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Nesuranda Kvailių. 
Mokytojų Balsas. 
Ir Vėl Viską Išgabeno. 
Reikalauja Hitlerio Kailio. 
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Tik Dabar Pamatė.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonitj 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Visoj Švedijoj iki šiol atsi
rado viso labo tik 10 sava
norių stoti j nacių armiją ir 
kariauti prieš Sovietų Sąjun
gą.

No. 209 LAISVĖS

Taigi, nesiranda kvailių, ku
rie norėtų galvas guldyti už 
hitlerizmą. Antra, tas paro
do Švedijos žmonių atsineši m ą 
link šio nacių karo.

New Yorko miesto kolegijų
ir universitetų profesoriai pa
siuntė prezidentui Roose veltu i 
laišką. Laišką pasirašė 283 
mokyti vyrai. » • 

šitie mokyti vyrai ragina 
valdžią skubintis su militariš- 
ka pagalba Sovietų Sąjungai, 
Anglijai ir Chinijai? Jie taip
gi išsireiškia prieš čia namie 
bandymą susiaurinti liaudies 
demokratines teises.

Tas Kaunas turi būti ste
bėtinas miestas. Jis tiek visko 
pilnas, jog jau lygiai dviem 
atvejais Sovietai viską iš jo 
išvežė ir vis tiek Kaunas te
bėra visko pilnas.

štai ostlanderių “Naujie
nos” (rugpj. 30 d.) ir vėl pra
neša iš Berlyno nuo savo spe
cialaus korespondento Jlitle- 
rio agento Ancevičiaus, kad 
bolševikai vėl iš naujo viską 
išvežė iš Kauno, šj sykį “bėg
dami” ištuštino susisiekimo 
priemones, būtent, ne tik bu- 
sus, bet ir geležinkelius išsi
gabeno!

Atsimenate,,prieš metus lai
ko, kai Raudonoji Armija įžy
giavo Lietuvon, tada ji Lietu-
voje nebepaliko nei zomku, 
nei cviekų to mūsų nelaimin
go Kauno namuose.

Dabar vargšas Hitleris tu
rės darbo, kok sugrąžins Kau
nan busus, geležinkelius, spy
nas ir vinis. “Naujienų” re
daktorius ten turėtų būti ir 
Hitleriui pagelbėti.

Vokietijoje esą slaptai sklei
džiami lapeliai, kuriuose sa
koma: “Mes nenorime kai*o, 
mes nenorime pergales, mes 
nenorime garbės ir medalių, 
mes norime Hitlerio lavono!”

Tų žmonių noras gali išsi
pildyti greičiau, negu jie tiki
si. Hitleris neturės kur pa
sprukti. Jo kailis teks Vokie
tijos žmonėms. Už šitą baisų 
kraujo liejinją jie mokės jam 
atsilyginti.

Prezidento Roosevelto puiki 
“Labor Day” prakalba nepa
tiko nei Vokietijos naciams, 
nei Italijos fašistams. Musso- 
linio spauda tą prakalbą bjau
riai sudarkė, o paskui ją “su
kritikavo.” štai vienas pavyz
dys. Rooseveltas pasakė:

“Amerikos laisvės apgyni
mas turi turėti primenybę 
prieš kiekvieną privatinį tiks
lą ir prieš kiekvieną privatinį 
interesą.”

Vadinasi, Rooseveltas sakė, 
kad šalies interesai, o ne pri
valyk i turi stovėt pirmoje vie
toje.

Bet italų spauda šio sakinio 
galą nukando ir paliko tik 
tiek: “Amerikos laisvė stovi 
prieš viską.” Ir paskui šaukia: 
Matote, Amerika kitų šalių li
kimo nepaiso. Ji eina prieš 
“Ašį” tik tam, kad ji pati ga
lėtų užviešpatauti ant viso 
svieto.

Pradeda praregėti ir tie, 
kurie ant Stalino šunes korė, 
kai jis anais metais kovojo 
prieš trockistus. štai ką dabar 
pareiškė žurnalo “Colliers” 
korespondentas Londone po
nas Quentin Reynolds:

“Tasai rusų valymas kėlė 
nerimą visam pasaulyje. Bet 
dabar rhes matome, kad ta
sai Kremlino vyras tuomet 
prašalino Hitlerio penktąją 
koloną.”

Trockistai, kurie buvo su-
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SOVIETAI ATMETĖ VOKIEČIUS 32 MYLIAS ATGAL;
VYKS MASKVON

•V

AMERIKOS IR ANGLIJOS DELEGATAI
ATGRIEBĖ NUO NACIŲ 
22 MIESTUS,' MIESTE

LIUS IR KAIMUS
Maskva, rugs. 4. — Sovie

tų kariuomene ir toliau sėk
mingai varo ofensyvą visu 
frontu prieš vokiečius. So
vietų komanda užginčija na
cių pranešimą, būk jie daėję 
15 mylių nuo Leningrado. 
Sako, kad vokiečiai niekur 
ir niekada tiek neprisiartino 
prie Leningrado.

Vakar Raudonoji Armija, 
komanduojama maršalo Kl. 
Vorošilovo, atmetė nacius 
tris mylias toliau atgal nuo 
Leningrado.

Centraliniame Smolensko- 
Mogilevo fronte, Sovietų ka
riuomenė, k o m anduojama 
maršalo S. Timošenko, nu
varė vokiečius 32 mylias at
gal ir atkariavo 22 miestus,
miestelius bei kaimus.

Raudonoji Armija 
Atgriebė Miestą N 
Leningrado Fronte
Maskva, rugs. 4. — Lenin

grado fronte Sovietų ka
riuomenė atgriebė nuo vo
kiečių strateginiai svarbų 
miestą N (gal Narvą).

Mūšiai dėl Leningrado da
rosi kruviniausi visame šia
me kare.

Tolimosios šiaurės fronte, 
arti Baltųjų Marių sovieti
niai kareiviai ir jūrininkai 
grumiasi linkui Suomijos 
prieplaukos Petsamo.

Centraliniame fronte Rau
donoji Armija sunaikino di
viziją rinktinės nacių gvar
dijos.

ŠĖLSTA BAISŪS MŪŠIAI
KIJEVO SRITYJE

Maskva, rugs. 4. — Siau
čia baisingos kautynės tarp 
Sovietų ir vokiečių Kijevo 
srityje, Ukrainoje.

Sovietų orlaiviai sunaiki
no 50 nacių tankų ir šar
vuotų automobilių ir nušovė 
keturis vokiečiu lėktuvus 
Ukrainoje.

Vokiečiai Prarado 14,000 
Kareivių ir Miestelį

Maskva, rugs. 4. — Vokie
čiai buvo šturmu užėmę vie
ną miestelį Kijevo fronte. 
Sovietų kariuomenė staiga 
juos kontr-atakavo, užmušė 
bei sužeidė 14,000 nacių ir 
atgriebė miestelį._________
šaudyti, buvo Hitlerio penkto
ji kolona Sovietų Sąjungoje. 
Tas buvo aiškiai įrodyta, bet 
komercinė spauda ir jos ko
respondentai nenorėjo pripa
žinti.
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Sovietų Oficialiai Pranešimai

VOKIEČIAI TRAUKIASI
TOLIAU ATGAL

Berne, šveic., rugs. 4. — 
Sovietu daromos atakos cen
traliniame fronte daugelyje 
vietų sulaužė vokiečių pasi
priešinimą, kaip praneša 
New Yorko Times kores
pondentas D. T. Brigham, 
telefonuodamaš naujausias 
karo žinias savo laikraščiui.

Sovietų kariuomenė pa
siekė Duchovšiną i šiaurius 
nuo Smolensko, ir dabar so
vietinė linija eina nuo Du- 
chovšinos per Dorogobužą 
iki Sapasino, tiktai 16 mylių 
nuo Smolensko. Raudonoji 
Armija atakuoja vokiečius į

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Naciai Sako, kad “Veik 
Apsupę” Leningradą, 
Bet Kova Labai Sunki

. Į

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad įnirtęs rusų pasiprieši
nimas ir dideli lietūs sulai
kė vokiečių žygiavimą pir
myn tiktai, girdi, už 12 my
lių į pietus nuo “beveik jau 
apsupto” Leningrado.

Naciai pripažįsta, jog 
Raudonoji Armija su šim
tais tankų po 40 ir 50 tonų 
vis plačiau ir žiauriau ata
kuoja vokiečius įvairiose 
fronto dalyse.

Vokiečiai sako, kad jiem
(Tąsa 5-tam puslapyje)

LENINGRADO GYNIMO 
TARYBA

Maskva. — Sudaryta Vy
riausia Karinė Taryba “mo- 
bilizuot visas galimas jėgas 
ginti Leningradą, kuriam 
gręsia tiesioginis pavojus.”

Tarybos nariai yra mar
šalas Kl. Vorošilovas, vy
riausias šiaurinio fronto ko- 
mandierius; Andr. A. Žda- 
novas, žymiausias Komunis
tų Partijos vadas Leningra
do srityj, ir keturi kiti ko
munistų vadai.

Visi Tarybos įsakymai tu
ri būt tuojau vykdomi be 
jokio klausimo.

Uždrausta žmonėms be 
leidimo ir tikro reikalo 
vaikščioti gatvėmis tarp 10 
vai. naktį ir 5 vai. ryto Le
ningrade ir artimuose mies
tuose ir kaimuose. Uždaryta 
alkoholinių gėrimų pardavi
nėjimas po 8 vai. vakaro; 
prekybos įstaigos turi užsi- 
daryt nuo 9 vai. vakaro.

ORAS. — Dar bus lietaus-.',

Daugiau pasaulinių žinių 
penktam puslapyj

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Maskva, rugs. 4. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Mūsų kariuomene rugs. 3 d. atkakliai kovojo su prie
šu ištisame fronte.

39 priešo orlaiviai buvo numušti žemyn per kautynes 
ore bei sunaikinti stovyklose rugsėjo 1 d. Mes prarado
me 17 lėktuvų.

Leningrado apylinkėje Sovietų lakūnai vis sėkmin
gai pleškina priešo orlaivius. Apie 70 priešo orlaivių, pa
sislėpdami debesiuose, užpuolė vieną stambią mūsų orlai
vių stovyklą. Grupė mūsų kovos lėktuvų pasitiko priešą. 
Įvykusioje oro kovoje 11 fašistų orlaivių liko nušauta že
myn.

Vyresnysis leitenantas Lazarevas parodė ypatingai di
delį gabumą ir narsą tame mūšyje. Drąsiai užpuldamas 
grupę priešo orlaivių, jis sunaikino penkis orlaivius Jun
kers 87’s. Jaunesnysis leitenantas Novikovas nukirto že
myn du orlaivius Jynkers rūšies ir vieną Messerschmitt.

Sekamą dieną mūsų lakūnai atakavo priešo kariuome
nę ant žemės, skrisdami tik 150 iki 300 pėdų aukštyje, 
ir sunaikino du vokiečių tankus, 20 auto-sunkvežimių ir 
daug vežimų.

TARSIS SU SOVIETAIS
APIE REIKIAMĄ PARA

MĄ PRIEŠ NACIUS /
Washington. — Preziden-1 Standley ir Wm. L. Battą, 

tas' Rooseveltas paskyrė i vieną iš karinės gamybos di- 
penkis pasiuntinius į Mas- rektorių. Pasiuntinybė dar 
kva tartis su Sovietais ir bus papildyta kokiais devy- 
Anglijos pasiuntiniais ten niais technikais ir specialis- 
apie Amerikos bendradar- tais.
biavimą su tomis dviemis ANGLų PASIUNTINIAI 
salinus, kad galima butų į MASKVAI 
tikriau ir greičiau sukriu-
sint Hitlerį. Pasitarimai i Anglija taipgi paskyrė sa- 
Maskvoj bus vedami dau- vo pasiuntinius į pasitari- 
giausiai dėl to, kokiais bū- mus Maskvoj. Jų pirminin- 
dais Amerika ir Anglija ga- kas yra lordas Beaverbrook, 
lėtų geriausiai padėt Rusi- Anglijos reikmenų ministe-

1 ris.
Kada ir kokiais keliais A- 

merikos ir Anglijos pasiun
tiniai išvyks į SovietusĄta
tai yra laikoma slaptybėje, 
idant juos kelionėje apsau
got nuo fašistų.

jai kare prieš nacius.
Šių pasiuntinių pirminin

ku Rooseveltas paskyrė W. 
Av. Harrimaną, o kitais pa
siuntinybes nariais — gene
rolus J. H. Burnsą ir Geo.73 VOKIEČIAI UŽMUŠĖ SAVO KOMANDIERIŲ IR

PASIDAVĖ RAUDONARMIEČIAMS • i v
Maskva, rugs. 3. — Pranešimas Sovietų Žinių Biuro’H* Brėttą, admirolą hm. H.

šiandien vidudienyj sakė:
Naktį rugs. 2 į 3 d. mūsų kariuomenė ir toliau kovo

jo prieš priešą visu frontu.
Mūsų orlaiviai vis kirto smūgius motorizuotom ir me

chanizuotom priešo jėgom, jo pėstininkam ir artilerijai, 
ir atakavo jo orlaivius joačiose stovyklose.

*
(Tąsą ant 5-to pusi.)

“LAISVES” 30 METU JUBIL E JUS 
IR NAUJI SKAITYTOJAI

Jau su virš savaitė laiko kai čia rašėme apie “Laisvės” 
30 metų Jubilėjaus reikalą ir apie naujų skditytojų pri- 
siuntimą. Todėl prašome dabar pasiskaityti.

Nuo organizacijų gavome sekamai:
Bangos Choras, Elizabeth, N. J., $4.50.
ALDLD 4 Apskr. ir LDS 8 Apskr. (liepos 27 d. pikni

kas) $2.00.

Pavieniai aukojo:
J. Mitchell, Baltimore, Md., $6.00.
Petras Traupis, So. Boston, Mass., $10.00.
S. Sinkevičius, Ulster Park, N. Y., $10.00.
V. ir E. Stankevičiai, Baltimore, Md., $5.00.
Kazys Kandrotas, Martins Ferry, Ohio, $5.00.
P. Gribas, Aberdeen, Wash., $3.00.
G. M'arčiukienė, Brooklyn, N. Y., $2.00. ” a
F. Mankauskas, Tunkhannok, Pa., $2.00.
Alex Janavičius, Baltimore, Md., $2.00.
I.-. Konces (bitininkas), N. Abington, Mass., $2.00.
F. Reinhardt, Ridgewood, N. Y., $1.25.
Mrs. Kaipauskienė, Philadelphia, Pa., $1.00.
K. Peslis, Bridgewater, Mass., $1.00.
H. žukienė, Binghamton, N. Y., $1.00.
Juozas Marcinkevičius, Frackville, Pa., $1.00.
M. Stakoff, Brooklyn, N. Y., 50c.

Naujų skaitytojų prisiuntė: J. Burba, So. Boston, Mass., 
naują metinę prenumeratą; W. Adomaitis, Meriden, 
Conn., naują metinę prenumeratą; J. Žvingila, Tarrif- 
fville, Conn., naują pusmetinę prenum.; D. M. Šolomskas, 
Brooklyn, N. Y., naują metinę prenum., ir P. Buknys, 
Brooklyn, N. Y., naują metinę prenumeratą.

O šešiotn savaitėm už dolerį prisiuntė: J. Augulis, Ma- 
hanoy City, Pa., J. Marcinkevičius, Harrison, N. J.; Eva 
ir A. Žvingilai, Jewett City, Conn.; D. M. Šolomskas, 
Brooklyn, N. Y. (2); A. Chekas, Rockville, Conn.; B. 
Vikšrienė, New Haven, Conn. (2); J. Marshalonis, Bris
tol, Conn.; Mrs. M. Subach, Thomas, W. Va.'; P. Buk
nys, Brooklyn, N. Y.; A. Čeponis, Minersville, Pa.; Juo
zas Motuzas, Mexico, Me.; J. Mockus, Rochester, N. Y.; 
P. žirgulis, Rochester, N. Y.; A. Bartulis, Wilkes-Barre, 
Pa.

Tai matote, koks gražus pluoštas stambių aukų ir nau
jų skaitytojų! Širdingai tariame ačiū viršminėtiems drau-, 
gams už paramą dienraščiui “Laisvei” ir už naujus skai
tytojus. Tikimės, kad sulauksime daugiau gerų žinių.

“Laisvės” Administracija.

Elektrininky Unija
Atmetė Komunistą

Ėdiką Viršininką
Camden, N. J. — Suva-

žiavimas CIO Elektrininkų, 
Radijo ir Mašinų Darbinin
kų Unijos didžia dauguma 
balsų atmetė sumanymą iki 
šiol buvusio unijos pirminin
ko James’o B. Carey, kuris 
reikalavo pasmerkt komu
nistus sykiu su naciais-fa- 
šistais ir neleist komunis
tam užimt jokios viršininkų 
vietos unijoje. Užuot to, su
važiavimas priėmė rezoliuci
ją, kuri sako, kad iš unijos 
galima išmest tik tokius as
menis, kurie pasirodys neiš
tikimi Amerikai arba šiai 
unijai.

Prieš Uarey’o ir jo rėmėjų 
sumanymą “.ėst komunis
tus” kalbėjo Albertas A. 
Fitzgeraldas iš Lynn, Mass. 
Jis sakė:

“Aš’ neginu komunizmo.
(Tąsa 5-tam puslapyje)

EXTRA
AMERIKOS LAIVAS JAU NU

VEŽĖ SOVIETAM 0R- 
LAIVINIO GAZOLINO

New York. rugs. 4. — 
Radijas pranešė, kad pirma
sis Amerikos laivas su orlai- 
viniu gazolinu Sovietam jau 
atplaukė Į Vladivostoką, Si
bire.

Leningradiečiai Budavoja Gi
lią Apsigynimo Liniją

Maskva, rugs. 4. — Nors 
naciai laužiasi per artimes
nes Leningradui vietas, bet 
Leningrado gyventojai bu
davoja gilią, pastovią apsi
gynimo liniją, kaip rašo 
“Pravda,” Sovietų Komu
nistų Partijos organas.

Naciai Alkius Žino- \ 
nes Užimtuose “Ru- Jį 
siškuose Plotuose”
Berlin. — Naciams buvo 

pastatytas klausimas: Kaip 
yra parūpinama maistas gy
ventojams tų “rusiškų vie
ptų,” kurias vokiečiai ūžė- • 
mė? Į klausimą nacių val- 
įdininkai šitaip atsakė rugs. 
3 d.:

“Vokietija, pagal tarptau
tinius įstatymus, jokiu būdu 
neprivalo maitint žmones 
užimtų rusiškų plotų.”

PATYS IMS ŽMONIŲ
MAISTĄ ;

Nacių valdininkai pridū
rė, kad “Vokietija iš tikro 
turi teisę maitint savo ka
riuomenę valgio produktais 
iš užimtų vietų,” kaip pra
neša Associated Press, ame
rikonų žinių agentūra.

Naciai sako, kad vokiečių 
kariuomenė turi tik palai
kyt tvarką užimtose srityse 
ir neturi jokios pareigos 
duot maisto priešiškiem gy
ventojam. Anot nacių valdi
ninkų, tai priklauso nuo 
Anglijos ir nuo “vienos ša
lies, kuri turi įtakos Angli
joje,” praleist laivus su grū
dais į kokią Juodosios Jū-, 
ros prieplauką užimtiems 
rusiškiems plotams.

(Suprantama, jog maisto 
reikale naciai elgiasi su Lie
tuva taip, kaip ir su jų už
imtais “rusiškais plotais.”)

NACIAI, ESĄ, PASIEKĘ 
DIETSKOJE SELO

Berlin, rugs. 4. — Na
ciai skelbia, kad jie pasiekę 
Dietskoje Sielo, 15 mylių į 
pietus nuo Leningrado, ir 
dabar laužiasi į trečiąją to -U 
miesto apsigynimo liniją.

(Anglų karininkai Londo- , 
ne abejoja, apie teisingumą 
šio nacių pranešimo.)
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Maskva T ebepersitvarko...
Nepaisant to fakto, kad už suvirs po

ros šimtų mylių nuo Maskvos girdisi 
priešo kanuolių'baubimas, Sovietų Sąjun
gos sostinė puošiasi ir gražinasi. Kaip ži-Į 
nia, jau prieš porą metų buvo pasimota 
iš senosios Maskvos padaryti naują, gra
žią, modernišką — moderniškiausį pasau
lyj miestą.

Štai pranešimai, skelbia, kad ir šiuo 
metu Maskvos gatvės yra plečiamos, mil
žiniški pastatai traukiami į šalis, kad 
padaryti gatves tiesesnes ir puošnesnes!

Tuomet, kai Maskva gražinasi, tai So
vietų Sąjungos švietimo komisarijatasi 
sukaitęs darbuojasi, kad juo daugiau mo
kyklų šiemet atidarius, kad juo daugiau 
mokytojų pastačius vaikus mokyti, kad 
juo daugiau mokyklinio amžiaus vaikų 
įtraukus į mokyklas.

Apgultame Odessęs mieste teatrai at
dari ir jie publika kupini. Leningrade, 
kuris ruošia viduryj miesto apkasus, ku
riam priešas grasina iš dviejų pusių, gy
venimas eina normaliai: fabrikai dirba 
per 24 valandas, muziejai, teatrai atda
ri, pilni žmonių! Kijeve, kurį priešas fa
šistas sakė beužimąs prieš veik porą mė
nesių, gyvenimas taipjau yra normalus 
ir gyvas!

Taigi nepaisant sunkumų, kuriuos at
nešė karas, Sovietų Sąjungos liaudis did
vyriškai ir entuziastiškai dirba savo kas
dienišką darbą, žiūrėdama į rytojų su vil
timi ir stipriu pasitikėjimu!

Rimti Kaltinimai
Anglijos darbo unijų atstovų suvažia

vime vienas senas ir žymus unijistas, 
Jack Tanner, iškėlė rimtų kaltinimų tū
liems atsakomingiems asmenims, įeinan
tiems valdžioje. Tanner, žinoma, nėra ko
munistas; Tanner yra patrijotas unijis
tas, kuriam rūpi išgelbėti savo kraštas, 
kuriam, todėl, rūpi sumušti Hitleris. Tan- 
nerio kaltinimai yra toki: aukšti valdi
ninkai — jų visa klika — yra nusitarę 
sabotažuoti davimą pagalbos Sovietų Są
jungai. Tieji valdininkai nori matyti So
vietų Sąjungą sumuštą, arba nusilpnintą; • 
jie, žinoma, nori matyti ir Hitlerį nusilp-.j 
nintą, kad tuomet galėtų viešpatauti i 
Anglijos viešpačiai visoje Europoje.

Tokis nusistatymas šiuo metu yra di
džiausias pasitarnavimas hitlerizmui. To
kis nusistatymas — reiškia nelaimę Ang
lijai. Tą žino visi, tą geriausiai žino uni-i 
jistai.

Jack Tanner įvardino vieną tokį 
“aukštą asmenį’* — pulk. Moore-Braba- 
zon, kuris eina orlaivyno gamybos mi- 
nisterio pareigas! Tanner pasakė, kad jis 
galįs prirodyti dokumentais to pono mi- 
nisterio neleistinus išsireiškimus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Matyt, Tanner žino, ką jis kalba. Kad 
Anglijos valdžioje yra Sovietų Sąjungos 
priešų, tai abejoti netenka. Kad Angli-j 
jos valdiškose viršūnėse dar yra pasiliku
sių Hitleriui tarnaujančių elementų, taip
gi galima daleisti.

Visą pasaulį stebina tas faktas, kad 
Anglija iki šiol nebepajėgė atidaryti1 
prieš vokiečius kito fronto. Ko
dėl? Gal būt todėl, kad Anglijos valdžio
je yra žmonių, kurie tam tiksliai prieši
nusi.

Sakoma, Anglijos parlamentas pradė
siąs tyrinėti šituos kaltinimus. Būtų ge
rai, jei taip įvyktų. Juo greičiau Angli-

1 . . • I ■ /-
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jos visuomenė apvalys valdiškąsias vie
tas nuo visokių hitlerininkų ir apyserių, 
tuo bus sveikiau visai karo eigai; tuo bus 
sveikiau visai žmonijai! į

“Mažos Demokratijos Preziden
tas” Su Hitlerininkais

“Vilnis” iš rugp. 29 d. rašo:

“Kas žino kuo yra Chicagos “Tribune,” 
tas žino apie penktos kolonos šliaužlius, 
diena iš dienos atakuojančius prezidento 
Roosevelto administraciją. Berlyno pro
paganda kupinom rieškėm semiasi sau 
medžiagos iš to laikraščio.

“Niekas, todėl nenusistebės, kad vakar 
dienos numeryje p, McCormicko organas 
nusitarė paimti savo globpn p. Smetoną. 
Toks tokį iš tolo pažysta. Lietuvių tautos 
neprietelių ‘Tribune’ vadina ‘mažos de
mokratijos prezidentu.’ Matote, p. Sme
tona nebuvo fašistuojantis diktatorius, 
nakties metu smogęs durklą Lietuvos 
liaudies užnugariu. Smetona atstovavęs 
demokratiją!

“Ar tai nėra biaurus pasityčiojimas iš 
Lietuvos, iš jos liaudies ir iš istorijos?

“Kaip mūsų skaitytojai jau žino, p. 
Smetona, kalbėdamas tūlam piknike, Chi-J 
cagoje, liejo krokodiliaus ašaras dėl pa
dėties Lietuvoje. Jis, žinoma, nepasmerj 
kė Hitlerio už kruviną siaubą, už sunai
kintus Lietuvos miestus ir sodžius.. Jam 
nevalia tas daryti. Sykiu su Smetona lie
ja krokodiliaus ašaras ir p. McCormicko 
organas. Prieš Hitlerį jis taip pat nepra
sitaria.

“Užpereitą savaitę senatorius Barkley 
(didžiumos vadas senate) prikalė ‘Tribū
ne’ prie gėdos stulpo, kaipo didžiausią 
melagių ir šmeižikų laikraštį. Pats prezi
dentas Rooseveltas su panieka žiūri į 
‘Tribune.’ ■ Į

“Kuomet toks laikraštis ima Smetoną 
savo globon, tai kiekvienas padorus lietu
vis prieis išvados, kad ‘Tribune’ ir sme- 
tonizmas tai vienas ir tas pats.

“Atsibaladojęs Amerikon, Smetona 
bandė landžiot po aukštas vietas. Jam tie 
keliai bus užkirsti.

“Progresyvė visuomenė žiūri su pasi
piktinimu kaip j ‘Tribune,’ taip ir į Sme
toną.”

Nacių Provokacijos Bulgarijoj 
Ir Švedijoj

“Informacijų Biuletinas,” kurį leidžia 
Sovietų ambasada Washingtone, praneša, 
kad naciai nesiliauja veikę ypačiai tose 
šalyse, kurios yra dar (nors ant popie- 
ros) neutralės ir arti Sovietų Sąjungoj 
Nacių provokacijos ypačiai padidėjo Bul
garijoj ir Švedijoj. Bulgarijoj naciai rei
kalauja iš .to krašto valdytojų, kad jie 
skleistų, per spaudą ir radiją, žmonėms 
melus apie “Sovietų nedorybes.” Taip,, 
antai, sako “Informacijų Biuletinas,” 
Bulgarijos laikraščiai “Dnevnik” ir 
“Slovo” paskelbė, būk yra susektas Sofi
joj slaptas aparatas, veikiąs Sovietų Są
jungos naudai tikslu, kad “palaužus Bul
garijos žmonėse pasitikėjimą vokiečių ge
rais norais link Bulgarijos žmonių.”

Nereikia nei aiškinti, kad jokis slaptas 
judėjimas tokiam tikslui nėra reikalin
gas, kadangi Bulgarijos liaudis yra kaip 
siena nusistačiusi prieš vokiečius oku
pantui. Tik karaliaus valdžia ir tam tik
ri jos pastarlokai remia vokiečių okupa
cijų. .

Švedijoj, sakoma, vokiečiai naciai pu
siau atvirai reikalauja, kad kuoveikiau- 
siu laiku į nacių, jei ne tiesioginę, tai ne
tiesioginę kontrolę būtų pervesta visi 
Švedijos susisiekimai. Reikalaujama, kad 
iš Švedijos būtų išvyti pro-britiški ir pro- 
amerikietiški žmonės, skleidžiu neutralu
mo propagandą; pravesti sabotažą Švedi
jos fabrikuose ir nuduoti, kad tasai sa
botažas yra anglų padaras; reikalaujama 
sustiprinti nacių įtaka Švedijos kariuo
menėje.

Tas, kas. yra daroma Švedijoj ir Bul
garijoj, taipjau daroma ir Turkijoj. Per
sijoj jau senai vokiečiai panašius darbe
lius dirbto, bet šiomis dienomis tam buvo 
padarytas galas, kai į tą šalį įėjo So
vietų ir Anglų kariuomenės. Francijair 
Ispanija yra visiškoj nacių kontrolėje, o 
Portugalijoj naciai dirba sušilę, kad ir 
ją tokia padarius.

Amerikoje nacių agentai taip jau su
kaitę darbuojasi. Tik paimkim lietuvius: 
klerikalų, fašistų ir socijalistų-menševi- 
kų spauda patapo pusiau oficialiais Hit
lerio organais!

Daugiau Aukų ir Gražių Liu
ke j imu Gavo Lietuvių 

Komitetas
Paskutiniame Lietuvių Komiteto Medikalei Pagalbai So

vietų Sąjungai pranešime nepaminėjome gražias sumas aukų, 
kurias gavome nuo spaudos pikniko, kuris įvyko Waterbury, 
Conn., rugpjūčio 31 d. Ten kalbėjo D. M. šolomskas ir su 
kitais veikėjais gražiai pasidarbavo šiam tikslui. Piknike aukų 
surinko $22eCTitais. Aukotojų vardai telpa arba tilps 
korespondencijoje apie pikniką, čionai atžymėsime tik tuos, 
kurie aukavo po labai stambias sumas, štai tie aukotojai: 
Joųas Ragauskas paaukojo $25, L. Mankus $25, L. ir J. že
maičiai $20, Jurgis ir Ona šilk.ai $20. Hartfordo Laisvės 
Choras aukojo $10, Plokščių Parapijonas $10. Po penkius 
dolerius aukojo šie prieteliai: B. Simpatikas, J. Totorėlis, 
P. Kukenis, V. Yokubonis, V. Staugaitis, K. Vilkas, J. rfu" 
moša ir V. Rauba. J

Tai labai puiki ir nuoširdi parama Sovietų Sąjungos ko
votojams.

Pirmesmam pranešime sakėme, kad gavome stambią sumą 
iš Rochesterio. O štai vėl nuo to paties J. Bullio gavome 
$21.50. Suaukojo sekamai: J. ir H. Mikitai $10, J. ir B. 
Monkevičiai $10 ir R. ir M. Duseikai $1.50.

J. Sholunas iš Somersviile, Conn, siunčia per R. Mizarą 
$10 aukų ir tokį laiškutį: “Brangūs Draugai: Prisiunčiu $10 
auką dėl Sovietų karių, kurie taip nariai kovoja su užpuoli
kais naciais, nepaisydami savo gyvybės. Manau, jog nenu
skriaustų save nei vienas draugas, jeigu paaukotų dienos už
darbį, kurie atjaučia sunkias kovas Sovietų didvyrių. O ko
votojams būtų didelė pagalba...”

O sekamas laiškas Lietuvių Komiteto sekretoriui kalba 
pats už save:

Brangus Drauge:
štai prisiunčiu per Jus $25 Sovietų Sąjungos Raudonosios 

Armijos medikalei pagalbai. Tai maža auka dėl tokio be
galiniai didelio reikalo, kiek liečia mus visus darbininkus, 
be.skirtumo, tačiau laiks nuo laiko dadėsiu ir daugiau.

Tiesą sakysiu Jums, drauge, kad man labai skauda širdį 
matant, kad mūsų Amerikos lietuviai darbininkėj mėgina tik 
trupiniais, taip sakant, atsiteištii Raudonajai Armijai, kuriai 
teks, kaip matosi, padėti gal ir milijonai brangiausių gyvas
čių, pirmųjų žiedų laisvaus darbininkų gyvenimo, idant išgel
bėjus Sovietų Sąjungos ir viso pasaulio, įskaitant ir Amerikos, 
kaip ir Lietuvos darbininkų, laisvę ir demokratiją nuo žmog
žudiško fašizmo-hitlerizmo. Kiek pastebėjau, tai tik pustu
zinis lietuvių darbininkų pasirodė su dešimke ar daugiau 
dėl šio jų pačių reikalo.

Kad ir su tokia maža auka, $25, galėtų pasirodyti ne du- 
trys lietuviai darbininkai Amerikoje, ale du trys tūkstančiai! 
O kiek tokių galėtų atsirasti per visą šalį. Ypatingai dabar, 
kada tūli jau ir gan gerai uždirba apsigynimo išdirbystėse, 
dvidešitpenkinė jiems galvos sukti neturėtų...

O gal Amerikos lietuvių darbininkų vadovaujantis ele
mentas nepajėgia išaiškinti ir perstatyti tikrąjį juodašimtiško, 
žmogžudiško fašizmo pavojų visai žmonijai? Juk vien tik tas 
faktas, vien tik užpuolimas ant ramių Sovietų, Sąjungos gy
ventojų parodo, kokiais plėšimais ir žmogžudžiais fašizmas 
padarė tūlą dalį Vokietijos žmonių. Ar gi daugelis Amerikos

Iš Karo ir Apie Karą
Nesiduoda Lenkai Apgauti

Vokietijos fašistai bandė 
gauti “liuosnorių” lenkų 
tarpe karui prieš Sovietų 
Sąjungą, bet jiems nesirado 
nei vieno liuosnorio. Aiš
ku, kad tarpe pavergtų tau
tų labai retą ras fašistai, 
kuris norėtų eiti kitas tau
tas pavergti.

Sovietai Gaminasi Orlaivius
Iš Maskvos praneša, kad 

Sovietų Sąjungoj orlaivių 
gaminimo fabrikai labai pa
kėlė savo gamybą nuo ta
da, kada Hitleris pradėjo 
karą. Kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė stengiasi 
kuo daugiau pagaminti, kad 
sėkmingiau atrėmus užpuo
liką. Daug darbininkų ir 
darbininkių-tapo apdovanoti 
už gerą ir greitą darbą.

Visi Pasiryžę Kovai
Iš Sovietų Sąjungos pra

neša, kad kiekvienas pilietis 
yra pasiryžęs kovai prieš 
Vokietijos fašistus barba
rus. Visi, nuo jauno iki se
no, daro viską, kad sutvirti
nus Raudonosios Armijos 
eiles, kad greičiau pastojus 
kelią tiems barbarams. Ypa
tingai labai sujudo žmonės, 
kada fašistai pavergė dalį 
Ukrainos ir Raudonoji Ar
mija besitraukiant turėjo 
susprogdinti D n i e propet- 
rovsko milžinišką elektros 
gaminimo stotį.

Labai Svarbi Sovietų Misija
Per Sibirą, Tolimus Ry

tus, Alaska ir Kanadą at
skrenda į Jungtines Valsti
jas du galingi Sovietų lėk
tuvai su apie 50 karo spe
cialistų. Ekspedicijos prie
šakyj yra pulkininkas Mi- 
chail Gromov, kuris 1937 
metais atliko orlaiviu iš 
Maskvos per šiaurių Poliuj 
Kaliforniją ilgiausią kelio
nę. Gromovo pastatymas 
priešakiu ekspedicijos paro(Tąsa ant ketvirto pusi.)

do, kaip svarbi misija atvy
ko į mūsų šalį, ka'd bendrai 
planavus ir dirbus sukriu- 
šinimui fašizmo, išgelbėji
mui pavergtų šalių ir išgel
bėjimui Amerikos nuo fašiz
mo.

Iranas Pasidavė
Sovietų Sąjungos Raudo

nosios Armijos, Orlaivyno ir 
Anglijos karo jėgų veikla 
prieš Irano valdžią išgelbės 
tą šalį nuo fašizmo. Per pa
staruosius kelis mėnesius 
Vokietijos fašistai siuntė 
savo oficierius ir karo jė
gas, perrengtas civiliai, į 
Iraną, kaipo “turistus”. Aiš
ku buvo, kad fašistai plana
vo ten sukilimą ir iš tos pu
sės užpuolimą ant Sovietų 
Sąjungos ir Indijos.

Iš Irano, per Turkiją, Vo
kietijos fašistai gaudavo 
daug ir žibalo. Dabar he 
vien fašistų karo žygiams 
užbėgtas kelias, bet ir žiba
lo išgabenimui. Tai didelis 
fašistams smūgis.

Sovietų Lapeliai Vokiečių 
Kariams

Raudonarmiečiai kaunasi 
prieš fašizmą ne vien šau
tuvais, granatomis, orlai
viais, tankais ir kanuolėmis, 
bet ir tiesos žodžiu. Sovie
tų lėktuvai dažnai apibars
to vokiečių karių linijas la- ' 
peliais, o žvalgai palieka 
vokiečių kalboj lapelių ir 
laikraščių vietose, kur nu
matoma, kad pasirodys 
kiečių kariai be komandie- 
rių. Tiesos žodis, nors pova- 
liai, bet jis veikia į vokie
čius karius, kilusius iš dar
bininkų ir valstiečių, ati
dengia jiems tą faktą, kad 
jie žūva karo laukuose už 
turčių reikalus, eidami prieš 
'patys savo klasės reikalus.

Sovietai Nuvalė Javus
Šiemet Sovietų Sąjungoj

neišpasakytai buvo derlingi 
metai. Javais buvo apsėta 
daugiau laukų, o derlius bu
vo geras. Vokietijos fašis
tai užpuldami ant Sovietų 
Sąjungos nedaug galėjo pa
kenkti, nes Ukrainoj spėta 
javai nuvalyti (apart pava
sarinių), pirma, negu na
ciai užėjo. Sovietų Sąjunga 
suvalė javus ir išvežė į sau
gias pozicijas. Jeigu ne tas 
barbariškas užpuolimas, tai 
iš Sovietų Sąjungos būtų 
daug duonos gavę kitų šalių 
badaujanti žmones.

20,000,000 Vaikų į Mokyklas
Nors Vokietijos fašistų’ir 

jų talkininkų baisus karas 
prieš Sovietų Sąjungą daug 
pridarė žalos, bet darbo 
žmonių šalies gyvenimas ne
gali apsistoti. Su rugsėjo 1 
diena prasidėjo mokyklos. 
Sovietų Sąjungoj, tik į pra
dines mokyklas pradėjo eiti, 
20,000,000 vaikų. Jiems su
teikta 40,000,000 naujų mo- 
kinimosi knygų ir šimtai 
milionų knygų taip pasis
kaitymui. Šiemet Sovietų 
Sąjungoj prie milžiniškos 
mokytojų armijos dar prisi
dėjo 80,000 naujų mokytojų.

145 Tonų Kanuolė
Amerikos valdžia pervežė 

naują kanuolę iš Tiverton į 
Fortą Church. Ji skiriama 
kraštų apsaugai. Tai yra 
milžiniška kanuolė, kuri tu
ri 68 pėdas ilgio ir sveria 
145 tonus. Ją vežė milžiniš
kas traktorius ir du specia
liai trokai, kurie turi 38 
ratvalkius. Kitokios smulk
menos apie kanuolę neskel
biamos.Šaltinis anti-sovietmių plepalų.



Penktadienis, Rugsėjo 5, 1941 LAISVU Trečias puslapis

LIETUVIS MOKSĮO KANKINYS-GED. M. BASANAVIČIUS Įdomybės iš Islandijos--"Sala be Vagiu”
Rašo Teodoras Beliackinas

(Islandija — savi valdiška 
sala yra šiuo laiku užimta 
Anglijos ir Amerikos, ap
saugai nuo Hitlerio.)

SKAUSMAS, ALKOHO
LIS, ASPIRIN IR KT.
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X-spin- 
mokslui

jog tie

minėdama jo mirtį.
Basanavičius padėjo dak

tarui F. M. McPhersonui, 
džiovos gydymo specialistui, 
išvystyt daugelį pagerini
mų. Jis buvo narys Ameri
kos Royal Fotografu Drau
gijos ir bend radarbiavo

Philadelphijoj neseniai mi- Basanavičius buvo vienas 
rė lietuvis Ged. M. Basana-!geriausių žinovų, kaip atžy- 
vičius, mokslo kankinys, Imi Philadelphijos spauda, 
kaip jį vadina jo draugai ir' 
pažįstami. Tai buvo jaunas 
vyras, 28 metų amžiaus, bet 
daug pasitarnavęs 
dūlių fotografijos 
ir menui.

Gydytojai sakė, 
spinduliai ilgainiui
no jam plaučius ir buvo jo amerikinėje spaudoje. Dau- 
mirties priežastis. , gelis jo straipsnių ir paveik-

Basanavičius nuo pat ma-!slų buvo išspausdinta ame- 
žens studijavo X-spindulius rikiečių žurnaluose . 
ir jų fotografavimą, iki jo 
mylimas mokslas perskyrė Kavaliauskaitės, 
jį su gyvenimu. administracijos raštininkės;

Net sigrdamas, jis vis to- o Philadelphijoj paliko sė
liai! gilinosi į tą mokslą, iki šerį Juliją ir brolius Char- 
mirė Germantowno ligoni- lesa ir Johną Basanavičius, 
nėję, kur jis per eilę metų (šį pranešimą iš Phila. 
darbavosi kaipo X-spindulių amerikonų spaudos atsiuntė 
specialistas. Toje srityje drg. J. S. Rainys.)

Jis buvo pusbrolis Lilijos 
“Laisvės”

Aliuminas ir Kaip Jis 
Gaminamas iš Boksito

kyla naujas dalykas. Nors 
aliumino oksidas būna at
skirtas nuo kitų priemaišų, 
tačiau prie jo lieka natris.

Šiais karo laikais boksitas pagalba jau nesunku atskirt 
(bauxite) yra labai dažnai jį nuo priemaišų. Bet čia iš- 
minimas ir vertinamas ne že
miau, kaip geležies rūda 
(naugė) arba iškasamoji 
anglis. O tai ne kas daugiau,
kaip žaliava gaminti aliumi- Dabar tenka nuo jo atskirt 
na. Šio gi metalo vartojimas 
dabar nepaprastai išplitęs. 
Paskutiniais gi mėnesiais vi
sos kariaujančios šalys jau-

- čia aliumino stoką orlai
viams. Dėl to žaliava, iš ku
rios jis gaminamas, vis dau
giau vertinama.

Nors aliuminas yra gami-

natrį. šiam reikalui yra 
naudojamas anglies anhy- 
dridas, kuris atima natrį iš 
aliumino, prikergdamas a- 
liuminui truputį vandenilio 
(hydrogeno). Tokiu būdu 
aliumino oksidas pavirsta 
aliumino oksido hydratu, 
kuris chemiškai rašomas ši- 

namas ir iš kitų medžiagų 
(kriolito, leucito, turtingų no degimo-oksido hydratas 
aliumino moliu), tačiau bok-|^irį tokią savybę, kad jis 
sitas turi ypatingai daug skyla elektros kiosnyje, kui 
aliumino. Paprastame “lie- J1S subyra į gryną aliumino

oksidą ir į vandens garus.
Tačiau dar ne galas. Aliu-

Reykjaviko miesto cent-
ras. Kelių aukštų mūriniai'ant savo nugarų nuneš vis- 
namai. Keliamės laiptais į ką per sukrešėjusios lavos 

laukus namo. Skubėti nėra 
ko. Bė jo šių prekių čia nie
kas nepajudins. Niekas 
paims svetimo daikto!

trečią aukštą. Čia ant grin
dų stovi kaliošai, čia prie 
durų kabo apsiaustai, skry
bėlės. Vienas kitas apsiaus
tas tiesiog padžiautas ant 
turėklų. Per spintelę 
mestas elegantiškas

per| 
mote-

ir gyvulių apsaugoti jos ap-'ta ir dargi neturi teisės ne
dengiamos avies kailiu, ku-'šioti šaunamąjį ginklą. Ne- 
rios kampai prislegiami ak- seniai 
menimis. Ūkininkas atjos, net pabaudą 
ne šiandien, tai rytoj, ir jo 
maži, bet stiprūs arkliukai

ne

suEiname anksti rytą 
linksma kompanija į kalnus

riškas paltukas, o šalia ilsisi,vedančiu vieškeliu. Karšta, 
paltuko savininkės^batukai.'tingiu nešti apsiaustą.

jį keĮi0”—pata
ria viena panelė. Kiek svy
ruoju; juk čia, ypač sekma
dienį, didžiausias judėjimas. 
Islandai mato, kad aš nesi
ryžtu. Jie juokiasi: “Mesk 
drąsiai. Atsakome. Jei dings, 
pirksime naują.” Vėlai va
kare grįžtame. Ogi, palto 
nėra... Aha—triumfuoju, 
bet islandai pasitiki savo 
tautiečiais, nenusimena. Jie- 
škome. Iš tikrųjų keli žings
niai toliau, mano paltas ka
bo ant krūmokšnio. Kažin 
kokiam praeiviui parūpo, 
kad jis nesušlaptų. Mat, to
je vietoje žemė drėgna, o 
aš, mesdamas paltą, to ne
pastebėjau. Tokie yra islan
dai.

Į Lugarvatno vasarvietę 
atvažiuoja ponia iš didelės 
ir kultūringos valstybės. Jos 
daiktai sukraunami čia pat, 
kur visi vaikštinėja ir va
žinėja. Niekam į galvą ne
ateina, kad juos reikia sau
goti. Tada garbingoji po
nia pati atsisėda ant laga
mino, padeda kojas ant kito, 
suima į glėbį kelis ryšu
lius ir taip sėdi, iki ateina 
žmogus paimti daiktų ir nu
nešti kur reikia.

; -----vu -v ( Islandai leipsta juokais,
šas įvairių daiktų, kuriuos aiškina, kad čia nėra ko bi- 
ji turės mieste nupirkti apy-'joti.
linkės ūkininkams. Beje, pi-j Beį ponįa niekaip nenori

Beje, spintele neužrakinta: 
joje laikomas alus...

Prie pažįstamų buto nusi
velkame viršutinius drabu
žius ir paliekame juos taip 
pat ant laiptų. Veržtis su 
jais į vidų nemandagu.

Tiek čia visokių gėrybių 
j be jokios apsaugos ir nie
kas nesusigundo pasinaudo
ti ! Teisybė, visa ko pasitai
ko. Dingsta kaliošai. Apie 
tai kelias dienas kalbama, 
laikraščiai rašo, dejuoja dėl 
prasidedančio m o r a 1 i n io 
smukimo. Kiti spėlioja, bene 
bus į Islandiją atsibastęs 
tarptautinis aferistas. Daž
niausiai kaliošai atsiranda. 
Kas nors buvo juos sukeitęs.

Laiminga šalis, kur nėra 
vagių. Tai ne tik gražu, bet 
ir labai patogu. Islandai tu
ri tokių patogumų, apie ku
riuos kitur dar nė nesvajo- 
’buna.

Autobusas dumia siauru
čiu keliu tarp sustingusios 
lavos ir uolu. Iškėlusi ran
kutę mergytė jį sustabdo, 
įduoda šoferiui pinigų ir po
pieriuką. Šoferis paglosto 
jai galvutę—islandai nepa
prastai myli vaikus ir dro
žia toliau. Popierėlyj sąra-

darbo drabužiais. Neatskir
si, kas viršininkas, kas sar
gybinis, kas kalinys. Apžiū
rint įstaigą prie viršininko 
padėjėjo prieina kaliniai, 
teiraujasi įvairių dalykų, 
kreipiasi į jį “tu”, ir vadina 
vardu—Islandijoje pavard
žių iš viso nėra. Teiraujuos, 
ar turima ginklų.

Kaipgi,—nuveda į raštinę. 
Ten ant stalo guli juoda me
dinė lazda. Jos niekad ne
vartoja, bet kalėjimo statu
tas reikalauja, kad sargyba 
savo žinioje turėtų tokį 
“ginklą”. Beje, raštinė ne
rakinama ir “kaliniams”, 
kurie visur laisvai vaikščio
ja, šis “ginklas” taip pat 
prieinamas, kaip ir jų glo
bėjams.

Kas sėdi islandų “sunkių
jų darbų” kalėjime? O gi 
visi trys Islandijos vagiliai, 

užbėgęs iššaukė į gatvę vieš- I vienintelis išeikvotojas, ke- 
bučio savininką, kuris^ mo- p mušeikos ir žmogžudys, 
kėjo kalbėti “svetimšalis- prieš devynerius metus už- 
kai” ir maloniai priėmė ma- mušęs žmogų. Šis žmogžu- 
ne tiesiog iš policijos ran-įjyS dabar yra kalėjimo ,šo
kų. Tokios čia policininkų' 
pareigos. Be to, jie tvarko 
girtuoklius ir pargabena 
triukšmadarius namo. Da
boklė retai naudojama, nes 
islandui gėda bjauresnė už 
bausmę.

Mažuose miesteliuose da
boklės visai apleistos. Vie
nur ten senų daiktų sandė
lis, kitur—savivaldybės kny
gynas. Reykjavike daboklė 
kiek rimtesnė, o, be to, ke
liasdešimt mylių nuo sosti
nės yra ir “sunkiųjų darbų 
kalėjimas.”

vienas policininkas 
gavo už tai, 

kad turėjo savo malonu
mui revolverį. Ką veikia po
licija? Reykjavik© tvarko 
judėjimą, rodo svetimša
liams kelią, nemokantį susi
kalbėti palydi, kaip ir kitur 
šiaurėje, iki pat reikiamos 
vietos. Kai pirmą kartą at
vykęs išlipau iš laivo ir, dar 
kaip reikiant nemokėdamas 
islandiškai, visokiomis kal
bomis ėmiau teirautis, kur 
čia viešbutis, staiga buvau 
dviejų uniformuotų polici
ninkų ir vieno civilio įso
dintas į automobilį. Dar ne
suskubau pagalvoti, už ką 
čia mane bus “suareštavę”, 
kai valdiška mašina jau su
stojo prie viešbučio durų. 
Maža to, vienas policininkas

Vieni žmonės laiko save 
“storžieviais”, nejautriais 
skausmui iš viršaus; kiti 
vadina save labai jautriais, 
bet tikrumoj visi jaučia be
veik lygiai skausmo. Tatai 
atrado newyorkietis profe
sorius Harold G. Wolf, ty
rinėdamas daugelio žmonių 
jautrumą elektros karščiu ir 
kitais skaudinančiais bū
dais.

Gerokai išsigėrus alkoho
lio arba nurijus aspirino, 
žmogaus jautimas skausmo 
sumažėja trečdaliu ar dau
giau, kaip kad prof. Wolf 
patyrė ant savęs, ant savo 
draugų tyrinėtojų ir
žmonių. Kava gi nesumaži
na jauslumo. ** ««•

Įsikalbėjimas (auto-suges- 
tija), kad neskauda arba 
menkai teskauda, mažina 
skausmą. Tikslus gydytojo 
pasakymas, kad “neskau
dės” taipgi tarnauja pama- 
žint ligoniui skausmą, da
rant jam kokią paviršutinę 
operaciją.

kitų

feris. Jam ūkvedžio duoda
mi pinigai, ir jis važiuoja į 
Reykjaviką maisto ir kitų 
dalykų nupirkti. Siunčiamas 
jis dažnai ir pas apylinkės 
ūkininkus elektros taisyti. | 
Jo kelionėse niekas jo nely
di!

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

tuviškam” molyj taipgi yra 
aliumino medžiagos, tik per- 
mažai, kad a p s i mokėtų ’mino oksidas patsai niekam 
traukt aliuminą iš tokio mo- nėra tikęs. Dėl to prisieina 
lio. . ]

Boksitas yra randamas geną). Tatai galima būtų tarriavimą išdidus šiaurietis' 
Francijoje, Sovietų Sąjun
goje, Jungtinėse Valstijose, 
Čechoslovakijoje, Suomijoje, 
Jugoslavijoje, Austrijoje ir 
tūluose kituose kraštuose. 
Tai ištisinės sudėties mine
ralas, baltos, rečiau rusvos 
spalvos, minkštas, panašus į 
molį, atsparus ugniai ir la
bai lengvas. Bet gryno aliu
mino nėra ir boksite. Jis čia 
susijungia su deguonim (ox
ygenu), atseit, sudaro aliu
mino oksidą. Gerame boksi
te yra 50 iki 70 procentų to 
junginio. Kitos'boksito su
dėtinės dalys yra smėlis, 
vanduo ir geležies oksidas, nuo deguonies, kurį aliumi-

Norint gaut aliumino iš'nas labai mėgsta. Visas dar- 
boksito, tenka pavartot ga-.bas atliekamas specialėje 
na sudėtingas priemones.’krosnyje (Heroult). Kros- 
Kad nesimaišytų vanduo,'nis būna išklota suspaustos 
boksitas yra džiovinamas'anglies sluoksniu, sujungtu 
tiesiai ore. 'su neigiamu elektros poliu.

Išdžiovinus aliumino oksi-'Čia pat krosnyj būna įreng- 
dą jis atskiriamas nuo kitų tas anglies gabalas, su j ung- 
sudėtinių dalių. Tuo tikslu tas su teigiamu elektros po- 
boksitas sumalamas, sumai- liu. Krosnį prikrovus krioli- 
šomas su soda (Na2C02) ir to, jį sulydo elektros srovė, 
kaitinamas. Bekaitinant, so- Tuomet į šį tripinį metamas 
doje esąs natris (sodium) jau aliumino oksidas, kuris 
susijungia su aliumino oksi- skystame kriolite ir ištirps- 
du, ir taip būna prašalina- ta. Po to, įtakoje elektros 
mas truputis deguonies (ox- srovės, deguonis išsilaisvina, 
ygeno). Naujasis junginys1© aliuminas palieka grynas, 
būna susimaišęs su kitomis gula ant krosnies dugno ir 
medžiagomis, tačiau tirpsta per tam tikrą angą bėga 
vandenyje. Tada vandens laukan.

Su kalėjimo viršininko pa
dėjėju vaikščiojame po jo 
įstaigos koridorius. Dieną 
visos kameros atrakintos, 
neuždarytas nė pats kalė
jimas, tik “pageidaujama”, 
kad kaliniai be reikalo ne
vaikščiotų į artimą miestelį. 
O naktį jų trankymasis užIieid unęb. co piįsiemaiiumes immiimcunfc. dcjc, pi- Bet ponįa niekaip nenori O naktj jų trankymasis uz 

pašalint iš jo deguonį (oxy- nigai tik už, prekes.. Už. tikėti, kad tokioje kamšaty- kalėjimo sienų visai “nepa-

atlyginimo jokiu būdu ne-, 
ims. Taigi, važiuojame to- 

čiau aliumino oksidas ne-!liau. Kas keliolika kilometrų

padaryt, sumaišius oksidą 
su anglim ir sulydžius. Ta-

j e nieks nesusigundys pasi
savinti jos brangenybių,

Siunčiant bagažą, krašto 
viduryj neišduodami jokie

geidaujamas.” Nebent arti 
būna kokia vakaruška. Ta
da jau vyresnybė žiūri pro 
pirštus. Jauni žmonės, kodėla v i-j* X. p • viciuiiyj neisauouami jokic.a—

tirpsta net labai aukštame sulėtinamas greitis. Šoferis,1 }ęvįtai. Ateini į autobusų I jiems nepasilinksminti!... 
karštyje. Bet savo laiku bu-vien dešine tevairuodamas,: '------------------------------------
vo pastebėta, jog aliumino kaire atidaro langą ir lau- 

--------------- -------- kan švilpia ryšulėliai. Tai 
vis per pereitą kelionę už
sakytieji daiktai. Vienam 
knyga, kitam druskos mai
šelis, trečio žmonai kojinės, 
kai kur tenka staptelėti ir 
išlipus 'padėti daiktus šali
kelėj. Juk negi mesi pro lan
gą bonkutę vaistų arba bu
telį žibalo. Dėl tokių menk
niekių ūkininkui neapsimo
ka važiuoti į miestą. Pakan
ka atliekamu laiku nueiti 
arba ką nusiųsti prie kelio. 
Užsakymai atliekami daž
nai telefonu. Ypač stambios 
prekės iš kooperatyvo arba 
iš pirklio užsakomos telefo
nu. Automobilis — sunkve
žimis tas prekes palieka su-

Maždaug pirm šimto me
tų pagaminimas vieno sva
ro aliumino kaštavo apie 60 
dolerių. Bet dabar aliumino 
gamyboje svarbiausia prie
monė yra elektra, kuri yra 
gana pigi Jungtinėse Vals
tijose ir kituose techniškai 
pažangiuose kraštuose; to
dėl ir aliuminas šiais laikais 
yra vienas iš pigesniųjų me
talų.

oksidas, nepasiduodamas au
kštam karščiui,' labai leng
vai tirpsta skystame krioli
te (kuris lydosi, kai būna 
įkaitintas iki 940 laipsnių 
pagal šimtalaipsninį termo
metrą), o ištirpęs ir veikia
mas elektros srovės, susky
la į savo sudėtines dalis.

Šis būdas dabar ir yra 
vartojamas atskirt aliuminą

M. G.

stotį arba į garlaivių kon
torą ir atsiimi, kas tau pri
klauso.

Bene išmokami pinigai be 
paso, be liudijimo, pašte taip 
pat. Pasisakai savo pavar
dę, ir valdininkas tiki, kad 
esi tas pats, o neįtaria me
luojant, kaip kitur kad da
roma. Islandai nemeluoja, o 
svetimšalių ten nedaug, ir'niai tyrinėjo, kas atsitiktų 
jie perdaug jau krenta vi- žiurkėms, jeigu jų maiste 
siems į akį, tad ir jiems ten'nebūtų tik vieno elemento 
neapsimokėtų apgaudinėti, 
jeigu jie su tokiu noru ten 
atvyktų! Tarptautinis afe
ristas liks be darbo ten, kur 
neturės vietinių žmonių pa
ramos. ,

Dabar į savo tėvynę iš 
Amerikos sugrįžo vienas is
landas, apie kurį kalbama, lėčiau augo, negalėjo užsi- 
kad jis ten buvęs žymaus, vaišint; jų plaukai 
dabar nušauto gengsterio; šiurkštūs ir reti, bet jos gy- 
“adjutantu”. Ilgai islandų |veno lygiai, kaip ir kitos 
laukta iš jo kokių nors žiurkės, kurios gavo potas- 
gengsteriškų, darbų—net dm' siumo. Sykiu buvo pastebė- 
rys imta rakinėti iš baimės, j ta toks keistas reiškinys. 
Tačiau “gengsteris” apvylė 
savo taūtiečius. Jis dabar 
Reykjayiko gatvėse 
kiauja laikraščiais.

Ką Reiškia Viena Ele
mento Stoka Maiste
Stoka bile vienos kūnui 

reikalingos medžiagos blo
gai jam atsiliepia.

Johns Hopkins Universite
to profesoriai biologai nese-

ipotassiumo (kalijo). Paėmė 
jie tam tikrą skaičių žiur- 
kučių ir suaugusių žiurkių, 
šėrė bendrai geru ėdesiu, 
kuriam trūko tik vieno po- 
tassiumo, ir štai kas pasiro
dė:

Žiurkės be šio elemento

buvo

pre-

Islandijoje policijos ne

Negaunančios ėdesy j potas- 
siumo žiurkės labai vikriai 
bėgiojo į savo narvų (klėt- 
kų) kampus ir nuolat juos 
laižė. Gal jos jieškojo potas
sium©. N. M.

Kodėl visa tai galima? 
Kodėl islandai tokie dori 
ir sąžiningi? Ar jie kokie 
ypatingi žmonės, nepanašūs 
į kitus? Ne, jie tokie pat, 
kaip ir kiti.

Prieš Kelis šimtmečius, 
kai Islandija dėl įvairių 
priežasčių buvo kultūriškai 
ir ekonomiškai nusmukusi, 
ir žmonių dora buvo gero
kai pašlijusi. Būta ten ir va
gių ir plėšikų, ir budeliui 
netrūko darbo. Tačiau vė
liau tauta vėl atsigavo. Mo
ralinis tvirtumas dabar se
miamas iš senų padavimų.

Vaikui iš mažens, namie 
ir mokykloje skiepijama, 
kad islandas turi būti kil
nus, kiekvienu atveju elgtis 
garbingai, kaip ir jo protė
viai kad darė. Ir jis šitų pa
mokymo neužmiršta. Negar
bingai pasielgęs neniekina
mas, jo gailimasi, jis laiko
mas vargšu, kvailiuku, o tai 
ambicingam šiauriečiui bai
siau, negu kiečiausia kalėji
mo bausmė. Nusikaltusį kil
numo, garbingumo pareigai 
morališkai baudžia pati vi
suomenė. Dėl to islandas ne
vogs, neplėš, neužpuldinės 
moterų. Jaunos mergaitės 
neretai nakvoja vienos pa
lapinėje keliasdešimt kilo
metrų nuo artimiausio ūkio 
ir nebuvo dar atsitikimo, 
kad kas nors jas nuskriaus
tų.

Islandas iš viso neskriau
džia silpnesnio. Juk tai da
rydamas jis irgi prasilenktų 
su kilnumo įstatymu. Vie
nos politinės partijos jau
nuoliai sumanė išdirbti kai
lį priešingos pakraipos vy
rukui. Apsupo jį tamsioje 
priemiesčio gatvėje, iš rato 
išėjo tokio pat ūgio ir jė
gos žmogus kaip ir užpul
tasis. Puoliko draugai žiū
rėjo į dvikovą nesikišdami. 
Taip dažnai atsitinka.

(Tąsa ant ketvirto pusi.)

Naujas Pienas 
yra lengviau 
suvirškinti...!

Smetona suskaldyta j 
200 mažyčiu dalelių

• štai naujos rūfiles pienas... 
Borden’s Golden ('rest Išly
gintas Pienas.

Jis lengviau suvirškint, 
kadangi kiekviena Smetonos 
dalelė suskaldyta 200 kartų.

Skanesnis... geresnis jums. 
Pūslina tyki t su savo pie

nium ar telefonuokit WAL- 
ker 5-7300.

ELSJE, THE IORDEN COW, SAYS:

Homogenized 
Milk

The cream’s in every drop!
Enriched u>ith Vitamin D

Copyright 1941 — The Borden Company

7

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ........................................ 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su ? antspaudais .... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ..................................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tas viršais ................................

Kannčkos, visokių giesmių kny
ga .... ........................................

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ..................................

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ................................

Lengvas būdas išmokt angliškai 
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ..................
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .

Trajenkės, stambios, pakelis .... 
arba 3 pakeliai už ..............

M. Žukaittn, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT. N. Y.

35c

$1.35
Kanflčkos, visokių giesmių kny-

$1.75

$1.60

$3.00
35c
25c
15c

25c
60c

$1.50



Ketvirtas puslapis y

Daugiau AuU ir Gražių Linkėjimų 
Gavo Lietuvių Komitetas

' r (Tąsa nuo 2-ro puslapio)
lietuvių norėtų patys tokiais būti, arba kad jų stilius tokiais
būtų ?

Lai būnie sukriušintas fašizmas-hitlerizmas!
Pergalė Raudonajai Armijai ir visiems tiems, kurie kovoja 

prieš fašistinius žmogžudžius!
Draugiškai,

A. Gilma.nas.

Lowell, Mass.

t

LAISVi Penktadienis, Rugsėjo 5, 1941'

Taipgi, štai, pirmas laiškas ir atsiliepimas mūsų' mainierių 
iš Shenandoah, Pa.: 
Drg. A. Bimba!

PrisiunČiu jums kelius dolerius dėl Medįkalės Pagalbos 
Sovietų Sąjungai. Šie draugai aukavo: K. Motuzą $5 ir J. 
K. $5. Po $1.00 aukavo: S. Kuzmickas, J. Jokubonis, S. Ul- 
binckas, K. Nemuras, J. Matukas, M. Vailionis, V. Maurukas, 
K. Naravas, A. Dambauckas, A. Lakickas, M. Pongonis, K. 
Petkevičius, Tony Mooring, P. Kučiauskas, Antanina Yormal. 
Po 50c. O. Lakickienė, K. Lakickas, Ona, 25c. B. Besky.

Drauge Bimba, kaip rinkau šituos pinigus, tai visi draugai 
labai susirūpinę šiuo klausimu, sako dar tik pradžia. Keli 
draugai sako, paaukausiu vienos dienos mokestį, tik manęs 
klausė, ar- neturiu tam tikslui aukų rinkimo blankų. Jei jūs 
turit, tai prašau prisiųsti man, o aš mėginsiu ko greičiausia 
rinkt daugiau aukų.

Draugiškai,

Čia organizuojasi Komite
tas Medikalei Pagalbai Sovie
tų Sąjungai. Jau turėta vie
nas geras pasitarimas tuomi. 
klausimu. Dalyvavo nuo kelių 
organizacijų atstovai ir svars
tė, kaip pasiekti ir kitas tau
tas, kad prie to darbo pri
traukti plačiausią atstovybę 
nuo įvairių tautų ir sluoksnių. 
Juk tai bus dalis svarbios ko
vos prieš hitlerizmą; tokiu ju
dėjimu pagclbėsime Sovietų 
Sąjungai aprūpinti sužeistuo
sius gynime viso pasaulio žmo
nijos nuo bjauriausio barbaro.

Labai smagu matyti, kad 
prie šio svarbaus darbo prisi
dėjo ir Lietuvos Sūnų ir Duk
terų pašai pine draugystė, šio
ji draugystė visuomet paremia 
ir prisideda prie svarbių ir pa
žangių darbų. Tai Lowelly 
vienatinė lokalinė pašalpos 
draugystė, kuri atsižymi to
kiais gražiais darbais.

Ką kilos panašios draugys
tės daro, kurių čia yra nema
žai? Jas valdo kun. Strakaus-

ko pasekėjai ir be jo valios 
tų draugijų žmonės nieko ne
gali daryti, kas būtų naudin
ga visuomenei.

O kadangi kunigas yra di
delis reakcionierius, tai jis vi
suomet panaudoja savo galę 
rėmimui juodžiausios reakci
jos ir prieš bile kokią pažan
ga.

Tai Bus Gražus Piknikas

šį sekmadienį, rugsėjo-Sep- 
tember 7 diena, Lowellio Lie- 
tuvių Piliečių Kliubas bendrai 
su vietine TDO kuopa rengia 
gražų pikniką, kuris įvyks pas 
švedą: Cobblestone Inn Park, 
Westfoikl, Mass. Iš North 
Chelmsford reikia imti Grot
ton Road ir pavažiuoti apie 3 
mylias, po kairei pusei kelio 
pamatysite stovinčias mašinas 
—ten, už gražaus akmenuoto 
didelio namo parkas iy ten 
piknikų vieta, ant ežerėlio 
kranto.

Šiame piknike bus daugiau
sia diskusuojama Europos pa
dėtis įr kaip geriausia apsi
jungti medikalei pagalbą! ka
riaujantiems prieš kruvinąjį

fašizmą bestijiško hitlerizmo 
vadovybėje. Piknike dalyvau
kite visi.

J. M. K—as.

New Britain, Conn.

S. Kuzmickas.

Nuoširdžiausiai dėkui jums, draugai, už aukas ir pasidar
bavimą.

Tuo reikalu gavome malonius laiškus nuo poros pažangių 
profesionalų. Bostonietis prof. B. F. Kubilius rašo Komiteto 
sekretoriui:

Ačiū už laišką. Galite vartoti mano vardą ryšyje Lietuvių 
Komitetui Medikalės Pagalbos Sovietų Sąjungai. Sutinku pa
gelbėti kiek tik galėsiu šiam reikalui, nes jis yra labai svar
bus ir begaliniai reikalingas.

Ar nebūtų geru turėti iš visos Amerikos pažangiųjų 
bendrą konferenciją tikslams: 1) Pagalba Sovietams 
tuvai Teikti; 2) Mūsų reikalai pažangiųjų Kultūras
lams; 3) Suvienytas Frontas prieš fašizmą bei nacizmą tarpe
lietuvių, etc.

Draugiškai,
B. F. Kubilius.

Rašo Komitetui ir senas veteranas—veikėjas Dr. Graičūnas 
iš Chicagos. Jo laiškas skamba:

Gerbiamieji:
Trupučiuką pasivėlavau su atsakymu į Tamstų laišką, rašytą 

8-21-41.
Mano atsakymas: Sutinku. Pridėsiu dar ir tą, kad atsibu

vusi Chicagos ir apylinkės lietuvių konferencija 24 d. rugpjū
čio vienbalsiai priėmė rezoliuciją teikti medikalę pagalbą 
Sovietų Sąjungai.

Konferencijos Pastovi Komisija pasiryžo išleisti atskiroje 
brošiūroje visą eigą ir rezoliucijas, priimtas laike konferen
cijos. Tuom geriau supažindins visuomenę su konferencija 
ir kaipo istorinis faktas—lietuvių gyvenime—brangus doku
mentas.

Su tikra pagarba,
Dr. A. L. Graičūnas.

IX. 1. 41.—

Ačiū šiems profesionalams už pažadėjimą talkos, šiuos 
sumanymus turėtų paimti atydon didžiosios masinės organi
zacijos.

Liet. Komitetas Medikalės Pagalbos Sov. Sąjungai, 
46 Ten Eyck St. t Brooklyn, N. Y.

ĮDOMYBĖS Iš ISLANDU Isur taip buna. Senas jūrei- 
JOS — “SALA BE VAGIŲ” vis linguoja savo žilą galvą.

--------  Jam nesuprantama, kaip čia
(Tąsa nuo 3čio pusi.

Šiauriečiai mėgsta muštis 
—vikingų kraujas! Tačiau 
ir girtų jūreivių peštynėse 
prisilaikoma ne rašy tų j tk kil
numo taisyklių. Du nepuola 
vieno; nemušamas senas, 
silpnas, ligotas; nevartoja
ma joks ginklas. Žvejybos 
centruose, kur susirenka 
tūkstančiai šaunių jaunuo
lių ir kur įvyksta neretai 
tikri karai, niekada nebūna 
ne tik kad užmuštų, bet ir 
sužeistų.

Mėlyne po akim, kiek su
glamžytas švarkas—tai vis
kas. O po muštynių vėl visi 
geri draugai. Kas tokioje 
kovoje pasielgtų nekilniai, 
su tuo nė viena panelė ne
šoktų. Pasitaiko ir labai 
juokingų dalykų. Didžiau
sios peštynės žvejų mieste
lyj- Negausinga policija ra
mina įsisiūbavusius jūrei
vius. Vienas ima daužyti pa
tį policijos vadą. Policinin
kas puola savo viršininkui 
padėti. Taigi du prieš vie
ną! Baisus pasipiktinimas. 
“Ne jį muša, ko jis kišasi!”

Veltui stengiuos įrodyti 
nors savo artimiausiems 
kaimynams, kad policija 
vykdo savo pareigą, kad vi-

gali du eiti prieš vieną.
Kas kitą sostinėje Reyk- 

javike. Ten jau paprato, 
kad policijos pareigūnai 
vaikšto po du ir tramdo ne
nuoramas. Ten simpatijos 
tvarkdarių pusėje, nes ar
dyti tvarką irgi gėda.
f Dėl to kultūringiems ir 
garbingiems islandams taip 
gera gyventi! Ar nevertėtų 
mėginti sekti jų pėdomis.

P. S. Islandija yra didelė 
sala, maždaug du kartus di
desnė už Lietuvą, tačiau 
gyventojų ten tėra tik kiek 
daugiau už šimtą tūkstan
čių. Šiek tiek mažiau negu 
Kaune.

JAPONŲ SVIESTAS
Japonai dabar suvartoja 

daugiau dirbtino sviesto ne
gu tikrojo. Dirbtinis jų 
sviestas gaminamas iš soja 
pupų aliejaus, iš medvilnės 
sėklų, pynacų ir kokosinių 
paimu riešutų, o pigiausia 
rūšis tokio sviesto — iš žu
vų riebalų.

Tokio. — Japonų laikraš
čiai ir tūli valdininkai užsi- 
puldinėja Jungtines Valsti
jas ir Angliją.

Nashua, N. H.
Pranešimas *

Nepamirškite, kad mes ren
giame puikų pikniką šį sek
madienį, rugsėjo 7 d.', ant Sa
kalo ūkės. Tai bus jau pas
kutinis šios vasaros piknikas. 
Taigi prašome visus ir visas 
skaitlingai atsilankyti. Visi 
laiką linksmai praleisite ir pa- 
remsite darbininkų judėjimą. 
Visus kviečiame.

Rengimo Komitetas.

SUOMIAI SKELBIA, KAD 
SMARKIAI VEIKIĄ

PRIEŠ SOVIETUS
Helsinki. — Suomijos ko

manda skelbia, kad suomiai 
smarkiai atakuoją Sovietus 
Karelijos tarp vandenyj ir, 
girdi, sunaikinę vieną rau
donarmiečių diviziją ir ne
laisvėn paėmę jos generolą.

Namų randauninkai pradė
jo siųsti protestus ir nusiskun
dimus miesto tarybai už ne
žmonišką randų kėlimą, rei
kalaudami, kad valdžia pada
rytų tyrinėjimus. Miestelio 
majoras G. J., Coyle pareiš
kė, kad randų kilimas netei
singas, todėl, kad taksai nėra 
pakilę, tai nei randos neturi 
pamato kilti. Ir paskyrė ko
mitetą, priešakyj su Mr. S. 
Fisher, valstijos apsigynimo 
viršininku. Sunku tikėtis, kad 
kas nors gero galės išeiti iš to 
komiteto. Randų kilimas pa
reina iš nenormališkų ekono
miškų sąlygų, kurių šis komi
tetas negalės pakeisti.

North and Judd Co. paskel
bė savo metinį pelną. Metai 
sukako birželio 30 dieną, 1941 
m. Atmokėjus šėrininkams pa
lūkas, savininkams dar liko 
$401,334 pelno. Iš kur išplau
kė šitas kompanijos pelnas? 
Ar šitas pelnas atsirado, kad 
kompanijos savininkai sunkiai

dirbo? Visai ne. Atsirado iš 
sunkaus darbo ir prakaito 
darbininkų, kurie tenai dirba 
visus ištisus metus.

J. Balsys.

Philadelphia, Pa.
Iš ALDLD 141 Kuopos -

Susirinkimas įvyko rugpjū
čio 24 d., po num. 143 Pierce 
St. Susirinkimą atidarė d. or- 
ganiz. J. Baranauskas. Pirmi
ninkavo d. J. Lukoševičius. 
Nutarimų raštininkė d. A. 
Gričiūnienė perskaitė protoko
lą iš pereito susirinkimo. Jis 
priimtas. Narių dalyvavo, kaip 
ir paprastai, nedaug.

Kuopos pikniko komisija 
raportavo, kad nuo pikniko 
pelno liko $6.31. Kuopa nu
tarė aukot $11 sekamai: 5 
dol. Sov. kovotojam medikalei 
pagalbai, 2 dol. Ispanijos ko-, 
votojam, 2 dol. moterų žurna
lui ir 2 dol. “Vilnies” presui.

Į susirinkimą atėjo Antanas 
šlageris ir įteikė 2 dol. Sov. 
kovotojam medikalei pagal
bai. Kuopa taria širdingą 
ačiū. L. Tureikis.

>
>

C O^N SOLI \p A T E D

TRIGUBAS BARGENAS
TOSTERIS IŠMETANTIS PROCTORO
Dirba greit. Apkepina ir iškelia dvi riekutes sykiu. Automatiškai nurudina 
šviesiai, vidutiniai ar tamsiai—kaip tik jum patinka. (AC modelis taip pat 
padaro Melba apkepimą.) Veikia tyliai—be laikrodines mašinerijos. Aptaisytas 
žvilgančiu chromu ir juodu Bakelite. Gatavas su lėkšto trupiniams, lengvai 
tuoj prijungiama ar nuimama. AC ar DC.
Paliudyta Reguliarė Verte $12.95

DABAR $

tiktai

menesiai išmokėt

LEMPA 3-JOPA BRIDGE, ARTISTIC’O
Pasukimas knypkio duoda jum pasirinkimą trejopos šviesos—skaitymui, siu
vimui, kortoms, ir kt. Pasukama rankeną nustato šviesą ton, kur jums reikia. 
Vidujinis stiklo gaubtuvėlis paskleidžia švelnią šviesą be blizgėjimo. Dailiu 

• žalvariu nulieta. 12’/y col. siūtas rankomis, rayonu pamuštas šilkinis gaubtu
vas. Gatava su gaubtuvu ir 50-100-150 wattu Westinghouse Mazda lempute.

Paliudyta Reguliarė Vertė $20.30

DABAR ^^^95 
tiktai ..ar

$1.50 TUOJ IR $1.00 I MĖNESĮ PER ŠEŠIS MĖNESIUS,
A KAS PADENGIA IR VISUS PALAUKIMO KAŠTUS.

mėnesiai išmokėt
$1.50 TUO! IR $1.00 I MĖNESI PER ŠEŠIS MĖNESIUS, 
KAS PADENGIA IR VISUS PALAUKIMO KAŠTUS.

DABAR

tiktai

SERVICE

atskirai

* PASIŪLYMAS TIK KOSTUMERIAM

RADIO NUSTATOMAS PALIETIMU, G-E
Tik palytėk knypkį, ir turėsi patinkamas sau stotis. Automatiškas garsumo 
kontroliavimas išvengia aptylimų. Įbudavotas Beam-A^Scope. Tono parinkėjas. 
Dynapower kalbėtuvas. Tuojautinis įjungimas plokštolėn groti. Be jokių vielų 
lauke ar viduj. Stalinis, modelis, puikaus amerikoninio riešutmedžio dėžutėj. 
Gatavas su 6 General Electric lemputėmis, tarp jų ir balso pataisytoja. AC-DC.
Paliudyta Regvlliarė Vertė $29.95

$<l E95 C
..ar mėnesiai išmokėt

$3.30 TUOJ IR $2.20 Į MĖNESĮ PER ŠEŠIS MĖNESIUS. 
KAS’ PADENGIA IR VISUS PALAUKIMO KAŠTUS.

x>*^*"*i53
& U

CONSOLIDATED EDISON SYSTEMOS KOMPANIJŲ

MM

Šie prietaisai buvo užsakyti ir pagaminti pirm dabartinio Nepaprasto stovio ša- 
. I.

lyje. Jie visi naujutėliai, vėliausią modelių, pilnai užtikrinti. O dabar jūs 

galite pirkt radio, apkepintuvą ir lempą

UŽSAKYMUS PRIIMA MUSŲ PARODŲ KAM 
BARIAI IR TAIPGI KOOPERUOJANČIOS 

KRAUTUVES SU ŠIUO ŽENKLU

Cooperating
APPLIANCE

DEALER..... .y..,.,.......,..,. ........ w ' f ; A C j". V •_ ’

. p." ... S y- § t<£.įĄę> M.Ą;b( £'y 
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Pro Tamsią Užuolaidą PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Jonas Marcinkevičius

ir be krašto.

(Pabaiga)
II

Plaukė žmonės be galo
Pats nepasijutęs dėl ko, Leonas staiga
nulipo žemyn ir savam sodely prie pat 
tvoros stabtelėjo. Dar šiek tiek pūtė apy- 
šaltis vėjelis, bet saulė vis šviesiau ridi- 
nėjosi Kauno gatvėmis, žmonių veidais. 
Įsikandęs antrąjį papirosą, Leonas pūtė 
dūmus beveik ryte juos rydamas ir drą
siau sužiuro kiekvienam į veidą. Tai jūs,
— galvojo jis, — iš manęs pasiryžę na
mus atimti? Jūs man nurodinėsit, ką aš 
turiu dirbti ir kaip galvoti? Pažiūrėsim! 
Neapgausit manęs. Netikiu, kad čia visi 
būtumėt iš tikro noro susirinkę, netikiu! 
Auga dar mūsų jaunimas! Jei mane nu- 
skriausit, mano Algis stos.

Staiga Kiaunė suvirpo. Po gražiosios 
Kauno Audinių vėliavos pirmojoje moki
nių kolonoje, didžiulę vėliavą nešinas, ėjo 
Algis, jojo mylimas sūnus. Bet koks Al
gis! Veidai suvyriškėję, eisena tvirta, 
kaktoje tartum degtų šimtas jaunuoliškų 
akiu.

— Tai šunsnukis, — piktai tarė Kiau
nė ir iš jo dantų iškrito pusė degančio pa
piroso tiesiai ant žemutės, neperseniai jo
jo žmonos pasodintos eglaitės.

— Jeigu karas rytoj, jeigu žygis rytoj,
— skambiai užtraukė jaunimo kolona 
grasinančią priešams dainą, o pirmuoju 
vis tik vėl buvo Algis.

— Baidarė, a? — net pamėlynijęs šūk
telėjo Kiaunė ir žvilgsniais su juo susiti
ko.

— Mūs daina ir rūsti ir tvirta...
— Mūsų liaudis visa tartum vienas 

žmogus, ginti laisvosios tėviškės stotų, — 
garsiausiai sudainavo Algis, žiūrėdamas 
tėvui į akis ir nuėjo pirmyn dar aukščiau 
galvą iškėlęs.

— Ot, paršas!
Tačiau keista. Ir keiktis, ir žiūrėti į 

džiūgaujančią eisena, ir neramiai širdy 
piktauti Kiaunė ūmai neteko jėgų. Gal-

CF 
va jo pasviro į šoną. Jis matė dabar tik 
eglaitę, kuri buvo apmėtyta nuorūkom, 
popiergaliais, tartum tyčia vaikų padau
žų būtų apkaišyta. Viską jie apmėto, vis
ką apkarpo, viską griauna, — mėgino dar 
galvoti jis, bet ir tai nevyko. Rodos ir jis 
pats tartum vieniša eglaitė pasijuto ap
mėtytas, gyvenimo apspjaudytas...

Tartum tarnas, skambučio pašauktas, 
Kiaunė bėgte atbėgo į kambarį. Žmona 
tebesėdėjo kaip sėdėjus.

— Kas tau, Leonai? Visas išbalęs...
— Algis su raudona vėliava nuėjo!
— Meluoji!!
— Kvarksėk. Pats pirmas ėjo ir taip į 

mane pažiūrėjo...
Leonas mostelėjo ranka ir vėl priėjo 

prie lango. Prasiskleidė užuolaidą. Eise
na vilnyte vilnijo. Jis dabar nieko nebe
matė, tik Algį. Tūkstančius, šimtą tūks
tančių Algiu, armonika grojančių, vėlia
vas nešančių ir dainuojančių dainas, ku
rios dar, be anuotų, be lėktuvų, be bom
bų jau griauna senąjį pasaulį, neša jį į 
kapus.

Kiaunei pakarto gerklėje. Jis norėjo 
verkti, norėjo plūstis, norėjo pagaliau iš 
pykčio šokti pro langą, bet taip ir paliko 
bestovįs už tamsios užuolaidos. Gilumo
je širdies jis staiga suprato, pats dėl savo 
kaltės, iš tikrųjų pavirtęs ta nedidele, 
džiūstančia eglaite, kuri sąšlavų ir po
piergalių apmėtoma vargiai bepasistieps 
aukščiau už tvą^ą, vargiai begaus drėg
mės ir saulės, kad augtų ir bujotų. Už
augs ir išbujos tūkstančiai, šimtai tūks
tančių Algiu, o Leonai suvys pyktyje jr 
neviltyje, užtrokš patys, nežinodami ko 
trokšta už tamsiųjų užuolaidų, kaip nie
kam nebereikalingi paklydėliai.

Temo. Kiaunė tebestovėjo prie užuo
laidos, jojo žmona tebesėdėjo prie pijani- 
no ir verkė... Ko? Bene ji žino. Bene 
žino juodu abu? Apie tai žino tik Algis, 
bet ir jis jų nebesupras. Jam gyvenimas, 
o tėvams kvailos ašaros ir tamsi užuolai
da.

ATGRIEBĖ NUO NACIU 
22 MIESTUS, MIESTE

LIUS IR KAIMUS

Elektrininku Unija
Atmetė Komunistų

Ėdiką Viršininką

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 8 d., 8 v. v., 735 Fairmount 
Ave. Malonėkit visi nariai dalyvauti. 
Bus svarbių dalykų svarstoma, taip
gi praneš pikniko pasekmes. — F. B. 
Prot. Sekr. (2O9-J211)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks rugsėjo 8 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti, yra daug svarbių rei
kalų aptarti. — A. W. (209-211)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, rugsėjo 7 d., Olympia 

Parke įvyks gražus rudenio pradžios 
piknikas. ALDLD Moterų kuopa pa
vaišins visus atsilankiusius, vietos ir 
apylinkės svečius su skaniais pietais 
ir vakariene. Dayvaukite visi.

(209-210)

K.

įvyks

HARRISON KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. susirinkimas 

įvyks rugsėjo 5 d., 7:30 v. v., 15-17 
Ann St., Harrisone. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti, ypač apie kazyrių 
pariukę. Prašome nepamiršti. 
Sekr. (208-209)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas

sekmadienį, rugsėjo 7 d., 3 vai. po 
pietų. 62 Lafayette St. Nariai kvie
čiami dalyvauti, nes dabartiniu mo
mentu susidarė daug svarbių reikalų 
į kuriuos yra būtinas ir neatidėlio
tinas reikalas reaguoti. — J. Bimba, 
Sekr. (208-210)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos Svarbios Lietuvių, 

Rusų, Ukrainų, Lenkų 
Masines Prakalbos.

Sekmadienį, Rugsėjo-Scptemper 7 
dieną, aukščiau minėtų Hitlerio pa
vergtų tautų, masinės organizacijos 
ir tūlos parapijos rengia masinį mi
tingą, Lulu Temple svetainėj, Spring 
Garden ir Broad gatv., 3-čią vai. po 
pietų. Šiose masinėse prakalbose nuo 
lietuvių kalbės D. M. šolomskas apie

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Lietuvą ir Sovietų Sąjungą. Taipgi 
kalbės geri kalbėtojai nuo rusų, uk- 
rainų ir lenkų. Lietuviai yra ragina
mi ko skaitlingiausiai 'atsilankyti ir 
paraginti kitus lietuvius į šias svar
bias prakalbas. — Šias prakalbas 
rengia Bendras Visų Tautų Organi
zacijų ir tūlų Parapijų’ Komitetas 
teikimui medikalės ir kitokios pagel- 
bos Sovietų Sąjungai. — Lietuvių 
Organizacijų Komitetas. (207-209)

NEWARK, N. J.
šiuomi kreipiuosi į draugus, kuris 

paėmėte rusų-lietuvių pikniko tikie- 
tų knygutes. Piknikas įvyks Rugsėjo 
7 d., Polish National Home, Speed
way & 16th Ave., Irvington, N. J. 
Kuriem paranku, meldžiu prisiųsti 
knygutes sekamu antrašu: 596 Ber
gen St., Newark, N. J., o kuriem 
neparanku, tai priduokite piknike. Iš 
anksto tariu ačiū. — A. Kazakevi
čius. (207-209)

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramųnėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

Taipgi aš turiu visokių sutaisytų 
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žoljjų knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

Le VANDA j
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA ;
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 Union Aveniiez i 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &-1158

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

Kiekvieną su batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 South 5th Street *
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Brooklyn, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, Vestuvėms 
ir parems

LV£?bell baking cotf-

EUNIOlitABEl

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksiį-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

THE BAKERS',

Varpas Bakery, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. Y.
— ■ — ------------------------------------- ■■ ' --------- '..-p-------------------------------------------------—

PETRAS PĖSTININKAS
Restauracija ir Visokie Gėrimai

! Čia duodama didžiausi stiklai ąlaus. Puikus 
1 pasirinkimas įvairių degtinių, vynų ir 
Į konjakų

(Tąsa nuo l-i^o puslapio) 
šonus iš šiaurių ir pietų 
Smolensko srityje.

Sovietų kariuomenė išvi
jo nacius iš Roslavlio sri
ties, atmesdamas juos linkui 
Sož upės. Tais veiksmais So
vietai ištiesino savo liniją.

Vokiečiai su visomis jčgo- 
. mis traukiasi atgal toliau į 

rytus nuo Dorogobužo.
\ Maskvos pranešimai už

ginčija nacių pranešimus, 
kad jie pasiekę Leningrado 
priemiesčius ir perkirtę ge
ležinkelį einantį iš Lenin
grado į Maskvą.

Vokiečiai visu galimu į- 
nirtimu atakavo sovietines 
pozicijas į pietus nuo Lenin
grado. Raudonarmiečiai ir 
liaudies milicija sumušė vi
sas priešo atakas, ypač atsi
žymėjo kautynėse drutuvais.

Pripetės srityje Sovietų 
kariuomenė atgriebė nuo 
vokiečių miestą E, kurį jie 
buvo užėmę 40 dienų atgal, 
ir metė nacius iš rytinio 
Dniepro upės šono į vakari
nį, už kelių desėtkų mylių į 
šiaurius nuo Kijevo. Paskui 
raudonarmiečiai sulaužė 
pirmąją ir antrąją nacių ap
sigynimo linijas ir gana pla
čiu frontu nužygiavo 25 my
lias pirmyn.

Raudonoji Armija pasiekė 
Gomelio priemiesčius.

Sumažėjo pavojus, kad 
priešas galėtų užimt Odessą.

Naciai Sako, kad “Veik 
Apsupę” Leningradą, 
Bet Kova Labai Sunki

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
teliekanti tik spraga už- 
tvert į pietus nuo Ladogos 
ežero, ir tuomet, esą, Lenin
gradas būsiąs apgultas jau 
visomis pusėmis.

Vieno vokiečių laikraščio 
reporteris, a p r a š ydamas 
smarkų trijų dienų lietų Le
ningrado srityje, sako, kad 
nacių kariuomene ten ken
čia neapsakomą vargą:

“Oras yra pasibaisėtinas, 
maisto stoka beveik nepa
kenčiama ir kas dar blo
giau, tai rusai atakuoja ir 
atakuoja, be jokios atvan
gos.”

Naciai teigia, kad centra- 
liniame fronte jie sudaužę 
12 sovietinių tankų, paėmę 
nelaisvėn 1,400 raudonar
miečių, pagrobę 170 kanuo- 
lių ir daug amunicijos. Kitoj 
vietoj jie, esą, suėmę 2,500 
sovietinių kareivių, tris tan
kus ir devynias kanuoles.

Suomių radijas skelbė, 
kad vokiečiai užėmę Brians- 
ką, geležinkelio centrą už 
220 mylių į pietų vakarus 
nuo Maskvos.

(Tąsa nuo 1-mo puslapio)
t

Aš nematau jokios priežas
ties didžiuotis tiem, kurie 
priklauso Komunistų Parti
jai, bet aš stoju už unijos 
vienybę,” nepaisant politinių 
skirtumų.

Suvažiavimas užgyrė Fitz- 
geraldo nusistatymą ir iš
rinko jį nauju unijos pirmi
ninku 635 balsais. Senasis 
prezidentas Carey, vėl kan
didatuodamas, prakišo: jis 
gavo tik 539 balsus.
Už PARAMĄ ANGLIJAI 

IR SOVIETAM
Suvažiavimas priėmė re

zoliuciją, šaukiančią stip
rini bendradarbiavimą tarp 
Jungtinių Valstijų, Anglijos, 
Sovietų Sąjungos ir Chini- 
jos, idant sumušt Hitlerį ir 
kitus fašistinius užpuolikus.

Ši unija turi 316 tūkstan
čių narių.

ANGLŲ ORLAIVIAI BOM
BARDAVO BRESTĄ

London, rugs. 4. — Angii 
jos orlaiviai bombomis a ta 
kavo nacių prieplauką Bres 
tą, Francijoj.

Helsinki, rugs. 4. — Suo
mių komanda sako, kad jie, 
esą, atkariavę jau visą plo
tą, kurį Sovietai andai buvo 
užėmę. • ' )

Newark, N. J., Apylinkėje
PIRMAS NDRAS

o

I I
Ruošia Rūsy ir Lietuvių Darbininkų Chorai

Sekmadienį, Rugsėjo 7 Sept

Pęlish National Home
SPEEDWAY & 16th Ave., IRVINGTON, N. J.

Durys bus atdaros nuo 12 valandos dieną. 
ĮŽANGA 35 CENTAI ASMENIUI

Bus skanių valgių ir įvairių gėrimų.

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAM
Gerbiamieji! Kviečiame Newarko ir apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame pirmame bendrame ru
sų ir lietuvių darbininkų chorų piknike. Tikimės, 
•kad atvykusieji linksmai praleis laiką .prie geros 
muzikos ir taipgi paremsite minėtus chorus.

Užkviečia Komisija.

CHARLES J, ROMAN
(Ramanauskas )

Maistas Geriausios Rūšies
Prašome įsitėmyti antrašą ir progai pasitaikius 

pasimatykite su Petru Pėstininku

1021 W. Green Ridge St., Scranton, Pa.
Prieš Junior High School

London, rugs. 4. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Winston Churchill šiandien 
atsišaukė į Jungtines Vals
tijas “visose srityse pilnai 
veikt išvien” su visomis tau
tomis prieš Vokietiją.

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nu6 i-mo puslapio)

Milžiniški nuostoliai vokiečių fašistų kariuomenės ir 
artimumas žiaurios rusiškos žiemos baugina daugelį vo- 
kiečiij armijos kareivių ir oficierių.

Linkmėje pietų vakarų, 73 kareiviai iš 280-to vokie
čių pėstininkų pulko, 95-tos divizijos, pasidavė mūsų ka-' 
riuomenei. Pirm pasiduodami, jie užmušė savo kuopos 
komandierių, vyresnįjį leitenantą Wilhelmą Schmidtą, 
kuris grūmodamas revolveriu varė savo kuopą į ataką.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime mo

dernišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Robert Lipton
JEWELER 

701 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tarp Graham tr Manhattan Aves.

t

Chroniškos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir Žar

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abclnai Silp^ 
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiski 

7 Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir Šia 

pumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ligos pažinimą ir tinkamą gydymą. Įšvirkščiama 
Serumo ir Čiepų, kada reikalinga. Ateikite šiam 
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00

DR. L. ZINS
110 East 16 St., New York

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2



Šeštas puslapis

Naujas Teismų Bildingas

Ją padarys D.

sa-

4-

Šį Sekmadienį Darbininkų Mokykla

ir
0

Ja- 
lini-

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

pir- 
yra

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

verta pamatyti ne 
kaipo prabanga, bet 
informacinė pamoka.
to rodoma “Naciai

Hillside No. 1 
prie Spring-

galinga valstybė, 
drebėjo tų laikų 

Ar žinote, kodėl

Kviečiame 
dalyvauti šiame pažmo- 
Įžanga nemokama.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, prieš Sunset Park, 660 — 44th 
St., Brooklyn, N. Y. Įruošta visi pa
togumai ir galima pasigaminti valgį.' 
Imkite 4th Ave. Subway iki 45th 
St. Klauskite ant 1st floor. Prašome 
kreiptis 5 vai. vakarais. (207-209)

bus apie Iraną 
daugelis žino

te, kad Persija savo laiku bu
vo labai 
prieš kurią 
pasaulis ?
Persija nustojo galios? Ar ži
note tai, kad Persija 
desnė už Vokietiją, 
Franc i ją ir Angliją

.visas jas į daikta ?

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
*306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BrookAyn, N. Y. 

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Atrthorizrt Bottler: Pepsl-Coli New York Bottling Company 
v '

NowWko^^Ki^Zioios
Pirmadienį Bns Svarbi Prelekcija Apie 

Persiją (Iraną) ir Įvykius
Pirmadienį, rugsėjo (Sep

tember) 8 d., 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” Svetainėj, 419 
Lorimer St., atsibus labai svar
bi prelekcija. 
M. šolomskas.

Prelekcija

kas juos valdo, ir kokia Per
sijos politika, kurios ji laiko
si. čia bus įšaiškinta, kaip 
per daugelį metų ėjo kova -už 
Persiją tarpe caristinės Rusi
jos ir Anglijos ir kodėl dabar 
Anglija ii* Sovietų Sąjunga 
bendrai veikia Persijoj.

Drg. šolomskas padarys 
pranešimą ir visų kitų karo 
įvykių už dvi pastarąsias 
vaitos.

Atminkite ir ta, kad 
madieniais nuo 9 valandos
Laisvės radio valanda, tai sve-

yra di-
Italija,

sudėjus j tainėj bus geras priimtuvas ir 
įčia galėsite radio išklausyti.

Šioj pralėkei jojxb u s išaiškin- j Todėl, ateikite anksti, nes tū
ta, kokis yra Persijos žmonių rėsime prelekciją pradėti lai- 
gyvenimas, koki ten augine-/ ku. Apie tai pasakykite ir ki- 
nys, jos geografinė padėtis,, tiems lietuviams.
jos milžiniški žibalo rezervai/ Rengėjai.

Visus prašome įsitėmyti, jog 
mūsų išvažiavimas įvyks šį 
sekfnadienį, rugsėjo 7-tą, Ja
maica giraitėj, Springfield 
Blvd (25th Rd), tarp Worlds 
Fair Blvd, ir Turnpike. Bus 
gerų karštų ir šaltų užkand
žių, taipgi gėrimų, 
visus 
nyje.

Apart daugelio įvairių kla
sių, Darbininkų Mokykla 
skelbia speciali kursą apie So
vietų ir pasaulio politiką, ši 
klasė bus kas trečiadienį, 8 :40 
vai. vakaro. Vadovaus Dr. Oa
kley Johnson. ■ Jis pateiks su
glaustą savaitės įvykių anali- 
zą, po to per 30 minučių seks 
klausimai ir diskusijos.

Registracija tam .ir kitiems 
kursams kasdien nuo 10 ryto 
lig 9 vakaro, mokyklos rašti
nėj, Room 301, 35 E. 12th

Judis Apie Chiniją Ne
trūksta Žiūrovų

Kelrod is:

Iš miesto važiuokite į 
maica BMT ar Indepent. 
jomis. Išlipkit Sutphin Blvd, 
stotyje. Imkit 
busą. Išlipkit
field Blvd. (25th Rd.) ir juo- 
mi eikit po kairei į kalną ir 
toliau iki praeisite dvi pa
tiltes. Priešais Alley Pond 
Parko iškaba sukit mažu ke
liuku po kairei į tankią girią, 
kur netoli rasite aikštę ir jos 
kairiajame šone—išvažiavimą.

Kviečia,

Mot. Apšvietos Kliubas. i
įtoriški daviniai.

Dar 7-ni Prisipažino 
Šnipavime Naciams
Dar keturi iš 33 areštuotų 

prieš porą mėnesių nuožiūroj 
šnipinėjime nacių naudai pri
sipažinę kaltais teisėjui Mar
cus B. Campbell pereitą an
tradienį, Brooklyno Federa- 
liame Teisme.

World Teatre, 49th St.
7th Ave., New Yorke, jau vie
nuolika savaičių rodoma fil
mą apie Chiniją, užvadinta 
“Ku Kan.” Filmoj parodomas 
chiniečių gyvenimas ir kovos 

, yra dokumentais paremti, is- 
Ir jie persta

tomi naturališkomis varsomis.
Judis 

vien tik 
ir kaipo 

Greta
Pietų Amerikoj” ir kitą trum
pą filmą.

Su rugsėjo 2-ra prisipažinu
sių jau buvo 14, o-19 kitų dar 
teisiami. Paskiausia prisipaži
nę yra: Everett Minster Roe
der iš Merrick, N. Y., Sperry 
Gyroscope Co. inžinierius; 
Max Albrecht Blank iš New 
Yorko, jūreivis; George Got
tlob Schuh iš Orange, N. J., 
karpenteris; ir Gustav Wil
liam Kaercher iš Westwood, 
N. J., draftsmanas.

Rugsėjo 3-čią dar 3 prisipa
žino kaltais šnipinėjime nacių 
naudai. Visiems prisipažinu- 
siems bauda bus paskirta rug
sėjo 15-tą. Neprisipažinusiųjų 
teismas prasidėjo rugsėjo 4-tą. 
Džiūrė išrinkta pereitą trečia
dienį. Jon įeina 9 vyrai ir 3 
moterys, taipgi 1 vyras ir 1 
moteris paskirti alternatais.

Penktadienis, Rugsėjo 5, 1941

Laisves Radio Progra
ma Siekia nei Cape Cod

Pearl Baronienę Vaka- 
cijoje Patiko Nelaimė
Jonas ir Pėarl Baronai (S. 

Masiulio partneriai, kurių biz
nis yra ant Grand St., netoli 
Union Avė., Brooklyne) išvy
ko poilsiui į Rocky Point, L. 
1. Peręitą antradienį, besimau
dant, einant sudėtomis vande
nyj lentomis, Pearl Baronienė 
paslydo ir sunkiai susižeidė 
per riešą kairę ranką ir smar
kiai užgavo dešinę koją. Da
bar ji randasi St. Catherine 
ligoninėje, Williamsburge.

Labai gaila, kad taip įvyko 
ir linkėtina, kad Mrs. Baronie
nė greit pasveiktų.

Beje, ligoninėje lankymo 
valandos: antradieniais, ket
virtadieniais ir sekmadieniais 
tarpe 3 ir 4 vai. po pietų ir 
tarpa^7 ir 8 vai. vak.

Draugai ir pažįstami ragi
nami' ligonę atlankyti.

Republikonai Prisipažino 
Pirkę 5,200 Parašų 

Savo Kandidatui

Paskilbę Aktoriai Pildė Pro
gramų Gimbels Slreikhriij 

Susirinkime
Priešingoms grupėms užpro

testavus, kad torių republiko- 
nų kandidatas John R. Davies 
išstatomas į majorus neteisėtai 
gautas parašais, dalykas at
sidūrė teisme.

Pereitą antradienį įvyko 
pel’klausinėjimas pas vyriau
sio teismo teisėją Ferdinand 
Pecorą. Visų nuostabai, Da
vies kampanijos vedėjas Paul 
A. Zizelman prisiekė, kad 5,- 
200 parašų buvo nupirkta iš 
profesionalo parašų kolekto
riaus. Pasekmėj to liūdymo 
esą galinti iškilti kriminale 
byla.

Vyriausiais Davies kaltinto
jais teisme yra pačių republi- 
konų. įstatų komitetai iš New 
Yorko ir Kings apskričių.

Bylos eigoje lig šiol oficia- 
dar neišaiškinta, iš kur 
pinigai mokėti už para- 
Kampanijos eigoj šian ir 
giręlėta išsitarimų, jog

liai 
imta 
šus. 
ten
America} First Komitetas fi
nansuojąs Davies’o kampani
ją. Davies dar nėra to užgin- 
činęs. žinoma tiek, kad Da
vies yra to komiteto politikos 
šalininkas ir išstatytas prieš 
majorą LaGuardia, kuris yra 
žinomas, kaipo prezidento 
Roosevelto politikos šalinin
kas.

Streikuojanti Gimbels dar
bininkai pereitą antradienį tu
rėjo gražią programą neper
traukdami savo streiko veik
los, kadangi jiems neturint 
laiko eiti į teatrą, teatrinin
kai atėjo, į jų streiko centrą, 
Christ’s Church, New Yorke, 
jiems pildyti programą.

Programoj dalyvavo garsus 
negras aktorius Canada Lee, 
Ann Burr ir John Berry, visi 
'iš veikalo “Native Son,” taip
gi Koby Ruskin. Kaip meniš
kąją programos dalį, taip ir 
artistų linkėjimus laimėti 5 
dienų, 40 valandų darbo sa
vaitę ir pakėlimą algos po $2 
per savaitę, 1,500 susirinkusių 
streikierių sveikino audringais 
aplodismentais.

Toki dalykai galimi tik uni
jiniame darbininkų judėjime, 
kur vienos darbo srities uni- 
jistai talkina kitiems. Gimbels 
streikui vadovauja Departmpn-, 
tinių Krautuvių Samdinių U- 
niįa, CIO.

Ketvirtojoj iš eilės Laisvės 
Radio Programoj rugsėjo 1- 
mos vakarą, . Darbo šventės 
proga, komentatorius R. Miza- 
ra davė išsamią savaitės žinių 
sutrauką ir peržvalgą tą die
ną pasakytos svarbios prez. 
Roosevelto prakalbos. Anaun- 
seris J. Ormanas, kaip papras
tai, davė daug įdomių pa
skelbimų-pranešimų. Girdėta 
Kipro Petrausko ir Aido Cho
ro rekordnotos dainos. Apie 
programą gražiai atsiliepia
ma iš daugelio jau pirmiau 
minėtu miestu, c c

O štai vienas atsiliepimų iš 
pirmiau negirdėtos ir tolimos 
vietos. Kalbama apie 3-čią 
programą.
Buzzards Bay, Mass.
“Gerbiamieji:

“Pranešu, kad ir aš gaunu 
jūsų radio) programą, kurią 
girdėjau rugp. 25 d. Man la
bai patiko Aido Choro daina 
‘Labą Nakt,’ ir labai gerai bu
vo girdėt. Taipgi Sitirba pa
sakė atatinkamą kalbą, čia 
vieta yra ta, kur New Yorko 
laivai pereina per Cape Cod 
sąsmaugą Buzzards Bay.

“Elena Rendzevič.

Pereitą antradieni, su iškil
mingomis ceremonijomis, ati
darytas naujas kriminaliams 
teismams bildingas prie 100 
Centre St., New Yorke. Jis tu
ri 17-ką aukštų. Jo atskiras 
dalis su kalėjimo skyriais jun-

gia trys atskiri tiltai, per ku
riuos įvedama ir išvedama iš 
teismabučio kaliniai be pasi
matymo su išlaukiniu pasau
liu.

Bildingo statyba lešavo $20,- 
000,000. Senasis teismabutis 
atrodo lyg kūdikis prieš didį
jį naują bildingą.

BROOKLYN© LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

VALANDOS:
9—12 ryte

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

LAISVĖS RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties
WBYN - 1430 Klcs.

Devintą valaridą pirmadienių vakarais
DUODAMA MUZ1KALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

“Little Foxes” Rodo 
Antra Savaitė

Pranešėjas

JONAS ORMANAS

Atvežė Vaiky, Karo 
Pabėgėliu

Rugsėjo 2-rą pribuvo iš Lis
bon, Portugalijos, laivas Mou- 
zinho su 625 keleiviais, iš tų 
45 neturtingai aprengti vaikai 
nuo 7 iki 15 metų. Juos at
vežė Vaikams Pabėgėliams 
Globoti Komitetas .

Daugelio vaikų liūdnos is
torijos maždaug panašios vie
na kitai. Korespondento pa
klausinėta viena 7 metų mer
gytė, Ruth Engelhart, pasipa
sakojo, kad jinai gimus Fran- 
kfort-am Main, Vokietijoj. 
Išvažiavus ' su motina į Mar
seilles, Francijoj, 1938 m. 
Motinai negalint jos išmaitint, 
buvus patalpinta vaikų prie
glaudom Po pereitų metų ge
gužės mėnesio ablavų ant at
eivių jos motina esanti užda
ryta koncentracijos kempėj, 
prie G urs ir tik išleista valan
dai pamatyti dukrytę jai sė
dant į traukinį išvažiavimui į 
užrubežį.

Paklausta, kur randasi jos 
tėvas, mažoji ateivė atsakė, 
kad- tėvo jau nesiranda tarp 
gyvųjų, 
r—

Filmą “Mažosios Lapės,” 
pagaminta pagal Lillian’os 
Hellman paskilbusį to pat var
do scenos veikalą, antra savai
tė rodoma Radio City Music 
Hali. Pirmomis keturiomis die
nomis judi matė 101,037 as
menys. Perstato gobšų šeima, 
už turtą smaugiančią ne tik 
artimą, bet ir savo šeimą. Fil- 
mos žvaigždė yra Bette Davis.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja du fornišiuoti kam

bariai, garu šildomi, patogūs kam
bariai. Privažiuoti galima Flushing 
Ave., Ridgewoodo ir Grand St. gat- 
vekiriais. Taipgi autobusas važiuoja 
arti subway. Gali atsišaukti vedusi 
pora arba pavieniai. Dėl daugiau in- 
formcijų, kreipkitės pas Mrs. Virba
lis, 5968 — 58th Avė., Maspeth, N. 
Y. (208-210)

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 57 akerių ir 5 

kambarių stuba. Netoli Bristol, I 
Conn. Kaina $2300.00, geras pirki-1 
mas. 26 akeriai ant dviejų kelių, be 
stubos, $1500. Elektrikas taip pat,— 
ima 6 m. į Bristol. Kas norėtų dau
giau žinoti apie šį pardavimą, kreip
kitės sekamu antrašu: D. Diskevi- 
čius, 49 Washington Ave., Torring
ton, Conn. (209-211)

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav
411 Grand St., Brooklyn

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

STOKESJONAS 
512 Marion 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. Shalins 
(SHALINSKAS) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

Tel. Virginia 7-4499

laidotuves

nemoka 
miesto.
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Gaminami Europiško ir Amerikoniško sti
liaus. Puikūs lietuviško namų darbo, kilba- 
sai ir kepta paršiena; gasp^idoriškai nu

virti kopūstai ir barščiai.
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI

VĖLAI VAKARO.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir, žalių.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. RALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

t 
LAISNIUOTAS GRABORIUS

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamų kainą.

Puikiai (rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

žinių komentatorius

ROJUS MIZARA
Laisvės Radio Programa girdima į rytus iki Bostono. 

Pačiame Bostono mieste sunku girdėti. Bet Worcester, 
Mass, ir artima Bostono apylinkė girdi aiškiai.

Į vakarus Pennsylvanbjoje, kietosios anglies srityje: 
Scranton, Wilkes-Barre, Shenandoah, Minersville aiš
kiai girdisi.

Girdi net Binghamton, N. Y., Baltimore, Md. ir dar 
toliau.

Philadelphia girdi, bet pačiame miesto centre nevisi 
gauna. Kur arti didelių miesto elektros pajiegų, ten 
trukdo girdėjimą.

Reikale pasiskelbimų per Laisves Radio 
ar dėl programos, prašome kreiptis šiuom

Programą 
adresu:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

VIENINTELĖ lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĘ

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdyma

GREEN STAR BAR & GRILL
£3F NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Purė Kiekvieną Šeštadienį!
BJSl!TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brool^^ešta/ 

Presas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




