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Prezidentas Rooseveltas pa

vadino “barškančiomis gyva
tėmis“ nacių submarinus At- 
1 anti k o okeane. Tos gyvatės 
yra pavojingos. Jas reikia nu
dėti pirma, negu jos įkirs kam 
nors. Todėl Amerikos karo 
laivynas paleistas dabar tas 
“gyvates“ medžioti.
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šitas Roose velto pavac 
mas puikiai pritinka ir nacių 
agentams, kurie Amerikoj su
šilę darbuojasi.

Tie agentai yra dviejų rū
šių: Vieni jų tiesiog Hitlerio 
šnipai, o kiti Hitlerio pasttim-

ini-

Ilitlerio pastumdėlių rolė 
yra tokia: Jie turi sušilę plūsti 
ir niekinti Sovietų Sąjungą ir 
Raudonąją Armiją Amerikos 
žmonių akyse.

šitoje prakeiktoje rolėje da
bar randasi mūsų pronaciškos 
spaudos redaktoriai — Ląuč- 
kos, Grigaičiai, Michelsonai, 
Tysliavos, šimučiai, Stilsonai 
ir visa jų juodoji pakalenija.

Menševikų spauda susirado 
naują šaltinį žinioms ir įkvė
pimui. Ji sako: “švedų spau
da“ tą ir tą teigia apie Pa- 
baltijos kraštus.

O ta “švedų spauda,“ tai 
yra nacių pakalikų Švedijoj 
leidžiamas laikraštis “Afton
bladet.” Matyti, to laikraščio 
štabas yra Hitlerio propagan
dos biuro globoje.

A, visi dabar pagerbia So
vietų Raudonąją Armiją už 
jos karžygišką kovą prieš 
hitlerinę Vokietiją. Sako: Mes 
nusiimame kepurę prieš jos 
atsparumą!

Tas, žinoma, labai gerai.
Bet labai dažnai tup pager

bimu ir pasitenkinama. Dau
gybė tų Amerikos “garbinto
jų“ nuoširdžiai neparemia 
prezidento Roosevelto žygių 
suteikti visokią pagalbą So
vietų Sąjungai.

Priešingai, jie pagiria So
vietų Sąjungos armiją ir žmo
nes, o Ameriką ragina rūpin
tis tik savo “marškiniais.” Te
gul, girdi, visi karo pabūklai 
palieka namie — Amerikos 
apsigynimui!

Leningrado Fronte Naciai | Sovietų Oficialiai Pranešimai
Tapo Atmesti iki Pirmiau 

Buvusių Savo Pozicijų

Armija

savoiki pirmiau buvusių 
pozicijų šiame fronte.

Mūšių laukai ties Lenin
gradu užversti krūvomis 
vokiečiu lavonu, 

v C

Maskva, rugs. 25. — Pa
vojus Leningradui didėja, 
bet sovietiniai kovotojai vėl 
atmušė atgal visas vokiečių 
atakas. Raudonoji
atlaiko pamatines miesto 
gynimo pozicijas.

Raudonoji kariuomenė Le
ningrado fronte apsupo ir 
sumušė vieną vokiečių tan
kų ir šarvuotų automobilių 
eilę; nukovė ir jų generolą. 
117 kareivių, likučiai tos na
cių eilės, pasidavė. Sovietai las Archibald 
pagrobė 36 nacių tankus. J

Raudonarmiečiai 
vietoje valtimis 
per upę ir atėmė iš vokiečių tos armijos per Kaukazą į 
tris kaimus ir geležinkelio (pietinę dalį Sovietų Sąjun-| 
stotį, Leningrado apylinkė- gos kariaut prieš vokiečius,įa 
je. I

Ginantieji Leningradą so
vietiniai orlaiviai sunaikino 
dvi vokiečių baterijas prieš
lėktuvinių kanuolių 
šarvuotų automobilių.

Vokiečiai atmesti atgal

Angly Generolas Reika
lauja Duot Armijos 

Talkon Sovietam
London. — Anglu genero- 

.............. 1 P? Wavell, 
komandierius anglų - indų 

vienoje [armijos, lankėsi Londone ir, 
persikėlė sakoma, siūlė persiųst kiek

Maskva, nigs. 24.—Sovietų pranešimas šiandien sakė: 
Naktį rugs. 23 mūsų kariuomenė vedė mūšius su prie

šu ištisame fronte.
Vienoje fronto dalyje vakarų linkmėje mūsų ka

riuomenė sunaikino 450 vokiečių oficierių ir kareivių 
sudaužė vieną jų kanuolių bateriją ir 10 auto-sunk- 
vežimių. Mūsų kariuomenė pagrobė 10 įvairaus dydžio 
kanuolių, 11 minų mėtytuvų, 9 kulkasvaidžius, 12 pus- 
kulkasvaidžių, 59 automatiškus šautuvus, kelis tūkstan
čius kanuolinių šovinių, 3,90Q minų ir didelį daugį kitų 
ginklų ir amunicijos.

Per kautynes nakties laiku, mūsų kariuomenės dalis, 
komanduojama Voznikovo, smarkiai sumušė vokiečių 
tankų eilę ir pagrobė 20 sužeistų ir 16 visai sveikų tankų. 
Pasidavė nelaisvėn 117 priešo oficierių ir kareivių. Vie
noj sužeistoj mašinoj mūsiškiai surado dokumentus 249- 
tos vokiečių; tankų brigados štabo.

■ . ' SUMUŠĖ RUMUNUS
Odesos artumose mūsų kariuomenė skaudžiai sumušė 

ir atgal atmetė dalis neseniai papildytų Rumunijos Try
liktos ir Penkioliktos pėstininkų divizijų. Mūsų kariai pa- 

(Tąsa ant 7-to puslapio)

Sako, Bepusiškumo Įstatas 
Bus Pakeistas Taip, Kaip 

Rooseveltas Reikalaus
Washington. — Senato-tų Amerikos bepusiškumo 

rius Connally, pirmininkas’įstatymą, kad būtų leista 
senato komisijos užsieni-[apginkluot prekinius Ame- 
niais reikalais, reikalauja, irikos laivus apsigynimui 
kad kongresas taip pataisy-inuo fašistų submarinų, virš 
______________ _jįįrjnįu ju iaivu užpuolikų 

Angly Lakūnai Sovietu
Fronte Nušovė 7-nis ibepusiškumo įstatymo pun- 

kta^, kuris uždraudžia Am
erikos laivams plaukti į šio
kius ar tokius karinius van
denis. O su tokiu pataisymu 
ir atšaukimu jau faktinai 
nieko neliktų iš bepusišku-

Naciu Orlaivius
London. — Anglijos oro į 

ministerija patvirtino pra
nešimus, jog 
fronte veikia 
viai su savais lakūnais ir 

Į jau turėjo kelis

ir 14

12 Tūkstančiy Serbą 
Partizanų Užpuolė 

Nacius Mieste

arba kad atsiust anglų ka
riuomenės bent į Kaukazą 
padėt Sovietams apgint jį, 
jeigu naciai kada pasiektų 
Kaukazą.

Teigiama, kad anglų val
džia abejoja, ar minima jų 
armija gana stipriai gink
luota mūšiams su vokie
čiais.

LAISVES7* 30 METU JUBILEJAUS 
REIKALAI IR NAUJI SKAITYTOJA!

Budapest, Vengrija. — 
Vengrų spauda praneša, jog 
12 tūkstančių serbų parti
zanų (guerillų) užpuolė vie
ną miestą Serbijoj ir vokie
čių kariuomenė tame mies
te buvo (priversta šauktis 
pastiprinimų prieš partiza
nus.

Naciai pasiuntė orlaivius 
smigikus išblaškyt serbų 
partizanus įvairiose vietose.

Daugelis serbų oficierių
ir pabėgo iš belaisvių stovyk- 

^,rreSvPOnir Pasidėjo prieš kovo- 
rašo savo įspū-

Pagaliau Amerikos kores
pondentai gauna progą pabu
voti fronte su Raudonąja Ar
mija. Smolensko fronte ran-, 
dasi United Press korespon
dentas Wallace Carroll 
“New York Times“ I 
(lentas Cyrus L. Sulzberger. _ |jančių prje§ vokie.jius par.

Jie dabar rašo savo įspū- yzanų. Vienas pabėgėlių 
ša, kad Raudonosios Armijos !burVS UZPU°le vokiečių ka- 
atsparurąas prieš nacius ne-pRiomenę viename kaime, 
buvo nė kiek perdėtas Sovie- nuginklavo ją ir pagrobė, 
tų pranešimuose. Jie mato Nacių pastatytas kaipo 
savo akimis nacių lavonų kai-'Serbijos ministeris pirmi

ninkas, generolas Milanas 
Nedič išvien su vokiečiais 
daro ablavas prieš partiza
nus, bet šie iš miškų ir kal
nų vis tęsia kovą prieš įsi
veržėlius ir prieš jų pas
tumdėlius serbus fašistus.

nūs ir nacių kraujo upelius.

Ar manote, kad mūsų kle
rikalų, smetonininkų ir men
ševikų spauda tas korespon
dencijas išvers ir patalpins? 
Nieko panašaus. Ji tebešeria 
savo nelaimingus skaitytojus 
hitleriniais nuodais iš Berly
no.

Hitlerio paskirtas ir pasam
dytas juodašimtis Dr. Ancevi- 
čius tebepiškina jai kablegrą- 
mas tiesiai iš Berlyno ir jas ji 
tebetalpina su pasigėrėjimu.

Berlin, rugs. 25. — Ser
bai partizanai užmušė 104 
kroatų kareivius ir oficie- 
rius tarnavusius po nacių 
komandai

Naciai Šturmuoja Le
ningrado Priemiesčius

Prieš kelias dienas naciai 
gyrėsi i Raudonoji Armija prie 
Kijevo apsupta ir sunaikinta.

Bet šiandien visas svietas 
mato, kad Raudonoji Armija 
tvarkingai pasitraukė iš Kije
vo ir dabar tame fronte tebe
duoda naciams tokius mūšius, 
kokių tie banditai nelaukė ir 
nesitikėjo.

Anglijai būtų buvę riestai, 
(Tąsa ant 7-to pusi.)

TIMOŠENKO ARMIJA SU
NAIKINO DU VOKIE

ČIŲ PULKUS

Berlin, rugs. 25.—Šimtai 
vokiečių tankų ir orlaivių 
atakuoja Sovietus arti Le
ningrado. Vokiečių kanuo- 
lės dieną ir naktį bombar
duoja miestą, bet jų orlai
viai tik naktį mėto bombas 
į patį Leningradą (nes die
nos laiku jie atmušami nuo 
miesto).

Siaučia žiauriausios kau
tynės gatvėse Leningrado 
priemiesčių. Sovietų kariuo
menė ir pilięčių gvardija 
įnirtusiai kontr '- atakuoja 
vokiečius, bet vokiečiai) sa
koma,' atmušę Leningrado 
gynėjus ir varąsi pirmyn. 
Naciai skelbia, kad jie už
ėmė du kaimus prie Lenin
grado skvernų, ir neoficia
liai praneša, kad užkaria
vę didoką miestą Peterho- 
fą, 18 mylių į vakarus nuo 
Leningrado.

Jeigu Sovietai gins Le
ningradą gatvę po gatvės, 
namą po namo, tai vokiečiai 
grūmoja sunaikinti jį ar
šiau negu Varšavą.

Naciai sako, kad jų bom- 
biniai orlaiviai smigikai pa
vojingai sužeidę du sovieti
nius karo laivus Suomijos 
Užlajoje, ir vienas tų laivų1 
dalinai paniręs po vandeniu 
pakrantėje, o kitas skęstąs.

Washington, rugs. 25. — 
Amerikos vyriausybė krei
piasi į kongresą, kad jis 
specialiai paskirtų tris bi- 
lionus dolerių orlaiviams, 
tankams, kanuolėms ir ki
tiems pabūklams‘šiai šaliai,

Maskva, rugs. 25. — Mar
šalo Tinjošenko komanduo
jama sovietinė kariuomenė 
centralinįame - Smolensko 
fronte ęųnaikino dar du vo
kiečių pulkus, rytiniame šo- 
ne Dauguvos (Dvinos) upės Anglijai ir Sovietų Šąjun- 

I aukštutinės tekmėš. *gai. .

Šį kartą gavome gražių dovanų ir naujų skaitytojų. 
Prašome pasiskaityti:

ALDLD 15 Apskr., Cleveland, Ohio, $5.00.
M. švegžeįienė, Easton, Pa., $2.50.
K. Yudickąs, Easton, Pa., $1.50.
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Dėkojame draugams už finansinį pasveikinimą ir už 
naujus skaitytojus. Tikimės; kad neužilgo sulauksime ir 
daugiam pasveikinimų ir naujų skaitytojų.

“L.” Administracija.

sovietiniame I 
anglų oriai- mo įstatymo.

Connally ir kongreso at- 
u ; susikirti-1 stovų rūmo pirmininkas 

(mus su naciais. Per du pir-, Rayburn pranašauja, kad 
muosius susidūrimus anglų ibepusiškumo įstatymas bus 
lakūnai nušovė žemyn sep- taip pataisytas ar. pakeiš- 
tynis nacių orlaivius, o sa- tas, kaip prez. Rooseveltas 

reikalaus.
n i <r i. Teigiama, jog kongresasRaudona Vėliava ant pradės šį klausimą 'spręst i imi r i •! ateinantį pirmadieni ar an- Angly lanky rabnky tradienį.

Amerikos karo laivyno

vo prarado tik vieną.

London. — Šią savaitę ministeris Fr. Knox atvirai 
anglų darbininkai pastato reikalauja tuojau atšaukt 
50 procentu daugiau tankų, vjsa bepusiškumo įstatymą,, 
negu tą pačią savaitę praei- be jokių ceremonijų, idant 
to mėnesio. Dabartinė savai-Amerika galėtų veikti 
tė Anglijoj paskirta ganiin- |prįeš fašistus užpuolikus, 
ti tankus vien tik Sovietų Rur tiktai reikia. O jis pa- 
Sąjungai. prastai pirma pasako, kąSąjungai.

Ant visų tankų fabrikų prez. Rooseveltas planuoja.
- • ' ..  j: i_______________________ _____—— -

Marininky Unija Ra
gina Stipriau Remi 
Angliją ir Sovietus

Sovietai Sumušė Dvi 
Nacių Divizijas Mur

mansko Fronte

plevėsuoja raudonoji Sovie
tų vėliava greta Anglijos 
vėliavos. Didžiosiose Londo
no svetainėse griežiama In
ternacionalas.

Paraginti savo 
valdžios, Anglijos 
ikai visais garais 
vietam tankus.

vadu ir 
darbini n- 
stato So-

Amunicijos Eksplozijoj 
Čechoslovakijoj Žuvo 

Daug Vokiečių

Atlantic City, N. J.—Vi
suotinas suvažiavimas ga
lingos Marininkų ir Laiva- 
stačių Unijos, CIO, vien
balsiai priėmė rezoliuciją, 
kur reikalauja atšaukt Am
erikos bepusiškumo įstaty
mą, kad prez. Rooseveltas 
galėtų tikrai gint Amerikos 
laivų laisvę jūrose. Suva
žiavimas taipgi vienbalsiai 
“stipriai remia prezidento 
Roosevelto politiką — duot 
visos galimos pagalbos An
glijai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai.”

Priėmus tas rezoliucijas, 
unijos pirm. John. Green pa
siūlė ir suvažiavimas už
gynė pasiūlymą—mušt pre
zidentui RooseVeltui tele
gramą su paraginimu “ne
daryt jokių ceremonijų, bet 
kuo daugiausiai ir kuo grei
čiausiai siųst paramą Ang
lijai, Sovietams ir Chinijai 
ir už tikrint, jog parama pa
siekia tuos, kam ji siunčia
ma,” reiškia,! panaudoti, jei 
reikės, Amerikos karo lai
vyną gint prekinius laivus, 
kurie gabens karo reikme
nis tiem kraštam kovoj au
tiem prieš fašistus.

Maskva, rūgs. 25.—“Rau
donoji žvaigždė,” Sovietų 
kariuomenės laikraštis, pra
neša, kad Raudonoji Armi
ja supliekė dvi vokiečių di
vizijas Murmansko fronte, 
šiaurėje. Bent 2,000 nacių 
tapo užmušta, dar daugiau 
sužeista; o likusieji pasi
traukė atgal.

Murmanskas yra svarbiau
sia šiaurinė Sovietų prie
plauka. Ji tebėra Sovietų 
rankose.

Prasidėję šalčiai kenkia 
fašistams tame fronte ka
riauti.

♦
Naciški Teismai “Nepriklau

somoj” Francijoj
Vichy, Franc. — Šioje 

“nepriklausomoje” Franci- 
jos dalyje nuteista dar 23 
žmčnės kalėjiman huo vie
nų metų iki gyvos galvos. 
Jie baudžiami už veikimą 
prieš Vichy Francijos val
džią, kuri bendradarbiauja 
su pačiais. Tarp nuteistų 
yra ir vienas buvęs redak
torius komunistų laikraščio 
“Humanite.”

LENINGRADO GYNĖJAI 
NUGRŪDO NACIUS 6 

MYLIAS ATGAL

London. — Čia girdėtas 
Maskvos radijo pranešimas 

!sako, jog viename amunici- 
!jos fabrike Čechoslovakijoj 
įvyko baisi eksplozija, kuri 
užmušė bei sužeidė devynis 
šimtus vokiečių darbininkų.

Kita eksplozija Čechoslo- 
j pusiau sunaikino 

elektros dirbyklą. Nei vie
name nei antrame atsitiki-

Maskva, rugs. 25. — So- vakijoj 
vietų kariuomenė, atakuo-l 
dama vokiečius tankais ir' , v iicimc nei čiiiLiainc rtioium-
durtuvais, atmetė juos sc- me naciai nesuranda kalti- 
šias mylias atgal vienoje da-' 
lyje Leningrado fronto.

Associated Press, ameri
konų žinių agentūra, teigia, 
jog baisusis mūšis dėl Le- 
nipgrado jau pradeda eit 
Sovietų naudai. ociuii, rug&.

Vakar keli vokiečių tan- ciai skelbia, kad 
kai.buvo prasilaužę per pir- stipriai kontr-atakuoja vo- 
mąją Leningrado gynimo kiečius rytinėje Ukrainoje, 
liniją, bet liko išgrūsti at-ibet jie atmuša sovietines 
gal su . sunkiais vokiečiams atakas, ir vienoje vietoje 
nuostoliais. . . suėmę 2,200 raudonarmiečių

Raudonarmiečiai, įnirtu-jr sudaužę 17 ju tankų.
šiai kontr-atakuodami na- Vokiečiai sako, kad jų 
cius, išvijo juos iš keliu bombininkai sunaikinę 38 
strategiškai svarbių kaimų, sovietinius traukinius Char

kovo srityje, Ukrainoj, ir 
padarę daug nuostolių sto-

Leningrado srityje.

Vichy, Franc. ■ 
žinių, jog auga žmonių bru
zdėjimai Belgijoj prieš vo-

ninku.c

Vokiečiai, Sako, Atmuš? So
vietu Atakas Ukrainoj

Berlin, rugs. 2fį. — Na- 
Į Sovietai

Gauta tims ir sandėliams.
u.... i

kad jų

. . v. ~ v n , ’ Roma, -rugs. 25.—Italija
kiečius. Naciai sušaudė dar pasiunte savo armijąj Kro-
tns belgus. atiją, buvusią Jugoslavijos

~ dalį, kad padėtu naciam nu-
ORAS. sį^ penktadienį slopint žmonių maištus 

apsiniaukę; nešalta. prieš vokiečius.

..‘Y-...--r'TLjkVi. . W Vp..ę ■
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Raudonosios Armijos kariai kažin kur fronte gina savo sali, SSSR, nuo priešų

jie verčia Bulgariją stoti karan prieš So
vietus, kad gauti 400,000 bulgarų armi
jos sau į pagalbą.
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Skandina Amerikos Laivus 
Ir Dar Tyčiojasi

Vokietijos fašistų submarinas užpuo*
* lė jau šeštą Jungtinių Valstijų laivą. Ir 

Vokietijos fašistai net tyčiojasi iš Jung
tinių Valstijų, pareikšdami, kad jie “Pink 
Star” laivą nuskandino vandenyse, ku
rie paskelbti Vokietijos, kaipo karo veik
smų vandenys.

Jungtinės Valstijos priėmė “Lease- 
Lend” bilių, pagal kurį jos teikia pa
galbą Anglijai ir pastaruoju laiku So
vietų Sąjungai. Gi tuo kartu iš Ame
rikos vežamus ginklus ir kitas reikmei 
nis Vokietijos fašistai siunčia į jūrų 
dugną. Tokia padėtis reikalauja ūmauš 
veikimo iš Jungtinių Valstijų pusės, kad 
tuos laivus apsaugojus.

Prezidentas Rooseveltas reikalauja tų 
žygių, bet kol kas kongresas veikia labai 
povaliai. Kada kongrese eina diskusijos, 
svarstymai, tai tuo pat kartu Vokietijos 
fašistų submarinai skandina laivus ir iš 
to laimi. ; i

Amerikos apsaugojimas nuo fašistų , 
pavojaus, suteikimas žymios ir greitos: ( 
pagalbos Anglijai ir Sovietų Sąjungai 
reikalauja, kad šios šalies kongresas 
greitai veiktų taip, kad Amerikos ta pa-i 
galba nebūtų siunčiama į jūras. Eina: 
kalbos apie apginklavimą prekybos lai
vų ir jų apsaugą karo laivais. Bet kol 
tas tik kalbos, tai dėl to fašistai gali 
piratiškai skandinti laivus jūroj. Tam 
turi būti greitai padarytas galas.

“Naujienos” Net Istoriją Klostuo
ja, Pataikaudamas Hitleriui

Amerikinėj spaudoj pasirodė straips
nių, kuriuose karo žinovai numato, kad 
žiemos laiku Hitleriui bus daug sunkiau 
kariauti prieš Soietų Sąjungą. “Naujie
nos”,- kurios visaip pataikauja hitleri
ninkams, tuoj aus pasiskubino savo No. 
213, redakcijos straipsnyj, įrodinėti, kad 
ir žiemą Hitleriui seksis kariauti. Kaipo 
įrodymui, pasakoja, kad generolas Hin- 
denburgas, vasario mėnesį, 1915 metais, 
žiemos metu išlaimėjo didžiausius mū
šius prieš rusus ir “sunaikino visai 10- 
tąją rusų armiją.”

Tai yra klasta, kad rusų 10-toji armija 
visai buvo sunaikinta. Toji armija pasi
traukus ant Augustavo-Seinų-Kalvarijos 
-Grodno ir Osovec ne tik sulaikė Vokie
tijos jėgas, bet net joms uždavė skaudų 
smūgį. Vokiečiai buvo atmesti.

Generolas Hindenburgas sukoncentra
vo savo jėgas ne Rusijoj, bet Rytų Prū
sijoj, kurios žiema nėra tokia, kaip prie 
Leningrado, prieš rusų 10-ją armiją. Ko
vos ėjo nuo vasario 7 iki 21 dienos. Ru
sų 10-j i armija nebuvo sunaikinta, kaip 
Grigaitis pasakoja, bet pasitraukė. Rusų 
tik XX-tas korpusas labai nukentėjo 
Augustavo miškuose, kur jis veik visai 
žuvo, nors ir vokiečjtfns padarė baisių 
nuostolių. Gi įriti keturi korpusai sėk
mingai pasitraukė.

Mums atrodo," kad “Naujienos” tyčia 
tą istoriją klastuoja, kad tik daugiau pa
tenkinti savo prohitleriškus jausmus, 
kad įkalbėti savo skaitytojams, būk Hit
lerio pergalė yra neišvengiama. Mes gi 
manome kitaip, kad, nepaisant, kaip di
delės fašistų jėgos, bet Sovietų Sąjun
ga su pagalba partizanų veiklos ir fa
šistų pavergtų tautų kovos parblokš fa
šizmą ant visados.

Fašistai Sumušti Smolensko 
Fronte

(Rašo Amerikos korespon
dentas Cyrus L. Sulzber
ger, kuris yra su Raudoną
ja Armija tame fronte.)

mos von Bock’o. Jų tarpe 
yra 9-ta, 2-ra, 4-ta ir dali
nai 16-ta. Kada mūsų kontr
atakos ir pirmyn eiga yra 
dalyj fronto, tai visame ki
tame fronte yra stabilizaci
ja. Vokiečiai padrūtinjmų 
prisiuntė į 
frontą, bet kada atrado 
negalimu varytis pirmyn, 
tai tada juos pasiuntė į 

| šiaurės ir pietus, bet jie yra 
j priversti tvirtinti rezervais 
ir šį frontą. Dar nėra da
vinių, kad jie į šį frontą vėl 
būtų permetę jėgų iš Lenin
grado fronto, bet aš žinau, 
kad jie permetė iš kitų 
frontų.

“Taigi, šis karas yra ka- 
ras-malūnas. Ant ilgo fron
to vokiečių armijos skubina 
užsikasti į žemę. Ant šimtų 
mylių vokiečiai yra jau tik 
apsigynimo padėtyj. Kas 
laukia jų priešakyj? Apka
sų karas, purvas, rusų ke
liai ir žiema.

“Ant kiek mes priklauso
me ne vien nuo Sovietų Są-

šį centrannį

virto į “blitz - naikintoją” dinto Sovietų darbininkų jungos aprūpinimo ginklais 
vokiečių karių ir karo gink- darbo našumo. Musų arti- jr amunicija, bet tuo pat 
lų. Jis prasidėjo mūšyj už lelija yia geresnė už prie- kartu nuo Anglijos ir Ame-

1 1 . Tas “blitzkrie- šot visi mūsų •
daugiausiai ir 
artilerijai.

Sovietų ir Fašistų Nuostoliai
Jau senai Vokietijos fašistai paskelbėj 

kad jie “sunaikino visus Sovietų oriais 
vius”, o tie orlaiviai kasdien veikia, pa
darydami fašistams didžiausių nuostolių. 
Jau senai Hitleris paskelbė, kad “Rau-: 
donoji Armija sumušta,”, kad “tik li
kučius jos jis gaudo”, o Raudonoji Ar^ 
mija jau ketvirtas mėnesis kaunasi prieš 
viso pasaulio fašistų jėgas. Jau senai 
Hitleris paskelbė, kad jis išnaikino virš 
5,000,000 raudonarmiečių, o dabar vėl po 
“didelių pergalių” sako, kad Raudono
sios Armijos nuostoliai yra 4,500,000 
žmonių, tame skaičiuje būk 2,200,000 su
imtų į nelaisvę.

Aišku, kada mūšiai eina veik trijų tūk
stančių mylių plote, kada milionai iš 
abiejų pusių dalyvauja kovoj, kada So
vietai turi kautis prieš Vokietijos, Itali
jos, Vengrijos, Rumunijos, Finliandijos 
visas jėgas ir daugelio kitų šalių fašistų 
legionus, tai Raudonosios Armijos nuos
toliai yra dideli. Žinoma, jie nėra toki, 
kokius skelbia fašistai. Belaisviais fašis-i 
tai skaito ne vien tuos, kurie buvo Rau-: 
donosios Armijos kariais, bet ir taip 
to amžiaus suimtus žmones.

Fašistų t nuostoliai nėra mažesni už 
Raudonosios Armijos. Finliandijos fašisJ 
tai neteko per 100,000 karių užmuštais,' 
sužeistais ir belaisviais ir jų spėkos visai; 
apsilpo.

Rumunijos armija neteko per 150,000 
karių, jos armija daug maž ant pusės su-! 
naikinta. Vengrijos armija taip pat labai 
nukentėjo. Nepaisant, kad fašistai slepia] 
jos nuostolius.

Vokietijos fašistai neteko labai daug, 
ištisos jų divizijos sunaikintos. Sovietų 
Raudonosios Armijos komanda mano, 
kad į tris mėnesius karo, Vokietijos fa
šistai neteko 2,300,000 karių užmuštais/ 
sužeistais ir belaisviais. Sovietų atstovas 
Anglijoj I. Maiski mano, kad Vokietijos 
nuostoliai viršija 3,000,000 karių užmuš
tų, sužeistų ir belaisvių, kas yra apie 
vieną trečdalį visų Hitlerio jėgų. Aiš
ku, kad fašistų nuostoliai dideli, kada

Reikalauja Suvaldyt Hitlerininkus
Illinois valstijos CIO unijų taryba pri

ėmė rezoliuciją ir reikalauja' suvaldyt 
atvirus hitleristus, kaip tai Lindberghą, 
Wheelerį ir kitus iš “Amerika Pirmiau
siai Komiteto”, kurie atvirai veda Hit
lerio propagandą ir kenkia Amerikos pa
galbai prieš Hitlerį.

Ir iš tikro, Charles Lindbergh prieš kiek 
metų išvažiavo iš Amerikos pareikšda
mas, kad jis daugiau nenori būti šioj ša
lyj, kad jam Amerika nepatinka. Jis 
buvo apsigyvenęs Europoj, blaškėsi vie
nur ir kitur. Paskui apsilankė pas fašis
tų vadus. Hitleris ne tik ilgai tarėsi 
su Lindberghu, bet net medalį jam pa
dovanojo. Aišku, kad Hitleris savo me
dalius veltui nedalina. Lindberghas jį 
užsitarnavo ir dabar nori dar kitą užsi
tarnauti.

Kąda Vokietijos fašistai pasikėsino 
pulti Čechoslovakiją, kada Europoj su
sidarė Čechoslovakijos apgynimo blokas 
priešakyj su Sovietų Sąjunga, tai Char
les Lindbergh pradėjo skleisti melus apie 
Sovietų Sąjungą, būk ji labai silpna, būk 
jos orlaiviai netikę, būk neturi lakūnų 
ir suardė demokratinį prieš-hitlerinį blo
ką. Laikas ir labai laikas pašaukti visus 
Hitlerio bernus prie tvarkos, kad jie ne- 
kastų Amerikai duobės!

Teisėjas Pasmerkė Hooverį
Reakcininkas H. Hooveris savo kalbo

se išstojo prieš Amerikos pagalbą So
vietų Sąjungai. Jis šaukė neremti “ko
munistų Rusijos”. New Yorke, Roosevelt 
viešbutyj, kalbėjo teisėjas. F. Pecora, ku
ris griežtai/ pasmerkė Hooverį. Teisėjas 
sakė, kad jis neturi komunizmui simpa
tijų, bet šiandien kiekvienas demokrati
jos prietelius gali matyti, kaip Sovietų 
Sąjunga jau ketvirtas mėnuo kaujasi 
prieš barbariškąjį fašizmą, tuo pat kar
tu ginant ne vien savo teises ir gyveni
mą, bet ir kitų tautų teises, tame skai
čiuje ir Amerikos demokratinį gyveni
mą. ___

Smolenska.
gas” virto į nuolatinį malū
ną, kuriame permalama Vo
kietijos karo mašina, kuri 
naciams tiek daug atsieina 
žmonėmis ir ginklais.
malūno procesas y ra Jabai! tysite, kaip mūsų artileri-l~

jos ugnis buvo tiksli, o prie- tininkų divizijos didžiumoj 
šo^ artilerijos _ ugnis ^ nepa-;yra motorizuotos ir jau 

_____i nuo blogo oro. Iš 
priežasties lietaus, artileri
ją ir daug kitų dalykų jie 
Ijau pakeitė nuo motorų ant 
j arklių, nuo gazolino perėjo

I pasisekimai rįkos? aš tikiu, jeigu aš esu 
tai 

liau- 
mu-

yra dėka teisingai informuotas, 
(Anglijos ir Amerikos 

iš t yrinėsite dis ir valdžios yra su 
_ (mūšių laukus, iš kurių vo-mis.
S1° [kiečiai pasitraukė, tai maj “Dar verta^atkreipti 

artimas Verduno malūnui,Į|d$ i tab kad vokiečių 
bet tik dešimt ar gal net! 
šimtą kartų yra didesnis, 
labiau naikinantis, iš prie-

Milžiniškas frontas, kurį 
gina Sovietų Maršalo S. Ti- 
]mošenkos armijos, galima 
(skaityti apsisto ve jusiu, sta
bilizuotu, kuriame Raudo
noji Armija veda kontr-ata- 
kas ir eina pirmyn. Vokie
čių armijos, vadovaujamos 
feldmaršalo (Fedor von____  _________ ,
Bock, užsikasdinėja išilgai žasties naujų karo ginklų, 
kelių šimtų mylių frontą ir tokių, kaip tankai ir orlai

viai.
“Eilė skaitlinių gali bū

ti parodymas to. Nuo Smo
lensko mūšio pradžios iki 
dabar, tik šiame sektore, 
buvo sunaikinta 1,150 vo
kiečių orlaiviai oro mūšiuo
se ir ant žemės. Didžiuma, 
mūsų atakų ant priešo or- garis yra pavojuj, kuris su- 

, žygiavu
sias linkui Maskvos. Ir kas-

! visiškai yra tik apsigynimo
i padėtyj.

i
Sovietų artilerija, kaip 

sako Sovietų apsigynimo 
i komisaras Juozas Stalinas 
— “Karo Dievas”, šiame 
sektoryj yra galingesnė už 
Vokietijos artileriją. Rau
donasis Orlaivynas centra-

pės-

sėkminga. Mūsų artilerija kenčia 
viešpatauja kovos lauke pil-i 
nai šiame sektoryj, taip ir, 
mūsų orlaiviai pilnai valdo 
orą, tam yra faktas, kad 
priešo orlaiviai n e drįsta1 prįe arklio. Ir todėl, vokie- 
stoti į mūšį, arba pasirody- ^£aį nustoja manevravimo 
ti ore, kada mūsų lėktuvai Spartos. Daugelyj atsitiki-

. v . j U tankai jau vaidina
Irecia priežastis, kodėl roj^ jįe įkasami į že-

vokieciai sumušti šiame kaipo fortai arba arti-
fronte, tai ta, kad jų uznu- lerijos pabūklai.

iai nustoja manevravimo

liniame fronte! valdo orą. laivių buvo atlikta nakties silpnino jų jėgas, 
XT,. 1 ___ __ i 1 • 1 A v J — • 1 • 1 Ii Itii i i\/I n

“Prieš jus yra du fakto
riai — stoka vokiečiams kū-Vokiečiu maršalas 

Bock yra ] 
tvarkyti savo armijas.

Vokiečiai neteko du kar
tus tiek žmonių ir.penkis 
kartus tiek ginklų, kaip kad tarpe rugsėjo 1 ir 10 dienų 
rusai šiame fronte per ke- tik viena priešo armija ne- 
lias pastarąsias savaites.Da-teko 22,500 karių. O kita 1 . .
bar jau rudens oras prasi- vokiečių armija tarpe rug->«ti reikmenys dažnai ne- Jis turi šiltus apsiavus ir 

kelius sėjo 1 ir 7 dienu neteko 20,-Pasiekia frontų. yra pratęs prie šalčio. Rau-
- — ’ • ; " : J “Labai dideli kiekiai prie- donosios Armijos karys gali

5,000''užmuštų.;šo armijos yra pasiųsta į išbūti ore jeigu reikia, 
nuostoliai nepadengia užfrontę, kad vesti kovą dieną ir naktj. Bet vokietys, 

milžiniškus vokiečiu Prleš partizanus, bet net ir tai uzsals. Siame sektoryj 
dabar, svarbiausias Minsko-'žiemą šalčiai buna, kaip Si- 
lOršos-Smolensko p 1 e n tas bire, jie siekia 35 ir 40 laips- 
nuolatos yra partizanų-puo- niu.
lamas. Kaipo to pasekmę,! “Vokietija dideliame kie
tai vokiečiai iš centralinio,kyj perkasi čiužes Norve

gijoj. Aš abejoju ar daug 
jų karių mokės jas naudo- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

- von laiku. Aš neturėjau laiko 
priverstas per- padaryti sutraukas priešo

nuostolių šiame (centrali
niame) fronte, bet kaip pa
vyzdį galima paimti, kad

dien priešas jaučia tą savo ro blogėjanti keliai, 
užnugario silpnybę vis dau-^0 pasekmėj yra nustoji- 
giau. Priešo pavergtoj teri- mas priešo spartaus manev- 
torijoj žmonės vis daugiau ravimo. Žiema sudarys dar 
įsitraukia į partizanų kova, daugiau keblumų priešui, 
kurios pasekmė ta, kad Kiekvienas rusų karys jau 
priešui maistas, amunicija dūri avių kailių drabužius.

dėjo, kuris pavertė ♦ ] 
į dideles balas ir purvą. Vo- 000 karių, vien prie Jeršovo 
kiečiai yra priversti naudo- palikdama i 
ti arklius transportui ir ar- Šie 
tilerijos pervežimui, kas su- 
trukdo jų manevravimą.

Vokiečių užfrontė pavo
jinga ir nuolatos yra puo
lama organizuotų partizanų 
būrių, kurie susivijo cen
trus miškuose ir yra aprū
pinami slaptingais keliais.

Karas šiame ( fronte per
ėjo nuo “blitzkriego” į 
“blitz - malūną.” Fašistai 
skubina a t v e ž ti žiemos 
reikmenų ir perkasi daug 
čiužių Norvegijoj. Šaltis 
jau prasidėjo, yėjai stiprūs 
pučia ir lietaus debesiai 
dengia padangę. Oras, tas 
didelis rusų talkininkas, jau 
stojo į mūšį.

Šalta, šlapia, lietus ir.pur- jmr baigėme. Pradžioj mū- meniškai ____ _
vas. Sovietų kariai apsiren- ^ų ofensyvos priešas turėjo Įmanau, kad ilgainiui vokie- 
gę į avių kailių drabužius jėgų persvarą, mūšio laiku čiai ir tuose frontuose su- 
žygiuoja į pirmas linijas ir Jis dar daug padrūtinimų sidurs su tokiais pat sunku- 
sako, kaip paprastai: (patraukė. Aš čia neminėjau mais, kaip ir mūsiškiame.

“Rusai eina pasitikti vo- tas priešo divizijas, kurios] “Viena iš priežasčių mū- 
kiečių nuodus!” Ikovoj turėjo 30% iki 50% sų pasisekimocentraliniame

Paš muSį užsienio korės-'nuostolių. fronte vra ta. kad vokiečiai

tuos 
nuostolius, kuriuos jie tu
rėjo prie Jelnės.

“Aš įvardinsiu priešo di
vizijas, kurios buvo sunai
kintos arba neteko nuo 50% 
iki 70% žmonių ir ginklų 
tuose veiksmuose. Visai su
naikintos yra: Septinta Di
vizija; Keturiolikta Mecha
nizuota Divizija; 106-ta, 
161-ma ir 28-ta Pėstininkų 
Divizija. Panešė didelius 
nuotolius: 5-ta, 35-ta, 87-ta, 
80-ta ir 128 pėstininkų divi
zijos.

“Šis sektorius 
DukoVščina, kur mes pradė
jome puolimą ir iki Jelnia,

fronto dalį jėgų diversavo 
linkui Leningrado ir Ukrai
nos. Kaip ten dalykai baig
sis? Sprendžiant iš tų in
formacijų, kurias aš turiu, 
tai ir ten fašistų reikalai 
yra negeri, kaip ir šiame 
fronte ir jie bus blogi.

“Tai tiesa, kad mes esa
me atsakomingi už šį fron
tą, kaip Maršalas Voroši- 

yra nuo lovas už Šiaurių, o Marša
las Budionny už Pietų ir aš 
negalių apie anuos smulk- 

i kalbėti. Bet aš

fronte yra ta, kad vokiečiai

yra pratęs prie šalčio. Rau-

Klausimai ir Atsakymą
Klausimas: Gimiau Jungt. 

Valstijose ir čia visą laiką 
gyvenu, bet pamečiau pilie
tystę ištekėdama už ateivio 
1920 m. Dabar girdžiu, kad 
pilietystė man sugrąžinta 
su pravedimu įstatymo lie
jos mėn. 1940 m. Ar tas 
reiškia, kad mano vyras, 
kuris tebėra ateivis, bet no
ri tapti piliečiu, gali prašyti 
antrų popierų be pirmų po
pierų?

Atsakymas: Sulyg įstaty
mo iš liepos 2 d., 1940 m.,l I ,7 - vv -------------------- XV, ~ v.., X.., X.W

pondentus, kurįę jau savai-j “Stabilizacija vakariniame oficieriai ir kariai yra nus-'atgavai Amerikos pilietystę, 
tęs laiko šiame fronte esą-'fronte buvo atsiekta tik perjtebinti rusų pajėgomis, ga-jbet tamsta neturi pilnų pi- 
me, susidarė tokia nuomonė Išeikvojimą priešo jėgų. Iijbumais ir jau nustojo vii- lietystės teisių. Apturėti jas 
apie frontą, kokią mums nuo šios stabilizacijos pra-Įties į savo “blitzkriegą,” jų turėsi prislėgti ištikimumą 
išreiškė ir Sovietų leitenan- džios visos priešo atakos žmonių ir ginklų pirmeny-1 Jungtim Valstijoms Natu- 
tas-generolas Vasylyj Šoko-'buvo atmuštos, nes Raudo-^ę. Aš esu skaitęs labai ralizacijos Teisme. Ar taip 
lovski. Jis yfa 43 metų nosies Armijos — koman- daug vokiečių oficierių at-'darei? Jeigu darei, tai tam- 
amžiaus, aukštas, apvalą-Į dierių ir karių — pasiryži- Įsiminimų, iš kurių užtenka stos vyras gali prašyti an- 
veidis, ilgos nosies, gražiai|inas yra neužleisti priešui primint tokį: “T —‘’ 1
išsiskutęs, kaip ir kiti So-nei vieno cojioė ir rezultatas, J ‘ 
vietų komandieriai. Jis sa-]kad mes gavome naujų tan- atsako 20 šūvių, 
kė: |kų, orlaivių, ypatingai artL

“Čionai “bljtzkriegas” pa-;lerijos, kaipo pasekmė padi-

Į vieną vo^.trų popierų be pirmu po- 
kiečių kanuoles šūvį rusai pierų. Ta palengvinta proce- 

' (dūra ateiviui vyrui yra vie- 
\ “Prieš mus yra kelios vo- na iš pilietystės teisių, 

kiečių armijos komanduoja-) F. L. It S.



Saulė ir Jos Energija ŽIBALO TAUPYTOJAS ŠILDOMUOSE PEČIUOSE
Neįmanoma būtų gyventi mai, pasinaudodami specia- 

ant žemės be saulės, žemę liais instrumentais — te
apšviečia saulės šviesa ir leskopais ir dar sudėtin

gesniais prietaisais.
Turėdama tokią aukštą 

temperatūrą, saulė skleidžia! 
į visas puses begalinius dau-j

Saulė — šviesos ir šilumos gins energijos. Apskaičiuo-! 
šaltinis — iš senų senovės ta, kad 15 metrų storio le-: 
stebino žmogų. Sen ovės das sutirptų saulės paviršiu- 
žmonės, nežinodami, kas yra pe per vieną minutę. Nepa- 
saule, laikydavo ją “antgam-!mirškime, kad tiktai viena 
tine jėga” ir garbindavo Lšimtapenkiasdešimt - milio- 
kaip d i evybę. Šių laikų ninė dalelė tos energijos te
moksiąs apie dangaus kūnus patenka pas mus ant žemės, 
— astronomija — padarė o visa kita energija paplin- 
milžinišką pažangą betyri- ta visoje pasaulio erdvėje, 
nedarnas saulę. Imkime kad Vien tas faktas sugriauja 
ir tokį gamtos reiškinį, kaip religijų teigimą, būk dievas 
saulės užtemimai, kurie se- sukūręs saulę žmogui, gyve- 
niau įvarydavo daug baimės nančiam ant žemės.
prietaringiems ž m onėms.1 Ką daro saulės spindulys, 
Religija ir bažnytininkai }■ patekęs ant žemės? Prasis- teigdavo žmonėms, kad tai 
esąs “Dievo stebuklas,” ku- 
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ris neva emiąs žmonėms |- do gau^s spindulių šildo-jojo apie toki kelią, kuris 
vairių negandų, nelaimių ir - - J J 1 4
pražūtį už nuodėmes. Dabar 
mokslas yra ne tik išaiški
nęs tą reiškinį, bet ir sugeba 
tiksliai apskaičiuoti ir iš 
anksto nusakyti, kur, ku
riais metais, kurią dieną ir 
kurią valandą įvyks saulės 
užtemimas.

Mokslininkai apskaičiavo ^sįstatydamaVant’ju de£ da, kuriuo 
atstumą nuo žemes iki sau- tros jggaines _ dirbyklas. tiesti. Amerikos vyriausybė 
lės, apskaičiavo saules didu*Į m būdu elektros Davida- pageidauja, kad kelias butu 
mą ir jos cheminę sudėtį.“’°s ta energHa įvedamas juo labiau vakari-'
Saules sistemos įsaiskimmas noniZn oin Kanados nakraščin o

šildo jos šiluma;
Milžinišką saulės vaidme

nį jaučia visos gyvos esybės 
ant žemės.

Kai kurie lietuviai namų vartelius, kad su tuo pačiu patarė vartot minimą prie- 
savininkai yra įsitaisę žiba- kiekiu žibalo gaut kuo dau- taisą, flue-gas indicatorių. 
linius-aliejinius pečius vie- giausia karščio, 
toj anglinių, apšildyti kam
barius garu ar karštu van
deniu per radijatorius. Jie 
■galėtų sutaupyt žibalo, jei- 
Igu vartotų tam tyčia instru
mentą, vadinamą flue-gas 
indicator’ių, kas reiškia ro
diklį dujų einančių laukan

Pernai žiema Baltimorė-
Žmonės paprastai žiūri į je buvo tokiu prietaisu ty- 

liepsną ir pagal jos išvaiz rinėjama daugiau kaip 4,- 
L.e dą sprendžia,! ar tiksliai nu- 000 namų turinčių žibalinius 

pečius, ir atrasta, jog sude
rinant oro įleidimą su dau
giu deginamo žibalo, yra su-

i

visiškai sugriovė krikščio
nybės, judėjizmo ir kitų rej 
ligijų teorijas, išdėstytas, 
tarp kita ko, biblijoje ir ki
tose “šventose” religinėse 
knygose.

Religijos mokydavo, kad 
žemė esanti pasaulio cen
tras, o saulė sukantis aplink 
ją, esanti Dievo “pristatyta” 
žemei šildyti ir apšviesti. 
Dar prieš 400 metų bažnyti
ninkai degindavo laužuose 
žmones, kurie įrodinėdavo, 
kad biblijos mokslas apie 
saulę ir žemę klaidingas.

Šių laikų astronomiją vi
siškai sugriovė religijų pra
simanymus apie saulės sis
temą ir priėjo šias išvadas 
apie jos santvarką. Saulė 
yra mūsų planetinės siste
mos centrinis šviesulys. Že-

Apsauga nuo Karo Dujų

Fosgenas yra bespalvis

Nuodingas dujas karėj Pilnai apsaugai nuo šių 
pirmutiniai pradėjo vartot dujų reikalinga ne tik dujo- 
vokiečiai Franci joj 1915 m. kaukė, bet ir tokie drabu- 
balandžio 22 d. prieš anglus, žiai, per kuriuos jos nega- 
Anglijos kareiviai pamatė lėtų prasiskverbt, 
slaptingai atrodančius ru
dus dūmus lėtai beslenkan- gesas, kuris dvokia supelė- 
čius linkui jų nuo . priešo jusiu šienu. Jis taip pat la- 
linijos. Dūmai buvo apie 8 bai erzina plaučius. Fosge- 
pėdų aukščio ir laikėsi prie no dujos ypatingai kliudo 
žemės, nekilo aukštyn. Įkvė-j mažytes duobutes - pūsleles 
pave tų “dūmų,” anglai pa- plaučiuose, o kaip tik tose 
juto skaudų troškinimą iriduobutėse ir įvyksta oro 
griebėsi už gerklių. Jie me-'deguonies (oxygeno) per- 
tėsi ant žemės ir mušė ran- vedimas į kraują. Į fosgeno 
komis žemę, baisiai kanki-!gesą jos taip atsiliepia, kad 
narni. j prisipildo skysčio, o tas

Pirmasis užpuolimas nuo-?ky.sti? užkerta deguoniui 
dingomis dujomis numarino kel1^ l,krau^ Ta‘P 
didelį skaičių anglų, dar P.- tro?klna Jo.Patms plau- 
daugiau sunkiai apsirgdino, ^.I,'?zJ„(sk^.S1^S 
kitiem sugadino plaučius ir

am
žiui. Vokiečių kaizerio kari
ninkai džiaugėsi pasisekimu 
ir pasivarė pirmyn.
NELABAI S E KMINGAS

KARO ĮRANKIS
Bet neilgai vok iečiam 

taip sekėsi. Nes anglai ir1 
ŠaugoJo^savo'kareiVius du- yra Lewiftas’ kuris kvepia

taikytas oras degančiam ži 
balo kiekiui1/ Bet gali priei 
ti oro pro blogai užsiverian 
čias dureles ir pro plyšius taupoma apie 13 procentų 

nesumažinant gau
namos šilumos. Tie atradi
mai paskui buvo patikrinti 
specialistų inžinierių ir pri
pažinti teisingais.

N. M.

p m • i „ ipaciame pečiuje, ir tas pa- žibalo, per kamma. Tai yra nebran-V .. . 1 J ’ A ’I1 • d ' • j 4 „.salmis oras nepermainysgus ir lengvai naudojamas k. .vv.u! 1 J

Tuos dalykus ištyrė val-
Aiuras Žemdirbystės

prietaisas. Šis instrumentas 
parodo, kiek yra geriausia 
leist žibalo į degintuvą (bur- diškas Biur 
nerį) ir kiek oro įleist pro Chemijos iiį' Inžinerijos ir / *

Kelias iš Šio
Ką daro saulės spindulys, Jungtinių Valstijų ii Ka- 

_ nados vyriausybes planuoja 
kverbęs .per atmosferą, jis nutiesti kelią į Alaską. Ame- 
patenka į kurį daiktą ir šil- rikos žmonės jau seniai sva-

mas, ima garuoti vanduo jū- jungtų Ameriką su Alaska, 
rose ir vandenynuose. Garai i 
kyla į viršų, atvėsta ir lie
taus ar sniego pavidalu 
krinta atgal į žemę. Lietus 
ir ištirpęs sniegas pripildo 
upes,'kurios be paliovos te
ka į jūrą, žmogus panaudo
ja tekančių upių energiją,

rašto į Alaską
>, ir tik greita 

’ gydytojiška pagalba tegali 
apsaugot nuo mirties žmo
gų, gana daug įtraukusį šių 
dujų į plaučius.
kvėpuot oxygenu (deguo
nim) atliuosuoja
mą; svetimo kraujo įleidi
mas tarnauja gydymui.

Dar yra kelios rūšys nuo
dingų karinių dujų. Viena

Wash., iki Hazleton, Kana- Inžinieriai numato, kad 
dos miesto, jau yra nutiesta, tokį kelią bus galima nu-suardė nervus visam 

• s tiesti į 20 mėnesių ar dar į 
i trumpesnį laiką. Sakoma, 
I kad kelio tiesimo darbe 
turės diybti 30 grupių ir 
kiekvienoje grupėje 30 vy
rų.

Praėjus karo pavojams,

Apskaičiuojama, jog šis 
kelias kainuos apie $25,000,- 
000. Atrodo, didelė suma 
pinigų, tačiau didelis kariš
kas laivas daugiau kainuoja, 
negu 25 milionai dolerių.

Davimas

troškini-

Dabar, kuomet siaučia 
Europoje karas, tatai ypa
tingai privertė minimas vy
riausybes susirūpinti to ke
lio pravedimu. '

Pagaliaus liko susitarti
Amerikos valdžiai su Kana- i Alaska yra pasiųsta keli

Nuo pradžios dabartinio tas kelias bus naudojamas .... . ....
' ’ ’ .Amerikos ir Kanados gy-lkltl s^unglmn,kal ?relt ap’Europos karę, Alaskoje yra 

smarkiai ruošiamos apsigy
nimo tvirtovės. Šiuo tarpu

kurią atiiešė mums saulės niu Kanados pakraščiu, o 
spindulys. i Kanados vyriausybė—pagei-

Augalaį negali augti be dauja, kad butų vadamas 
saulės šviesos. Augalų žalio-juo toliau nuo jurų. Tačiau, 
sios dalys turi ypatingą me- numatoma, jog tuo klausimu 
džiagą (chlorofilą), suren-I # - 
kančią saulės energiją. Ne-' Kelias bus 
gali gyventi 'be saulės nei Seattle, Wash., į Fairbanks, 
gyvuliai nei žmonės. Saulės j Alaska. O tolumas tarpe šių

ventojų ir pramonininkų šukėmis tai yra masko- Panašiai kaiP «ėlė j°rami- 
reikalams. ’uod7 ’g nas (geranium) , bet degina

___________  . (Alaska turi 586,400 kva- N t > ik nnodihffn«in« ocia lr nuoerla 14 pūslėmis, 
ruožu šį kelią .skaitlingi būriai Amerikos dratinių mylių ir 1930 me- X" kaiP muštardinis gesas.

ikariuomenes.! Alaskoje da-įtais turėjo 59,278 gyvento- 
bar yra nepaprastai svar-.jus. Alaska rubežiuojasi 
bios strateginiu žvilgsniu sausuma su Kanados vaka- 
laivų ir submarinų prie-'.rine dalim, arba kitaip ta- 
plaukos ir orlaivių stovyk- riant—Alaska yra šiaur-va- 
los. "

Minimas i kelias, tarpe 
Jungtinių Valstijų ir Alas-j 
kos, kaip tik jir yra taikomas 
svarbiausiai kariniais apsi
gynimo sumetimais, nes, rei
kalui esant, juo būtų gabe
nami kareiviai ir kitokie ka
riški reikmenys. 

I i
Kada šis kelias bus pa

baigtas, tad iš Amerikos 
Alaska bus ipasiekiama vi
siškai sausuma be vandenio, 
ir susisiekimas būtų daug 
greitesnis, negu kad vande
niu.

bus lengvai susitarta.
į tiesiamas iš

miestų yra 2,500 mylių. Bet 
dalis to kelio, tai yra, apie 
1,000 mylių nuo Seattle,

energija susikaupia auga
luose pavidale tam tikrų or- 

j ganinių junginių (krakmolo, 
cukraus ir kt.), kurie suda
ro pagrindinius gyvulių ir 
žmogaus maisto šaltinius.

Degindami savo krosnyse 
malkas, mes gauname buvu
sią medyje sukauptą saulės 
energiją. Akmens anglis, 
durpės ir nafta-žibalas yra 
kadaise žemės paviršiuje 
augusių augalų produktai. 
Degindami juos, mes naujai 
jšnaudojame prieš daugelį 

mė sukasi aplink saulę, ir šimtmečių sukauptą saulės 
pilnas to sukimosi ratas su- energiją. Tuo būdu išeina, 
daro metus; kartu žemė su
kasi aplink savo ašį ir pil- saulės energija, kadaise pa
ną ratą padaro per 24 valan
das. Tuodu žemės judėjimai 
ir yra priežastis metų dalių energijos produktas. Saulė 

nevienodai šildo atmosferą, 
o dėl to nuolatos keičiasi 
šaltas ir šiltas oras vietomis. 
Dėl tų keitimųsi kyla vėjas. 
Vadinasi, ir vėjiniai varik
liai dirba gauta iš saulės 
energija.

Iš šių pavyzdžių matyti, 
kad saulė yra beveik vienin
telis energijos šaltinis žemė
je- I

^Mokslas tvirtai išaiškino, 
kad, nors ir tokiais milžiniš
kais kiekiais eikvodama sa
vo energiją, saulė, būdama jo, tai newyorkietes turi la- 
tokia milžiniška, tiktai labai jbiausiai užkietėjusius vei- 
lėtai teatvėsta, o. dėl to ji su 
tokia pat jėga, kaip dabar, 
švies dar bilionus metų.

Dabar mokslininkai žino,

kad ir mūsų mašinas varo

įtekusi ant žemės.
Vėjas -h taip pat saulės

keitimosi, o taip pat dienos 
ir nakties keitimosi.

Nuo žemės iki saulės yra 
92,900,000 amerikinių mylių.

Saulė yra milžiniškas, iki 
baltumo įkaitęs, šviečiąs ru
tulys. Reiktų milijono ir 300 
tūkstančių t o kių rutulių, 
kaip mūsų žemė, kad susida
rytų saulei lygus rutulys. 
Temperatūra saulės pavir
šiuje siekia 6 tūkstančių 
laipsnių karščio pagal šim- 
talaipsnį termometrą. Nė 
viena medžiaga negali išlik
ti tokioje temperatūroje nei 
kietoje nei skystoje būklėje 
—viskas čia virsta dujomis.

Kadangi medžiagos sau
lės paviršiuje virsta dujo
mis, tai jos paviršiuje nie- kiek saulės energijos tenka 
kuomet nebūna ramų. Ten vienam ketvirtainiam coliui 
visą laiką siautėja viesulai,)žemės paviršiaus. Pasire- 
n e paprastai aukštai iš-miant tais ;apskaičiavimais, 
trykšta įkaitusių dujų jau pastatytos pirmosios 
čiurkšlės/ ir švirkšliai. Tuos saulines mašinos, kuriomis 
reiškinius tyrinėja astrono- galima tiesiog panaudoti

Ar Sutiks Merginos 
Su Šia Nuomone?

Daug amerikiečių mergi
nų šiais laikais svajoja tapt 
judamųjų paveikslų aktorė
mis, — sako dr. Ernest W. 
Burgess, — o kitos, kurios 
negali apie tai svajot, tai 
stengiasi bent taip rėdytis 
ir elgtis, kaip aktorės ju- 
džiuose.

Amerikiečių merginų bū
das ‘dabar esąs pablogėjęs, 
lyginant su tuom, kaip buvo 
50 metų atgal, tęsė dr. Bur
gess, kalbėdamas Chicagoj 
susirinkime mokslininkų iš 
visos šalies. Jis teigė, kad 
miestų merginos šiandien1 
stengiasi būt gudragalvės, 
yra nusivylusios svajonėmis 
apie gyvenimą, o v _ 
esą šalti, užkietėję ir pats 
'juokas dažniausiai dirbtinis. 
Dr. Burgess net apsiėmė pa- pirmesniais gyventojų sura- 
sakyt, pagal merginos veido 
kietumą, iš kurio miesto ji 
paeina — New Yorko, Chi- 
cagos ar Clevelando. Anot

Kada Pradės Mažėt Gyvsn- 
ioiiĮ Skaičius Amerikoj?

Skaičius gyventojų Jung
tinėse valstijose pakils tik
tai 1 procentu ir penktada
liu nuo 1970 iki 1980 metų, 
kaip kad sprendžia valdiško 
Gyventojų S u r ašinėjimo 
(Cenzo) Biuro direktorius 
J. C. Capt. Tai būtų ne pil
nai dviejų milijonų prieaug
lis per dešimt metų. O per 
,paskutinį dešimtmetį, tarp 
1930 ir 1940 metų, skaičius

gesas. 
n u o d ingos

toks sėkmingas ofensyvos dujos dvokia panašiai kaip 
įnagis, jei kariuomene irj1™Pama musių popiera ir 
gyventojai iš anksto aprū-.a^aku°Ja P'aueius, kalP ir 
pinąmi prišdujinėmis mas- 
komis ir tūlomis kitomis 
apsaugomis.

Nuo praeito 
karo tik Italijos 
plačiai naudojo nuodų du
jas prieš Ethiopiją ir japo
nai prieš Chiniją.

NACIAI NEDRĮSO
Naciai ruošėsi pavartot 

nuodingas dujas kare prieš 
Sovietus, ir Raudonoji Ar
mija, užimdama vokiečių di
vizijų centrus, rado doku
mentus su nurodymais, kaip 
ir kokias nuodingų dujų

Sausumai priklausančios bombas paleist darban prieš 
(bakterijos yra randamos ore 
virš marių per šimtus mylių 
nuo žemės ir toliau. Bakte
rija gali prikibt prie van
dens lašelio tokio mažyčio, 
|kad galėtum išilgai vieno 
colio suguldyt į eilutę 25 
tūkstančius tų lašelių.

Sakysime, toks lašelis su 
bakterija atsidūrė šimto pė
dų aukštyj nuo žemės ir vė
jas pučia tiktai* 10 mylių 
greičiu per valandą; tai bak
terija su tuom lašeliu galėtų 
būt nunešta apie tris tūks
tančius mylių pirma negu 
nukristų ant žemės. Taip 

| nurodinėjo prof. Cl. E. Zo-

dujos prarado savo jėga, .- . .
ir pasirodė, kad jos nėra ęhĮoiopicnno

karinė Šiaurinės Amerikos 
Kontinento dalis. Alaskos 
sostinė yra Juneau miestas, 
su 4,043 gyventojais. Alas
ką skiria Tik 54-rių mylių 
Beringo Jūros sąsiauris nuo 
Sibiro-Azijos; Alaska yra 
nupirkta kelias dešimts me
tų atgal nuo Rusijos caro.)

Petras.

fosgenas.
.“Ašarinės” arba “vemia- 

mos” dujos neužmuša žmo-
pasaulinio gaus’ tik laikinai susirgdi-

Kaip Toli Bakterijos 
Gali Nukeliauti?

/djuncuiio p<vvent-0-ju Dakilo 7 nrocen-i J 1
jų veidai JA . iBell, kalbėdamas moksliniu-tais ir penktadaliu. .. . . . . ~.1 1 kų, susirinkime C h icagos

Direktorius Capt remiasi Universitete.
Iš to matome, kad ir ligų

dus.
Ar sutiks merginos su to

kiu sprendimu apie jas?

saulės spindulių energiją.
Astronomai labai uoliai 

tvrinėja saulę. Tuo tikslu 
Tarybų Sąjungos observa
torijose yra suorganizuota 
specialė “Saulės tarnyba.”

K. A. Vorošilovas

fašistai na< ^as daugiausia vartoja 
fabrikantai ir policija prieš' ‘ * 
streikierius ir demonstran
tus.

. DUJOKAUKĖS
Pirmučiausia a p sauga 

nuo karinių dujų yra tam 
tikra maska, arba dujokau
kė; bet žmogus turi iš anks
to įprast vartot dujokaukę; 
kitaip, nors ir turėdamas 

jis gali nukentėt. — An- . 
glijos valdžia įsakė gyven
tojams šiame kare lavintis 
naudot priešdujines maskas 
ir paskyrė žmones, kurie 
aiškintų, kaip jas vartot.

Dujokaukė iš esmės yra 
maska standžiai apimanti 
veidą, su filtru-koštuvėliu, 
kuris pastoja kelia nuodin
gom dujom, bet įleidžia 
kvėpuojamąjį orą. Koštu- 
vėlis yra įdėtas metalinėje 
dėžutėje pritaisytoje prie 
kaukės. Iškvėpuojamas oras 
yra išstumiamas per tam 
tikrą atlapą-Čiaupą. 

, Jei nuodingu duju būna 
Sėkmingiausios iš iki šiol taip daug, kad oxygenas 

žinomų karinių dujų tai (deguonis) ore nupuola že- 
muštardinės ir fosgeno du-'mįau procentu, tai turi 
jos.. Muštardmės dvokia pa-būt pritaisoma gryno oxy- 
našiai kaip česnakas. Jos geno dėžutė prie maskos, 
pasilaiko prie žemės per £acĮ žmonės netrokštų dėl 
daugelį valandų. Jos persi- ’stokos oxygeno ore. 
geria per paprastus drabu- 
žius, degina odą ir apden- vartojami m o no rdrn 11 m o wn i o lAiinln 1 i*

Sovietų kariuomenę bei gy
ventojus.

Sovietai viešai paskelbė 
tokius nacių pasiruošimus 
ir įspėjo užpuolikus: “Mes 
taipgi turime nuodingų du
jų.” Ir naciai nedrįso pra
dėt atvirai ir plačiai duji
niais nuodais atakuot So
vietus, nors buvo praneši
mų, kad jie kai kur numetė 
vieną kitą nuodingų gesų 
bombą.

NUODINGŲ DUJŲ 
RŪŠYS

*
f

I

šinėjimais ir I kitais faktais , .. . .. .. ,
kas'liečia greitesnį ar lėtes- bakterijos gah oru atkeliaut 

jnelšllyej? beiriant metam ir! Dauguma bakterijų, be- 
dešimtmečiam, Sv. OUU 1CA.KZCCJL &1V1VCU LIZJIU LIUVV J—" -- .

Sulig to yrą sprendžiama, tiesioginiai saulės spindu- vimo gerklės ir plaučių dū-; 
kad 1945 m. Jungtinės Vals- sliai, oro ozonas (arba deguo- dų, ir : 
tijos turės 136,448,000 gy- nies — oxygeno molekulos, girną tų organų, 
ventojų, neskaitant žmonių (susidariusios iš trijų ato-' 
esamų šios šalies kolonijose ,mų); bakterijas taipgi nai- 
bei pusiau-kolonijose. 1950, kiną įvairios kitos kenks- 
metais Jungtinėse Valstijo
se busią 140,561,000 gyven
tojų. Nuo 1980 iki 1985 me
tų gal tik truputį pakilsiąs 
jų skaičius, o toliau jis jau 
pradėsiąs smukti.

iš tolimų kraštu per jūras, 
ųj Dauguma bakterijų, be- 

. i rods, žūsta tokiose kelionė-į

se. Jas labai greitai užmuša

mingos jom sąlygos. O vis 
dėl to pasitaiko taip palan
kių bakterijom sąlygų, kad 
jos su vėjais bei oro bango
mis labai toli nukeliauja.

Slėptuvas a r ba namai 
i a p saugai nuo

gia ją skaudžiomis pūslė-'nuodingų dujų privalo tu- 
(mis. Įkvėpuojant šias dujas,'reti glaudžiai uždaromus 
jos sužeidžia plėves kvėpa- langUs ir duris, ypač kū

dikių apsaugai. Užsidėjus 
iššaukia sunkų užde- dujokaukę, tatai šiek tiek 

i kliudo darbui, bet apsipra 
Pirmiausia pagalba nuo tUSj vjs įįek žmogus gali ga- 

apdegimo muš tardinėmis 
dujomis tai gerai nuplaut 
vandeniu su muilu kūno 
vietas, kurias palietė tos 
dujos, ir paguldyt žmogų 
lovon. Rimtesniuose atsiti
kimuose tuoj aus reikia gy
dytojo bei ligoninės.

na gerai atlikti savo darba.
N. M.

Washington. — Išgelbėti 
23 jūrininkai laivo “Pink 
Star,” nacių nuskandinto. 
Nežinia kas atsitiko su 11 
kitų.



I

Ketvirtas puslapis

Only Three Lith-American Newspapers, 
Laisve, Tiesa and Vilnis, Have Come Out 
Straightforwardly Against Hitler...

What About the Rest?
All Lithuanian-Americans face a great danger today.
Let us not mince' words — it is the danger of being branded 

collectively as saboteurs, spies and fifth columnists that are 
underming America’s defensive measures against Naziism.

It is a danger that springs up NOT because of the sentiments 
of the Lith-American people who are a liberty-loving, just and 
democratic people, but because a numerically sma 1 section has 
been vociferously loud in its apologies for Hįtler’s murderous 
actions and blatant in their praise for the terror he has un
leashed against the people of Lithuania.

This small clique — not representing the broad mass of loyal 
Lithuanian-Americans — which has editorial control of a num
ber of Lithuanian newspapers in this country publicizes the 
vicious propaganda emanating from Berlin as gospel truth.

Several newspapers, such as “Naujienos” and “Draugas” are 
practically Lithuanian versons of Goebbels’ heart’s desire. “Drau
gas,” for example, has recently degraded itself still more by 
writing of “the good Hitler has done for the laboring people!” 

Up to this time only three Lithuanian newspapers have taken 
a sharp, clear and unequivocal stand against Naziism. The Lith
uanian newspapers which are behind Roosevelt’s .policy of all 
possible aid to Great Britain and the Soviet Union are “Laisve,” 
“Vilnis” and “Tiesą.”

Why the silence from other Lithuanian newspapers?
Why the attempt to beat the bush and to evade the pressing 

question of today: ‘‘Are you for or against Hitler?”
Lithuanian-Americans, who realize what a Hitler-dominated 

world would mean to the United States, are against Hitlerism.
Lithuanian-Americans, who know the terror and suppression 

> with which Hitler is destroying Lithuania, are against Hitlerism.
not be allowed to give the 
opinion of the broad mass

A small minority of dupes must 
impression that they represent the 
of Lithuanian-Americans.

Lith-Americans despise 
as they despise those few 
forward “Against!” when

Are you for or against

and all it stands for, justHitlerism
who refuse to answer with a straight- 
asked :
Hitlerism ?

Detroit Find Bowling and Singing the Two 
Best Things for Happy Days and Times

Bowling special
BANG! BANG! That was the; 

’ echoes of the LDS bowlers getting1 
their pins in their first game of the ; 
current season. At exactly 10:15 this 
past Sunday morning the • keglers 
ęent the ebonite spheres to do their 
duty on those maples and believe it 
or not before the first frame was 
over there were strikes marked up. j 
Walter Gugas was the first to pro
claim a direct hit in his initial try.

For the first get together this 
season the attendance was very 
good, all in all 31 showed up to do 
their stuff. It 
everyone who 
ing, is urged 
Sunday.

The alleys 
for and there is a chance that we 
might run short of them, but if 
we can know definitely how many 
are going to bowl we can get a 
couple of extra alleys.

These alleys won’t stay open very 
long so just pick up that phone 

■ and dial VI. 1-2917 before this 
coming Sunday and let Bertha Ge- 
ralt know that you are coming. In 
the last issue there was a mistake 
on my part as to the alleys that 
we were to bowl qn. The correct 
name of the place isXhe Argyle lo
cated on Northlawn just around the 
corner 
Grand

is here and now that 
is interested in bowl- 
to attend this coming

have been contracted

from Plymouth Rd. and 
River.

Last week there was no meeting 
for the LDS and so no real news is 
to be had from’ that source. As far 
as I gathered the meeting was set 
off until Thursday of this wek. 
Maybe next week I’ll be able to 
give a little more dope on to 
the LDS has in mind 
ing season.

Chorus rehearsal of 
day was again very 
spirited side. It must be said that 
the Chorus is on the uptrend and 
maybe it’s because we all know 
that we have to sing this coming 
Sunday on the program for the 
Ltihuanian Radio hour.

All Chorus members are asked to 
be at the studios of WJBK at 8 
a. m. SHARP! WJBK studios are 
located on Hamilton and Grand 
Blvd, in the Curtis Bldg. Let’s all 
turn out in big fashion for this 
first try. Last Sunday we had the 
pleasure of seeing two new faces at 
the rehearsal, in the person of 
Bertha Palevich and Albert Tara- 
zevich, the members of the Chorus 
welcome these people to our happy 
family. Josephine Urbon was miss
ing and we hear that she was ope
rated on for the appendix. We all 
express our deepest regrets on your 
jllnesS' and wish you a speedy reco
very.

What ho! Cleveland just seems 
to have been on a searching jaunt 
and has extended an invitation to 
the Aido Chorus to’ sing at their 
concert October the 19th. Unani
mous was the vote to accept their 
kind invitation so we will bo hik
ing out to Cleveland this coming 
month. Another invitation was re
ceived by the Chorus from the LLD 
of Chicago to stage an operetta but 
we are so sorry to have to decline 
because we are not prepared to give 
any such doing for some time to 
come. The Chicagoans suggested

for this
what 
com-

Sun-the past 
much on the

Į that we present “Išeivis” but even
■ that is impossible, for our lead was 
called to the army. So with great

I regrets we hadi to say no, not that 
we wouldn’t liked to have gone.

Now let’s look into j the doings of 
a very .enthusiastic yoi|mg lady, Stel
la Smith. Stella is tlje one who is 

i responsible for the girls enscnble 
which, incidentally, has 
going great guns since its 
ginning. Of all the work 
worry that she has gone through to 
get the girls in the place where they 
are, nobody really stops to consider.

; Hats off folks to one who has 
the spirit and the enthusiasm to

I lend to the other girls. We should 
have more people like that and this 
town would really go places.

The radio hour is gaining in po-
■ pularity by the week,, every Sunday 
they are getting greetings and re
quests for special numbers to be 
dedicated to people for special occa
sions. This is a very good medium 
for advertising and the Ltihuanian 
businessmen should take advantage 
of this opportunity to increase their 
advertising facilities. The rates are 
very low and you can get very good 
results from your investment.

Here and There With the Gang
Sunday at the bowling alleys; Ben 

Matt a former Penn, resident was 
one of the young folks to turn, out 
for bowling, by the way he’s an 
eligible for the LDS and seems 
a nice guy,, anyway the girls 
to think so. No offense, Ben.

Look who’s there! If it isn’t 
Bartkus slinging that old ball 
those alleys in Mauri Rose style. 
He • sure has a fast one and that 
isn’t on the ball only, the gals can 
vouch for that.

It seems as if ye correspondent 
and the other male members are 
going in for some stiff competition 
wtih the six new fellows. Say what’s 
the matter here anyway? Why 
should we worry when we have 
young ladies like Jerry (pardon but 
didn’t get the last name) joining 
with our group? Secfns as if we’ll 
have a few new members to add 
to our branch in. a short time.

Joe Adams walked away with 
top scores in the men’s division and 
Jerry got top honors in the girl’s. 
Missing were a few that promised 
to come down but seems as if some
thing held them up, nine shy of 
filling our alleys so dont miss this 
coming week.

At Chorus rehearsals; The tenor 
section completly lost without 
voice of Al Urbon, who had to 
with his wife in her illness. 
Tarazevich just joining in with 
group like a trouper,

been 
be- 
and

to be 
seem

Tony 
down

the 
be 
Al 

the 
group like a trouper, all power 
to you Al. Young lady, Bertha Pa
levich, really doing her share in giv
ing out to add to already strong 
soprano section.

Four p. m. sees the gang on 
their way to a picnic and lots of 
fun, swing and sing.

That’s all folks there is no more, 
be seeing you next Sunday bowling 
and Chorus rehearsals, oh yea, at 
the radio station too, 8 a. m. Don’t 
forget, tooble do.

LAISVE

The Ari of Eating * 
Spaghetti...

BROOKLYN, N. Y. — There’s an 
art to eating spaąfibHi. Using fin- 

igers is frowned upon. And he who 
, uses only a fork is in the same 
class as he who drinks from the 
fingei' bowl. How to eat spaghetti 
then?

Well, you can get at least the cor
rect idea when you attend the 
Barn Dance and Spaghetti Dinner 
which the sorority of the B’klyn 
Builders is holding on October 
at Laisve Hall.

Nor is that all 
ceive 
good 
good 
good
all that, 
presence, and the gals are expect
ing you at Laisve Hall that Satur
day Night.

4th

re- 
one
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Behind the Scenes

that you will 
of admission: 
with good music,

for the price
meal will go 
dancing, good company and 
fun. The girls have arranged

All that remains is your

One should eat to live, not 
to eat. — Franklin.

live

Honest Family
Teacher (helping Jane fasten 

coat) — Did your mother hook 
coat for you?

Jane — No, ma’am, she bought it.

her 
this

Trials and Tribula 
lions of Love I

BROOKLYN, N. Y. -Į- Does the 
path of true love ever run smooth? 
Alas, no—but in Ostrovsky’s “Ne
turtas — Ne Yda” you will see love 
come out triumphant 'despite the 
machinations of all to mqrry off the 
sweet young gal to the old dodder
ing bachelor.

Directed by Jonas Valentis and 
presented by the B’klyn Aido Cho
rus, the play will be presented over 
the footlights on Octobe!? 12. Mark 
the date as one not to forget.

Just a word about the actors — 
knowing them, you can know the 
manner in which the pleasant tale 
can unfold. Aldona Sherry will be 
the darling babe in love |! with “Ho
nest Vote” Zablackas. Nick Pakal
niškis, villain of almost every local 
Lithuanian production, is the worn 
out old man who thinks there is life 
in him yet. He is aided in the plot, 
of course, by the evil old father of 
the girl, J. Byron. Mrs. Buck, 
the way, is pro-young girl.

We’ll tell you more [about 
story later — 1__ ---__ -
better to buy your ticket now and 
save time and worry? October 12 is 
the date. J. B.

u inure ;uuuul the. 
but wouldn’t it be |

Soldiers Home Hospital, Chelsea, Mass
Lawrence T. Quingley, 

Commandant 
(Through the eyes of a veteran)

AVING BEEN professionally 
associated with the staff of the 

Soldiers’ Home and Hospital at 
Chelsea, Mass., I feel qualified in 
offering the following as an appre
ciation of the pleasant memories of 
my connection with this institution? 

This place, established after the 
Spanish-American War, as a con
valescent home for veterans of this 
war, has become a nationally known 
institution — probably the only one 
of its kind. From this has developed 
the 600-bed Hospital formely known 
as the Adams Hospital.

growth and efficient 
is due to the untiring 
beloved commandant,

Its present 
administration 
efforts of its 
Lawrence F. Quigley, former Mayor
of Chelsea. “Larry” as he is popu
larly and affectionately known, was 
appointed by former Governor James 
M. Curley, and his selection of Mr. 
Quigley for the post of commandant 
has been more than justified. It 
would require more paper than ist 
available to adequately 
what he has done for 
tion.

elaborate on 
this institu-

World War,As a veteran of the 
personal sense of security 
only myself, but for all 
who need, or may need 
surgical or dental treat- 

"red-tape,”

one of the outstanding

I feel a 
for not 
veterans 
medical,
ment. The absence of 
for any, veteran residing in Massa
chusetts, for the required period of 
time, is
features of this organization, and 
this is more than relatively import
ant. For proof, (if any is needed) I 
might add 
there.”

Some of 
the staff
trons.” This again points to the ef
ficiency 
tion of 
System 
thought

I know that the commandant, Mr. 
Quigley, being of a modest and self
effacing nature, would resent my 
failure to mention the part played

“ask the man who’s been

the boys have referred to 
as the “League of Na-

of IVĮr. Quigley in his selec- 
employees, for the merit 

prevails rather than any 
of racial origin.

Canadian Youth 
Appeal to U.S.

WHO ARE
THE ALLIES?

A U. S. merchant marine mate of 
our, acquaintance, a big, red-headed 
hunk of loblolly who makes a point 
of thinking right and eating right, 
hauled in at the Astor Roof one 
night recently with his Mrs. for 
dinner. About the time the check 
had mounted to something like $8, 
our red-cast mate glanced up out of 
his glass and noticed a display of 
flags — American, British, Greek, 
French. He called 
explained: 
sir.”

“Those
the waiter, who 
are the Allies,

WHAT THE GERMAN WAR COMMUN
IQUES DO NOT TELL YOU-VOLCANO 
THAT IS BUBBLING UNDER THE NAZIS

Maud Adlergrent 
Stockholm, Sweden.

“Some days ago I went through 
Berlin, visited the aristocratic Kur- 
furstendamm and slum quarters. I 
did much travelliing by bus and 
subway and 
housewives in 
ket places, I 
rant waiters,
office employees, 
school mates, 
known before 
Nowhere have 
much vaunted
which I was told

M. in a cellar.
newspapers, maga- 

broadcasts seeth 
victory communi-

spoke to war weary 
the queues and mar- 

also spoke to restau- 
street car conductors, 

soldiers, former 
people whom I had 
and total strangers.
I encountered that 
victory enthusiasm 

to expect.
wish can be 
formula — if
peace soon. The

ex-
we

“Working after a night in bomb 
shelters is difficult and employees 
complain that they must be at 
their posts at eight or nine in • the 
morning after spending from nine 
P. M. to five A.

“Of course the 
zines and radio 
with fanfare of
ques but the average Berliner who 
has had ten years of steady propa
ganda is pretty immune to this.

“In subways where every second 
passenger had his head buried in a 
newspaper, you now see most people 
sitting without papers and staring 
blankly into the darkness of the 
tunnel, they look tired.

“Of late all restaurant are plast
ered with notices informing costu
mers that they must maintain quiet 
during the broadcast' of news bullet
ins. What the Nazi leadership fear
ed is now beginning — the public 
has no faith in the newspaper re
ports. One little woman in Eastern 
Berlin asked me, ‘candidly, is it pos
sible that we never suffer losses, 
that we always have victories’?”.

“The universal 
pressed in terse 
could only have 
background of this fatigue is of 
course insufficient nourishment and 
sleepless nights in bomb shelters, 
and last but not least, the unspoken 
fear of the future, fear of the com
ing winter.

“The Berliners know only too well 
that the air bombings are bound to 
become more frequent.

by

Sports

Pitching Will Be the Headache of the
Yankees in the World Series

■/

[by his capable assistants in the 
| development of the Soldiers’ Home 
{^Hospital. Mr. Joseph E. Martin, the 
:\djutant, has aided materially in 

^^development to the point whore 
we hkvc an institution second to 
none. JTT William H. Blanchard, 
chief surgeon, and a very capable 
one, is assisted by Drs. Conlin and I _____ __________,
Kaplan. Then in the Medical Depart-|^c ęjjfjn’į think the Astor had 
ment under the supervision of Dr. 
Mahoney, we find Drs. “pill” Haf- 
ferty, Finnegan, 
Cunningham, DoWoIf, 
Tolman, all contributing to 
ficiency of a smooth-running 
tion.

Not forgetting the other 
ments, we have that much-over
worked Dental Clinic, in [charge of 
Dr. Ronth; Anna Hecker of the 
X-Ray Department and Anna Cole
man, Laboratory Technician. Miss 
Mary MacDonald, Superintendent of 
Nurses shares this distinction with 
Miss Alice McGinnis, active, efficient 
and lovable.

Red snorted.
done fbr; the French ran

“The“Allies!”
Greeks are
out on us. Where in hell is the Rus
sian flag?”

The waiter, diplomatic-like, said
I a

Leavitt, Farrand, 
Green and 

the ef- 
institu-

depart

Russian flag.
“Well,” Red declared. “You’d bet

ter find one. Because if you don’t 
put one up, I won’t pay my check.’

With that he sat back, surveying 
the well 
and the 
Vice.

Pitching will probably be Manager 
Joe McCarthy’s greatest problem 
when the Yankees tackle the Natio
nal league’s1 pennant winners in the 
world series, starting October 1 as, 
strange as it may seem, the Yankees 
have won the pennant without own
ing a hurler who has won twenty 
games or more

Although Ruffing and Gomez had 
won twenty-nine and lost only nine 
games prior to September 18, it 
must be remembered that neither 
is as young as he was once and 

f, may need help. Ruffing, however, is

Johnny Murphy, the veteran “Fire
man” and Norman Branch. The 
latter has five victories and only one 
defeat as a relief hurler while 
Murphy’s record js eight and three. 
He dropped his first two efforts. at 
the 
won 

If 
use
Chandler as 
have not only Murphy and 
as relief pitchers but also 
able to call upon Bonham, 
and Breuer for such purposes.

start of 
8 out of 
Manager 
Ruffing,

the season and then 
his next nine.
McCarthy decides to
Gomez, Russo

his starters,
and 

he will 
Branch 
will be 
Donald

swabbed dishes 
waiter scuttled

soon an Astor

truculently, 
off for ad-

functionary 
room with

TORONTO,- Ont. — An appeal to 
the youth of America to join in the 
war against Hitler was extended last 
week by the Canadian Youth Cong
ress in a letter forwarded by Na
tional Secretary Kenneth Woods- 
worth to the American Youth Cong
ress. ‘Citing the “inspiring appeal 
from one of our leaders, the Right 
Honorable Ernest Lapointe, minister 
of justice,” who addressed the 
youth of Canada in a recent Recon
secration Week speech, the statement 
continued:

“Youth of America! You, too, are 
with us in the struggle.against Hit
lerism in your 
throughout the 
ranks with us. 
barriers to our 
fullest efforts
countries can make.”

“Two years ago our country enter
ed the war against Hitler. Since 
then there has risen a mighty move
ment of the people of the world for 
victory. From the free peoples ’of 
England, the Soviet Union and Chi
na — from the beaten, but uncon
quered peoples of Europe — from 
the people of the colonial lands — 
and from the enslaved peoples of 
Germany, Italy and Japan — 
cry of victory rings to unite us 
against Hitlerism and fascism.”

own country and 
world. Close . your
Let there be no 
unity and to the 

that youth of all

the 
all

Movie Review:-

“Unfinished
more capable of going the limit 
than Gomez as he has pitched 
twelve complete games. He won nine 
in succession between May 26 and 
July 28. He has pitched two shut 
outs, two three-hit and two six-hit 
games.

Gomez, with a record of fifteen 
victories and four defeats, has often 
needed help as he has pitched only 
seven complete contests. He start
ed the season by winning two. He 
then lost three but came back with 
eight straight wins, followed by a 
single loss and five victories. He 
has finished only two of his last 
nine starts, largely because of his 
tendency to become wild in the later 
innings. However, he is a great 
pitcher when the chips are down 
and will give his best as long as he 
is able.

Spurgeon Chandler, according to 
his recent form, may be McCarthy’s 
best bet. He had won nine and lost 
four prior to Sept. 18. Three of his 
defeats were early in the campaign, 
two of them by scores of 3 to 2. 
He has won nine of his last ten 
games, 
straight. He has gone the limit 
times. He has pitched four 
outs, against Boston, Chicago, 
roit and St. Louis. But few hits are 
registered against 
tinguished himself with one three- 
hit, three four-hit, 
two six-hit games.

Marius Russo, although his won 
and lost record is not very impres
sive as he has lost ten while win
ning twelve, may prove tough for 
the National leaguers 
southpaw slants. In five of his de
feats, the Yankees scored but once 
in each. He has pitched two shut 
outs, allowed only one run twice and 
two runs seven times. If he is right 
when the series is on, the National 
leaguers are going to have their 
troubles. The sturdy Italian does not 
tire easily, having worked fifteen 
complete games. His success, how
ever, depends upon the ability of the 
Yankees 
runs for

Other 
Yankees 
nest Bonham, 
Marvin Breuer. Bonham, because of 
an ailing back, has not 
sensation he was during 
half of the 1940 campaign 
all but won the pennant 
York. He has won nine 
four, pitching seven complete games. 
He has broken even in 
games, being hit hard 
has won three games 
three times.

Marvin Breuer, with 
nine and seven, has

Business’Pretty
edged into. r .the dining 
something red tučkėd' under hiš arm, 
ducked in behind the flag standard, 
and unobtrusively the Red banner of 
the Soviets took its place with the 
Allies.
, Red paid the check and he and the 
Mrs. marched out, their cup 
over. He thinks he’ll drop 
a day or two, just to see 
there.

running 
back in 
it’s still

Don’t forget (he eats! The chief 
cook, Big Joe Drojeck, is “Com
mandant of the Kitchen 
good! The meals he “whips” up are 
reminiscent of a New England kit
chen. And you don't have to see A. 
Gershel, or his able assistant J. C. 
Burch, for gastro-intestinal medica
tion after one of Joe’s meals. They 
are there just for sick people.

And last, but by no means least, 
the genial Captain Harry Linder, in 
charge of buildings.

If you have any doubts as to the 
foregoing statements, visit this hos- j 
pital, talk with its commandant and I the house to get my pipe and to- 
staff, or with any of thę patients | bacco.-A few minutes later I looked 
and you will see what I mean.

—James F. Boris Ph. C., O.

is
and is he

D.

be“Your friend, Joe, seemed to 
the life of the party.”

“Yes, he was the only one who 
could talk louder than the radio.”

if

Grasshoppers!
Two farmers, one from 

#one from Kansas, were 
/grasshoppers. The man from Iowa 
Insisted that for size and strength 
^and all-around endurance, his hop
pers had the world beaten.

The Kansan wouldn’t agree, and 
he related this personal experience:

“One day I hitched old Dobbin to 
the wagon, but had to go back into

Iowa and 
discussing

four in a row and
out the window and found the whole 
place filled with grasshoppers as big 
as your fist. My horse had disap
peared and some of the grasshoppers 
were pitching hoseshoes to deter
mine who would get the harness 
and wagon.”

.1

“What an amuwing program, Louis. Is it the amateur hour ? 
“No madam, it’s į the Nat’l. Assn, of Manufacturers.’*InksHnger,

five 
eight 
shut- 
Det-

him. He has dis-

three five-hit and

with his

to score at least three 
him.
starting pitchers for
this season have been

Atley Donald

the
Er
and

been the 
the last 
when he 
for New 
and lost

his last six 
in five. He 

in a row

a record of 
pitched six 

complete games and shown mighty 
good effectiveness in six of his 
games-one three-hit, three five-hit 
and two six-hit contests, including 
one shut out. His record since July 
1 has been six and six.

Atley Donald, although not own
ing any protracted 
has won eight and 
Has gone the limit 
can boast of one
five-hit and two six-hit battles.

Steve Peek has started six games, 
winning four and losing two.

Where the Yankee pitching staff 
stars is in its two relief pitchers,

“Unfinished business” unfinished in 
Lpots; charming in others.

T THE RIVOLI THEATRE
Irene Dunne in “Unfinished

Business” does a marvelous job, as 
usual in the role of an older sister 
who, having married off her kid 

i sister, embarks on a long wished-for 
adventure in New, York. On the 
train she meets a playboy (Preston 
Foster) who dabbles in little girls 
and the glamour plus the excitement 
of the moment sweeps her off her 
corn-fed feet. She falls in love with 
him only to be dodged by him at the 
end of the trip.

In New York she comes across 
his brother, a weakling, played by 
Robert Montgomery. He, bitter and 
afraid of life — she still clinging to 
her dream proceed to get plastered. 
In the morning they not only share 
a hangover but a wedding ring as 
well. He falls in love with her and 
they decide to make the best of 
situation. She can’t forget the 
finished business in her 
might-have been feeling 
brother may have loved 
day.

The husband finds out 
“unfinished business,” 
her and joins the army to forget. 
She gets a job in a chorus. On leave 
he goes to the opera, sees her and 
tries to win her back. There’s mis
understanding, back and forth; final
ly he gets another surprise which 
proves her love for him. He socks 
his brother on the chin to prove he 
is a man and earns the love of his 
wife forever.

. Irene Dunne is charming and 
capable aš usual, despite a jerky 
disconnected story which relies al- 
jnost entirely upon unrelated inci
dents. Preston Foster is convincing 
as the older brother, while Robert 
Montgomery plays his weakling part 
convincingly and his love scenes 
weakly. Eugene Pallette is a human, 
Jolerant butler with squeaky shoes, 
and Walter Catlett steals all the 
pcencs where he plays the night club 
owner.

The picture — not bad, is at its 
best when Irene Dunne flashes on 

.the screen to give plausibility to an 
otherwise implausible story.

—Alpha Storm
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The Tale of a Cow
A Good old Quaker was milking 

a cow whose lively disposition had 
often taxed his patience severely- 
The pail was nearly full of foaming 
milk, when, in some manner, the 
cow managed to overturn it.

The old man in righteous indigna
tion snatched up a, nearby club to 
strike the exasperating animal when 
he remembered the precepts of his 
religion.

He dropped the stick and, in a 
voice trembling with anger, said:

“I may not beat thee, neither 
may I kick thee, but — I will twist 
thy durn tail!”
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Vienaaukštė Amerika
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nes moterims pelijo liksią.Lawrence, Mass
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vadai pripratę taip unijos rei
kalus tvarkyti.

kalbėtojai bus 
kalbose.

aukodami dėl 
tikslo. Turėtų 

drau-

(Tąsa)
Puiki restoranų reikalo organizacija 

lyg ir patvirtina tai. Ideališkas švarumas, 
gera produktų rūšis, gausus valgių pa
sirinkimas, minimumas laiko, reikalingo 
pavalgyti pietus, — visa šita taip. Bet 
štai nelaimė, — visas šitas gražiai pa
ruoštas maistas gana neskoningas, ska
numo atžvilgiu kažkaip netekęs spalvin
gumo. Jis nepavojingas viduriams, gali 
būti — net naudingas, bet neteikia žmo
gui jokio malonumo. Kai išsirenki sau 
automato spintoje arba nuo kafeterijos 
pardavimo stalo apetitingą kepsnio ga
baliuką ir paskiau pakišęs kepurę po kė
de prie savo staliuko jį valgai, jautiesi, 
lyg pirkėjas batų, kurie pasirodė daugiau 
gražūs, negu stiprūs. Prie to amerikie
čiai pripratę. Jie valgo labai greitai, ne
užtrukdami prie stalo nė vienos nereika
lingos minutės. Jie nevalgo, bet apsirūpi
na valgiu, kaip motoras benzinu. Pran
cūzas besotis, kuris prie pietų gali išsė
dėti keturias valandas, su pasigėrėjimu 
kramtydamas kiekvieną mėsos kąsnelį, 
užgerdamas jį vynu ir ilgai gardžiuoda
masis kiekvienu kavos su koniaku gurk
šneliu, — tai, žinoma, nėra žmogaus ide
alas. Bet šaltas Amerikos valgytojas, ne
tekęs natūralaus žmogiško siekimo — 
rasti valgyje šiokį tokį malonumą, —su
kelia nusistebėjimą.

Mes ilgai negalėjome suprasti, kodėl 
toki gražūs savo išvaizda amerikiečių pa
tiekalai, nelabai vilioja savo skoniu. Iš 

* karto mes manėme, kad ten tiesiog nemo
ka pagaminti. Bet vėliau sužinojome, kad 
ne tik šitas reikalas, kad kalta pati orga
nizacija, pati Amerikos ūkio esmė. Ame
rikiečiai valgo akinančiai baltą, bet vi
siškai be skonio duoną, šaldytą mėsą, sū
dytą sviestą, konservus ir neprinokusius 
pamidorus.

Bet kaip tat atsitiko, kad turtingiausia 
pasaulio šalis, šalis žemdirbių ir gyvulių 
augintojų, aukso ir nuostabiosios indus
trijos, šalis, turihti pakankamai resursų 
sukurti pas save rojų, — negali duoti sa
vo tautai gardžios duonos, šviežios mė
sos, grietinėlės sviesto ir prinokusių pa- 
midorų?

Mes matėme paliai New-Yorką tuščius 
plotus, apaugusius piktžolėmis, apleistus 
žemės sklypus. Čia niekas nesėja javų, 
neaugina gyvulių. Mes čia nematėme nei 
vištų su viščiukais, nei daržų.

— Matote, — pasakė mums,- — šitas 
tiesiog neapsimoka. Čia neįmanoma kon
kuruoti su Vakarų monopolistais.

Kažinkur Čikagos skerdyklose piovė 
gyvulius ir sušaldytu pavidalu išvežiojo

po visą šalį. Kažkur iš Kalifornijos tem
pė užšaldytas vištas ir žalius pamidorus, 
kurie traukiniuose turėjo prinokti. Ir 
niekas nedrįso stoti į kovą su galingai
siais monopolistais.

Sėdėdami kafeterijoje, mes laikraštyje 
įkaitėme Miko j ano kalbą apie tai, kad so
cialistinės šalies maistas turi būt skanūs, 
kad jis turi žmonėms teikti džiaugsmą, 
skaitėme, kaip poezijos kūrinį.

Bet Amerikoje tautos maitinimo reika
las, kaip ir visi kiti reikalai, remiasi vie
nų principu — apsimoka ar neapsimoka. 
Paliai New - Yorką neapsimoka au
ginti gyvulius ir turėti daržus. Todėl 
žmonės valgo šaldytą mėsą, sūdytą svies
tą ir neprinokusius pamidorus. Kažko
kiam biznieriui naudinga pardavinėti 
kramtymo gumelę — ir tautą įpratina 
prie šio gromulo. Kinas labiau apsimoka, 
kaip teatras. Todėl kinas išaugo, ’o tea
tras užguitas, nors kultūringumo atžvil
giu Amerikos teatras kur kas reikšmin
gesnis už kiną. Elevated (geležinkelis 
virš gatvių) kažkokiai kompanijai duo
da pajamų. Todėl new-yorkiečiai virto 
kankiniais. Per Broadway didžiausiame 
ąnkštume su pragarišku žviegimu šliau
žia tramvajus tik todėl, kad tatai naudin
ga vienam žmogui — senos tramvajų 
kompanijos šeimininkui.

Mes visą laiką jautėme nesulaikomą 
norą skųstis, ir kaip Sovietų žmonėms 
būdinga, įnešti pasiūlymų. Norėjosi rašy
ti į sovietų kontrolę, į partijos kontrolę, 
į CK ir į “Pravdą.” Bet nebuvo kam 
skųstis. O “pasiūlymų knygos” Ameriko
je nebesama.

SKYRIUS 5.
MES IEŠKOME ANGELO BE SPARNŲ

Laikas bėgo. Mes vis dar tebebuvome 
New-Yorke ir nežinojome, kada ir kur 
keliausime toliau. Tuo tarpu mūsų plane 
buvo kelionė per visą žemyną, nuo vande
nyno ligi vadenyno.

Tai buvo labai gražus, bet gana neaiš
kus planas. Mes jį paruošėme dar Mask
voje ir karštai svarstėme visą kelią.

Drėgnuose nuo vandenyno taškymosi 
“Normandijos” deniuose mes išvaikščio
jome dešimtis kilometrų, besiginčydami 
apie šios kelionės smulkmenas ir berda
nai viens kitam geografinius vardus. Pie
tų1 metu, gurkšnodami tyrą ir silpną vy
nelį iš Generalinės transatlantinės kom
panijos rūsių, kuriai priklauso “Norman
dija”, mes beveik beprasmingai sapalio- 
joine: “Kalifornija,” “Techsas”, arba ką 
nors tokį pat gražų ir viliojamą.

(Bus daugiau)

Lowell, Mass
Mažiau Studentų

šiemet Lowellio mokyklas 
lanko mažiau mokinių, negu 
pernai. Miesto valdininkai ste
bisi ir nežino, karde priežastis. 
Pradines mokyklas lanko 762 
studentu mažiau, negu pernai, 
o vidurines (high schools) 200 
mažiau.

O svarbiausia priežastis ne- 
dateklius gyvenime. Biednų 
tėvų vaikai nebaigia nei pra
dinės mokyklos, o jau viduri
nę mokyklą lankyti didžiuma 
biedniokų nė pamislyti nega
li. Mat, čia uždarbiai yra ma
ži. Medvilnėse darbininkas už
dirba $16 į savaitę. ■ Iš to ne
gali jis aprengti nei pavalgy
dinti vaikus.

Piknikas ■(
Rugsėjo 21 d. buvo suruoš

tas išvažiavimas Suteikimui 
j inedikalės pagalbos Sovietų 
Sąjungai. Diena buvo graži, 
tai ir žmonių daug susirinko. 
Čia susirinko visi tie progre
syviai, kurie turi ideališkas 
širdis, atjausdami tragišką pa
dėtį Sovietų Raudonosios Ar
mijos. Visi pikniko dalyviai 
dėjo visas pastangas, kad pa
rengimas duotų daugiausia 
pelno tam prakilniam tikslui.

Beje, drg. Paulenka rinko 
aukas dėl medikalės pagalbos. 
Klausiu, “ar sekasi?” Jis at
sakė: “Jau baigiu ligi šimti- 

’nės rinkti. Mat, šiam garbin
gam tikslui draugai aukoja po 
penkinę.”

Važiuojame namo su Dau
girdais ir džiaugiamės, kad ir 
mes prisidėjome prie garbin
gos pagalbos.

Streikai

«. .. į I ■’ I
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Penktas puslapis

cija puikiai pasižymėjo valsti
jos konferencijoj.

Dalyvis,

Fašistai Sumušti 
Smolensko Fronte

Anglijos Delegacijos galva, Lordus Beaverbrook:, itar- 
basi su Amerikos Delegacijos galva (kairėje) W. Aver- 
rell Harriman. Kaip žinia, abi Delegacijos dabar yra 
Maskvoje ir tariasi su Sovietą Vyriausybe.

A

TAI MŪSŲ KARAS—VISA 
PAGALBA SOVIETŲ SĄ

JUNGAI,—SAKO CIO

vo.

Mūsų Naujienos
Seneliams išmokama 

$12.91 per mėnesį “old 
pension.” Taip pranešė vald
žios paskirtas pensijos mana- 
džeris Philip F. O’Brien.

Pensijos gavimai yra ne 
vienodi. Katrie uždirbo ma
žiau, tie gauna mažiau. Gau
na mokėti nuo $10 iki 
į mėnesį.

Senelių skaičius pakilo 
balandžio 1 dienos ant
Taigi, katrie turite 65 metus 
amžiaus ar daugiau ir esate 
iš dirbtuvės atleisti, tai užsi
registruokite gauti pensiją.

čia vagys pradėjo vogti val
gius iš aisbaksių. Iš po num. 
438 Haverhill St; raportavo 
pora šeimynų, kad jos nedė
lios ryte neturėjo ką valgyti, 
nes buvo iš jų aisbaksių ištim- 
tas maistas. Policija prižadė
jo jieškoti zladziejų. Bet kaip
gi juos sugausi, juk kilbasų 
nepažinsi pilve? Kurie norite 
nedėlios ryte būti pavalgę, tai 
savo aisbaksius uždarykite 
gerai.

Maple Parko Kliubas ren
gia “clam bake” parę spalio 
11 dieną. Tikietai jau gatavi. 
Galite pasipirkti, kurie no
rėsite dalyvauti šitoje parėję. 
Klemsai ir vištos bus štymu šu
tinti. Vakarienė prasidės 3:30 
vai. po pietų. Rūkoriai jau 
darbuojasi, kad svečius priim
ti ir gerai pavaišinti.

Medikalei pagalbai dėl So
vietų Sąjungos aukavo seka
mi: D. Sukackas $5, J. Žilio
nis $2, vienas biznierius W. 
$5. Gerai, kad draugai nepa
miršta savo užduotis ir gerus 
darbus atlieka, 
tokio garbingo
ir kiti pasekti minėtų 
gų pavyzdį. U ,

Vietinis geltonlapis paduo
da mažą žinelę, kiek Ameri
kos prezidentų buvo išrinkta 
iš advokatų. Rekordai paro
do, kad 22 prezidentai buvo 
advokatai. štai jų vaidai: 
John Adams, Thomas Jeffer
son, Madison, Monroe, .John 
Quincy Adams, Jackson, Polk, 
Fillmore, Pierce, Buchanan, 
Lincoln, Hayes, Garfield, Cle
veland, Benjamin Harrison, 
McKinley, Taft, Wilson, Cool
idge ir F. D. Roosevelt.

L. K. Biutas.

Rugsėjo 21 dieną Lietuvių 
Moterų Piliečių Kliubas turėjo 
silkių parę Maple Parke. Mo
terų dalyvavo daug ir vyrai 
)adėjo silkes valgyti. Šiai pa- 
ni daugiausia \ pasidarbavo 
šhs moterys: A. Morkevičiūtė, 
Kcmporienė. Taipgi padėjo 
dirbti E. Morkevičienė, 7' 
Peirukevičienė, K. Bulotienė,' 

* J. Slaivienė, A. Večkienė ir 
M. L. Miliulis. Nuo vakario-

Aldermanas Tipiothy 
Shine, miesto ligoninės virši
ninkas, raportuoju, kad per 
vieną mėnesį nuo Rugpjūčio 1 
iki rugsėjo 1 padaryta 246 
operacijos ir iš 129 gimimų 10 
kūdikių gimė nenormalūs. Kiti 
gimė sveiki.

Amerikos Darbo Federaci
jos unijos lyderiai praneša, 
kad Arlington dirbtuvė priz
mė kontraktą, bet nepasako, 

M. kokį ir kokius punktus. Syl- 
-3,’via, prezidentas, pasirašė ir 

viskas. Kaip jiems patinka, 
taip jie darys. Tie Federacijos

Nepaprastai Svarbus Masirtis 
Susirinkimas

šį sekmadienį, rugsėjo 28 
dieną, čionai yra šaukiamas 
labai svarbus masinis susirin
kimas. Susirinkimo tikslas yra 
sumobilizuoti Cliffsidės žmo
nes prieš hitlerizmą.

Susirinkimą šattkia Interna
tional Worker Order, Atsibus 
Chas. Greens Hall, 267 Wal7 
ker St. ir prasidės 2 vai, po 
pietų. Įžanga visiems veltui.

Kviečiame ir raginame lie
tuvius skaitlingai dalyvauti ir 
prisidėti prie kovos prieš kru
vinąjį hitlerizmą.

Susirinkime
rusų ir anglų

Šis mėnuo buvo gausingas 
darbininkų išstojimais. Įvyko 
net trys streikai.

Rugsėjo 11 dieną “krekau- 
nios” darbininkės sustreika-

Šioje įmonėje difba dau
giausia jaunos merginos ir bu
vo mažai apmokamoj. Dirba 
apie du šimtai. Jos gaudavo 
mokėti po 14 dol. į savaitę, 
Buvo įvesta skubinirho siste
ma. Kaip man pasakojo viena 
streikierka, “viskas eina ant 
diržų ir labai šilta. O kompa
nija vartoja visokias gudrybes. 
Pavyzdžiui, verčia dirbti po 
valandą ilgiau, už viršlaikį 
daugiau nemoka.”

Bet darbininkės išėjo į strei
ką, susirašė į uniją ir darbda
viai turėjo pakelti algas ant' 
15 nuoš. Taipgi davė kitus pa
gerinimus.

Antras streikas: Rugsėjo 18 
d. buvo išėję į streiką Suffolk 
Knitting Co. darbininkai, čia 
dirba irgi didžiumoje mergi
nos, viso apie 600. čia unija 
jau nuo seniau gyvuoja, The 
International Ladies 'Garment 
Workers of America. Jos lai
mėjo algas pakelti ant 19 ir 
pusės nuoš. ir kitus pagerini
mus.

Trečias streikas: Vįienos iš 
didžiausių medvilnės darbi
ninkai streikavo per mėnesį. 
Streikavo du tūkstanęiai dar
bininkų. Net trys unijos mė
gino streiko vadovybę laimėti 
ir jos tarp savęs gimčinosi. 
Kompanija matydama tarpe 
darbininkų pasidalinimą, pa
sinaudojo proga, pridėjo 10 
nuoš. ir darbininkai po trupu
tį pradėjo grįžti darban. Kiti 
laikėsi ilgiau. Mat, kurie pri
klauso prie CIO unijosj tie rei
kalavo pakėlimo ant 25 nuoš.

Griaustinis.

Illinois Valstijos CIO Unijų 
Konferencijoj Dalyvavo 700

Delegatų; Priėmė Daug 
Svarbių Rezoliucijų

Rugsėjo 21 d. pasibaigė tri
jų dienų CIO unijų konferen
cija įkūrimui Industrinių Uni
jų Valstijinės Tarybos.. Kon
ferencija buvo skaitlinga. Visi 
delegatai entuziastiškai sma
gioj nuotaikoj svarstė unijų ir 
visuomenės reikalus. Iš že
miau paduotų rezoliucijų ma
tysite, kad CIO unijų delega
tai plačiai žiūri į dalykus; jie 
rūpinasi ne tik savo reikalais, 
bet visų darbininkų, net visos 
žmonijos reikalais.

Pati šios konferencijos auk
štuma buvo, tai užgyrimas 
Roosevelto užsieninės politi
kos. Net gubernatorius Green, 
kuris iki šiol sėdėjo ant tvo
ros, nulipo ir pasakė, kad rei
kia veikti bendrai prieš hitle
rizmą. Delegatai vienbalsiai 
užgyrė mūsų šalies prezidento 
užsieninę politiką ir užgyrė 
skubų teikimą paramos Bri
tanijai, Sovietų Sąjungai.

Konferencijos priimtoj re
zoliucijoj atsakant į agrikultū
ros ministerio Wickard tele
gramą sekamai pabrėžiama:

“Dideliam mūsų šaliai pa
vojuj stojame bendrai su fer
meriais ir pareiškiame, kad ši
sai karas (karas prieš hitleriz
mą) yra mūsų karas. Mes ra
giname teikti visokeriopą pa
galbą karžygiškoms armijoms 
Britanijos, Sovietų Sąjungos ir 
Kinijos. Mes iš miestų apsi- 
vienijam su jumis dirbančiais 
laukuose ir pareiškiame, kad 
niekas mūs nesulaikys apgyni
me mūsų šalies nuo hitleriz- 
mo.”

Tenka pažymėti, kad John 
L. Lewis, mainierių unijos 
prezidentas išstojo prieš Roo
sevelto politiką, bet mainierių 
unijos lokalų delegatai ben
drai balsavo už rezoliuciją, ra
ginančią valdžią visaip remti 
Sovietų Sąjungą.

ne- 
ša-

rei-

Konferencija priėmė astuo
nias labai svarbias rezoliuci
jas. čia bent keletą jų tenka 
pažymėti.

Musų konferencija smarkiai 
(kritikavo valdžią, kam perse
kioja Harry Bridges. Reikala
vo jo bylą panaikinti ir 
trukdyti jam patapti šios 
lies piliečiu.

Rezoliucija liko priimta
kalaujant pakelti seneliam 
pensijas iki $60 į mėnesį. Da
bar aukščiausia pensija $40.

Priėmė rezoliuciją reikalau
jant panaikinti poll tax.

'Vienbalsiai užgyrė Murray 
planą, kad prie apsigynimo 
administracijos būtų įsteigta 
industrinė taryba.

Prie pabaigos turiu primin
ti, kad konferencija indorsavo 
Murray nacionaliu pirmininku 
Industrinių Organizacijų Kon
greso. Jis yra dabar toj vietoj. 
Šisai jo indorsavimas liečia at
einančią CIO unijų konvenci
ja.

Chicagos CIO unijų delega-

(Tąsa nuo 2-ro puslapio) 
ti. čiužės netinka pervežti 
tankus ir kitus sunkius pa
būklus.

“Aprūpinimo r e ikmenų 
proporcija nėra Vokietijos 
naudai. Iš vienos pusės So
vietų Sąjungos reikmenų 
rezervai yra milžiniški, o 
Anglijos ir Jungtinių Vals-
jtijų neišsemiami. Kitoj gi 
pusėj — fašistų pavergtoj 
Europoj badas. Sovietų Są
jungos medžiaginis pajėgu
mas yra didelis. Dabar jau 
mes turime naujus karo or
laivių modelius. Tas paro
do, kaip didelė yra mūsų 
karo orlaivių gamyba, kuri 
su kiekviena diena auga. 
Neigi mes turėsime trūku
mą artilerijos ir amunicijos, 
nepaisant, kad baisiai daug 
jos reikia. 1

“Aš pilnai negaliu spręsti 
generalę padėtį, bet aš no
riu pareikšti, kad kiekvie
nas ekstra gautas orlaivis, 
kanuolės sviedinys, tankas 
arba kanuolė, kuri mums 
bus prisiųsta, tai bus sveiki
nama. Tas pagreitins mūsų 
pergalę.”

Vienas įtakingas senato
rius sakė, jog pirmiau jis 
buvo priešingas paskolų da
vimui Sovietams, bet dabar 
jis jau remia tokias pasko
las. Sako: “Aš manau, jog 
Rusijos pasipriešinimas na
ciams sužadino Amerikos 
žmonių prijautimą rusams.”
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MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLQRS 

Iftcorporatcd
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandattekai 

UNDERTAKER

337 Union Avenue <
Brooklyn, N. Y.

Tet. Stagg 2-078S
NIGHT—HAvemeyėr '8-1158

A. KAČINSKAS
LIETUVIS

NOTARY PUBLIC
REAL ESTATE 
IR INSURANCE

Taipgi pagelbstu prie Pilietišėų 
Popierų išėmimo, už tai kad 
turiu Visų laivų sąrašą ir ko
kioj dienoj atplaukė. Sutaisau 

ir įvairius legališkus 
dokumentus.

Meldžiu kreiptis sekamu 
antrašu:

302 LAFAYETTE ST. 
NEWARK, N. J. ...

v
Rep, j

*
f i lu/>.>

Telephone
STagg 2-5043
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Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIŲ ŽINIAI
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, Ričių, 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 ir “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. Krautuvė 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.

Tel.: EVergreėn 8-9805 ’

Kas atsineš į krautuvę išsikirpęs Šį skelbimą arba 
■ ' prisius laišku gaus dovaną.
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Sudaužius Fašizmą - Kas Toliau? Binghamton, N. Y Easton, Pao

Dixie

kai streikieriai sušaukė susi
rinkimą, ir didžiuma balsų nu
tarė besąlyginiai priimt kom
panijos pasiūlymą, tą, kurį 
kompanija siūlino prieš strei-(Tąsa)

Tas nedaro karo viduje ša
lies; daro vienok sąlygas, 
rodančias, kad toje šalyje 
gali būt revoliucija ateityje. 
Bet konkurencija tarpe ka
pitalistinių šalių tiesiog reiš
kia karą artimoje ateityje. 
O karas šioj gadynėje, pra
sidėjęs tarpe dviejų didelių 
šalių, greitai tampa viso pa
saulio karu. Prieš tą di
džiausią visos žmonijos blo
gybę mūsų didžiausios de
mokratijos — Anglija ir 
Amerika neišgalvojo nė vie
no mažiausio principo arba 
dėsnio; neįdėjo to į savo ka
ro ir taikos programą. Aš 
tikiu, kad jie apie tai nė ne
galvojo. 1

Žaliųjų medžiagų pasida
linimas tarpe tautų galima 
prilyginti prie “žemės refor-1 
mos, 
joj. Mūsų Lietuvoj tokia is
torija dar gyva mūsų atmin
tyje. Tautininkų ii’ krikščio
nių-demokratų (klerikalų) 
valdžia išdalino dvarus be
žemiams, buvusiems savano-

riams-kariams. Daugelis tik 
pažiūrėjo į savo žemelę, bet 
dirbti jos negalėjo. Nėra 
žagrės, nėra arklio į ją įkin
kyti, nėra sėklų, nėra nė 
bakūžės, nė pinigų; duona 
kasdieninė tėra tik poterė
lyje. Žmogelis pavaikštinėjo, 
pažiūrinėjo, užkeikė, pasa
kė: “Davė žemės ant juoko” 
—ir nuėjo j ieškot, kur par
duoti savo spėką kitam sa
vininkui. Daugelis ir pradė
ję gyventi, sukišę savo iš
teklius, biznio neturėjo, ne
teko žemės savininko titulo.

Taip ir kai kurios šalys, 
įsigijusios žaliąją medžiagą 
“lygiomis sąlygomis”, netu
rės naujausių mašinų, agre- 
syviškiausių biznierių, neat
silaikys prieš agresyviškiau- 
sių kapitalistų šalį, kuri 

seniai žinomos istori- bizniškai - ekonomiškai už
grobs sau gerąsias pasaulio 
rinkas ir kils tarptau tiško ji 
rūstybė — “imperializmas”, 
“fašizmas”, “nacizmas” ir 
eilė kitų baisių žodžių, ir 
paskui karas.

Daugiau Aukų Del Mediką 
mentii Sovietams

f.

I

Per pereitą savaitę atėjo geroka suma aukų dėl Medikalės 
Pagalbos Sovietų Sąjungai. Džiugina visus kovotojus prieš 
fašizmą toks gražus ‘atsiliepimas ir parama šiam svarbiam 
tikslui. Lietuvių Komitetas ačiuoja visiems, kurie darbuojasi 
ir prisiunčia aukas.

Kaip pirmiau buvo nurodyta, šiuose pranešimuose yra at
žymėta tik stambesnės aukos. Smulkmeniškas atskaitas pa
skelbia Komiteto iždininkė, Lillian Kavaliauskaitė.
Štai laiškas iš Nanticoke, Pa. :

“Gerbiami Draugai: Pereitą savaitę jums sakiau, kad mes 
dar prisiusime daugiau aukų dėl medikalės pagalbos, ir čia 
prisiunčiu $31.25. Šituos pinigus surinko M. Novašinskienė. 
Aukavo sekami: Jurgis šiužąs, $5; Ig. Beržanskas, $5; K. ir 
M. Novašinskai, $5; Antanas Kamzura, $3; Ona Martužienė, 
$2; Frank Garcia, $2; Marė Vedor, $1; John Kassian, $1; 
Domicėlė šaleikienė, $1; Juozas Daugėla, $1; Antanas Pra
piestis, $1; Alekas Barkus, $1; A. Fuertes, $1; Theo. Swant- 
ko, $1; Daniel Jonys, 50c; Joe Vaivada, 50c; ir F. Stutz, 25c. 
Kitą savaitę bandysime daugiau prisiųsti. Draugiškai, E. Cį- 
bulskienė.”

Chicaga irgi darbuojasi. F. Abekas, sykiu su auka $114.70 
prisiuntė sekamą laišką:

“Gerbiamieji: Jau pirmiau gavote du čekius iš Chicagos dėl 
medikalės pagalbos Sovietų Sąjungai, šiuomi pasiunčiu kiek 
didesnę sumą pinigų — $114.70. Tai ne paskutinė auka. Jų 
ateis ir'daugiau. Pagalba Sovietų Sąjungai reikalinga.

“Su širdingais linkėjimais ir velijimais geriausio pasiseki
mo medikalės pagalbos darbe, Fred Abek.”

Labai gražiai pasidarbavo Bayonne, N. J., prieteliai. Per 
A. Bimbą nuo bayonniečių gauta $117 su centais. Taipgi per 
jį gauta nuo Elizabetho draugų $49. Abiejų šių miestų auko
tojų vardai tilpo korespondencijose, tad čionai, nebekartosi
me. Kaip Bayonnėj, taip Elizabethe gerai tam tikslui darbuo
jasi specialės komisijos.

Aplaikėme $28 per M. Urbą iš Easton, Pa. Aukavo sekami: 
ALDLD 13 kuopa, $5; Vincas Kaulius, $10; Leon Tilvik, $10; 
S. Sharkey, $2; ir J. Jankus $1.

Per susirinkimą, ALDLD 124 kuopa iš Girardville, Pa., su
rinko sekamas aukas: P. Križinauskas, $5; J. Mardosa, $1.50; 
A. Dambauskas, $1; J. Kamarauskas, $1; M. Skaudys, $1; 
ir P. Petraitis, $1.

Iš Rochester, N. Y., per W. Cherney, aplaikėme auką 
$43.80. Aukavusių vardai tilpo korespondencijoj.

Kitos aukos: Detroit, Mich. Gust. Ramon, $25; A. Zline, 
$5; ir V. Zline, $5. Stoughton, Mass., nuo gero draugo, $5. 
Brooklyn, N. Y., V. B., $5; Ona Čepulienė, $5. Central Brook
lyn, N. Y., W. žvirblis, $5. Great Neck, N. Y., P. Paliokas, 
$10. Scranton, Pa., Adomas V inslavičius, $5. Chester, Pa., 
P. Šlajus, $10. Richmond Hill, N. Y., V. ir A. Paukščiai, $5.

Gavome porą laiškų nuo J. K. Navalinskienės, iš Bingham
ton, N. Y. su aukomis nuo K. ir V. Kapičauskų, '$5, Jonas 
Garuckis, 50c; Petras ir Katrė Juozapaičiai, $5. Ji taipgi at- 
žymi, kad laike Spaudos Fondo pikniko jie turėjo laimėjimą 
dėl sukėlimo pinigų medikalei pagalbai Sovietų Sąjungai. 
Garnienė pardavė tikietų už $4.85, ir J. K. Navalinskienė 
$2.65. Antanas Garnis aukavo dovaną dėl šio laimėjimo, 
toliau rašo:

“K. Juozapaitienė gyveno per pereitą karą Lietuvoje,
1rtžnai verkia prisiminus tą vargą, skurdą ir vokiečių žiauru
mus Kiek ji, sakosi, prikentėjo su kitais Lietuvos žmonėmis, 

ir vėlina nuo širdies, kad Raudonoji Armija su Anglijos ir 
* merikos demokratijos pagalba sutriuškintų hitlerizmą su 
jo gaujomis ir kad greičiausia išlaisvintų Lietuvos žmones iš 
po baisios priespaudos. J. K. Navalinskienė.”

Taipgi girdime, kad Brooklyno Moterų Kuopa rengiasi 
mėgsti įvairius aprėdalus dėl Sovietų Armijos. Tai labai geras 
dalykas. Juos dabar’ bus galima persiųst Sovietams.

Tai tiek šį sykį. Dabar laukiam daugiau žinių nuo visų 
darbuotojų. Ačiū visiems už aukas, ir prašome, kad ir ant 
toliau, draugai, pasidarbuotumėt, kaip iki šiol.

Lietuvių Komitetas Medikalei Pagalbai Sovietų Sąjungai, 
_ G „ 46 Ten Eyck Street, Brooklyn; N. Y.

Alda Orman, Sekretorė.

uz
Ji

ir

$

Anglijos-Amerikos' taikos 
tikslai nemano su šiuo karu 
pabaigti visus karus. Bet 
sako turį viltį matyti “įs
teigtą”, taigi nuolatinę tai
ką (žiūr. 6 punkte).

Ar šiaip, ar taip, dabar 
galime tikėti, kad kaip Am
erika, taip ir Anglija tikrai 
nori išnaikinti “hitlerizmą”, 
—jeigu ne visą, tai bent jo 
karingąją-agresingąją dalį, 
—o tas reiškia karo galą ir 
taiką. Kadangi dabar mato
me, jog šituodvi šalys ne
bando įvest pas save fašiz
mą, tai galime manyti, jog 
to neįves ir tada, kai laimės 
šį karą ir sutriuškins hitle
rizmą. Sykiu su tuo galima 
tikėt, kad po karo tuodvi- 
didžiosios demokratijos ne
bandys pašalinti Sovietų Są
jungos socialistinę santvar
ką, nors tą tikslą skelbia vi
si atgaleiviški buržujai, so
cialistai - menševikai, socia- 
listai-anarchistai ir trockis- 
tai,—skelbia dabar, kada tos 
valdžios valdžios jau remia 
Sovietų Sąjungą.

Rooseveltas ir Churchill, 
užbaigę savo aštuonis punk
tus, parašė laišką Sovietų 
Sąjungos premjerui Stali
nui, kame tarp kito ko sa
koma:

“Mr. Harry Hopkinso pra
nešimai iš Maskvos duoda 
mums galimybę susitarti, 
kaip mųsų šalys geriausia 
galėtų pagelbėti jūsų šaliai, 
kuri taip puikiai ginasi nuo 
nacių užpuolimo. Šiuo tar
pu mudu veikiame išvien, 
pristatant reikmenų, kuo- 
daugiausia jums reikalingų. 
Daugel laivų su kroviniais 
jau išplaukė iš mūsų uostų 
ir da daugiau jų išplauks.”

...“Norint prieiti prie 
greitų nuosprendžių dėl pa
skirstymo mūsų išteklių, 
mes siūlome rengtis prie 
bendro susirinkimo, kuris 
turėtų įvykti Maskvoje, į 
kurį mes atsiųsime aukštus 
atstovus, kurie galės tiesiai 
su jumis tuos klausimus iš- 
diskusuoti.”

Šitie atviri, paprasti di
džiųjų diplomatų žodžiai 
parodo, kad jie nelaiko sa
vo užnugaryje geismo su
naikinti po karui socialisti
nę tarybų santvarką, kaip 
to trokšta menkieji politi
kieriai ir buržuazijos leka- 
jai redaktoriai. Turi ir ši
tie pasitaisyt. Norint karą 
greičiau laimėt, hitlerizmą 
išnaikint, reikia visiems 
viena minčia, vienodu veik
smu stoti prieš tą pasauli
nę blogybę.

Fašistai kovoja išvien 
prieš buržuazinę demokra
tiją ir prieš Sovietų socia
listinę demokratiją.

Sovietų Sąjunga neardė, 
nesirengė ardyti Amerikos 
ar Anglijos demokratizmo, 
o dabar nė žodžio prieš 
jį ten negirdėsi. Viskas ten 
prieš bendrą visokio dęmo- 
kratizmo priešą. Kodėl gi 
Amerikos politikierių ir re- 
■-OAO5Į,, din; sijup huopfRp 
ja” prieš hitlerizmą, kad 
rodos nori patvs būti su
muštais, nori matvti Himle
rio sumuštą Ameriką! Kad 
jie tars žodį prieš nacišką
ją Vokietiją, tai devynis 
bjauresnius žodžius prieš 
“Sovietų Rusiją”, Staliną, 
komunistus. Tie jų žodžiai 
ir parodo jų mintį—norą, 
kad hitlerizmas užkariautų 
Sovietų Sąjungą ir Angliją 
su Amerika. Kitokios jų ne
švankių kalbų priežasties 
negalime surasti.

(Tąsa bus)

kime delegatų negirdime to
kių gražių raportų. Bravo, 
jaunuoliai!

Jaunuolės Pradėjo Veikti
'L
Bostono jaunuolių suvažia

vimas, rodosi, buvo ta švie
sos ir energijos kibirkštis, ku
ri uždegė jausmus bei norą, 
nušvietė LDS tikslus bei svar
bą priklausyti ir darbuotis 
LDS jaunuolių tarpe. Sugrį- 
žusios delegatės parsivežė 
daug energijos ir yra pasimo- 
jusios sunaudoti ją dėl LDS 
gerovės. Jau susiorganizavo 
jaunų mergaičių grupė Sorori- 
'ty Lambda Delta Sigma. Jos 
laiko susirinkimus, kalbina 
daugiau narių prisirašyti prie 
jųjų ir daro planus ateities 
veikimui, ši jaunų mergaičių 
grupė turi daug energijos ir 
bando ją sunaudoti praplėti
mui didesnės veiklos vietos 
jaunuolių tarpe. Geriausio pa
sisekimo jums, jaunuolės!

Choras
Jau keli metai, kaip vietos 

progresyviška visuomenė ne
turėjo jokios grupės, 
vo dainomis galėtų 
minti vietos lietuvius 
se parengimuose. Ir
nininkų grupės trūkumas 
vo jaučiamas kiekvienoje 
silinksminimo pramogoje.
štai likosi suorganizuotas cho
ras. šis choras jau turi 14 na
rių. Išrinkta choro komitetas. 
Pirm. E. Girniūtė, pagelbinin- 
kė J. šulskiūtė, sekr. F. žvirb- 
liūtė, iždininkė L. Mikoloju- 
niūte. Mokytoja H. Pine. Pa
mokos įvyksta kiekvieną ket
virtadienį, Lietuvių svetainėje. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Chore priklauso jaunos mer
gaitės ir moterys, didžiumoje 
LDS 6 kuopos ir Moterų Sky
riaus narės. Kaip šis choras 
vadinsis, tai dar nežinau, nes 
dar vardas nepaskirtas, šiam 
chorui yra plati dirva išaug
ti į didelį chorą. Tad visos 
mergaitės ir moterys, norinčios 
darbuotis dailės srityje, esate 
kviečiamos atsilankyti į pamo
kas ir prisirašyti prie jo. 
Lauksime.

Darbininkai Pralaimėjo 
Streiką

Porą kartų jau buvo rašy
ta per “Laisvę,” kad streikuo
ja popierinių dėžučių-kapsiu- 
kų Dixie-Vortex kompanijos 
darbininkai. Streikavo viso še
ši šimtai darbininkų, šimtas 
raštinių darbininkų, neturėda
mi ką į knygas rašyt, turėjo 
taipgi sėdėt. Prieš streiką 
kompanija pakėlė darbinin
kam algas, nes permatė pavo
jų artėjant — pakėlė nuo 6 
centų iki 12 centų per valan
dą. Bet 12 centų pakėlimas 
palietė tiktai 70 darbininkų ir 
kompanija pareiškė, kad ji ne- 
siskaitys su unija, tai yra, uni
jos nepripažins.
i Darbininkai sušaukė masinį 
susirinkimą, ir po apsvarstymo 
savo reikalų, didžiuma halsų 
■nutarė reikalaut dar kitą tiek 
pakėlimo algos, o svarbiau
siai, tai pripažinimo CIO uni
jos. Kompanija tokius 
darbininkų reikalavimus 
te.

Darbininkai paskelbė
ką. Streikavo 15 dienų, vienin
gai ir solidariškai, nes dirb
tuvė buvo aklinai uždaryta.

Rugsėjo 20 dieną darbinin-

Darbininkai didžiumoj jau
nuoliai ir jaunuolės, kurie di
džiumoj dirba už 15 dolerių 
per savaitę, ir tiktai maža da
lis darbininkų, kurie dasivaro 
iki 25 dolerių. Pastreikavę 15 
dienų pasijuto “susibrokinę,” 
su tuščiais kišeniais, už tai ir 
nusibalsavo eiti j darbą. Da
bar kompanija džiaugsmu ne- 
trivoja, nes ji laimėjo ant šim
to nuošimčių. Nors ji prižadė
jo unijistų nepersekiot ir ne- 
kliudyt jiems darbe, bet uni
jiniai darbininkai negalės rei
kalaut, kad kompanija verstų 
neunijinius darbininkus rašy
tis prie unijos. Kad darbinin
kai nors kiek daugiau būtų tu
rėję ištvermės, streiką būtų 
tikrai pilnai laimėję. Pažįstu, 
ten dirba keli lietuviai dar
bininkai ir jaunuolės darbi
ninkės.'

V. J. Stankus.mūsų
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Šis Tas iš Mūsą Miesto
Rugsėjo 8-tą dieną atsibu

vo LDS 6 kuopos susirinkimas, 
šiame susirinkime mūsų vaji- 
ninkai ir vėl pasirodė su nau
jais nariais. — J. Navalins
kienė perstatė du naujus na
rius — W. Bakšį ir L. Girnį. 
O J. Jasilionis — vįeną narį, 
F. žolyną. Visi trys nauji na
riai yra jaunuoliai. Taip ir 
reikia. Ateitis priklauso • jau
nuoliams, tad jie iri turi būti, 
mūsų organizacijų nariais ir 
laikui bėgant jųjų vadovais. 
“Mūsų LDS kuopos vajinin- 
kai, ypatingai J. Navalinskie
nė, šiame vajuje stovi pirmoje 
vietoje su 18 naujų narių ir 
neša garbę mūsų Visai kolo
nijai ir visiems LDS 6 kuopos 
nariams. Didžiausios; energijos 
ir pasisekimo, jums, drg. J. 
Navalinskienė, išlaikyti šią 
garbingą vietą iki šio vajaus 
pabaigos su daug didesne nau
jų narių skaitline.

šiame susirinkime
jaunuolės - jaunuoliai išdavė 
raportus iš atsibuvusių suva
žiavimų. Delegatai iš atsibu
vusio jaunuolių suvažiavimo, 
įvykusio So. Bostone, kurie da
lyvavo jame, II. Maldaikiūtė, 
E. Girniūtė, K. Kireilis, Al. 
Mikolojunas ir H. Pįne, išdavė 
gražius raportus, pasidalinę 
skirtingais klausimais. Jųjų 
visų raportus susirin kimas pri
ėmė. Taipgi buvo ir antras 
raportas, tai iš Philądelphijoj 
įvykusio taipgi jaunuolių su
važiavimo. Iš šio suvažiavi
mo raportavo taipgi jaunuo
lės F. žvirbliūtė ir J. šuls
kiūtė. Jųjų raportus susirin
kimas irgi priėmė.

Reikia pasakyti, kad visi 
jaunuoliai, kurie dalyvavo mi
nėtuose suvažiavimuose, išsky
rus II. Pine, buvo pirmakar- 
čiai, kurie turėjo progos susi
tikti su kitų kolonijų jaunuo
liais ir patirti, kaip; kiti jau
nuoliai veikia. Ir sugrįžę išda
vė tokius gražius raportus, 
kad kartais ir iš patyrusių vei-

New York. — Amerikos 
Darbo Federacija ruošiasi 
šaukt streikan 20,000 savo 
jūrininkų. Valdžia ketina 
paimt užstreikuotus laivus į 
savo rankas.

PETRAS PĖSTININKAS
Restauracija ir Visokie Gėrimai

1 Čia duodama didžiausi stiklai alaus. Puikus
1 pasirinkimas įvairių degtinių,-vynu ir
« konjakų

Maistas Geriausios Rūšies
Prašome įsitėmyti antrašą ir progai pasitaikius 

pasimatykite su Petru Pėstininku

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

Svarbus Pranešimas
Nauji Federaliai taksai įeina gallon 
su pirma diena spalių (October 1st)

dėlto pakils likerių kainos

nuCAivtMOotauaic*

PRISIPIRKITE DABAR
Užtikrinimui turėti namuose geriausių 

degtinių ir už žemiausias kainas
tuoj aus kreipkitės į:

MANHATTAN LIQUOR STOR
• • ..... ■ .....

Tai didžiausia, labiausiai patikima ir žemiausiom kainom likerių Krautuvė 
Williamsburge

Brooklyn, N. Y
Lie. No. L-886

264 Grand Si
Kampas Roebling St.,

Štai yra keletas mūsų specialų
Old Douglas, Bottled in Bond, 100 proof

Distilled ! by Hiram Walker & Sons
Pilna kvorta $1.79, reguliare kaina $2.49.

Greystone California Straight Brandy 
4'5 kvortos, $1.49, reguliare kaina $2.09

Mūsų krautuvėje rasite didelį pasirinkimų tokių likerių, kokių jums reikia
.. . . ' ■ •
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viršininkai stebi davinius bal- 
nariai nutarė

Geležinkeliečių unijistų 
savimų, kuriais geležinkeliečių brolijų 
eiti streikan dėl algų pakėlimo.

Vyksta Maskvon Angly 
Unijy Delegatai

4

t?--?

SOVIETįJ OnCIAUAl PRAJiEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

grobė dvi baterijas didžiųjų kanuolių, 100 kulkasvaidžių, 
daug minų mėtytuvų ir didelį daugį amunicijos. Kiti jų 
pabūklai dar tebėra renkami ir skaitomi.

NUKIRTO 75 VOKIEČIŲ ORLAIVIUS
Maskva, rugs. 25.—Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė rugs. 24 d. visu frontu kovojo prieš 

priešą. • <
Rugs. 22 d. mes sunaikinome 75 vokiečių orlaivius per 

kautynes ore ir ant žemės, Mes praradome 25 orlaivius.
Suomijos Užlajoje Sovietų žvalgybos laivukai nuskan

dino priešo laivą gabenusį kariuomenę ir karinius reik
menis.

Nauji Anglu Lėktuvai Turi 
Po 12 Kulkasvaidžiy

i 9

Hitleriečiai Bijo Sukilimų 
Norvegijoje

London. — Greitu laiku 
išvyks Maskvon Anglijos 
Darbo Unijų Kongreso de
legatai tartis su Sovietų 
darbo unijų vadais.

Tarp anglų unijų delega
tų bus ir šie: Frank Wols- 
tencroft, pirmininkas Dar
bo Unijų Kongreso; Sir 
Walter Citrine, generalis 
sekretorius to kongreso; U. 
P. Allen, vadas Garvežių 
Mašinistų ir Pečkūrių Drau
gijos; Andrew Conley, vei
kėjas anglų Siuvėjų Unijos, 
ir H. N. Harrison, atstovas 
Generalės Miestų Darbinin
kų Unijos.

Visašališka Anglijos Ge
ležinkeliečių Unija ketina 
siųst Maskvon savo atskirą 
delegatą.

Stockholm. — Švedijos 
valdžia atmetė Hitlerio rei
kalavimą siųst švedus liuos- 
norius karan prieš Sovietus.

Maskva, rugs. 25. — Nak
tį šimtai vokiečių orlaivių 
per šešias valandas mėgino 
užpult Maskvą. Sovietų lėk
tuvai ir priešorlaivinės ka- 
nuolės visus juos atmušė, ir 
nė vienas nacių orlaivis ne
pasiekė pačios Maskvos.

Ankara, Turkija, rugs. 
25.—Eina gandai, jog na
ciai daro spaudimą Vengri
jai, Rumunijai ir Italijai, 
kad persiųstų daugiau savo 
kariuomenės prieš Sovietus.

Stockholm, Švedija, rugs.----------------
25.—Naciai įsakė Quisling Detroit, Mich. — Auto- 

_  Ąn_ gui, jų pastatytam Nerve-'mobilių fabrikantas Fordas

Nuskandino 6 Nacių Laivus 
Per Dieną

London, rugs. 25. •— , . v . , .. . • , -
glija pasistatė naujų Hur- gijos valdovui, sumobilizuot i sako, kad jis jau pnruosęs 
rieanes rūšies orlaivių, ku- visas jėgas, kad nuųialšintų jmašmenją daugmems<ai 
rie ginkluoti keturiomis ka 
nuoliukėmis arba 12 kulkas 
vaidžių kiekvienas, ir šie me^J nuo to laiko, kai vo 
orlaiviai per dieną nuskan-;kiečiai pavergė Norvegiją, 
dino keturis vokiečių laivus 
graibiusius minas ir du lai
vus specialiai ginkluotus 
priešlėktuvinėmis kanuolė- 
mis prieš anglų orlaivius.

Anglų oro ministerija tei
gia, jog šie naujieji jų or
laiviai turi didesnę šaudy
mo jėgą negu vokiečių or
laiviai tokio pat dydžio.

, daugmeniškai 
norvegų sukilimus, kurių'statyt tankus.
naciai bijo sukaktyj vienų

Siunčia Namo "Tyrinėtojus” 
Judžių Pramonės

visose 
momentu

kolonijose, 
tas labai

savo iždonutarė iš
SSSR Medikalės Pa-

bas, kaip tik LLD dešimtas ap
skritys paskelbs maršrutą.

Mes raginame dešimto aps
kričio valdybą, kad surengtų 
prakalbas 
nes šiuo 
svarbu .

Kuopa 
paaukoti
galbos fondan penkis dolerius.

Be to sekanti draugai au
kavo :

A. Žakienė $25, F. Žukas 
$25, L. Stakėnas $25, J. Juo
daitis $10, M. Stakėnięne $5.

J. Stankaitis ir M. Lingevi- 
čius aukojo po dolerį.;

Tai matot, gerbiamieji, kad 
farmeriai atjaučia Raudono
sios Armijos kovoms, nes ta 
armija kovoja už žmonijos at
eitį.

Aš tikrai galiu sakyti, kad 
tie draugai, kurie nebuvo šia
me susirinkime, taip pat vė
liau atliks savo priedermę.

Valdyba ragina visus na
cius būti sekančiame susirin
kime.

šią vasarą turėjome gana 
daug piknikų'. Dabar turėsi
me kitokių darbų. Šieįnet pas 
mus buvo pusėtinai sausa va
sara. J. Juodaitis.

S. Boston, Mass
Radio Amberland Programa

Įvyks ateinantį sekrpadienį, 
rugsėjo 28 d., iš stoties
W1IDH, Hotel Touraųje, 850 
kilocycles, 9 vai. ryte. \

Dalyvaus programoj Har
monijos Mišri Grupe, |įllolena 
Žukauskaitė, vadove 
Rožė Merkeliu te i 
Beaudoin ; duetas—Rožė 
keliūtė 
solistas 
kas.

Visa 
Petrausko muzikos 
mui jo gimtinės dienos, rug
sėjo 29 d., 1873. Prašome vi
sus pasiklausyti.

Dėdė Petras.

solistės: 
ir Prances 

Mer
it* Mildred Anėsta; ir 

Alexander Vaši! iau s-

programa bus Miko 
paminėji-

Tesite dalyvauti susirinkime, tai už
simokėkite duokles pas sekretorių į 
arba pas naują iždininką Walter Si-1 
manauską. —■ Sekr. (225-227)

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia pariukę, rug

sėjo 27 d. Pradžia 6 v. v. pas drg. 
Deltuvus, 4811 Benson Ave., Arbu-1 
tas, Md. Bus skanių užkandžių ir' 
gėrimų. Kviečiamo publiką dalyvau
ti. Kelrodis: Važiuokite Halethorpe 
Bus iki Elmridge ir eikite po kairei.
— Kom. (226-228)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

piknikas įvyks rugsėjo 28 d. “Dunk 
Stable Road,” Sokolo ūkėje. Vieti- Į 
niai ir iš apylinkės svečiai kviečiami ■ 
dalyvauti. Pradžia 12 vai. dieną. Bus! 
gera orkestrą, gėrimų ir užkandžių. 
— Kviečia Valdyba. (226-228)

ALDLD 6 APSKR. PIKNIKAS
Sekmadienį, 28 d. rugsėjo, Nor

mantų Darže, New Jersey, (3 mailės 
nuo Camdeno) įvyks ALDLD 6-to 
Apskričio piknikas! Pradžia 10 vai. 
ryto. Philadclphijos ir apylinkės 
draugai atkreipki! atydą į šį svarbų 
pikniką naudai apskričio. Užkviečia- 
me visus apskričio kuopų narius ir 
mūsų kultūrinio judėjimo rėmėjus 
dalyvauti šiame piknike. Bus gera 
orkestrą, skanių valgių ir gėrimų. Į 
Kelrodis: Automobiliais važiuokite 
nuo Delaware tilto iki pirmutiniam 
Circle ir sukite į kelią No. 38. Pri
važiavę prieš gelžkelio tiltą, sukite 
po dešinei į pikniką. Iš Camdeno va
žiuokite autobusu prie Ferry, No. 6 
Chaplc Avė.; išlipkite ties Ken- 
worth Ave. ir eikite Kenworth Ave., 
pereikit skersai bulvarą ir pirmuti
nis kelias veda į pikniką. — Rengė
jai. (226-228)

WORCESTER, MASS.
i Worcesterio Lietuvių Suvienytos 
Draugijos rengia pikniką, sekmadie
nį, 28 d. rugsėjo, 
Piknikas
Svetainės, 29 Endicott St. Bus įvai
rių valgių ir gėrimų ir laimėjimų, 

programa;

Olympia Parke.
rengiamas naudai Liet.

muzikalėTaipgi graži 
dainuos Aido Choras ir solistas J. 
Sabaliauskas. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkės lietuvius ir tuomi prisi- 

užlaikymui svetainės. — Kom. 
(226-228)

dėti

LONDONO ĮSPĖJIMAS 
SUOMIJAI

London. — Anglų valdžia 
įspėjo Suomiją, jog pablo
gės santikiai Anglijos su 
Suomija, jeigu suomiai ir 
toliau kariaus išvien su na
ciais prieš Sovietus po to, 
kai suomiai pasieks pirmiau 
buvusius rubežius tarp Suo
mijos ir Sovietų Sąjungos.

Anglų kari- 
kad na

ciai įsiveržę į Sovietų pu- 
siausalį Krimą, pietuose.

London.
ninkai užginčija,

Washington. — Demokra- 
das kongresmanas Ernst W. 
McFarland pareikalavo, kad 

i senatorių komisija, tyrinė
janti judamuosius paveiks
lus, “užsidarytų kromelį ir 
eitų sau namo.” Ši komisija 
yra kontroliuojama tokių, 
kaip C. W. Tobey ir kiti na
cių pataikūnai.

' Jie užsipuldinėja judamų
jų paveikslų gamintojus už 
judžius, kuriuose parodoma 
nacių darbai, šnipai ir są
mokslai. Komisijos vadai 
reikalauja, kad Amerika ne
remtų šalių, kariaujančių 
prieš Hitlerį, Mussolinį ar 
Japoniją.

PRANEŠIMAI
Iš KITUR

DETROIT, MICH.
Atydai visų “Vilnies” ir “Laisves” 

skaitytojų. Šiuomi pranešam, kad 
yra šaukiamas vajininkų susirinki
mas. Kviečiame Draugijų valdybas 
ir visų “V.” ir “L.” skaitytojų ir rė
mėjų dalyvauti šiame susirinkimo. 
Įvyks rugsėjo 27 d., 7 v. v. Draugi
jos Svet., 4097 Porter St. Svarstysi
me kaip sėkmingai pravesti mūsų 
dienraščių vajus gavimui naujų skai
tytojų.—Komisijos Narys.

(226-228)

NEWARK

Argentina Saugo Orlaivių 
Stovyklas nuo Nacių

Custer, Mich.
Gausios Aukos Medikalei 

galbai SSSR
14 dieną rugsėjo atsibuvo 

Literatūros Draugijos 218 kuo
pos susirinkimas. Narių susi
rinkime dalyvavo nedaug', bet 
pasekmės buvo geros.

Padaryta pora gerų nutari
mų. Nutarėm surengti prakal-

i*

i

L

M

Pa-

DIENRAŠČIO
“LA IŠVEŠ”

METINIS so

KRISLAI
\ (Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

jeigu ne Raudonosios Armijos 
atsparumas naciams. Tą visi 
mato. To nebegali paslėpti 
nei Chicanos orakulas. Girdi: 

“Rus” sugebėjimas gintis 
iki šiam laikui tą invazijos 
pavojų pašalino šiems me- 

, tams, o gal būt ir visai.
“Šiuo atžvilgiu mūšiai Ru

sijos fronte reiškia didelį per
silaužimą visoje dabartinio 
karo padėtyje. Kad už tai 
priklauso kreditas Raudonajai 
Armijai, n ė ra abejonės“ 
(“N.“, rugs. 23 d.).

Buenos Aires, Argentina. 
—Argentinos kariuomenė 
užėmė orlaivių stovyklas ir 
iškraustė iš jų ginklus ir 
amuniciją. Nužiūrėjo, jog 
karinių lakūnų oficieriai iš
vien su naciais gal ruošėsi 
užgrobt tas stovyklas ir mė
gint nuverst Argentinos 
valdžią.

B
KONCERTAS $| 

i

Bet tuojau ten pat šitas Hit
lerio pastumdėlis paleidžia di- 
džiausį puodą menševikiškų 
sutrų ant Stalino galvos. Sta
linas esąs ir 
bas.“

Kada tik 
j burną, iš jos 
* kas raugas.

bailus

iCVJVA i

Grigaitis atidaro 
pasmirsta naciš-

Kodėl Meksikos Armija Su
šaudė 14 Streikierihj?

Mexico City. — Darbinin
kų organizacijos ir laikraš
čiai reikalauja, kad Meksi
kos valdžia ištirtų, kodėl 
kariuomenė šaudė į streikuo
jančių amunicijos darbinin
kų demonstraciją ir nušovė 
14 demonstrantų.

Prezidentas Camacho ap
gailestavo, kad taip 'atsiti
ko.

<wt .<

Septintas puslapis

L

Puikūs lietuviško 
Namų darbo kilbasai 

ir kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

Brooklyn, N. Y
Tel. Evergreen 4-9508

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

THE BAKERS'

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00

3 G

^T*€TJWrtWri7.Wr.i7i.<. ■»■■■ r<Wh

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

FRANK DOM1KAITIS
RESTAURACIJA

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

RŪŠIES
VALGIAI

Gaminami Eurupiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus
ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VfcLAI VAKARO

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių

MATEUŠAS SIMONAV1ČIUS
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 s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

VARPO KEPTUVfi
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

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

JUNIOR LABEL

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, rugsėjo 28 d., 2:30 v. 

po pietų įvyks didelis masinis susi
rinkimas naudai Medikalės Pagelbos 

358 
f Morris Avė. Kalbės Vincent J. Mur
phy, Newarko Miesto Majaros, kun. 
Constantine Suhostavsky, kun. Ba
sil Lisenkovsky ir buvęs caro ka
riuomenės oficierius S. Kurnakoff. 
Kviečiame visus dalyvauti. Įžanga 
veltui. Ruošia IWO rusų-amerikonų 
kuopos. (226-228)

NEWARK, N. J. rinkimas naudai Medikalės Paj
ALDLD 5 kp. susirinkimas įvyks Sovietų Sąjungai._ Sokol Svet.

penktadienj, rugsėjo 26 d., 7:30 v. v. 
Jurginėj Svet., 180 Now Yoi’k Avė. , 
Susirinkime kalbės Dr. J. Kaškiau- 
čius. Malonėkite visi;, dalyvauti. — 
K. Stelmokienė, pirm.

NEWARK, N. J.
ALDLD 5 kp. susirinkimas 

rugsėjo 26’ ‘d., 7:30 v. v. Junginės 
Svet., 180 New York Avė. Prašome 
narių būti susirinkime, užsimokėti 
duokles už šiuos metus. Kurio nega-

įvyks

50c

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ............................  35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais .............................  $1.35

KantiČkos, visokių giesmių kny
ga ...  :...........   $1.75

Sapnų knyga, apdarytą su pa-, 
veikslais ................. •. $1.60

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

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

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi .....

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

M. bukaitis, 
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

$3.00 
35c 
25c
15c

25c
60c

$1.50

SANDELIS 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 ui 
$3.30.

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ............. ......... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
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
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Jau laikas pasižymėti sa
vo užrašų knygelėje, kad 
dienraščio “Laisvės” me

tinis koncertas įvyks:

©
©
&

November
1941

toje pačioje salėje, 

kur visada:

R

į
'■■■■■■■-> f. j į ■". -e., c : • '5.0

CHARLES J. ROMAN
( Ramanauskas )

Sekmadienį

i lapkričio
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

Labor Lyceum
949 Willoughby Avenue

Brooklyn, N. ¥.

M
D1

AS&

' * * ’ i
1113 Mt, Vernon Street |

PHILADELPHIA, PA. |

Telefonas Poplar 4110

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

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

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

VERI-THIN* DORCAS
— 15 jewels, pink gold 
filled cose, Guildite bock

.....................$33.75
•OEG. 11 S PAT. OFF

Tf*.’

r v M. inM-r i

11 1Z 1
10 SRpe.N 2

M

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

. PATENTS PENDING

ROBERT LIPTON
JEWELER 

701 Grand St. Brooklyn, N. Y<
Tarpe Graham ir Manhattan Aves.

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

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 Krauto ir Ala- 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą 
ir tinkamą gydymą. ĮšvirkšČiama

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

Tarp Union Sq. ir Ir\4ng PI.
Šiokiom dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M. 2 P. M.
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Dalyvaut Browderio Mitinge
Ridgewood Naujienos

‘ * f

Girtuoklystė—Ne Yda

Transportininkų
Konvencija

Farmerių Pasitarimas
New Yorke

Browderio išlaisvinimo kam
panijai plėtojantis ir stiprė
jant po visą šalį, newyorkie- 
čiai Browderio išlaisvinimo ir 
visiems lygių teisiu šalininkai 
irgi darbuojasi išsijuosę pada
ryti ateinantį pirmadienį įvyk
siantį Browderio laisvinimo 
masinį mitingą istoriškai sėk
mingu.

Mitingas rengiama milžiniš
kojoj Madison Square Garde- 
no salėj rugsėjo 29-tos vaka
rą.

Piliečių Komitetas Išlaisvi
nimui Earl Browderio, kuris 
ruošia ir šį mitingą, savo pa
reiškime sako:

tais laikais. Nacionalė nepa
prasta padėtis reikalauja vie
nybės visos mūsų liaudies, ir 
teisėtumas ir geras atsinešimas 
yra stipriausiais 
mūsų nacionalės
nacionalio apsigynimo retežy-

junginiais 
vienybes ir

Komitetas sako, kad Ameri
kos liaudies vieningumo inte- 

j resai reikalauja išlaisvinti E. 
Brovvderį tuojau.

Tom Mooney yra naujai su- 
l organizuoto Piliečių Komiteto 
pirmininku, Elizabeth Gurley 
Flynn — sekretorė.

Garsių kalbėtojų sąstate 
yra Warren K. Billings, Artu- 

’ ro Giovannitti, Vito Marcan-
“Šiuo laikotarpiu, kada vi- tonio, ir kiti. Dr. Max Yergan 

sas civilizuotas pasaulis kovo- sveikins mitingą varde 14-kos 
ja prieš fašizmo vergiją, irįmilionų Amerikos negrų, ku- 
mūsų valdžia savo didžiąją rie gerai atsimena Browderio 
energiją paskyrė ‘galutinam nuopelnus gynime Scottsboro 
sunaikinimui fašizmo tironi-į jaunuolių. Mitingui bilietai 
jos,’ atyda teisėtumui mūsų ! parsiduoda darbininkų knygy- 
pačin šalyje įgauna dar di- nuošė. Kainos nuo 20 iki 66 
desnės reikšmės, negu papras- centų.

Literatūros Draugijos 55 
kuopa turėjo susirinkimą. 
Draugai nutarė kuopą stiprin
ti. Ridgewoode gyvena nema
žai lietuvių. Daugelis galėtų 
prigulėt prie Literatūros Drau
gijos, nes metinė duoklė tik 
$1.50, o narys gauna knygas 
ir “šviesą” veltui.

Nariai pasižadėjo pažįsta
mus lietuvius pakalbinti į 
Draugiją. Tuo pat kartu nu
tarė suruošti šaunią vakarienę. 
Vakarienė įvyks nedėlioj, spa
lių 26 dieną, Vaiginio-šapalo 
Svetainėje, 147 Thames St. Bi
lietai gatavi ir prašome kitas 
organizacijas nieko tą dieną 
nerengti, bet dalyvauti Ridge- 
woodo draugų vakarienėj.*

Kaimynas.

Komunistai Renka
Parašus

“Kaimo Nuo'a’.a” Bus Wil- Progresyviai
•‘amsbur’e. St. Broo’ lyne 

ir Great Necke

Darbiečiai At
siekė Didelių Laimėjimų 

Šiose Nominacijose

“Girtuoklystė — ne yda. . . 
A, tai aš vis pasimilihu, aš 
norėjau pasakyti — neturtas 
—ne yda,” jūs girdėsite taip 
kalbant Geo. Kazakevičių, ku
ris lošia jauno, linksmo vaiki
no, turtingo pirklio sūnaus ro
lėje. ši rolė jam labai tinka, 
nes minimas pirklio sūnus su
gebi ir padainuoti ir armoni
ką pagroti, ką viską ir atlie
ka mūsų muzikas Geo. Kaza
kevičius Razliulijevo rolėje, 
veikale “Neturtas—Ne Yda,” 
įvykstančiame spalio 12 d., 
Labor Lyceum svetainėje.

Jau dabar rengkitės prie 
smagiai to nedėkiienio popie
čio ir vakaro praleidimo su 
Brooklyno Aido Choru įsigy
dami bilietus iš anksto, kad 
užtikrint sau geriausias vie
tas, nes vėliau, be abejonės, 
jų pritruks.

Bilietai yra: po $1, 75c, ir 
50c. Juos galima gauti pas vi
sus Aido Choro narius, “Lais
vės” raštinėj, arba pas Eva 
Mizarienę ir kitus komiteto 
narius.

Rugsėjo 24-tą New Yorke 
prasidėjo Transporto Darbi
ninkų Unijos trečia dvimetinė 
nacionalė konvencija su apie 
pustrečio šimto delegatų iš 
visos Amerikos, atstovaujan
čių 90,000 organizuotų subvių, 
busų, gatvekarių ir trokų vai
ruotojų, konduktorių ir kitų 
tos srities darbininkų.

Sesijos tęsiasi Transporto 
Salėj, 153 W. 64th St., N. Y. 
Baigsis šeštadienį.

Konvencijos programoj yra 
Įtraukimas unijon neorgani
zuotų ir praplėtimas unijos 
jurisdikcijos į sritis tokio dar
bo, kuris tampriai surištas su 
transportacija. 
kad konvencija 
rėmimą Philip
prezidentus, jeigu jis iš nau
jo kandidatuotų.

Konvencijai jau iš anksto 
būvo prisiųstos rezoliucijos ra
ginant užgirti prezidento Roo- 
sevelto politiką remti kovo
jančias prieš fašizmą šalis ir 
pasisakyti už kovingą veiklą 
prieš tarptautinį fašizmą.

Konvencijoj dalyvauja, ją 
sveikina eilė žymių unijistų iš 
kitų unijų ir iš' abelno visuo
meninio darbo sričių.

Rugsėjo 24-Ž5 sušaukta 12- 
kos valstijų farm erių ir farmų 
srities viršininkų pasitarimas 
viešbutyje Barbizon - Plaza. 
Juos sušaukė žemdirbystės se
kretorius Claude R. Wickard 
tikslu išdirbti su jais planus, 
kaip pakelti žemės ūkio pro
duktų gamybą iki to laipsnio, 
kad patenkinti apsigynimo 
programos reikalavimus ir pa
dengti maisto trūkumus prieš 
fašizmą kariaujančiose šalyse.

Ši yra viena iš keturių kon
ferencijų, 
giama visos 
tys. Jomis 
pamatinių
nuo 8 iki 10 nuošimčių visos 
nepaprastos padėties laikotar
piu. Rytinėje konferencijoje 
dalyvauja New Yorko, New 
Jersey, Conn., Mass., Maine, 
Vermont, Rhote Island, New 
Hampshire, Delaware, Mary
land, Pennsylvanijos ir West 
Virginijos.

Farmerių konferencijai pa
siuntė pasveikinimą keturi ko
munistų kandidatai į tarybi- 
ninkus: Peter V. Cacchione, 
Brooklyno; Isadore Begun, 
Bronx; Paul Crosbie, Queens, 
ir Carl Brodsky, 
Jie 
kad 
yra 
bet
farmeriai turi svarbiausią at
sakomybę pagaminti gana 
maisto Amerikai ir visoms 
prieš Hitlerį kovojančioms ša
lims.”

Pareiškime taip pat pažymi, 
kad komunistai kovoja už tin-

PpnMadien., RugsSjo Ž«, ,1941 

karną atlyginimą farmeriams 
ir už prieinamas kainas varto
tojams, ir kad kovose už nupi
gini ma kainų vartotojams ko
munistai žino ir informuoja vi
suomenę, jog už brangumą at- 
sakomingi ne farmeriai, kurie 
viską pagamina, bet perkup- 

jčiai, kurie lupdami abiej.us — 
i farmerius ir vartotojus da
rosi sau didelius pelnus.

N u m a t omą, 
pasisakys už

Murray j CIO

per kurias paden- 
šalies farm u su
siekiama pakelti 

produktų gamybą

Paskutiniu sykiu primena
me, kad judis “Kaimo Nuo
taka,” greta su judžiais iš Ta- 
ribų Lietuvos ir iš dabartinio 
Vokietijos-Sovietų karo, bus 
rodoma jau šį penktadienį (šį 
vakarą), Pik Kliubo salėj,' 280 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 7:30 vai. vak.

Williamsburgieciai ir iš vi
sų kitų apylinkių, kuriems pa
togiausia čia susirinkti, kvie
čiami atsilankyti. įžanga tik 
25c. Pelnas skiriamas lietuvių 
apšvietos reikalams. Rengia 
Apšvietos Komitetas.

Brooklyne “Kaimo Nuo- 
bus rugsėjo 27-tos va- 
šeštadienj, 7:30, Labor 
salėj, 4714 

47th ir 48th

Važiuos j So. Brooklyn^ ir 
į Great Necką

Kaip jau priimta nuota
koms važinėti, taip ir ši, 
“Kaimo Nuotaka,” po Wil- 
liamsburge atliktų ceremoni
jų važiuos į So. Brooklyną ir 
į Great Neck.

So. 
taka” 
karą, 
Party 
tarpe
LDS 50-ta kuopa, 
ria apmokėjimui 
narių, kurie dėl kokių rimtų 
priežasčių negali užsimokėti 
duokles. įžanga 40c.

Great Necke “Kaimo Nuo
taka” bus rugsėjo 28-tos va
karą, 8 vai., A. ir J. Kasmočių 
salėje, 91 Steamboat Rd. 
Prieš judžius per visą popietį 
bus šokiai. Rengia LMS 3-čias 
Apskritys ir Pirmyn Choras. 
Pelnas skiriamas Laisvės Ra
dio Programos palaikymui. Į- 
žanga 40c. N. K.

Areštavo Karį, Kaip® 
Narių Šnipą .

Renne Froelich, 34 m. Vo
kietijoj gimęs, naturalizuotas 
pilietis, tarnaująs J. V. Armi
joj ant Governors Salos, kaipo 
draftantas, pereitą antradieni 
tapo areštuotas ir padėtas pd 
$25,000 kaucijos.

Froelich kaltinamas šnipa- 
vus naciams Kurt Frederick 
Ludwig šnipų grupėj. Jo pa
reigos buvusios gauti naciams 
tokias informacijas, kurios ne
prieinamos civiliams. Prieš 
paėmimą armijon Froelich gy
veno su tėvais 931 78th St. 
Pirmiau dirbęs vokiečių laivų 
kompanijai ir vėliau vokiečių 
propagandos biurui.

Forest Hills^mažų namų 
vininkės pikietavo Miesto 
lę reikalaujant neleisti statyti 
apartmentų prie Grand Cen
tral Parkway ir 67th Rd.
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Manhattan, 
savo sveikinime pareiškė, 
šis’ “karas prieš Hitlerį 
karu ne vien tik armijų, 
ir liaudies. Mūsų šalies

tLSIB 
JHI

Skaitykite vėlesnius prane
šimus apie šį mūsų veikalą.

Aido Choro Koresp.

Siūloma pravesti gelžkeliui 
tuneli tarp Brooklyno ir Jer
sey City, kaipo apsigynimo 
programos būtenybę.

Copyright 1941 -The Borden Company
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Authorized Bottląę: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Telefonas: Humboldt 2-7964
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nemoka- 
miesto.

sa
Sa

5th Avė., 
Sts. Rengia 
Pelną ski- 
duoklių tų

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

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

V e i k a las “Hellzapoppin” 
pradėjo ketvirtus metus ant 
Broadway.

v
V
$

Mary Oleaga jau per 21 die
ną serga kokiu tai kvaitulin- 
gu snauduliu, bet daktarai dar 
nepajėgia išaiškinti, kas per

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu ap

šildomas. Apylinkė graži, tiktai vie
nas blokas nuo Forest Parko. Asmuo 
turi būti blaivininkas. Atsišaukite j 
krautuvę: 7913 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (226-228)

pilietis-pilietė sutinka 
komunistams, kaip ir vi- 
kitoms partijoms, turėti 
uždėti ant baloto savo

DR. ADAM V. WALMUS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue
REIKALAVIMAI

Reikalinga moteris prie namų rū
šies ir prižiūrėti du vaikus. Gaus 
kambarį ir valgį, taipgi ir. atlygini
mą. Prašome rašyti sekamu antra
šu: L. Baronas, 234 E. Filbert St., 
East Rochester, N. Y. (227-229)

Po centą pieno pardavimas 
vaikams pradėta 485-se mo
kyklose. žada įvesti ir į ki
tas mokyklas.

F. W. Shalins
(SHALINSKAS) #

Funeral Home 
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

Suteikiam garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose dalyse

Tel. Virginia 7-4499

HOMOGENIZED MILK 
The cream’s in every drop! 
Enriched with Vitamin D
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kime parašu 
kandidatų ant baloto, 
nusisprendę 
parašų ir 
minimum

t perpildė.
Peržiūrėjus pirminių baisa- Tačiau ir 

vimų (nominacijų) pasekmes,! dar renka 
patilta, jog Progresyvių Ko
mitetas laimėjo didžiumą de
legatų teisdarybių konvenci- 
josna pirmame ir antrame teis- 
darybės distriktuose.

Pirmajame distrikte, kuris 
susideda iš Manhattan ir 
Bronx, progresyviai turėjo 
Bronxe 149 delegatus prieš se- 
nagvardiečių 137 (6-to Assem
bly Distrikto pasekmės tebe
buvo abejotinos). Manhattane 
progresyviai turėjo 130 prieš 
senagvardiečių 16 delegatų.

Antrajame distrikte, į ku
rį įeina Brooklynas, progresy
viai toli pralenkę senagvardie- 
čius. Pačiame Brooklyne pro
gresyvių delegatų yra 3 prieš 
1 senagvardiečių. Brooklyno 
didelis laimėjimas, menama, 
leis progresyviams vyrauti 2- 
ro distrikto konvencijoj, ku
rią sudarys, apart Brooklyno, 
dar Queens, Suffolk ir Nas
sau apskričiai. Queens pro
gresyviai irgi laimėjo 2 dele
gatus prieš 1 senagvardiečių.

Progresyviai darbiečiai iš 
Manhattan kandidatu Miesto 
Tarybon išstatė Eugene P. 
Connolly. Kongresmanas Mar- 
cantonio apsiėmė Connolly 
kampanijos komiteto pirmi
ninku.

Didžiojo New Yorko komu
nistai šiomis dienomis su di- 
’eli’i 'karščiu darbuojasi rin-Į 

uždėjimui savo 
Jie yra

surinkti 50,000 
tūlos sekcijos savo 
kvotas išpildė ir 

Tūlom dar trūksta, 
išpildžiusios kvotas 
parašus, kad turėti

kur kas daugiau, negu miesta- 
vos Rinkimų Tarybos taisyklės 
reikalauja.

Pasirašymas ant blankų,, 
kaip nurodo rinkimų komite-l 
tas, nereiškia buvimą komunis
tu ar pasižadėjimą už komu
nistus balsuoti. Tai yra tik 
pasisakymas, kad kaipo Ame
rikos 
leisti 
soms 
teisę
kandidatus.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI.

Parsiduoda Kriaučiaus krautuvė. 
Galima ir įeiti į partnerius, arba 
dirbti vakarais arba išnuomoti krau
tuvę, kaip tik patogiau. Priežastis— 
vyro mirtis, vienai negalima užlai
kyti. Galima matyti vakarais nuo 6 
vai. ir šeštadieniais-sekmadieniais vi
są dieną. Dėl daugiau informacijų 
kreipkitės: A. M., 193 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, N. Y. (226-237)

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

VALANDOS:
9—12 ryte
I—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

grupių ir pavienių 
Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Ivairiom.spalvom

JONAS STOKES , 
512 Marion St., Brooklyn! 
Kamp. Broadway Ir Stone Ave. | 
prie Chauncey St., Broadway Line į 

Tel. Glenmore 5-6191

%s
B

UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 
Importuotų ir Vietinių•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

_ island
only by Pepsl-Cola
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Dr. J. J. Karkiančias

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

VYTAUTAS BACEVIČIUS
• pianistas - kompozitorius

Kauno Valstybinės Konservatorijos Profesorius.

Atidarė New Yorke

PIANO STUDIO

I į 
i

J. GARŠVA
Graborius-Undcrtaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

39 East 10th Street,
(c/o Mrs. A. Luckstono)

New York City, N. Y. Phone: Gr. 5-0609
’(Subway: Union Square)

Apt. 2 E

Norintieji studijuoti planą gauna visas informacijas pačioj 
studijoj nuo rugsėjo 20, 1941.

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

VIENINTELĖ LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

I Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių .nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

GREEN STAR BAR & GRILL
ItS- NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA T.S J

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne&tni 

adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




