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KRISLAI
Čili Parlamente.
Tik Viena į Trisdešimts 

Metų.
Bakų Miestas.
“Apšvies“ Lietuvą.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Tolimoje Pietų Amerikos 
respublikoje čilį nuaidėjo bal
sas už išlaisvinimą Earl Brow
derio. Tai buvo parlamento 
narys Andres Escobar, kuris 
parlamento sesijoje kalbėjo 
už Browderio išlaisvinimą.

Toje Čįli parlamento sesi
joje buvo Jungtinių Valstijų 
kongresinė delegacija ir gir
dėjo Escobar kalbant.
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Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dicn- v v • •raseni i.
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Amerika Skiria 100 Milionų 
Dolerių Paskolos Sovietam 

Pirkt Karo Reikmenų
j

Sovietu Sąjunga Atsileis Jungtinėms Valstijoms Metalais 
ir Mineralais: Manganu, Platina, Asbestu ir Kt.

Kaip įkalinimas Tom Moon
ey ir Billings darė Amerikai 
gėdą visam pasaulyje, taip 
šiandien laikymas už kalėjimo 
sienų Browderio darosi tarp
tautiniu skandalu. Kai čia rei
kia kiečiausios tautinės vieny
bės prieš nacizmą, tai smar-1 Washington. — Federalės 
klausias iš j smarkiausių kovo- va)<]žios paskolų adminis- 

tratorius, Jesse H. Jones, 
atskirtas pagal prezid. Roosevelto pa

tvarkymą, padarė sutartį su 
Sovietų prekybos korporaci4 
ja Amtorgu Amerikoje, kad 
Jungtinės Valstijos duos So-

tojų prieš nacizmą tebelaiko
mas uždarytas ir keturiomis 
pilkomis sienomis 
nuo žmdnių ir kovų.

žinią
Oaklan-

Beje, labai liūdną 
skaitysite “Laisvėje 
do korespondencijoje. Ten ra
šoma apie Tom Moonej' ir sa
koma: “Kalėjimas taip pažei
dė jo sveikatą, jog vargiai 
daugiau jis pasikels iš lovos.“

Vadinasi, Tom Mooney svei
kata visai pašlijus. Panašiai 
kalėjimas be laiko nuvarė į ka
pus Eugene Debsą. Dabar tos 
pačios pilkos sienos naikina 
sveikatą Browderio.

Prezidentas Rooseveltas tu
rėtų išgirsti Amerikos žmonių

vietų Sąjungai 100 milionų 
dolerių paskolos, už kurią 
jie pirks sau karo reikme
nis šioje šalyje, o Sovietai 
atmokės šią skolą manga
nu, platina, chromitu, asbes
tu ir kitais Amerikai reika
lingais metalais ir minera
lais.

Raudonoji Armija ! Sovietų Laivynas
Atkariavo Miestą Nuskandino 45
Smolensko Fronte Nacių Laivus

Berne, Šveic., rugs. 18. — 
Sovietų kariuomenė galuti- 

balsą ir Browderiui atidaryti nai užėmė Jarcevo miestą, 
. apie 27 mylias į šiaurių ry

tus nuo Smolensko, ir atė- 
Tai bent unijos vadai: per nacių vieną SVarbiau- 

30 metų nešaukė savo unijos jų apsigynimo poziciją į 
konvencijos. Tiktai nariams §iaurjus nuo Smolensko, 

i kaip telefonu pranešė New 1 UOS’ 1 1įYorko Times’ui speciahs to 
laikraščio korespondentas.

Užimdami Jarcevo, rau- 
and Common Laborers Union, donaimiečiai užkilto pasi
kurtos konvencija dabar laiko traukimą kelioms stam- 
sesijas St. Louis, Mo. bioms dalims vokiečių armi-

Paskutinė šios unijos kon-į jos tarp Jarcevo ir Viazmos, 
vencija įvyko 1911 metais. O|kur jau 10 dienų kai sulai
kąs liūdniausia, kad tiems uni- kytas nacių ėjimas pirmyn. 

į kariuomenė į 
šiauriu vakarus nuo Ducoh- 
všinos smarkiai užpuolė vo
kiečius ir privertė juos pa-

kalėjimo duris.

konvencijos.
sukilus ir pasiskundžius teis
mui, teismas privertė 
konvenciją sušaukti.

Kalba eina apie Internatio
nal Hod Carriers, Building

Maskva. — Sovietų Bal
tijos Jūros laivynas paskuti
niais savo žygiais nuskandi
no du vokiečių naikintuvus, 
43 pergabenimo laivus ir 
vieną didelę valtį. Tie laivai 
ir valtis buvo pilni nacių 
kareivių, tankų ir kitų pa
būklų.

Vyriausias Sovietas apdo
vanojo garbės ženklais 156 
Raudonojo Laivyno oficie- 
rius ir jūreivius ir 143 lai
vyno lakūnus už pavyzdin
gą atlikimą savo pareigų 
kovoje.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 17. — Šiandieniniame pranešime Sovie

tų Žinių Biuras sako:
Naktį rugs. 16 į 17 d. mūsų kariuomenė visu frdntu 

vedė mūšius su priešu.
Pasėkoje didelių kautynių vienoje fronto dalyje vaka

rinėje linkmėje, mūsų kariuomenė sunaikino bei pagrobė 
60 priešo tankų, 24 kanuoles, 13 minų mėtytuvų, 316 šau
tuvų, 40 dėžių kanuolinių šovinių ir didelį daugį kitokios 
amunicijos.

Kitoje fronto dalyje vakarinėje kryptyje sovietiniai ar
tileristai per vieną dieną sunaikino ar rimtai sužalojo 
46 fašistų kulkasvaidžių lizdus, 10 minų mėtytuvų ir 15 
baterijų kanuolių, taipgi sunaikino 17 pėstininkų pože
minių slėptuvių ir susprogdino 5 amunicijos sandėlius.

Mūsų orlaiviai, sėkmingai bombarduodami priešo ka
riuomenės sutelkimus vienoje fronto dalyje šiaurvakari
nėje kryptyje, sunaikino 27 auto-sunkvežimius su priešo 
pėstininkais, 5 amunicijos trokus, 5 tankus ir vieną prieš- 
orlaivinių kanuolių bateriją ir užmušė beveik 150 ka
reivių. Mūsų orlaivių grupė, komanduojama pulkininkų 
Toropčino ir Danilovo, užpuolė priešo lėktuvų stovyklą ir 
sunkiai sužeidė 22 fašistu orlaivius tenai.

(Tąsa ant 7-to pusi.) .i-il Z i'/hK

aLAISVĖS” 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJAI

joms biurokratams pavyko ir Į Sovietu 
šia konvenciją prilioduoti sa- x:Qnv:n vr
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vo pasekėjais.

Angly ir SovietŲ Ka
riuomenė Teherane

Sovietinis Baku miestas gu-
ii prie Kaspijos jūrų. Tai di- Įsitraukti atgal su dideliais 

žibalo centras. Ypatin- Jiems nuostoliais. Tapę su- • 1 • j 1 • v jdelis
gai dabar karo metu šio mies
to vaidmenis padidėjo.

šiuo tarpu gręžiami šeši 
nauji žibalo šuliniai. Baku sri
ties žibalo darbininkai tikisi 
1942 metų gamybos planą 
baigti dar šiais metais.

Baku darbo žmonės supran
ta kruvinojo nacizmo pavojų 
ir jo atmušimui pasirįžę dirb
ti dieną ir naktį.

naikintos dvi šarvuotos na
cių divizijos.

(Ties Jarcevo raudonar
miečiai užmušė bei sužeidė 
10,000 vokiečių. . Be to, na
ciai prarado 100 lauko ka
nuolių,( 100 apkasinių pat
rankų ir daugį kitų ginklų 
ir amunicijos, kaip praneša 
Associated Press iš Mask
vos.

Teheran, Iran. — šešias
dešimt sovietinių tankų įva
žiavo į šiaurinius priemies
čius Teherano, Irano-Persi- 
jos sostinės, o anglų kariuo
menė atvyko į pietinius Te
herano priemiesčius.

Am. Legionas Užgyrė Prez 
Roosevelto Politiką, Remian 

čią Nacių Priešus

Pereito sekmadienio pikni
ke, kuris įvyko Cranford, N. 
J., prieina drg. Janiūnas ir 
sako: Mes bayonniečiai surin
kome $117 Sovietų medikalei 
pagelbai ir Čia priduoda. Gir
di, tai tik trijų vakarų 
vaisius. »

Įsitraukė darban ir 
bethiečiai. Drg. šaulys 
vė $49.

FAŠISTAI SPIRIA TURKIJĄ 
PRALEIST JU LAIVUS

I JUODĄJĄ JŪRĄ

BROLIUOJASI SOVIETŲ 
IR ANGLIJOS KAREIVIAI

IRANE
Maskva. — Sovietų ir An

glijos kareiviai Irane-Persi- 
joj draugiškai vieni kitus 
sutiko ir širdingai .sveikino
si. Raudonarmiečiai ir an
glų kareiviai kartu vaikšti
nėja, šnekasi ir broliuojasi.

; Nepaisant, kad žmonės aukojo kitiems svarbiems 
kalams, nepamiršta ir savo dienraščio. Šiuomi kartu 
vome aukų ir naujų skaitytojų sekamai:

J. žalimas, Worcester, Mass., $3.75.
Louis šilabaitis, Brockton, Mass., $2.00.
B. Krutienė, Elizabeth, N. J., $2.00.
K. Selemonas, Lewiston, Me., $1.00.
Mrs. M. Subach, Thomas, W. Va., $1.00.
M. Severinas,1 Rochester, N. Y., $1.00.
S. Raubienė, Cleveland, Ohio, $1.00.
Andrius Grimaila, Stamford, Conn., $1.00.
Antanas Navikauskas, New Canaan, Conn., $1.00.
Marta Baltrėnienė, Milford, Conn., $1.00.
Naujų skaitytojų prisiuntė: M. Novašinskienė ir E. Ci- 

bulskienė iš Nanticoke, Pa., dvi pusmetines prenumeratas 
ir per J. K. Navalinskienę iš Binghamton, N. Y., pus
metinę prenumeratą.

Už $1.00 šešiom savaitėm prisiuntė naujų skaitytojų: 
V. Maurukas, Shenandoah, Pa.; John Vaivada, Roches
ter, N. Y. (2); J. Smalenskas, Baltimore, Md.; J. Bal
sys, New Britain, Conn.; M. Severinas, Rochester, N. Y.; 
A. K. Raila, Montello, Mass.; ir A. J. Orlen (Glen Edith), 
Webster, N. Y.

Tariame širdingai ačiū už tokią puikią kooperaciją ir 
tikimės, kad ateityj sulauksime vėl gražios paramos, kaip 
čia suminėta. Prašome įsitėmyti, kad visi 1941 metai lai
komi Jubilėjiniais metais.

“Laisvės” Administracija.

SAKOMA; KAD NACIAI AT
KIRTĘ KRIMĄ NUO 

PIETŲ UKRAINOS

darbo
Ankara, Turkija. — Na

ciai ir Italija daro spaudi
mą Turkijai, kad praleistų 
per Dardanellų sąsiaurį į 
Juodąją Jūrą trylika neva 
Bulgarijos karinių laivų, ku
riuos Italija “pardavus” 
Bulgarijai.

Anglija, protestuodama, 
už reiškė, kad anglai atakuos 
kiekvieną karini laivą, ku
ris mėgins plaukti į Darda
nčius.

Tarptautinės sutartys yra 
uždraudusios Turkijai pra- 
ileidimą svetimų karimi} lai-

( ąsa ant 7-to puslapio) Vų per tą jūrų “rankovę”.

eliza- 
prida-

Numatoma, kad Sąjunginin
kai. Užpuls Italiją

r ei
ga-

Legiono Suvažiavimas Atmetė Sumanymą Reikalaujantį, 
Kad Amerika Neduotų Paramos Sovietų Sąjungai

Milwaukee, Wis. — Ame- i jos Amerikai, kuri būtų ga- 
rikonų Legionas (veteranų 
kareivių ir oficierių organi
zacija) savo suvažiavime i 
rugs. 17 d. vienbalsiai ir 
entuziastiškai priėmė rezo
liucijas, kurios reikalauja 
panaikint Amerikos bepusiš-! 
kūmo įstatymą ir nušluoti 
šalin suvaržymus, kurie iki 
šiol neleido siųst Amerikos' 
armiją ir laivyną, apsigyni-i 
mo tikslais, į priešo fronto 
linijas.

I Pamatinė rezoliucija sa
ko: 1 i

“Mes pasitikime ir pasi
žadame remt mūsų valdžią, 
mūsų prezidentą ir mūsų 
karo ir laivyno ministeri
jas.

“Dabartinis mūsų visaša- 
liškas tikslas yra sumušti 
Hitlerį ir viską, ką jis at- 
istovafija... Mes šaukiame 
visus mūsų šalies žmones 
laikytis vienybės, siekiant Hitlerį, 
to tikslo. T • jLegiono suvažiavimo de- 

“Pamatinis dalykas šalies legatai nubaubė senatorių 
gynime yra galimybe mum b. Champ CIarką, kuris kal

bėjo prieš Amerikos para
mą Sovietams.

Po ginčų, suvažiavimas 
874-riais balsais prieš 604 
atmetė sumanymą, reikalau
jantį neduot paspirties So
vietų Sąjungai.,

Amerikonų Legionas turi 
bent pustrečio miliono na- 

Mes norime tokios armi- riu.

ina stipri pasitikt bet kokią 
ataką pirma, negu jinai at
eis, ir nuvyt priešą atgal 

■ taip, kad mūsų namai liktų 
nepaliesti ir mūsų šeimos 
saugios. Jeigu reikia kovot, 
idant apgint Jungtines Val
stijas, mes būtinai reikalau
jame prisiruošt kariaut už

I Jungtinių Valstijų ribų.”
Raportuodamas už Legio

no suvažiavimo mažumą, 
Jack Abrams siūlė, kad Le
gionas ir,dabar pareikštų, 
kad jis nusistatęs prieš ko
munizmą, ir griežtai parei
kalautų, kad Amerikos val
džia neduotų jokios paramos 
;Šovietų Sąjungai iš Lease* 
'Lend (paskolų) fondo. Se
natorius Tom Connally ragi
no atmest tokį Abramso su
manymą, nes tai varžytų 
prezid. ir kongresą kas lie
čia teikimą pagalbos sovie
tiniams kovotojams prieš

SOVIETAI ATMETĖ NACIUS 
9 MYLIAS ATGAL LE

NINGRADO FRONTE

patiem eit karu prieš prie
šą, jei karas neišvengiamas, 
ir tokiu būdu užkirsti kelią 
priešui pirma užpult mus. 
Tas gabumas reikalauja pa
naikint visus geografinius 
apribojimus kas liečia siun
timą karo jėgų ir tinkamą 
parūpinimą planų ir medžia
gų. 

a

Sovietai Sunaikino 500 Naciy Tankų ir 194 
Orlaivius Ties Briansku; Vokiečiai 

Prarado 20,000 Kareivių

Lietuvos nacių komisaras 
Renteln pasiskyrė “švietimo 
reikalams“ patarėju Dr. Ger- 
mant-Meškauską. O tas Ger
inant yra išgama ir niekšas 
numerio pirmo. Smetonos re
žimo laikais jis tarnavo. Sau
gumo depąrtmente. Vieną al
gą gavo nuo Smetonos val
džios, o kitą nuo nacių geš- 
tapo (specialės vokiečių poli
cijos), kuriai tarnavo kaipo

Washington, rugs. 18. — 
Girdėt, kad Anglija ir jos 
sąjungininkai rengiasi atei
nančią žiemą užpulti pačią 
Italiją, ne tik jos kolonijas.

Mussolinis atsidurtų ypač 
sunkioje padėtyje, jeigu 
Hitleris priverstų dalį Ita
lijos karo laivyno perplūk-, 
dyt į Juodąją Jūrą prieš So
vietus.

Maskva, rugs. 18. — So
vietų .tkariuomenė vėl pra
dėjo smarkiai kontr-atakuot 
vokiečius Leningrado fron
te ir atgriebė kelis kaimus 
arti miesto.

Leningrado radijas prane
ša, kad vienoje svarbioje

London, rugs. 18.—Ang
lai girdėjo, kad vokiečiai pa
siekę Perekopą, siaurą že
mės kaklą tarp pietinės Uk
rainos ir Krįmo pusiausalio, 
esamo tarp Juodosios įr Azo
vo Jūrų. Spėjama, kad na
ciai tuomi perkirtę Sovie
tam susisiekimą^ sausžemiu šio fronto dalyje raudonar- 
su Krimu.

Bet Sovietai gali laivais 
pristatyt reikmenų savo ka
riuomenei ir gyventojams 
Krime.

miečiai atmetė nacius atgal 
devynias mylias ir trečdalį.

Vokiečiai dieną ir naktį 
atakuoja Sovietus Leningra
do fronte.

- Tokio, rugs. 18.—Chinai Stockholm, Švedija, rugs. 
18.—Naciai Norvegijoj kas-

ORAS. — šį penktadienį 
giedra, vidutiniai šilta.

bombomis užmušė 30 japonų diėn areštuoja vidutiniai po pauuuų, jac
ir jų pakalikų Nankinge ir 100 žmonių kaipo Hitlerio Taipgi prarado 500 tankų, 
Kantone, Chinijoj. priešų. ,70 šarvuotu automobiliu.

Maskva, rugs. 18. — Rau- 1,525 auto-sunkvežimius, 194 
donoji Armija ištaškė me
chanizuotas ir šarvuotas vo
kiečių jėgas ties Briansku, 
į pietų rytus nuo Smolens
ko. Sovietinė kariuomenė 
sunaikino du trečdalius na
cių, kuriem komandavo ge
nerolas Heinz Guderian. Tai 
tas pats generolas, kurio 
komandoje vokiečiai 1940 m. 
vasarą žaibišku smarkumu 
prasilaužė per Franci jos
Maginot tvirtumų liniją ir 
apsupo francūzus iš užnu- 
garės. Bet dabar, susidū
rus su skaudžiai mušančiais 
Sovietų tankais, jis tapo su
pliektas.

Tame mūšyje arti Brians- 
ko vokiečiai prarado 20,000 
kareivių, užmuštų, sužeistų 
bei nelaisvėn paimtų; jie

orlaivius, 85 sunkiuosius 
kulkasvaidžius,y51-ną apka
sų patranką, kelis tūkstan
čius šautuvų ir didelį daugį 
artilerijos šovinių ir šautu
vinių kulkų.

VOKIEČIAI NUŽUDĖ 50 
SERBŲ KOMUNISTU

priešų. 70 šarvuotų automobilių,

Budapest, Vengrija. — 
Pranešama, kad naciai Ju
goslavijoj nužudė dar 50 

j serbų komunistų iš laikomų 
| koncentracijos stovyklose 
už tai, jog kas ten užmušė 
vieną nacių kareivį. 

----- ■-----
Berlin, rugs. 18. — Naciai 

Varšavoj nusmelkė mirtin 
vieną lenką, kad jis be jų 
leidimo skerdė gyvulius ir 
pardavinėjo mėsą.
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Amerikos Liaudies Konferencija 
Fašizmui Nugalėti

Spalių 3, 4 ir 5 dienomis, Clevelande į- 
vyks Amerikos Liaudies Mobilizacijos 
Konferencija. Tai bus labai svarbi kon
ferencija, kurioj dalyvaus tūkstančiai de
legatų iš visos šalies, atstovaujančių mili- 
onus žmonių.

Konferencijos šaukime sako: Nacių ti
ronija grūmoja Amerikai. Kad tvirčiau 
apvienijus Amerikos liaudį kovai prieš tą 
baisų tironijos siaubimą, Amerikos Liau
dies Mobilizacijos Centro Komitetas ir 
šaukia šią visos šalies atstovų konferen
ciją.

Nacionalės organizacijos ir darbo uni
jos kviečiamos prisiųsti po du delegatus, 
o lokalinės — miestų tarybos ir atskiri 
unijų lokalai po vieną delegatą. Pagal šį 
patvarkymą, lietuvių tokios organizaci
jos, kaip Literatūros Draugija, Liet. Dar
bininkų Susivienijimas, Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoj ir panašios gali siųsti 
po du delegatus, o apskričiai bei kuopos 
po vieną.

Amerikos liaudis turi baisų ir žiaurų 
priešą prieš savę — fašizmą. Jeigu Hit
leriui pavyktų nugalėti Sovietų Sąjungą 
ir Angliją, tai jis užvaldytų Europą, Azi- 

' ją, Afriką ir tada visu žiaurumu užpultų 
ant Anjerikos. \

Ši konferencija aptars,Jkaip Amerikos 
liaudis, kuri iš gilumos ^širdies neapken
čia fašizmo, gali padėti sumušti Hitlerio 
razbaininkiškas gaujas. Kaip Amerikos 
liaudis gali prisidėti prie pagelbėjimo 
pravesti gyveniman būsimos Maskvoje 
Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Amerikos 
konferekcijos nutarimus. Kas reikia da
ryti, kad pastojus kelią Hitlerio veiklai 
Amerikoj, kurią praveda Hearstas, Lind
bergh, Wheeler, McCormick, Roy How
ard ir kiti, sudarydami pavojų Amerikos 
demokratijai, liaudies laisvei ir iškovoji
mams. Konferencija aptars ir kitus labai 
svarbius klausimus,' liečiančius liaudies 
gerovę ir apsigynimą.

Lietuvių organizacijos privalo rinkti 
delegatus ir siųsti į minėtą konferenciją. 
Atminkite, kad prieš mus dubeltavos pa
reigos: padėti sumušti hitlerizmą, kad iš
laisvinti Lietuvą ir sumušti fašizmą, kad 
apsaugojus nuo to baisaus pavojaus 
Ameriką!

” Bulgarija Velkama į Karo Gaisrą
Pas mus jau ne kartą buvo rašyta, kad 

Bulgarijos liaudis yra didelė Sovietų Są
jungos tautų draugė. Net pats Bulgarijos 

•r karalius kadaise yra pasakęs, būtent, kad 
Bulgarijos karališkoji šeima yra pro-ita- 
liška, kariuomenės vadovybė — pro-vo- 
kiška, pro-naciška, o liaudis — pro-sovie- 
tiška.

Vokiečių kariuomenės buvimas Italijoj, 
. nacių šeimininkavimas toje šalyje per ke- 
. lėtą mėnesių, aišku, dar labiau bulgarų 
| liaudį nustatė prieš vokiškus nacius ir 

7. padarė didesniais draugais Sovietų Są- 
tt jungos tautų, šiandien kovojančių prieš 

. pasaulio pabaisą — fašizmą.
Tačiau, nepaisant to, Bulgarijos valdy

tojai pasirįžo įvelti savo kraštą į karą 
f.i prieš Sovietų Sąjungą. Tiesa, jie nuo to 

ginasi, jie sakosi nenorį kariauti su So
vietais; jie net skelbia, būk Sovietų vy- 
“riausybė be reikalo juos, valdytojus, kri- 

tikuojanti. Bet faktas pasilieka faktu, 
kad Bulgarijos karaliaus Boriso valdžia 
talkininkauja Vokietijos fašistams, užė- 
inusiems Bulgariją. Vokiečiai ir italai 

' naudoja. Bulgarijos pajūrį pasiruoši
mams pulti Krymo pussalį. Ir todėl Mo- 

♦ lotovas įspėjo Bulgarijos karaliaus val
džią, kad tokis josios žygis nebus tole-

ruojamas; kad tas viskas veda prie karo.
Nereikia nei aiškinti, kad Sovietų vy

riausybė, kuri visuomet tęsė taikos po
litiką, nenori matyti Bulgariją įveltą į 
karą. Bet jeigu Bulgarijos vyriausybė, 
palaikydama (formaliai) draugiškus san
tykius su Sovietais, slaptai suokalbiauja 
prieš juos, tuomet tylėti nebegalima. Ge
riau turėti priešą viešą, o ne slaptą — 
apsimetėlį, kuris viešai kalba vienaip, o 
daro kitaip.

Tuo būdu, atrodo, Bulgarijos valdo
vams pavyks to krašto liaudį įtraukti į 
karą prieš tą šalį, kurią jinai visa savo 
siela myli ir gerbia!

Bet-ateis laikas, kai toji liaudis suves «» 
sąskaitas su tais, kurie atlieka tokius kri- 
minališkus darbus!

. — . —.— . __

Uruguajaus. Komunistai
Uruguajiečių lietuvių laikraštis “Dar

bas” rašo:
“Rugpjūčio 8. prasidėjo Urugvajaus 

Komunistų partijos kongresas, kuris te
sėsi kelias dienas. Per kongresą buvo 
duoti platūs pranešimai iš Partijos dar
bų, apie jos atsiekimus ir padarytas klai
das. Iš pranešimų paaiškėjo, kad Komu
nistų partija, paskutiniu laiku, daro la
bai didelį progresą, bet vis dar negalėjo 
išvystyti plačia papėde to ęlarbo, kaip kad 
turėtų būti, nes nepersenas partijos ap
sivalymas nuo vidujinio priešo, negalėjo 
taip greit išeit iš to sektaristinio, priešų 
įsąmoninto rato, kuris silpnino partijos 
eiles ir dar iki šiol vis dar atsiliepia toji 
piktžolė, kol galutinai bus iš pamatų iš
rauta.

“Kongrese dalyvavo Kompartijos ats
tovai iš visų Urugvajaus provincijų, ku
rie supažindino su darbininkų ir valstie
čių gyvenimu ir jų kovomis. Taipgi daly
vavo atstovai iš kaimyninių respublikų, 
Argentinos ir Čilės. Šių šalių atstovai 
plačiai supažindino kongresą su ten e^ąn- 
čiomis partijų veiklomis ir dideliais atsie- 
kimais, kur nežiūrint fašistų ir visokių 
klasei priešų provokatoriškų trukdymų, 
partijos turi didelius atsiekimus, vieni
jant darbo klasę prieš fašizmą^

“Šis kongresas sustiprino ir nutiesė 
kompartijos politinę liniją, kuria einant 
bus vengiama praeitis kląidų: ir bus dir
bama tikroje revoliucinėje marksizmo — 
leninizmo — stalinizmo dvasioje.”

Ku Klux Klanas, Bundas ir 
Amerikos “Firsteriai”

Vienas radijo komentatorius, Bernet 
Hershey, aną dieną pareiškė per radiją, 
kad šiuo metu Ku Klux Klanas, vokiečių 
Bundas ir “tikrų amerikiečių, patrijotų” 
American First Committee yra sudarę 
konspiraciją prieš viską, kas Amerikos 
žmonėms yra brangu ir šventa.

Ku Klux Klanas, kaip žinia, jau senai 
veda kampaniją prieš katalikus, žydus ir 
negrus. American First Committee, nors 
oficialiai to nepareiškė, neoficialiai re
mia anti-semitizmą. Nes jeigu tasai ko
mitetas anti-semitizmo neremtų, tai jis 
būtų pasmerkęs Lindberghą už jo anti
semitinę kalbą, sakytą Des Moines, Iowa, 
Rugsėjo 11 d. Na, o vokiečių Bundas jau 
senai yra žinomas kaipo nacių organiza
cija. Tiesa, Bundas pastaruoju metu vie
šai mažai kur rodosi, bet slaptai jis vei
kia kaip veikęs.

Visos trys šitos organizacijos eina iš
vien, kita kitą paremdamos, nurodo p. 
Hershey. Ir jis paduoda tam eilę pavyz-

Mes pilnai sutinkame su p. Hershey iš
vadomis. Bundas ir Ku Klux Klanas jau 
seniai Amerikos žmonėms buvo gerai ži
nomi, kaipo anti-amerikinės organizaci
jos, kaipo didžiausią žalą darančios Ame
rikos žmonių gyvenimui įstaigos. Prie jų 
šiuo metu prisideda ir American First 
Komitetas, išstatydamas p. Lindberghą 
priešakiu su šlykščia anti-semitine kal
ba.

Amerikos žmonės privalo tuos faktus 
turėti galvoje ir jie turi kovoti prieš to
kias organizacijas, kurios skleidžia hit
lerizmą!

Kaip Amerika Sučiupo Hitle 
rio Šnipus?

Hitlerio s v a r b iausias 
ginklas kitų šalių pavergi
mui, tai jo šnipų — Penk
tos Kolumnos veikla. Su pa- 
gelba šnipų jis lengvai už
kariavo Norvegiją, Holan- 
diją, Belgiją ir Franciją. 
Sunkiau Hitleriui buvo ka
riauti Graikijoj ir Jugosla
vijoj, kurios griežčiau vedė 
kovą prieš Hitlerio ir Mus- 
solinio šnipus. Visiškai su
smuko Hitlerio Penkta Ko- 
lumna Sovietų Sąjungoj, 
kur liaudis ir valdžia veda 
griežtą kovą sunaikinimui 
tų bestijų!

Kada keli metai atgal So
vietų valdžia sušaudė Hit
lerio šhipus generolus — 
Tuchačevskį, Pumą, Ubore- 
vičių ir dar kelis kitus, tai 
Hitlerio agentai ir jo šali
ninkai baisiai puolė Sovie
tus. Ir žinoma kodėl, nes tai 
buvo sušaudyta Sovietų 
mirtiniausi priešai, ne So
vietų, bet Hitlerio generolai. 
Tą dabar supranta kiekvie
nas. Jeigu Franci ja būtų 
sušaudžius Daladierį, admi
rolą Darlaną, generolus Pe
tain ir Weygandą, tai šian
dien Francijos liaudis nedė
tų galvą po giljotina, bet 
būtų laisva ir kovotų prieš 
budelišką fašizmą.
šnipavimas . ir Kontr-šni- 

pavimas
Sovietų Sąjungos spauda 

jau keli metai atgal įspėjo 
Jungtines Valstijas, kad A- 
merikoj labai atvirai veikia 
Hitlerio, Mussolinio ir Ja
ponijos šnipai. Anais me
tais New Yorke buvo su
gauta Hitlerio šnipų gauja, 
kurią nuteisė šios šalies fe- 
deralis teismas.

Bet Hitlerio šnipavimas 
nesulaužytas. Jis turėjo ir 
dar turi dideles šnipų gau
jas Jungtinėse Valstijose, 
kurios visaip kenkia šios ša
lies gerovei. Hitlerio agentų

yra visokių, vieni užsiima 
sabatažu, vagia orlaivių ir 
kitų ginklų planus*ir juos 
pristato į Vokietiją. Kiti 
veikia politiniai, kenkdami 
Amerikos pagelbai, teikia
mai Anglijai ir Sovietų Są
jungai, kad sumušti Hitle
rio militarizmą ir taip ap
saugojus Ameriką nuo fa
šizmo. Kiti tik rašo arba 
Hitlerio raštus perspausdi
na ir tuo keliu tarnauja hit- 
lerizmui, kenkia Jungti
nėms Valstijoms.

Bet šį kartą mes pakalbė
sime apie Hitlerio šnipų

blausias Amerikos liudinin
kas prieš Hitlerio šnipus.

William G. Sebold gimė 
Vokietijoj, Mulheim - am - 
Ruhr sodžiuje, 1899 metais. 
Jis Pirmame Pasauliniame 
Kare dalyvavo Vokietijos 
armijoj, kaipo kulkasvaidi- 
ninkas. 1922 metais išvažia
vo iš Vokietijos į Pietų A- 
meriką, o vėliau atvyko į 
Jungtines Valstijas, kur 
1936 metais tapo Amerikos

W. G. Sebold du kartus 
buvo grįžęs į Vokietiją. Ka
da jis, 1939 metais, grįžo į

tapti šnipu arba nariu “Ge- 
selschaft.”

Mokina Kaip šnipinėti 
f

Po to Seboldas persikėlė 
gyventi į Hamburgą, kur jis 
buvo mokomas, kaip šnipi
nėti, kaip po trupinėlį su
rinkti svarbiausias žinias, 
kaip jas perduoti, kaip skai
tyti slaptraštį (“code”) ir 
kaip slaptraščiu siųsti ži
nias bei kitų šnipavimo 
technikos dalykų.

Kada Seboldas jau buvo 
išmokytas ir pasirengė grįž
ti atgal į Ameriką, tai šni
pų galva Dr. Ritter užklau
sė jo: “Ar jis ką nors žino 
apie Carl L. Norden Inc. 
fabriką, kuris gamina spe
cialius prietaisus, kaip bom
bas pataikyti iš orlaivių.

gaują, kuri veike New Yor- Vokietij tai jau ten vieš. Nacių šnipų galva labai in- 
ko apylinkėj ir kuri pateko patavo Hitlerio gaujos iri teresavosi^ tuo fabriku. Se- 
! Jungtinių Valstijų vai- ggi baisaug užpuo boldas pažadėjo gauti prie- 
dzios rankas, lai jau antra H taisą, nes jis turi ten pazis-
Hitlerio šnipų gauja sėdi 
teisme.

Hitlerio šnipavimas yra 
tam, kad surinkti žinias 
apie Amerikos orlaivių, tan
ku, kanuoliu, karo laivu ir 
kitą apsigynimo industriją. 
Hitlerininkai gaudo viso
kias žinias. . 1

Prieš tą šnipavimą Ame
rikos vyriausybė yra pri
versta pastatyti savo apsi
gynimo veiklą, kuri vadina
si kontr - šnipavimas, arba 
veikla prieš šnipus.

Hitlerininkai Grūmoja 
Mirčia

Jau pirmesniame teisme 
buvo iškelta, kad Hitlerio 
šnipai turėjo planus nužu
dyti tam tikrus Amerikos 
karo žmones, kad pačiupti 
New Yorko apsigynimo pla
nus.

Dabartiniame teisme iš
kilo viešumon, kad Hitlerio 
šnipai po prievarta priver
čia tulus vokiečius šnipinė
ti, kas su jais nesutinka, tai 
tiems grūmoja mirčia.

Kaip tą naciai atlieka, 
geriausiai iškėlė viešumon 
vokietys inžinierius William 
G. Sebold, kuris yra svar-

limo ant pasaulio. Hitlerio 
šnipai sužinoję, kad Sebold 
yra Amerikos pilietis ir in
žinierius jau Hamburgo 
prieplaukoj pasitiko jį. Tai 
buvo du vyrai civiliais dra
bužiais; kurie tuojau pradė
jo klausinėti apie Ameriką.

Kada Sebold pasiekė savo 
namus, tai jis gavo laišką 
nuo Hitlerio vieno iš šnipų 
vadu Dr. Otto Gassnerio 
prašant jį turėti kartu pie
tus ir pasikalbėti apie “se
nus laikus.” Sebold nujaus
damas kame dalykas nesi
skubino matyti Gassnerį. 
Tada sekė Gassnerio laiškas 
po laiško, o vėliau Seboldas 
gavo grūmojimą, kad jeigu 
jis nepasimatys su juomi, 
tai jis niekados iš Vokieti
jos negalės išvažiuoti ir jį 
laukia mirtis. Ir kad jis ne
galėtų išvažiuoti, tai naciai 
pavogė jo amerikinį paspor- 
ta. c

Pagaliau Sebold pasima
tė su daktaru Otto Gassne- 
riu ir kitais fašistų šnipų 
vadais Dr. Ritter ir Hein
rich Sorau, pastarąjį per
statė “Dėdė Hugo.” Pasi
kalbėjime ;
buvo pasakyta, kad jis turi

taisą, nes jis turi ten pažįs
tamų. Tada Dr. fetter jam 
pareiškė:

— Nesirūpinkite, nesirū
pinkite, mes jau turime 
tuos prietaisus pas save.

Ir tada Ritter pranešė, 
kad tame fabrike dirba tū
las Herman Long, kuris la
bai svarbus žmogus ir įsakė 
Seboldui, kad tas perduotų 
Longui, juk pastarasis turi 
grįžti į Vokietiją per Japo
niją. Kad Long žinotų, su 
kuomi turi reikalą, tai Rit
ter davė jam pažinimo ženk
lų žodžius — “Password,” 
kurie buvo: “Greetings, 
Rantazau, Hamburg.”

(Bus daugiau)

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Amerikiečiui, Rochester, 

N. Y. — Korespondencija 
apie tą pikniką parašyta ne
rimtai. Atleiskite, negalėsi
me 1 sunaudoti “Laisvėje.” 
Rašant apie bile grupės pa
rengimą reikia rimtai ir 
faktiškai rašyti.

vtea01kad iSŽ Klausimai ir Atsakymai

sunaikintas!saugumas bus pilnai užtikrintas, kai pasaulio pabaisa—fašizmas—bus

Klausimas:
Gimiau Lietuvoje. Vyras 

miręs. Išsiėmiau pilietystės 
popieras vasario 15 d. Mano 
sūnūs, irgi gimė Lietuvoj. 
Ar jis tapo piliečiu mano 
natūralizacija? Jis atvyko 
pas mane tik prieš dviejus 
metus, 16 m. amžiaus dabar.

Atsakymas:
Taip. Tamstos sūnus da

bar yra Amerikos pilietis. 
Jis tapo piliečiu, kuomet 
tamsta tapai piliete. Sulig 
įstatymo, kuris p r a d ėjo 
veikti sausio 13 d., 1941 m. 
sveturgimis vaikas, legaliai 
įleistas į Jung. Valstijas 
pastoviam apsigyvenimui, 
tampa Amerikos piliečiu, 
jeigu abudu jo tėvai yra 
Amerikos piliečiai prieš jam 
tampant 18 m. amžiaus, ar
ba jeigu vienas tėvas miręs, 
ir kitas tampa piliečiu prieš 
vaikui sulaukiant 18 m. Ka
dangi šito vaiko tėvas miręs, 
jis motinos naturalizavimu 
tampsta piliečiu.

„ W... . -
DBFtND America by giving full aid to ths soviet manon

t Britain and all nations who fight against hitler. •

600,000 NACIŲ ARMIJOS 
BULGARIJOJ

Istanbul, Turkija. — Pra
nešama, jog Bulgarijoj su
burta 600 tūkstančių nacių 
kariuomenės maršuot prieš 
Sovietus. Numatoma, kad 
bus pertraukti diplomati
niai ryšiai tarp Bulgarijos 
ir Sovietų Sąjungos.

Maskva. — Sovietų jėgos 
sunaikino ir visus tuos na
cius, kurie antruoju žygiu 
buvo išsikėlę į Gesei salą,

Amerika turi padėti Sovietų Sąjungai ir Anglijai juo greičiau apsidirbti su hitlerizmu. Baltijos Jūroj.
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HITLERIS TAI NE NAPOLEONAS

Trečias puslapis
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ga Mielėse moki Šaudyt Lėktuvus
MedžiagoS Gimdančias Faktai Apie Kūdi

Vėžio Ligą kiy ParalyžiųNew Yorko Times redak- po, Hitleris, matyt, tikėjosi do daugiau naudos sau 'už- 
cinis straipsnis taipgi pri- laimėti, 
mena, kad Hitleris savo žy-| .. . ..avi w mi (u prucviiLų . v o / Napoleono armija kelia-

tų iš priešlėktuvinės kanuo- ^Je P,r!es Sovietus gana, to-IV* 11 n T-T i 4~ 1 i/» 1 /Ai. nuo Francijos
_____ __ ; N apoleono,ia^m5a. 

kuris įsiveržė i Rusija 129 sPain.aivs; 
£ v i h n n m r? 11

metai atgal:
“Hitleris užpuolė Rusiją

Įpratint naujoką patai
kyt 60 iki 75 procentų kar-ChloAgos U n i v e rsiteto 

profesorius T. R. Hogness 
atrado mielėse medžiagą en- 
zymą, kuri būtinai reikalin
ga kvėpavimui ir iš oro gau
namo deguonies paskleidi- 1 daugiau kaip 10 tūkstančių 
mui tarp bilionų ir bilionų 
kūno celių-narvelių. Ta me
džiaga p a vadinta “Cyto
chrome C reducase No. 1”. 
Sako, kad be jos negalimas 
būtų kvėpavimas. Pačiose 
mielėse jos yra taip mažai, 
jog reikėtų 500 tonų mielių, 
idant išskirt vieną svarą 
tos medžiagos. Suprantama, 
kad žmonės ir gyvuliai šiek 
tiek jos gauna iš vieno bei 
kito maisto, nors dar ma
žiau negu- jos yra mielėse, 

‘_f- bet ganėtinai, kad galima 
kvėpuot ir palaikyt gyvybę.

Tas pats mokslininkas at
rado mielėse ir kitą enzy- 
mą, kuris pavadintas tuo pa
čiu vardu, tiktai su No.2. 
Šis enzymas esąs būtinai 
reikalingas širdies veikimui 
ir raumenims gauti jėgos 
iš maisto.

lės j judantį baliūnuka ar !* 
į lėktuvo pavidalą ore, ‘tam operatoriaus 
pirmiau reikėjo išeikvot

Vaistas nuo Plaukų 
Pražilimo

Atlantic City, N. J. —Su
važiavimui Amerikos Che
mikų Draugijos praeitą sa
vaitę pranešė profesorė Ag
nes Fay Morgan, jog bandy
mais Californijos Universi
tete buvo pražilusiem gyvu
liam ir kai kuriem žmonėm 
vėl sugrąžinta prigimtinė 
jų plaukų spalva su pagalba 
vitamino iš B grupės. Tas 
ypatingas vitaminas yra va
dinamas para-amino-benzoic 
acid (rūkštis).

Apie panašius patyrimus 
pranešė ir dr. Stejan Ans- 
bacher, direktorius Tarp-* 
tautinėsi Vitaminų Korpora
cijos laboratorijų, iš New 
Yorko.

Tas vitaminas nuo žilumo 
dar nėra dirbamas plačiai 
publikai pardavinėt.

Tūli kiti mokslininkai pa
reiškė, jog dar praęis kiek 
laiko, kol bus nuodugniau 
ištirta šio vitamino veiki
mas kaipo gyduolės nuo pra- 
žilimo.

NACIAI NUŽUDĖ DAR 10 
POLIT. KALINIŲ PARYŽIUJ

Paryžius, rugs. 16.—Gene
rolas Heinrich von Stuelp- 
nagel, komandierius nacių 
kariuomenės, u ž i m ančios 
siaurinę Francijos dalį, pra
nešė, kad jie Paryžiuje su
šaudė dar dešimt politinių 
kalinių iš tų desėtkų tūks
tančių, kurie suvaryti į kon
centracijos stovyklas. Jie

šovinių ir ilgoko laiko la
vintis. Bet pusė metų atgal 
Amerikos pulkininkas Oscar 
D. McNeely ištobulino prie
taisą, kuris sutaupo apie 
10,000 šovinių kiekvienam 
naujokui ir žymiai sutrum
pina lavinimosi laiką.

Jo išradimas yrą dėžė de
vynių pėdų ilgio ir pustre
čios pėdos pločio, su šaudy- 

>mo įtaisu nustatomu pana
šiais ratukais, kaip kad tik
rieji ratai, kurie vartojami 
nutaikyt šovinius iš prieš
lėktuvinių kanuolių. Dėžėje 
yra judantieji pavidaliukai 
lėktuvų, į kurios taikoma 
panašiai, kaip į orlaivius, 
atitinkamais š a u d ančiojo 
įrankio pasukimais vienon 
bei antron pusėn ir vamz
džio pakėlimais bei nuleidi
mais.

Su šiuom išradimu galima 
praktikuotis ir viduj, bile 
ore. Ir kurie naujokai lavi
nosi juomi, tai ir tikromis, 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis tuojau pataikė į tikslą 
penkis kartus geriau negu 
kiti, kuriem buvo leidžiama 
iš pat karto daryti pratimus 
pačiomis priešlėktuvinėmis 
kanuolėmis.

Šis išradimas, beje, atitin
ka tik mažesnėms priešlėkt 
tuvinėms'kanuolėms, 30 iki 
50-to kalibro, bet ne dides
nėms.

vo pėsčia ir raita. Hitlerio
■ keliavo ratais ir 

Turėdamas gazo
lino inžinus, tankus< galin- 
'čius nuvažiuot daugiau kaip 
po 30 mylių per valandą, ir

ryte birželio 22 d., beauš- oriaivįus lekiančius daugiau 
tant,” rašo ‘Times’: i onn ----

“Napoleonas 1812 m. bir- < 
želio 21 d., sekmadienį, atvy-- dyt “kllp“‘jo 
Irn iki vinnncj nr nvipni rnv- k .ko iki vienos ar dviejų my
lių nuo Rusijos sienos; birž.

(Lietuvos) žemę, stovėda
mas vakarinėje Nemuno pa
krantėje, o birž. 23 d. j p ka
riuomenė permetė tris pon- 
toninius tiltus per tą upę, ir 

įpirmieji jo armijos būriai į- 
žengė į Rusijos žemę.

Žiauriausia Gorila
— Dovana Rooseveltui

ėmime Smolensko.
“Ale pirmosios dalys. Na

poleono armijos įžengė į nakrėčiai nuo suodžių gauna 
Maskvą rugs. 14 d. ir Napo- vėžio H Paskui Vokietijoj 
leonas jiats į ją atvyko jr japonijoj buv0

Jau nuo 1775 metu buvo 
žinoma Anglijoj, jog kami- Pirmas s v arbus faktas 

apie kūdikių paralyžių yra 
tas, kad permažai apie jį te
žinoma. Dar niekas nesuži
nojo, kaip veikia bakteri
niai tos ligos nubdai; kas 
reikia daryti, kad žmogus 
tikrai galėtų apsisaugo! nuo 
kūdikių paralyžiaus ir kaip 
išgydyt susirgusį.

Tačiaus jau yra sužinota 
eilė dalykų apie šią ligą.

Tai yra nugarkaulio sma- 
genų, kartais ir galvos sma- 
genų nervų ligą, o ne rau
menų ligą, kaip daugelis ne
teisingai įsivaizdina. Tiesa, t 
paprastai sugenda ir atitin-’ 
kami raumenys, bet ne pa- - 
tys savaime, o dčl to, kad 
juos valdžiusieji nervai su
gedo. *1

Jeigu nugarkaulio sma- 
genų celės-narveliai tik bis-

■■■»?1

■■

atrasta, 
' jog pas žmogų gali išsivys- 
tyt vėžys nuo įvairiu me
džiagų, iš' kurių susidaro 
smala pagaminta iš kasyklų 
anglies. 1932 m. Anglijos 
mokslininkai įrodė, kad pe- 

[lės gali gaut vėžio ligą nuo 
I dirbtinio angliavandžio (hy- 
| d r o c a rbono), kuris yra 
junginys grynanglio ir van
denilio (hydrogeno).

Buvo nužiūrima, jog to
dėl prisimeta vėžys gyvu
liams ir žmonėms, nuo tų 
medžiagų, kad ju moleku
les — mažutėlės chemiškos 

| dalelytės — yra savotiškai 
susirikiavusios. Tą gi daly- 

Mes negalime pasitikėt per eį]ę pastarųjų metų 
.. - v ’ Tyrinėjo Harvard Universi-

bergzdžias, kadangi Rusijos :lais, bet tūli ženklai, kurie įeį0 prOfesOriUS L. F. Fieser

kaip 300 mylių per valandą, 
šis austrukas tikėjosi paro- 

» armijos nepa
lyginamai greičiau ftiaršuo- 
ja, negu galėjo maršuot ka
riuomenė ano mažo korsi
kiečio (Napoleono).

“Napoleonas užėmė Smo
lenską rugpjūčio, 18 d., vo-

C C-J X t/ /

kiečiai sakėsi , užėmę -tą 
miestą liepos 16 d. Hitleris 
čia pralenkęs N a poleoną 

“Ar tai buvo vien atsitik- baugiau kaip mėnesiu.
tinas įvykis, kad Napoleo
nas ir Hitleris pradėjo tuos 
įsiveržimus beveik tą pačią 
mėnesio diena? Galbūt, ne
visai.

“Kur Napoleonas suklu-

rugs. 15 d., — o Hitleris su I 
visais savo tankais ir orlai
viais dar nepasiekė Mask
vos” (jam dar lieka bent 230 
mylių iki Maskvos).

“Hitleris jau tikrai atsili
ko nuo Napoleono plano Ru-j 
sijai užkariauti.

“1812 m. birž. 21 d., sek
madienį, kai Napoleonas jo
jo linkui Nemuno upės kran
tų, apžvelgt kraštą, kurin jis 
įsiverš, sukniubo jo arklys; 
ir jis pats ar kas nors arti 
jo sumurmėjo: ‘Romėnų ka
ro vadas dėl to būtų grįžęs 
atgal.’

v-

“Bet Napoleonas atrado, 
jog tas laimėjimas buvo Jokiais (prietariškais) ženk-

armijos pasitraukė čielybė-' paskutiniu laiku atsikreipė 
je ir padegė Smolenską, į prieš Hitlerį, yra labai prak- 
Taip ir Hitleris vargiai ra-itiškos rūšies ženklai.”

ŽINIA NETEKUŠIEM VAISINGUMO

Laisvųjų francūzų valdžia 
iš Ekvatorinės Afrikos at
siunčia prezidentui Roose
veltui sugautą “didžiausią 
ir žiauriausią gorilą” —bež
džionę. Francūzų Ekvatori
nės Afrikos prezidentas gen. 
de Larminat, prašydamas 
prezidentą priimt tą dova- tikti žmogui: 
na, rašo, jog ši gorila reiš
kia “žiaurumą, kokiu lais-

Tam tikras skaičius vyrų 
ir moterų nustoja gabumo 
užveist ar užsiveist tiktai to
dėl, kad jų maistui trūksta 
vitamino C; o jis yra gauna
mas iš Grindžių, lemonų, to
rn eičių ir kai kurių kitų vai
sių ir žalių daržovių. Kai 
jie pradeda valgyt pakanka
mai tokių vaisių ir daržovių 
arba kai jiem duodama dirb
tinio (sintetiško) vitamino 
C, tai dauguma jų vėl at
gauna vaisingumą. Reikia, 
tačiau, minėt, kad jeigu ne
vaisingumas pareina iš tik
rųjų -sugedimų bei nesveiku 
mų lyties-gimdymo organų, 
tuomet ir šis vitaminas ne
gali įteikt asmeniui vaisin
gumo.

lips sako, tai perdaug būtųSUGRĄŽINA VAISIN
GUMĄ SENIEM BULIAM laukt iš vieno vitamino. Bet 

■jo tyrinėjimai per aštuone
rius metus davė parodymų, 
jog kas vartoja gana vaišių 
ir daržovių turtingų šiuom 
vitaminu, tai jis netaip greit 
sensta. •

IR KARVĖM
Buliai ir karvės, tapę be- 

veisliais dčl senatvės, atga
vo vaisingumą 60 iki 75 pro
centų atsitikimų, kada jiem 
buvo įšvirkšta prieš-škorbu- 
tinės rakšties, vienos rūšies 
dirbtinio vitamino C, kaip 
atrado Wisconsin© Univer
siteto profesorius P. H. 
Phillips.

Panašiai tas v i taminas 
grąžino vaisingumą ir įvai
riem kitiem gyvuliam.

Kai kas tikėjosi, kad vita
minas C galėtų atjaunint 
žmogų abėlnai. Prof. Phil-

ir padarė atradimų, kur/ė 
nurodo, jog ta nuožiūra ga
li būt teisinga. Už tai prof. 
Fieseriui neseniai buvo su
teikta tūkstančio dolerių do
vana nuo Memorial Ligoni-' 
nės.

tik laikinai nusilpnėja tam 
tikri raumenys.

Jei liga sunaikina nugar
kaulio smagenų celes ir dėl 
to žmogus lieka suparaly
žiuotas, jo raumenys pasida- 

• 1 v J • • IV* J •

” para-
ro minkšti ir gležni; tai va-' 

‘“Tikimasi, jog žinant, kaip dinamas “gležnumo _ 
yra susidėjusios molekules lyžius. Juk panašiai atsitin- 

L . • ka ir tada, kai nukertamas
žio liga, tai gal ‘bus galima arba sunaikinamas nervas 
atrast ir gyduolę bei apsau-'P®1' bobi nelaimingą nuoti- 
gą nuo tos ligos.

medžiagų iššaukiančių vč- ka ir tada, kai nukertamas

Sutirpdo Medį Ištisai 
Į SkystimąSVARBUS DALYKAS

KELIAIS ATŽVIL
GIAIS

Vitaminas C būtinai rei-
Ikalingas kaip saugotojas ir Harold Hibbert 
nuo škorbuto ligos ir kaip 
palaikytojas sveikų dantų, 
jų “smagenų” ir kapilarijų, 
ploniausių kraujagyslyčių.

N. M.

AKIŲ IR VEIDO GEDIMAS DEL RIBOFLA VINO STOKOS
Jeigu maistui trūksta ri

boflavino, vieno iš vitaminų 
B grupės, štai kas gali atši

Dažnai atsidaro žaizdos 
viršutiniame akių (raginia-1 
me) sluogsnyje; akys bijo

• šviesos; aptemsta regėjimas, 
naciam ^pasidavusią jaučiasi perštėjimas ir akys 

i“be priežasties” ašaroja;
Rooseveltas atsiveria žaizdos burnoj ir

vieji francūzai kariauja 
prieš Vokietiją, Italiją ir 
prieš ] 
valdžią Vichy Francijos.

Prezidentas 
sutiko priimt gorilą, kuria sutrūksta veido oda. 
paskui, turbūt,_ padovanos! gtokuojant riboflavino, 
Washington© žvėrinčiui. žiurkės gauna kepenų vėžio 

__ _ nuo tikrų chemika-
Ssniausias Anglijos Žmogus lų, o kai jos gauna įvalias 

riboflavino, jis apsaugo ke
penis nuo šios rūšies vėžio.

Vitaminas r i b o f lavinas 
daugiausia gaunamas iš ke
turių paprastų valgio daly-

Jau Numirė
London.— Praeita pirma

dienį Liverpoolyj mirė se
niausias Anglijoj žmogus . . . .v . , . v.
Alfred C. N. Arnold, pradėk’ h“1®11,1? *? P1*"®,, kiausi- 
jęs 113-tus metus amžiaus. JnIlJ’gyV u1 ^P€nU U' 
Jis buvo 1 a ikraštininkas, Nugraibytas pienas turis

nužudyti už tai, jog kas ki- j mėgėjas dainininkas ir ke- riboflavino, kaip it no
tas (ne jie patys) užpuldinė-diautojas, ir kalbėjo penkio-nl,l^Tla?byas‘ . .
i/k LaričLiiia n n pin c /'TornTw ovnitmawin izniknwiw Norint gaut užtenkamaijo kariškius nacius. (Tarp mis svetimomis kalbomis — 
dabar sušaudytų esą bent francūziškai, vokiškai, ho- 
penki komunistai, kaip kad 
šiandien pranešta per New 
Yorko radiją)

Naciai grūmoja žudyt vis 
daugiau francūzų politinių 
belaisvių už kiekvieną pasi
kėsinimą ant vokiečių Fran- 
cijoje.

landiškaų ispaniškai ir por
tugališkai, apart puikaus 
vartojimo anglų kalbos.

Klausinėjamas, ką jis da
ro, kad taip ilgai gyvena, 
Arnold atsakydavo, kad jis 
visame kame laikėsi saiko ir 
vengė kraštutinybių.

Daugumos ame rikiečių 
mityboje nėra kiek reikiant 
šio vitamino.

Riboflavinas reikalingas 
visiem gyvuliam ir žmonėm. 
Stingant riboflavino iš ma
žens, prastai auga žmonių 
kūdikiai ir gyvulių vaikai.

Tokius parodymus apie 
šio vitamino svarbą patiekė 
daktarai profesoriai Sebrell, 
Paul Gregory ir kiti, besvar
stydami vitaminų klausia
mą Chicagos Universitete, 
praeita pirmadienį.

N. M.

Kanados mokslininkai H. 
P. Godard, J. L. McCarthy 

; atrado 
būdą, kaip paverst visą 
medį skystimu. Medis yra 
kaitinamas o r g aniniame 
skiedinyje virš 500 laipsnių 
karštyje ir tokiame spaudi
me, kaip 5,000 svarų 
ketvirtainio colio.

Iš sutirpdinto medžio gau
nama medžiaga panaši į ny- 
lona ir kelios ’ kitos, kurios 
naudingos gaminimui dažų 
(maliavų), liakerių, varni- 
šių ir kietų daiktų.

Sovietinis Mokslininkas 
Atrado Naują Kometą

Sovietų profesorius G. N. 
Neimin šį mėnesį atrado pe
riodinę kometą esančią už 
125 milionų mylių nuo sau
lės. Kometa atlieka savo ap
linkinę kelionę erdvėse kar- 

per šešerius metus.ta

Nitrogenas Pagxna 
Geležį ir Kieių

y.I Sąnariu veikimo iškraipy-
• Imas taip pat įvyksta dėl to, 

jog sveiki raumenys norma- • 
liai tempia ir veikia, bet ki
ti raumenys būna ligos nu- 
silpininti arba praradę vei
kimą; taigi jie negali lyg
svaros atlaikyti prieš svei 
kus raumenis.

KAIP APSIKREČIAMA
Visašališkas Susivieniji 

mas Kovai prieš Kūdikių 
Paralyžių nurodo dar kitų 
žinotinų dalykų apie šią li
gą, būtent:

Bakterinių jos nuodų as
muo gauna nuo kitų žmonių 
sekamais būdais: per čiau
dėjimą, kosėjimą, kalbėjimą, 
per sergančiojo išmatas-ne- 
švarumus ir per pieną, mais
tą ar kitas medžiagas už
terštas tos ligos nuodais. 
Musės ir kiti parazitai taip 
pat gali užnešt šią ligą svei
kam nuo sergančiojo.

Yra sveikų žmonių, kurie 
nesužiniai išnešioja ir pas
kleidžia kūdikių paralyžių,

ant

Mirė Mirties Spindulių 
Išradėjas

*

ls
j

Anglijoj šį mėnesį mirė 
garsus i š r a dejas Harry 
Grindell-Matthews, 61 metų . . , . .
amžiaus. Jis buvo paskirs Pj/®. ^sirgdami juom. 
ypatingai išradimu vadina-1 IT? Patys tik lengvai, ne- 
rnųjų mirties spindulių.^“, teserga siuom 

paralyžių, bet jie gali lygiai 
užkrėst kitus, kaip ir rim
tai sergantieji.

Atskyrimas kūdikio nuo 
bereikalingo suėjimo su ki-.

I nrlaivine tais žmonėmis tik dalina uudos, narys “v“ onaivius. jis •• f h
Instituto Me-itaiP&i išrado spindulius,‘ku- aPsa}l8° JI nuo t°s ligos, be 
lllbLlLULU me-I . t °..................... t ’ vieni m crnli npfiks

Bakterijos iš Žemės 
Prieš Lięij Perus

Žemėje vienos bakterijos Matthews jau keliolika me- 
naikina kitas, ir jeigu taip'tų atgal tais spinduliais už- 
nebūtų, tad, sakoma, bakte- mušdavo žiurkes per porą 
rijos užviešpatautų šį pa- mylių. Jis teigė, kad jaisga-' 
šaulį. Įima būtų iš tolo numest že-

Dr. Rene J. Dubos, narys myn . Prieš° orlaivius. Jis 
Rockefellerio 
dikaliams Tyri nėjimams, 
jau keli metai auklėja že
mėje parinktines bakterijas, 
kurios galėtų naikint tam 
tikrų ligų perus žmogaus 
nosyje ir gerklėje.

ne visai. Nes ją gali netiks 
liai užnešt bile svečias ar 
namiškis, pats nieko blogo 
nejausdamas; arba kūdikis 
gali apsikrėst kitais mini
mais būdais.

rie naikina ligų perus.
Grindell-Matthews buvo 

vienas pačių pirmutinių .iš
radėjų radijo ir garsinių 
judamųjų paveikslų. Jau 
1911 m. jis per radiją susi
kalbėjo su orlaiviu už pus- 

60 mylių per valandą, kas 
tada buvo laikoma stebėti- i Haggard tyrinėjo vadina- 
nai greitu skridimu. Tarp mus gero ir blogo būdo vai- 
kitko jis išrado ir prietaisą kus 12 metų amžiaus; ir at- 
susekt submarinus po van-'rado, jog “blogabūdžiai,” 
deniu už 30. mylių ir tokią greit užpykstantieji, taippat 
orlaivinę raketą, kuri galin- ir 
ti varyt lėktuvą 180 mylių greičiau, negu lėtai užpy 
per sekundą, arba 10,800 tantieji arba neparodant 
mylių per valandą.

Amerikietis G. Motok 
patentavo Washingtone 
vo išradimą, kaip” nitrogenu 
(azotu) geriau apsaugot ge- tinkamų bakterijų jau buvo 1 V • • 1 • 1 V • I 11 • 1 1 M

uz- 
sa-

___ gaut , užtenkamai 
riboflavino iš pieno, reikė
tų kasdien suvartot po vie
ną jo kvortą. Sergantieji dėl 
riboflavino trūkumo 
sveiksta, jei sunaudoja po meį pijenas ar geležis taip 
kvorta iki dviejų kvortų pie- paį .įgauna daugiau stipru- 
no per dieną. Vartojant ki- mo įr lankstumo, o peiliai ir 

ma, užtenka ir mažiau pie
no.

Ir išsunktu skysčiu iš ati- antros mylios ir lekiančiu 
v iro will Ko Ir L o v»i m ion Lniixt/a 1 i* ■» i ■« *

ležį ir plieną nuo rūdžių, 
pridedant to chemikalo prie 

Pa-’ ištirpdintos geležies. Tuo-

apvalyta nosys ir gerklės 
kelių žmonių nuo strepto- 
kokkų ir tūlų kitų ligų bak
terijų.

. . v. -------------------- 7 “ Vidutinis Amerikos gy-
tus minimus valgius, zmo- skustuvai iš tokio plieno bū- ,ventojas per metus sunau- 

na aštresni ir ilgiau palaiko joja apie 100 svarų pieno, 
aštruma. tai apie 47 kvortas.

; lis

, ■ s.;,/./",>

v f ’ • ’ ’ ; : .. t* Kii
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Amerikiečiai g y d ytoj 

G r. L. Freeman ir Ern

“atšąla” bei nusiramį

ji savo piktumo.
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Speak Up 
Smetona!

For or Against Nazi Hitler?

In the United States there 
lives Antanas Smetona. He has 
been graciously received by the 
United States Government and 

supposedly resides here as a 
law abiding citizen.

There is a question though, 
and a mighty important one at 
that, the Lithuanians of Ameri
ca wish to place 
That question is:

before him.

In this time 
millions of

Your Excellency! 
of stress, when 
people and the Government of 
the United States are devoted 
to the task of destroying Hitle-j 
rism, why do you remain quiet? 
Why do you not issue a state
ment to Lithuanian-Americans 
as concerns your attitude to
ward the Nazis and calf for uni
ty of all Lithuanians -— unity 
around the foreign policy pro
gram as enunciated by the Pre
sident of the United States, 
unity against the menace that 
threatens the world?

There is every reason to be-j 
lieve that your silence bodes 
ill for the forces of democracy! 
in America. How else can one 
think when we recall the decla
ration of war upon the Sovietj 
Union by Adolph Hitler in' 
which he stated:

“The German Reich never had į 
the intention of occupying Lith
uania, and not only failed to 
present any such demand to the 
Lithuanian government, but, I 
EVEN REFUSED THE RE
QUEST OF THE GOVERN
MENT THEN IN POWER IN 
LITHUANIA 
TROOPS BE 
UANIA . ..”

THAT GERMAN
SENT TO LITH-

Excellency 
were the

Anta-
Presi-

You, Your 
nas Smetona, 
dent of Lithuania when the re 
quest to the Nazis to 
Lithuania was issued. 
Your Excellency, sent it.

Events have transpired 
since. You fled Lithuania, 
came to America. You fled 
from the Nazis, but from
viet troops which today are bat
tling the Nazi menace. You 
fled first to Nazi Germany, 
thence to America.

occupy 
You,

fast 
and 
not 
So-

Since your stay in America, 
you have found time to de
nounce the Soviets for their 
“aggression,” but not once have 
you uttered anything that re- 

. sembles the denunciation of 
Hitler. Why do you remain 
quiet?

American Lithuanians 
to know.

want

Lith Art League (IMS) Has Many | Guerrillas Bob
Coal Mines Held

Drąsiai, draugai, mes Žygiuokim | Įjy J13Z1S 
pirmyn | J

Valdžia Sovietų 
šin!

Juk nuo Sibiro
Raudonarmiečiai

Songs in Tune With Times
BROOKLYN, N. Y.—• A glance 

through the catalogue of songs pub
lished by the Lietuvių Meno Sąjun
ga (Lithuanian Fine Arts League) 
reveals quite a number of songs 
that are quite appropriate for cho
ral singing at public meetings, over 
the air, at affairs, and so on.

Being that the eyes of the world 
are now turned on the Soviet 
ion’s heroic struggle against 
ziism, a number of songs that 
with the spirit with which the 
Army is fighting would meet 
great success when sung 
large groups.

“Ne! Nei Colio Neatiduosim ša
lelės Sovietijos” is a good choral 
number which hails from the Far 
Eastern Red Army. Words by Serge 
Ostrovski have been translated into 
Lithuanian.

“Raudonarmiečių Daina”, The Red 
Army Song, has a stirring rhythm. 
Parts of it say;

Un-
Na- 
deal 
Red 

with
before

nius šaukia mu- Į'

lig Anglų šalies 
sau kelią nuties.

England and 
joined hands 
menace bct-

How prophetic since 
the Soviet Union have 
to eradicate the Nazi 
ween them!

Other songs, suitable at the pre
sent time, arc:

“Raudonarmietiškoji.” Riback is
words. Music by Kovaliovos. Trans
lated into Lithuanian by P. Saženis.

“Kareivis Ant Sargybos”. “Soldier 
On Guard”. Very suitable for a 
men’s group.
• These songs, and many others, 
may be obtained form the Lithua
nian Fine Arts League. For infor
mation, write to the secretary, Vin
cent Bovinas, LMS, 427 Lorimer 
Street, Brooklyn, N. Y.

af-
TRIBUTE for a union winner.

Pres. Mary Regan (right) of Local 1105, Tel. Operators Union, an 
filiate of the N. Y. Hotel Trades Council, present flowers to Adele Rolleri, 
union telephone operator. Miss Rolleri was crowned qiieen at a contest 
for all-around dancing skill.

The Lil7 Blowfish
just

DRAFTEES AIDED BY ŪSO
USO Provides Centers for the Boys In the 

Army: Backed by Parents, Friends;
Liths Also Take Part

Youth Frolic 
At Last Picnic 
In Cranford

me

a

I’d been telling my innocent pupils 
I that the Soviet planes were fine ex- 
I cept that they were made of cheese 

cloth, and that their boats wore built 
of carboard, and that their bullets 
looked good only that they were all 
duds, and that their spirit was low 
and all the rest of the tripe about 
the Soviet Union being doomed.

I had my class all believing it 
till a 
high 
swam 
across
the Baltic, Black and Arctic Seas 
and they really knew a thing or 
two. Not from microphone generals 
either.

wise teacher from, the old 
school of Sargossa eels 

to town. They came clean 
the ocean by way of

Last Sunday morning the Brook
lyn Aido Chorus members piled in
to the bus for the last picnic of the 
year at Vaičionis Grove in Franford, 
New Jersey, to have a good time. 
(And we did have a good time, 
didn’t we, Vincent U. ?) The'cho
rus sang very well, even without a 
piano, and received many compli
ments.

Now for some fun:—
Adele was doing perfect , with the 

bus driver. We couldn’t have done 
better, could we, girls? Walter 
“Skeets” was down with his fiance. 
They became engaged Saturday ...

Did anyone take a peeįc at Larry 
Dobinis’ new car? Wow! ... Vincent 
K., Alfonse and Howie were looking 
for an ice cream parlor. Maybe they 
found one because Vin had choco
late on his shirt. ..

Valerie was seen 
around, and those 
they were playing 
her ... Ueorgie K. ripped off a hut- i oiitl 
ton frofn his jacket, but that wasn’t 
all. He also ripped the seat of his 
pants! Ha! Ha!

Coming home, the kids sat 
Tony Navikas and Donnie, I 
and Charlie Y. (rather quiet 
two). Georgie K. and Valerie. Vin
cent Ulchikas and Al Dobinis shared 

find 
K.’s

A Short Story. 
By

ERIC LUCAS
E HAD BEEN fishing
this side of Plum Gut where 

the Sound and the bay are always 
at violent odds. I was lying upon 
the forward deck, p drop line loop
ing from my finger to the wave 
crests. A warming sun lay richly on 
the blue rolling water and made 
smugly close my eyes.

Alongside my head flapped 
small blowfish I had caught,
blowfish ?” you ask. Yes, a pecu- 
liarsome fellow that periodically 
puffs himself into a perfectly round, 
white-bellied ball! Well, it was na
tural enough to hear him wheeze 
and puff but when I heard him 
venture a tremulous sigh I sat 
plump upright and stared at him!

A SALTY TEAR WAS POISED 
on his bleary eye. “Yes,” he snorted, 
“you needn’t be surprised. Before I 
pass away I want the whole world 
to know why I did it.”

“Did what?”
‘Bit into 

cdj ■>
‘Why, I 

in fishing

“STUFF
answered flipping a weary fin. “I 
deliberately did it because I was 
tired of making a fool of myself.” 
Then he blew himself tight and 
round, and as the ajr rushed by his 
pallied lips, told me this story:

“You see, I was the proud teacher

your hook,” he explain

thought it was my skill 
that caught you!”
AND NONSENSE,” ho

being thrown
five boys said of a school of young fish. Taught 
football with Current Events. When

. I’d scurry up to 
boats to listen to the 
commentators. Then I’d 
to my trusting young fry and tell 
them what I had heard. My ambi-* ___

school was 
the fishing 
radio news 
swim down

Adele Namikas. 
that footstool, 
knees).,

Well, anyway 
a pretty nice 
short.

How did you
Vincent? (G.

I think we all 
time. So long

------V------
STOCKHOLM. — Various 

tricts in Croatia have lately 
the scene of serious disturbances. In 
a number of places, real fighting 
took place. Guerrilla detachments 
hiding in the mountains, attack 
German garrisons at night.

The newspaper Novi List reports 
that coal mines in Lesljanah were 
systematically attacked by big de
tachments numbering up to 400 
armed guerrillas who possessed 
field guns. Local inhabitants joined 
the guerrillas. The Croatian autho
rities were compelled to send out 
regular troops. It is likewise report
ed that approximately forty Ser
bian guerrillas attacked an estate in 
Western Croatia near Lokve Lika 
killing the landlord and the Ger
man soldiers there.

The Germans recently hanged a 
group of Serbs on Teraziya Square 
in Belgrade, 
pulation.”

In answer 
same night,
German troop train at the Belgrade 
station.

dis- 
been

By SELMA GORDON
Cooperating with thp program of 

activities sponsored by the United 
Service Organizations clubs through
out the nation, President Roosevelt 
has approved the granting of gov
ernment funds for the construction 
of 18 permanent club buildings 
which have been found to be urg
ently needed by the armed forces.

These clubs are to be located at 
Virginia Beach, Va., Newport News, 
Va., Rantoul, Ill., Waukegan, Ill., 
Rockford, Ill., Wrightstown, N. J., j 
near Pointville, N. J., Fayetteville, j 
N. C., Spring Lake, N. C., Brown-

I wood, Tex., Watertown, N. Y., Wil
mington, N. C., El Paso, Tex. Over 
15 million dollars of government 
money will be alloted .for these 
buildings and work on these struc
tures is expected to get under way 
soon after Labor Day.

In the meantime the United Ser
vice Organizations workers are ar
ranging to provide facilities in com
munities near camps. These facili
ties will include provisions for rest 
rooms, writing and mailing facili
ties, reading material, religious ser
vices, games, showers and film 
shows. In many cases, advantage

0----------------- ---------------
is being taken of the existing facili- 

! ties.
To date there are 134 club houses 

sponsored by the USO and 42 orga
nizational offices where field work
ers of the United Service Organiza
tions try to rally community sup
port. And in the short time the 
USO has been established, over 5272 
organizations have been set up in 
towns, hamlets 

, out America.
and cities through-

Mr. Butcher, Nalio
Public Relations of 

į support indicates

“to

to 
the

intimitade the po-

this, on the very
Serbs blew up a

V-

The 
Woman
Powder Hints

After powdering your face remove 
the powder which clings to your 
hairline, with a bit of cotton dam
pened by cologne. Then wring the 
cotton as dry as possible and press 
it all over the face to make your 
powder look even and not cakey. 
This will leave your skin fresh and 
attractive.
Care of Eyebrows

Brush your eyebrows with a wet 
brush and lengthen them slightly 
with an eyebrow pencil that match
es the color of the eyebrow. Don’t 
bring the line down as it tends to 
make you look sad. Brush the brows 
on the bias, and bring the line out 
toward the temples slightly. Then 
brush the brows the wrong way and 
work that penciled line into them 
so that it looks natural in any light. 
Brush the brows smooth again.

Now to Apply Lipstick
Follow these three simple steps 

when putting on lip rouge and the 
application will remain for hours:

1. Apply point of lipstick to lips, 
upper lip first then lower.

2. Leave on for five minutes or 
n^ore.

3. Blot gently with tissues to re
move surplus.

A thin film of color on the lips j 
cannot rub off.
Care of Dressing Table

A glass or mirrored tray under 
your bottles of perfumes, colognes, 
and toilet waters will prevent your 
dresser or dressing table from get
ting marked. It’s the alcohol in spil
led fragrances that leaves rings and 
marks on furniture.
Cream in Capsules

Capsule creams are sturdy little 
jewel-colored capsules, made of ge
latine and filled with cleansing 
cream or make-up base. A pin pick 
opens the capsule, which is thrown 
away after the cream is used. Each 
capsule contains the exact amount 
for one application and should be 
left on the skin as long as possible. 
These capsule-creams are convenient 
for traveling and ideal for fastidious 
guests.

—and please keep my profits up.

According to ! 
nal Director of 
the .USO, “this 
that the American people feel a 
close tie with the boys in the army 
and wish -to do their part in aiding 
the defense of their country.”

Mr. Butcher also feels that the 
six organizations which have spon
sored the United Service Organiza
tions, namely: The National Catho
lic Community Service, The Salva
tion Army, the YMCA, the YWCA, 
the Jewish Welfare Board, the Tra
veler’s Aid, are a splendid example 
of inter-faith unity.

In a campaign to win support to 
the USO in New York City, the 
USO turned to local draft boards 
and obtained the aid of the parents 
and friends of selectees. A parents 
and neighbors committee was form
ed which went door to door canva- 
sing and gained first rate response 
in their request for 
the USO.

subscriptions to

some of the ac- 
United Service
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Singing Over Air Peps Up Rehearsals
Of Detroit’s LMS Aido Chorus

LAST MINUTE NOTES 
DETROIT.

FROM

in a row

As an example of 
tivities of the local 
Organizations, the USO Recreatio
nal Center at 99 
York City, handed 
to selectees 
broadcast and

last
ball

Park Ave., New 
out 15,000 tickets 
week for radio 
games.

Lithuanian

party was sponsored by the 
youth organization in that 

A number of Lithuanian 
from the local Builders of the 
and the Brooklyn Aido Cho-

Youth Take Part 
In U.S.O. Program

Recently in the Williamsburgh 
section of Brooklyn a large benefit 
block 
USO 
area, 
youth 
LDS
rus attended the party at which 
2,000 people were present. The 
Brooklyn Builders members are now 
beginning to take an active part in 
the program of the local USO.

Soviet Youth
Give Sundays 
For Defense
September 7th International Youth 

Day was marked by the Soviet 
youth with voluntary work on Sun
day for the benefit of the defense 
fund. Adults too responded to the 
youth’s appeal.

In Leningrad, 536,000 young men 
and women worked in factories and 
plants on defense construction, 
helped unload shipments in the port, 

in State and collective

o’clock in
10 sharp!

the

L.D.S. Branch J assisted 
how the L.D.S. | farms.

The majority of the Kiev youth 
turned out this Sunday to build for
tifications, help erect ferro-concrete 
emplacements, dig anti-tank ditches 
and trenches beyond the city limits. 
By evening the valley and adjoining 
forest near the village of X were 
surrounded with a dense network 
of fortifications.
e Thousands of young people worked 
in railway depots, helping load

This is the second week 
that we are able to say that the ra
dio hour has been a success. The 
girls ensemble was again called 
upon to help- fill out the program 
and they came through with flying 

■ colors. This week the time was tak- 
: en up between the ensemble and 
vocal soloists and an accordion solo. 
Among the soloists were Florence 
Krakaitis, Grace Palevich and Mrs. 
Zigmund and her daughter who 
sang a couple of duets. All in all 
the program was well rounded out.

Chorus rehearsal this past Sunday 
was one of the best in a long time. 
A little late in starting but the lost 
time was made up by the enthu
siasm of the membership, we really 
got down to brass tacks and if 
there ever was a time when we got 
anything out of a rehearsal we got 
something out this past one.

It’s really nice to see everyone 
so enthused and pepped up, may be 
it’s because we are due to sing at 
the studio two weeks from now. Į 
All of us should look forward to 
this event for to many of the mem
bers it will be the first time on the 
air, so let’s do our part and make 
this a successful venture, you know, 
members, it can be done.

Ono of the Members Taken 111.
Alice Smigelskas was taken ill 

this past week and has requested 
that she be relieved of her duty as 
president. We are sorry to hear that 
she has to discontinue her connect
ions with the chorus for we all liked 
Alice very much and she was a very 
consciencious worker when it 
for her to do her share.

Starting time is 10 
morning, and this is
Girls Sorority in the

A few words as to
is coming along in this city. First of 
all the girls are to have organized 
their sorority, but it seems that 
with the radio hour cropping up it 
has taken just about all of the 
girls’ time and effort at present and 
just now there seems to be no pro
spect of any letup. One thing can 
be said is that the enthusiasm for 
the club has not died down one bit 
and as soon as it is possible the
girls will have things rolling. Wed-i unload important freight, 
nesday the regular meeting was I In Moscow many thoi
held and plans were to bo formulat
ed for a 
ture for 
LDSers.
to give you the details of this meet
ing in this issue but you can read 
all about our plans in next week’s 
paper.

doing in the very near fu- 
the benefit of the drafted 
It is not possible for me

Change of Rehearsal 
Time

with bowling coming up on 
A. M’s. the chorus rehcars-

and

In Moscow many thousands 
young as well as adult people 
tributed their Sunday work at their 
regular places of work and also in 
State and collective farms.

Energetic work was in progress 
everywhere. Tremendous enthu
siasm prevailed among the voluntary 
workers in Kharkow, Voronezh, Kui
byshev, Gorky, Irkutsk, Vladivostok, 
Almanta, Saratov, Kazan and other 
parts of tile USSR.

of 
con-

Now 
Sunday

I als have been set so as not to inter
fere with the bowlers time for there 
are many of the. chorus members 
who will be bowling every Sunday 
morning. From now on the chorus 
rehearsals will be held at 1 o’clock 
Sundays regularly. So don’t forget 
the change in the time this coming 
week. As far as the Friday time it 
will be the same, 7:30 p. m. Let’s 
get, a few more people for the Fri
day rehearsal, men especially are 
urged to attend these nights for as 
we all know they will have to step 
some to be in good form for the 
radio hour and that’s not so very 
far away.

I wish to make a correction as I 
to last week’s copy in the V.E.S. I 
believe that the editor got the 
wrong impression as to the time of 

materialize. 'the beginning of the Aido chorus. 
Well," the* boys "from" the other team’;The Aido ^chorus_ was ^organiz^Jn 
did not show up at all and our boys 

, didn’t all get out either, so there 
was no game. Baseball season 
most over, where shall we turn 
our sports activities?

Howling — The Sport 
for the New Season 

Well, well, I’ve got the answer 
ready for you;' BOWLING, 
what it all sums up to. The com
mittee 
league 
make: 
league 
the 21st. The 
traded for are 
and Elmhurst, 
leys are some of the best in the city.

away with the feeling that 
had enjoyed our programs, 
let’s get to work and make 
a concert that wont be“ONE DAY I MADE the mistake 

of inviting one of those eels 
speak to my class.

‘Fellow fish,’ he said, T heard all 
your blowfish teacher had to say. 
I’m sorry to disagree with him. I 
myself saw dozens of German trans
ports and battleships freshly sunk 
by Soviet boats. Saw a mess of 
planes. No cardboard boats or poor 
morale could have done it. Far as 
I know, from actual experience, So
viet’ Union's the first country that 
not only stopped that superoctopus 
Hitler — but pushed him back!’ The 
eel glared at me and added: T heard 
plenty of blowfish make the same 
fool mistake during the Soviet Fin- designed for Americans, 
nish war. Maybe your teacher better you will learn the vaiue of Lith- 
spend his time puffing ‘stead of uanian and its relation to other Ian- 
teaching.” My blowfish fairly sob- guages. You will also be able to ap- 
bed. “From then on whenever I predate better 
opened my gills my pupils bubbled and surroundings,’ 
with disrespect!

‘Poor fish,’ they’d say, ’its his own1 
fault. Not knowing where to go for 
accurate information! And they’d 
flirt their tails at me and swim 
away! Now do you see why I 
tempted suicide?”

I TENDERELY PICKED up 
sorry friend and held him over 
water. “Go back,” I said ’go back 
and do as your pupils say. Blow less 
and think more. Regain your pupil’s 

who 
Eels.” 
drop-

to - Regina
for-

Lithuanian Courses 
At Columbia Univ.

On Sept. 29 the sixth year of 
Lithuanian courses at Columbia will 
begin. Three courses are given: 
1. Elementary Lithuanian, 2. Ad
vanced Lithuanian, 3. Lithuanian 
History and Culture.

The courses have been especially 
In them

cam e

NO GAME!
Sunday saw a little mix up or 

something for the game scheduled 
between the Aido Aces ■ and the 
Green Hats did not i

the

your 
, if

background 
you attend

gone 
they 
well 
this 
gotten for a long time to come.

Roaming Around With The 
Membership:

May we express our deepest 
grets oh the illness of one of
older members of the chorus, John 
Rudzevich Sr., who is in Providence 
Hospital, Room 120, recovering from 
an operation. The chorus wishes 
you a speedy recovery.

All bass and alto representation 
was very good last Sunday ... Wal
ter G. in one of his better moods* 
and getting the outmost from the 
choristers. Why does this one per
son Albert R. want to break 
rus rehearsal by chirping “we want 
an intermission”? What has 
pened to a number of former cho
rus* members? Cecilia B., Anne G., 
Edward D., Joe A. and many others 

your

cho-

hap-

1 1921
The 
was 
town tried to say that the chorus 
broke up in 1936 and has not been 
in existance sihee, and that a group 
of fifth columnists have been using 
the name and the character of the 
chorus as a blind for their activi
ties.

Going from one thing to another 
we find that we have a very im
portant concert coming up in No
vember and it won’t be long before 
we will have to dig in and get the 
program arranged for the affair. 
Many of us remember 
couple of concerts that the chorus 
has given and how the public has

and has been going ever since, 
point that I tried to put over 
that the Smetonazis of this

you keepingI ČU1U ouuuuiiu 

| these courses.
The instructor, Jos.

(B. A. Yale, Ph., D. Princeton) will 
be glad to furnish you with full in
formation. Me is in 5050 Philosophy 
Hall 
daily.

J. Raymond, al-
for broth-another Rye 

the picture for we 
on the doings on

— where are 
selves?

It seem's as if 
er has entered 
saw him sit in
this past Sunday... I wonder Why 
Al U. and his wife left so early?

Where there is a picnic there is 
the L.D.S. and chorus members. 
“Lots of fun and foam” that is the 
by-word of the youth. Lets all get 
in on the fun! People, you are all 
welcome to come down to any of 
our rehearsals and join in with us 
in fun and frolic. So till next week 
so long, be seein you at the bowling 
alleys in the a. m. and at rehear
sals in the p. m. Inkslinger!

St.)(Amsterdam and 116th 
Drop in to see him!

t so:
Hilda 1

you1 smart so pome day they’d really be 
Worthy brain food fOr you folks! ’

"I had the utmosj: faith in those 
news commentators.' Felt a positive 
kinship with them. ‘Specially when 
I heard the humans up on deck say. 
‘That commentator sure sounds fi
shy to me!”

“WELL, IT WAS
■German war that was my undoing.

tion was to make them good and
at-

my 
the

all 
that’s

had
for

—Just Me.
THE Soviet-

respect. Go seek out those 
know—like wise old Sargossa 
And before he could sdy no, I 
ped him back into the sea.

Before the War .
When a British film studio 

annoyed by airplanes passing over
head, the officials had a huge sign 
painted on the roof—FILM STUDIO 
-QUIET, PLEASE. It was a sad 

error. The pilots only dropped down 
closer, in order to satisfy their cu
riosity as to what tlje sign said.

was for organizing the bowling
has this announcement to

Official
is this

opening day for the 
Sunday, September 
bowling alleys con- 
located atf Llvernois 
the Gleneagles al

the last
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(Tąsa)
Kimiai rėkė laikraštininkai. Po kojo

mis drebėjo žemė, ir iš grotų šaligatviuo
se staiga kilo karštis, lyg iš mašinų sky
riaus. Tai bėgo požeminis traukinys 
New-Yorko metro, Subway, kaip čia va
dina.

•\ Iš kažkokių landų, įtaisytų grindinyje 
ir pridengtų apvaliai metaliniais' stoge
liais ėjo garsas. Mes ilgai negalėjome su
prasti, iš kur kyla šis garsas. Raudoni re
klamų žiburiai metė į juos operinę švie
są. Atrodė, štai ims ir atsidarys landa ir 
iš ten išlįs Mefistofeliu ir atsikosėjęs už
dainuos bosu tiesiog iš “Fausto”:: “Prie 
šono ietis, ir skrybėlė su plunksnai, pini
gu daug, ir apsiaustas mano brangus”.

Ir mes vėl veržėmės priekin, apkurtinti 
laikraščių pardavėjų rinksmo. Jie rėkia 
taip pašėlusiai, jog, tariant Leskovo žo
džiais, paskui visą savaitę reikia balsą 
kastuvu rausti.

Negalima pasakyti, kad 42 gatvė būtų 
menkai apšviesta. Ir vis dėl to Broadway, 
apšviestas milijonais, o gal būt, ir mili
jardais elektros lempučių, pripildytas be
sisukančių ir šokinėjančių reklamų, pa
darytų iš ištisų kilometrų spalvotų švie- 
čiančiųjų dujų vamzdelių, atsirado prieš 
mus taip pat nelauktai, kaip po beribės 
Atlanto vandenyno tuštumos atsiranda 
New-Yorkas.

Mes stovėjome pačiame populiariausia
me Amerikos kampe, 42 gatvės ir Broad
way kampe. Prieš mūs buvo išsitiesęs 
“Didysis Baltas Kelias,” kaip amerikie
čiai vadina Broadway.

Elektra čia pažeminta (arba pakelta, 
jei norite) ligi cirko dresiruoto šuns ly
gio. Čia ją privertė tampytis, šokti per 
kliūtis, mirkčioti, šokinėti. Ramią Ediso
no elektrą pavertė priekvailiu jūros liū
tu. Ji nosimi gaudo sviedinius, virsta 
juokdariu, miršta, atgyja, daro visa, ką 
jai įsako. Niekuomet nepertraukiamas 
elektros paradas. Reklamų šviesos sužiba, 
sukasi ir gęsta, kad vėl iŠ naujo sužėruo
tų, raidės, didelės ir mažos, baltos, rau
donos ir žalios, nepaliaujamai kažkur nu
bėga, kad per sekundę vėl grįžtų ir at
naujintų savo pašėlusį bėgį.

Broadway sukoncentruota miesto tea
trai, kinematografai ir dansingai, i Šali
gatviuose juda dešimtys [tūkstančių žmo
nių. New-Yorkas vienas nedaugelio pa
saulio miestų, kur gyventojai vaikščioja 
tam tikroje vienoje gatvėje. Kinų priva
žiavimai taip apšviesti, kad, rodos, pridėk 
iar lemputę — ir dėl perdidelės šviesos 
riskas sprogs, viskas eis po velnių. Bet 
šios lemputės nebūtų kur įkišti, nėra vie
tos. Laikraščių pardavėjai sukelia tokį 
staugimą, kad balso išrausimu! reikalin
ga jau ne savaitė, reikalingi metai

kruopštaus darbo. Aukštai danguje, kaž
kokiame nes uskaitytame dangoraižio 
“Paramount” aukšte, liepsnoja elektros 
ciferblatas. Nematyti nei žvaigždžių, nei 
mėnulio. Reklamų šviesa užtemdo visa. 
Tylia srove bėga automobiliai. Tarp 
languotų kaklaryšių vitrinose sukasi ir 
net šuolius daro maži šviečią kainų žen
kliukai. Tatai jau m i k rooxganizmai 
Broadway elektros kosmose. Tarp bai
saus triukšmo ramus elgeta groja sakso
fonu. Eina užsidėjęs cilinderį džentelme
nas ir greta jo būtinai dama su vakarine 
uodegėta suknele. Kaip lunatikas slenka 
neregys su savo šuniu vadovu. Kai kurie 
jauni vaikinai vaikščioja be skrybėlių. 
Tat madoje. Žibintų šviesoje blizga lygiai 
sušukuoti plaukai. Kvepia cigarais, blo
gais ir gerais.

Tą pačią minutę, kai mes pagalvojome, 
kaip toli mes esame nuo Maskvos, prieš 
mus pasipylė kinematografo “Komeo” 
šviesos. Ten rodė sovietų filmą “Nauja
sis Guliveras.” Broadway potvynis nune
šė mus keletą kartų pirmyn ir atgal ir 
išmetė į kažkokią šoninę gatvę.

Mes dar nieko nežinojome apie miestą. 
Todėl čia nebus gatvių pavadinimų. Pri
simename tiktai, kad stovėjome po esta
kada geležinkelio, einančio virš gatvių. 
Pro šalį važiavo autobusas, ir mes, ne-’ 
galvodami, įšokome į jį.

Net po daugelio dienų, kai išmokome 
susivokti New-Yorko sūkuryje, mes ne
galėjome prisiminti, kur tą pirmą vaka
rą autobusas mus nuvežė. Rodos, į kinų 
rajoną. Bet galimas daiktas, kad į italų 
ar žydų rajoną.

Mes ėjome siauromis dvokiančiomis 
gatvėmis. Ne, elektra čia buvo paprasta, 
nedresiruota. Ji gana tamsiai švietė ir 
nedarė šokinėjimų. Milžiniškas policinin
kas stovėjo prisiglaudęs prie sienos. Virš 
jo plataus įsakančio veido ant kepurės 
spindėjo sidabrinis New-Yorko miesto 
herbas. Pastebėjęs mūsų veiduose nepa
sitikėjimą, jis pasuko prie mūsų, bet ne
sulaukęs klausimo, vėl užėmė prie sienos 
savo poziciją, didingas ir išsitempęs tvar
kos atstovas,'

Iš vieno menko namiūkščio sklido ne
paprastai nuobodus giedojimas. Žmogus, 
stovėjęs prie namo įėjimo, pasakė, jog ta
tai Gelbėjimo Armijos nakvynės namai.

— Kas čia gali nakvoti ?
— Kiekvienas. Niekas neklaus jo pa

vardės, niekas nesidomaus jo užsiėmimu 
ir praeitimi. Nakvynininkai čia nemoka
mai gauna lovą, kavos ir duonos. Paskiau 
jie gali išeiti. Vienintelė sąlyga — daly
vauti vakarinėse ir rytinėse pamaldose.

Sklindąs iš namo giedojimas liudijo, 
kad dabar pildoma ši vienintelė sąlyga. 
Mes įėjome į vidų.

(Bus daugiau)

Seno Vinco Piliečio 
“Filozofija”

kai 
ant

ko-

Kai Kada ir Blogumas Išeina 
ant Gero

Yra taip sakoma: “Nėr to
kio blogo, kad neišeitų ant 
gero.” Kiti vėl sako: “Nėr to
kio blogumo, kad ten nebūtų 
ir gero.” Nežinau ant kiek su 
tuomi galima sutikti. Ypač su 
pirmuoju posakiu aš niekaip 
nesutikčiau iš savo tikro paty
rimo. Bet aš sutinku, kad 
kurie blogumai gali išeiti 
gero.

Pąyyzdin, pereitoj savo
'T*es-pondencijoj, aprašydamas 

apie Lietuvių Piliečių Kliubo 
pikniką, kuris įvyko rugsėjo 
7 d., Cobblestone Parke, mi
nėjau, kiek turėjau rūpesčio, 
kas link tinkamo, ar blogo 
oro dėl pikniko. Vėliau rūpi
naus, kokiu būdu pasiekti tą 
pikniką. Nes praeityje yra bu
vę įvykių, kad darbavaus dėlei 
piknikų, o kaip reikia huva- 

1 žiuoti, tai reikėjo sėdėti na
mie, nes nebuvo kaip pasiekti 
pikniko vietą, nežiūrint, kaip 
tau svarbus reikalas būtų. Bet 
kaip ten nebuvo, šį sykį vis- 
tiek nuvažiavau, dalyvavau 
piknike ir parinkau parašų 
vienam svarbiam tikslui. Bet 
pabaigoj pikniko vistiek įvy
ko “blogumas,” kuris vėliau 
virto gerumu : Užsirišo nau
ja pažintis su geru žmogumi, 
su kuriuomi, mano manymu, 
buvo verta susipažinti. Ir gal 
būt kuomi nors bus 
pažangiam darbui.

Kaip tas įvyko ? 
kaip: žmogus, kuris
vežė į pikniką, kažin kaip 
ankstokai apleido pikniką ir 
kaip .jis vėliau aiškinosi, visai 
pamiršęs apie mane.

Ir nesistebiu dėl to. Nes jei
gu žmogus pasimoka už ma
šiną, tai tokis priskaitomas 
prie sudarymo pilnos važiuo- 
tės ir negali būt pamirštas. 
Deja, aš neišgaliu nūsisam- 

kdyti automobilį ir todėl tokių 
patogumų negaliu turėti, kaip 
kiti.

Vienok nesinori užsidaryti 
kur nors kampe be jokio 
veiksmo; dar vis jaučiuos rei
kalingas visuomeniškam dar
be, o to darbo yra daug ir vi
sokio. Tiesiog pareiginis dar
bas, delei kurio turi būt visos 
mūsų pažangiosios spėkos pa
kinkytos. Tokią pareigą jaus
damas, kad ir su tūlais nepa
togumais, vistiek pasiekiu 
žmones ir tarpe žmonių šiek 
tiek pasidarbuoju. Tokiu su
pratimu ir Į šį pikniką stan
giausi pribūti,
karyje, apsižiūrėjau, kad 
no draugo vežiko nebėra 
nikę. Kitos visos mašinos 
sipildė žmonėmis. O čia 7 
lios nuo namų! Tuo keliu 
na jokis autobusas lilik 
sų miesto.

Ve, čia ir Susidaro šiokis-to- 
kis keblumas vėlokam vakare.

Einu pas parko savininką ir 
klausiu jo, ar neturės vietos 
pergulėti naktį ? Parko savi
ninkas — mūsų geras pritarė
jas pilietis Osrud man sako : 
“Draugas Karsonai, tu gali 
būt pas mane savaitę ir dau
giau, jei tik tau patinka šis 
tarpuežerių parkas, o ne tik 
Vieną naktį pergulėti. Bet jei
gu tu nori būtinai vykti namo 
šį vakarą, tai čia randasi žmo
nės — viena puiki šeitnyna iš 
Lowellio, jie tave parveš. Luk
terėk, aš jų paklausiu.”

naudinga

Nagi 
mane

ve 
at- 
tai

Na, ir surengėm bendrą ke
liavimą namon. Ta puiki šei
myna susideda iš abiejų tėvų 
ir dviejų dailių dukterų: vie
na apie 15-16 metų amžiaus, 
o antroji gerokai jaunesnė. 
Patys tėvai dar jauni žmonės.

Nors važiuoti turime tik 
apie 7 mylias ir esame visai 
svetimi — pirmą kart susiti
kę, tačiau daktaro mandagus 
atvirumas greit mus įstatė į 
malonų pasikalbėjimą.

Apart įvairumo lietėme ir 
svarbius pasaulinius klausi
mus. NorS trumpoj 'pažintyj, 
bet po persistatymui, mano 
nuostabai, sužinojau su kuomi 
esu draugijoj. Tai buvo dak
taras Dahl, gyvenantis ir ten 
turintis ofisą: 75 Smith St., 
\Lowcll.

Daktaras kiek laiko atgal 
važinėjęs Europoje. Buvęs 
Odesoje, Kijeve, Leningrade, 
Varšavoj ir daug kitų miestų. 
Jis gražiai atsiliepia apie So
vietų Sąjungą ir tvirtai įsitiki
nęs, jog šiame kare Sovietai 
daugiau laimės, negu jie turė
jo prieš Hitlerio užpuolimą. 
Daktaras sakė: Naciai manė, 
žiauriai užpuldami rusus, su
naikinsią Raudonąją Armiją, 
kurios jie labiausia neapken
tė pasaulyje. Bet, kaip išro
do, jie (naciai) patys žus nuo 
Raudonosios Armijos skaudžių 
smūgių ir tuomi Raudonoji Ar
mija taip sustiprės savo pajė
goj ir moraliai, kad ateityje 
jos nieks nebedrįs kliudyti.

Daktaras Dahl, matyt, gy
vas ir jaukus žmogus savo at- 
sinešime. Pusėtinai gerai 
graibstosi keliolikoj slavų kal
bų — pradedant rusų, lenkų 
ir taip toliau. Pagal jo abelnus 
gabumus, galima spręsti, kad 
gali būt gerai gabus ir savo 
daktariškoj profesijoj. Todėl 
mūsų apšvietą skleidžiančioms 
organizacijoms pravartu būtų 
susiartinti su tokiu žmogum 
ir panaudoti geroms paskai
toms tūlais klausimais.

Tas geras, prietelingas dak
taras, paleidęs savo šeimyną 
prie puikaus namo L— (savo 
gyvenimvietės) vežė mane 
vieną į “mano” bjauriai apr 
smukusio namo gyvenimo vie
tą. Dabar jaučiaus prastai, 
nes iš pirmiau supratau, kad 
ta puiki šeimyna apie mane 
mano vertingiau, nežinodama 
apie mano gyvenimo padėtį ir 
abelnai smulkmeningiau. O čia 
ve, pamatys, kokiame name 
gyvenu.- žmogus tiesiog jau
tiesi gėdą- tokiame aplūžusia
me name gyventi,
talistinė sistema tuomi 
atsižymi. Ir viltingai 
niau: gal būt gudrus 
ras tą supras ir už tą 
nepažemins per daug.

Buvo tamsu prie to
kuomet mes sustojome. Nors 
tamsumo baisiai nemėgstu, 
vienok dabar pasitenkinau 
tuomi, kad tas garbingas žmo
gus negalės taip aiškiai įžiū
rėti, kaip tas laužas atrodo 
tikrenybėje.

Spaudžiau daktarui ranką, 
jam ačiuodamas už vertingą 
patarnavimą ir gražų pirma
is artį susipažinimą. Man li
pant iš mašinos, daktaras sa
ko : “Aš matau, tu esi žmo
gus, su. kuriuo neužtenka tik 
vieną kartą susitikti; kada 
vėl susitiksime?” Pasiūliau 
jam, kad mes vėl turėsime ko
kį nors gerą parengimą ir tuo
met užprašysime daktarą būt 
pas mus garbės svečiu. Ant to 
abu sutikome. Dar daktaras

pasiūlė man savo pagelbėjimą 
užlipti laiptais ant trečių lu
bų, bet ačiuodamas jam už 
atjautimą padėties pasiaiški
nau, kad esu taip pripratęs ir 
be vargo pats vienas apsieinu. 
Dar kartą spausdamas dakta
ro dešinę pasakiau jam, “good 
night.”

J. M. Karson.

Worcester, Mass.
Radijo Klausytojams

' Vietinė Komunistų Partijos 
organizacija šiemet pasimojus 
smarkiai dalyvauti miesto rin
kimuose ir pravesti savo kan
didatą į miesto aldermanus. 
Kandidatu yra Henry Gross
man. Grossman kalbės oro 
bangomis ' iš radijo stoties 
WORC šio penktadienio, tai 
yra, rugsėjo 19 dienos, tarpe 
9:30 ir 9:45 vai. vakare. Jo 
prakalbos tema bus: “United 
to Defeat Hitler.”

Rep.

Lawrence, Mass.
Randu Kėlimas

Miesto majoras Walter A. 
Griffin paskyrė penkius na
rius į komitetą. Komiteto na
riais yra šie: John F. Hoffner, 
Luke Devaney, William A. 
Hilbert, Ralph D. Arivela (CI 
O narys) if Leo F. McCarty 
(Amerikos Darbo Federacijos 
narys). Miesto valdžia gavo 
daug skundų nuo randaunin-' 
kų. Mat, darbai pradėjo ge
riau eiti, tai namų savininkai 
pradėjo randas kelti, sakyda
mi, būk taksai didesni. Tikru
moje tai šiemet taksai mažes
ni, nes miesto administracija 
numušė taksus. Bet namų sa
vininkai nori pasipelnyti ir to
dėl randas kelia.

Keli mėnesiai tam atgal 
buvo pranešta paties majoro, 
kad namų savininkai randų 
nekeltų. Bet savininkai neat
kreipė į tai atydos. Tad da* 
bar minėtas komitetas tyrinės 
tuos savininkus, ar jie gerai 
pasielgė ir suradęs šmugelys- 
tę, juos baus. Kurie randau- 
ninkai turite (per dideles 
skriaudas, praneškite minėtam
komitetui, šito komiteto savi
ninkai papirkti negalės, nes 
jo pirmininku yra CIO veikė
jas R. D. Arivela. Jį galima 
matyti unijos

Tačiau pava
ro a-

James Fogarty, portugalas, 
norėjo nusinuodyti su jodinurt 
Bet paragavęs ir pajutęs no^\ 
skanumą, šaukėsi policijos, 
kad duotų greitą pagelbą. Ta
po nuvežtas ligoninėn ir iš
pumpuotas. Atrodo, kad pa
sveiks.

Beskaitydamas bostonišk| 
laikraštį, užtikau mažą žinu
tę, paduotą iš Sovietų Sąjun
gos, kaip kazokai apgavo vo
kiečius su paršeliais ir višto
mis. Atsitikimas buvo toks: 
Vokiečiai kareiviai važiavo 
dviračiais ir pamatė paršiukus 
su vištomis vaikščiojant. Tuo
jau jie metėsi juos gaudyti. 
Tuo tarpu kazokai atidarė ug
nį ir sunaikino visus tuos vo
kiečius. Naciai negavo parše
lių ir vištelių nė pauostyti ir 
turėjo keliauti pas Abrahomą 
ant burdo. Visi hitleriniai 
banditai pasprings banditizmu 
ir gaus galą, 

r ---------
Vyras rado savo moterį nu

sinuodijusią gazu. Ji buvo 26 
metų amžiaus. (Pavardė ne
įskaitoma. — Red.) Priežas
tis buvo neuždarytas pečiu
kas. Pastaba moterims: Eida
mos gulti apžiūrėkite gazą, ar 
visur užsuktas. Būkite atsar
gios.

Iš Lawrence kalėjimo pabė
go kalinys, peršoko per drati- 
nę tvorą. Nuvažiavęs Bosto
nan išsimainė money orderį, 
prisiųstą telegrama. Policija 
spėja, kad jam viskas buvo iš 
lauko suplanuota. Jo mergina 
visuomet a t v a ž juodavo iš 
Providence aplankyti. Bet po
licija nemano, kad mergina 
dalyvavo jo pabėgime.

Rugsėjo 7 d. apsivedė drau
gų Grinkevičių duktė su 
svetimtaučiu. Abu dirba li- 
gonbutyje. Grinkevičiūtė yra 
pabaigus slaugės mokslą. Jau
navedžiai išvyko ant “honey 
moon.” Vėlinu jiems laimingai 
sugyventi. Tėvai yra “Lais
vės” skaitytojai.

Pradžia padaryta dėl me
dikais pagelbos Sovietų Są
jungai. Pirmiausia aukavo 
Lietuvių Darbininkų 125 kuo
pa $10, Lietuvių Literatūros 
Draugijos 37 kuopa $5, B. ču- 
lada $5, S. Penkauskas $5.

kt the feeling that 
l-d our programs. 
Io work and make 
I that wont be for- 
|g time to come.
round With The, 
Kbershlp:
Iss our deepest re
incss of one of the 
■of the chorus, John 
I ho is in Providence 
1120, recovering from 
I'['he chorus wishes 
Icovery.
| alto representation 
last Sunday . . . Wal- 
If his better moods’ 
I outmost from the 
| does this one per
kant to break cho- 
I chirking "we waht 
I? What has hap- 
Iber of former cho
kecilia B., Anne G., 
L\. and many others 
Į you keeping your

another Rye broth- 
the picture for wo 
on the doings on 

I. .. I wonder Why 
life left so early? 
k a picnic there is 

chorus members.
I foam” that is the 
Louth. Lets all got 
[People, you are all 
e down to any of 
nd join in with us

So till next week 
you at the bowling
m. and at rehear-

Inksllngpr!

busią moterą ir merginą.” 
(Pabrėžimas mano. — M.

Prieš 750 metų gyvenęs žeista daug tuom laiku dir- 
gruzinų tautos poetas Šoto 
Rustavelis yra pasakęs se
kamą išmintį: “Kiekvienas 
laiko save strategu, sekda
mas kovą iš šalies.”

Tokių “strategų” žmoni
ja turėjo ir tebeturi...

Dabar eisime prie dalyko.
Draugas S. V. (Senas

Vincas) “Laisvės” dienraš
tyje už rugs. 2 d. aprašė 
kokias išdaigas padarė N. 
J. valstijoje gamtos rykštė 
— tornadas. Ten skaitome:

“.. .Pastatų stogai nuplė-
šyti, kaminai nuvartyti, o 
mediniai garadžiai, tarsi 
degtukų dėžutės, išnarstyti, 
sutrėkšti. Medžiais, gatvių 
stulpais, telefonų bei elek
tros vielomis, užverstos ke
lios lygiai gatvės.

“Bene už vis labiausia 
nukentėjo, tai valgomų pro
duktų kenavirho dirbtuvės 
apie vieno kvartalo ilgio pa
statas. Jo skardinis stogas, 
su sparais ir lotomis, nu
plėštas, išnarstytas, sulam
dytas ir išmėtytas po far- 
merio laukus. Čia tapo su-

Kaip matome, d. S. V. tą 
gamtos reiškinį ir jo baisias 
pasekme^ aprašė gan artis
tiškai.
šinio — fe! Ir tą “fe” jis 
gavo nuo kokio ten šalia jo 
buvusio piliečio, kurio jis 
užklausęs:

“Ar daug moterų tapo 
sužeista šiame pastate?”

Tas “išmintingas” pilie
tis jam atsakęs:

;t pabaiga to jo ra

Vaje, vaje, kokia “išmin
tis” to d. S. V. piliečio! Tik 
išsivaizdinkite: t o madas 
pastatą “nuvainikavo” ir 
duris sumaigė vienos sekun
dos laikotarpiu; tūlas skai
čius moterų sekundos laiko
tarpiu likosi sužeistos, jos 
skausmuose pradėjo rėkti, 
kilo panika, susigrūdiihas 
ties sumaigytomis durimis 
ir langais — už tai moterys 
“kaip tos avys... bliauna 
visos, bėga ir visos!...” Su- 
lyg S. V. ir jo ano piliečio 
“strategija,” moterys pa
čios kaltos, kad jos sužeis
tos šaukė - rėkė pagelbos, 
kad tarp jų kilo panika, kad 
jos, bėgdamos nuo mirties, 
susižeidė!

per- 
my- 
nei- 
m li

Bet kapi- 
tik ir 
pama- 
dakta- 
manęs

namo,

“Jeigu jos pačios nebūtų 
tokios durnos buvusios, tai 
pusė jų būt išlikusios svei
kutėlės, bet... Moterys, tai 
kaip tos avys, jeigu viena 
bliauna, tai bliauna ir visos, 
jeigu pasinesa bėgt, bėga ir 
visos. Juk tas tornadas tą 
pastatą nuvainikavo ir du
ris sumaigė vienos sekun
dos laikotarpiu. Bet va, kilo 
panika, riksmas, grūdimef- 
sis per sulaužytas duris, per 
langui - skaičiy sužeistąją 
ant pusės padidino.” (Pa
braukimai mano.—M. S-tė.)

Galimas daiktas, kad S. 
V. minimas pilietis yra fa
brikanto koks nors šunelis, 
arba gal jis koks silpnapro
tis, kuris nežino ką pliauš
kia. Bet negaliu suprasti, 
kuriems galams d. S. V. nuo 
jo “išmintį” .semia?! Kam 
reikalingas tokiame atsitiki
me lyginimas moterų prie 
avių?

M. S—tą

Skelbkitės savo biznį dien* 
taštyj •Tbaimje.”

PETRAS PĖSTININKAS
Restauracija ir Visokie Gėrimai
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Čia duodama didžiausi stiklai alaus. Puikus ■ 
pasirinkimas įvairių degtinių, vynų ir ■ 
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Maistas Geriausios Rūšies
Prašome įsitempti antrašą ir progai pasitaikius 

pasimatykite su Petru Pėstininku

1021 W. Green Ridge St., Scranton, Pa.
z J Pfieš Junior High School

Well, kas “next” būsite? 
draugai, nelau- 

. Pa
tys pasirūpinkite. Mes turime 
pralenkti kitas kolonijas.

L. K. Biuras

raštinėje, 5731 Paskubėkite, draugai, n.
Common St. po 3 valandos po i ]<a(j ]<as paragintų. 
IAIčm+ii ii’ o ei L <1 1 <m iunn-ii I.pietų ir pasikalbėti su juomi.

Methuen policijai pranešė, 
kad prapuolė trylikos metų 
mergaitė. Jos dabar yra jieš- 
koma.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytoji)

LIETUVIŲ ŽINIAI j

Šiuomi pranešu lietuviams, kad aš parduodu įvairų, 
nesugadintą sveikatai maistą ir Vitaminus, kurie privalu 
kiekvienam vartoti: jaunam, senam, sveikam ir ligoniui. 
Pas. mane galite gauti tikrai gerų, nesulfuruotų, džiovin
tų vaisių : Deitų, Figų, Monuka Razinkų, Aprikotų, Sly
vų, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir.šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200, D 300, G, B 250 JOYANA if “CHEER” 
sudarytas iš to Chocolato iš, kurio yra išimtas Theobro
mine. Taipgi galite gauti gerų, Naturališkų Saldainių. 
ENRICH tonikas, BONCQUET tabletėles kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų; KAL tabletėles nervam su
stiprinti; KELP, Naturališką Jūrų žolė su 10 Mineralų, 
ir turi Jodinos. SORBEX tabletėlės nuo gezų, Garlic tab
letėles dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo; SOUP- 
LETS viena tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro 
gero steiko. YOGURT, Merginoms ir Moterims gero kri- 
mo dėl veido, lipstiko ir miltelių veidui be nuodo. Kam 
įsipyko gerti alus, ar degtinė tie galite gauti išsigerti 
vaisių arba Morkų sunkos. Vitaminus ir Maistą siunčiu 
paštu į visus kitus miestus. Rašykite ar telefonuokite ar
ba kreipkitės asmeniškai. Krautuve atdara kas dieną 
nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. vakare; sekmadieniais užda
ryta. Susipažinimui siunčiu veltui literatūrą.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET, BROOKLYN, N. Y.

,i Tet: EVergreen 8-9805 
---------------------—,--------A-—---- J------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------»-------- a.---

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
, prisius laišku gaus dovaną.

u .................. • ' • 1 —.................  i~^

J

M
M

fl



Šeštas puslapis

,*•> ' ‘^s - ' ■ Į-., -A ;...

J

LAISVE Penktadienis, Rugs. 19, 1941

Visuotinos Pastangos 
Visuotinam Karui

Vis daugiau Amerikos 
korespondentų pribūna So
vietų Sąjungom Mat, ten, 
socialistines žemės plačiuose 
laukuose, yra sprendžiamas 
visos žmonijos likimas. Ta
me nebeliko jokios abejonės 
pas nieką. Arba ten Hitle
ris laimės ir nacizmas, ta 
tamsioji ir baisioji naktis, 
apgaubs visą pasaulį. Arba 
ten Hitlerio gaujos bus su
triuškintos ir kruvinasis 
nacizmas bus palaidotas ant 
visados. Taip k 1 ausimas 
šiandien stovi.

Visa sunkioji karo našta 
užgulė ant Sovietų liaudies 
pečių. Ji tą supranta - su
pranta tą ir kiekvienas, ku
ris drįsta tiesai į akis pa
žiūrėti. Laikraščių ir žinių 
agentūrų atstovai, kurie 
jau pasiekė Maskvą ir spė
jo apsidairyti aplinkui, ra
šo savo įspūdžius. Ką sovie
tinė liaudis jaučia? Kaip ji 
pasiruošus šiam karui? 
Kaip ji žiūri į ateitį?

Skaityk kurį nori laikraš
tį, klausykis kokio nori bal
so apie šitą karą tarpe So
vietų Sąjungos ir hitlerinės 
Vokietijos, niekur neužeisi 
bei neišgirsi kalbant apie 
kokį nors vidujinį susikirti
mą. Užsidarė burnas visi 
pranašai. Ir tie, kurie iš
troškusiai laukė sukilimo 
viduje prieš sovietinę vy
riausybę arba prieš Stalino 
vadovybę, turi prisipažinti 
prie savo baisaus nusivyli
mo.

Faktas yra, kad didžio
sios Sovietų Sąjungos liau
dis vieningai eina su savo 
vyriausybe ir savo bolševi
kiška vadovybe. Jokioj ki
toj šalyje tokio liaudies vie
ningumo nėra ir negali bū
ti. Tiktai socialistinė san
tvarka gali išauklėti tokį 
šalies žmonių vieningumą. 
Kai prieštaraujančių klasių 
interesų nebelieka, kai'liau
dis pati tampa savo ir savo 
šalies gyvenimo vairuotoju, 
žmonėse sužydi tikroji, vi
suotinoji vienybė. O tokia 
vienybė visu savo skaistumu 
apsireiškia tokiuose didžiuo
se žmonijos kriziuose, kokį 
pagimdė banditiškasis na
cizmas.

Hitleris neturi “penkto
sios kolonos” Sovietų Są
jungoje. Tai kita didžioji 
istorinė tiesa šiame konflik
te. Tai kitas istorinis socia
listinės šalies pavyzdys. Jis 
savo organizuotas kolonas 
turi visose šalyse, bet netu
ri Sovietų Sąjungoje. Nor
vegijoj Quislingai, Franci- 
joj Betainai ir Lavalai, 
Suomijoj Tanneriai, Angli
joj lordai Hamiltonai, Jun
gtinėse V a Istijose Lind- 
berghai, bet nieko panašaus 
socialistinėje šalyje.

Negalima sakyti, kad na
ciai šitą savo pareigą būtų 
pamiršę. Priešingai, Sovie
tų Sąjunga buvo gal pati 
pirmoji šalis, kurioje Hit
leris griebėsi organizuoti 
penktąją koloną. Bet jo vi
sos pastangos nuvažiavo į 
kapus su Tuchačevskiais ir 
Zinovjevais — su tais troc- 
kistiniais — bukharistiniais 
niais banditais.

Bene vėliausiai pribuvęs 
Maskvon bus United Press 
koresp. Wallace Carroll. Į 
jį Sovietų liaudis padare 
didžiausio įspūdžio. Niekur 
kitur, net ir Anglijoj, kuri 
jau du metai kariauja su 
Hitleriu, jis nepastebėjo to
kio visuotino mobilizavimosi 
karui. Iš vienos pusės, Mas
kvoje eina normalus gyveni
mas — veikia mokyklos, te

atrai, judžiai ir tt. Iš kitos 
pusės, kiekvienas ir visi įsi
traukę į karo reikalą. Tie, 
kurie dirba dirbtuvėje, pa
kėlė darbo išnašumo stan- 
dardą. Jauni vyrai pašauk
ti Kaudonojon Armijom 
Jaunos merginos taip pat

Sovietų Sąjungos Medikalei Pageltai 
Naujojoj Anglijoj Komitetas

Rugjsėjo 7 d., trečią valan
dą po pietų suvažiavo į Lietu
vių žinyčių South ' Boston, 
Mass., delegatai iš Worcester, 
Hudson, Lawrence, Haverhill, 
Norwood, Brockton, Stough
ton ir suėjo iš So. Bostono 
draugai ir prieteliai, idant ap
kalbėjus, kaip būt galima tin
kamai bendrai suteikti medi- 
kališką paramą dėl Sovietų 
Sąjungos, kuri narsiai kariau
ja prieš sujungtą Hitlerio Eu
ropą ir visą fašistinį pasaulį. 
Drg. J. Skliutas, veteranas 
Worcesterio veikėjas, davė į- 
nešimą, kad tuojau būt išrink
tas pastovus bei veikiantis ko
mitetas, kurį užgyrė visi dele
gatai. Komitetas ‘išrinktas en
tuziastingai.

Konferencijoj delegatai pa
sirodė, jog jie gerai žino, kad 
šį mėnesį sukako du metai, 
kaip ūkanomis apsiniaukė mū
sų visas pasaulis, kad astro
nomiškomis skaitlinėmis nai
kinami žmonijos sutverti tur
tai. Atrodo, jog artinasi “svie
to pabaiga,’’ kurią sutvėrė hit
leriški banditai prieš Vokieti
jos žmonių norus ir viso pa
saulio žmoniją. Tai yra ne
laimė, kuri iki šiam laikui su
naikino didelius žmonijos per 
šimtmečius subudavotus tur
tus, namus, žuvo milionai ra
miai gyvenančių žmonių ir vis 
plečiasi karo dūmai, niaukia
si ir ant mūsų šalięs. Ne tik 
armijos kovoja, bet ir civiliai 
žmonės gina savo kraštus— 
tėvynes ir nuo to paties ne- 
prieteliaus Hitlerio gaujų, tar
tum nuo kokios choleros, ku
rią hitlerininkai užleido ant 
žmonijos. Mūsų pačių kraš
tui, kurį mes gynėme nuo kai- 
zerizmo 23 metai tam atgal, ir 
vėl gręsia pavojus ne tik nuo 
Vokietijos banditų, bet Japo
nijos. Japonijos imperialistai 
nors drebančiu balsu šūkauja 
prieš mūsų kraštą ir kas gali 
pasakyti, kad diplomatiškos 
virvės nenutruks.

Stačiai atrodo, kad ant mū
sų planetos — žemės gyvybei 
nėra progos gyventi, nes iš o- 
ro ir vandens visa žmonija 
yra naikinama. Beveik niekur 
negalime rasti nei pasakose 
nei aprašymuose apie tokią 
liūdną žmonijai nelaimę, žmo
gus, kuris turi simpatiją iš sa
vo kasdieninių patyrimų, gali 
aiškiai Nuprasti savo jausmais 
kančias kareivių, kurie tur 
ginti savo kraštus nuo užpuo
likų. Jūsų šis rašytojas yra pa
tyręs, kas yra karas iš pereito 
karo, o ir dabar nuolatos su
siduria su ligoniais, kurie ken
čia pereito karo kančias, ku
rie kovojo prieš kaizerizmą. 
Pereitas karas,\ nors jis buvo 
labai žiaurus, tačiau šis yra 
daug žiauresnis. Tai yra tik
ra tragedija, kad demokra
tiški kraštai negalėjo susivie
nyti anksčiau ir nušluoti na
ciškus oktopusus nuo žemės 
paviršiaus. Amerikos žymūs 
žurnalistai, rašytojai smerkia 
fašizmą ir nacizmą, kaipo di
džiausią žmonijai pavojų mo
demiškoje istorijoje. Mūsų 
šalieS vienas iš žymiausiu pre
zidentų, prezidentas F. D 
Rooseveltas, smerkia fašizmą 
ir nacizmą. Mūsų prezidentas 
yra buvęs laivyno viršininkas 
pereitame kare, todėl jis ge
rai supranta, ką reiškia karas 
ir kariškos nelaimes dėl žmo
nijos. Amerikos rašytojai, 
kaip tai, Upton Sinclair, Drei- 

apsivilko uniformomis ir at
lieka savo karines pareigas 
šiame v i suotiname kare 
prieš nacizmą. Senesnio am
žiaus vyrai ir moterys susi
būrė į liaudies gvardiją ir 
lavinasi karinių pareigų.

Kiekviena s o cialistinės 
žemės pėda turi būti apgin
ta. Už kiekvieną paimtą že
mės pėdą hitleriniai bandi
tai turi užmokėti aukščiau
sią kainą gyvybėmis. Visuo
tinas karas, visuotinos pa
stangos. A. B.

ser ir kiti žymiausi rašytojai, 
bei žmonės pasmerkė nacizmą.

Visi žymūs žmonės remia 
medikališką pagalbą Sovie
tams, kuri yra labai reikalin
ga, ne tik dėl Raudonosios Ar
mijos, kuri kovoja prieš vi
są Europą, bet ir moterų, kūdi
kių, vaikų ir senų žmonių. To
dėl Naujos Anglijos lietuviai, 
kurie tik pajėgiate, pasisku
binkite sumą sukelti narsiai, 
idant suteikus tinkamą pagal
bą dėl Sovietų liaudies, kuri 
gina mūsų visų reikalus taip 
herojiškai, kad net patys hit
lerininkai stebisi. Siųskite sa
vo čękius, bei money orderius 
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Komitetui Pagalbai Sovietų 
Sąjungai, jo finansų sekr., S. 
Zavis, Hotel Victoria, 271 
Dartmouth Street, Boston, 
Mass. Komiteto pirmininko ir 
sekr. adresas: 2 Atlantic St., 
So. Boston, Mass.

Prof. B. F. Kubilius, 
pirmininkas,

Dr. J. F. Borisas, sekr.
Aukos ir Aukotojai

Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai Konferencijoj, Nau
joj Anglijoj, kuri įvyko Rug
sėjo — Sept. 7 d., trečią va
landą po pietų, geros valios 
žmonės aukavo: K. Benulis 
$10, J. Kukaitis $5, Kasper 
Gedvala $5, T. Bartkus $5, K. 
Ustupas $5, A. Sireikis $5, A. 
Sauka $5, A. Čerkasas $5, 
A. Volan $5, A. Verslauskas 
$5, F. Pūkelis $5, J. Sidaras 
$5, J. Vaškis $5 (iš Quincy), 
G. Yanuševich $3.

Po $2: K. Vasil, A. Valun- 
gavich, T. Koparucia, S. Vis- 
mant, A. Baronas, , M. Wul- 
lent, J. Grigas, J. Wallen.

Po $1 aukojo: T. Kristapo- 
vich, A. Yucius, T. Vasaris, A. 
Vaitaitis, F. Markevich, W. 
Yurkevich, B. Lapinskienė, P. 
Vassil, P. Klimas, L. Latukas. 
Tai yra puiki pradžia iš mon- 
čelliečių. Vardan Komiteto 
"ariu Montello draugams daug 
dėkui.

G. Kvetkanskai $25; J. Gry
bas $10; John Lavas $10; M. 
Kazlauskas $10; Cambridge 
Moterų Kliubas $25; Lietuvių 
Darbininkų Susiv. 125 kuopa 
(Lawrence, Mass.) $10; Fr. 
Yuodaitis $5; P. ir A. Andre- 
liunai $5; B. Chulada $5; S. 
Penkauskas $5; V. Koncevi
čius $5 ; A. Sabulis $5 ; A. 
Barčius $5; Arthur Vasiliaus
kas $4; Ona Siderienė $2.

Po dolerį aukavo šie drau
gai : Mrs. Shurila, H. Yuode- 
Šius, J. J. Kavolius, Mary 
Bubenkienė, Ag. Petrukaus- 
kas. Taipgi Lietuvių Darbi
ninkų Susiv. 37 kuopa aukavo 
$5.

Viso suaukauta ir pinigai 
atiduota iždininkui M. Kaz
lauskui $241.

Prašau draugų nepykti, jei- 
ju iš nekuriu tarpe aukotojų 
neteisingai vardus ištariau. 
Mat, draugai, ant greitųjų ne 
visuomet galima teisingai var
aus parašyti.

Vardan Naujosios Anglijos 
Sovietų Pagalbai Komiteto ta
riu visiems širdingai dėkui ir 
prašau visų rūpintis šiuo dar
bu, nes tai yra privalybė kiek
vieno doro žmogaus suteikti 
paramą dėl Sovietų Sąjungos.

Dr. J. F. Borisas, Sekr.

Gerai ir Blogai
v, (Feljetonas)

Turėjau laimę perskaityt 
“Tėvynės” No. 34-tą, šių me
tų, iš kurio patyriau, kad ma
no hitleronacių generolai yra 
pasimoję sugaudyti visus lie
tuvius, gyvenančius Sovietų 
Sąjungoje ir sugrąžinti hitle
rininkų nuniokoton Lietuvon, 
šio sumanymo geroji pusė yra 
ta, ponai generolai, kad duo
da mums auksinę progą prisi
dengus vadavimu lietuvių nuo 
bolševizmo, su padidintu tem
pu rinkti aukas, šiame at- 
vejuje niekas negalės daryti 
užmetimų, kad aukos yra ren
kamos smetoniniams galvarie- 
zams, kurie nėrė po devynius 
kailius Lietuvos valstiečiam.

Blogoji pusė sumanymo yra 
ta, kur kalbama per prievar
tą sugaudyti lietuvius, gyve
nančius Sovietų Sąjungoje ir 
atiduoti hitlerininkam. Ar jūs 
pagalvojot, ponai generolai, 
kad toks pasimojimas pastato 
mus į baisiai apgailėtiną pa
dėtį? Jeigu tas visas darbas 
būtų galima atlikti mūsų ge
nerolų mitinge, tai, supranta
ma, bėdos nebūtų. Bet čia 
prisieina turėti reikalą su 
valstybėmis, kurios savo rei
kalus tvarko ne pagal hitlerd- 
naciškų generolų prisakymus 
ir pageidavimus, o pagal sa
vo supratimą, šio sumanymo 
autorius parodė tiek drąsos ir 
“sumanumo,” kad geriausiam 
atsitikime, ką jam galiu pa
gelbėt, tai pareikšti pasigailė
jimą. Toki dalykai, kaip vals
tybės tvarka, žmogaus teisės, 
jam visai neegzistuoja. Tik 
reikia nuėjus į Department of 
State pareikšti savo norą ir 
viskas bus išpildyta iki zet.

Sakysiu jum atvirai, ponai 

RENGIA LITERATŪROS DRAUGIJOS 28 KUOPA

Pusė pelno nuo šio pikniko skiriama dienraščiui “Laisvei”.

Įvflfes Sekmadienį 21 Rugsėjo-Sept.
Pradžia 12 vai. dieną Įžanga 25 centai
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LIETUVIŲ PARKETn^"””* WATERBURY, CONN.
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Širdingai kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį pikniką. Gražiai pasilinks
minsime ir tuom pat kartu paremsime dienraštį “Laisvę” ir Literatūros Dr-ją.

generolai, kad nesiskaitymas 
su gyvenimo taisyklėmis, igno
ravimas faktų, neliūdija apie 
mūsų išminties turtus. Visiem 
yra žinoma, kad pagal perei
tų metų Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos pasirašytą sutartį 
Lietuva* patapo dalimi Sovie
tų Sąjungos. Todėl ir visi lie
tuviai, gyvenanti Sovietų Są
jungos ribose, yra pilnateisiai 
Sovietų Sąjungos piliečiai ir 
nei jokia fašistinė klika jų te
nai negali pasiekti. Reikia ži
noti ir tą, jog valstybės tokios 
politikos neveda, kad marios 
visada ir visur būtų tikta* iki 
kelių, kaip mum kad yra, po
nai hitleronacių generolai. 
Valstybės, kurios palaiko savo 
tarpe draugiškus santykius, 
viena kitos teises gerbia ir to
kių reikalavimų, kurie valsty
bę paliktų ant juoko, viena 
kitai nestato, ponai generolai.

Kas viršuje pasakyta, tikiu, 
mano generolam bus aišku, 
kad nuėjus į Department of 
State prašyti, kad jis paliep
tų kitai kuriai valstybei ati
duoti savo piliečius kokiai 
niekam nežinomai fašistpa- 
laiki.ų grupelei. Departments 
tikrai pasirodytų, kad čia tik
rai yra kas nors negero ir vei
kiausiai matytų reikalo mūsų 
deputaciją paimti ant obzer- 
vacijos! Ko gero, tai dXr pri
sieitų rinkti aukas pačių rei
kalautojų išvadavimui.

Jeigu tokie dalykai, kekių 
mes norime, būtų galimi, tai 
mes būtume daug laiminges
ni už Hitlerį, ponai generolai. 
Jūsų Paulius pasiūlytų dar ge
resnį planą, ne kai jūs sugal
vojot, mano mieli generolai, 
žinant tą tiesą, kad kviečiai 
neužauga be pelų, galim būt

Sovietų žemės. Daugumas ma
to netikėtiną atsparumą bei 
k a r ž y g iškurną Raudonosios 
Armijos prieš pragarišką Vo
kietijos karo mašiną ir siau
būnišką puolimą. Vienas drau
gas pakušdėjo, sako, Worces- 
teris, kad ir vėliau, bet galim 
surpryziškai pasirodyti su au
ka dėl medikalės pagalbos / 
Sovietams. |

Kaimynystėje Olympia Par
ko yra katalikiškas Maironio j 

Parkas, kur tą pačią dieną / 
lietuviški vyčiai turėjo šuva- / 
žiavimą. Tai jau buvo nepa- / 
prastas piknikas, bet automoy 
bilių išrodė tiek pat pristatyta, 
kaip ir pas mus. Piknikas bu
vo kitoje dalyje miesto, B&- 
brausko ūkėje, ir dar Piliečių 
Kliubo nuosavam vasarnamy 
buvo paprastas sekmadienių 
piknikas. Taigi, į keturias da
lis išsigrupavę Worcesterio lie
tuviai piknikauja, veikiausia, 
kad skirtingom nuomonėm 
vaduojasi. Bet pirmesniaja- 

i me, kuriame dalyvavau, ma- 
' tesi aiški užuojautos dvasia 
Sovietų Sąjungai ir viltis, kad 
bestija hitlerizmas bus sukriu- 

j šintas, nes Anglija ir Ameri
ka tikriau pradeda duoti pa
galbą Sovietams; jau Ameri-

I kos gazolinas orlaiviams va- 
' ryti pasiekė Sovietus, šimtai 
j tūkstančių galionų per tuos 
į tris laivus, kurie nuplaukė į 
Vladivostoką. Todėl mums 

! darbininkams ką reiškia da- 
! bar nuolatiniai dirbant paau
koti dienos ar kelių dienų už- 
'darbį? Dabar atėjo laikas ir 
'sprendžiamoji valanda darbo 
žmonijai. Raudonoji Armija 
savo karžygiškumą jau paro- < 
dė. Reikia jai skubiai padėti.

D. J.

užtikrinti, kad visur randasi 
po saują fašistų. Taigi ve, 
sušauktum visas tas šiukšles 
į krūvą, padarytum tarimą, 
kad kožna fašistinė gru
pelė atsiima savo tautiečius iš 
Sovietų Sąjungos. Tokį savo 
reikalavimą nuneštum į De
partment of State, "kad jis, pa
sak generolo Jankausko, pri
verstų Rusiją mūsų reikalavi
mą išpildyt. Tai biskį būtų 
triksas, ponai generolai. To
kiu būdu, atsiėmus kožnai fa
šistinei grupelei savo tautie
čius, pati Sovietų Sąjunga pa
siliktų, kaip suvalgyto k rin
gelio skylė!

Visa mūsų nelaimė tame, 
ponai generolai, kad dėl to
kio dalyko esame priversti 
tenkintis tiktai svajonėmis.

Su aukšta pagarba, jūsų iš
tikimas,

Paulius.

Worcester, Mass.
Lietuviai Piknikauja

Rugsėjo 14 d. čia garsiajam 
Olympia lietuvių parke, kur 
buvo Literatūros Draugijos 11 
kuopos sudėtinai su PLT radi- 
jušais piknikas, radio progra
mos garsintojas adv. P. Šimo
nis, dainininkas Pauras, Dr. 
Borisas ir kiti iš Bostono buvo 
piknike. Abelnai publikos, 
kaip dėl vietos ir visų pato
gumų, tai ne daugiausia bu
vo, sakysim, 500 ar daugiau. 
Nuotaika ir ūpas piknikierių 
buvo geri. Visur domingai 
šnekučiavosi, vieni apsėdę sta
lus, apdėtus alaus stiklais erd
vioje salėj, jaunimas daugiau
sia atskiroje salėje suktinį šo
ko prie garsios orkestros, dar 
kiti parko suoluose tarp me
delių ir įvairių gėlių susėdę 
tarp savęs kalbėjosi, minėda
mi baisius karo veiksmus ant

Skelbkites savo biznį dien- 
raštyj “Laisvėje.”



Lyf;

Penktadienis, Rugs. 19, 1941 Septintas puslapis

SOVIETU OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Maskva, rugs. 18. — Sovietų Žinių Biuras šiandien pa
skelbė sekamą pranešimą

Mūsų kariuomenė rugs. 17 d. vedė atkaklius mūšius 
prieš priešą visu frontu.

Rugs. 15 d. buvo sunaikinta 78 priešo orlaiviai kauty
nėse ore ir pačiose jų stovyklose. Mes praradome 25 or
laivius.

Naciai Žudo 11 Belgu
Berlin, rugs. 18. — Naciai 

nusmerkė mirt 11 belgų, sa
ko, kaip šnipų ir priešingų 
vokiečiam raštų skleidėjų.

Lowell, Mass
RUMUNŲ GENEROLAS LIEPIA SUŠAUDYT 
NEINANČIUS ATAKUOT SAVO KAREIVIUS

Maskva, rugs. 17. — Sovietų Žinių Biurus praneša:
Rumunijos generolas Antonescu išleido įsakymą num. 

30,368, kur grūmoja aštriomis bausmėmis komandie- 
riams, pulkams, batalionams ir kuopoms, kurių ka
reiviai bijo eit į atakas. Sako: “Jeigu kareiviai traukiasi 
atgal, jų viršininkas turi sustatyt kulkasVaidžius užnu- 
garėje ir begailestingai šaudyt tokius kareivius.

GIRTŲ NACIŲ ŽVĖRIŠKUMAI
Grupė sovietinių piliečių pabėgusių iš vokiečių užim

to Čeringovo pranešė apie žvėrišką fašistų terorą ir 
žiaurumus. Govėdos girtų vokiečių kareivių veržėsi į 
namus, žudė senus žmones, moteris ir yaikus. Darbi
ninkas Kostko sakė: “Tą pačią valandą,; kai vokiečiai 
įžengė į miestą, jų kareiviai išlaužė gyvenamų namų du
ris ir išplėšė viską, ką tik galima buvo išnešti. Pačią 
pirmąją dieną vokiečiai, vartodami šautuvų buožes, nu
varė 35 Černigovo gyventojus į miesto centrą Mr liepė 
jiems garsiai sveikinti vokiečių kariuomenę prie radijo 
mikrofono. Kai tie gyventojai atsisakė vaidint tokią niek
šišką komedijėlę, tada fašistai juos visus kulkasvaidžiais 
sušaudė. 1 i -

Piknikas Rengiamas Tikslu, 
Kad Pagelbėti Raudo

najai Armijai
Draugai plačios apylinkės, 

mes lowellieciai jau daug pi
nigų sukėlėme Raudonajai 
Armijai per vietines organi
zacijas ir iš pavienių žmonių, 
— viso $195. Ir tai visai per 
trumpą laiką, galima sakyti, 
bėgyje vienos savaitės.

Bet to negana. Mes tik da
lelę žmonių tepalietėm šiam 
be galo svarbiam tikslui. Mes 
nepaliksime nei vieno akmens 
neapvertė ir nei vieno gero 
demokratiško žmogaus nepa
prašę aukų kovai prieš kruvi
nąjį hitlerizma. Mes naujas 
aukas sukelsime greitoje atei
tyje. Bet pirmiau to, iš visos 
apylinkės gerieji draugai, da
lyvaukite ir pagelbekite mums 
šiame piknike, kad ta proga 
ir vėl dar padaryti gero pel
no tam brangiam 
dikalei

šinas ir už to gražaus namo 
pikniko vieta.

Tačiau, jeigu pasiektumėt 
po dešinei rankai ežerą, tai 
reikštų, kad esate pertoli nu
važiavę kokią gerą minutę. 
Grįžkite ir atsargiai temykite 
nurodytą akmenuotą namą.

Na, žiūrėsiu, kiek mano 
kelrodis jums ir Raudonajai 
Armijai pagelbės.

Iki karštai draugiško susiti
kimo.

Jonas M. Karsonas.

Rugsėjo 20 d., 8 v. v. Jau nesykį i 
kliubiečiai tokias pares rengia ir vi-! 
suomet dalyviai pasilieka užganėdin
ti. Turėsime skanių užkandžių ir ge
ro alučio. Įžanga $1.00 vyrams ir 
50c moterims. (219-221)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 8 v. v. 19 d. rugsėjo, 
Draugijų Svct., Porter gatvė. Būkite 
visi, nes baigiantis vasaros sezonui, 
reikės aptarti susirinkimų laiką ir 
taipgi baigiasi numažintu įstojimu 
narių vajus, kurio padėjimą reikia 
aptarti. — Valdyba. (219-221)

tikslui: me- 
galingajai

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn

Gaspadoriškal nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kllbasai 

ir kepta paršiena

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

YOUNGSTOWN, OHIO
LDS 4 Apskr. valdybos susirinki

mas įvyks 21 d. rugsėjo, 10 vai. ry
to, LDS Kliubc, 930 E. 79th St., Cle- 
vclande. Kuopos priklausančios prie 
Apskričio, prisiųskite organizatorius 
ir iš valdybos narių-veikėjų. Svarbu 
apkalbėti LDS vajų, pasidaryti ge
rus planus gavimui naujų narių, nes 
matome, kad vajus eina povaliai.— 
F. J. Madison, Pirm. (220-222)

LDS 2-RO APSKR.
LDS 2-ro Apskr. metinė konferen

cija įvyks spalių 12 d., 10 vai. pyto. 
Liet. Auditorijoje, 3133 So. Halstcd 
St., Chicago, Ill. Prašome visų Aps. 
kuopų išrinkti ir prisiųsti delegatus. 
Šioje konferencijoje bus apsvarstoma 
kaip tinkamiau pasitikti būsimą 
LDS Seimą Chicagoje. Visi delegatai 
pasistengkite dalyvauti paskirtu lai
ku. — J. Skeberdytė, Sekr.

(219-221)

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO
Visada yra gražus ^pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

Naciai Meluoja, būk So-!Vokiečiai Turėjo Di 
vietai Naikiną Pasta 

tus Leningrade
dėsnių Nuostolių už 

Sovietus prie Ilmen

pagelbai
armijai.
piknikas

vietinių organizacijų

BALTIMORE, MD.
"Laisvės” pikniko (kuris įvyko 25 

d. gegužės) Rengimo Komisija ren- 
kia parę darbininkams veltui. Kvie
čiame draugus dalyvauti šioje parė
ję ir taipgi prašome rėmėjus daly
vauti. Įvyks sekmadienį, rugsėjo 21 
d., 1 vai. po pietų. Pas dd. Pasers- 
kius, gražiame sodne. 4319 Park
wood Ave. Kelrodis: Važiuokite No. 
15 gatvekariu iki 4900 Belair Rd.— 
Kom. * (221-222)

ELIZABETH, N. J.

Bangos Choro reguliaris susirin
kimas įvyks rugsėjo 19 d., 8 v. v., 
LDP Kliubė, 408 Court St. Choristai 
ir Choro garbės nariai, malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes bus 
svarstoma ar bus galima ir ant to
liau Chorą palaikyti. Svarbus susi
rinkimas. — C. Andriūnas, org.

(219-221)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė.

w

rengiamas

. Maskva. — Vokiečių ži-. Maskva. — Vokiečių ži- Maskva, rugs. 18.—Sovie- 
nių biuras paskleidė prane- tai atsakė į vokiečių prane
šimą, kad, girdi, pagal “rau- Šimus apie tariamą sunaiki- 
donarmiečių politinių komi- nimą trijų sovietinių armi- 
sarų įsakymus”, esą sprog- jų srityje Ilmen ežero ir pa- 
dinami viešieji bei valdiškijdavė šitokius skaitmenis: 
pastatai Leningrade ir būk per mėnesį’ kovos toj sri- 
taip jau sunaikinta geležiu- įyj Sovietai neteko 30,000 
kelių. stotys, pašto rūmas, kareivių, užmuštų ar sužei- 
--------  —i, mokyklos, vokįečiai prarado

Mūsų 
bendrai 
ir jis įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 21 d. (Sept.), Švedo par
ke, Cobblestone Inn Park — 
Groton Road, Westford, Mass.

Draugai, tokiam reikalui 
reikalinga masinė talka. To
dėl kolonijos vienos kitom pri
valo gelbėti. Mes tikimės ma
sinės paramos ir rengiamės 
prie to. Na, kažin, argi drau
gai bostoniečiai ir norwood- 
iečiai (jie geri dainininkai) 
nemylėtų mūsų giriose plau
čius pavalyti? Apie mūsų arti
mesnius kaimynus, tai
nei kalbos, jie dalyvaus. Mes 
jau seniai nusprendėm, 

silkių ir bulvių

WORCESTER, MASS.
; LDS 57 kp. rengia pikniką, Olym
pia Parke. Kviečiame dalyvauti, tu
rėsime skanių valgių ir įvairių gė
rimų. Šokiai prie geros muzikos. ^Pa
tariame nieko namuose nevalgyti, 
nes piknike galėsite gauti valgyti. 
Įžanga nemokama. Kom. (221-222)

STAMFORD, CONN.
Bendras Slavonų piknikas. Sekma

dienį, rugsėjo 21 d., 1:30 vai. dieną. 
Geriak’s Farm, Intervale Rd., No. 
Stamforde. Šokiai prie geros muzi
kos. Įžanga 25c. Autobusai važiuos 
nuo gclžkelio stoties nuo 1 vai. iki 
4 vai. dieną. Pelnas nuo šio pikniko 
bus skiriamas pagelbai kovotojams 
prieš Hitlerį., (221-222)

F. W. Shalins
(SIIALINSKAS)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

0

0

Suteikiam garbingas

Koplyčias suteikiam 
mai visose dalyse
Tel. Virginia 7-4499

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

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

valdžios namai, mokyklos, Ų>et vokiečiai t____1_
gyvenamieji apartmentiniai 35^iki 50 tūkstančiu karei- 
namai ir kiti triobesiai. Vo- 'w1-n' 
kiečių žinių biuras sako, 
būk tatai liudiję” paimtt ne
laisvėn kokie tai sovietiniai 
žmonės. Šis vokiečių žinių 
biuro pranešimas yra plikas 
melas. Jis parodo, jog Vo- x. , , x.. ,
kieti ja ruošiasi daugmeniš- dalyvavo tik du ai tiys

tvių.
Tuo laiku . Sovietai ten 

prarado 42 kanuoles, o ne 
695, kaip kad naciai paskeL

Mūšiuose’ ežero Ilmen sri-

nėra

kai bombarduot nekarinius 
pastatus Leningrade ir iš 
anksto stengiasi užginčyt 
savo atsakomybę už tokius 
barbariškus veiksmus.

Tačiau šis vagiškas fašis
tų manevras nieko neapgau
na. Visas pasaulis puikiai 
žino, jog hitleriniai šeškai 
temoka atlikinėt tiktai šlyk
ščiausius darbus,—kaip sa
ko Sovietų Žinių Biuras sa
vo pranešime rugs. 17 d.

tuzinai sovietinių tankų, tai
gi Raudonoji Armija nega
lėjo prarast 320 tankų, kaip 
kad sakė vokiečiai.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

apmokamas agentas.
Dabar šitas judošius 

rikas švies Lietuvą!
ir ko-

VOKIEČIAI BOMBARDUOJA 
; KRONŠTADTA

NaBerlin, rugs. 18.
ciai teigia, kad jų kanuoles 
smarkiai bombarduoja Kron- 
štadtą, sovietinę tvirtumą 
Kotlin saloje, 20 mylių nuo 
Leningrado. ♦

Vokiečiai neoficialiai skel
bė, kad jie visomis pusėmis 
apsupę Leningradą ir jau, 
girdi, įsiveržę į vieną mies
to skverną.

Nacių orlaiviai bombar
davę kariniai svarbius pun
ktus arti Kaspijos Jūros.

Vokiečių bombininkai, sa
koma, nuskandinę du Sovie
tų transporto laivus Juodo
joj Jūroj ir sužeidę vieną 
karo laivą.

Pasak nacių, tai jie vis 
stumią tolyn atgal Sovietų 
armiją Ukrainoje.

Rašant šiuos žodžius, 
dakcijoj apsilankė tikrai 
bėtinas svečias, būtent, iš New 
Jersey Mykolas Sadauskas. Su 
savim jis turėjo savo ranko
mis padarytas kankles ir jo
mis mums skambino. Skambi
nąs taipgi ant arfos ir turįs 
labai seną Francijoj darytą 
arfą. Tris metus mokinęsis ja 
skambinti.

re- 
ste-

jaunas ūpu ir

kiek 
jiems silkių ir bulvių reikės 
prikepti. O iš toliau svečiams, 
tai, žinbrha, geresnių patrovų 
parūpinsim.

Še jums ir kelrodis, tik 
važiuokite:

Iš Lowellio važiuojama 
North Chelmsfordą. 
Chelmsfordo imama 
Road ir tiesiai, niekur nesu
kant, važiuojama apie 3 my
lias iki pikniko vietos. Iš No. 
Chelmsfordo Groton Rd. tie
siuoju keliu pavažiavus linkui 
Graniteville kirsite gelžkelį — 
(čia stovi akmeniniai balti 
stulpai, mat, akmenų skaldyk
la čia pat). Dar porą mylių 
pavažiavus po kairei kelio 
pusėj — prie pat kelio pap
rastas medinis namelis, o ten 
toliau nuo kelio matyt dide
lis ir gražus akmenų lipdytas 
namas su lygia lanka aplink. 
Lankelėj galėsite matyti ma-

jau

per 
No. 

Groton

i

cis

y
s

t

I
1

DIENRAŠČIO 8
“LAISVES” I

METINIS

KONCERTAS
c

s

ALDLD 6-TAS APSKR.
ALDLD 6 Apskr. ruošia pikniką, 

28 d. rugsėjo. Normantų Darže, New 
Jersey, trys mailčs 
N. J. Prašome philąi 
apylinkės dalyvauti 5 
Daugiau informdči’jųj 
dis ir'programa bufrj 
muose numeriuose/

nuo Camdcn, 
ięlphiečių ir iš 
Hame piknike. 
4a i yra kelro- 
iąskelbta seka- 
■ Rengėjai.

.-(22$221f
LAWRENCE,- MASS.

Lietuvių MoterųĘįĮjcčių Kliubas 
rengia pabaigos vasaros draugišką 
suvažiavimą po ^^tdu "Weenie 
Roast.” Sekmadienį, rugsėjo 21 d., 
1 vai. po pietų, Maple Park, Me
thuen, Mass. Svečiai bus 
įvairiais skaniais valgiais, 
nares dalyvauti, atsiveskite savo pa
žįstamus ir pašalinius. Įžanga 50c. 
Komisijoj randasi: K. Bulotienė, E. 
Markevičienė, A. Večkienė, M. Pe- 
trukevičienė ir A. Markevičiūtė- 
Comparone. Lietui užpuolant pietai 
įvyks Maple Park svetainėje. — 
Kom. (220-222)

vaišinti
Kviečia

LAWRENCE, MASS.

ALDLD 37 kp. spečialis susirinki
mas įvyks Maple Parke, 21 d. rug
sėjo, 1 vai. po pietų. Prašome narių 
dalyvauti. — Kom. (220-221)

PITTSBURGH. PA.
Sulauktuvių Bankietas. šešiolika 

gerų darbuotojų sugrįš iš kalėjimo, 
kurie buvo nubausti pereitais metais 
už parašų rinkimą. Ta svarbi diena 
bus 20 d. rugsėjo, 805 James St., 6 
v. v. Apart kalbėtojų įvyks ir Kon
certas iš muzikos ir dainų. Svar
biausia kalbėtoja bus Ella Reeves 
Bloor (Mother Bloor), plačiai žino
ma senutė kalbėtoja, ateikite ją iš
girsti. Šį parengimą ruošia Pietinės 
Pennsylvania Valst. Kom. Part.

(219-221)

0

q
laidotuves

nemoka- 
miesto.

VARPO KEPTUVĖ
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

J UNION LABEL

Varj>o 
keptuve 

yra 
unijinė

'a

THE BAKERS*
C.
2?c.□

SANDĖLIS VISOKIŲ 

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, 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 ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbąta .........
Kokliušo arbata ........
Ramatų žolės ............

‘ Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių 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.

85c
60c
60c
60c
60c

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

ELIZABETH. N. J.
LDP Kliubas ruošia Social Party 

savo kambariuose, 408 Court St.

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)-

50c

35c

Bus

u
0

PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

$3.00
35c

25c
60c

$1.50

“La is- 
kanklė

i

Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me 

tinis koncertas įvyks:
n
K5A

November
1941

toje pačioje salėje

kur visada:P

Tai, matyt, nepaprastų ga
bumų žmogus. Jau 65 metų 
amžiaus, bet 
energija.

Beje, Mykolas yra 
vės” skaitytojas. Jis 
mis skambino New Yorko Pa 
saulinėje Parodoje.

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

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

dernišką patarnavimą.

Suimta dar 2,000 Francūzy 
Komunistu

Vichy, Franci ja, rugs. 18. 
—Per dieną areštuota dar 
2,000 francūzų “kietųjų ko
munistų.”

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..............L..................
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60 

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė .. .............................
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ........ |.................... $1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
gą .....................1.................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ...........j.....................$1.60

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ......... 1...................

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. žukaltfa, 
334 Dean R< 

SPENCERPORT,

Sekmadienį

Lapkričio

į M

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

BELL BAKING CO^-

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

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

Varpas Bakery, 36-40 Štagg Street, Brooklyn, N. Y.

D

ROBERT

c;
701 Grand St. Brooklyn, N.

Tarpo Graliam ir Manhattan Avės.

3

• * 
į n mi

VERI-THIN* FOSTER — 
15 jewels, pink or yellow 
gold filled cose, Guildite 
bock.................... $33.75

VERI-THIN* DORCAS
— 15 jeweli, pink gold 
filled cose, Guildite bock 
.......................... $33.75

.oEG, 11 s PAT. OFF. PATENTS PENDING

LIPTON
JEWELER

i ■ ■

Stokite į mūsų Kalėdinį Kliubą dabar. Mažas depozitas 
palaikys jums jūsų pasirinktus daiktus iki Kalėdų.O

:-<4S

B&

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

nų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDULIAI 
Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abelnai Silp* 
numas, Sciatika, Sąnarių Uždegimas, Reumatiški 
Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir kiti chroniški 
nesveikumai Vyrų ir Moterų gydomi Kraujo ir šla- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. ĮšvirkšČiama

pumo Tyrimai
ligos pažinimą
Serumo ir čiepų, kada reikalinga. Ateikite šian
dien dėlei ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. Y

p
K

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

1113 Mt Vernon Street
I '■ ©

ii j

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 P. M.



Aštuntas puslapis LAISVE Penktadienis, Rugs. 19, 1941

Now Yorko^ė^^Zimos
a Lanlsesi “Laisvėje”

Majoro Dalyvaukite Triitj Kuopu
kodų Nominacijos bz'jknn?s( # i '

Išvažiavime SekmadienįJo Išrinkimą
nomi-1Majoras LaGuardia 

nacijose nušlavė Hitlerio poli-,. 
tikai pataikūnų republikonų ' 
išstatytą kandidatą John R. 
Davies ir bus ant oficiali'.) Re-: J 
publikonų Partijos baloto atei
nančiuose rinkimuose.

Laimėjimas vietos ant re
publikonų baloto, spėjama, 
užtikrina majorui iš naujo iš
rinkimą trečiam terminui, ži
noma, jo šalininkai anaiptol 
nemano saldžiai snausti kepu
rėse, kada tammaniečiai dirbs 
išsijuosę už savo kandidatą.

LaGuardia buvo remiamas 
ir darbiečių, kadangi jis visa 
da buvo stiprus fašizmo prie-

Brooklyniečižii ir apylinkių savo draugus, kaimynus, 
lietuviai prašomi šio sekma-! i .. . ,.
. ,. . - • i oi i Kelrodisdieniu, rugsėjo1 21-mos sulau-
' kus patraukti ne kur kitur, BMT, Independent ar 
Ikaip tik į Jamaica giraitę,! jums parankiu būdu
i Springfield Blvd (25th Rd.), i į Jamaica.
kur bus trijų LLD ir LDS Sutphin Blvd.
Brooklyn iečių kuopų draugiš- Hillside No. z 
kas i š v a ž i a v i m a s - p i k n i k a s.

Apylinkės čia gražios, 
sivaikščiojimui, \ pasilsiu!

! gių vietų netrukstta.
įtjaipgi nereikės kęsti, nes
, važiavimo rengėjai turės
rų karštų ir šaltų užkandžių

Hr gėrimų. Atvažiuokite su 
mumis pasilinksminti ir mūsų

'darbą paremti. ^Pakvieskite ir

kitu 
važiuoti 

Prie BMT linijos 
stoties, gausit 

busą, o prie
Independent linijos Sutphin 

pa-! stoties, ar 169th St. stoties 
pato-į gausit Hillside No. 1 busą. Iš- 
Alkjo! lipt prie Springfield Blvd. Eit 

iš-1 po kairei bulvaru, kol 
ge-įsit 2 patiltes. Priešais 

Pond Parką sukit po 
mažu keliuku į tankią 
Už apie bloko 
aikštę ir pikniką.

praei-
Alley 
kairei 
girią,

pamatysite

teikimą visokios galimos pa
galbos kovojantiems prieš fa-; 
šizmą.

Tūli buvo linkę manyti, kad į 
LaGuardia, 
tas, būsiąs 
kos italais 
gyventuose 
čiau jis 
balsus. O ta sekcija yra žino-im^r St. 
ma kaipo vokiečiais apgyven-j kajre.- 
ta sekcija. Jis labai sukirto Ceįntro sekretorius, 
savo oponentą italų apgyven- vienas 
tuose distriktuose. Majoras' apšvietus 
nusinešė didžiumą balsų New 
Yorke, Brooklyne ir Richmon- 
de. Jo oponentas Davies dau
giau balsų gavo Queens ir 
Eronxe.

Kaip Lietuviai Gali Ko
voti prieš Hitlerįkaipo priešfašis-j 

praradęs savo įta-
ir vokiečiais ap-i
distriktuose. Ta-! bos pirmadienį, Rugsėjo 22 d.,

nusinešė Yorkvillės 1 “Laisvės” svetainėj, 419 Lori- 
va- 

Kai bes J.1 Siurba, LDS 
Tai bus

LLD 1-mos kuopos 
vakarų, kurie bus 
per visą žieminį se- 

antrą pirmadienį, 
dalyvaus, daug

D. P. Progresyviai Turi 
Daug Laimejimg

Tuo klausimu įvyks prakal-

iš

rengiami 
zoną kas 
Kurie juose
apšvietus galės pasisemti. Pa
sinaudokite proga — ateikite, 
kurie 
tiems 
te.

jėgas,' 
vieningai. ( 

nuo vienybės 
Dėlto nomina- 
turėjo skirtin-

Tie daviniai dar kartą pa
tvirtina pažangiečių tikrinimą, 
kad masės vokiečių nei italų 
nepritaria Hitleriui nei Musso-į 
linini ir jų fašizmui.

Galutinais daviniais skel
biama, kad majoras LaGuar-. 
dia gavo 63,243 republikonų į 
balsų, o jo oponentas Davies 
43,426. Davies buvo hitleri
ninkams pataikūnų (appeas-
crių) kandidatas. LaGuardia; 
— prezidento Roosevelto poli-! 
tikos šalininkas.

visuomet ateinate, ir ki- 
praneškite ar atsiveski-

Komisija.

Stern Darbininkai
Pradės Derybas

Keturi šimtai Stern Bros.

Šiuose pirminiuose balsavi
muose (primaries) Amerikos 
Darbo Partija buvo pasisklai
džius, nežiūrint didžiausių pa
stangų iš Progresyvių Komite
to ap vienyti partijos 
rinkimuose išstoti 
Senagvąrdiečiai 
piktai purtėsi, 
cijose vietomis
gus kandidatus abieji — pro
gresyviai ir senagvardiečiai.

Nepilnais daviniais matoma, 
kad progresyviai nominacijose 
atsiekė didelių laimėjimų, kas 
parodo, kad eiliniai nariai iš
troškę vienybės, ypatingai šiuo 
kritišku kovos prieš hitlerizmą 
laikotarpiu. Apie progresy
vių laimėjimus smulkmeningai 
bus sekamose laidose.

Truputį apie Vakarinę 
Mokyklą

priimama

vieta: ant
Ten Eyck

tuoj patar-

Kurie nori pasimokinti an
gliškai, tai šiomis dienomis ga
li užsiregistruoti į vakarinę 
mokyklą. Nors oficialiai per
eitą savaitę buvo paskelbta re
gistracija, tačiaus 
dar ir dabar.

U žsiregistravi mo 
Graham Ave., arti 
Walk, čia įėjus,
nautojas nusiveda, kur reikia 
ir pateikia visas informacijas. 
Registracijos valandos, nors 
paprastai būdavo nuo 7 iki 8 
vai. vakaro, bet dabar leidžia 
užsiregistruoti bile valandomis 
vakarais nuo pirmadienio iki 
penktadienio.

Vakarinę mokyklą yra labai 
naudinga lankyti. Viskas dy
kai. Mokykloje visi patogu
mai — šiluma, šviesa, popie- 
ris, rašalas ir kitos smulkme
nos.

Pavyzdžiui, šiuo tarpu ati
daryta daugelis klasių Nau
jame Projekte (visai arti 
“laisvės” — prie Graham 
Ave.), čia yra klasės prade
dant su naujai atvykusiais iš 
užsienių žmonėmis ir baigiant 
aukštosios 
specialiais

■ siekiasi įvairių profesijų. Gal 
būt didžiausią nuošimtį suda
ro merginos, kurios lavinasi 
“book-keeping” — (knygve- 
dystės) ; daugelis ima kursus 
dėl‘valdiškų darbų.

Viena klasė specialiai yra 
lavintis merginoms mašinistė
mis — “Typewriting;” vėliau
sios mados mašinėlės, ir moki
nama pagal vėliausią metodą.

Todėl, kuriems leidžia ap
linkybės, patartina tokią mo
kyklą lankyti, nes tai yra nau
dingiau praleisti vakarai, ne
gu kur prie “bolių” raičioji- 
mo ar kozyrių lošimo.

Vienas iš Studentų.

matematikos ir 
kursais — kurie

! departmentinės krautuvės dar
bininkų savo mitinge viešbu
tyje Diplomat, pereito trečia
dienio vakarą, nutarė pradėti 

• derybas už kontraktą su saw! 
; samdytojais.
I — Į

Unija jau pirmiau buvo už
vedus! derybas, bet jos bu
vusios samdytojų nutrauktos, i 
Po to darbininkai buvo nusi
tarę streikuoti, tačiau kilus 
Gimbels streikui jie savąjį ati
dėjo, kad pamatyt ano pasek
mes. Menama, kad dabar bū
sią lengviau susitarti.

žydai kandidatai draftui 
nebus šaukiami tarnyboh žydų 
šventėmis rugsėjo 21-23 ir 
rugsėjo 30 ir spalių 1-mą.

Streikuoja Popierių 
Darbininkai

“Generolas Suvorovas”
Amerikon atvežta įdomi So

vietų filmą “Generolas Suvo
rovas,” kuri parodo istorišką, 
labai panašią dabartinei Rusi
jos kovą prieš įsiveržėlius iš 
vakarų — Napoleono gaujas 
ir kaip vadovybėje garsaus 
tuolaikinio rusų stratego gene
rolo Suvorovo jos buvo sukriu-, 
šintos ir iš Rusijos išvytos.

Amerikoj pirmu kartu fil
mą rodoma šį vakarą, penk
tadienį, rugsėjo 19-tą, naujai 
ištaisytame Stanley Teatre, 
7th Avė., tarp 41st ir 42nd St. 
New Yorke.

Kursai Columbia Universitetą
Šio mėnesio 29 d. prasidės 

šešti metai lietuvių kalbos 
kursų Columbia universitete. 
Yra trys kursai: lietuvių kal
bos pradžiamoksliams, lietu
vių kalba filologams, ir lietu
vių istorija ir kultūra. Kursai 
ypatingai 
gusiems. 
Ilimavičius 
ris, baigęs
universitetus, mokėsi ir“ moki
no Kaune ir Varšavoj.

Dr. Ilimavičius kasdien su
teiks pilnas informacijas, 505 
Philosophy Hall, Amsterdam 
Ave. ir 116th St., arba prašo
ma jam tiesiog rašyti.

pritaikinti čia au- 
Veda juos Juozas 
— Raymond, ku- 
Yale ir Princeton

Neišgalinti vienu kartu pirk
tis apsigynimo bondsų, gali 
pirkti apsigynimo stampomis, 
kurios dabar parduodama mi- 
lione krautuvių po visų šalį.

Pereitą pirmadienį iššaukta 
streikan apie 1,000 darbinin
kų iš daugelio popierinių ’ ša
pų, kadangi unijos dėtos pa
stangos susitarti su samdyto
jais be streiko nedavė pagei
daujamų pasekmių.

Majoras įgaliavo savo se
kretorę Mrs. Ethel S. Epstein 
pasikalbėti su darbininkų ir 
samdytojų atstovais tikslu su
rast būdą greitu laiku susitar
ti ir streiką užbaigti.

Antradienį 7 asmenys 
j sirgo vaikų paralyžiumi.

PARDAVIMAI'
Parsiduoda saldainių krautuve. 

Gera proga padaryti tinkamą pra
gyvenimą, nes arti yra dirbtuvių ir 
mokykla. Pardavimo priežastis — 
bloga sveikata. Dėl daugiau infor
macijų prašome kreiptis sekamu an
trašu: J. Dumblis, 95 McKibben St., 
Brooklyn, N. Y. (220-222)
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|Le VANDA J 

i FUNERAL PARLORS | 

S Incorporated o
S J. LeVanda—E. LeVanda S 
S Tėvas ir Sūnus Levandauskai S 
X UNDERTAKER S

337 Union Avenue
• Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Pereitą trečiadieni “Laisvės” 
įstaigoj lankėsi Mikolas Sa
dauskas, “Laisvės” skaitytojas 
iš Matewan, N. J., atvykęs čio
nai apsilankyti - pasisvečiuoti 
pąs savo draugus ir pažįsta
mus - maspethietį Urboną, 
central brook ly n ietį. Potašių.

Su svečiu pažintis buvo la
bai. įdomi. Pamatę ateinant 
su paplokščių (nei tai valizai, 
nei portfeliui panašiu) baga
žu, tikru tikriausia galėjome 
palaikyti už paveikslų agen
tą, tačiau netruko sužinoti pa
slaptį. Mat, Sadauskas, buvęs 
orkestrų vadas ir muzikos my
lėtojas, negali sau nei persi- 
statyti, kaip jis galėtų važiuo
ti atostogų ar svečiuosna be 
savo geriausio draugo — lie
tuviškų kanklių.

—Kankles! Tai tikras lietu
vių tautinis instrumentas. 
Greitai susirinkome aplink 
būrelis žiūrovų.

—Pirmu sykiu matau kan- 
son, iš UMWA lokalo, CIO, irides, kai kas pasakė.

WiSamsbur^o - Greenpain’ės 
Prakalbos už Paramą Kovo

jantiems prieš Fašizmą
šį penktadienį, rugsėjo 19- 

tą, 8 v> v., visiems gerai ži
nomoj New National Hali, 
261 Driggs Ave., Brooklyne, 
rengiamos prakalbos, kurių 
tikslas yra pasmerkti Hitlerį- 
nacizmą ir paremti kovotojus 
prieš fašizmą.

Prakalbas šaukia tos apy
linkės žymiu asmenų komite
tas, kuriu įeina eile unijų 
šininkų, spaudos atstovu, 
nigų ir kitų.

Kalbūs John Smolensk), 
to A. D. assemblymanas; J. A. 
Glowacki, lenkų -laikraščio 
“Ozas” kolumnistas; W. Ho- 
raacz, lektorius; George Glca-

vi r-

eilė kitų lenkų, vengrų kalbė
tojų. Prakalbos bus anglų kal
boj ir dalinai lenkų. Įžanga 
veltui. Vakaro sukelti finan
sai skiriami per pusę ŪSO ir 
lenkų armijai Kanadoj, kuri 
ten yra paruošiama važiuoti 
Europon kariauti prieš Hitle-

“Pilietis Kane’'
ro- 
te-

To vardo judis dabar 
durnas Academy of Music 
atre, 14th St. ir Union Square, | 
N. Y. Orson Welles, kuris 
anais metais išgązdinu svietą 
su savo radio programa apie 
atakas iš Marso, yra vienu iš 
vyriausių vaidylų tame jufly- 
je.

O aš mačiau Pasaulio 
rodoj, Lietuvos pavilione, 
dėjo kitas,

—Tai ir buvo mano darbo 
kanklės, — pastebėjo svečias. 
—Kitos mano kanklės randa
si Lietuvos Muziejuje. Pasiun
čiau, kaip tik atidarė muzie- 

Į J u.

Dabar visi dasiprotėjom, 
jog tai tas pats kanklininkas 
Sadauskas, kuris moka ne tik 
padaryti puikias kankles, o ir 

'jomis įspūdingai skambinti, 
i kuris jomis skambino Pasau- 
! lio Parodoj. Paprašėm pade
monstruoti. Svečias sutiko ir 
čia jau turėjom netikėtą kon
certą — liaudies dainų, pel
kelių.

Pa
ri a-

Po šios programos pasidarė
me prie svečio drąsesni ir 
smalsesni. Tūlas išdrįsome ir 
į dėžės kampą pažvelgti. Jei
gu jau ten buvo viena nuo
staba, kodėl negalėtų būti ki
ta.

—Kas čia?—rodant į pali- 
votą molinę ančiukę užklau
siau svečio.

—Ta ančiuke gieda, — at
sakė svečias.

Ir netrukus išgirdomo. Ste
bėtina ir ta ančiuke. Jo lū
pose ir rankose ji ir liūliuoja 
ir dainuoja ir kukuoja. Po to 
dar. girdėjome porą gabalų, 
muzikos svečiui pučiant vaikų 
kišeninę harmonikutę.

Iš tolimesnio pasikalbėjimo 
sužinojome, kad čia dar ne 
visos jo mylimos atsivežta. 
Viena, sako Sadauskas, per 
didelė, kad vežiotis. Tai ar
fa. Sadauskas turi vieną iš 
pirmiausių Francijoj gamintų 
arfų ir sako nemanąs su ja 
skirtis, kol gyvens. Jis grie- 
žia-skambina ir eilę kitų in
strumentų, taipgi moka juos 
padirbti, taisyti. Retai randa
mų įgimtų gabumų žmogus 
galėjęs muzikoje sukurti ste
bėtinų dalykų, jeigu jam būtų 
buvę lemta nuo kūdikystės iki 
jo 65 metų vien muzikai gy
venti.

Sadauskas žadėjo prie pro
gos supažindinti su savo arfa 
ir kanklėmis skaitlingesnį bu
ri Jaisviečiu.

Sulaikius du apartmentų 
vagis rasta jų apartmente, 149 
Lefferts Place, «apie $2,500 
vertės sujaugtų krūvon viso
kių daiktų ir 122 užstato ti- 
kietai. Savininkai atgausią 
užstatytus daiktus sumokėję 
užstato sumą.

Ponia Ida Infante, 30 m., 
graži italė, pernai atvykus iš 
Italijos kaipo studentė, užsi
mušė nušokus nuo stogo 16- 
kos aukštų viešbučio Granada, 
prie Ashland PI. ir Lafayette 
Ave.

Auto leidimų žymės (pla
tės)’ daroma mažesnes, 
narna metalas.

taupi-

Apartmentų vagis 
$300 vertės gražmenų 
mų 72-51 65th Pl., Glendale.

išnešęs
iš na-

Naujasis pienas 
turi smeienes 

kiekviename laše 
Smetona lygiai paskirs- 

’tyta visame piene!
• Borden's naujas Golden 
Crest Homogenized Pienas 
turi Smetonos kiekvienam 
lašo!
• Mes suskaldome kiekvie
nų Smetonos lašų 200 kartų, 
kad paskleisi Smetonų ly
giai visame piener—padary
dami pienų gardėsių .. . len
gvesni suvirškint.

Pasikalbėkit su Bordeno 
žmogum arba pašaukite 
WAlker 5-7300.

ELSIE. THE BORDEN COW. UTS:

/7t GOT TO GOODJ

i*
Homogenized 

Milk
a

■ The cream* s in every drop! 
".Enriched with Vitamin D

Copyright 1S4I—The Borden Company

brookly.no lietuviai gydytojai

i a

Telefonas: Humboldt 2-7964

SU-

y

GFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

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

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

.............................................  ‘ T ......................................................... .... ............. "" *............. ........

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

JL

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

BROOKLYN, N. Y.

£

459 Griind St
Skersai nuo Republic Teatro

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

DAUGIAU GĖRIMO

only by Pepsi-Cola Company

Authorized Bottler: Pepst-Cola New York Bottling Company

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

NOTARY 
PUBLIC

Dr. J. J. Kaškiaučius

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

' (KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom j krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Telephone 
"agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS . 
— ' 

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

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET
■ i 
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VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

. i

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIEN& IR SŪNAI

GREEN STAR RAR & GRILL
ItSr NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA ■=?£&

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

visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne

brookly.no



