaus. Grybo žodis yra auke- 
so valiuto. Kad jis pasisa
kė' (Jiftišiąs, tai jis ir dirbs.

mokytojas iš Gruzdžią ? Pau
ža Vladas, valdininkas iš 
Šiaulių; kun. Radvila Hetirl- 
kas iš Skaudvilės.

Dr. Rimas Alėksahdras, 
gydyt, iš Linkmenų; Rimkū- 
nas Antanas, Švenčionių mo
kyt. seminarijos direktorius; 
prof. kun. Ražaitis Mykolas, 
Vilkaviškio seminarijos rek
torius ; ,ptof. Sidaravičius 
Bronius iš Lapių; SvotuleVi- 
čius Petras, Lazdijų giftin. 
direktorius; Sadauskas Vla
das, Mažeikių apsk. viršinin
kas; Steponavičius Vladas iš 
Ašmenos; Dr. J. Steponavi
čius, Zarasų, gimn. direktor.; 
Sviderskis Leonas, Jurbarko 

seniūnas; Sopaga Pranas, 
Kretingos apsk. valdininkas; 
Šlekys Antahas, ūkininkas 
nuo Marijampolės.

Tamulis Stasys, ūkin. nuo 
Kėdainių; Toruta Pranas, 
mokyklų inspektorius Eišiš
kėse; kun. Telksnys Stepo
nas iš Ukmergės; Tiškus Fe
liksas, teisėjas iš Raseinių; 
Titiškis Stepas, Svyrių apsk. 
tarybos narys; Tallat-Kelp- 
ša, ūkininkas iš Padevičio, 
Ukmergė; Varnelis Sikstas, 
mokyklų inspektorius Alytu
je; Vadopnlas Jonas, ūkinin
kas nuo Smilgių; Venclova 
Jonas, gen. tarėjo deputatas, 
Kaunas; Vastokas Liudas, 
NeVarėnų seniūnas; Dr. Vi- 
limas-Užubalis, veterinaras 
iš Lazdijų; kun. Vaišnora 
Edvardas iš Baltriškės; pulk. 
Vėgėlis Jonas iš Jūžintų; 
pulk. Įeit. Vitkus Juozas iš 
Vilniaus ir Židonis Mykolas, 
mokyklų inspektorius Vilniu
je.

Mobilizacija Laisves 
Vajui

Antanas Stripeika su Jur
giu Kudirka dirbs Laisvės 
vajuje gavimui naujų skai
tytojų Hillside ir Elizabeth, 
N. J. apylinkės vardu. Pas 
juos įvyks parengimas va
jaus reikalam 2 d. spalių- 
Oct. Kliubo patalpoje, 408 
Court St, Elizabeth, N. J.

Visi dienraščio Laisvės 
rėmėjai, visi apšvietą bran
ginanti žmonės, gyve
nanti toje apylinkėje yra 
kviečiami dalyvauti vaji- 
ninkų parengime.

Worcester, Mass. — Čia 
jau atlaikytas susirinkimas 
vajaus reikalais. Dar negir
dėjome susirinkimo tarimų, 
tačiau Worcester Visada ge
rai darbavosi. Pernai drg. 
J. J. Bakšys prisiuntė gra
žų skaičių naujų skaitytojų. 
Šiemet jie pasiruošė iš ank
što, pasekmės bus geros.

So. Boston, Mass. Turėjo 
šUsirinkiihą vajaus reika
lais pereitą sekmadienį. 
Drg. Burba per keletą pa
skutinių mėtų gražiai dar
bavosi. Gi Šiemet iš anksto 
ruošiamasi darbui. Tai gra
žu.

Tačiau Bostono apylinkė 
yra plati dirva Laisvės pla
tinimui. Tai ne vieno žmo
gaus darbas.Ten reikia bent 
poros desėtkų vajininkų. 
Kiekvienas pažangus žmo
gus, kiekvienas apšvietą 
branginantis žmogus turi 
stoti į pagelbą savo dien
raščiui Bostono apylinkėje. 
Ypač So. Bostone ir kitose 
artimose Bostono kolonijo
se reikia gerai pasidarbuoti 
gavimu Laisvei uaujų skai- 
rtojų. Nes ten pronaciško- 

spaųda yra sugadinusi 
daug žmonių. Juos galėsime 
atitaisyti tik Laisvę užrašy
dami.

Easton, Pa. V. J. Stankus 
pareikalavo medžiagos va
jaus darbui. Jis pasižadėjo 
sulyg minute pradėti dar
bą. Drg. Stankus žada šie
met gauti daug naujų skai
tytojų. Jo žodį imame su 
pilnu pasitikėjimu, nes per
nai jis gražiai pasidarbavo.

Kurie turite prospektų 
tuojau gauti naujų prenu
meratų, imkite ir tuojau 
siųskite Laisvės Adminis
tracijai. Būtų gražu, kad 
su pirma diena spalių gale* 
tume aktualiais įrodymais 
kalbėtis Vajaus reikalu. Ku
rie prisius prenumeratas su 
27 d. rugs.-Sept. jau bus 
duodama kreditas, bus ro- 
kuojami punktai.

Baigiant šį raštą gavome 
pranešimą iš Nashua, N. H; 
nuo drą. V. Vitkausko, kad 
ir jų mieste pasiruošę dirb
ti vajuje. Sudarė gražų bū
rį vajininkai ir pasiryžusiai 
dirbs, kad gauti kuo dau
giausia naujų skaitytojų.

Laisvas Administracija

ATIMTA 120,000 RUSU 
K NACIŲ-VERGĖJŲ

Maskva.— Poltavos fron
te raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių 20,000 . sovietinių 
piliečių, o Gomelio fronte— 
100,000, kuriuos naciai ga
beno Vokietijon vergauti, 
kaip praneša N. Y. Times 
korespondentas.

Norwood, Mass* J. J* 
Grybas pasisakė dirbsiąs 
vajuje. Pasižadėjo, stotį į

Naciai blofiria, būk pa
skutiniu laiku jų submari- 
nai nuskandinę 12 Talkinin
kų naikintuvų ir kelis pre
kinius laivus Atlante* Nie
kas to nepatvirtina. .



MUSES -SKLEIDĖJOS
KŪDIKIŲ PARALYŽIAUS
Naminė musė išnešioja ir 

platina kūdikių paralyžiaus 
(poliomyelitis) peins. O ši 
baisi liga žaloja ne tik kū
dikius, bet kartais supara
lyžiuoja bei apšlubina ir su
augusius.

Kad musė yra kūdikių 
paralyžiaus skleidėja, tatai 
įrodė Yale Universiteto 
mokslininkai, d-rai John R. 
Paul ir James D. Trask.

Dr. Trask, beje, ir mirė 
kaipo kovos prieš ligas kan
kinys, betyrinėdamas strep- 
tokokkų ligų pavojus ka
riuomenėje.

Paul ir Trask prigaudė 
musių nuo nešvarumų bei 
atmatų, sutrėškė tas muses 
ir gauto iš jų skysčio į- 
švirkštė beždžionėms. Nuo 
to beždžionės ir susirgo kū
dikių paralyžium.

Pernai skurdžių farmu- 
kėse Alabamos valstijoj 
siautė kūdikių paralyžius. 
D-rai Paul ir Trask prigau
dė ten musių ii’ išspaustais 
iš jų skysčiais apkrėtė bež
džiones ta bjauria liga.

Švariausiuose Clevelando 
namuose ir tai vasaros lai
ku per tris dienas buvo su
gauta 500 musių ir atrasta, 
jog kai kurios jų turėjo kū
dikių paralyžiaus perų ant 
kudlotų savo kojų. Musės, 
zirzusios apie išmatas iš 
miesto srutų vamzdžio; 
plaukiančias į Erie ežerą, 
buvo pilnos šio paralyžiaus 
perų.

ĮSPĖJIMAI
Tą pavojų. ištyrę moksli

ninkai išleido sekamus įspė
jimus:

Vengkit žmonių susikim
šimų pajūriuose ar kitur 
vasaros mėnesiais.

Sieteliais apsaugokit lan
gus nuo musių ir prideng- 
kite kūdikių loveles bei ve
žimėlius tinkamais tinkliu
kais. Saugokite maistą nuo 
musių. Neplaukiokite sto
vinčiuose vietoj vandenyse. 
Negerkite iš tų pačių puo

delių bei stiklų viešose vie
tose, kur jie nėra plaunami 
po kiekvieno atsigėrimo, 
bet nuolat naudojami šim
tų ir tūkstančių žmonių. 
Pirm geriant nežinomą 
vandenį, išvirinkite jį. Ša- 
linkitės žmonių, sergančių 
slogomis arba šienlige (hay 
fever). Jei nužiūrite kūdi
kių paralyžių, tuojau kreip
kitės į tinkamą gydytoją.

LIGOS ŽENKLAI
Apsirgęs šia liga kūdikis 

negali atsilošti be skausmo; 
nuolat čiaudo; negali susi
lenkti tiek, kad veidas pa
siektų kelius; nors būtų ge
rai išmiegojęs, vis tiek vėl 
tuoj snaudžia.

SENAS IR NAUJAS 
GYDYMAS

Netikęs senasis kūdikių 
paralyžiaus gydymas štai 
ką dalydavo: aptvarstyda- 
vo ligonio sąnarius arba ap- 
cementuodavo, ir taip nu
silpnindavo raumenis, kad 
jau negalima būdavo jų at
gaivinti ; pradurdavo nu
garkaulį, leisdavo iš jo sky
stimą; pergręždavo kaulus, 
ir 1.1.

Naujoviškas, sėkmingas 
kūdikių paralyžiaus gydy
mas yra išrastas senyvos 
slaugės, Australijos pilietės 
vardu Kenny. Jinai karš
tais kompresais (pads), 
masažavimais - braukymais 
ir lankstymais nepalyginti 
geriau gydė kūdikių para
lyžiaus aukas. Tokiomis 
priemonėmis • yra visiškai 
išgydoma bent 30 procentų 
kūdikių paralyžiaus ligo
nių, kad nelieka jokių šios 
ligos ženklų, o kituose atsi
tikimuose žymiai atitaiso
ma paralyžiaus padaryta 
žala.

Kiekviename mieste da
bar yra ligoninių, kur ši li
ga gydoma Sesers Kenny 
būdais, kurių jau yra iš
mokę daugelis Amerikos 
daktarų ir slaugių. N. M.

Saržentas C. Schiller, laimėtojas Distinguished 
Flying Cross ir Air Medai už jo1 atsižymejimą Euro
poje, prisega “Bond Front” ženklą Mary Dorney už 
puikų pasidarbavimą pardavinėjime bonų New Yorke

GAMTOS KEISTUMAI

GYVATES NUODAI KAIPO GERI
t

VAISTAI NUO SKAUSMŲ
Viena iš skaudžiausių li

gų yra išsivysčiusi vidu
riuose vėžio liga. Jos skaus
mams mažinti paprastai 
naudojama morfiną, narko- 
tiškas svaigalas.

Morfiną apmigdo bei ap
marina ligonio kančias. Bet 
ji taip pat atbukina protą, 
silpnina regėjimą, girdėji
mą, uoslę, skonį ir kitus kū
no jausmus. Ilgiau varto
jant morfiną kaipo skaus-

toti, maišant studentus, ir, 
vieną kartą duodant šių 
nuodų vieniems, o kita kar
tą kitiems. Ir gavusieji ko
bros nuodų visuomet ga
biau skaičiavo už negavu
sius.

Gyvatiniai “Vaistai” 
Lietuvoje

Čia prisimena, jog Lietu
voj daugelis žmonių laiky-

davo gyvates vaistais ark- < g 
liams nuo pažandžių, o kai 
kurie įsivarydavo gyvatę į į . 
degtinės butelį ir gerdavo ' 
“gyvatinę”, kaip kokią gy- | 
duolę. Bet nepatyrusiam 
sunku būtų pasakyt, ar ta
tai iš tikrųjų patarnauda
vo arkliams ir žmonėms, ar 
buvo tiktai koks senas prie- . f f 
taras ir įsivaizdavimas.

J. C. K.

Grindžių Žieve — Brangus 
Sveikatai Dalykas

Daktaras Kaškiaučius , 
jau seniai pataria su žievė
mis valgyti orindžius (apel
sinus). Kažin ar daugelis 
pasinaudojo tuom patarimu. 
Tūliem perkandus orindžio 
žievę, kartumas kirptelėjo 
liežuvirf, ir jie daugiau jos 
neragauja. Galbūt, yra ir 
tokių, kurie sakė, kad tai 
tik ‘naujas išmislas.” •

Bet štai ką New Yorko 
Universiteto ir Bellevue Li
goninės mokslininkai - gy
dytojai atrado, patikrino ir 
paskelbė paskutinėje laido
je Science, amerikiečių 
mokslo žurnalo, apie žieves 
orindžių, lemonų (citrinų) 
ir greipfrutų:

Tų vaisių žievėje esama 
karti medžiaga hesperidin 
turi gydančiųjų savybių. Iš 
jos pagaminti vaistai nai
kina atkakliuosius sifilio 
(lytinės ligos) perus ir, tur
būt, kitų ligų bakterijas.

• Hesperidin, randamas 
orindžių ir kitų citrinių vai
sių žievėje, matomai, yra

sudėtinė dalis naujo vitami
no P, kurį atrado žymusis 
vengrų mokslininkas A. 
Szent - Gyorgyi. — Už tai 
jis gavo tarptautinę dova
ną — apie 50 tūkstančių do
lerių. v

Hesperidinas iŠ minimų 
vaisių žievės saugo kūną 
nuo kenksmingų pasekmių 
tokių gyduolių, kuriose yra 
arseniko.

Su arseniku padirbtas 
vaistas mapharsen yra var
tojamas ir sifiliui gydyti.

Nuo arseniko vaistų ligo
niai gauna galvos gėlą, 
svaigulį, mėšlungį - konvul
sijas; ir apie 3 iš 1,000 mir
šta. Nuo arseniko medžiagų 
sutrūksta smagenų kapilia
rai, smulkiausios kraujo gy
slelės.

Bet jeigu po arseniko 
duodama kralikams hespe- 
ridino iš orindžių, lemonų 
ar greipfrutų žievės, tai 
arsenikas jau nepažeidžia 

tų kraujo gyslelių, kaip 
kad įrodė New , Yorko Uni-

Apie žuvis
Visos žuvys turi po akį 

abiejose galvos pusėse, kuo
met jos išsivysto iš perų. 
Bet tūlų žuvų viena akis 
pereina į kitą pusę galvos 
ir tokiu būdu tų žuvų abi 
akys atsiranda vienoje pu
sėje galvos. Žuvis, kurios 
akis iš vienos pusės perei
na į kitą pusę galvos, vadi
nasi plokštate (flatfish). 
Prie tos 4 rūšies žuvų pri- 
skaitoma taipgi plunderkos 
(flounder) ir halibut.

Kuomet šios žuvys būna 
jaunos, jos nardo taip, kaip 
ir visos kitos žuvys. Bet 
augant ir einant senyn, jos 
parvirsta ant šono. Jų 
spalva persimaino taip, kad 
apatinė pusė pasidaro be
veik balta, o viršutinė pusė 
pavirsta į tokią spalvą, 
maždaug, kaip jūrų dugnas.

Viena akis, kuri būna a- 
pačioj, pereina į viršutinę 
galvos pusę ir ten pasilie
ka visą amžių. Dėl ne
žinomos priežasties kairėj i 
akis tų žuvų/ kurios gyvena 
šaltame vandenyje, pereina 
į dešinę pusę galvos, o de
šinėj! akis žuvų, kurios gy
vena šiltuose vandenyse, 
pereina į kairiąją pusę.

žuvis su Propeleriu
Jūrų arkliukas (hippo

campus) plaukia stačias. 
Kai nori sustot, jis nulei
džia savo uodegą, kuri tar
nauja jam kaipo inkaras.

Jis turi vieną peleką ties 
viduriu savo nugaros, ku
ris banguotai virpa, tary-

versiteto ir Bellevue moks
lininkai savo tyrimais.

Aišku, jog hesperidin ga
li ir žmogų ginti nuo arse
niko nuodų, kurių įmaišo
ma į daugelį dabartinių gy
duolių.
Tačiau, svarbiausia tai, kad 

hesperidinas pats yra gam
tinė gyduolė ir sykiu visiem 
prieinamą Amerikoj svarbi 
maisto dalis.

. Kam yra nepakenčiamas 
kartumas viršutinės, saky
sim, orindžio plėvelės, tas 
gali šią ploną plėvelę peiliu 
nuimti; susipjaustyti orin- 
džį sykiu su storąja mink
štesne jo žieve, taip gana 
gardžiai suvalgyti, ir tokiu 
būdu gauti sveikatingojo 
hesperidino. N. M.

turn sukasi laivelio prope
leris.

Neria, Lekia, Vaikšto, 
Plūduriuoja

Žuvis lekiantis gurnar- 
das, sakoma, gali lekioti 
ore taip gerai, kaip ir nar
dyti vandenyje. Jis turi pa
protį plūduriuot ant van
dens paviršiaus; o taipgi 
tankiai nusileidžia ant jūrų 
dugno ir vaikštinėja, jieš- 
kodamas sau. maisto.

Viena pora pelekų taip 
išvystyta, kad tarnauja kai
po sparnai; kita pora pele
kų tarnauja kaipo kojos 
vaikščiojimui? *Ši keista žu
vis gyvena tropiškose jūro
se ir tankiai matyt lekio- 
jant virš vandens. Kuomet 
ji ilsisi, tai išplečia savo I 
pelekus’ plačiai ant van
dens, kurie tada tarnauja 
kaipo keltuvai pasilaikymui 
ant vandens paviršiaus.

Lekiantis gurnardas yra 
graži žuvis keliolikos spal
vų — raudonos, ružavos, 
mėlynos, rudos, juodos ir 
kt. Jos negalima imti pli
kom rankom, kadangi ji tu
ri aštrius ešerius ant nu
garos, kurie gali perpjauti 
žmogaus ranką.

žuvis Sušalus į Ledą
Alaskos juodoji žuvis 

tankiai praleidžia žiemą 
kietai sušalus vidury ledo. 
Pavasarį, kuomet ledas iš
tirpsta, žuvis atgyja ir 
plaukia sau praleisti vasarą 
linksmai.

žuvys Yra žlibos
Žuvys neturi vokų ant sa

vo akių; jos ir miega žiūrė
damos. Žuvies akys yra 
skirtingos nuo žmogaus 
akių. Žmogaus akys maž
daug paplokščios, o žu
vies — apvalios kaip žir
niai. Žuvis gali matyti tik 
apie 30 pėdų tolumo; bet 
daugelis žuvų nemato nė 
tiek. V. Ri

Jeigu $100 būtų buvę in
vestuota į General Motors 
laike Pirmojo Pasaulinio 
Karo, tai šiandie jų vertė 
būtų iškilus iki $11,500. Bet 
jeigu ta pati šimtinė būtų 
buvus įdėta į New Haven 
R. R., tai šiandie jos vertė 
būtų tik 50c.

Nėra jokių laukinių gy
vulių Saliamono salose.

mų ramintoją, be to, dažnai 
išsidirba stiprus kenksmin
gas paprotys, kur žmogus, 
rodosi, visiškai negalėtų be 
morfinos gyventi. Tada jis 
kenčia jau vien dėl to, jei
gu kada morfinos negauna.

Ne tik vėžys, bet dauge
lis kitų ligų taipgi nuolat, 
skaudžiai kankina žmones; 
tai ir čia morfiną buvo iki 
šiol vartojama kaip nuolati
nė skausmo lengvintoją.

Bet kad morfiną blogai 
paliečia protą, nervus ir, 
suprantama, pamatiniai ar
do dar likusius sveikus kū
no veiksnius, tai gydytojai 
jau nuo seniai j ieškojo ki
tokio skausmų stabdytojo, 
kuris nebūtų ligoniui taip 
žalingas. Ir stebėtinas 
dalykas. Tapo atras
ta, jog geriausias skausmų 
malšintojas vėžyje ir dau
gelyje kitų ligų yra kobros 
(gobtūruotos angies - gyva
tės) nuodai!
Kobros Įgylimas Pavojin

giausias
Kuomet kobra žmogų įgi- 

lia, tai jis greit nuo jos 
nuodų miršta, jeigu nemo
ka pats gelbėtis arba ne
gauna tuojautinės medika- 
lės pagelbos.

Tačiau, tinkamai apva
lius kobros nuodus, jie ra
mina žmogaus skausmus 
geriau ir sveikiau, negu 
morfiną ar koks kvapiau
sias balzamas, ne tik vėžio 
ligoje, bet aštriame nervų 
įdegime, arthrite (sąnarių 
uždegime), sciatikoj, kan
kinančiame dusulyje, loko- 
motorinėje ataksijoje ir vi
soje eilėje kitų ligų.
Kobros Nuodų Pirmenybe 

prieš Morfiną
Sugretinus tos gyvatės 

nuodus su morfiną, mato
me sekamus jų gerumus:

Kuomet morfiną temdo 
regėjimą, tai kobros nuodai 
daro matymą aiškesnį ir 
vikresnį, kaip iš arti, toly
giai ir iš tolo.

Kuomet morfiną puldo 
girdėjimą, tai kobros nuo
dai gerina klausą, ir žmo
gus tada girdi toliau ir aiš
kiau.

Kuomet morfiną silpnina 
bei apmarina protą, tai ko
bros nuodai daro protavi
mą spartesnį ir tikslesnį.

Išbandžius kobros nuodus 
ant 20 studentų, neginčija
mai pasirodė, jog šie nuo
dai greitina ir gerina sma
genų veikimą. Tie studentai 
turėjo iš atminties spręsti 
tam tikrus skaičiavimų už
davinius, ir gaudami kob
ros nuodų, jie uždavinius 
sprendė greičiau ir su ma
žiau klaidų, negu be tos an
gies’ nuodų. Tokie bandy
mai buvo daug sykių pakar-

Hess-Hitler Grąsino Pavergt 
Angliją, jeigu Ji Nesitaikys
London. — Pirm dvejų Eden, Anglijos užsienių rei- 

metų atlėkęs Anglijon neva kalų ministeris, po virš dve-
slaptai, Rudolfas Hess, an- jų metų tylos apie Hesso’ 
tras po Hitlerio nacių par- “misiją”.
tijos vadas, siūlė anglam 
susitaikyti su Vokietija, o 
jeigu ne, tai Hitleris su
naikinsiąs Angliją kaipo 
valstybę ir visiškai paverg
siąs jos žmones.

Tokį pranešimą, rugs. 22 
d. padarė seimui Anthony

Ko naciai per Hessą svar
biausiai reikalavo, tai kad 
Anglija pripažintų Vokieti
jai pilną laisvę Europos že- į> 
myne elgtis taip, kaip hitle
rininkams patinka, ypač . 
prieš Sovietų Sąjungą.

Atskridęs Škotijon 1941 
m. gegužėje pas anglą kuni- S

AR ŽINAI, KAD?- gaikštį Hamiltoną, Hess pa
sakojo, būk jis be Hitlerio

Opiumas užaugintas Tur
kijoj ir Jugoslavijoj turi sa
vyje daug morfino?

Virš 2,000,000,000 patro->; 
nų dėl kulkosvaidžių ir šau
tuvų per 2į metų pagamino 
tiktai viena St. Louis dirb
tuvė. Jeigu tuos patronus 
sudėstyt galas prie galo, tai 
galima bittų apjuost žemę 
ties ekvatorium devynis sy
kius.

Maskvos prof. Varga sa
ko, kad Vokietija, už pada
rytus Sovietams nuostolius, 
po karo turėtų atmokėti 
100,000,000 darbo metų. Pa
vertus tuos darbo metus į 
dolerius, būtų apie $50,000,- 
000,000.

Augalas, vadinamas rag
weed, kurio dulkės sukelia 
pas žmogų čiaudėjimą šien 
ligeje, neauga Alaskoj, 
Britanijos salose, Skandi
navijoj ir Holandijoj; ma
žai to augalo randasi Vo
kietijoj, Francijoj, Italijoj 
ir Ispanijoj.

Keletas metų atgal dino- 
sauro (gyvūno, išnykusio 
nuo šios žemės keletas mi
lijonų metų atgal) mėsos 
sušalusioj formoj tapo at
rasta Sibiro tundroje, iš ku
rios buvo pagaminta pietūs 
Sovietų mokslininkams.

Dvidešimts Amerikos lo
komotyvų (garvežių), kurie 
buvo vartojami Franci jo j 
laike Pirmojo Pasaulinio
Karo armijos reikalams, o 
paskui parduoti Franci j ai, 
— dar ir dabar tebetarnau
ja francūzų kariuomenei 
Afrikoj.

1942 metais Amerikoje 
tapo pagaminta 3,800,000,- 
000 svarų muilo.

Aprokuojama, jog tūlos
žvaigždės savo viduryje tu
ri iki 1,800,000,000 laipshių 
karščio F. -V. R.

žinios atvykęs su šia, girdi, 
“žmoniškumo misija,” nes 
Hitleris “nenorįs sumušt 
Angliją,” ir vokiečiai norė
tų išvengt ilgo karo.

( Kunigaikštis Hamiltonas 
pranešė valdžiai apie Hesso 
atsilankymą, ir nuo tada 
Hesssas yra laikomas kaip 
karo belaisvis, sakė Eden. 
— Hess tvirtino, kad jis su
sipažinęs su Hamiltonu 
tarptautinėje sportų Olym- 
piadoje Berlyne 1936 m.

Hess davė “garbės” žodį 
kad Hitleris neturįs tikslo 
suardyt Anglijos imperiją, 
bet, girdi, jei Anglija da
bar nesitaikys, tai vokiečių 
oro galybė, submarinai ir 
blokada parblokš Angliją 
per porą ar trejetą metų.
HESSO - HITLERIO “TAI-

KOS SĄLYGOS”
Hess paskui raštu išdėstė 

Hitlerio taikos sąlygas An
glijai, būtent:

Anglija turi pripažint 
Vokietijai “laisvas rankas” 
Eūropos žemyne.

Anglija pasilaikys savo 
imperiją, tik turi sugrąžint 
Vokietijai buvusias vokie- S 
čių kolonijas. Anglai turį 
taikytis ir su Italija.

Rusija turi būti įskaityta 
Azijon, bet Vokietija statys 
tam tikrus reikalavimus 
Rusijai, ir tie reikalavimai 
turėsią būt patenkinti per 
derybas ar karą. Hess sakė, 
būk neteisingi esą gandai, 
kad Hitleris ruošiasi greitu 
laiku užpulti Rusiją.

(Bet sekamą mėnesį po 
tos Hesso šnekos, naciai 
birželyje jau ir užpuolė So-

jfc,'5

i I

i

vietų Sąjungą.)
Kita Hesso taikos sąlyga 

reikalavo, kad Anglija pa
sitrauktų iš Irako (žibalo ; 
versmėmis turtingo krašto 1 
Mažojoj Azijoj).

Pasak Hesso, tai Hitleris į 
niekuomet nedarytų taikos 
su premjeru Churchillu. 
Taigi Anglija turinti pa- „ 
keist Churchillą kitu prem-
jeru, jeigu norinti susitai
kyt su Vokietija, kaip pa- ' 
brėžė Hess.



-Ketvirta. Pu.kpii Pirmadienis, RugsJjo it, 1948

Kalbant Apie Jų Konferenciją
Ponai, kad ir važiavote į Sruoga ir kunigas Luoma- 

Pittsburgh’ą, bet ne tuprtj'nas buvo jojo dėdės. Sykį 
keliu! Kerštu ir neapykan^ man vienas asmuo rašė: 
ta nieko konstruktyvaus neJ Sruoga “čystas”, galįs būti 

net ir Lietuvos ambasado
rium. Kodėl' ne, -manau 
sau. Juk turi kvalifikacijas 
— du dėdės kunigai.

Ką pažymėjau, :_____
ant abiejų medalio pusių.

nuveiksit. Praeitis lyg pirš 
tu tų rodo, 
paimsime 
Basanavičių, kaipo įvykusį 
istoriškų faktų. Nuo “Auš
ros” laikų, 1883 m., jis bu
vo ta ašis, apie kurių sukė
si lietuvių kultūrinis gyve
nimas. 1905 metais Vilniaus 
Seimas išrinko jį seimo pir
mininku. Dr. Jonas Basana
vičius 1913 metais parašė 
knygelę “Iš Krikščionijos 
Santykių su Senovės Lietu
vių Tikyba ir Kultūra.” Tai 
mokslu pagrįstas kūrinys 
prie studijos “Lietuvių 
Kryžiai Archeologijos švie
soje”. Na, ir užteko to ku
nigams; jie sukėsi, vartėsi 
lyg vijūnai tarboje, druska 
užberti 1

Atėjus 1918 m. vasario 16 
d., jau kitas vėjas pūtė. Ku
nigai suspėjo suburti savo 
jėgas ir jie manė būsiu am
žini Lietuvos valdovai: Bu
čiai, Krupavičiai, Staugai
čiai ir kompanija. Lietuvos 
kunigėlių magiškos rankos 
po stalu kooptavo Antanų 
Smetona Lietuvos pirmu 
prezidentu, atkeršydami 
Basanavičiui. K u n i geliai 
Smetonų tokiu dideliu iš
auklėjo, kad pastarasis Lie
tuvoje neišsiteko: smuko 
per beržynų į Berlynu. Tai 
čia tik pirmo akto pabaiga 
ir antrojo pradžia. Ponai ir 
kunigai keršto taure pa
springo.

Pavyzdžiu
Dr. Jonų

užteks swt,‘rn

STATEMENT OF THE OWNER
SHIP, MANAGEMENT, CIRCULA
TION, ETC., REQUIRED BY THE 

ACTS OF CONGRESS OF
AUGUST 24, 1912, AND

' MARCH 3, 1983
Of Laisve, published daily except 

Sunday at Brooklyn, N. Y. for Octo
ber 1, 1943.

State of New York.
County of lyings.

ss.
Before me, a Notary Public in 

and for the State and county afore- 
j said, personally appeared Mary 
I Sineus, wno, having been duly 

i according to law, deposes 
and says that she is the Business 
Manager of the Laisve and that the

Jie neturėjo progos per following is to the best of her 
...... x , t knowledge and belief, a true state- 

25 metUS įvesti CIVllę met-Įment of the ownership, management
rikaciją Lietuvoje. Tas tai 
buvo ašaka kunigų akyje.

Pažiūrėkime, ko ponai 
nori dabar. Ogi pinigų. Dėl 
Pittsburgho konferencijos 
tiek turiu pasakyti: iš tų 
šiaudų nebus grūdų; bet 
pamatysime, katrie žioples
nį — klerikalai, ar socijalis- 
tai. Konferencijos reikale 
būtų buvę logiška, jei būtų 
palaukę, kol užžels tie ta
kai, vedų į lašinių bendro
vę ir Liet. Atstatymo ben
drovę.

Karužai, Strimaičiai su
kėlė jiems didelius apetitus. 
Pažiūrėsim, kas mandresni 
iš tos komedijos.

Lietuvos Patrijotas.

Milwaukee, Wis

Pradžia antrojo akto. 
Lietuvos kūrimosi dienoms : 
praėjus, pradėjo reikalai 
stambėti ir gyvenime darėsi J 
pertekliaus. 1926 metais 
gandai pasiekė ir Ameriką, 
kad Lietuvoje yra didelis 
perviršis žąsų, kiaulių ir 
kunigų. Tas darė švankią 
atmosferą ir jūs visi žinot, 
kas atsitiko su Lietuva 1926 
metais.

Lietuvos kunigėliai su pa- 
gelba keleto militaristų, ko
optavo juodąjį Smetoną į 
prezidentus antrą sykį. 
Kaip pirmą, taip ir antrą 
kartą nieko bendro Lietu
vos liaudis neturėjo. Kuni
gai buvo įsitikinę, kad nuo 
tokios lėlės vėjo ligos ne
gaus. Antras aktas ėjo vi
su žiaulaimu. Keturi patri- 
jotai tuojaus po perversmo 
tapo sušaudyti, šimtai poli
tiškų kalinių nežmoniškai 
kankinami ir žudynė ėjo, 
pakol išaugo jų pasėti vai- 

• šiai, kuriuos dabar Lietu
vos ponai ir kunigėliai tu
rite, džiaukitės, nepavy
džiu! Man tik gaila liau
dies.

Atminkit, ponai, tą: “Do 
the right, and your Ideal of 
it grows, and perfects it
self. Do the wrong, and 
your Ideal of it breaks up 
and vanishes.” (Marti
neau). Na, ponai, po 25 
metų “laisvos Lietuvos” ką 
jūs dabar turit? Pažiūrėsi- 

r me ant abiejų medalio pu
sių, ką jūs nuveikėt per 25 
metus: karo stovis, cenzū
ra. Intensyvis rūpinimasis 
konkordatu. Malonės žmog
žudžiams, — pralotui Ali
šauskui, kuris pasmaugė 
savo meilužę. Jonui Roma
nui malonė ir sutirpimas la
šinių bendrovės (už tai ir 
Pittsburgho konferencijoje 
kunigėliai ir davatkos at
kando dantį į Smetoną). In
cidentas pono Sruogos su 
Lietuvos paštu pavyko iš
gelbėt nuo “svieto marnas- 
•ties” dėl to, kad kunigas

r

Negrai už Karo Laimėjimą 
Ir Vienybę

šeštame warde įvyko mitin
gas, kuriame didžiumoje daly
vavo negrai. Jie buvo pasikvie
tę Ishmael P. Florey, negrą 
unijistą, pasakyti prakalbą. 
Kalbėtojas atvyko iš Chicagos.

Reikia pasakyti, kad Ishma
el P. Florey yra labai geras 
kalbėtojas ir aukštai išsilavi-| 
nęs žmogus. Jis savo kalboje 
nurodė, kaip kenksminga yra 
karo laimėjimui ir abelnai vi
siems darbininkų reikalams 
pasidalinimas ir diskriminavi
mas bile tautų, ar rasių, kokis 
pasireiškia su negrais.

Karo klausime Florey pasa
kė, kad atidarymas vakarų 
fronto yra pats svarbiausias 
klausimas, kuris nd&ali būti il
giau atidėliojamas, nes atidė- 
liojant duodame daugiau laiko 
ir progų penktakolonistam tęs
ti savo pražūtingą darbą skal
dant žmogių vienybę Ameriko
je* ir tuomi padedant Hitleriui. 
Jis taipgi priminė, kad atida
rymas antro — vakarų fronto 
greit privestų karą prie pa
baigos ir tuomi išgelbėtų daug 
mūsų šalies kareivių gyvasčių.

Mitingas buvo sušauktas ne
grų unijistų organizacijos, ku
ri vadinasi Negro Trade Unio
nists in Milwaukee, ir pirmi
ninkavo Joe Ellis, tos negrų 
organizacijos pirmini nkas. 
Kalbėjo daug negrų unijistų, 
kurių kalbos parodo, kaip nuo
sekliai jie moka rišti savo rei
kalus. Kad ir rasinį klausimą, 
po to, kada net keliuose mies
tuose prieš negrus buvo su
rengtos riaušės. Jie tą klausi
ni rišo šaltai ir pamatiniai, ne
rodant jokios neapykantos 
prieš baltus žmones. Jie, žino
ma, žino, kad tai tik tūlų ele
mentų darbas ir turi būti griež
tai paęmęrktas visų, kaip ne
grų, taip ir baltųjų žmonių, 
bet be jąkių, taip sakant, at
silyginimų.

Prakalbose buvo ir baltų 
žmonių, bet didžiumoje publi
ka susidėjo iš negrų.

ownership, management 
(and if a daily paper, the circula
tion), etc., of the aforesaid publica
tion for the date shown in the 
above caption, required by the Act 
of August 24, 1912, as amended by 
the Act of March 3, 1933, embodied 
In section 537, Postal Laws and Re
gulations, printed on the reverse of 
this form, to wit:

1. That the names and addresses 
of the publisher, editor, managing 
editor, and business managers are:

Publisher Laisve, Inc., 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Editor Roy Mizara, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Managing Editor Roy Mizara, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Business Manager Mary Sineus, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

2. That the owner is: (If owned 
by a corporation, its name and ad
dress must be stated and also im
mediately thereunder the names 
and addresses of stockholders own
ing or holding one per cent or more 
of total amount of stock. If not 
owned by a corporation, the names 
and addresses of the individual 
owners must be given. If owned by 
a firm, company, or other unincor
porated concern, its name and ad
dress, as well as those of each in
dividual member, must be given.)

Laisve Inc. 46 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pres.—Joseph Weiss, 857 55th 
St., Brooklyn, N. Y.

Vice-Pres. •— Eva Mizara, 37-06 
72nd St., Jackson Heights, N. Y.

Sec’y-Treąs. — D. M. Sholomskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, 
mortgagees, and other security 
holders owning or holding 1 per 
cent or more of total amount of 
bonds, mortgages, or other securi
ties are: (If there are none, so 
state.)

Lithuanian Co-operative Publish
ing Society, Inc., 46 Ten Eyck 
Brooklyn, N. Y.

J. Kairys, 17-11 Suydam 
Brooklyn, N. Y.

G. Nalivaika, 8448 
Woodhaven, N. Y.

Geo. Zablackas, 70-42 Link Court, 
Maspeth, N. Y.

D. M. Sholomskas, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N.,Y.

P. Taras, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

H. Yeskcvich, 427 Lorimer 
Brooklyn, N. Y.

A. Gilman, 131-47 230th
Springfield Gardens, N. Y.

P. Bechis, 4 Morris Lane, Great 
Neck, N. Y.

Frank Buck, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

J. Grubis, 56 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

A. Balčiūnas, 321 Chauncey St., 
Brooklyn, N. Y.

Ch. Balchunas, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

4. That the two paragraphs next 
above, giving the names of the 
owners, stockholders, and security 
holders, if any, contain not only the 
list of stockholders and security 
holders as they appear upon the 
books of the' company but also, in 
cases where the stockholder or se
curity holder appears upon the 
books of the company as trustee 
or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or ęorpora- 
tion for whom such trustee is act
ing, is given; also that the said two 
paragraphs contain statements em
bracing affiant’s full knowledge and 
belief as to the circumstances and 
conditions under which stockholders 
and security holders who do not ap
pear upon the books of the com
pany as trustees, hold stock and 
securities in a capacity other than 
that of a bona fide owner; and this 
affiant has no reason to believe 
that any other person, association, 
or corporation has any interest di
rect or indirect in the said stock, 
bonds, or other securities than as 
so stated by him.

5. That the average number of 
copies of each issue of this publi
cation sold or distributed, through 
the mails or otherwise, to paid sub
scribers during the twelve months 
preceding the date shown above is 
15,476. (This information 'is requir
ed from

89th

st.,

st.,

St.,

St.,

St.,

Surado Atimtą Piniginę ir 
Paslėptus Pinigus

Rugpjūčio 24 d., Milwaukej, 
piktadariai užpuolė Mrs. L. 
Gustavus ir apsvaiginę atęmė 
piniginę ir pasislėpė. Moteris 
nesitikėjo daugiau jų surasti.

Vaikučiai bežaisdami už
kampyje pamatė žolėse pini
ginę, jie ją paėmė ir radę L. 
Gustavus antrašą, jie jai su
grąžino. Ji pažino sayo pinigi
nę, greičiausia bandė žiūrėti į 
slaptą kampelį piniginėje, kur 
ne visiems lengva tas pastebė-

Sworn 
me this 
1943.

Lahve, Lithuanian Dally New*

Tai pirmutiniai naciai, amerikiečių suimti Italijoj j nelaisvę.

parvažiavęs atostogų. Linksmai 
praleidęs savaitę su tėvu ir bro
liu Juozu, rugs. 14 d. grįžo 
tarnystėn, net 3,000 mylių nuo 
namų, būtent Oregon valstijom

Los Angeles, Cal
Pas mus randasi didelė 

įstaiga ant Hollywood bulva
ro, kuri vadinasi Russian War 
Relief centras. Čia geri ir pa
sišventę žmonės suneša daug 
drabužių. Beveik visi esti pa
nešioti, kaip kurie reikia pa
taisyti. Taigi, čia daug gerų 
draugų ir draugių, ypatingai 
moterų, ateina padirbėti, išva
lyti, sutaisyti tas drapanas.

Yra labai daug darbo, bet 
tai šventas, teisingas darbas, 
nes kada sutaisytus ir išvaly
tus drabužius užkala į baksus 
ir juos paima Sovietų laivai 
nuvežti, tai, aišku, kad toji 
brangi dovana pasieks tuos 
žmones, kurie, tiek vargo kęs
dami, taip didvyriškai kovoja 
už. visos žmonijos laisvę. Visi 
žinome, kaip daug nukentėjo 
Sovietų Sąjungoj žmones nuo 
nacių ir kaip daug jiems pa
galbos reikia iš mūs.

Daugelis ir lietuvių ateina 
čia padirbėti, ypatingai drg. 
A. Lelienė. Ji kasdien ateina 
ir daug darbo atlieka. Oh, kad 
mes daugiau tokių gerų mote
rų turėtume, tai ir kovą daug 
greičiau laimėtume!

Rugsėjo 19 dieną buvo su
organizuota lietuviu grupe iš 
apie 30 ypatų, kurie dirbo nuo 
ryto iki 5 vai. vakaro ir daug 
darbo atliko. Vieni siuvo, kiti 
kalė dėžes, visi dirbo greitai 
ir gerai. Geriausiai, kad turė
jome keturis gerus kriaučius: 
Ch. Davis, A. Lelis, S. Petra
vičius, A. Bušas. Jie gerai ži
no savo darbą ir jų vadovys
tėj lengva ir kitiems dirbti. 
Sovietų Sąjungos • piliečiai 
džiaugsis gavę apsiautalus, ku
rie perėjo per tų lietuvių ran
kas. Prižiūrėtojai, šio sky
riaus, labai dėkingi lietuviams 
už darbą.

Nors atsirado gera grupė 
žmonių, kurie pašventė nedėl- 
dienį tokiam geram darbui, 
bet galėjo būti dar ir daugiau,

nes čia turime pusėtinai daug 
lietuvių siuvėjų, kurie galėtų 
ateiti ir pašvęsti po keletą va
landų taip prakilniam tikslui. 
Taigi, kada kita lietuvių diena 
bus organizuojama, tai atsi
lankykite skaitlingiau.

Darbo yra daug ir jis rei
kalinga greitai atlikti. Atmin
kite, kuo daugiau mes remsi
me Sovietų Sąjungą, tuo grei
čiau laimėsime karą ir Ame
rikos daugelio jaunuolių gyvy
bė bus išgelbėta. R-ka.

Philadelphia, Pa

Wm. M. Paschall (PoŠkevi- 
čius) kandidatas miesto gaspa- 
doriaus (mayor) ant demokra
tų tikieto nominacijose rugsėjo 
14 d., gavo 3,950 balsų. Jo opo
nentai, Thompson, 1,581, o W. 
C. Bullit 57,972. Nominaciniuo 
se balsavimuose šį sykį labai 
mažai balsuotojų dalyvavo. De- 
mokrataią užsiregistravusių vos 
17%, o republikonų 80 nuoš. 
Mat, abiejų partijų mašinos 
neturėjo stiprios opozicijos, tai 
ir agitacijos už kandidatus ma
žai tebuvo.

daily publications only.)
MARY SINCUS,
Business Manager, 

to and subscribed before 
23rd day of September,

LILLIAN COLWELL, 
Notary Public Kings County, 

Clks. No. 493. Reg. No. 159C5. 
Term expires March 30, 1945.

ti ir surado jos paslėptus $44. 
Matomai, piktadariai nepaste
bėjo.

Moteriškė aiškino, kad 
smulkių pinigų buvę apie $3, 
kuriuos piktadariai paėmė. 
Džiaugiasi suradus pinigus, 
vaikučiai irgi jautėsi gerai, nes 
atliko gerą darbą.

Girdėjęs. r

Tarp New Jersey 
Lietuvių

Ir Vėl ‘'Sveikino” Japonus
Leitenantas Jonas Balčiūnas, 

2826 Winton St. ir vėl “sveiki
no” japonus Kurilų salose, nu- 
mesdamas jiems “kiaušinių,” 
padarydamas daug nuostolių. 
Jonas yra bombardierius Libe
rator bombanešyje. Sugrįžęs 
sėkmingai į savo bazę pareiš
kė: “This was my second time. 
It was tougher. I think they 
were waiting for us.”

Petras Tamošaitis nupuolė 
nuo antro aukšto. Sunkiai su
sižeidė, randasi Episcopal ligo
ninėj.

S. V. Ramutis,

BE 100%
WITH YOUR

Mrs. D. Burkauskienė iš Eli
zabeth, N. J., prisiuntė 8 po
ras rankomis mėgstu ir artis
tiškai išmargintų, pagražintų 
pirštiniu (mittens) punde
liams. Labai džiaugiasi, kad 
jinai galėjo suspėti į šį didįjį 
siuntinį. Jinai jau daug kartų 
yra prisidėjusi su mezginiais 
ir kitomis dovanomis kovoto
jams prieš hitlerizmą rytų 
fronte.

Lindeniečių draugų Vertelių 
duktė Angelina susituokė su 
Winfield Whitman sekmadie
nį, rugsėjo 19-tą, St. Paul’s 
luteronų , bažnyčioj. Vestuvių 
pokilis įvyko Linden Hall.

Vertelių visa šeima priklau
so LDS ir LLD kuopose, Lin- 
dene, ir jose veikia.

Daug laimės naujavedžiams!
Frances.

20,000 buvusių belaisvių 
kovoja prieš nacius

Londono radijas pranešė, 
kad jau vėl kariauja prieš 
vokiečius 20 tūkstančių 
amerikiečių ir anglų, kurie 
buvo paimti italų nelaisvėn. 
Juos paleido naujoji Itali
jos valdžia.

Centralinėj Meksikoj įvy
ko žemės drebėjimas.

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.

Štai 
ftdre$as

bus patenkinti.

Pare Kiekvieną Šeštadienį.
Ateikite pasimatyt! su Givlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
< Skersai nuo Republic Teatro 

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

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome §1 speciali pasiūlymą 

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

30 Dieną* 
Nuolaida

■ ' , * ■ I ■ Il

senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

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

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

Karys Pranas Ėalinskis, 3335 
E. Thompson St., Muzi.kalio 
Namo Kliubo gaspadoriaus, 
Justino Balinskio sūnus, buvo

iniinmniminiiiiiiiiiiiiiniM

| DR. J. J. KAŠKIAUČIUS 
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 Summer Avenue
.Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

k
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BUY ONOS

* LIETUVIŠKAS * 1

Traktyrius .
(VALGYKLA IR ALINU) | 

i Rheingold Extra Dry AIu» 
į Didelis pasirinkimas visokiu 
| Vynų ir Degtinės
5 Kasdien Turime -j

| KARSTŲ UŽKANDŽIŲ |

Juozas Zeidat |
< Savininkas

411 Grand St Brooklyn 1

T 15

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS į
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA |

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys

pėma. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

SF

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

ir mes duosime

T f

y

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 ML Vernon St 
Philadelphia, Pa. • 

Telefonas Poplar 4110
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Hartford, Conn.
Is Raudono Kryžiaus Veikimo

Antradienį, 21 rugsėjo, bu
vo sušauktas Raudono Kry
žiaus Lietuvių Skyriaus spe
cialia susirinkimas. Susirinki
mas įvyko, kaip ir visados, 
parapijos svetainėje. Iš iždi
ninkės raporto paaiškėjo, kad 
dabar šis skyrius turi viso 
$740.46 pinigų banke. Tai
gi, susirinkimas nutarė, kad 
reikia ruoštis prie siuntimo 
kalėdinių dovanų mūsų vy
rams ir merginoms tarnaujan
tiems karo tarnyboje. Dova
nos bus siunčiamos dviejų do
lerių vertės vienam asmeniui. 
Kurie dar tebėra Amerikos 
žemėje, tai tiem bus pasiųsta 
dvejų dolerių vertės čekis. 
Bet tie, kurie jau išvežti už 
jūrų kariauti arba taip kur 
mokytis, tai jiems nutarta su
taisyti ir pasiųsti dvejų dole
rių vertės pundelį.

Kareivis, kuris kovoja karo 
fronte, gavęs tokį pundelį, su
sidedantį iš muilo, skustuvo, 
dantims švarinti košės, kietų 
saldainių ir dar galima kito
kių dalykų pridėti, žinoma, 
kad tas kareivis bus labai pa
tenkintas, gavęs tokį pundelį 
nuo savųjų žmonių iš savo ša
lies.

Mes turime daug lietuvių 
kareivių adresų, kurie tarnau
ja, bet tai ne visi. Mes dabar 
vėl prašome visų Hartfordo 
lietuvių, kad priduotumėte 
mums savo vaikų antrašus, 
kur jie dabar randasi. Grei
čiausiai ir pirmiausiai priduo- 
kite tų, kurie yra išvežti už 
jūrų į kitų žemę. Priduokite 
he vėliau kai spalių (October) 
6 dieną. Kai mes žinosime, 
kur jūsų vaikas yra, tai tada 
mes žinosime, ką jam reikia 
siųsti. Visus antrašus siųskite 
mūsų pirmininkei Miss V. 
Kaunietis, 159 Russ St. Do
vanos už jūrų turi būti išsiųs
tos ne vėliau kai 15 dieną spa
lio- . . .. L .

Sekantis mitingas bus spa
lio 21 d. Atstovai visi privalo 
dalyvauti.

Raudono Kryžiaus Liet. Sk.
Vice Prezidentao, •

Walter Brazauskas.

CH1CAG0S ŽINIOS
Sužeidė ChicagietĮ, Pasi

žymėjusį šaulį
Pasižymėjęs chicagietis šau

lys Mauricę^ Levy, 26 metų, ku
ris nušovė 25'japonus, liko su
žeistas kautynėse su priešais.-

Karys ^M. Levy pirma įstoji
mo į karines šios šalies parei
gas gyveno 2534 Winnemac 
Ave.

Jis dalyvavo kautynėse Nau
joj Gvinėjoj. Dabar M. Levy 
yra Australijoj ligoninėj.

Pradeda Reikštis Pieno 
Trūkumas

Karo Maisto Administracijos 
nariai pradeda diskusuoti ar tik 
nereikės ir pieną racionizuo- 
ti ateinančią žiemą.

Nėra pieno trūkumo šiuo lai
ku, bet jo vis mažiau .pasireiš
kia rinkoje. O tuo .laiku vis 
daugiau reikia cį/iovinimui ir 
tirštinimui. Dau^ pieno reikia 
karinėm pajėgom. Dar mūsų 
šalis padeda savo talkininkėm 
su koncerftruotu pienu.
Per vieną Dieną Už $150,000,- 
000 Bonu; šimtas Tūkstančių 
Žmonių Buvo Soldiers Field 

Pamatyti Cavalcade 
Spektaklio

Hollywood judžių žvaigždės 
dinamiškai paakstino trečios 
paskolos karo bonų pardavimą. 
Jų pastangos su dainomis, juo
kais ir atsišaukimais ketvirta
dienį mieste ant State St., o 
vakare Soldiers Field stadijone 
išjudino chicagiečius smarkiai 
pirkti karo bonus. Per vieną 
dieną čia išpirko už $150,000,- 
000 bonų.

Garsi judžių artistė Miss 
Garson pareiškė, kad jų gas
troliuojamas spektaklis Caval
cade visos šalies plėtu jau turi 
savo kreditui parduotų bonų 

vertės $920,000,000, įskaitant ir 
tuos, kiek buvo parduota Chi
cago j.

Cavalcade buvo įdomus spek
taklis. Tik, žinoma, labai dide
lėj vietoj, kur žiūrovas randasi 
nuo estrados per 1,000 pėdų at
stume ar toliau, tai negali visas 
smulkmenas pastebėti. Kurie 
turėjo laimės būti arčiau, tai 
daugiau iš perstatymo pasinau
dojo.

Šimtai specialių gatvekarių, 
busų suvežė publiką į stadijo- 
ną ir patarnavo sugrįžti į na
mus. Rep.

Montreal, Canada
Montreale Sovietų Filmą 

“Miestas, Kuris Sulaikė 
Hitlerį”

Vienas iš įdomiausių juda
mų paveikslų, kokių kada bu
vo pagaminta — atvadavi
mas Stalingrado — pavadintas 
“Miestas, Kuris Sulaikė Hitle
rį“ (The City That Stopped 
Hitler), bus rodomas Montrea
le. Ši stebėtina Sovietų filmą 
rodoma Victoria Teatre 
(pirmiau, buvusiam Newsreel 
Teatre), ant St. Catherine St., 
W., priešais Eaton’s Store. 
Prasidėjo penktadienį, rugsėje 
(September) 24 d.

Stalingrado kova bus įrašy
ta istorijoj kaipo pasukimas 
karo į kitą pusę ir jo vardas 
amžinai pasiliks surištas su 
nemirštančia Raudonosios Ar
mijos garbe.

Filmoje “Miestas, Kuris Su
laikė Hitlerį“ — herojiškas 
Stalingradas, parodoma per
gyventa istorijos epika — 162 
dienų metraštis, kuris pakeitė 
visą šių dienų karo eigą. Čia 
parodo viską į pūstynę paver
čiantį slaptą Raudonosios Ar
mijos ginklą, Katiušą, pirmu 
kart parodant veiksmuos prieš 
nacius. Čia parodoma netikė
tinas žmonių herojiškumas, 
pasiryžusių priešą iššluoti lau
kan.

Ši filmą verta visiems pama
tyti. Nepraleiskite progos. Pra
sidėjo penktadienį, rugsėjo 24 
d., Victory Teatre. J. L.

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 
ir ntio kurių ligų jos pagelbsti.

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

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

FOR REVMATIC PAINS.
Nuo RheumatiŠkų skausmų. Mus

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

NO. 3 — M. i. ŠVILPA’S 
MiRACLE SALVE.

Stebuklinga mostis, kuri visados 
pagelbsti nuo mynahčlų ligų, jei tik 
vartosi sulyg nurodymo. Gera ntio 
vočių ir išbėrimų. PILES, šinus 
odos trūkimo. Taipgi prašalina rash 
nudegimo, nušutinimo, nušašimo ne
sveikumą iŠ burnos ar nosies ir pra
šalina komų gėlimą. Gera nuo kai
timo ir skaudėjihid kojų. Athletes 
Foot ir Įvairių odos nesveikumų 
(Tik nė Vėžio). Kaina šios mosties 
tik 50d, 2 ož. dėžutė $1.

NO. 4 — M. J. ŠVILPA’S NEW 
DISCOVERY SALVE FOR 

PO18ON IVY.
Greit prašalina niežėjimą ir išbė

rimą. Taipgi gera ir nuo kitokių 
užsisenėjusių niežėjimų ir išbėrimų. 
Kaina $1. Reikalaudami mosčių, 
prisiųskite ir pinigus, mohey-orderį 
ar ČekĮ. Nemažinus $1. Kurie nori
te pfisiųsklte štampą 30d, likusius 
apmokėsite C.O.t). Kanadoj 25c eks
tra už orderi.

Adresuokite:
M. J. Švilpa, P. O. Box 78, Sta. A. 

Hartford 6, Conn.

LICENSES
Bear, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL
NO'flCH is hereby given that License Nd. 
OB 695 has bėen Issued to the undersigned 
to sėli beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
14 Stone Aventie, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. / !

SAMUEL WINETSKY
GREAT RIDGEWOOD DAIRY a

14 Stone Ave., Brooklyn, F. Y»

S30MS

REIKALINGOS MOTERYS 
HELP WANTED—FEMALE

RESTAURANTŲ DARBININKĖS

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARŲ VIETŲ

MERGINOMS PRIE SODĖS
SANDWICH
MERGINOM

INDŲ NUĖMĖJOM
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITĖ
KREIPklTĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

da

MERGINOS-MOTERYS
AMŽIUS 18 IKI 30

Jei jūs norite švaraus darbo, tykioje vie
toje, maloniose aplinkybėse, štai jums proga.

MOKYKITĖS MOTERIŠ
KŲ POPIERINIŲ 

PATTERN LANKYMO
Mes Mokame Jurhs Mokinantis

Alga pridedant bonus už produkciją duo- 
jums galimybę uždirbti aukštą algą.

UŽMOKAME UŽ ŠVENTES 
Vakacijos su alga

Kreipkitės nuo 9 iki 12, Room 
420 Lėxingtoh Avė. (prie 43rd 

Klauskite M t. Cdllin

1940 
St.)

(229)

Stern Brothers
PRIE SODA FONTANŲ PATARNAUTOJOS

PRIE BUFETŲ PATARNAUUTOJOS 
BENDRAM VIRTUVĖS DARBUI

Nenorime
Kreipkitės

Karinių Darbininkų 
į Employment Ofisą 

8-tos lubos

STERN BROTHERS
42ftd St. ir 6th Avė.

MERGINOS

MERGINOS
VISOKIAM DARBUI

LENGVAS fabriko 
KARINIS DARBAS

PAStęvūs viršlaikiai 
ReikalaujAfina paliuosavimo pareiškimo 

Kreipkitės &—H A. M.
WHITEHOUSE LEATHER 

Products, inc.
860 Fttnnan St. 

Brooklyn.
(227)

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Virš 45 metų 

iš didžiausių pasaulyje viešbučių ver-Viena
tinių siūlo pastovias pozicijas su neribOtom 
progom ateičiai. Ftleiankios darbo sąlygos, 

getą alga besimokinant, 
ištyrimas bereikalingas.
ViftUvęi Darbininkai 

Kambarių Tvarkytojos 
Virėjai—Stalų Patarnautojos 

Ofiso darbihihkai — Eleveiterių 
operatoriai — Telefono operatoriai.

Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, elfeveiterlų operatoriai, 
prie baro, baro apisrrtautbjai, inžihierial, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai.
Darbo Gavimas Nemokamas

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE 

ATbARA 8:80 A. M. to 9 P. M.
234 7th AVĖ., TARPE 23rd ir 24th STS. 

U karinių Darbų Nebtis Priimami
(231)

Streęt, Borough of Brooklyn

FRANK LAQUINTA
St., Brboklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9151 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alfcbholic Bfevferdge Control Law Mt 
8401 — 16th Avehtiė, Boroufch Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pf-emi^es. ....

SALVATORE ABBATE
8401 — 15th AVe., Brooklyn* N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2122 has been issued to the undersigned 
to sėli beer, at retail tihdėr Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
560 Fulton Street, Borough Of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
NEW ORPHEUM BOWLING ACADEMY, 

INC.
560 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE. is hereby givęn that License No. 
EB 680 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Sėctibri 1Č7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Smith Streęt, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be oonstirhed on the 
premises.

270 Smith

NOTICE is hereby given that Licen^ No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, - at wholesale under Section 107 
of the AlCoholid Bfevėragė Control Law Mt 
182 Noll Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SUPERIOR BEfcR DISTS. 
182 Noll St,, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
L 753 has been issued to the undersigned 
th sell wine & liquor, at retail under Section 
107 of .the Alcoholic Beverage Control Law 
8; 3614 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 

ounty of Kings, to be bonsumed on the 
premises.

MORRIS BIERMAN 
Quentin Wihes & Liquors

8614 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Nd. 
QB 4910 has been issued to the undersigned 
tb sell beer, at rėtail uhder SeOtlori ■ 107 of 
tne Alcoholic Beverage Control Law ' at 
224 Manhattan Ave., Borough of Btooklyni 
County of Klhgs, to oe cotiStimed Off the 
premise se.

PHILIP LASSER & HERBERT MILLER 
221 Manhattan Aye. Brooklyn, N- ¥,
■< r--? r> tr‘-: ... .»

"Laiįvėje’* galima gauti
AjwgyBiHie BimaA

the

No.

4—

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

Macy’s
Sandėliui

REIKIA
MERGINU IR MOTERŲ

Uždėjimui Labelių ir Pilstymui Vėlstų
Bendram Pakavimui ................................
Krovimui .......................... ............................
Bendram darbui mergindš .....................
P rašytojų ....................... ....... .......................
Prie stalo rankom slijti—Alga susitariant.
Slip Cover operuotojos •— alga susitariant.

$18.
$18.
$20.
08.
$20.

40 Valandų — 5 Dienos
Prisideda Viršlaikiai

VYRAI
Reikalingi pagelbėjimui išsiuntimų de- 

partmente. Gera alga, linksmas darbas. 40 
valandų savaitė. $25 pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
68 Varick Strefet

Kreipkitės Asmeniškai 
Nuo Pirmadienio iki Penktadienio 

47-44 31st St.
Long Island City

MOTERIŠKES
AMŽIAUS 18 AR VIRŠAUS

BOTINAS KARINIS DARBAS.

GERA ALGA
GEROS VALANDOS 
LENGVAS DARBAS

NEMOKAMAI PRIVATINIS BUSAS
I IR Iš FABRIKO

Iš karinių darbų reikia turėt 
paliuosavimo pareiškimą.

MATYKITE
JOHN LOWERS

Šeštadieniais ir Sėkmad. 9 A. M. iki 5 P. M.

REYNOLDS METALS CO.
539 W. 25th St., N. Y. CITY

REIKIA MERGINŲ 
KREIPKITĖS TUOJAU
Independence Halvah & Candies, Inc.

47 Varick Ave., Brooklyn
(Važiuokite 14th St. B.M.T. Linija, iš

lipkite ant Morgan Ave. stoties Brooklyne).
...  (228)

MERGINOS — MOTERYS
Patikrintojos ir statytojos, taipgi Opera

torės lengvo drill ir punch presso darbo.
Dabar yra karinis darbas, tačiau jis tęsis 

ir po karo. Asmenys iš karinių darbų Ar 
būtinų veiksmų nepriimami be darbdavio 
paliūdijlmo jų atliekarUumo.

WM. CRABB & CO.
Ai 3rd Ave., ir 4th St., 

arti Bloomfield Ave.,
NEWARK, N. J.

(231)

MOTERYS IR,. MERGINOS
Lengvas fabriko darbas; būtina maisto 

pramonė; kariniai kontraktai; 40 valandų 
savaitė, laikas ir pusė už viršlaikius.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Meserole St., Brooklyn

(227)

STENOGRAFĖ
Kompetentiška ir Patyrus 

Linksmas darbas. 40 valandų, 5 dienų sa
vaitė. Alga $30. Kreipkitės

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(227)

Jaunos ir suaugusios moteriškės len
gvam fabriko darbui, 40 valandų sa
vaitė; šeštadieniais uždara; apskritų 

metų darbas. Kreipkitės:
ALLEN fcALDWIN
106 John St., Brooklyn.

(229)

MERGINOS IR MOTERYS
BE PATYRIMO

PILNĄ LAIKĄ IR DALIAI LAIKO

VIRTUVĖS DARBININKĖS
SALAD GAMINTOJOS 

SANDWICH DARYTOJOS
PRlfe STEĄM TABLE
INDŲ MAZGOTOJOS

VIRĖJOS
DESERt DARYTOJOS 

SALDAINIŲ PAKUOTOJAI. 
TURI KALBĖT^ ANGLIŠKAI

DUODAMA VALGIS )R UNIFORMOS 
BONAI — APMOKAMOS vakacijos

PASTOVUS DARBAS
progos pakilimui

16 karinių darbų nepriimami

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

Arba kreipkitės 6 P.M. iki 9 P.M, 
TIMES 8Q. STORE, 1496 BROADWAY

_____________________________________ (X)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS., 
VALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
mrs. Wagner, i VičtrOkiA HO
TEL, 7TH AVĖ. IR 51ST STREET

R. Y C.; NETELEFONUOKITE

kambarių tvarkytojos 
Nereikia patyrimo; turi būti suviri 
18 m. amžiaus; gera proga pakili 

mu|< Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

Wort rtrd St, New Vortt Olw

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI
AMŽIAUS 28 AR VIRŠAUS

BOTINAS KARINIS DARBAS

GERA ALGA
GĘROS VALANDOS
LENGVAS DARBAS

Nemokamai priVatINiš busas
I ir iš fabriko

Iš karinių darbi! reikia turėt 
pdliubšavimd pareiškimu.

MATYKITE
John lowers 

šeštadieniais ir Sekmad. 9 A. M. iki 5 P. M.

REYNOLDS METALS CO.
539 W. 23tft ST., N. Y. CITY

RĖSTAURANTŲ DARBININKŲ

ABRAHAM & STRAUS
TUfcl ATDARŲ VlfcTV

INDŲ MAZGOTOJAMS
INDŲ NUĖMĖJAMS
PAGELBININKAMS

VIRTUVĖJE
2 KARTU Į DIENĄ VALGIS 

NEMOKAMAI
UNIFORMOS NEMOKAMAI

5 DIENŲ SAVAITE
KREIPKITĖS J EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 P. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

VYRAI, KELETOS 
Į Kiekvieną Departmlentą 

PAKAVIMUI 
SANDĖLYJE DIRBTI 
TROKŲ KROVIMUI 

IŠSIUNTIMUI
NUOLATINIS DARBAS. PROGA PAKILI
MAMS. 5 DIENŲ SAVAITĖ: SĖjšTADIE-

NlAlS NEDIRBAMA

EHLERS GRADE A COFFEE
1300 Flushing Ave., Brooklyn'

14th St. subvė —• Jefffersdn St. stotis
I (229)

VYRAI

ABRAHAM & STRAUS
TURI ATDARU VIETŲ

VYRAMS SANDELYJE

PAKUOTOJAMS

PRIĖMIMŲ VYRAMS

5 DIENŲ SAVAITE

PROGA PAKILIMAMS
KREIPKITĖS Į EMPLOYMENT OFISĄ 

9:30 A. M. iki 4 t>. M.

8-tos lubos East Bldg.

ABRAHAM & STRAUS
FULTON & HOYT STS.

BROOKLYN, N. Y.
Privažiuojama Visom Subvėm

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

FRANKLIN SIMON
Fifth Avenue drabužių dirbtuvėj yra vietų:

SANDELYJE PAGELBININKAMS

VYNIOTOJAMS
IR

BERNIUKAI KOLEKTORIAI

Alga $18
Kreipkitės j Personnel Ofisų 

8-tos lubos

5TH AVE., PRIE 
38-TOS GATVĖS

veik-Asmenys iš karinių darbų ar būtinų 
smų nebus priimtini be darbdavio paliūdlji- 
mo jų atliekamumo. ,

(280)

Viena* Texas valstija pa
gamina daugiau žibalo, Re
gu bile kuri viena Svetima, 
valstybėj — apie 14% viso? —■ apie 14% viso 
pasaulio. ištekliaus. Texas 
turi virš 80,000 veikiančių 
žibalo šulinių.

Peukiąsdęšiints trys ta- 
vorinįai vagonai popioros 
tapo suvartota atspausdini
mui Ration Book No. 3. .

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

PIRKINIŲ 
PATIKRINTOJAI

PATYRIMAS
NEREIKALINGAS

PRISIDEDA VIRŠLAIKIAI
Patogios Darbo Sąlygos

Kreipkitės

De Pinna
2 West 52nd St.

(227)

MAŠINISTAI

LATHE OPERATORIAI
Produkcijai ir Tool

MILLING MACHINE

TEKINTOJAI
(IŠ vidaus ir iš viršaus)

BLOOMFIELD TOOL CORP
85 FARRAND STREET

(Prie Centro)

BLOOMFIELD, N. J.

D. L. & W. R. R., ir Busų Transpor-Arti 
tacijos

Jei dabar dirbate sulyg Savo aukščiausio 
išsilavinimo tai nesikreipkite.

(228)

MECHANIŠKŲ
MOKINIŲ

REIKĖTŲ TURĖTI AUTO 
MECHANIKO PAGRINDĄ 

AR TAM LYGŲ.
SU DRAUTO PRATĘSIMAIS

70c I VALANDĄ MOKINANTIS

VYRAI TURI BŪT VIR
KAUS 21 METŲ AMŽIAUS 
IR JUNGTINIŲ VALSTI

JŲ PILIEČIAI 7 ‘
Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
prašome nesikreipti be darbdavio 

pareiškimo jūsų atliekamumo.

COLONIAL AIRŲNES, INC.
HANGAR No. 8

LA GUARDIA FIELD, 
NEW YORK

(228)

PAKUOTO JAI
PATYRIMO NEREIKIA

Pilnam Laikui
Ar Popiečiais Dirbti 

Kilnojimui Lengvų Pirkinių

GERA ALGA 
PASTOVŪS DARBAI

CHARLES STORES
870 — 7 th Avė. (80th St.)

(228)

LĖKTUVŲ 
VALYTOJAI

DIRBTI
LA GUARDIA FIELD 

ALGA PRADŽIAI YRA
50c į valandą pridedant 

Laiką ir* Pusę už viršlaikius.
VYRAI TURI BŪT VIRŠ 21 METŲ 

AMŽIAUS IR JUNGTINIŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIAI.

Iš karinių darbų ar būtinų veiksmų 
prašome nesikreipti be darbdavio 
pareiškimo dėl jūsų atliekamUmo.

COLONIAL AIRLINES, INC.
HANGAR No. 8

LA GUARDIA FIELD, 
NEW YORK

(228)

MECHANIKAI ir 
PAGELBININKAI

Pilėno išdirbinių fabrike 
109 nuošimčių kariniai Darbai ,

EASTERN STEEL TANK CORP.
200 Stewart Ave., Brooklyn

I (228)

VYRAI —- BCTINAS BARBAS
PATYRIMO NEREIKALAUJAMA

Dažymo dirbtuvėj. Viršlaikiai Kasdieni 
Gera pradžiai alga. AutohiatlŠki pakilitnai. 
Iš būtifių darbų reikia palluėsavltno pareiš

kimo
BRbOKLYk YARN DYE CO.

24 WObDWARD AVF, BROOKLYN
(14th St.—Oanarsie Line iki Jefferson St.)

■ ’ (282)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

APVALYTOJAI
Nuolatinis darbas. $26 už 40 valandų sa

vaitę. Kreipkitės:
GUIDE PRINTING—K ALKHOFF PRESS 

216 E- 45th SL 
Tel. MUrray Hill 2-7850

(227)

BERNIUKAI
Linksmas darbas, 40 valandų savaitė, leng

vas išsiuntinėjimo darbas, nuolatinis dar
bas. $20 iki $25 pradžiai. Viršlaikiai.

DOHO CHEMICAL CORP.
58 Varick Street

(227)

BERNIUKAI
Žymi Brooklyno žmonių nauddjimtri dra

bužių krautuvė turi vietų berniukams moky
tis biznio ir išsilkvinti kaipo iš siuntėjams— 
shipping clerks; geras uždarbys. Kreipkitės 
i Mr. Morgan

WALLACH'S
16 Court St., kampas Montague

(Boro Hall) Brooklyn
(227)

■ i ......... .. . ............. .... ............................. a

VYRAI—BERNIUKAI
lengvas fabriko darbas, būtinoje maisto 

pramonėje; kariniai kontraktai; 40 valandų 
savaitė, laikas 9 ir pusė už viršlaikius. Jau
nesni kaip 18 m., atsineškite gimimo pa- 
liūdijitną.

RYAN PEANUT PRODUCTS CO., INC.
269 Meserole St., Brooklyn.

(227)

MAŠINISTAS 
lengvam mašinos darbui j taipgi 

TOOLMAKER

NUOLATINIS DARBAS
Asmenys iš karinių darbų ar būtinų veik

smų nepriimtini be darbdavio pallūdijimo jų 
atliekamumo.

WM. CRABB & CO.
3rd Ave. ir 4th St. 
arti Bloomfield Ave.

NEWARK, N. J.
(227)

BERNIUKAI — VYRAI
Pastovūs darbai. Gera alga. Patyrimas ne

reikalingas. Kreipkitės
J. ELISHEWITZ & SONS CO., INC.

721 BROADWAY
(224)

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

(X)■ ■■—- .............. i.
CABINETMAKERS & .

FINISHERS
Patyrę. 40 valandų savaite, viršlaikiai. ,

custom cabinet
>,,,tJQ72 Atlantic Ave., BrooXlyh

(280)
■—

MOULDERS-LIEJIKAI
Užsakymų darbas ant bronze ir alumi

num. Viršlaikiai.
SCOTT FOUNDRY

32 Scott Ave., Brooklyn
(227)

VYRAI, PATYRĘ IR Bfc PATYRIMO. 
SKALBYKLAI, MAZGOJIMO KAMBARYJ! 
5 DIENŲ SAVAITEI

CliAMPlON LAUNDRY, 456 W. 55th BT.
(228)

REIKALINGI
Nelavinti darbininkai

Pusiau patyrę ir patyrę bučeriai Į 
mėsos pakavimo fabriką.
Kreipkitės j Employment ofisą

UNITED DRESSED BEEF
780 1st Avė., (44th St.)

Dienos laiku.
(824)

VYRAI
Būtinam darbui. Dirbtuvė randasi Attd* 

ria, L. I. Paprastiem darbininkam 80c j 
vMlMhdą. Laikas Ir pusė už viršlaikius Uiė- 
šaus 40 valandų. Dabar dirbama 50 valandų.

GAS PURIFYING MATERIALS CO. 
3-15 26th Ave., Astoria, L. I.

(221) 
i-V

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
PATYRĘ

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

51st STREET, N. Y. Č. 
NETfeLEFONUOKITE.

...... .......  fljž
REIKIA VYRŲ

Maisto Apdirbitno Fabrikui 
Nuolatinis darbas, pridedant viršlaikiui 

Patyrimas Nereikalingas 
Kreipkitės kasdien 9 iki 5 

šeštadieniais 9 iki 12 
BOWEY’S, INC.

771 Bedford Avenue Brooklyn
(828) 

ds ■*■■■■ I ■■■■■■■■ ■ ■■■■ II —Į.fc

VYRAI 
NEREIKIA PATYRIMO

DUODAMA VALGIS IR UNIFORMAI 
INDŲ MAZGOTOJAI 

PUODŲ MAZGOTOJAI 
APVALYTOJAI, DIENOM IR NAKTIMIS 

TAIPGI PATYRĘ VYRAI, KAIPO KIETU 
SALDAINIŲ GAMINTOJAI 

INDŽINIERIO
TURI KALBĖTI ANGLIŠKAI 

BONAI — APMOKAMOS VAKACIJOS 
PASTOVUS DARBAS 

Ii karinių darbų nepriimami

SCHRAFFY’S 
KREIPKITĖS VISĄ DlfcNĄ 
66 WfcST 28RD ST., N. Y.

ARBA KRfcjPltlTaS 4 fc.M. tKl 9 P.M.
TIMES SQ. STORE, 1496 BROADWAY-ai
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Darbininkų Mokykloj, 35
E. 12th St., New Yorke, Sa-

Organizuojasi National War Fund 
Lietuviškasis Komitetas

“Mes Pasiuntėm Tūkstančiams 
Lietuvių Pagalbos; Ką Pa

siuntė A.LT. Lyderiai?”
Tie žmones, kurie garsiau

sia reklamuojasi, šaukia apie 
meilę Lietuvai ir lietuviams, 
nieko nedaro jų pagalbai, pa
reiškė Antanas Bimba, Lietu
vių Literatūros Draugijos Cen
tro pirmininkas ir Pundelių 
Vajaus Komiteto sekretorius, 
LLD 1-mos kuopos surengtose 
prakalbose rugsėjo 24-tos va
karą, Pil. Kliubo salėje.

Pareiškimą jisai padarė po 
gana išsamaus raporto, kiek 
Pundelių Komitetas, koope
ruojant visai pažangiajai lie
tuvių srovei, bėgiu pastarųjų 
trejetos mėnesių yra pasiuntęs 
dovanų Sovietų Sąjungoje gy
venantiems lietuviams raudon
armiečiams ir civiliniams. Pa
žangieji stengiasi palengvinti 
jų gyvenimą ir nors tomis ma
žomis dovanomis palinksmint, 
padrąsinti juos jų didvyriškoj 
kovoj už išlaisvinimą Lietuvos 
iš barbarų nacių vergijos.
Lietuviams Galima Pagelbėti

Pasiųsta, kaip pasirodo, yra 
daug, atsižvelgiant į tai, kad 
tame darbe dirbo tik viena 
srovė ir kad vajus dar ne se
niausia pradėtas. Pirmame 
siuntinyje, sakė kalbėtojas, iš
siųsta virš $3,000 vertės do
vanų, neskaitant desėtkų indi- 
viduališkai sudarytų pundelių, 
kurių vertė yra didelė. Gi 
šiam, antrajam siuntiniui, su
pirkta virš $5,000 vertės do
vanų, irgi apart šimto labai 
vertingų individualių ir mote
rų kliubų susiųstų pundelių.

Pittsburgh© konferencijos 
šaukėjai ir jai vadovavusieji 
elementai, sakė kalbėtojas, 
kaulija iš žmonių pinigus n'ė- 
va Lietuvai gelbėti. Bet dar 
nei už dolerį lietuviams nieko 
nepasiuntė. Toje konferenci
joje skelbiasi gavę aukų virš 
$6,000 Lietuvos gelbėjimui, 
tačiau už tuos pinigus ne tik 
nesirengia siųsti lietuviams 
pagalbos, bet dar įkalbinėja 
žmonėm, būk negalima esą pa
siųsti, lietuviai negausią. Tai 
grynas melas, sakė kalbėtojas. 
Kol jie surinktų aukų nesiun-| 
čia tam tikslui, kam surinkta, 
kas gali per juos aukoti dau
giau? Tuomi jie ne padeda, 
bet kenkia Lietuvos išlaisvini
mui, Lietuvos žmonėms.

Kalbėtojas plačiai nušvietė 
"tos jų pittsburgiškės konferen
cijos tikrai fašistišką proce
dūrą.
Dabar Laikas Mušti Hitleriz

mo Širdin.
Pirmiau kalbėjęs Dominin

kas M. Šolomskas, Lietuvių 
Literatūros Draugijos Centro 
sekretorius, nušvietė daugelį 
dalykų apie dabartinę karo 
frontuose padėtį. Jisai pabrė
žė reikalą antro fronto prieš 
Hitlerį Europoje, nurodyda
mas, jog kovos Italijoj nėra 
antruoju frontu. Jis pareiškė 
nuomonę, kad juo greičiau su- 
spausime pačią hitlerizmo šir
dį, nacių Vokietiją, iš abiejų 
pusių, tuo greičiau bus baig-

tas karas, tuo mažiau kainuos 
gyvasčių ir finansų, kuriuos 
taipgi ne kas kitas, kaip patys 
taksais turėsime sudėti.

Prisimindamas apie pasališ- 
ko užpuolimo pasekmėj hitle
rininkų padarytą Sovietų Są
jungai žalą, kalbėtojas primi
nė ir lietuviškų Hitlerio sim- 
patikų džiaugsmus dėl jo pa
vergimo Lietuvos, nurodyda
mas, kaip bergždi buvo tie jų 
džiaugsmai, nes Lietuvos iš
laisvinimo valanda artinasi.

Abu kalbėtojai karštai ra
gino remti Amerikos karines 
pastangas, teikti pagalbą nuo 
hitlerizmo nukentėjusiems Lie
tuvos žmonėms Sovietų Sąjun
goje, kuriuos galima pasiekti 
dabar, ir pasiruošti padėti at
statyti Lietuvą, padėti jos 
žmonėms, kada hitlerininkai 
bus iš Lietuvos išgrūsti.

Paremta Mezgėjų Fondas

Po pertraukai, į publiką 
trumpai atsišaukė K. Petrikie- 
nė, Moterų Apšvietos Kliubo 
pirmininkė, apibūdindama 
svarbą mezgėjų darbo ir pra
šydama aukų vilnų fondui. 
Taipgi prašė visokeriopos tal
kos dėvėtų drabužių rinkimo 
ir taisymo darbe. Atsiliepda
mi, žmonės išeinant sunešė 
prie mezgėjų stalo $40.50 vil
nų fondui.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos padengimui lėšų ir Ap
švietos Fondui, kuris rūpinasi 
leidimu lapelių, brošiūrų ir 
kitais būdais ' atmuša nacių 
propagandą lietuviuose, pa
deda karo laimėjimui. Su
rinkta $56.65. Aukojusių var
dai bus paskelbti sekamoj lai
doj.

Svetainė buvo pilna publi
kos, kuri entuziastiškai rea
gavo į kalbėtojų pareiškimus 
ir, kaip matome, duosniai iš
tiesė ranką paremti tuos svar
bius reikalus, kuriems para
ma šiuo tarpu buvo reikalin
giausia. Vakarui pirmininka
vo A. Mureika, LLD 1-mos 
kuopos darbuotojas.

Rep.

Laisviečių Dainių Sūnus 
Jau Užrubežyje

Eugenijus Dainius, laisvie- 
čių Juozo ir Genovaitės viena
tinis sūnus, 18-kos mctij jau
nuolis, po penkių mėnesių pa- 
siruošiamo lavinimosi, išvyko 
užrubežin aktyvėn tarnybon, 
kaip pranešta’tėvams pereitą 
šeštadienį.

Eugene tarnauja medikališ- 
ko korpuso technikų skyriuje. 
Iš karto mokinosi Virginijoj, 
per pastaruosius apie du mė
nesius praktikavo ligoninėje 
North Carolinoj. Kur jo nuo
latinė paskirtis randasi dabar, 
kol kas nežinoma.

Advokato Palikimas
šiomis dienomis paskelbta po

mirtinis aprokavimas turto bu
vusio žymaus advokato Max D. 
Steuer, mirusio rugp. 17, 1940 
m. Likę $5,625,301, iš kurių ar
ti keturi milionai buvę grynais 
pinigais, sudėtais New Yorko 
bankuose.

Taksais nuo palikimo vyriau
sybei teko irgi nemaža suma— 
$2,083,297.

Henry G. Schwartz, 19 m., 
38 Centre Mali, teisme prisi
pažinęs išvaginėjęs iš dėžučių 
laiškus ir nesiregistravęs draf- 
tui.

DIENRAŠČIO

LAISVĖS
KONCERTAS

įvyks

Lapkričio 14 Nov.
Bur

LABOR LYCEUM
949 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y.

New Yorko Miestas - 
Didelis ir - Mažas

Vargiai rastųsi žmogus, ku
ris drįstų važiuoti pas pažįs
tamą į New Yorko miestą ne
žinodamas savo draugo ant
rašo. Juk tai,miestas su virš 
septynių milionų gyventojų, 
maždaug tiek, kiek dvi Lie- 
tuvas sudėjus kartu.

O betgi moderniškas New 
Yorkas nėra toks klaikus, 
kaip iš tolo atrodo.

Aną dieną grįžo iš kariškos 
tarnybos užsienyje kapitonas 
Treu ir parvežė nuo saržan- 
to Sweeney pasveikinimą tū
lai Irene Smith. Bet josios jis 
turėjo tik telefono numerį ir 
juomi pašaukęs, tokios p-lės 
Smith nedasiklausė. Patikrini
mui, pažvelgė į telefonų kny
gą ir pamatė visą miglą 
Smith’ų — vien telefonų kny
goje jų esama 4,750. O visgi 
jis buvo prižadėjęs saržantui 
Sweeney pasveikinti jo mergi
ną ir negalėjo daleisti sau ne
išpildyti pažado.

Pagalvojęs, kapitonas nu
sprendė su savo bėda pasi
skųsti spaudai. Už dienos, iš 
keleto tūkstančių mieste gyve
nančių Smithaičių atsišaukė 
pati tikroji.

Newyorkietis 13 metų ber
niukas Edwin iCodarre įkaitin
tas žaginime ir nužudyme 10 
metų mergaitės netoli East 
Fishkill rugpjūčio 13-tą.

Iš Tolimo Krašto Dova
na Mezg. Petlickienei
Walter Zaenckautskas, skai

tydamas Laisvę pastebėjo lie
tuvės mezgėjos Katrinos Pet- 
lickienės (iš Maspetho) var
dą. Jis sužinojo, kad ši drau
gė pralenkia visas kitas mez
gėjas savo darbštumu — mez
gimu raudonarmiečiams koji
nių.

Walter Zaenckautskas yra 
kalinys, 'tebesėdi talimajame 
San Quentin (Californijoj) 
kalėjime. Kadangi jis moka 
audimo-pynimo darbą, tai 
Walteris padare iš tam tikrų 
žolių siūlų du gražius užtie
salus. Viename jis išpynė 
raides: “L. S. T. R.” (Lietuvos 
Socijalistinė Tarybų Respub
lika). Jis tą dovanėlę prisiun
tė per Laisvės redaktorių R. 
Mizarą, prašydamas perduoti 
dovaną mezgėjai Petlickienei.

Mizara perdavė tą viską S. 
Sasnaį, kad ši įteiktų Petlic
kienei Moterų Apšvietos narių 
susirinkime.

Susirinkimas įvyko pereitą 
ketvirtadienį, kuriame dovana 
ir buvo įteikta. Ten pat buvo 
perskaitytas Walterio Zaenc- 
kautsko laiškas.

Crown Heights susiedijos 
organizacija rūpinasi įsteigti 
dirbančių motinų vaikams pri
žiūrėtu vę.

muel Putnam, plačiai žinomas 
žymus literatas žurnalistas, 
autorius, redaktorius, vertėjas 
ir mokytojas duos pamokas 
apie literatūrą ir pasaulį, ku
riame mes gyvename. Regist
racija kambaryje 301.

Knygynas Valandų 
Nepermainęs

Didžiojo centralinio knygy
no, New Yorke, direktorius 
Franklin F. Hopper skelbia, 
kad knygynas būna kaip bu
vęs atdaru savaitės dienomis 
nuo 9 ryto iki 10 vakaro ir 
nuo 1 po piet iki 10 vakaro 
sekmadieniais. Budžeto tary
bos patvarkymas, sako jis, lei
džia sutrumpinti valandas, 
jei tam būtų reikalas, bet to
kio reikalo dar nėra.

Višta Liekasi Tik Višta 
Ir Šventėmis

žinant, jog prekyboj ir brolis 
brolio nelenkia, kada eina 
klausimas pelno, turgaviečių 
komisionierius Daniel P. Woo
lley perspėjo košernus buče- 
rius neimti virš-lubinių kainų 
nei per šventes, nes višta pa
silieka ta pačia višta ir per 
šventes.

Jis sako, kad vištų miestan 
įvežama po virš tris milijonus 
svarų per savaitę, vištienos nė
ra trūkumo. Ragino bučerius 
nemokėti aukščiau lubinių kai
nų.

Spalių mėnuo bus mėnuo i 
aukoms rinkti į National War' 
Fundą, prezidento Roosevelto 
sumanytą ir užgirtą.

Kas do įstaiga tasai Natio
nal War Fund? Tai fondas, iš 
kurio bus skirstomi pinigai to
kiom amerikoniškom organi
zacijom, kaip ŪSO (karei-' 
viams remti) kaip Russian 
War Relief, China War Re
lief komitetams ir kitų Jung
tinių Tautų žmonėms šelpti 
komitetams.

Per šį aukų rinkimo vajų 
manoma surinkti $125 milijo
nai dolerių. Iš tos sumos bus 
duota apie 10 milijonų Tary
bų Sąjungos žmonėms šelpti, 
arti tiek Chinijos žmonėms 
šelpti, apie 60 milijonų Ame
rikos kareiviams — į ŪSO, ir 
t.t.

New Yorke įsikūrė tarptau
tinis National War Fundo ko
mitetas. Organizuojami ir tau
tinių grupių komitetai, tame 
skaičiuje ir Lietuvių Komite
tas.

Lietuvių Komitetas, kiek 
girdėjome, savo pirmą posėdį 
turės pirmadienį, rugsėjo 27

d., 7 vai. vakaro Laisvės salė
je, Brooklyne. Ten jis susi
tvarkys didžiuliam darbui, di
džiuliai kampanijai, kurią ati
darys spalių 5 dieną patsai 
Jungtinių Valstijų prezidentas 
Rooseveltas.

Turgaviečių komisionierius 
Wooley ragino šeimininkes pa
skelbti savaitę pasniko nuo 
sviesto.

Žada iš naujo pernagrinėti 
visas B ir C gazolino knygutes, 
kad numažinti gazolino suvar
tojimą.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Scena iš dramatiškos filmos “Seeds of Freedom”, rodomos Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

F, W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

> mai visose dalyse miesto.
Ten!. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

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

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

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

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

TELEPHONE
STAGG 2-5043

J. GARŠVA
Graborins-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

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi kambariai, 

karštas vanduo. Renda $25' Bile die
ną galite užeiti pamatyti kamba
rius. Antrašas: Mrs. Račauskas, 313 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. (ant
ros lubos po kairei).

(227-28)

PRANEŠIMAS
RIDGEWOOD-BROOKLYN
ALDLD 55 kp. rengia vakarienę. 

Įvyks spalių-Oct. 27 d., -šeštadienio 
vakare. Todėl1 kuopa prašo visų šios 
apylinkės draugijų, bei kuopų ne
rengi pramogų minėtos dienos vaka
re. — Komisija. (225-227)

LAISVfiS VAJUS GAVIMUI 
NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Nepamirškite savo organizacijos 
susirinkime pasitarti Laisvės vajaus 
reikalu. Turime Iš anksto prisirengti 
tr pasiryžusiai darbuotis, kad vajus 
pavyktų. (x)

PIRMUTINIS ir GERIAUSIAS BROOKLYNEQ LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

/l ' 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 ąteiti į mūsų

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

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

UTUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkiinas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 

Tel. EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

660 GRAND ST

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

BROOKLYN, N. Y

r

Gražus Pasirinkimas
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Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau. i

S

Į8-jy kavalkų setas, 
$2.50 Ir aukščiau.

Inlcialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

ROBERT LIPTON, Jeweler 
m GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tek Stagg 2-2178 ATDARA VAKARAIS.

I
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