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Metams
' LaGuardia labai smarkiai 
darbavosi už išrinkimą Leh- 
mano New Yorko gubernato
riumi. Dabar Lehmanas eina 
prieš La Guardią ir remia Ta
mmany Hall partijos kandida
tą į majorus O’Dwyer.

Ta pati istorija su senato
rium Wagner. Tuo tarpu pre
zidentas Rooseveltas palaiko
kandidatūrą La Guardijos.

Pereitą antradienį patekau į 
demokratą (Tammany Hall) 
rinkiminį mitingą. Kalbėjo 
patys stambiausi tos politinės 
klikos šulai. Nei vien a s 
nieko nepasakė prieš La 
Guardijos administraciją. Vi
si tik prašė piliečių gelbėti
New Yorko mieste demokra
tų partiją, balsuojant už 
O’Dwyer.

Minėtas susirinkimas buvo 
skaitlingas, bet be jokio ūpo. 
Matyt, buvo suėję daug La- 
Guardijos šalininkų. Vienas 
senyvas žmogus man sako: 
Tegul jie plepa, La Gųardija 
faktinai jau išrinktas.

Amerikos liaudis gali did
žiuotis turėdama Kongrese 
Vito Marcantonio. Tai nepa
prastos energijos ir gyvumo 
žmogus. Ugningas kalbėtojas, 
nuoširdus žmonių reikalų už
tarėjas, kietas fašizmo prie
šas.

Marcantonio yra italų tau
tybės žmogus. Jis turi labai 
daug ypatybių majoro La- 
Guardijos.

Atsimenu, kad prieš dvide
šimts metų LaGuardia kalbėjo 
vienoje Amalgameitų Rubsiu- 
vių unijos konvencijoj. Kalbė
jo labai karštai, žemo ūgio, 
dar jaunas, drūto sudėjimo, 
neišsemiamos energijos buvo 
vyras. Ir dabar visi stebisi jo 
energija ir veiklumu.

La Guardijos motina buvo 
žydų tautybės, o tėvas italų.

Dabar visas svietas gali ma
tyti didelį skirtumą tarpe 
protestonų dvasiškijos ir kata
likų dvasiškijos. Net tūkstan
tis protestonų kunigų ir vir- 
šylų pasiuntė Rooseveltui pa
reiškimą. Jie stoja prieš na
cius. Jie reikalauja . tuojau 
teikti pilniausią pagalbą So
vietų Sąjungai ir Anglijai.

f

Tokio balso nesigirdi iš ka
talikų dvasiškijos pusės. Prie
šingai, dar prieš kelias dienas 
katalikų bažnyčios šulai per 
radiją pareiškė savo pasiprie
šinimą davimui bile kokios 
pagalbos Sovietų Sąjungai.

Vadinasi, katalikų dvasiški
ja, prieš valią ir norą eilinių 
katalikų, nori Hitlerio laimė
jimo šiame kare.

O jeigu Hitleris laimėtų ir 
užkariautų Ameriką, tai jis 
katalikų nepasigailėtų. Vokie
tijoje katalikai yra nuožmiau
siai persekiojami.

Už viėno nacių oficieriaus 
nudėjimą naciai sušaudė pen
kiasdešimts francūzų. Dar ža
da sušaudyti penkiasdešimts, 
jeigu nebus išduoti minėto 
oficieriaus nužudytojai.

Toks baisus ir kruvinas ker
štas prieš nekaltus žmones, 
jog jis ant gero Hitleriui ne
galės išeiti. Tie sušaudyti ne
kalti žmonės iš kapų šauks 
francūzų tautą sukilti prieš 
okupantus ir padaryti galą jų 
kruvinam terorui.

Gal panašus teroras Hitle
riui išdegė Vokietijoje, bet jis 
savo tikslo nepasieks tradici
niai revoliucinėje * francūzų 
tautoje.

Nedaug tereikia pastangų ir 
Nedaug teprašoma, šį šešta-
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Hitleriečiai Skiria Su-
šaudymui dar Du 
Šimtus Prancūzų

Prancūzai Nušovė dar Vieną Vokiečių Karininką; Naciai 
Nužudė 200 Jugoslavą; Rumunų Fašistai Sušaudė 16-ką
Vichy, Francija. — Bor-,jorą ir pabėgo. Už tai na- 

deaux mieste, nacių užim- ciai suėmė dar šimtą kitų 
toje Francijos dalyje, ketu- francūzų ir grūmoja juos
ri francūzai jaunuoliai nu
šovė vokiečių karininką-ma-

Naciai Sako, Pralau
žę Dvi Išlaukines 
Maskvos Linijas

Skelbia, kad Jie Pasivarą 
Pirmyn Pietuose

Berlin, spal. 23. — Vokie
čiai praneša, kad jie dviejo
se vietose pralaužę išlauki
nes Maskvos gynimo linijas, 
40 mylių į vakarus ir tiek 
pat į pietų vakarus nuo 
miesto. Sako, jog dideli 
sniegai su smarkiais, ašt
riais vėjais ir lietūs su le
dais kenkia veikimui nacių 
tankų, šarvuotų automobi
lių ir orlaivių.

Sovietų ' kariūomenė at
kakliai priešinasi vokiečiam 
srityje miesto Stalino, bet 
naciai skelbia, kad jie vis 
pasivarą pirmyn, nepaisant 
kliūčių ir labai blogų, išti
žusių kelių.

sušaudyt.
Naciai jau sušaudė 50 po

litinių kalinių, paėmę juos 
iš koncentracijos stovyklų, 
už tai, kad du francūzai nu
šovė vokiečių žandarų vir
šininką Nantes srityje, pul
kim Fr. K. Holtzą. Šiuo žy
giu naciai nužudė komunis
tą Charlesą Michelsą, buvu
sį Francijos seimo atstovą 
ir daugelį kitų komunistų; 
jie taipgi sušaudė Jęaną 
Tambaultą, sekretorių Me
talo Darbininkų Federaci
jos (unijos). Be to, hitlerie
čiai grasino sušaudyt dar 
50 imtinių, jeigu iki vidu- 

(Tąsa 7-me pusi.)

Neva Sunaikinti Rau
donarmiečiai Uždavė

Vokiečiams Smūgį

Berlin, spal. 23. — Nacių 
komanda skelbia, kad jie 
pralaužę plačią spragą so
vietiniame fronte už 38 my
liu i vakarus nuo Maskvos. V W

MIRTIS SABOTAŽNINKAMS 
IR NACIŲ AGENTAMS

Knibišev, Sovietai, spal. 
23. — “P^avda” praneša, 
kad tapo nusmerkti ir su
šaudyti trys Maskvos čeve-, 
rykų fabriko viršininkai, 
kurie pabėgo išgavo parei
gų akivaizdoj e^grąsinančio 
priešo. Vieno fabriko vedė
jas G. I. Varlamovas buvo 
įsakęs darbininkams išsi
sklaidyt, nes, girdi, naciai 
grūmoja Maskvai. Darbi
ninkai jo neklausė ir tęsė 
darbą.

Sovietų vyriausybė per
spėjo žmones prieš nacių 
šnipus ir provokatorius, ku
rie stengiasi paskleist išgąs
tį ir sumišimą.

Berne, Šveic., spal. 23.— 
Pasitraukdama iš Taganro- 
go sovietinė . kariuomenė 
kontr-atakavo vokiečius ir 
jų talkininkus ir padarė 
jiems didelių nuostolių, o 
Sovietu nuostoliai buvo 
menki, —kaip telefonu pra
neša gautas iš fronto žinias 
N. Y. Times koresponden
tas D. T. Brigham:

Taganrogo srityje naciai 
vartojo daugiau kariuome
nės ir orlaivių negu Sovie
tai.

Maskvos fronte per pas
kutines “24 valandas neįvy
ko jokios svarbios permai
nos.

Pasiliuosavę Viazmiečiai 
Atmetė Nacius Atgal

Sovietų radijas paduoda, 
kad raudonarmiečiai buvę
(Tąsa ant 7-to puslapio)

AMERIKA SIŲS SOVIETAM 
REIKMENIS Iš BOSTONO

I ARCHANGELSKĄ

Dėl Taganrogo Vokiečiai 
Prarado 35,000 Kareiviu
Sovietu Oficialiai Pranešimai

Maskva, spal. 23. — Sovietų žinių agentūra Tass vi
dunaktyj per radiją paskleidė šitokį pranešimą:

Mūsų kariuomenė spalių 22 d. visu frontu vedė mūšius 
su priešu. Po daugelio dienų atkaklių kautynių, kur prie
šas prarado 35,000 karių, užmuštų ir sužeistų, mūsų ka
riuomenė pasitraukė iš Taganrogo.

Spalių 21 d. buvo sunaikinta 34 vokiečių orlaiviai. Mes 
praradome 8 orlaivius.

17 priešo orlaivių tapo numušta žemyn arti Maskvos 
spalių 21 d. ir 14-ka nukirsta žemyn spalių 22 d.

Maskva, spal. 22. — Sovietų Žinių Biuras šiandien vi
dudienį davė sekamą pranešimą:

Ypatingai įveržtos kautynės įvyko linkmėse Možaisko, 
(Tąsa 7-me puslapyje)
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A. Stripeika pralenkė Čiurlį, Bakšį ir Žukauskienę. 

Dabar bus sunku jį iš pirmos vietos pavalyti, bet jeigu 
bus gana pasiryžimo kitų vajininkų, tai gali būt ir pasi
sekimo.

V
Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Amerikos Karo Lai
vai Turi Teisę Sau- 
got Savo Prek. Laivus

Nacių Submarinas Nuskandino Jau 11-tą Amerikos Laivą; 
Rooseveltas Reikalauja Ginkluot Prekinius Laivus

Washington. — Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull ragino kongresą grei
tu laiku panaikint tuos pun
ktus bepusiškumo įstatymo, 
kurie draudžia ginkluot 
prekinius Amerikos laivus 
ir plaukt jiem į vadinamus 
karinius vandenis. Jis kartu 
nurodė, jog pagal tarptau- 
nius . įstatymus kiekviena 
šalis gali kariniais laivais 
lydėt savo prekinius laivus; 
tai aišku, kad ir Jungtinės 
Valstijos turi teisę kari
niais savo laivais lydėt pre
kinius Amerikos laivus.

punktus, kurie užgina pre
kiniams Amerikos laivams 
ginkluotis bei plaukt į ta
riamus karinius vandenis.

, (Tąsa 7-me pusi.)

Fašistai Neteko 50 
Tūkstančiu Kariuo

menės Krimo Fronte
Maskvos Frontas Stipriai 

Laikosi prieš Nacius

dienį ir sekmadienį parinkite 
parašų už Browderio išlaisvi
nimą. Atliksite tikrai žmoniš
ką ir naudingą darbą.

Pasirašykite tie, ktirie dar 
nepasirašėte. Du milionai pa
rašų gali būti raktas atraki
nimui Atlantos sunkiųjų dar
bų kalėjimo durų ir išlaisvini
mui žmogaus, kuris labai rei
kalingas kovai prieš fašistinę 
pavietrę.

Washington. — Nuo at
einančio antradienio reik
menys Sovietų Sąjungai bus 
siunčiami iš Bostono prie
plaukos į šiaurinį Sovietų 
uostą Archangelską. • Tai 
bus daug arčiau negu siun
timas per Pacifiko Vande
nyną į Vladivostoką, So
vietiniame Sibire/

Berlin. — Naciai iš orlai
vių nuleidę Maskvos užfron- 
tėn gana daug savo para-' 
šiutistų, lengvųjų tankų ir 
kanuolių.

ORAS. — Šį penktadienį 
giedriau ir vėsiau.

Philadelphijos Vajininkai šį kartą, su pagalba drg. Ša- 
pranauskienės jau randasi trečioj vietoj. Manome, kad 
šią savaitę gausime daugiau žinių nuo kitų philadel- 
phiečių. • ■ 1 i H i

P. Bokas gražiai pasirodė. Jis taipgi žengia prie pir
mos dovanos.

A. Klimas, Hatrford, prisiuntė naują skaitytoją. Jis 
dalyvauja kiekviename vajuje. Lauksime jo rezultatų.

S. Kuzmickas, mūsų dainininkas, gražiai darbuojasi. 
Prisiuntė du naujus skaitytojus ir atsinaujinimų. Geras 
darbas, menininke !

P. Šlajus, Chester, Pa., stojo į vajų; prisiuntė du nau
jus skaitytojus. Lauksime daugiau.

D. P. Lekavičius, Pittsburgh, Pa., taipgi prisirašė prie 
mūsų vajininkų, prisiųsdamas du naujus skaitytojus ir 
atsinaujinimų.

Sekanti vajininkai irgi pašoko punktais šį kartą: J. 
Kuraitis, Brooklyne; A. Žemaitis, Baltimore, Md.; P. 
Buknys,' Brooklyne; J. Matačiūnas, Patersone, N. J., ir 
V. Padgalskas iš Mexico. Me.

Širdingai ačiū draugams vajininkams už puikų pasi
darbavimą. Nepamirškime užkalbinti draugus - pažįsta
mus užsirašyti dienraštį “Laisvę.” “L.” Adm.

Prez. Rooseveltas per sa
vo sekretorių Early pabrė
žė, kad kongresas turėtų iš
braukt tuos bepusiškumo 
(neutralumo) įstatymo
------------_ .------------------------- -—t 

Raudonoji Armija Ata
kuoja Nacius Srityje 

Taganrogo ir Rostovo
Maskva, spal. 23. — Ta

ganrogo srityje, pietinėje 
Ukrainoje, Raudonoji Ar
mija atakuoja vokiečius ir 
jie keliose vietose priversti 
tiktai gintis.

Rostovo srityje daugelis 
punktų, per žiaurias kauty
nes, kelis kartus perėjo iš 
vienų rankų į kitas ir vėl 
atgal. Sovietų kanuolės ir 
orlaiviai ten sunaikino 75 
vokiečių tankus.

Ties Možaisku, 60 mylių į 
vakarus nuo Maskvos, so
vietinė kariuomenė tik to
kiuose punktuose buvo pri
versta pasitraukti kiek at
gal, kur vokiečiai subūrė 
daug didesnes savo jėgas.

Per penkias dienas krito 
daugiau kaip 5,000 vokiečių 
į pietų vakarus nuo Mask
vos (veikiausia Malojaros- 
laveco srityje).

(Tąsa 7-me pusi.)

ANGLU SEIMO NARYS 
ŠAUKIA SIŲST ARMI

JĄ TALKON SOVIETAM
London, spal. 23. — Dar- 

bietis anglų seimo atstovas 
Philip J. Noel-Baker reika
lavo, kad Anglija tuojau pa
siųstų savo armiją iš Vidu
rinių Rytų talkon Sovietam 
į Ukrainos frontą.

Kai kurie kiti darbiečiai 
reikalauja užpult Italiją.

Vichy, Francija, spal. 23. 
— Naciai visiškai apsupo 
miestą Nantes, kur buvo 
nušautas jų pulkininkas, ir 
niekam, apart saviškių, ne
leidžia išeit ar išvažiuot.

Maskva, spal. 23. — So
vietų kariuomenė Maskvos 
fronte atmuša vokiečius ir 
atlaiko savo linijas abelnai, 
ir tik kai kuriuose punktuo
se pasitraukė kiek atgal į 
stipresnes pozicijas.

Vokiečiai, rumunai, veng
rai, slovakai ir italai įnir-/ 
tusiai atakuoja sovietinius 
gynėjus Krimo pusiausalio. 
Sovietų jėgos užmušė bei 
sužeidė 50,000 priešo ka
riuomenės ir nukirto žemyn 
100 nacių orlaivių. Mūšis 
dar tebesiaučia visu pašėli
mu.

Pakeistas Komandie- 
rius Centr. Fronto

Maskva, spal. 23. — Mar
šalas S. Timošenko tapo pa- 
liuosuotas nuo komandos 
centraliniame fronte. Jo 
vieton paskirtas gen. Žu- 
kov, Sovietų karo štabo gal
va.

NAUJAS CENTRALINIO 
FRONTO KOMANDIE- 

RIUS GEN. ŽUKOV
Kuihišev, Sov. Sąjunga, 

spal.. 23. — Generolas Gri- 
gorius K. Žukov, generalio 
štabo galva, paskirtas nau
ju Maskvos fronto koman
die rium vietoj maršalo Ti
mošenko, yra dar palyginti 
jaunas, 46 metų. Jis yra at
sižymėjęs mūšiuose tarp Iš
laukinės Mongolijos Liau
dies Respublikos ir japonų 
Manchukuo 1938-39 metais. 
Bet dar kur kas pirmiau 
gen. Žukov paskilbo savo 
narsa ir gabumais šaunia
me žygyje iki Varšavos var
tų.

Maršalas Timošenko da
bar perkeltas į kitą fronto 
dalį.

Roma, spal. 23. — Italija 
smarkiai ginkluoja savo pa
jūrius. Bijo anglų įsiverži
mo.

Bendix, N. J. — 6,000 
streikierių pikietuoja Ben
dix orlaivių dalių fabriką.



LAISVE Penktadienis, Spalių 24, 1941

i

1 S 
f •

IAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc. -
Every day except Sunday
Established April 5. 1911

427 LORIMER STREET. BROOKLYN, NEW YORK
TeL Stagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gašlūnas
Editor Roy Mlzara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ...............  $6.00
United States, six months ______  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year--------- $6.50

Brooklyn, N ¥., six months$3.50 
Foreign countries, per year -------- $8.00
Foreign countries, six months___ $4.00
Canada and Brazil, per year ------  $6.00
Canada and Brazil, six months — $3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

kietijoj net fašistų pasitikėjimą karui 
laimėti. Ir kada po 21 dienos baisių mū
šių Hitlerio gaujos sulaikytos 60 mylių 
nuo Maskvos, tai fašistai pagrobė Ukrai
noj Stalino miestą ir pradėjo pasiutusiai 
šaukti, kad jie užėmė “svarbiausi Sovie
tų industrinį centrą.” Tai tik savęs nura
minimas. Ne prie Stalino miesto Hitleris 
sutraukė visas savo svarbiausias jėgas, 
bet prie Maskvos.

Maskva jau sulaikė fašistų šarančius. 
Maskva virsta dideliu kovos centru. Mas
kva ištaškė Hitlerio “žaibo karo teoriją.” 
Maskva buvo Napoleono galybės ir išdi
dumo kapai. Maskva gali būti ir barba
riško fašizmo kapai. Prie Maskvos Hit
leris neteko labai daug savo jėgų ir dar 
neteks. Ar jam galų gale pavyks paimti 
Maskvą ar ne, mes nespėliojame, bet, 
kad jis karą Sovietų Sąjungoj pralaimės, 
tai mes esame tikri.

Braška Nacių Karo Mašina
Jau virš trys savaitės, kaip eina bai

siausi mūšiai už Maskvą. Hitleris sutrau
kė apie 3,000,000 fašistų armiją, 25,000 
tankų, ir virš 10,000 orlaivių ir spalių 
pradžioje pradėjo generalį puolimą ant 
Maskvos. Tas žmonijos nevidonas sa
kė, kad jo šie žygiai veik užbaigs karą. 
Prasidėjo baisiausi mūšiai. Spalių 9 die
ną Berlyne buvo keliamas didžiausias 
triukšmas, nes per radio perdavinėjo 
Hitlerio specialį pranešimą, kad “Raudo
noji Armija sunaikinta,” kad “Sovietų 
Sąjunga jau neturi nei vienos divizijos, 
tinkamos mūšiams,” kad “Sovietų Sąjun
ga užbaigta, kaipo karo jėga,” kad “Vo
kiečiai naciai jau tik likučius raudonar
miečių gaudo,” “Kad ne tik į Maskvą, 
bet visur keliai atdari.”

Tai buvo spalių 9 dieną. Tai buvo po 
to, kada Vokietijos fašistams pavyko už
imti Oriolą, Kalininą, pasiekti Borodiną. 
Ir kas gi pasirodė? Ar Raudonoji Armi
ja sunaikinta? Juk, jeigu tai būtų nors 
dešimta dalis tiesos, ką skelbė Hitleris
ir ką Amerikoj išbūbnino “Naujienos,” 
“Draugas,” “Keleivis” ir kita lietuvių 
hitlerininkų spauda, tai šiandien jau ne 
tik Hitleris būtų Maskvoj, bet būtų jau 
kur nors Sibire. Kas gi jį sulaikytų, jei
gu Sovietai neturėtų nei vienos divizijos 
(apie 18,000 karių) tinkamos kovai?

Mūšiai už Maskvą yra didžiausi mū
šiai žmonijos istorijoj. Tai labai žiaurūs, 
tai taip dideli, kad sunku ir įsivaizduoti. 
Tik pamąstykite, ore veikia tūkstančiai 
orlaivių, žemė dreba nuo dešimčių tūks
tančių tankų ir kanuolių baubimo! Aiš
ku, kad nuostoliai dideli. Miesteliai — 
kai kurie bent keturis kartus pereina iš 
rankų į rankas kasdien. Kalinin miestą 
užėmė fašistai, Raudonoji Armija tuojau 
juos iš ten ištrenkė. Fašistai sutraukė 
naujas jėgas ir vėl užmė. Naujos Rau
donosios Armijos jėgos vėl fašistus iš
trenkė. Oriol naciai užėmė, naujos Rau
donosios Armijos jėgos pribuvo ir fašis
tus ištaškė. Kada skaitytojas skaitys 
šias eiliukes, vėl bus klausimas, kas yra 
Oriole.

Mūšių aprašymas priftfauso ateičiai. 
Dabar yra žinoma ir neginčijamai įrody
ta, kad Vokietijos fašistai, kaip ir Rau
donoji Armija neša labai didelius nuo
stolius. Dabar jau kiekvienam aišku, po 1
keturių mėnesių baisaus karo, kaip kly
do arba tiksliai melavo tie, kurie skelbė, 
kad Hitlerio armija per Raudonąją Ar
miją eis, kaip peilis per sviestą!

Keturi mėnesiai sunkių kovų. Hitle
ris užėmė didelį plotą Sovietų Sąjungos. 
Jis sudegino daug miestų ir miestelių. 
Jis išžudė daug civilių žmonių. Jis dar 
daug žalos padarys darbo' žmonių vals
tybei, bet jo “žaibo karas” Sovietų žemėj 
susmuko! Jo “nepergalima” armija, pa
sirodo, negalinti atsiekti tikslo! Hitleris 
išteriojo geriausias savo armijos dalis, 
neteko apie 4,000,000 užmuštais ir su
žeistais, neteko tūkstančius kanuolių, 
tankų, orlaivių! Bet savo tikslo nepasie
kė ir nepasieks. Jau 21 diena eina mū
šiai už Maskvą, o pastaruoju laiku jis 
negali nei kiek arčiau prie jos prieiti. 
Raudonoji Armija ir Sovietų Sąjungos 
liaudis virto ta “Stalino Linija,” apie ku
rią tiek daug tūli kalbėjo. Ir ta ’’Stalino 
Linija” yra neįveikiama, nes ją sudaro 
ne vien apdrūtinimai, ginklai, bet laisvi 
darbo žmonių valstybės piliečiai. Ji gali 
būti palenkta, pastumta, bet niekados ne
sulaužoma. Hitlerio gaujos užims vienus 
miestus, jos ras priešakyj vėl tą “Stali
no Liniją.”

Aišku, kad Hitlerio gaujos turėjo tiks
lą užimti Maskvą. Aišku, kad tas reika
linga Hitleriui, kad pakelti puolantį Vo

Amerikos Laisvė Reikalauja
i Veikimo
Daugiau, negu aišku, kad Hitlerio ša

lininkai Wheeleriai, Nye, Lindberghai ir 
kiti turi tikslą taip ilgai sulaikyti Jung
tines Valstijas nuo aktyvės kovos prieš 
barbariškus fašistus, kaip galima. Tai 
yra politinė ir karinė fašistų strategija. 
Jie gerai supranta, kad, jeigu visos tos 
šalys būtų apsivienijusios vienu kartu 
kovai prieš barbariškus fašistus, ko So
vietų Sąjunga daug kartų pirm karo 
reikalavo, tai fašistai jau seniai būtų 
sumušti.

Mes žinome, kad fašistai Austriją ir 
Čechoslovakiją paėmė be vieno šūvio, 
kad Europos demokratija pataikavo fa
šistams. Mes žinome, kad kada Vokieti
jos fašistai užpuolė Lenkiją, kurios val
donai atsisakė priimti iš Sovietų karo 
pagalbą, tai tuo laiku Franci jos ir An
glijos orlaiviai nenumetė nei vienos bom
bos ant Vokietijos. Mes žinome, kad ka
da fašistai kariavo pavergimui Norvegi
jos, tai Belgija, Holandija ir Franci ja 
nieko nedarė. Kada fašistai sukoncen
travo jėgas prieš Holandija, Belgiją ir 
Franciją, tai Balkanų valstybės nieko 
neveikė. Ir taip vieną po kitai fašistai 
pamuše. Jų tikslas pavergti kiekvieną 
skyrium, kada tą pavergia, tai jie jėgas 
permeta prieš kitą.

Dabar visos fašistų jėgos: sukoncen
truotos prieš Sovietų Sąjungą. Dabar 
fašistų tikslas išlaikyti Angliją nuo ak
tyvaus veikimo, nuo atidarymo vakarų 
fronto prieš fašistus ir Jungtines Valsti
jas nuo aktyvaus veikimo. Fašistai turi 
tikslą pirma nuveikti Sovietus, arba nors 
labai juos susilpninti, paskui ant Sovietų 
Sąjungos užleisti Japonijos imperialis
tus, gi jie, atsisukę, pribaigs Angliją. Po 
to visi fašistai puls Jungtines Valstijas. 
Tokis yra fašistų planas. Tą planą jiems 
padeda pravesti tie gaivalai, kurie Ame
riką sulaiko nuo aktyvės kovos prieš fa
šistus net tada, kada Hitlerio submari- 
nai skandina Amerikos laivus.

Jungtinių Valstijų, kaip ir Anglijos 
pareiga dabar eiti į kovą, kad padėti So
vietų Sąjungai ir bendromis jėgomis su
naikinti fašistus. Dabar ręikia atšaukti 
“Neutraliteto Aktą,” pažaboti visus hit
lerininkus ir mesti jėgas kovon.

Teisingas Balsas
Virš 1,000 protestonų kunigų ir kitų 

aukštų religijos žmonių įteikė prezi
dentui Rooseveltui prašymą, kad pilniau
siai remtų Sovietų Sąjungą jos kovoj 
prieš barbariškus fašistus. Minėti kuni
gai savo peticijoj labai teisingai sako:

“Mes norime, kad Jūs žinotumėte, jog 
mes neprileisime, kad mus ir mūsų žmo
nes suklaidintų tie balsai, kurie demo
kratijos teisėmis naudojasi ir kalba pra- 
vesdami priešo mintį...

“Mes prisijungiame prie Anglijos Baž
nyčios ir Rusijos Stačiatikių Bažnyčios 
pagalbai Rusijos liaudies, Raudonajai 
Armijai ir Sovietų vadams'. Mes, kaip ir 
Jūs, suprantame, kad jeigu Hitleris bus 
sulaikytas Rusijoj, tai didelė pergalė bus 
atsiekta Vakarų demokratijai, nepalau
žiamai Chini j ai ir mums patiems. Bile 
kokias pareigas ir pasiaukojimą Jūs už
dėsite tam tikslui ant mūsų, mes su no
ru priimsime.”

Šis protestonų kunigų atsikreipimas į 
prezidentą dar kartą įrodo, kaip visi 
kultūriški žmonės supranta pavojų iš 
barbariškų fašistų pusės. Vienybė ant 
priešhitlerinės platformos labai reikalin
ga kiekvienoj tautoj, grupėj. Tas pats ir 
lietuvių tarpe. Kad tą vienybę atsiekus, 
tai reikia sustabdyti Hitlerio propagan
dą, kuri skleidžiama per lietuvių hitleri
ninkų spaudą, “Naujienas,” “Draugą,” 
“Vienybę” ir panašią.

I ’asketinis Priminimas 
Visiems Prieteliams

Jau visi žinote, kad spalių 25 ir 26 dienomis, tai yra, 
šį šeštadienį ir sekmadienį, bus specialus rinkimas para
šų už išlaisvinimą Earl Browderio. Taip pat žinote, kad 
tikslas yra surinkti du milionų parašų ir tuojau juos 
įteikti prezidentui Rooseveltui. Yra labai didelė viltis, 
kad gavęs tokį didelį parašų skaičių, prezidentas turės 
daryti žygius dėl išlaisvinimo Browderio.

Todėl be galo svarbu, kad visi laisvę mylinti geros 
valios lietuviai prisidėtų su darbu prie pasiekimo šito 
tikslo. Kiekvienas gautas parašas ant peticijos yra bal
sas už atidarymą kalėjimo durų. Visose kolonijose visos 
kuopos yra gavusios peticijas rinkimui parašų. Viršinin
kai, susimildami, nelaikykite pas save tų peticijų. Arba 
patys tuojau parinki t parašų, arba gaukite kitus narius 
pasidarbuoti.

Lai šitos dvi dienos, spalių 25 ir 26, bus mums visiems 
tikra .rugiapjūtė. Aplankykite žmones, savo kaimynus, 
pažįstamus, draugus stubose ir paprašykite pasirašyti ant 
minėtos peticijos. Išaiškinkite kiekvienam, kam dar ne
aišku, kad pasirašymas ant peticijos žmogaus nesuriša 
su jokia partija, su jokiu politiniu judėjimu. Tai yra tik
rai atsikreipimas į prezidentą ir prašymas, kad jis do
vanotų Browderiui bausmę ir paleistų jį iš kalėjimo.

Browderis jau atsėdėjo septynius mėnesius. Jis jau pa- 
simokėjo du tūkstančiu dolerių finansinės bausmės už 
visai menkutėlį apsilenkimą su techniškomis taisyklė
mis imant pasportą. Visoje Amerikos istorijoje nėra bu
vęs nei vienas žmogus už tokį nusikaltimą taip begėdiš
kai aštriai nubaustas. O Browderis reikalingas kovai 
prieš nacizmą. Jis turi būti išlaisvintas.

Mes tikime, kad šis mūsų paraginimas susilauks nuo
širdaus atsiliepimo pas tūkstančius pažangių, susipra
tusių, huoširdžių lietuvių visoje plačioje Amerikoje.

Blankas su parašais grąžinkite žemiau pasirašiusiam 
komitetui.

Lietuvių Piliečių Komitetas 
J. Weiss, pirmininkas > 
Adelė Pakalniškienė, vice-pirm. 
Elsie Gasiūnienė, iždininkė 
A. Bimba, sekretorius
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.Y.

A. L. D. L. D. Reikalai
- » *

Spausdiname Mūsų Knygą
Šiemet Literatūros Drau

gijos nariai gaus labai ge
rą knygą, kurį milionais 
platinasi kitose kalbose, tai 
kunigo Hewlett Johnson 
garsioji “Soviet Power” 
(Sovietų Galybė) knyga. 
Šiandien kiekvienas žmogus 
gali matyti, kad tik Sovie
tų Sąjunga pą^tatė jėgas 
prieš budeliškus fašistus, 
kurios krušina dvidešimto 
šimtmečio barbarams dan
tis. Šiandien kiekvienas

kad knygą kuo greičiausiai 
pagaminus. Todėl, mes pra
šome visus draugus ir drau
ges, kurie dar nepasimokė- 
jote duokles už 1941 metus, 
tai greitai tą padaryti ir 
prisiųsti jas į centrą. Kaip 
kurie veiklesni draugai jau 
pradeda mokėti duokles ir 
už sekamus metus, tai ne
gražu kitiems pasilikti taip 
ilgai skolingiems.
Centro Komiteto Rinkimai

Visoms kuopoms yra iš
siuntinėta Centro Komiteto

žmogus yra susiinteresavęs narių ir alternatų balsavi- 
apie Sovietus. Anglikonų mų blankos. Balsavimai
kunigas kelis kartus lankė
si Sovietų Sąjungoj ir jis 
aiškiai aprašė tą šalį.

Knygą į lietuvių kalbą 
verčia Dr. Jonas J Kašiau- 
čius, visų mylimas daktaras, 
lietuvių kalbos žinovas.

prasidėjo su spalių 1 dieną 
ir baigiasi su lapkričio 20 
dieną. Kuopų valdybų pa
reiga sušaukti skaitlingus 
susirinkimus. Į Centro Ko
mitetą yra apsiėmusių 17 
kandidatų, o renkame 13, o

Centro Komitetas rūpinasi, į alternatus turime net 8

kandidatus, o renkame 4. 
Kiekvienas narys turi teisę 
balsuoti už 13 kandidatų į 
CK ir 4 į alternatus.

Aukos Apšvietus Fondui
Literatūros D r augi jos 

Apšvietos Fondas turi daug 
didelių ir svarbių darbų. 
Šių dienų žmonijos kovos 
prieš barbariškus fašistus 
ir jų agentus Amerikoj rei
kalauja leisti lapelius ir ki
tokią literatūrą. Tiems tiks
lams įplaukas gauname tik 
iš aukų, kurios ateina į Ap
švietos Fondą. Iš duoklių 
tiems reikalams negalime 
pinigų gauti, nes dabar vis
kas labai pabrango, kaip tai 
popiera, spausdinimas ir 
kiti dalykai. Prašome kuo
pas ir narius paremti Ap
švietos Fondą.

Drg-e Mary Maželis 
Brooklyn, pridavė $7. Au
kavo LDS 50 kuopa $5 ir 
ant blankos surinkta $2. 
Kadangi aukavusių ant 
blankos yra smulkios aukos, 
tai vardus neskelbiame.

Visiems aukavusiems ta
riame aČių! Aukos perduo
tos antifašistų pagelbai. 
Pastaruoju laiku lietuviai 
tam tikslini jau sukėlė $350. 
Mūsų buvo prašyta sukelti 
nors $500, kad minėtas ko
mitetas galėtų išvežti pir
moji vietoj 50 žymių anti
fašistų kovotojų, šeši jau 
pasiekė Ameriką, 36 greitai 
bus išvežta, bet tūkstančiai 
dar laukia mūsų pagelbos.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

Pastaruoju laikų Apšvie
tos Fondas gavo nuo seka
mų draugų ir organizacijų 1 
aukų:

.William Seylius, iš Exe
ter Boro aukavo $5.

ALDLD 41 kp., per P. 
Grybas, iš Aberdeen auka
vo $1.

Antanas Zazas, iš Ashwr- 
ham aukavo $1.

Drg. J. K. Navalinskiene, 
iš Binghamton prisiuntė 
$16, aukų, kurias draugės 
surinko ant blankos.

Drg. P. Frank, iš Great 
Neck, perdavė TDA kuopos 
likusį iždą $3.56.

Visiems aukavusiems ta
riame nuoširdų ačiū!
Aukos Antifašistų Pagelbai

Franci jos koncentracijos 
logeriuose ir karštos Sacha
ros dykumose dar šimtai 
tūkstančių antifašistų kan
kinasi. Apvenytas Ameri
kos Komitetas Pagelbai Is
panijos Kovotojų rūpinasi 
kad kuo daugiau jų išplėšus 
iš fašistų nagų ir parvežus 
į Meksiką. Šio mėnesio pa
baigoj vėl 36 draugai bus 
išvežti iš Franci jos tiesiai į 

.Meksiką. Tam reikalui bu
vo ir yra reikalinga daug 
aukų. Tam tikslui pasta
ruoju laiku gavome aukas 
nuo:

ALDLD 136 kuopos, per 
F. Shimkus $6. Aukavo AL
DLD 136 Kp. $3; J. Marcin
kevičius $2 ir V. Žilinskas 
$1.

Drg. S. Wolf, iš Paterson, 
prisiuntė $6. Aukavo ALD
LD 84 kp. $5 ii’ drg. Prapes- 
tis $1. Sako, kad šios aukos 
nebuvo paskelbta spaudoj, 
klaidą pataisome ir atsipra
šome.

Visų L.L.D. Kuopų Žiniai 
12-tam Apskrityj

Kaip jau esam matę spau
doje, kad L.L.D. 12-to Aps
kričio metinė konferencija 
įvyks lapkričio-Nov. 16-tą die
ną Binghamton, N. Y. Laiko 
jau nedaug liko, todėl visose 
kuopose draugės ir draugai 
darbuokitės, kad konferencija 
būtų skaitlinga delegatais bei 
delegatėmis. Padarykime šią 
konferenciją gana skaitlingą. 
Nežiūrint, kokia kuri kuopa 
yra, didelė arba maža, kaip 
toli nuo konferencijos vietos 
'arba arti, iš visų kuopų būti
nai turi būt prisiųsta delega
tai bei delegatės.

Kitas svarbus dalykas, tai 
visose kuopose reikalas pasi- 
darbuot, kaip galint daugiau 
duoklių iškolektuot lig konfe
rencijos iš tų draugų bei drau
gių, kurie nesuspėjo pasimo- 
kėt už šiuos metus. Taipgi rei
kia įtraukti daugiau narių į 
šią apšvietos organizaciją.

Apskričio organizatoriaus 
pranešimu, konferencija pra
sidės pirmą valandą dieną. 
Jeigu būtų kokių permainų, 
tėmykite spaudoje, kur bus 
apie tai pranešta.

Dabar visose kuopose rei
kia dirbt, kad prisiųst reika
lingą skaičių delegatų, o šiuo- 
mi darbu turėtų daugiau su- 
sirūpint kuopų valdybos. To
dėl visos ir visi prie darbo!

12-to Apskričio Rašt.,
J. T. V.

Naujos Nacių Skaitlinės 
Apie Sovietų Nuostolius
Berlin. — Nuo Leningra

do apgulimo iki šiol naciai 
sakosi šiauriniame fronte 
paėmę nelaisvėn 300,000 so
vietinių kareivių ir pagrobę 
bei sunaikinę 1,581-ną tan
ką ir 4,063 kanuoles. Pirm 
negu prisiartinę prie Le
ningrado, jie turėję išran-
kiot 80,000 pakastų minų.

Anot nacių, tai rumunai 
Odesoje suėmę dar 20,000 • 
rusų.

Vokiečiai skelbia, kad da
bar jiem užėmus miestą 
Stalino, jie esą užvaldę jau 
17 stambių sovietinių mies
tų, kurie turį 5,700,000 gy
ventojų iš viso.

28 SUŽEISTI TRAUKINIŲ 
SUSIDŪRIME

Išžudė 15,000 Graikų
Atėjo šiurpulingos žinios, kad Vokie

tijos naciai ir jų pakalikai, bulgarai, vien 
Makedonijoj, Graikijos provincijoj, išžu
dė per 15,000 žmonių. Fašistai žudė vy
rus, moteris, vaikus ir senelius! Ištisi 
sodžiai ir miesteliai išnaikinta. Taip bu
deliškai fašistai naikina graikus, kurie 

j didvyriškai gynė savo tautinę laisvę ir

kovojo prieš fašistų pavergimą.
Ši baisi žudynė tuo pačiu kartu mums 

pasako, kad negeriau yra ir Lietuvoj. 
Lietuvos valstiečiai, darbininkai ir darbo 
inteligentija, kurie taip energingai kūrč 
naują gyvenimą, veda kovą prieš fašistų 
gaujas. Aišku, kad fašistai žudo Lietu
voj žmonės, tik kol kas dar negauname 
smulkmeniškų žinių.

Woodbridge, N. J.—Pra- 
v a ž i u o damas ekspresinis 
traukinys rėžė šonan vieti
niam New Yorko-Philadel- 
phijos traukiniui, ir taip li
ko sužeista 28 žmonės, ke
turiolika jų tiek sunkiai, 
kad buvo paimti į Rahway 
ligoninę.

Už traukinių susikūlimą 
esą kalti signalai, kurie 
prastai veikę.

TISO PAS HITLERĮ

Berlyn, — Į rytų karo 
frontą pas Hitlerį atsilan
kė Slovakijos “prezidentas” 
dr. Josef Tiso “pasikalbėt 
apie politiką ir karą.”
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Skaičiavimų Paslaptys
Kas Tai Yra Matematika? džiama. Ir Archimedas su- gas. Iššoko iš vonios ir te-

Čia bus kalbama apie rado įrodymų. Jis apskai- 
skaičiavimą ir matavimą.1 čiavo. 
Jūs, turbūt, manote: tai būs 
nuobodumas. Anaiptol! Iš 
anksto galiu pasakyti: ne-

Archimedas 
ir mąstyti.

Tai padaryti, 
ėmė sumetinėti
Nemažai teko jam sukti gal-

perdaug^ teks nuobožiauti. -r protauti. Bet štai sykį
Stebėsitės. O kodėl taip? To
dėl, kad ne apie nuobodžius 
skaitmens čia bus kalbama,! 
bet apie žmogaus proto ste-. 
buklus ir žygius. Ir, be to,'

panorėjo Archimedas išsi
maudyti. Atsisėdo į vonią ir 
čia galvoja. Aišku, kad įli- 

i pus Archimedui į vandenį, 
, iljo kūnas išstūmė vandensapie tokius, kurių daugybę, daų guHg

kinas leidosi į karaliaus rū
mus. Ir bėgdamas, kaip pa
mišęs šaukė: Eurika! Enri
ką !

Graikiškai tas žodiš reiš
kia : suradau, suradau!

Ir tikrai. Archimedas to
kiu būdu surado tiesą. Pa
sirodė, kad pasvertas vande-

NEsnEKAAvfTAm^e Pyragai ir Vokiečių Tankam
Daugumai nesveikai! j an

čių žmonių stokuoja seka
mų vitaminų:

67 procentų vitamino A, 
72 proc. vitamino BĮ, 47 
proc. vitamino Q ir 73 pro
centų vitamino B2 (ribo- 
f'lavino).

Taip atrado dr. Thomas 
D. Spies, mitybos klinikos

pra- 
tuo- 
apie

jei tik panorėtume,* patys 
galėtume padaryti. Žinoma, 
jei susidomėsime tuo, apie 
ką bus kalbama.

įpročiu 
paklau- 
vandens

savo 
Archimedas tuojau 
sė savęs: o kiek gi 
išstūmė dabar mano kūnas? 
Žinoma, tiek, kokio didumo

Papasakosiu jums pirmu- jo kūnas. Archimedas ir su- 
čiausia apie vieną labai įdo- metė tuojau: iš to, kiek van- 
mu atsitikimą. Įvyko tai Si- dens išstumia koks nors kū- 
cilijos saloje prieš 2,200 me- nas, galima spręsti, 
tų. didumo tas kūnas.

Šis atsitikimas yra apra- Sėdėdamas 
sytas vienoje graikų senobę chimedas pajuto, kad jo kū
ne,je knygoje. Valde tada sa-. nas palengvėjo. Taip, 
lą karalius, vardu Gieronas. lengvesnis! Kitais žodžiais 
Sykį panorėjo jis paaukoti ^arįapt, kūnas vandenyje 

nustojo šiek tiek savo svo
rio. Kiek gi palengvėjo? Ar
chimedas ir vėl tuojau su
metė: vandenyje kūnas nus
toja tiek svorio, kiek van
dens jis išstumia. Teisingai. 
Ir štai kodėl: juk vanduo 
slegia iš apačios į kūną, stu
mia jį atgal į viršų. Nuo to
kio slėgimo kūnas ir nusto
ja šiek tiek savo svorio. 
Kiek nustoja? Tas galima 
išmatuoti, o paskiau ir aps

kaičiuoti.
Sakysime, pav yzdžiui, 

kad Archimedo kūno iš
spaustas vandens kiekis ly
gus 20 kilogramų. Tas reiš
kia: pats jo kūnas, pasver
tas vandenyje sveria 20 ki
logramų mažiau,' negu ore. 
Jei ore Archimedas, sakysi
me, sveria 80 klgr., tai pas
vertas vandenyje jis svers 
tiktai 60 klg. Tą visą Archi
medas ir sumetė.-Savo ne
paprastu protu jis nuvokė, 
jog kas teisinga žvilgsniu 
jo kūno, tas turi būti teisin
ga ir kitų daiktų atžvilgiu, 
t. y. ir karaliaus vainiko. O 
jei taip, tai aišku, kad bus 
galima susekti vagį ir net 
su didžiausiu tikslumu pa
sakyti, kiek aukso trūksta. 
Ko ir kiek vieton aukso ne
sąžiningas liejikas įdėjo. Bet 
kaip čia padarius, juk auk
sas sunkesnis už sidabrą?

Bet tada ir viso vainiko 
svoris bus mažesnis. Jei ka
raliaus vainikas padarytas 
iš kokio norint lydinio, o ne 
iš gryno aukso, tai jis, pa
vyzdžiui, kad vainikui pa
dirbti turi būti lengvesnis. 
Sakykime, buvo išduota 20 
klg. gryno aukso. Toks auk
so gabalas išstumia lygiai 
vieną klg. vandens. Kitais

, kokio 
didumo tas kūnas.

Sėdėdamas vonioje, Ar-

savo šventyklai didelį aukso 
vainiką. Tuo tikslu liepė ka
ralius duoti iš savo iždo ke
letą kilogramų aukso. (Ki
logramas yra 2 svarai ir 
penktadalis.) Auksas buvo 
duotas. Atėjus paskirtam 
laikui, liejikas atnešė kara
liui gražiai padarytą vaini
ką. Karalius buvo labai pa
tenkintas.

Bet praeina keletas die
nų, ir štai, kažin kas iš ka
raliaus dvarionių praneša 
jam, kad liejikas aukso' da
lį pavogęs, o vietoje aukso 
įdėjęs sidabro. Pašaukė lie
jiką ir ėmė klausinėti: pri
sipažink, ar nusukai aukso, 
ar ne. žinoma, šis išsigynė; 
neėmes ir tiek. Atleido tada 
karalius liejiką ir pasikvie
tė štai ką: ne policininką, 
ne tardytoją, bet vieną labai 
mokytą vyrą, vardu Archi
medą.

Tai buvo labai mokytas 
vyras.

To dar maža! Supranta
ma, būti mokytu — be galo 
svarbus daiktas. Bet Archi
medas buvo ne tiktai moks
lininkas: jisai buvo, be to, 
ir galvotas žmogus, protin
gas vyras. O būti protingu 
tai reiškia: mokėti į viską 
įsigilinti, viską pergyventi, 
mokėti išeiti iš painios pa
dėties. Tirti viską iš pagrin
dų, iš esmės. Archimedo 
protas štai koks buvo: tiks
lus tiksliausias. Jisai daug 
ka sugalvojo; ir viską su di
džiausiu tikslumu. Taigi ir 
dabar Archimedui norėjosi 
ne tiktai irodvti, kad lieji
kas pavogė aukso, bet ir su
žinoti, kokį metalo kiekį jis 
įbruko savo kišenėn. Juk 
surasti pavogtojo aukso kie
kį, .tai ir vra nustatvti lieji
ko nusidėjimą su didžiausiu 
tikslumu, pasakvti jam: 
tiek ir tiek, girdi, pavogei.

Ir Archimedas išaiškino. 
Jis ne tiktai išaiškino, bet ir 
apskaičiavo. Apskaičiavo, 
vadinasi, — išmatavo. Juk 
vienas dalykas — išaiškinti, 
visai gi kitas — apskaičiuo
ti. Apskaičiuoti galima la
bai tiksliai. O Archimedas 
ne tiktai išaiškino, bet ir 
apskaičiavo-, kiek dingo auk
so.

Karalius pasakė Archi
medui: patikrink įtarimus, 
surask įrodymų! 
kiek aukso 
bet laužyti 
ma, tirpyti

nyje vainikas , svėrė ne 20 direktorius Hillman Hospi- 
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klg., bet vienu su ketvirta
daliu klg. mažiau. Kitaip 
sakant, ne viena dvidešim
tąja dalimi savo svorio pa
lengvėjo, bet visu ketvirta
daliu kilogramo. Vadinasi, 
nemeluota tų, kurie įtarė 
liejiką pasisavinus aukso.

Toliau, kilo klausimas: 
kiek gi pavogta aukso? Ar
chimedas ir tai išskaičiavo.

Tą galima išskaičiuoti 
pav., tokiu būdu. Sidabro 
gabalėlis 10 kartų sunkesnis 
už vandenį, kurį jis išstu
mia, auksas 20 kartų. Išei
na, kad aukso gabalėlis iš
stumia vandens du kartu 
mažiau, negu sidabro gaba
lėlis tokio pat svorio. Jei 
vainikas būtų padarytas iš 
gryno aukso,1 tai jis išstūmė
tų 1 klg. vandens, o jei iš 
gryno sidabro, tai 2 klg.

Pasvėrus . gi vandenyje' s^dkdamaT^'Z
būdu žuviai daugiau svorio.

Kuomet žmogus negaluo-

tale, Birmingham, Alaba- 
mos valstijoj.

Daugelio amerikiečių 
maiste taigi nėra gana kal- 
cijo, fosforo ir geležies.

Kuomet Žuvis Menkėja, 
Ji Sunkėja

Eina kūdyn, reiškia įgau
na daugiau svorio — žuvis. 
Kuomet žmogų kankina 
virškinimo pakrikimai, jis 
nustoja svorio, sukūdėja. 
Kuomet žuvis ima kentėt 
nuo nevirškinimo, ji įgauna 
daugiau svorio.

Tie griežtai skirtingi ap
sireiškimai būna todėl, kad 
žuvis gyvena vandenyj. 
Kuomet žuvis nustoja tūlų 
savo kūno audinių ir ji ei- 

. na kūdyn, tai tuos praras- 
I tus kūno audinius užpildo 

. suteikdamas tuo
vandenyje nustojo vieną su 
ketvirtadaliu kilogramo sa
vo svorio. .
aukse esama priemaišoj 
Kiek gi? Archimedas išskai
čiavo, kad vainike yra 15 
klg. aukso ir 5 klg. sidabro. 
Ir visai teisingai, ir štai ko
dėl. Juk 20 klg. gryno si
dabro išstumia 2 klg. van
dens, todėl, 5 klg. išstums 
4 sykius mažiau, t. y. pusę 
klg. I

Toliau, 20 kig. gryno 
aukso išstumia 1 klg. van
dens. Tai kiek gi kilogramų 
vandens išstums aukso ga
balas 15 klg. svorio? Aišku, 
kad toks gabalas išstums 
tris ketvirtadalius klg. Va
dinasi, sidabras išstūmė pu
sę klg. vandens, auksas tris 
ketvirtadalius, o visas vai
nikas, 20 klg-mų svorio, — 
vieną su ketvirtadaliu kilo
gramą. Taip ir buvo iš tik
rųjų.

Tokiu tat budu Archime
das susekė vagystę.

N. A. Rtibakinas.
(Kitame Įvairumų nume

ryje bus apie “Matematikos 
Naudingumą.”)

u ki lug id mo ba-j ja, riebumai jo audiniuose 
Aiskus dalykas, i įana išvartojami ir jų vietą 

nieks neužima. Ir įvyksta 
taip, kad žuvis nuo sukūdė- 
jimo įgauna daugiau svo
rio, o žmogus — praranda.

Gyvačių Pienas—20c 
Už Šaukštuką

Gyvačių “melžimas” yra 
pelningas “biznis,”— jeigu 
tiktai žmogus turi gerus 
nervus ir žino, kaip su jom

Tūlas Ross Allen Floridos 
valstijoj užlaiko “melžia
mų” gyvačių farmą. Jis, sa
ko, galįs “išmelžt” 150 gy
vačių j vieną valandą. Kar
tais jam pavyksta “išmelž
ti” virš minėtą skaičių gy
vačių i tris ketvirtis valan
dos. Jis sako, jog iki šiol 
“išmelžė” 40,000 gyvačių ir 
nė vieną sykį jam gyvatė 
neįkirto. Gyvačių “pienas” 
(nuodai) yra vartojami me
dicinoje ir tyrinėjimo reika
lams. V. R.

SKĘSTANČIOS IR IŠKYLANČIOS SALOS
Nuo to laiko, kai graikų nusileido po vandeniu. 1927- 

filosofas Platonas rašė apie 28 metais ta sala vėl iškilo 
dingusį pasakišką žeųiyną apie 600 pėdų virš vandens 
Atlantis, daugelis mažų sa-Jr apie 2 mylių ilgumo, o 

žodžiais sakant, kiekvienas liukių nuskendo vandeny- 
aukso ’ gabalėlis, įleistas į nuošė ačiū povandeniniams 
vandenį nustojo 1-nos dvide- v u 1 k a n i škiems išsiverži- 
šimtosios savo svorio dalies, mams. Kai kurios salos, 
Tas yra išbandyta ir daug kaip kad Cobk salų grupė, 
kartų įrodyta. Na, o jeigu 1836 m. nuskendo su visais 
karaliaus vainikas išstums gyventojais ant visados, 
ne vieną dvidešimtąją savo Tūlos salos vėl iškilo. Dar 
svorio dalį, bet daugiau? Jei tūlos, kaip kad Bogoslov sa- 
taip būtų, tai tas reikštų, la Aleutian salų grupėj, ne 
kad prie aukso yra primai- tik nuskęsta ir vėl iškyla, 
šyta kažin kokio kito metalo bet dar ir savo vietą per- 
lengvesnio, negu auksas,! maino.
pav., sidabro. Sidabras be-| Pietų Jūrose Falcon sala

dabar jau vėl povaliai skęs
ta vandenin.

Vakarinėse Indijose, ne
toli salos Trinidad, tapo at
rasta saliukė, ant kurios 
Anglijos valdžia pastatė sa
vo vėliavą. Bet po ceremo
nijų ta sala dingo ir dau
giau jau nebepasirodo.

Dar kita sala, kurią sura
do Jungtinių Valstijų lai
vyno jūrininkai (kuri pasi
rodo, tai vėl dingsta) esan-

Sužinok, 
pavogė liejikas, 
vainiko negali- 
taip pat nelei-

veik du kartu lengvesnis už per 75 metus. padarė kele- ‘ ti taip karšta, jog paukš- 
auksą. Štai tuo būdu ir ga- tą “triksų.” 1865 metąįs tik- čiai nutūpę ant jos sudega, 
lės susekti vagį. tai uolos galas buVo^ išlin- Ta sala šiuo laiku nusken-

Supratęs tą, Archimedas dęs iš vandens, vėliau išau- dus ir nežinia, ar ji kada 
be galo nudžiugo. Užmiršo! go į geros mieros salą, o nors vėl pasirodys.
ir vonią. Pamiršo, kad nuo-! paskui — 1900 metais visa V. R.

Numatoma Pabūklas, Kuris 
Nusmelks Pražūčiai

Vokiečių Tankus
Prakišus Vokietijai 

eitą karą, jos oficieriai 
jau pradėjo galvot
naują karą, atkeršyt prie
šams, sumušt juos. Jie nuo
lat šnekėdavosi palaikiuose 
Berlyno viešbučiuose ir 
naktiniuose kliubuose apie 
būsimą karą, ypač prieš 
Rusiją, ir kaip būtų lengva 
tankais ją sumušti. Šliurb- 
dami pigią degtinę, apšepę, 
nusigyvenę vokiečių kari
ninkai tęsdavo iki nuobo
dumo tą pačią pasaką — 
kad didelė didžiuma europi
nės Rusijos yra lyguma pa
togiausia veikti tankams, ir 
vokiečiai, girdi, jais tikrai 
supliektų rusus ir atgrieb
tų prarastą karo garbę.

Jiem atrodė, kad Sovietų 
Rusija nepasistatys tankų. 
Jie užmiršo, kad jos lygu
mose gali veikt ir rusų tan
kai, ne vien tik vokiečių. 
O dabartinis karas parodė, 
jog Rusija yra vienintelė 
šalis, kuri savo tankais ga
li kirst skaudžius smūgius 
ir vokiečių tankams.
Lygumoj Gali Veikt ne Tik 

Nacių Tankai, bet ir
Sovietų

Tiesa, kad dauguma eu
ropinės Rusijos yra milži
niška, stebėtina lyguma. 
Juk didžioji jos upė Volga, 
praplaukdama 2,300 mylių 
nuo savo pradžios iki įsilie
jimo į Kaspijos Jūrą, viso 
nusileidžia tiktai 200 pėdų 
žemyn.

Bet toje lygumoje yra di
delių miškų, o keliai per 
juos ne tik ilgi, bet dažnai 
dumblini ypač rudenį ir pa
vasarį; taipgi lengva iš oro 
bombarduot pravažiuojan
čias priešo tankų eiles arba 
užpult juos iš pasalų.

Tankai tokiais dumbli
nais keliais, beje, dar galė
tų pravažiuot, jeigu ju nie
kas nekliudytų. Amerikonų 
spaudos k o r espondentai 
matė sovietinius tankus, ku
rie, būdami 40 tonų svorio, 
o bėgo per šviežiai išartus 
ir perlytus laukus su 30 
mylių greitumu per valan
da. .

Bet auto-sunkvežįjniams 
pravažiuot tokiais klam
piais miškų keliais tai labai 
sunku arba negalima. O 
auto-sunkvežimiai turi pri
statyt tankams gazoliną ir 
amuniciją, kad tankai galė
tų smarkiai ir plačiai veik
ti. Kada motoriniai sunkve
žimiai nepajėgia to padary- 

- ti, tenka arkliniais vežimais 
gabent tankams reikmenis; 
bet tokiais vežimais nepas
pės! pristatyt gana “paša- 

' ro” platesniem tankų veiks
mam.

Riusiios lygumoje yra ir 
daug klonių su neaukštais, 
bet stačiais krantais, kurie 
gali patarnaut kaip šląstai 
priešo tankams. Tų kloniu 
daubos rudenį ir pavasarį 
pasidaro vagomis plačių, iš
plūdusių upių.

Garsus tankų komandie- 
rius Ivanas Prošin, Sovietų 
Sąjungos Herojus (didvy
ris), — nors dar tik 23-jų 
metų amžiaus, — sutinka,

kad Rusija vis dėlto yra pa
togus plotas veikti tankams, 
bet ne tik priešo tankams, 
ale ir sovietiniams tankams 
prieš juos.
Sako, Artinasi Galas Tanko 

Viršenybei
Tankų komandierius Pro

šinas, tačiau, tvirtina, kad 
jau artinasi galas tanko 
viršenybei kaipo karo įran
kiui. Jis sako, jog dabar yra 
ruošiami nauji apsigynimo 
pabūklai, kurie nusmelks 
vokiečių tankus pražūčiai.

KAIP KOVOJAMA 
TANKAIS

Prošinas stengiasi iš
blaškyt klaidingą daugu
mos žmonių supratimą apie 
tankų kovas. Dauguma į- 
sivaizduoja, būk dideli bū
riai tankų iš vienos ir ant
ros pusės metasi, kaip pa- 
puolę, vieni ant kitų ir šim
tais bei tūkstančiais pleški
na vieni į kitus. Prošinas, 
dalyvavęs visuose didžiuo
siuose tankų mūšiuose nuo 
birželio 22 d., iki liko su
žeistas veidan, nurodo, jog 
tankų veikimas yra suderi
namas su artilerijos, pėsti
ninkų ir orlaivių veiksmais. 
Tankas atlieka jam paskir
tą pareigą pagal komandos 
įsakymą.

Tiesa, prisieina ir dido
kam tankų būriui tiesiogi
niai susikirst su priešo tan
kų būriu. Bet skaitlingiau- 
siame tankais mūšyje, ką 
Prošinas matė, viso dalyva
vo tik 300 tankų iš abiejų 
pusių.
TĖMYT PRIEŠO INTEN

CIJAS
Tankų koma ndierius, 

kaip ir kitų jėgų komandie
rius, turi ne tik vadovaut 
mūšiui, bet ir visuomet
stengtis atspėt priešo in
tencijas, sekamus jo pla
nuojamus veiksmus. Jei vie
na ir antra pusė turi maž 
daug lygiai jėgų, paprastai 
laimi ta pusė, katra tikriau 
atspėja priešo intencijas.

TANKŲ KOMANDIE- 
RIAUS PAREIGOS

Ką turi veikti tankų ko- 
mandiderius, tatai nušvie
čia Sovietų Herojus Proši
nas, pasakydamas, kokias 
pareigas jis turi atlikti, bū
tent:

Jis komanduoja ne tik sa
vo tanką, bet visą tankų bū
rį. Per radiją iš savo tanko 
jis turi kalbėtis su kiekvie
nu kitu tanku tame būryje 
ir duot patvarkymus. Jis 
veda kovą su priešu prieky
je, — kartais ir visomis pu
sėmis, — ir tuo pačiu laiku 
jis turi taip tvarkyt savo 
k o m anduojamus tankus,
kad jie nepastotu kelia savo 
uostininkams ,artilerijai ar 
kitoms jėgoms, su kuriomis 
tankų veikimas turi būt su
derintas.

Tikri visu tokių jėgų su
derinimai. tiesa, retai pasi
taiko. O kur iie, akivaizdo
je priešo žygių, būna nega-

išlaikyt jų dvasią. Štai kur 
tikriausiai išbandomi gabu
mai komanduojančio oficie- 
riaus.

KOMANDIERIUS TURI 
PAVADUOT BILE

VIENĄ
Tankų komandierius turi 

būt pasiruošęs pavaduot ir 
bile narį savo tanko įgulos, 
jei priešas užmuša ar su
žeidžia jį. Reiškia, tankų 
komandierius turi mokėt 
gerai šaudyt iš tankinės ka- 
nuolės ir iš kulkasvaidžių 
ir net vairuot-kėravot tan
ką.
ĮVAIRŪS TANKŲ VEIKS

MAI
Tankų komandieriui rei

kia įvairios rūšies suma
numų, kaip matysime iš se
kamų atsitikimų neseniai į- 
vykusių sovietiniame karo 
fronte.

Tankų būrio komandie
riui buvo įsakyta laukt vo
kiečių tankų eilės, kurie at
važiuos per siaurą protar
pį miške.

Tankų būrio komandie
rius sustatė * miške pavie
nius savo tankus iš vienos 
ir antros pusės kelio, ku- 
riuom trauks nacių tankai. 
Sovietiniai tankai turėjo 
veikt kaip partizanai. Jų 
būrio komandierius, be to, 
įsakė kiekvieno tanko ko
mandieriui elgtis pagal ge
riausią savo supratimą, sa
vo atsakomybe ir iniciaty
va.

Vokiečiai tikėjosi, kad ru
sų tankai bus sutelkti krū
von prieš nacių tankus. To 
nerasdami, jie drąsiai va
žiavo per mišką, o pasek
mės buvo tokios, kad ma
žesnis Sovietu tankų būrvs 
sunaikino didesnes vokiečių 
tankų jėgas.

Keliuose atsitikimuose di
dieji sovietiniai tankai, 
smarkiai puolė ant vokiečių 
kanuolių baterijų ir taip su
lamdė jas, sunaikino be sau-, 
dymų.

Štai dar kitas darbas, ku
rį sovietniai tankai gali at
likti ir atlieka.

Neseniai Sovietų kariuo
menė, mušdama atgal vo-< 

.kiečius centraliniame fron-- 

. te, atrado, kad vokiečių tan
kas užkerta vienintelį ga
limą kelią per mišką; ir 
nors tankas buvo apšlubin- 
tas, jis dar galėjo šaudyt. 

I Tada vienas didžiulis sovie- 
i tinis tankas, pritaikęs mo
mentą, visu smarkumu me
tėsi ant naciu tanko ir par
mušė jį ant šono. Čia jau 
vienas kareivis iššoko iš 
Sovietų tanko, pripuolė ir 
sudaužė vamzdžius parvers-, 
to nacių tanko. Sužalotas 
vokiečių tankas tada buvo
nustumtas šalin i miško pa
kraštį ir taip pašalinta 
skerspainė nuo raudonar
miečiu kelio.

J. C.

Jungtinėse Valstijose ant 
farmu gyvena 32,240,000 
žmonių, t. y., mažiau negu

limi, tada komandierius tu- trečdalis visų gyventojų.
ri vartot savo sma^enis ir
daryt, kas geriausiai gali
ma tokiose anvstovose. Jis, 
gali, pagal būtiną reikalą, 
pakeist įsakymų raidę, bet

Žmogus, išbuvęs 2 valan
das “mūviu” teatre, perlei
džia pro savo akis 175,000 
atskirų fotografijukių.
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HITLER MUST FALL-NOW!

“Don’t worry about him, he does that every time 
he sees a picket line.”

Halloween Dance in Detroit; Round-Up 
Of L D. S. and Chorus News

Only one question is before us in these 
days of war: one shall fall, Hitlerism or the 
United States—which shall it be?

Before everything else, that question 
must be answered before it is too late. Al
ready the bombs have dropped on and 
destroyed Madrid, Paris, Warsaw. Today 
they are dropping on London and Mascow. 
Tomorrow the streets of New York and 
Chicago may be tangled with debris be
cause our minds were tangled with confu
sion and we did not answer that question.

One shall fall, Hitlerism or the United 
States—which shall it be?

Repeatedly and branzenly the Hitler 
regime has announced its intention of con
quering the world. Openly and coldly the 
Hitler government has stated that demo
cracy is incapable of survival and must and 
shall be destroyed. The blueprints for our 
destruction are in Berlin. Shall we wait for 
them to go into effect?

The ambition of the fascists for world 
domination cannot be achieved without the 
destruction of our country, either by mili
tary might as was done in Spain, or by cor
ruption and stabbing from within as was 
done in France.

But our existence as a free nation is 
based upon another fact — the independ
ence and strength of the Soviet Union. Just 
as the world cannot be conquered without 
conquering us, so Hitler cannot conquer us 
without first destroying the Soviet Union.

The destruction of the Soviet Union is 
not the conquest of just another nation. It 
means the surrender of all natural and in
dustrial resources and reserves—everything 
that Hitler needs in order to destroy the 
United States.

Hitler has boasted that he is using a 
conquered Europe to battle Russia. Who can 
be so blind as to fail to see for what a con
quered Russia, within rowboat distance of 
the United States, will be used?

As long as the Soviet Union resists, so 
long shall the United States live. The day 
that shall see the fall of England and the 
Soviet Union shall see our doom’s day.

Time and events have demonstrated, 
again and again, that it is Hitler’s plan to 
conquer the world, one nation at a time, 
one front at a time. What is essential to 
defeat this plan, and to defend the United 
States, is to do everything possible to open 
up another front and in that way prevent 
the victory of Hitler in the battles that are 
now going pn.

The choice before us is ^startlingly clear. 
It is a choice between Hither and freedom, 
between subjugation and democracy. We 
must choose quickly, for it may be too late 
tomorrow. Alone, the United States cannot 
live in a world that is conquered by Hitler. 
Alone, we are doomed. But we are not 
alone, and the existence of an ally that is 
absorbing the strength and blood of the 
enemy, gives us the greatest chance history 
has given any nation.

We can now choose between joining in 
the struggle to smash fascism and build a 
peace based on freedom, security and de
mocracy; or we can sit idly by, wishfully 
dreaming, while Hitler consolidates a con
quered world and flings all its resources 
upon us—destroying us.

We must choose now. You do not barter 
with a rattlesnake poised to strike. You do 
not reason with a madman loading his gun. 
You do not try to swim peacefully with a 
ravenous snake. You realize that it is either 
you or him—and you act accordingly.

One shall and must fall—Hitlerism or the 
democratic people of the world — which 
shall it be?

The dead on the fields of Russia and in 
the cities of Moscow and London are telling 
you the answer in words that are louder 
than i words.

Hitlerism must fall. Open a new front.

Air-Raid Shelter De Luxe
THE MOSCOW SUBWAY

WHEN HARRIMAN AND BEA
VERBROOK, heads Of the 

American and British delegations to 
Moscow, had to interrupt their din
ner at the sound of the air raid 
sirens, they retired,” according to 
newspaper reports, “to a subway 
shelter where they completed their 
meal.” The chances are favorable 
that dessert was served in more 
palatial let alone safer surroundings 
than soup. For the builders of Mos
cow’s subway, called the Metro, tried 
to make dreams of marble halls 
come true. As the American Engi
neering News Record commented 
shortly after the opening of the 
Metro: "No subway has been so la
vishly decorated; no two stations 
are alike and all are finished in po
lished marble or granite; they are 
decorated with tile mosaics and with 
statuary and are brightly lighted 
with ornamental electric lights.” If 
Muscovites were proud of their sub
way when it was opened in May. 
1935, they must be even more so 
now in wartime when the Metro has 
proved, under a rain of bombs, that 
it can take it. So far the bombings 
of Moscow have resulted in amaz
ingly small loss of life. Muscovites 
can depend, when Nazi air assaults 
begin, not only on the shelters that 
exist in ffvery factory, school, office 
building, and apartment house, but 
on what is regarded as one of the 
biggest and best air raid shelters 
in the world.

Whether the Metro was originally 
planned’with the expectation that it 
would have to serve as a bomb 
shelter, Soviet authorities do not 
indicate that this was in the build
ers’ minds originally. Station plat- 
state, but the facts would certainly 
forms, now accommodatmg thou
sands of shelter seekers every time 
the air raid signal sounds, are from 
26 to 49 feet wide, and one is 72 
feet wide. None is less than 13 feet, 
in contrast to London and Paris sub
way platforms which are sometimes 
less than five feet in width; New 
York’s narrowest are about 11 ¥2 
feet. The stations themselves are 
enormous, very similar in size to the 
cavernous reaches of the New York 
Independent subways. They are ge
nerally agout 500 feet long. Okhotny 
Riad, the ‘Grand Central” station 
of Moscow is 558 feet long, 112 feet 
wide, and 42 feet high. Artificial 
ventilation is provided for every 
section of the subway and the air 
is changed and ozoned eight to nine 
times an hour.*

Since the first seven mile section 
was opened, the Metro has grown 
until it is over twenty-five miles in 
length. The third section, measuring 
almost nine miles, has been under 
construction; shortly before the Nazi 
attack, tunneling operations were 
completed and all the seven new 
stations built, bringing the number 
of Metro stations to a total of 
thirty-six. Not only the stations are 
used in air-raids, however. Evenings 
the trains stop running and the 

tr^ck space is available to those 
seeking shelter. In this connection 
the tunnel diameter of 18 feet which 
permits spacious cars to run on the 
tracks also provides room for bed
ding down the Moscow citizens. 
Strategically it is of importance 
that the third section of the Metro 
contains a line connecting the 
Kursk Railway Terminal with Is- 
mailovo, outside Moscow.

All the deep level stations (52 to 
115 feet below ground surface) 
which are especially used during air 
raids, have at least one triple set 
of 26 foot wide escalators. Those of 
the Kirovskaia station are 105 feet 
high on a thirty degree incline, re
puted to be the longest escalators 
ever bult.” It look the Moscow citi
zens the majority of whom are but 
recently urbanized, some little while 
to overcome their distrust of the 
strange moving starcases. But that 
May day when a special holiday was 

ALP Candidate Stresses Issue of Hit
lerism in Municipal Elections

ween the Mayor and the present 
City Council. It is up to the people 
in this election to change the situa
tion.”

Daniel Allen, ALP candidate.

Louis Weintraub
Daniel Allen, American Labor 

Party candidate for City Council 
from Brooklyn, opened his cam
paign headquarters, 44 Court Street, 

; Brooklyn, with an addresss to cam- 
, paign workers and friends.. He 
I stressed support of Pres. Roose
velt’s and Mayor La Guardia’s ag- 
ressive policy of all aid to nations 
fighting Hitlerism. Mr. Allen, in his 
opening remarks, declared that his 
platform would contain two major 
planks, "To support a policy of 
aggressive aid to the democracies 
and exposure of ’the do-nothing 
record of the present City Council’.”

"In the course of this campaign, 
I intend to make Hitler just as 
much a campaign issue as free 
milk in schools, more playgrounds, 

1 better housing and other municipal 
I matters,” Mr. Allen informed cam
paign workers and friends.

"I disagree strictly with those 
who claim that the war in Europe 
is of no concern to the voters of 
Ffcw York City,” Mr. Allen re
marked, "or claim to feel, that 
Democracy’s fight against Nazi do
mination is not of paramount im
portance in a municipal election.”

“I and my supporters will stress 
support of President Roosevelt’s ag
gressive policy of all aid to nations 
fighting Hitlerism. Mayor La Guar
dia is the chief spokesman for the 
President’s policy in this city. To 
make this policy effective, there 
must be the fullest cooperation bet
ween the Mayor and City Council.”

“Team-work between Mayor La 
Guardia and/the City Council is an 
absolute ‘must’ if the excellent prog
ram of municipal benefits for the 
city are to continue,” Allen stres
sed, "There is no team-work bet

declared in Moscow for the opening 
of the subway, the Metro has be
come a commonplace for Muscovites 
and a "must” on the calendar of 
visiting kolkhozniks and workers 
from other cities.

Soviet industry has regarded the 
Moscow subway as a major achieve
ment. The builders had to contend 
with numerous subterranean streams 
and quicksands and were seriously 
handicapped at the beginning by the 
lack of workers and specialists 
trained in subway construction. And 
yet six miles of the Metro were built 
in little over a year—a considerable 
feat; it took all of seven years to 
build thirteen miles of America’s 
outstanding subway, the Indepen
dent System in New York. Many of 
the people taking shelter in the Me
tro have shoveled dirt or poured 
concrete during one of the many 
subbotniks which brought the. sub
way to quick completion.

“As an official in the country’s 
largest union of civil service em
ployees, I will demand that the 
problems of these workers be con
sidered from the standpoint of their 
rights as citizens. I will continue to 
fight for the right of every civil 
service worker to join the organi
zation of their choosing. I will con
tinue to fight for the right of Sa
nitation and Transport workers in 
collective bargaining.”

Mr. Allen, a native of Brooklyn, 
is secretary treasurer of the New 
York District, State, County, and

Yes, my lassies’and laddies, that’s 
the thing of įhe most interest in 
these parts. So, we say, what kind 
of an affair is that going to be? 
Well, well, if you haven’t been to 
one of the chorus Hall-o-ween 
dances, you’ve been missing some
thing, for if all of the going ons 
of one of these affairs were to be 
enumerated it would take so much 
time, so we’ll give you some of the 
highlights of the plans.

First of all the Fun of the evening 
is going to be the kissing booth re
vived by popular demand of the 
males and the danisels are not 
kicking either. Prizes have been set 
for the people that come in costume 
and man you should*Scar what they 
are. But we’ll let that be a secret 
for you to find out when you-come.

Lovers of fun and frolic should 
neVer miss this gala doing so this 
next Saturday November the First 
put on that costume and show it off 
at the Porter hall when the Liths 
of Detroit will be doing it up in the 
right shade. Don’t forget to put on 
those dancing shoes for where we 
have that good'orchestra we should 
have someone to shag to those notes 
or all will go for nought.

Weenie, weenie, weenie .. . No, 
wasn’t starting in a song just count
ed the number of dogs one of our 
chorus members was going to eat 
this coming Saturday at the annual 
Weenie roast given by the chorus. 
You see Sfolks the bunch is going 
to get out and try to do justice to 
those luscious bits of browned meat 
set in the halves of a toasted bun. 
Saturday evening at 8:00 p. m. the 
cars leave from Porter hall for the 
roast and those that want to come 
please be there promptly. The place 
of the roast is going to be witheld 
by the entertainment committee till 
the last moment so that it would be 
more intriguing. They tell me it’s 
going to be at one of the most 
ideal spots. Come prepared for a 
rough and tumble evening and don’t 
say that I didn’t warn you.

Coming to the fall season we see 
that we have a very good bit of en
tertainment cut out for our group. 
First is that there will be very few, 
if any, week-ends that will be open. 
Just looking our calendar over we 
see that Nov. 2nd we sing at the 
Radio Concert given by the Lith. 
Radio Club. On the following Sa
turday, the 8th, the Hall committee 
is giving a supper at the Porter 
hall. The proceeds of this annual 
affair is used to help keep up the 
expenses that are accumulated by 
the hall.

November the 9th we journey to 
Cleveland to fill out their concert 
and the following week our own 
concert will be held at the Lith. 
hall. Members don’t forget to come 
to rehearsals and1 keep up with the 
times and doings.

Any club that can offer you such 
a fine array of entertainment must 
be very much alive so get in on the 
activities of the Aido chorus by at
tending the rehearsals held each 
Sunday 1 p. m. at the Porter hall. 
Friday evening a special session is

Municipal Workers of America, CIO.
Prior to the inception of the 

Greater New York council, Mr. 
Allen served as Vice-President of 
the New York State Industrial 
Union Council. He was also one of 
the founders of the State, County, 
Municipal Workers of America.

Mr. Allen’s campaign headquar
ters, 44 Court Street, is managed by 
Ray Torr, editor of the Pilot, the 
weekly newspaper published by the 
National Maritime Union, which was 
acclaimed by labor editors as the 
best labor, weekly jŲęjr .the country. 

being held for the benefit of the 
boys. All the fellows that don’t 
work on the afternoon shift are 
urged to attend, starting time is 
7:30 p. m. Now one more thing— 
the chorus is scheduled to sing on 
the radio thjs Sunday so all mem
bers are to be at the studios at 8 
a. m. The studios are on Hamilton 
just off of the Grand Blvd.

Balls of fire, that’s the word that 
describes the progress of the L.D.S. 
bowling league here in Detroit. Here 
it is the fifth week of bowling com
pleted and the league will have to 
expand to make room for more keg- 
lers, more and more show up for 
the morning tilts. If alleys can be 
gotten we will have - ten teams in
stead of the original eight, and that 
is a good sign for it shows that we 
are getting more and more new 
people into the L.D.S. One of these 
days the sleepy Detroit branch is 
going to make an announcement of 
a mass of new L.D.S. members, so 
all of you branches (take heed. One 
thing that is very evident in the 
movement here is that we can’t get 
the members to attend the meetings, 
this is one thing that is holding 
back the branch immensely. A call 
is going out for this coming meeting 
and if it is earthly possible please 
be one of the faithful and attend. 
Many things have to be taken care 
of and if we don’t get together they 
will just keep slipping and the first 
thing we’ll know there won’t be any 
bowling or any other activity which 
requires cooperative action.

Among the many pleasant things 
that happened in the past few weeks 
was the return of Tony Jakstys, 
who has been in California for the 
past six months. Ray Lyben dropped 
in on us for just a couple hours 
from his camp at Fort Monmouth. 
His stay was very short for he had 
to be back in camp on the Monday; 
so very few of us had a chance to 
even see him.

Johnny Smith Jr. celebrated his 
birthday Oct. 12th and almost got 

,ye correspondent in dutch. Johnny 
has been doing quite a bit of musi
cal arranging for the girls ensemble 
and has been doing a grand job of 
it, continue the good work and may 
you have many more happy and 
prosperous! birthdays!

Now this is something that was 
very pleasant to hear, Ray Sharkis 
is to be married in the very near 
future. Is that the reason that you 
have been missing lately Ray? 
We’re all looking forward to the 
day that you return to the tenor 
section, and may your step in matri
mony be a happy one. Last Sunday 
the tenor section had one of its big 
days, 'Well, when you have six te
nors there you really got something. 
I hope Tony Bartkus does not take 
it too hard that he was not intro
duced to the assembly for it was 
unintentional; you see, he’s been at 
the rehearsals quite a few times but 
lašt Sunday .was the first time he 
sang with us.

By the way, Ray Lyben has a 
birthday coming up October the 
27th. Last Sat. evening the women’s 
organization gave a supper at the 
Porter hall, of which the proceeds 
went to the Medical Aid for the So
viet’s fund. That affair turned out 
to be very successful and everybo
dy commented on the very fine sup
per that was served. A few of the 
membership turned out for the af
fair and those that did had a swell! 
time. So till the next event I’m1 
still your-----  Ipklinger.

Barber — You are losing 
hair very fast. Are yoll doing 
thing to save it?

"Yes. I am getting a divorce.

Anna Kaskas Sings 
At Town Hall

NEW YORK, N. Y. — Anna Kas
kas, famous Lithuanian-American 
contralto of the Metropolitan Ope
ra Association, makes her next ap
pearance in New York at the Town 
Hall, on Sunday, November 2.

Her program will feature such 
songs at Schumann’s "Frauenliebe 
und Leben,” Henri Duparc’s "Chan
son Triste,” Les Papillons and Le 
Charme by Ernest Chausson, The 
Journey by Glinka and Before My 
Window by Rachmaninoff and seve
ral others.

Tickets for the concert range 
from 83c to $2.00. H. G. Schick at 
the piano.

Beware of the Glamour
Girl, Men!

LONDON. — Posters displaying 
pictures of beautiful girls have been 
posted in barracks all over England1 
"Keep away from girls like these” 
they say, and “These girls are dan
gerous.” Some of the girls, are bar
maids. Others are dance hostesses. 
Girls classed as aliens are easy to 
watch. Main difficulty of the police 
is in rounding up girls who have 
British nationality but arc of foreign 
origin. These, it is suspected, often 
are employed as spies.

Grand Opera at 
Popular Prices

The series of popular-priced grand 
opera under Alfredo Salmaggi’s di
rection at the Brooklyn Academy of 
Music, Lafayette Avenue, continues 
tomorrow night (Saturday, October 
25), with Puccini's “La Boheme*.”

Making the current season’s first 
appearance will be Josepha Cheko
va as Mimi, Diana Grant as Mu- 
setta, and Eugene Conley as Rodolfo. 
Associate roles include Angelo Mon- 
terosa as Marcello, Nino Carboni as 
Colline, Luigi Dalle Molle as Schau- 
nard, Francesco Curci as Parpignol, 
Fausto Bozza as Benoit. Gabriele Si- 
meoni conducts.

Bizet’s “Carmen” is the bill for 
Saturday evening, November 1.

Box-office scale remains: 50c, 77c, 
99c (plus tax). All seats are re
served and are now available at the 
Brooklyn Academy of Music box
office (Sterling 3-6700).

Curtain for all performances at 
8:30. •

America ON Guard!
Above is a reproduction of the 

Treasury Department’s Defense 
Savings Poster, showing an exact 
duplication of the original “Minute 
Man” statue by famed sculptor 
Daniel Chester French. Defense 
Bonds and Stamps, on sale at your 
bank or post office, are a vital part 
of America’s defense preparations.

Take Steps to 
Train Nurses

Immediate steps to train 25,000 
"nurse aides” in New York State as 
a defense precaution was announced 
last Sunday by Lieutenant Governor 
Charles Poletti, Coordinator Council, 
in his weekly defense program, "Re
port to the People” heard over radio 
stations.

I A survey of the trained nurse si
tuation in the state has uncovered i 
a serious shortage, Mr. Poletti said.; 
The survey also indicated hospital 
facilities in the state can be increas
ed, by 22,000 beds without additional 
buildings, collaborating with the 

. State Health Preparedness Commis- 
Į sion, in coping with these and other 
health defense problems.

"We do not intend to repeat the 
errors of the last*World War”, Mr. 
Poletti said. "Many of you will re
member health problems were then 
handled in a rather haphazard man
ner.”

The Council plans to avoid repeti
tion of such a situation by organizing 
doctors, dentists, nurses, pharma
cists, hospital administrators, labora
tory technicians and others through
out the State. Already county com
mittees have^ been formed. Red
Cross facilities checked and physi- 

your'eians and nurses registered in pre- 
any- paration for any emergency.

Other problems being worked out 
by the Health Preparedness Commis-

Here
'N 

There
Seventeen thousand freedom lov

ing Americans recently jammed Ma
dison Square Garden to watch a 
gala parade of screen, stage, and 
radio stars do their bit at the 
Fight for Freedom Committee’s 
“Fun to be Free” revue.

The presence of such outstanding 
names as Helen Hayes, Talullah 
Bankhead, Merle Oberon, Jack Ben
ny, Eddie Cantor, Geo, Jessel, Car
men Miranda, Ethel Merman, etc. 
inspired Burgess Meredith, chair
man of the affair, to challenge the 
rival America First Committee to 
produce a show with half as much 
of America’s talent. To date the 
challenge has not been accepted nor 
do we ever expect to see it accept
ed. In fact, for their next rally at 
the Garden the America Firsters 
have managed to obtain such out
standing entertainers as Chas. Lind
bergh, Sen. Wheeler, and John 
Cudahy. The Garden will be an 
ideal spot to grab a nap the night 
of Oct. 30. I, can solemnly guarantee 
that you wont be awakened by 
laughter, music, or merrymaking.

• • •
Glenn Miller is keeping the prom

ise he made Sonja Henie out in 
Hollywood or Sun Valley. Story is 
that Glenn told Sonja that if -there 
ever was anything he could do for 
her, she shouldn’t hesitate to ask. 
The crowds at the Brooklyn Foot
ball games are the benefactors of 
Miss Henie’s non-hesitant nature 
with the Miller band giving out bet
ween halves and setting Ebbcts 
Field a’rockin’. You see , Sonja’s 
husband happens to be Dan Top
ping, owner of the Dodgers. So-----
you figure out the rest for yourself.

• • •
The Eberle family, which is ra

pidly taking its place among jaz- 
zdom’s famous clans (Crosbys, Dor
seys, and Boswells) with brothers 
Bob and Rae holding down the 
vocals for Jimmy Dorsey and Glenn 
Miller has made still another contri
bution to the orchestra world. Bro
ther Jack Eberle has left his father’s 
clam bar to sing with Harvey Mc
Intyre’s new crew. If that name 
Eberle means anything, Mr. Mc
Intyre and his band are in the bag.

• • •
MGM is evidently expecting an 

early release from the army for 
Jimmy Stewart. They have already 
lined up a story and production for 
their famous star. In the meantime 
Tony Martin, Bill Orr and William 
Holden will swap their dress suits 
for denim any day now. While on 
the subject of Hollywood’s men let 
us point out that the movies colony 
has a female surplus of about 3,000. 
What with Uncle Sam and Dan 
Cupid taking a haevy toll of the 
bachelors, the few remaining “Lone 
Eagles,” among them John Howard, 
Bob Montgomery. Buzz Meredith 
and Ceasar Romero, aren’t looking 
forward to an over abundance of 
sleep these nights.

• • •
With Joltin Joe Dimaggio, tin pan 

alley’s great tribute to a great 
American hero selling as fast as 
they can print it, we are looking 
forward to some enterprising song
writer taking advantage of the foot
ball season and coming up with 
something like “Jarrin’ John Kim
brough” or “Tearin’ Tommy Har
mon.”

• • •
Y’ou Can’t Afford to Miss:

Darryl Zanuck’s thrilling repro
duction of the Dunkirk evacuation 
in “A Yank in the RAF...”

Geo. Abbott’s sparkling “Best 
Foot Forward.” It’s brimming over 
with youthful vitality. The perfect 
counterpart for the dreary head
lines. ..

Time and Life’s great air show 
“The March of Time” which has 
returned for the 1941 season. Tune 
in Thursday evenings at 8:30 for 
thrilling reenactments of the week’s 
happenings.

Jimmy Dorsey’s new Decca release 
which has back to back "Moonlight 
Masquerade” and “Wasn’t it You.” 
A two for one bargain that is des
tined for best seller ranks...

• • •
Overheard on one of Eddie Cant

or’s programs:
Cantor. Why, it’s the Mad Rus

sian!
Russian: Boy, and are you lucky 

we Russians are Mad ...
—Max Weintraub.

sion, he said, include:
Establishment of a means whereby 

communities will not be depleted of 
their health resources in a crisis.

Formation of mobile emergency 
squads of physicians, surgeons and 
nurses for quick transportation to 
any area of trouble.

A program of medical care for 
workers in defense industries.

A coordinated plan of health in
struction for civilians in preventive 
medicine, sanitation and first aid.

A reserve of drugs, surgical sup
plies and serums sufficient for any 
emergency need.

Eyestrain
Mike: “What is the difference bet

ween vision and sight?"
Pat: "Remember those girls we

had out last night?”
Mike: "Yes.”
Pat: "Well, the one I was with 

was a vision, but the one you was 
with was a sight.”
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Vienaaukštė Amerika
Rašo I. Ilfas ir E. Petrovas 9 — 16 —41------— 34

Paterson, N. J.

(Tąsa)
Ūždamos ir staugdamos lėkė į mus 

sunkios sidabrinės autocisternos su pie
nu. Jos vežė pieną septyniems milijonams 
New-Yorko gyventojų. Kūnas pagaugais 
nueina, kai priešais pasirodo didžiulė pie
no mašina, artėjanti vėjo greitumu. Ypa
tingai puikios cisternos naktį, kai apve
džiotos žalių ir raudonų žibintėlių grandi
mis, nesustodamos lekia į New-Yorką. 
Septyni milijonai žmonių nori gerti pie- 

’ no, ir reikia laiku pristatyti.
♦ Dar didingiau atrodo su specialiais pri

kabinimais sunkvežimiai, vežą iškarto 
tris ar keturis automobilius. Atstumu, 
pavyzdžiui, ligi tūkstančio mylių perve
žimas sunkvežimiais yra pigesnis, negu 
geležinkeliais. Ir vėl ant mūs atlekia au
dra, šį kartą žėrinti laku ir nikeliu. Mes 
nuo nepakenčiamo žvilgėjimo užmerkia
me akis ir važiuojame toliau,

Keliai — vienas puikiausių Amerikos 
gyvenimo reiškinių. Kaip tik gyvenimo, 
o ne vien technikos. Jungtinės Valsty
bės turi šimtus tūkstančių mylių vadina
mųjų High ways, aukštosios klasės kelių, 
kuriais vyksta reguliarus autobusų su
sisiekimas. Autobusai lekia pagal tvar
karaštį šešiasdešimt mylių greitumu ir 

» kelionė jais du kartu pigesnė, kaip ge
ležinkeliais.

Kiekvienu paros laiku, kiekvienu me
tų laiku, pačią bjauriąją darganą Ame
rikoje pašėlusiai lekia keleivių autobu
sai. Kai naktį matai atlekiant per dyku
mą sunkią ir baisią mašiną, nejučiomis 
prisimeni Bretgarteno pašto diližanus, 

‘ valdomus padūkusių vežėjų.
Autobusas lekia žvyruotu plentu. Jis 

perverčia stambius titnago gabalus, o 
mažus velka su savimi. Pavėlavimo ne
gali būti. Kur mes? New-Mexico štate. 
Greičiau, dar greičiau! Jaunas šoferis 
paleidžia garo. Karlsbadas, Lordsburgas, 
Las-Kruzes. Mašina prisipildo ūžesio ir 
vėjo, kuriame besnaudžią savo sėdynė
se keleiviai staiga išgirsta didžiąją Ame- 

, rikos žemyno melodiją. 4

Amerika guli ant didžiulio automobi
lių kelio. I

Kai užmerki akis ir mėgini atmintyje 
atgaivinti šalį, kurioje išbuvai keturis 
mėnesius, — matai ne Vašingtoną su jo 
sodais, kolonomis ir pilnu paminklų rin
kiniu, ne New-Yorką su jo dangorai
žiais, skurdu ir turtu, ne San-Francisko 
su jo vingiuotomis gatvėmis ir kaban
čiais tiltais, ne kalnus, ne fabrikus, ne 
kenjonus, o kryžkelę ir gazolino stotį 
vielų ir reklaminių plakatų fone.

SKYRIUS 11.
MAŽAS MIESTAS

Mes sustojame mažame mieste ir vais
tinėje papietavome.

Čia reikia paaiškinti, kas yra mažas 
Amerikos miestas ir kas per vaistinė, 
kurioje galima papietauti. Šią istoriją 
galima pavadinti: “Provizorius be misti
kos arba Amerikos vaistinės paslaptis”.

Kai stambūs Amerikos biznieriai, ieš
kodami pelno, atkreipė savo akis į vais
tinių reikalą, pirmiausiai juos sudomino, 
ką veikia už savo užtvarų provizoriai.

Ką jie ten taip trina grūstu vėliais sa
vo fajansiniuose indeliuose, oriai surau
kę veidus? Vaistus? Na, kiek šių vaistų 
pasaulyje esama? Penkiasdešimt, šimtas, 
na, pagaliau šimtas dvidešimt! šimtas 
dvidešimt karštį mažinančių, erzinančių 
ir skausmą tildančių vaistų! Kam gi juos 
gaminti naminiu būdu vaistinėse? Juos 
reikia gaminti masiniu būdu fabrikuo
se.

Nuo to, kad vaistus ėmė gaminti fab
rikuose, ligoniui geriau nepasidarė, — 
vaistai neatpigo. Bet provizoriai neteko 
savo uždarbio. Tą uždarbį užgrobė vais
tų fabrikantai.

Norėdami padidinti savo pajamas, pro
vizoriai, užsimovę baltas kepuraites, ėmė 
pardavinėti saldžius ledus, gaivinančius 
vandenis, smulkią galanteriją, žaislus, 
papirosus, virtuvės indus, — žodžiu, 
stvėrėsi visko.

(Bus daugiau)

Europos kontinente Hitlerio 
vadovybėje eina kova už su
naikinimą milijonų žmonių 
gyvybių, turto ir civilizacijos 
tvarinių, už panaikinimą žmo
gaus teisių ir demokratijos su- 
trempimą.

Iš antros pusės, tam pačiam 
kontinente Stalino vadovybėj 
ir Sov. liaudies herojiškomis 
pastangomis vedama žut-būti- 
nė kova už pastojimą kelio 
Hitlerio barbariškiem žygiam.

Tad kam rūpi civilizuoto 
žmogaus teisių apgynimas ir 
nugalėjimas barbarų fašistų, 
yra šventa 
kas kuom 
jungai jos 
se.

pareiga padėti, 
išgali, Sovietų Są- 
didvyriškose kovo-

Todėl

Elizabeth, N. J. nas skiriamas vajininkų išlai
dų padengimui. Būkite visi ir 
visos. Ukrinas.

Suėmė Falšyvų Pinigų 
Platintojus

Tūlas laikas atgal policija 
sučiupo netikrų pinigų platin
toją Vincą Butvinską. Pas jį 
rasta daug netikrų dvidešimti
nių. Butvinskas suareštuotas 
ir turės išduoti savo bendra
darbius.

x V. Butvinskas iš amato yra 
barberis ir kelius kartus buvo 
areštuotas už butlegerystę.

Apie Bangos Chorą
Draugės ir draugai bangie- 

čiai, ar ne laikas jau baigti 
vakacijas ir pradėti dainuoti 
liaudiškas dainas? Visi šituo 
plausimu turime susirūpinti ir 
rimtai apkalbėti Bangos Cho
ro ateities likimą. Banga ban
guoja per su viršum dvidešimt 
metų ir ant toliau turi Ban
gos Choras gyvuoti.

Trumpu laiku choro komi
tetas šauks choristų susirinki
mą ir pradės tvarkyti choro 
reikalus. Visi dalyvaukite.
“Laisvės” Vajus New Jersey

Šiemet susikirto ketumi va- 
jininkai: draugai A. Stripei- 
ka, K. Žukauskienė, K% Čiur- 
lis ir Lietuvių Literatūros 
Draugijos 136 kuopa. Tai visi 
dideli generolai ir kaip ma
tyti, tai smarkiai kertasi. Vie
nas vieną dieną pirmoje vie
toje stovi, kitas kitą dieną. 
Kas iš to išeis, kuris laimės, 

x tik ateitis parodys. Aš nuo 
savęs visiems vėlinu geriausio 
pasisekimo, o ypatingai A. 
Stripeikai.

Kaip Stripeikai vajus seka
si po New Jersey kalnus ir 
lygumas? Spalių 12 dieną iš
važiavome vajaus reikalais 
pas ūkininkus ir vertelgas, ku
rie gyvena tarp didelių kalnų 
ir pakalnių. Pasekmės buvo 
neblogos, o ypatingai, kad ga
vome naujų skaitytojų.

Kadangi vajaus reikalais 
pasidaro daug išlaidų, tai tam 
tikslui yra rengiamas balius, 

kiuris įvyks spalių 26 dieną, 
408 Court St. šio baliaus pel

Philadelphia, Pa.
Iš Veikimo

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos užbaigė di
doką darbą, surengdamos 
“Laisvės” naudai pikniką. Tai 
jau rodos 16-tas metinis pa
rengimas. Pirmas piknikas į- 
vyko 1925 metais, Cambridge, 
N. J. Piknikus vykdėm Cam
bridge, Vytauto parke, West
ville parke, Pitman parke ir 
Mikolaičio parke dabar, šiose 
vietose “Laisvei” davė gražios 
paramos, o žmonės smagiai 
laiką praleido. Didžiausias 
piknikas, į kurį daugiausiai 
svieto sutraukėm, tai buvo Al- 
sum Parke-Pitman, N. J. Apie 
šį parką žmonės dar ir dabar 
kalba. Tai buvo gražus par
kas.

Jei vienybė būtų buvus tarp 
lietuvių ir kultūrinis suprati
mas, tai Philadelphijos lietu
viai seniai galėjo įsigyti pana
šų parką su atostogų įtaisymu. 
Lietuvius slėgia svaigalai ir 
individualizmas.

“Laisvės” Bankietas
Pereitame visuotiname na

rių susirinkime nutarėm rengti 
bankietą ateinantį pavasarį. 
Išrinkta komisija nusamdyti 
salę.
IŠ Visuotino Organizacijų Na

rių Susirinkimo
Spalių 18 d. įvyko visuoti

nas organizacijų narių susirin
kimas, į kurį atsilankė gero
kas skaitlius narių.

Čia buvo išduotas “Laisvės” 
pikniko raportas su geromis 
pasekmėmis. Susirinkimas nu
sitarė surengti 3-jų d jenų ba- 
zarą bendrai su rusais Sovie
tų Sąjungos medikalei pagel- 
bai. Išrinkta komisija. Darbas 
tuojau bus pradėtas rinkti 
daiktus ir aukas pinigais. Vė
liau bus pranešta datos. Da
bar progresyvio judėjimo žmo
nės turėtų susidomėti ir mes

tis į šį svarbų darbą ir rinkti 
aukas, daiktus.

Bendros lietuvių darbinin
kiškos organizacijos paaukojo 
sekantiems svarbiems reika
lams: Sovietų Sąjungos medi
kalei pagelbai $100; Partijai 
$50; “Vilniai” $25; Ispanijos 
pabėgėlių pagelbai $10; 
Tarpt. Darb. Apsigynimui 
$10; Browderio išlaisvinimui 
$10. Viso išaukota $205.

Nutarta laikyti visuotinus 
susirinkimus kas mėnuo šešta
dienio vakarą. Bus pranešta 
per spaudą, kurį šeštadienį.

Koncertas ir Balius

Lapkričio 1-mą dieną, lietu
viai, rusai, Ukrainai, lenkai ir 
kroatai rengia gražų koncertą 
ir balių, Muzikalėje Salėje, 
Tilton ir Allegheny Ave. — 
Richmonde, 7 :30 vai. vak. Į šį 
parengimą lietuviai turėtų, ko 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
paremti medikalę pagelbą.

Ginti Ameriką ir Sukrušinti 
Hitlerišką Barbarizmą Ma

sinis Mitingas

Lapkričio 14 d. Philadelphi
jos organizacijos rengia dide
lį masinį susirinkimą, Conven
tion Hall, 34-tos ir Spruce 
gatvių, 8 vai. vak. Šiose pra
kalbose kalbės du žymiausi 
kalbėtojai: Wm. |Z. Fosteris ir 
James W. Fordas. Įžanga 60, 
30 ir 10 centų.

Į šias prakalbas lietuviai 
turėtų eiti, platinti iš kalno ti- 
kietus ir raginti žmones. Turi
me sutraukti 20,000 svieto. 
Tai bus labai svarbios prakal
bos; o jos įvyksta penktadie
nį, puikiausioj Philadelphijos 
salėje.

Kaip matot, darbininkiškos 
organizacijos u ž š i brėžusios 
daug gerų ir labai svarbių 
darbų atlikti.

Mes turim daugiau darbuo
tis ir turėsime dirbti, kad pa
dėti greičiau sumušti pasau
lio baisūną — nacizmą-fašiz- 
mą. Draugės ir draugai, lan
kyki! susirinkimus ir mūsų pa- 

-rengimus. Rep.

Amerikos moterys, 
suprasdamos Sovietų Sąjungos 
kovos svarbumą ir Hitlerio 
žygių pragaištingumą, stoja 
S. S. pagalbon, kad jos ka
rius aprūpinus šiltomis drapa
nomis. Nuo to humanistinio 
darbo neatsilieka klasiniai są
moningos Amerikos lietuvės 
moterys, kurios susitelkusios į 
grupes renka pinigus, perka 
vilnas ir mezga svederius dė
lei Sovietų karių.

Nuo to prakilnaus darbo 
neatsilieka ir Patersono lietu
vės moterys, šio taip gražaus 
darbo priešakyje atsistojo dd. 
M. Aliukonienė ir S. Bimbie- 
nė, kurios jau surinko gero
ką pluoštą pinigų nupirkimui 
vilnų, ir pradėjo mėgsti sve
derius.

Jom pagelbėti mėgsti apsi
ėmė šios draugės: O. Kerše- 
vičienė iš* Passaic, O. Denis iš 
Clifton, K. Aučienė iš Fair
lawn ir Bingelienė iš Pater
sono.

Bet tai permažai. Todėl yra 
prašoma, kad ir daugiau mo
terų stotų į talką virš mimi- 
mom draugėm ir tuomi pri
sidėtų prie pagalbos Sovietų 
Sąjungai.

Norėtųsi pakviesti prie šio 
kilnaus darbo lietuvių mote
rų kliubas, kuris Patersone gy
vuoja.

Kadangi aukų rinkimas 
dar nepasibaigė šiam tikslui, 
tai aukotojų vardus paskelbs 
pačios draugės, • kuomet 
baigs darbą.

šį pranešimą aš rašau 
todėl, kad draugės neturi
ko rašyt, nes užimtos su sve- 
deriais. Jos sako, tu rašyk, o 
mes megsime. s

tingai laukiame ‘daug svečių 
iš Shenandoah apylinkės, St. 
Kuzmickas buvo pasiėmęs 50 
tikietų, bet gavau greitą pra
šymą, kad dar 25 tikietus pri- 
siųsčiau. Nanticoke per drau
gę E. Cibulskienę taipgi gra
žiai atsižymi, šiemet, atrodo, 
ir kitos kolonijos atsižymės, 
skaitlingai dalyvaudamos ban- 
kiete.

O mūsų gaspadinės sušilu
sios rūpinasi, kad svečiai bū
tų patenkinti ir aprūpinti ge
rais valgiais. Girdėjau gaspa- 
dines kalbant apie grybus. 
Tad, be abejonės, bus ir gry
bų užtenkamai ant stalų ir 
kitokių prieskonių. Kurie da
lyvaus, nesigailės. O tie, kurie 
buvo pereituose dviejuose 
bankietuose, gerai žino, kad 
mūsų publika būna aprūpinta 
gerais valgiais ir gėrimais. Bus 
šokiai ir gera programa. Da
lyvaus Wilkes-Barre Lyros 
Choras, S. Kuzmickas ir V. 
Kuzmickienė iš Shenandoah.

Bankietas prasidės 6 vai., 
vakarienė 7 vai. vakare. 
L.D.S. 10 Apskr. Sekr.,

o

Rochester, N. Y
Geddy J, Vaitas parvažiavo 

ant vakacijų iš Uncįe Sam ar
mijos ant 21 dienos. Jis tar
nauja Beggs Field, El Paso, 
Texas, prie Air Force. Išsikal
bėjus su Vaitas, jis nesiskun
džia kokiais nors blogumais.

už-

tik 
lai-

J. Bimba.

Philadelphia, Pa.
Nepaprastai Svarbus lietuvių 

masinis susirinkimas i
Philadelphijos Lietuvių Dar

bininkiškų Organizacijų Vei
kiantysis Komitetas šaukia vi
sų Philadelphijos ir apylin
kės lietuvių nepaprastą masi
nį susirinkimą lapkričio 2 d., 
sekmadienį, 2 vai. po pietų. 
Tai bus susirinkimas, kuriame 
išgirsime platų pranešimą 
apie šio baisaus karo eigą, 
apie nacių pavergtą Lietuvą 
ir kitus kraštus. Apie tai, ką 
Jungtinės Valstijos žada ir 
turi daryti šiame momente.

Tais klausimais prakalbą 
pasakys Antanas Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. šis susirinki- 
mas-prakalbos įyyks Letuvių 
Svetainėje, 928 E. Moyamen- 
sing Ave. Įžanga visiems vel
tui.

Kviečiame visus lietuvius be 
skirtumo pažiūrų bei įsitikini
mų dalyvauti.

Rengėjai.

Wilkes-Barre, Pa
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo 10 Apskričio meti-j 
n is bankietas, kuris yra ren- į 
giamas lapkričio 2 d. Progre
syvių Kliubo svetainėje, jau 
artinasi. Jau liko tik virš sa-. 
vaite laiko. |

Bankieto tikietai gerai pla-^ 
tinasi. Per paskutinius du 
bankietu buvo labai daug Jr ' 
gražios publikos, bet šiemet, 
atrodo, bus dar daugiau. Ypa-(

geras, dirba 
į dieną. Po 
gali eiti, kur 
jį dar siųs į 

mėnesių

su A. Jenne-
Valtai laisvi 

vedybos buvo 
bet civilės.

Sako, maistasA 
tik 6 valandas 
darbo liuosas ir 
tik nori. Sako,
mokyklą ant šešių 
apie Chicagą kur nors. Tikisi 
sugrįžti ant Kalėdų kelioms 
dienoms.

Ve»tuvė«
Spalių 11 d. apsivedė Do-

rothy Vai tu k ė 
jahn. Kadangi 
žmonės, tai ir 
ne pas kunigą,

Spalių 4 d. apsivedė J. Gu- 
delavičius su Matijuniuke. 
šliūbą ėmė bažnytinį.

Jaunavedžiams linkiu ilgo 
ir laimingo vedybinio gyveni-

P. Žirgulis.mo.

Parengimų Komisijoms
Valdžios yra įsakyta visoms organizacijoms ruo

šiant pramogas su įžanga ant bilieto spausdinti tak
sus ir surinktus taksus ant įžangos bilietų tuojau po 
parengimo reikia sumokėti federalei valdžiai. 
Collector of Internal Revenue.

Didesniuose miestuose yra Collector of Internal 
Revenue, jų skyriai yra centraliniuose paštuose. Ma
žesniuose miestuose galite pasiklausti savo pašte ir 
jie nurodys kur pasiųsti taksus.

“Laisvės” spaustuvė gavo valdžios pranešimą, 
kad spausdinant įžangos bilietus turi būt ant bilieto 
pažymėta taksai.

Taksai mokasi nuo 10c. ir nuo frakcijos. Pavyz
džiui, kada įžanga yra 10c., su taksais — 11c. įžan
ga 15c., su taksais 17c., įžanga 20c., su taksais 
— 22c. ir tt.

Parengimų komisijos turėkite mintyje, kad duo
dami spaudai įžangos bilietus, turite priskaityti tak
sus.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
a

LAUKIA JŪSŲ
Dienraštis “Laisvė” laukia naujo skaitytoj aus nuo kiekvieno 

seno skaitytoj aus. Jums, senas “Laisvės” skaitytojau, dienraš
tis “Laisvė” patinka. Jis patiks ir jūsų draugui ir jūsų kaimy
nui. Tik pakalbinkite juos užsisakyti “Laisvę.”

, f j • / . I

Kontestantų surašė matome eilę gerų “Laisvės” patriotų, ku
rie gavo po keletą, po desėtką ir po daugiau naujų skaitytojų 
savo dienraščiui. Po vieną skaitytoją lengvai gali gauti kiek
vienas.

Aišku jog Tamsta norite, kad “Laisvė” pasiektų kuo plačiau
sias minias žmonių., Norite, kad teisybės žodis ateitų į kiek
vieno lietuvio namus. Norite, kad apšvietą siektų kuo plačiau
sia. Jūs savo norus galite įvygdyti gaudami “Laisvei” nors vie
ną naują skaitytoją.

Tūkstančiai senų “Laisvės’’ skaitytojų, jei visi gautų nors po 
vieną naują skaitytoją, tai mūsų dienraštis būtų stiprus finan
siniai ir moraliai. Linksma ir gražu būtų visiem. O tai atsiekti 
yra visai lengva. Gaukime visi nors po vieną naują skaitytoją 
ir tai bus atsiekta.

Keletas žmonių, kad ir labai pasiaukojusių, dirbdami per iš
tisus vakarus ir šventadieniais jokiu būdu negaus tiek naujų 
skaitytojų kiek jų galėtume gauti jei visi “Laisvės” skaitytojai 
išmintingai pažvelgtų į tą didelį reikalą, į tą neapsakomai svar
bų reikalą ir pasirūpintume gauti nors po vieną naują skaitytoją.

Daugelis miestų dar neįstojo į kontestą gavimui “Laisvei” 
naujų skaitytojų. Tai jau nereikia didesnio apsileidimo. Per 
mėnesį laiko neprisirengia taip svarbiam darbui! Stokite į va
jų dabar-tuojau ir gaukite vieną iš šių dovanų:

1——$50; 2——$35; 3—$25; 4—$20; 5—-$18; 6—$15; 7—$12; 
8—$10; 9—$7 ir 10-$5.

Pasirodykite branginančiais apš vietą ir mokančiais ją skleis
ti. “Laisvė” yra vadas amerikonų lietuvių kovoje prieš hitleriz- 
mą. Duokite progą savo vadui pasiekti dar platesnes mases, 
kalbinkite žmones ją užsisakyti ir skaityti. Tuom pat kartu 
gaukite vieną iš aukščiau nurodytų dovanų, atsižymėkite gar
bingumu apšvietos platinime.

“įbaisvės” kaina metams $6.00, pusei metų $3.25. Viskam ky
lant pakils ir “Laisvės” kaina, tad naudokitės proga, užsisaky
kite “Laisvę” dabar, kurie dar nesate užsisakę.

Gavę naują skaitytoją, ar patys sau užsisakydami “Laisvę,” 
kartu su užsakymu prašome prisiųsti ir mokestį. Adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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šeštas puslapis Penktadienis, Spalių 24, 1941

Per penkias dienas Niujorko miesto laikraščių par
davėjai buvo išėję streikan prieš laikraščių savinin
kus. Paveikslas parodo vieno pardavinėtojo kioską 
arba standą uždaryta su parašu: “On Strike; No 
Newspapers.” Tačiau streikas jau baigtas.

Vitold Arnett Sukaskas, 
B. A., M. A., Ph. D.

kokios laimės jį gyvenime su
tiks, visuomet atmintų darbi
ninkų gyvenimą, nes’ jis, kaipo 
darbininkų sūnus, turi dėl jų 
ir tarnauti, o pats gyvenimas 
bus įvairus ir naudingas.

Dr. J. F. Borisas.

So. Boston, Mass.

Hartford. Conn.

Plačiai žinomos Naujosios 
Anglijos nenuilstančios veikė
jos ir jos vyro sūnus Vitold 
Arnett Sukaskas užbaigė mok
slą. Motina ir tėvas gyvena 
Worcester, Mass. Draugė M. 
K. Sukackienė yra plačiai ži
noma, kaipo gera kalbėtoja 
ir nuolatinė veikėja mūsų apy
linkėje. Ji ir jos vyras sten
gėsi pagelbėti savo sūnui Vi- 
toldui, kad jis atsiektų tokius 
aukštus mokslus. Vitold, per 
audringas mokslo kovas ir 
sunkias rūpestingas kančias, 
jų nesuvylė. Rodosi, kad jis 
bus pirmas visoje Worcesterio 
apylinkėje, kuris baigė filoso
fijos daktaro mokslą. Worces
terio lietuviai turėtų džiaug
tis, o progresyviška lietuvių 
visuomenė turėtų pasveikinti 
jo tėvus, už tokį jų pasišven
timą.

Baigimas filosofijos mokslo 
šiandien nėra naujenybė tar
pe kitų tautų, bet tarpe lietu
vių tai yra retenybė. Tas 
svarbu nors trumpai atžymėti. 
Jungtinėse Valstijose filosofi
jos mokslus lanko ir baigia 
tik du nuošimčiai vyrų, o mo
terų tai labai mažai. Dėl to 
taip yra, kad šios profesijos 
mokslas yra sunkiausias, rei
kalauja nepaprasto gabumo ir 
pastangų, energijos, taipgi ir 
sveikatos. Prie to, gal būt vie
nas atsitikimas iš daug tūks
tančiu, kad Vitold A. Sukas
kas. netik moksle gerai atsi
žymėjo, bet per ištisus tris 
metus mokinosi pats ir sykiu 
mokino kitus. To dar neužten
ka. Jis taipgi buvo Cornell 
University, kuris randasi Itha
ca, N. Y., muzikos direktorius. 
Dr. Vitold A. Sukaskas, visų 
pirmiausia gavo B. A. (Ba
chelor of Art) laipsnį iš Clark 
University, Worcester, Mass. 
Jis taipgi daug padarė tyri
nėjimų nuo 1935 iki 1937. 
Nuo 1937 iki 1938 jis nenu
ilstančiai studijavo ir tyrinėjo 
University of Rochester, N. Y., 
School of Medicine. Nuo 1938 
iki 1941 jis mokinosi pats ir 
kitus mokino Cornell Univer
sity, Ithaca, N. Y. Gavęs Mas
ter of Art laipsnį, Dr. Vitold 
A. Sukaskas ir su tuom nepa
sitenkino, nors tai yra labai 
aukštas laipsnis kultūroje ir 
mažai kas jį gali atsiekti.

tai: valios išsivystymas, valios 
laisvė ir atsakomingumas, vai
zdinys, temperamentų moks
las, psichinių gabumų moks
las, miegas, ipnozas, haliuci
nacija, kalbos suirimai, dva
sios ligos, ir daugybė kitų 
mokslo šakų. Reikia suprasti, 
kad medicinos mokslas, kuris 
yra labai sunkus ir reikalauja 
daug pastangų, yra paremtas 
ant įvairių kitų mokslo šakų. 
Čia kaip tik ir įeina daktarai, 
kurie baigę filosofijos moks
lus. Visą gyvybę reikalinga 
gerai suprasti, kur ir kaip ji 
apsireiškia,—ne tik žmogaus 
kūno gyvybė, bet ir augalų, 
gyvūnų ir gyvūnėlių, matomų 
ir nematomų ir tt. Tokia šaka 
mokslo yra labai įvairi, nau
dinga dėl kultūros žmogaus 
proto, kad jis, kaipo tobu
liausias sutvėrimas gamtos, ži
notų, kas buvo praeityje ir ko 
reikia j ieškoti ateityje.

Tarpe lietuvių mūsų šalyje 
gimusių, randasi įvairius mok
slus baigusių jaunų vyrukų ir 
mergaičių. Randasi daug, ku
rie baigė įvairias profesijas. 
Daugiausia iš darbininkų šei
mų, kurių tėvai labai sunkiai 
kentėjo, atiduodami viską, ką 
tik galėjo sutaupyti per savo 
visą vargingą gyvenimą, ne
paisydami nei savo senatvės, 
nei kitų gyvenimo kliūčių. Da
bar jau pasirodo, kad jųjų 
vaikai gali pasiekti aukščiau
sius mokslus ir susilyginti su 
fabrikantų bei industrialistų 
vaikais. Tai yra garbingi to
kie jaunuoliai, kurie suteikia 
dėl savo tėvų nors senatvėje 
tam tikrą sielos • pasitenkini
mą. c

Tėvai tokių jaunuolių verti 
gilaus pagerbimo, nes be jų 
paramos, be jų sunkaus darbo 
aukštų mokslų veik nebūtų 
galima atsiekti. Dr. Vitold A. 
Sukaskas yra vienas pavyz
dys, kuris turėtų būti įvertin
tas visų lietuvių, o jo tėvai— 
tai antras, šių žodžių rašyto
jas sveikina Dr. Vitold A. Su- 
kaską, jo tėvus ir linki jam 
geros laimės ateityje. Taipgi 
įvertina jo atsiektą mokslą ir 
sykiu pataria, kad nepaisant,

Žinyčios Koncertas
žinyčios Koncerto Komisija 

praneša plačiai visuomenei, 
kad koncerto reikalai yra su
tvarkyti. Koncertas įvyks 
South Bostono Municipalėj 
Svetainėj, E. Broadway, So. 
Boston, Mass., November 16 
d., 1941 m., 3 vai. po pietų, 
sekmadienį,

Taipgi mes pranešame 
Jums, Gerbiamieji, kad šį 
koncertą išpildys geriausi ar
tistai: Pavyzdžiui, Aleksandra 
Vasiliauskas dainuos visai 
naujas dainas, da niekam ne
girdėtas. Taipgi Harmonijos 
Mišri Grupė po vadovyste 
Helen Žukauskaitės sužavės 
klausytojus su naujomis daino
mis. Ir visų mylima Josephine 
Latviutė - Lattimer, soli stė 
su savo lyrišku balsu užžavės 
visus klausytojus. Gabi smui
kininkė Lillian Levas duos ke
letą žavingų solų smuiką. Ta
me pačiame koncerte jūs iš
girsite dainuojant naujas dai
nas nuo pagarsėjusių Dzūko, 
Zanavyko ir žemaičio. Pasta
rieji yra gabūs dainininkai 
Amberlando Programos per 
WHDH stotį.

Kaip matote, Naujosios 
Anglijos lietuviai turės vieną 
iš gražiausių koncertų. Visi 
yra kviečiami neužmiršti to 
milžiniško koncerto, kuris pa
minės žinyčios 17-kos metų 
sukaktį, žinyčios darbai yra 
pažangūs, ir juose apsireiškia 
kultūra ir apšvieta. žinyčia 
tarnauja lietuvių visuomenei. 
Jos veikimai yra laisvus, ir 
visiems naudingi, nes jos mi- 
nisteris—Prof. B. F. Kubilius 
yra pažangus žmogus, ir ko
vojantis už žmogaus teises.

Mūsų visų yra priedermė 
remti šį Žinyčios koncertą, ku
ris įvyks sekmadienį po pietų, 
Novemberio 16 dieną.

Po koncertui visi sueisime į 
žinyčios Svetainę, ir tenai val
gysime skanią vakarienę, ku
rią paruoš Moterų Ratelis. 
Įžanga į koncertą yra tik 
penkios dešimts centų dėl ypa- 
tos, o į vakarienę vienas do
leris.

žinyčios Koncerto Komisija 
prašo visų atminti Novembe
rio 16-tą dieną, ir ateiti į šį 
klasišką koncertą. Mūsą visų 
yra noras, kad Municipalė 
Svetainė būtų užpildyta žmo
nėmis nuo apačios iki lubų. 
Visi parodykime savo draugiš
ką prielankumą žinyčios dar
bams ir jos ministeriui.

Komisija: Dr. J. Borisas, 
A. Grinkaitienė ir K. Dam
brauskiene.

Daugiau Nacių Jėgų į 
Maskvos IrontĮ

Maskva. — Vokiečiai per
metė rinktinės savo armijos 
diviziją ir tankų brigadą iš 
Leningrado fronto į veiks
mus prieš Maskvą.

Kokiais pamatavimais Lietu
viu Amerikos Piliečių Kliubas 
įsigijo nuosavą namą ir ką tas 
namas vienų metų bėgyje at
nešė mūsų tautai ir abelnam 

darbininkų judėjimui
Mat, pas mus, priskaitant 

priemiesčius, randasi arti 4,000 
lietuvių. O nuosavo namo su 
užrašu “Lietuvių,” kuriame bū
tų galima viskas atlikti bepar- 
tyviškai, neturėjome. Kliubas, 
būdamas bepartyviška organi
zacija, tokio namo reikalingu
mą puikiai suprato. Ypatingai 
jis numatė, kad be tokios įstai
gos grūmo j a ištautėj i m as m ūsų • 
ateinančiai gentkartei. Ir, vot, 
vienam savo susirinkime kone 
vienbalsiai nutarė pirkti namą. 
Prie valdybos išrinko taipgi pa
sitikimų veikėjų komisiją. Visi 
bendrai besidarbuodami, su pa- 
gelba geros « valios lietuvių, 
Kliubas nupirko buvusią kated
rą, kur dabar randasi puikiau
sia svetainė, kliubrumis ir visi 
kiti tam reikalingi kambariai.

Dabar didžiuojasi su atliktu 
darbu ne tik pats Kliubas, bet 
ir visi kiti geros valios lietuviai, 
kredituodami darbuotojus už 
tai, kad lietuvių judėjimas pra
dėjo kilti kaip ant mielių. Pir
miau bile kokių pakraipų su
rengtuose parengimuose jauni
mas mažai dalyvaudavo. O da
bar, kaip kliubas rengia kas su- 
batos vakarą savo svetainėje 
šokius prie geriausios orkestros, 
tai sutraukia labai gražaus jau
nimo. Ir net jaunimas pradėjo 
rašytis į pašalpinį kliubo sky
rių. Prie kliubo prisirašė virš 
100. Girdėjau, kad nemažai 
mūsų jaunimo pradėjo rašytis 
ir prie pašaipiųjų susivienijimų.

Suaugesnieji irgi turi geresnę 
progą liuosą laiką išnaudoti. 
Mat, dabar į kliubrumį pareina 
visų srovių laikraščiai. Kiek aš 
patyriau, tai visi griebiasi tuos 
laikraščius skaityti, kuriuos 
pirmiau buvo mažai skaitę, kiti 
tiktai girdėjęjąpic juos.

Prie to, žifioma, yra tokių, 
kurie myli po gurkšnelį išsi- 
mesti.

Kliubas labai gražiai atsily
ginti visuomenei už jos rankos 
padavimą jam. Ne vien visiems 
randavoja sai^o svetainę už la
bai prieinamą kainą, bet dar 
streikieriam ir labdaringiems 
darbams - buvo keliatą sykių 
duota svetainė visai veltui. Uni
jos svetainėje laiko susirinki
mus ir rengia šokius.

Taipgi turiu priminti, kad ir 
profesionalai rašosi į kliubą. 
Jau turime tris.

Jeigu kliubas ir toliau laiky
sis tos pačios taktikos, kokios 
dabar laikosi, tai neims ilgai iš
mokėti ant namo užtrauktas 
paskolas. Vot, tik vienų metų 
bėgyje jau atmokėjo $8,000 ir 
pasipir.ko rakandų vertės $2,000. 
Mes, kurie pryšakyje stovime, 
svarstome ir ateičiai planus — 
kaip greitai namas bus išmokė
tas, taip greitai padaryti dar 
prieinamesnes randas, o na
riams pagerinti išlygas pašalpi- 
niam skyriuje.

Todėl aš sakyčiau, kad mūsų 
visuomenė turėtų nepaliauti rė
mus mūsų Kliubą ir ant toliau.

Spalių 26 dienos 2 vai. po 
pietų rengiame metinį koncertą, 
paminėjimui vienų metų sukak-

ties nuo įsigijimo namo, kuris 
randasi po num. 227 Lawrence 
St. Programą pildys plačiai pa
garsėjęs iš Worcester, Mass., 
Aušrelės Choras, vadovaujamas 
muziko Jono Dirvelio. Prie to, 
dainuos gerai išsilavinęs Hart
fordo vyrų choras po vadovyste 
p-lės Marytės Čeponytės. Taip
gi programos išpildyme daly
vaus T. Abraitis iš Mancester, 
Conn, ii- grajis ant nepaprasto 
instrumento. Grieš Prano Pa
kelio orkestras, susidedantis iš 
8 kavalkų. O jau gėrimų su už
kandžiais bus pasirinktinai vi
siems. Patarnavimas užtikrin
tas.

Mano supratimu, šiame pa
rengime turėtų dalyvauti visi 
lietuviai, nežiūrint, kokių įsiti
kinimų jie būtų. Jūsų dalyva
vimas daugiau subendrins tarp- 
savinį veikimą. Juk ir priežo
dis sako: “Ranka ranką maz
goja, kad abi būtų baltos.”

J. A. P.

Nepaprastas Balius ir Šo
kiai pagerbimui lietuvių jau
nuolių, kurie jau tarnauja ir 
kurie tarnaus Amerikos ka
riuomenėje. Įvyks šeštadienį, 
lapkričio - November 1, 1941, 
8-tą vai. vakare, Lietuvių Tau
tinėje Svetainėje, 928 E. Mo- 
yamensing Avė.

šiame parengime dalyvaus 
aukšti Amerikos karininkai 
(oficieriai). Dėl Amerikos lie
tuvių kareivių bus duodamos 
tam tikros paminklinės dova
nos. Geistina, kad kuodaugiau- 

siai lietuvių jaunuolių karei
vių uniformose dalyvautų šia
me vakare. Taipgi prašoma 
prisiųsti Phila. lietuvių karei
vių, tarnaujančių Amerikos 
kariuomenėje, vardus ir ant
rašus p. Frank Matukas, 258 
N. 13th St., Phila., Pa.

Todėl šios apylinkės lietu
viai ir lietuvės prašomi skait
lingai dalyvauti šiame nepa
prastame vakare—parengime. 
Bus didelė, šauni 15 muzikan
tų Jimmie French orkestrą, 
skanių valgių ir gėrimų. Įžan
ga su drapanų pasidėjimu ir 
taksomis 40c. Taipgi bus duo
damos durų dovanos.

Kviečia Lietuvių-Ameriko- 
nų Demokratų Kliubas.

Frank Matukas.

of A

mies-

retų būti ir kalbėtojų visų sro
vių, o ne kaip praeityje, vi
suomet kviesta žmonės iš 
“Naujienų” pastogės.

Kaip komitetas padarys, iš 
anksto negalima pasakyti. Ta
čiau organizacijai sveikiau
sia duoti progą išreiškimui 
minčių visiems.

Amalgameitas.

Binghamton, N. Y.
Aukos Apšvietos Fondui

J. K. Vaicekauskai $6.50; 
J. Yankovic $2.0.0; A. Nava
linskas $1.00; J. M. Kamins
kas $1.00. Po 50 centų: H. 
Gailiunienė, A. Yudikaitis, 
Aug. Zmitra, J. Norkus.

Po 25 centus: G. Girnienė, 
B. .Zmitraitė, V. Zmitraitė, Jo
seph Lasco, S. Jasilionis, J. Ki- 
railis, P. Zalumskis, J. Misa- 
vicius, I. Vėžys, V. Gaidys, R.

Grigor, L. Twari jonas, A. Gar- 
nienė, ir M. žvirblienė. Viso 
16 dolerių.

širdingai ačiū visiems au
kotojams. Aukų rinkėjos:

M. Žvirblienė ir
O. Mikolajūnaitė.

KAIP VOKIEČIAI SKAIT- 
LIUOJA NUOSTOLIUS 

PADARYTUS SOVIE
TŲ PRAMONEI

Nacių valdininkai sako, 
kad per jų užkariavimus 
Sovietija praradus 66 pro
centus savo geležies kasyk
lų, 35 procentus mangano 
kasyklų ir 75 procentus 
bauksito, aliumino medžia
gos. Naciai tafygi tvirtina, 
kad savo laimėjimais iki 

'šiol jie “surakinę” Lenin
grade 50 procentų visos so
vietinių orlaivių statybos.

ant sta-Darata Jancek’iūtė, resttorano padavėja 
lų, gauna nuo svečio tipą ne pinigais, bet apsi
gynimo stampomis — vertės 25c. Daugelis tame 
restorane svečių panašiai daro.

Puikūs lietuviško
Namų darbo kilbasat 

Ir kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
Kopūstai ir Barščiai

GERIAUSIOS
RŪŠIES

VALGIAI
Gaminami Eurupiško 

ir Amerikoniško
Stiliaus

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — “Laisves” Name — Brooklyn

MATEUŠAS STMONAV1ČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy 
nai, geriausių brb 
vorų alus ir ėliut 
Kada būsite Brooh 
lyne, užeikite sus 
pažinti.

Kiekvieną su batą 
karšta 
\tskiras 
įžėjimui 

’•imis
’ itdaras nuo 1 vai 

tieną iki vėlai

vakarienė 
kAmbarys 
su mote 

Nedėliomif

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

Brooklyn, N. Y.
Tel Evergreen 4-9508

Dr. Sukaskas pradėjo giliau 
mokslą įvertinti ir susipažinti 
su žmogaus kūno dalimis, kad 
tai yra sudėtingiausias ir auk
ščiausiai komplikuotas daly
kas. Kaip tai, žmogaus sma- 
genys ir kitos kūno dalys su
sideda iš įvairių celių, kurių 
skaičius gali pasiekti vidutiniš
kai daugau negu 10,000,000,- 
000 ir kiekviena iš tų celių 
turi savo pareigą atlikti.

Dr. Vitold A. Sukaskas 
taipgi plačiai studijavo dirks- 
nių sistemą, fiziologiją, psi
chologiją, bei psichinių reiški
nių apsireiškimus, eksperimen
tuodamas įvairias teorijas, ku
rios jau yra žinomos, taipgi 
ir tokias, kurios dar nėra ži
nomos žmogaus protui, kaip

miestus nuo nuožmaus priešoSovietų anti-tankines kanuolės saugo so vietinius 
fašizmo.

Kriaučių Reikalai Chicagoje
Lietuviai kriaučiai turėjo 

savo lokalo 269 mitingų. Mi
tinguose dabar mažai kriaučių 
lankosi, o tas sumažina akty
vumą unijoj.

Delegatai iš Joint Boardo 
raportavo, kad sezonai buvo 
neblogi. Dabar prasideda spe
cial orderių sezonas, kuris ge
rai atrodo. Biznio agentas da
vė trumpą raportą iš Chicagos 
darbuotės, o ilgą iš valstijos 
CIO konferencijos. Pasirodo, 
kad valstijos konvencija buvo 
pažangesnė kaip ACW 
unija.
Pasirodė, kad Chicagos

te dar randasi CIO 2 counci- 
liai. Iš taip vadinamo “mažo
jo councilio” davė raportą de
legatas, o kitas yra didesnis ir 
pažangesnis. Nariai išsireiškė, 
kad Chicago j turėtų susivienyt 
abu counciliai dėl unijistų ge
rovės.

Lokalas turėjo ir neva “de
mokratijos taryboj” (Grigai
čio) atstovą. Tačiaus jis jau 
antrą mitingą neturėjo rapor
to. Nariai išsireiškė, kad ta 
“demokratijos. taryba” jau 
virto Hitlerio įrankiu, gi mū
sų unija nusistatė prieš hitle- 
rizmą. Visi ant to nusišypsojo 
ir jokio raporto nebuvo.

Svarbiausias darbas lokalo, 
tai rengiama memorialas žu
vusiom streike 1910 m., bro
liam Nagreckui ir Lažinskui. 
Memorialas įvyks gruodžio 7 
d., unijos Centre.. Bus ^duoda- 
ma ir vakarienė, kuri kainuos 
$1.50. Rengiama ir programa, 
kalbėtojai.

Lokalo nariai rėikalavo, kad 
duoti aprašymus į visų, sro
vių dienraščius ir, žinoma, tu-

/ .

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

GERIAUSIOS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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SOVIETŲ OFICIALIAI PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

Malojaroslaveco ir Kalinino.
Priešas nukentėjo sunkių nuostolių laike mūšių pieti- 

niai-vakarinėje fronto kryptyje.
Tik vienoje šio fronto dalyje priešas per penkias die

nas prarado daugiau kaip 5,000 vyrų, užmuštų ir sužeis
tų, smūgiais mūsų pėstininkų ir tankų kariuomenės.

Arti Smovkos kaimo priešas veiksmų lauke paliko 300 
saviškių užmuštų, 10 sudaužytų tankų, 13 prieštankinių 
kanuolių ir 6 šarvuotus automobilius.

Kitoje fronto dalyje mūsų orlaiviai, remdami žemės 
kariuomenę, per penkias dienas sunaikino 326 priešo tro- 
kus, 45 kanuoles, 10 motorinių dviračių, 340 vežimų su 
maistu ir amunicija ir apie 2,500 kareivių.

Amerikos Karo Laivai
’ Turi Teisę Saugot

Savo Prekių Laivus
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Tokie šio įstatymo pakei
timai reikalingi, kad Ame
rika galėtų tiesiogiai ga
bent reikmenis šalims ka
riaujančioms prieš hitleriz- 
mą.

NEW YORK. -- Ameri
kiečiai laivų savininkai čia 
gavo žinią, kad nacių sub- 
marinas šiauriniame Atlan
to Vandenyne nuskandino 

, žibalinį laivą “W. C. Tea- 
gle,” priklausiusį ameriki
nei Standard Oil Kompani
jai of N. J. Tai buvo nau
joviškas laivas, 9,552 tonų 
įtalpos.

Su šio laivo nuskandini- 
mu, naciai sunaikino jau 11- 
ką Amerikos laivų per ma
žiau kaip vienus metus lai
ko.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

STOUGHTON, MASS.
Spalių 26 d. yra rengiamos pra

kalbos ir koncertas. Prasidės 2 vai. 
po pietų Lietuvių Svetainėj, 24 Mor- 

* ton St. Kalbės prof. B. F. Kubilius, 
dainuos A. Vasiliauskas, grieš s^nui-* 
ką Lillian Lavas.

Įžanga dykai. Kviečiame atsilan
kyti visus, kas tiktai galite. — Lie
tuvių Komitetas.

BINGHAMTON, N. Y.
Moterų Skyrius (ALDLD) prašo 

nuoširdžiai visų “Laisvės” skaitytojų 
pagelbėti joms laimėti dovaną šia
me “Laisvės” vajuje. Gaukite nau
jų skaitytojų ir atsinaujinkite savo 
prenumeratas. — J. N. Navalinskie- 
nė, Moterų Skyriaus Sekretorė.

(251-253)

PHILADELPHIA, PA.
* “Laisvės” pikniko darbininkų 
bankietas įvyks 26 d. spalių, 6 v. v., 
735 Fairmount Ave. — J. Smithienė.

(250-252)

CLIFFSIDE, N. J.
šeštadienį, spalių 25 d., Charles 

Green Salėje, 267 Walker St., bus 
rodoma istorinės filmos “Čepajevas” 
ir filmą iš Kauno. Pradžia 8 v. v. Po 
paveikslų bus gera muzika šokiams, 
užkandžiai ir gėrimai. Įžanga 35c. 
ALDLD 77 kp. kviečia vietinius ir iŠ 
apylinkės lietuvius dalyvauti šiame 
parengime. (249-251

ELIZABETH, N. J.
Sekmadienį, spalių 26 d., įvyks va- 

jininkų balius. LDP Kliube, 408 
Court St. Prasidės 3 vai. po pietų. 
Turėsime užkandžių ir gėrimų, šo
kiams gros gera orkestrą. Pelnas 
skiriamas padengimui vajininkų lė
šoms. Įžanga vyrams $1.00, mote
rims 50c. Prašome skaitlingai daly
vauti. ,249-251)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, spalių 26 d. įvyks 

'bankietas su muzikališka programa, 
naudai medikalės pagelbos Sovietų 
Sąjungai. Prašome lietuvius daly
vauti, 29 Endicott St., 5 v. v. Mūsų 
obalfis—“Prieš Fašizmą, lai būna 
pergalė Sovietų Sąjungos!“ — Kom.

(249-251)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp.- susirinkimas įvyks 

k spalių 24 d., 8 v. v., 408 Court St. 
Nariai būkite susirinkime, nes yra 
svarbių reikalų aptarti. Įvyks balsa
vimai ALDLD Centro Komiteto. 
Taipgi prašome narių užsimokėti už 
1941 m., nes yra keletas, kurie dar 
neužsimokėjo. — A. S. Sekr.

(249-251)

GREAT NECK, N. Y.
Sekmadienį, spalių 26 d. Pirmyn 

Choras ruošia “Tea-Party” ir šo
kius, Kasmočių Svet., 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 5 v. v. Įžanga 55c 
(Įskaitant taksus). Vientlk šokiams 
39c (taipgi įskaitant taksus). Bus 
dainų, užkandžių, gėrimų in gerai 
galėsite pasišokti prie Kazakevičiaus 
Orksstros iš Brdoklyno. Pirmyn cho
ras sudainuos keletą dainelių. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės sve- 

dalyvauti. (249-251)

ĮfajįtliUįįlįlIĮį*

Raudonoji Armija Ata
kuoja Nacius Srityje 

Taganrogo ir Rostovo 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)

Sovietų lakūnai, nuolat 
atakuodami vokiečius ties 
Možaisku ir Malojaroslave- 
cu, sudaužė 90 vokiečių tan
kų ir 176 trokus, - gabenu
sius kariuomenę ir amunici
ja.
Sovietai Pagerino Savo Po

ziciją ties Kalininu
Raudonoji Armija sukriu- 

šino vokiečius mėginusius 
pereit per vieną upę Kalini
no apylinkėje. Čia sunaikin
tas vienas vokiečių būrys ir 
abelnai pagerinta Sovietų 
pozicija.

Smarkiai kertasi raudon
armiečiai su vokiečiais palei 
Oriolo-Mcensko vieškelį. — 
Mcenskas stovi už apie 165 
mylių į pietus nuo Maskvos.

Sovietų orlaiviai, užpuoli
mais ant vokiečių orlaivių 
stovyklų tarp spalių 11 ir 
18 d., sunaikino 500 nacių 
orlaivių.

Sovietų kariuomenė Le
ningrado srityje, kontr-ata- 
kuodama vokiečius, vėl tu
rėjo kiek laimėjimų.

Hitleriečiai Skiria Su
šaudymui Dar Du Šim

tus Francūzy
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

nakčio iš ketvirtadienio į 
penktadienį nebus pristaty
ti naciams šovikai pulkinin
ko Holtzo.

SKERDYNĖ PRIEŠ 
JUGOSLAVUS

Zagreb, Kroatija. — Na
ciai Belgrade, Jugoslavijos 
sostinėj, sušaudė 200 vadi
namų komunistų ir žydų už 
tai, jog kas tai užpuolė du 
vokiečių kareivius.

Ankara, Turkija. — Ru
munijos fašistai sušaudė 16 
vadinamų “teroristų,” kurie 
veikė prieš vokiečius ir ru
munų fašistus.

NEVA SUNAIKINTI 
RAUDONARMIEČIAI 

KIRTO NACIAM SMŪGI 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

vokiečių apsupti ties Viaz- 
ma prasimušė iš apsupimo 
ir prisidėjo prie sovietinės 
kariuomenės, kovojančios į 
rytus nuo Možaisko, prie 
svarbiausio kelio į Maskvą. 
Pasiliuosavę viazmiečiai ne
tikėtai užpuolė vokiečius 
užnugarėn ties Možaisku ir 
po baisaus mūšio durtuvais 
privertė vokiečius pasi
traukt atgal, padarydami 
jiem skaudžių nuostolių. — 
Tai tie patys raudonarmie
čiai, kuriuos' naciai sakėsi 
jau pirmiau sunaikinę.

Sovietai atmetė atgal ata
kas Malojaroslaveco srityje 
su dideliais nuostoliais vo
kiečiams. Raudonarmiečiai 
sunaikino 37 nacių tankus.

Maskva, spal. 23. — Sta
linas su Kalininu tebėra 
Maskvoje.

Vokiečiai Skelbia, kad 
Jie Užėmę Perekopą
Berlin. — Nacių žinių a- 

gentūra teigia, kad jie už
ėmę Perekopą, žemės tarp- 
kaklį, kuris jungia pietinę 
Ukrainą su Krimo pusiau- 
saliu, ir užkariavę artimą 
miestelį Armianską.

Be kitų Hitlerio talkinin
kų, viena ispanų fašistų di
vizija taipgi veikia prieš 
Sovietus.

Vokiečiai sako, kad jie at- 
mušę kelis raudonarmiečių 
bandymus persikelt per Ne- 
vos upę tarp Leningrado ir 
Ladogos ežero; jie taipgi 
atmetę atgal Sovietų ka
riuomenę mėginusią prasi- 
laužt laukan iš Leningra
do.

Naciai praneša, kad jie 
srityje miesto Stalino, pie
tuose, suėmę 6,000 raudon
armiečių.

Vokiečių orlaiviai dieną 
ir naktį bombarduoja Mas
kvą ir aplinkinius geležin
kelius ir traukinius. Sako, 
pataikę bombomis į 17 trau
kinių, taipgi sunaikinę 160 
motorinių sunkvežimių ir 
90 arklinių vežimų.

Anot nacių, jie, kad ir pa
lengva, vis žengią pirmyn 
per Kalinino ir Tūlos sritis.

MARININKŲ UNIJOS LAIK
RAŠTIS RAGINA PASKELBT 

KARA FAŠISTAMS
New York. — Visašališ- 

kos Marininkų Unij., CIO, 
laikraštis “The Pilot” reika
lauja, kad Amerikos valdžia 
“nustotų e r g e 1 i u o tis su 
Quislingais (išdavikais) ir 
paskelbtų karą” prieš Vo
kietiją, “jeigu Amerika ne
nori būt suvaryta į fašiz
mo vergų žardį.”

SANDĖLIS VISOKIŲ 
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ 

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

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

Nervų arbata ...................  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.

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 Summer Ave.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

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

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

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga ....      $1.75

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

Tūkstantis naktų, didelė knyga 
apdaryta ...................  $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ........... 25c
Girtuoklių Gadzinkos .........   15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie 

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi . 25c

Trajėnkės, stambios, pakelis .... 60c 
arba 3 pakeliai už ..............$1.50

M. žukaltls, 
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

RUMUNIJA REIKALAUJA, 
KAD VENGRIJA SUGRA
ŽINTU TRANSYLVANIJA
Washington. — Čia gau

ta žinia, kad Rumunijos 
valdžia atšaukė 1940 metų 
sutartį, kur Rumunija už
leido savo provinciją Tran- 
sylvaniją Vengrijai, pagal 
tuometinį spaudimą iš na
cių pusės. Tada naciai žiū
rėjo į Rumuniją kaip į An
glijos šalininkę.

Dabar milionas rumunų 
kariauja išvien su naciais 
prieš Sovietus, o vengrų pa
lyginti mažai tėra tame 
fronte.

Rumunija, matyt, su vo
kiečių pritarimu stengsis 
atgaut Transylvaniją.

ELIZABETH, N. J
“LAISVES” VAJININKŲ NAUDAI

BANKIETAS IR BALIUS
BUS GERI VALGIAI IR GĖRIMAI \

Pradžia 3 valandą po pietų
Pelnas nuo šio bankieto yra skiriamas “Laisvės“ 

vajininkams karfčrų kaštų padengimui

Įvyks sekmadienį, Spalio (October) 26
Kiekvienas “Laisvės” patrijotas, kiekvienas apšvietą 

branginantis žmogus privalo būti šiame parengime. 
Padėkime savo vajininkams gauti “Laisvei” kuodau- 
giausia naujų skaitytojų.

Šis parengimas bus

L.D.P. Kliube, 408 Court Street 
Elizabeth, N. J.

Prašome Įsitėmyti jog bankietas prasidės anksti, 
3 valandą po pietų.

Vakariene Vyrams $1.00, Moterims 50c

Le VANDA
FUNERAL PARLORS~

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2r0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y

CHARLES J. ROMAN
(Ramanauskas)

Pasitraukė Islandijos
Ministeriy Kabinetas

Reykjavik, Islandija. — 
Pasitraukė iš valdžios mi- 
nisterių kabinetas, kurio 
pirmininkas buvo Hermann 
Jonasson. Jis atsistatydino 
dėl nesutikimų kas liečia di
delį pabrangimą gyvenimo 
reikmenų, taipgi dėl dides
nių algų reikalavimų ir ki
tų keblumų, kuriuos sudarė 
Amerikos ir Anglijos ka
riuomenė Islandijoj.

Anglų ir amerikonų ka
riuomenė ten sunaudoja 
tiek maisto ir kitų reikme
nų, kad jie pabrango 67 
procentais nuo šių metų 
pradžios.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

dernišką patarnavimą.

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

1113 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Įžiūri Silpnėjimą Vokie 
čiy Ofensyvos

London. — Vienas aukš
tas bepusiškas karo žinovas 
sako, kad jau apsilpo naciai 
atakuojantieji Sovietus 
Maskvos ir Doneco frontuo-

se. Jis teigia, jog Hitleris 
toliau nebepajėgs suburt to
kių didelių jėgų, su kokio
mis jis pradėjo šturmuot 
Maskvos frontą, nors, su
prantama, naciai vis dar 
atakuos Maskvos gynimo

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, Pičių, Grūšių, Nektarynų ir Vyšnių. 100% tikro bi
čių Medaus, taipgi laikau floridos Tupėlo medų ir Cuban 
medų. Jeigu kurių viduriam kenkia sucivilizuotų pyra
gaičių, baltos duonos valgymas, — tai galite gauti ge
ros Ruginės, Kvietinės ir Soya duonos. Wheat Germ, su 
Vitaminu BĮ arba Wheat Germ; Oil Vitamin E. Vitamin 
B Complex sirupas ir tabletėlės. Įvairių žolelių sutaisytų 
arbatų ir tabletėlių vidurių liosavimui ir šiaip arbatų: 
Mint Tea, Kaffir Tea ir kavos be nuodo kofino. Malt 
gėrimų su Vitaminais ir Mineralais, kaip tai: “CHEER” 
ir JOYANA kurie turi net penkius vitaminus: A 3,000, 
BĮ, 125, C 200,. D 300, G, B 250 JOYANA 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.: EVergreen 8-9805

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

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm'ft* Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems f \

pokiliams: bankietams, vestuvėms I IVjį \
ir parems ĮįJ} \

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

* UNION L AB 11
X

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvlčiam 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, Stoile" 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duonų per paštų J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorj Ir kaina*.

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

ROBERT LIPTON
JEWELER

| 701 Grand St. Brooklyn, N. Y.
j*) Tarpe Graham Ir Manhattan Avės.

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

VtRI-THIN* DORCAS 
į—13 pink gold
filled coin, Guildif* back 
.............................. $33.73

VIRI-THIN* FOSTER - 
13 |«w«U, pink or yellow 
gold filled case, Guildite 
back ......... $33.7* 

•#eG. m 4. pat. off. PATENTS PENDING ;
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Aštuntas puslapis

Grand Paradise Salė Buvo 
Perpildyta Cacchionės

Mitingo Dalyviais
Peter V. Cacchione, popu

liarusis Brooklyno komunistu 
kandidatas į Miesto Tarybą 
(council), kalbėdamas wil- 
liamsburgiečių jam suruošta
me masiniame mitinge pasa
kė :

Aš virš keturi mėnesiai ne
sveikuoju ir dėlto turėsite at
leisti man, kad aš nedaug kal
bu, kampanijos nevedu. Vie
nok aš tikiuosi, kad jūsų dar
bu ir balsais būsiu išrinktas į 
Miesto Taryba. Ir jeigu net 
ant neštuvų prisieitų mane nu
nešti į tarybos posėdžius, ir 
tai būsiu geresniu tarybininku, 
negu dabartiniai. Kaip tai ga
lima daleisti, sakė Cacchione, 
kad didžiausio, pažangiausio 
visoj Amerikoj ir pasaulyje 
miesto taryba dar nepriėmė 
rezoliucijos už paramą ka
riaujantiems prieš Hitlerį ir 
fašizmą, kuomet minios mies- 
to gyventojų to reikalauja.

Audringa ovacija palydėjo 
Cacchionės šį pareiškimą ir vi
są prakalbą. Nežiūrint jo pa
staraisiais laikais silpnos svei
katos, Cacchione pasakė pui
kią prakalbą. Jis ragino bal
savimuose atmesti Tammanės 
ir visų aiškiai fašistinių ir fa
šizmui pataikaujančių spėkų 
remiamą kandidatą į majorus 
O’Dwyerj.

Publikos prisirinko pilnutė
lė Grand Paradise didžioji sa
lė.

Apart Cacchionės dar kal
bėjo Sam Weisman, bedarbių 
vadas, ir Mike Saunders, jau
nimo vadas. Pirmininkavo ir 
rinkliavą pravedė jaunuoliai 
vietinės sekcijos veikėjai. Po 
prakalbų rodyta paskubusioji 
filmą “čepajevas”. Rodė G. 
Klimas. Rep.

Majoras Kalbės Unijų 
Demonstracijoj

Miesto majoras Fiorello 
La Guardia yra pasižadėjęs 
kalbėti desėtkams tūkstan
čių unijistų ir kitų anti-fašis- 
tų unijų rengiamoj milžiniš
koj demonstracijoj prieš fa
šizmą šį šeštadienį, spalių 25- 
tą, Madison Square Parke, 
23rd St. ir Madison Ave., 
N. Y.

Demonstraciją .rengia de- 
sėtkai didžiausių AFL ir CIO 
unijų.

South Brooklyn
1 Prakalbos Pavyko

Sekmadienį, spalių 19 d., 
White Eagle Hall, 724 5th 

i Ave. įvyko masinis mitingas, 
kuris buvo surengtas per ko
mitetą, susidedantį nuo lenkų, 
rusų, kroatų, ukrainų ir lietu
vių organizacijų. Kalbėtojai 
taipgi buvo nuo visų aukščiau 
minėtų tautų, i Nuo lietuvių 
kalbėjo drg. J. Siurba; kalbė
jo trumpai lietuvių kalboj ir 
kiek ilgiau kalbėjo anglų kal
boj. Visi kalbėtojai pasakė ge
ras ir tikslingas kalbas. Len
kų kun. Zawistowskis ir rusų 
bažnyčios aukštas dvasininkas 
Benjamin pusėtinai kritikavo 
Francijos ir Anglijos valdžias 
už pataikavimą Hitleriui ir iš
davimą mažesnių tautų, ku
rias Hitleris pavergė. Lenkų 
kunigas Zawistowskis yra na
cionalistų bažnyčios.

šioj apylinkėj gyvena labai 
daug lenkų ir turi didelę baž
nyčią, taipgi ir mokyklą, bet 
kuomet pas juos komitetas at
ėjo kviesti, kad ir jie prisidėtų 
prie šių prakalbų ir kad vie
nas iš kunigų apsiimtų pakal
bėti, tai jie suvis atsisakė bent 
ką turėti su prakalbom.* Kiek 
man teko nugirsti, tai kunigas 
nepavelino net plakatų dalin
ti prie bažnyčios. Mat, jie bi
jo, kad parapijonai neišgirstų 
teisybės žodžio apie Sovietų 
Sąjungą ir Raudonąją Armiją, 
kuri taip narsiai ir pasiryžu
siai kariauja ne tik už savo 
laisvę, bet kartu ir už Ameri
kos, Anglijos ir visų kitų pa
vergtų tautų, kurias Vokieti
jos fašizmas turi užgrobęs.

Buvo renkama aukos S. Są
jungos medikalei pagalbai 
Surinkta, rodos, apie šimtas 
dol.

žmonių buvo pilna svetai
nėj Koresp.

Žvaigždžiu Vakaras už 
Paramą Sovietams

Rusijai Karo Pagalbos ren
giamame milžiniškajame ma
siniame mitinge, spalių 27-tin- 
tos .vakarą, .Madison Square 
Garden, apart nacionaliai gar
sių visuomenininkų kalbėtojų, 
bus nepaprastų talentų meno 
programa, joj dalyvaujant 
scenos ir judžių žvaigždėms.

Academy of Music šį šeš
tadienį statoma opera “La Bo- 
heme”, o lapkričio 1-mą sta

toma “Carmen”.

"LAISVES"
Dienraščio “Laisvės” Metinis Koncertas 

’ bus tik už trijų savaičių

V. Bacevičiaus Simfoninis 
Koncertas Fiinte (Mieli.)

Puikiai Pavyko
Spalių 19 d. Flinto perpil

dytoj auditorijoj V. Bacevi
čius atliko piano Liszto con
certo su simfoniniu orkestru. 
Entuzijastinga publika dau
gelį kartų jį iššaukė plojimais, 
o koncertantas paskambino 
virš programos dar 2 ispaniš
ku veikalu.

Po koncerto Bacevičius tu
rėjo parašyti daugiau 100 au
tografų ant programų sveiki
nančios jį publikos.

Tarp publikos sveikino Ba
cevičių ir kelios lietuvaitės, 
būtent: viena lietuve (su duk
tė), kurios pavardė Bacevi
čienė, turinti 16 mylių už 
Flinto farmą,—ji norėjo patir
ti savo giminystės ryšius su 
Bacevičium, o 2 lietuvaitės, 
kurių viena Paulina Žukaitė— 
Stakėnienė atvažiavo net iš to
limo Scottville, Mich.!

Prieš koncertą Flinto spau
da daug rašė apie Bacevičių 
(ir dėjo fotas), žymint, kad 
jis lietuvis, o po koncerto Flin
to didžioji spauda parašė ne
paprastai puikias kritikas, čia 
paduodame santrauką iš Flin
to spaudos:

“Brilijantiškas pianistinis 
išsilavinimas parodyta skait
lingai publikai Centralėj audi
torijoj sekmadienio popietį, 
kada lietuvis pianistas-kompo- 
zitorius Vytautas Bacevičius 
išstojo kaipo svečias artistas 
su Flinto Simfoniška orkestrą 
atidaryme 1941-1942 metų 
koncertų sezono.

“Užakcentuotas vikrumas 
lydėjo Mr. Bacevičiaus veik
mę, kadangi Liszto ‘Piano 
Concerto in E Flat Major’ nu
meris pirmas davė solistui pro
gas perbėgti klavitūrą rekor
diniu laiku, turįs tobulą tech
niką, artistas nedvejotinai už
valdė bravūros momentdles 
gaidas, iškeldamas jų toną 
taip stipriu ir aiškiu, kokio 
tik galima pageidauti. Stipriai 
spaudžiama reikalo spėti su 
solistu, orkestrą vienok pažy- 
m.ėtinai gerai atliko akompa
nimentą.

“Iššauktas scenon nepaliau
jančiais klausovų aplodismen
tais Mr. Bacevičius teikėsi 
skambinti dar <ĮU gabalus, 
“Ugnies šokį” (De Fallos) ir 
“Preliudą” (Albenizo). šiuo
se jisai toliau parodė retai 
randamus muzikališkus gabu
mus kai staiga nutraukiamo
siose gaidose tiesiog girdėjosi 
ugnies traškėjimas auditorijoj 
aštriam kontraste švelnutei 
tekmei jo lėtųjų eilių.

“Jo pasirodymas su simfo
nija buvo specialiai paruoštas, 
ir davė įžymumo šiai progra
mai ...”

Orkestru gražiai dirigavo 
W. W. Norton. Programoj be 
Liszto koncerto buvo dar čekų 
kompozitorių: Smetanos Uver
tiūra ir Dvorak© simfonija ir 
be to Griego Suita.

Kviečia Į Bankietą
Ridgewoodieciai visuomet 

suruošia šaunius bankietbs. 
Tokiu bus ir šis, įvyksiantis 
spalių 26-tos vakaro 6 vai., 
šapalo-Vaigihio salėje, 147' 
Thames St., Brooklyne. Po va
karienės—šokiai.

Rengėjai prašo visų įsigyti" 
bilietus iš anksto. Bilieto kai
na—$1.25, — prie dabartinio 
pabrangimo visko labai yra 
maža ir tik iš anksto pirkti bi
lietai apsaugos draugiją nuo 
nuostolių. Rengia L L D 55 
kuopa.

i Brooklyno Atletą Klubo 
Veikimas Šį Rudenį
Gruodžio 7-tą dieną klubas 

minės savo gyvavimo 40 me
tų sukaktį su šaunia vakarie
ne—OLD ‘timers PARTY,— 
kurioj ftikisi matyt daug senų 
ir naujų narių, vyrų ir mote
rų. Pereitam susirinkime iš
rinkta ir komisija, kurion įei
na Butkus, Vienys, Misevičius. 
Klubas prašo visus įsigyti ti- 
kietus iš kalno. Juos galima 
gauti pas komisijos narius, 
klubo gaspadorių Bill Walton, 
pirm. Peterson, ir visus kitus 
narius.

Klubas paskelbė naujų na
rių gavimui vajų, kuris tęsis 
iki Naujų Metų. Yra nupigin
tas įstojimas naujiem ir buvu- 
siem nariam. Norinti prisira
šyti, kviečiami atsilankyti į 
klubą bile kada arba ateiti į 
susirinkimą. Jie įvyksta pir
mo penktadienio vakarą kož- 
no mėnesio, 168 Marcy Ave.

Kaip kožną rudenį, taip ir 
šį, Atletų Klubas turės taip 
vadinamas vakaruškas kas an
trą šeštadienį. Sekanti tokia 
“partė” bus spalių 25 d., o 
po tam kas antrą šeštadienio 
vakarą. Jos įvyksta Klubo pa
talpose. Jose gėrimai perka
mi, o šokt, ir valgyt galima 
gaut už dyką. J. J.

<----------------- —U-------------------------

Pereitą savaitę Brooklyne 
vėl 8 asmenys užmušti auto 
nelaimėse.

PA.IIICŠKOJLMAI
Pajieškau pusbrolio Kazo Karbo- 

čious ir Zosės Karbočiūtės, kilusius 
iš Gineitų kaimo, Kėdainių apskr., 
Lietuvoje. Taipgi Kazę Baniukaitės, 
kilusios iš Džiugailių km., to paties 
apskr. Jie apsigyvenę Šiaurinėj Ame
rikoj (North America) dar prieš 
1914 m. karą, gyveno Čikagoj, New 
Yorke ir Bostone. Kas žino apie juos, 
prašau man pranešti, arba tegul pa
tys atsiliepia. Iš anksto tariu ačiū! 
—Rokas Lukšys, lista del correo, 
Montevideo, Uruguay. (251-252) ■

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 6 kambariai su va- 

na, karštas vanduo, $23.00. Konce
sija. Kreipkitės: 77 Middleton St., 
Brooklyn, N. Y. - (251-252)

Lietuvis Naujas Ristikas 
Brooklyne ir N. Jersey

Pastarosiom dienom mūsų 
tarpe pradeda pasirodyti lie
tuviai nauji sportininkai. Tai 
gerai. Lietuviai ristikai jau be
veik buvo dingę šioj apylim 
kėj.

Vienu iš pradedančių tan
kiau pasirodyt jaunų drūtuo- 
lių yra John Vanski, gerai ži
nomo Kearny biznieriaus Van
cevičiaus sūnus. Jaunas Van
cevičius (Vanski) yra nedide
lis, bet stiprus vyras, sveria su 
virš du šimtu svarų. Jonas jau

Raudonojo Kryžiaus 
Vajus

Norman H. Davies, nacio- 
nalis Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas, kalbė
damas tos organizacijos liuoš- 
noriams darbuotojams perei
tą pirmadienį, viešbutyje Wal
dorf-Astoria suruoštame pasi
tarime, sake, kad šiame vaju
je kiekvienas amerikietis bus 
paragintas įstoti į R. K.

Special is vajus prasidės su 
pradžia lapkričio.

R. Kryžiaus veikla pastarai-

America Firsteriai
' Nesnaudžia

Brooklyno America Firste
riai susidarė būrį ir specialiu 
traukiniu pereitą antradienį 
buvo nuvykę Washingtonan 
protestui prieš atšaukimą Ne
utralumo Akto. Jie nesnaud
žia, kada prisieina hitlerinin
kams naudingą politiką ap
ginti, ir turi tam ištekliaus. 
Priešhitlerininkams irgi svar
bu energingai, organizuotai ir 
vieningai veikti ir apie savo 
pageidavimus informuoti Wa
sh ingtoną.

Penktadienis, Spaliu 24^1911

pradeda tankiau dalyvauti ris- 
tynėse Broadway Arenoj, 
Brooklyne, Jersey City ir 
North Bergen ristihįų areno
se. Lietuvių tarpe John Vans
ki yra gerai žinomas, nes tan
kiai dalyvavęs lietuvių pikni
kuose ir parengimuose kaipo 
ristikas. Jis pereitą i
tę’dalyvavo Jersey City Gro
to Arenoje ir Brooklyno
Broadway Arenoje, kur jau
nas drūtuolis gerai pasirodė 
prieš gerą oponentą. Ateityje 
jūs galėsite jį matyt ristynė- 
se virš minėtose vietose.

siais laikais padidėjus visapu
siškai, o su tuo padaugėjo ir 
išlaidos. Organizacija 
ninkavus įvairiems 
pasiųsti $30,000,000 : 
j tįsiems nuo karo 
Azijoje ir Afrikoj.
virnui armijos reikalams vie-

l tarpi- 
fondams 
nukentė- 
Europoj, 
Patarna-

Brooklyne per savaitę su
sirgo kokliušu 51 asmuo.MILK iy

savai- ton pernai išleisto šimto do-. ... . _ . ...

Dirbtinių Dantų Klinika
Prie Prospect Heights ligo

ninės, Washington Avenue ir 
St. Johns Place, yra įsteigta 
Dentisterijos Klinika, kurioj 
padaro dalis arba visus dirb
tinius dantis klinikos kaino
mis, prieinamomis mažų už
darbių grupėms ir biednuome- 
nei. Klinikos valandos nuo 9 
iki 12 vai. prieš piet kas an
tradienį. Klinikos direktoriu
mi yra Leo Marcus, D. M. D.

R.

Šiemet Brooklyne automobi
liais jau išmušta 219 žmonių.

lerių, šiemet reikią išleisti 
$928, Tam tikslui numatyta 
išleisti šešis milionus dolerių. 
Organizacijos reikalų vedimui 
budžetas sudaryta $12,000,- 
000, tris syk didesnis pernyk
ščio. Kadangi tos sumos turi 
ateiti iš narinių mokesčių ir 
aukų, tad ir bus dedama dau
giau pastangų įtraukti mases 
į tą judėjimą.

Naujų darbų srityje prisi
dėjo rinkimas kraujo armijos 
pagalbai, taipgi pasiruošimas 
gelbėti nukentėjusius nelai
mėje.

^Wkalavimai
Reikalingas virėjas. Darbas nuola

tinis. Reikia dirbti tik 5^ dienas j 
savaitę. Su mokesčia susitaikysime. 
Atsišaukite: W. Skuodis, 564 Wythe 
Ave., Brooklyn, N. Y. (251-253)

REUMATIŠKI SKAUSMAI?- 
Pain-Expelleris, kuris yra stebėtinu lini- 
mentu, suteiks ilgai tęsiančią, raminančią 
šilumą. .Virš 18 milijonų bonkučių parduota, 
kas liudija jo naudingumą. Reikalaukit 
tikrojo Pain-Expe)lerio su Inkaru 
ant dėžutės.

PAIN-EXPELLER
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HOMOGENIZED MILK
The cream's in etery drop! 
Enriched u)ith Vitamin D

< Copyright 1941-The Borden Company/

CHARLES’
ŲP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

Šį šeštadienį Tamstą Nori Matyti 

JOHN BALEŽENTIS 
Savininkas moderninės Restauracijos

BAR & GRILL
John Baležentis yra pasiruošęs pavaišint; savo senus 

pažfstamus draugus ir klijantus. Taipgi nori įsi

gyti naujų pažičių. Tad kviečia visus į savo

Biznio Įkurtuvių Parę
Prašome įsitėmyti kad Baleženčio įkurtuvių 

parė bus šeštadienį

SPALIO 25 OCTOBER
Baleženčio įstaigos antrašas

49 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y.
John Baležentis dabar gavo pilnus gėrimų iaisnius. Taigi tąja 

proga.ruošia įkurtuvių parę.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Lapkričio 9 November
Programą pildys žymūs lietuvių talentai 
Iš Chicagos, Bostono, Hartford ir New 
Yorko. Greit bus paskelbti ją vardai. Iš 
anksto rengkitės juos pamatyti ir išgirsti.

“Laisves” Koncertas bus

LABOR LYCEUM SALEJE
949 WILLOUGHBY AVE.; BROOKLYN, N. Y.

Toje pačioje salėje, kur visada būna 
Į “Laisvės” koncertai

• •

Tuojau įsigykite įžangos bilietus
įžanga 55c, 83c ir $1.10 Pradžia 3 v. po piety

Bilietus galite gauti “Laisvės” raštinėje ir pas platintojus.

MIRĖ
Leo Bobonis, 44 metų am

žiaus, 390 Crescent St., Broo
klyn, N. Y., mirė spalių 22, 
Crown Heights ligoninėj. Bus 
palaidotas spalių 25-tą, 10
vai. ryte, į Cypress Hills ka
pines. Pašarvotas pas grabo- 
rių J. Garšvą, 231 Bedford 
Ave., Brooklyn, N. Y. Paliko 
nuliūdime žmoną Dorothy ir 
dvi dukteris Olgą ir Evelyn.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys, garu apšildomas, visada šiltas 
vanduo, arti gerų restauracijų ir 
patogios komunikacijos traukiniais. 
Kreipkitės: 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (251-252)

susirinkimai
BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo biznio skyriaus susirinkimas 
įvyks penktadienį, spalių 24 d., 8 v. 
v., Kliubo salėje, 280 Union Avė. 
Kviečiame visus Kliubo narius da
lyvauti šiame susirinkime. —- A. Ve
lička, pirm.

PARDAVIMAI“
Parsiduoda ar mainais kampinis 

mūrinis namas. Mainais turi * būti 
New Yorko ar Brooklyno pakrašty
je. Dabar biznis name yra. Norin
tieji daugiau informacijų sužinoti, 
prašome kreiptis po antrašu: 256 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.

(250-252)

* V
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UŽEIGA
Rheingold extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

| Joseph Zeidat, Sav.
| 411 Grand St, Brooklyn

y

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

GFISO VALANDOS: 
9 ryto, iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOuth 8-1551

4

GREEN STAR RAR & GRILL
W NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA ž t.

Naujas Valstijos Budžeto 
Direktorius

----------
J. Buckley Bryan, buvęs 

valstijos budžeto divizijos vy
riausiu inžinieriumi per pas
taruosius 5 metus, gubernato
riaus Lehmand paskirtas bų-t 
džeto direktoriumi vieton re
zignavusio Ab. S. Weber. Pa
starasis rezignavęs dėl silpnos 
sveikatos.

Clement Vokietaitis 
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Shalins
| (SHALINSKAS)

I Funeral Home
i 84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

lY«

Suteikiam/ garbingas

$150
Koplyčias suteikiam 

mai visose, dalyse

Tel. Virginia 7-4499

laidotuvet

nemoka- 
miesto.

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 Brooklyneadresas:

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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




