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KRISLAI
Prof. Bacevičius ir Lietu

viai Virtuozai.
Ar Leistina Taip Save Kel

ti, O Kitus Žeminti?
Per Dažnai Vartojamas 

Žodis.
Dobužinskas Dirba Savo 

Darbą.
Ot, Jei Atvyks

Šostakovičius!
Rašo R. Mizara

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $G.5O 

Metams

Menu, kad skaitytojas ne- 
pyks, ^ei aš šios dienos kris
luos neliesiu nei politikos, nei 
karo.

Prof. Bacevičius išleido ap
linkraštį apie piano virtuozus, 
—aplinkraštį, kuris buvo iš
spausdintas net keliuose pro-; 
nacišką propagandą sklei
džiančiuose laikraščiuose.

Prof. Bacevičius klausia: 
kodėl iš milijono Amerikos 
lietuvių “.neatsirado nei vieno 
pianisto - pianistės virtuozo?” j 
Jis ten ir atsako: todėl, kadiI 
“lietuvaitės ir lietuviai moki
nasi pas netinkamus mokyto
jas ir mokytojus, kurie netei
singai pastato jiems ranku
tes. . . laužo pirštukus ir rie
še taip iškelia rankas, kad 
pirštui nėra kur keltis.” Prof, 
pataria savo tautiečiams: sau
gotis “meno spekuliantų ir 
šarlatanų, kurie... pastoja 
kelią jūsų vaikams tapti pa
sauliniais virtuozais — kon- 
certantais, kurie būtu mūsų 
tautos pažibomis tarptautinė
je arenoje.”

AMERIKIEČIAI ATMUŠA PASMARKINTAS JAPONU ATAKAS
JAPONAI IŠ ORO IR 

JŪROS BOMBARDUOJA 
GUADALCANAL SALA

Ministeris Hull Smerkia 
Vichy Franciją už Darbi
ninkų Varymą Vokietijon

Žiūrėkite, štai, aš, rašo pro
fesorius, “išdaviau virtuozų 
diplomus eilei savo mokinių.” 
Ir jis sumini net šešių asmenų 
pavardes. žinoma, tai buvo 
Lietuvoj. Jo draugas virtuo
zas išdavė penkiems asmenims 
virtuozų diplomus. žodžiu, 
virtuozų, “pažibų tarptautinė
je arenoje” Lietuvoje yra jau 
prikepta tiek ir tiek (tik gai
la, kad jų pavardžių iki šiol 
niekas negirdėjo).

“Pigią mėsą šunes ėda,” į- 
spėja profesorius. ,Ir jo visas 
aplinkraštis sakyte sako: ne
leiskite savo vaikų mokytis 
pas kitus mokytojus, kurie 
ima pigiau už lekcijas; leiski
te pas mane, nes kiti yra “spe
kuliantai” ir “šarlatanai!” Aš 
geras, caca, — virtuozas. . .

Nepasakius prasčiau, šito
kia profesoriaus taktika yra 
nelabai jau kokia. Šitaip kul
tūringuose žmonėse nedaro
ma. Galima pačiam girtis, bet 
kam šmeižti kitus?! Kodėl 
neiti tais keliais, kuriais eina 
rimti muzikos mokytojai?

Bacevi- 
vienas kitas. At- 
keli! Iš milijonų 
pasaulio žmonių, 
piano virtuozų! 

išeitų, kad

Privačiuose pokalbiuose pro
fesorius Bacevičius yra daug 
kartų pasakęs, kad šiandien 
pasaulyje gerų pianistų, vir
tuozų tėra tik keli: Rachmani
novas, Rubinsteinas, 
čius ir dar 
siminkit, tik 
ir milijonų 
tik keletas
Pagal profesorių, 
visos piano mokyklos ir kon
servatorijos Amerikoje iki šiol 
buvo ir tebėra “meno speku
liantų ir šarlatanų” rankose. 
Tačiau, Amerikos žmonių lai
mei, atsidarė savo studiją 
profesorius Bacevičius! Dabar 
bus išgelbėta mūsų tautos gar
bė, — virtuozų neturėsime kur 
dėti!. . .

Beje, ar nereikėtų suretin
ti vartojimą žodžio “virtuo
zas?” Kai kurie žmonės jau 
pradeda sakyti virtaožis!. . .

Angliškoje spaudoje daž
nai rašoma apie lietuvį tapy
toją M. Dobužinską. Jis andai 
piešė Metropolitan operai 
scenarijas. šiomis dienomis, 
rašo N. Y. “Times,” Dobu- 
žinskas piešia scenarijas tū
liems Čechovo veikalams, ku
rie bus suvaidinti rugs. 26 ir 
27 dd. New Yorke.

Pelnas nuo šių vaidinimų 
eis Tarybų Sąjungos kovoto
jams paremti.

Pasirodo, dailininkas Dobu- 
žinskas dirba savo dirvoj, kaip 
artistas, nematydamas reikalo
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Tęsiasi Smarkūs Mūšiai tarp Amerikos ir Japany; Ame
rikiečiai Sunaikino 21-ną Jap«mi Orlaivį

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, rugs. 15. — Jungtinių Valstijų laivynas 

išleido sekamą pranešimą:
Pietinis Ramusis Vandenynas:
Japonai deda didesnes pastangas atgriebt Jungtinių 

Valstijų, pozicijas Guadalcanal saloje. Eina smarkūs 
mūšiai nuo rugs. 12—13 d. tarp amerikiečių marininkų 
ir pastiprintos priešų kariuomenės saloje. Dar stokuo- 
ja platesnių žinių apie tuos mūšius, bet šiandien gauti 
pranešimai rodo, jog mūsų marininkai atlaiko savo po
zicijas.

Per paskutines kelias dienas japonų orlaiviai ir karo 
laivai pasmarkintai bombarduoja amerikiečių pozicijas. 
Gal priešams pavyko bandymai iškelt nedidelius būre
lius savo kariuomenės į šią salą nakties laiku.

Rugs. 11 d. mūsų Lekiančios Tvirtumos nušovė že
myn keturis japonų lėktuvus kovotojus arti Guadal
canal salos, bombardavo ir apšaudė japonų pakrančių 
įrengimus saloje Gizo; Mūsų armijos bombanešiai rugs. 
12 d. nušovė žemyn du priešų vanden-lėktuvus.

Rugs. 13 naktį kariniai japonų laivai bombardavo 
mūsų pozicijas Guadalcanal saloje. Raportuojama, kad 
mūsų pakrantinės kanuolės smogė vienam iš priešij lai- 
vų><Tą pačią naktį mūsų kovotojai susidūrė su priešų 
žvalgais; įvyko smarkus mūšis, kuris tęsėsi ir sekamą 
dieną ir naktį.

Rugs. 13 d. du būriai priešų bombanešių, po kokius 
28-nis viename ir kitame, lydimi savo Zero, lėktuvų ko
votojų, atakavo orlaivių stovyklą Guadalcanal saloje. 
Mūsų laivyno ir marininkų lėktuvai kovotojai, vadina
mi “Laukinėmis Katėmis,” nušovė žemyn keturis japo
nų bombanešius ir keturis jų kovos lėktuvus. Tą pa
čią dieną amerikiečių armijos bombanešiai atakavo 
priešų vanden-lėktuvus, tupėjusius ant vandens Rekata 
Įlankoj, šiaurvakarinėje pakrantėje Santa Isabel salos. 
Vienas priešų lėktuvas tapo sunaikintas, kitas sužalo
tas.

Naktį rugs. 13—14 japonų kariniai laivai bombarda
vo mūsų pozicijas Guadalcanal, o mūsų kariuomenė 
vedė smarkius mūšius su japonais, kurie bandė užimt 
tenaitinę amerikiečių orlaivių stovyklą; priešų bandy
mas nepavyko.

Rugs. 14 d 28 japonų bombanešiai, lydimi lėktuvų 
kovotojų, bombardavo amerikiečius po pietų. Ameri
kiniai kovos lėktuvai nušovė žemyn vieną priešų bom- 
banešį ir penkis kovos lėktuvus.

Šturmuoja Amerikie
čius Saliamono Salose

Washington, rugs. 16. — 
Japonų karo laivai ir orlai
viai audringai a t a k u o ja 
amerikiečius Saliamono sa
lose, ypač Guadalcanal salo
je. Japonam taipgi pavyko 
šiek tiek daugiau iškelt sa
vo kariuomenės į tą salą.

Amerikiečiai, į n i rtusiai 
kovodami, atmuša despera
tiškas japonų atakas.

Washington. — Darbo 
Santikių Komisija patarė 
pridėt po dolerį algos per 
dieną dešimčiai tūkstančių 
vario ir cinko mainierių 
Idaho-Utah kasyklose.

švaistytis nuo partijos prie 
partijos!

Įdomiausias Amerikos meno 
padangėje būtų tas reiškinys, lo pardavinėjimas namų ap-
jei geni j alus Tarybų Sąjungos 
kompozitorius D. Šostakovičius 
atvyktų pas mus. 0 ji kviečia 
atvykti tokis muzikalinio me
no meistras, kaip Toscanini ir 
kiti.

Japonai Sunaikino Ame
rikos Lėktuvlaivį

Washington, rugs. 16. — 
Amerikos laivyno depart- 
mentas pranešė šiandien, 
kad mūšyje ties Midway sa
la birželio 7 d. japonai nu
skandino didelį Amerikos 
lėktuvlaivį “Yorktowna,” 
orlaivių išvežioto ją, pasta
tytą penki metai atgal.

Apribojamas Žibalas 
Namams Apšildyti

Washington. — Valdiška 
Karinės Gamybos taryba 
įveda nuo spalių 1 d. korte
les pirkimui žibalo namams 
apšildyti septyniolikoje ry
tinių valstijų ir trylikoje vi- 
durvakarinių valstijų. To
mis kortelėmis būsiąs ket
virtadalių sumažintas žiba- 

šildymui.
London. — Anglai pasie

kė punktus tik, už 100 my
lių nuo Madagaskaro salos 
sostinės.

Washington. — Amerikos 
valstybės sekretorius Cor
dell Hull rugs. 15 d. pasi
šaukė Franci j os ambasado
rių Gastoną Henry-Haye ir 
pasmerkė Vichy Franci jos 
valdžios įsakymą, draftuo- 
jantį francūzus verstiniem 
darbam. O tie darbininkai 
tūkstančiais d r a f tuojami 
siųst į Vokietiją, pavaduot 
vokiečius darbininkus fab
rikuose ir kitose įmonėse, 
kad vokiečiai galėtų būt pa
siųsti karo frontan prieš 
Sovietus.

Hull sakė Franci jos am
basadoriui, jog toks fran- 
cūzų darbininkų siuntimas 
per prievartą Į Vokietiją tai 
yra “parama mūsų prie-

73 Fašistų Divizijos Prarado 
70 Procentų Savo Karių per 
4 Men. Sovietiniame Fronte

Maskva. —... Per keturis 
mėnesius iki rugpjūčio pa
skutinės dienos buvo su
pliekta 73-rys divizijos fa
šistų kariuomenės sovieti
niame fronte. Kada Sovie
tai sako “supliekta,” tai 
reiškia sunaikinta daugiau, 
kaip 70 procentų priešų ka
rių.

Per tuos pačius mėnesius 
dvidešimt viena vokiečių 
divizija taipgi prarado 40 
iki 50 procentų savo kariuo
menės.

Sovietų Žinių Biuras pa
žymi sekamas Ašies divizi
jas kaipo supliektas:

34 vokiečių pėstininkų di
vizijos;

4 motorizuotos vokiečių 
divizijos;

2 motorizuotos nacių smo
gikų divizijos;

2 kalninės vokiečių pės
tininkų divizijos;

Prancūzai Madagaska
re Prašo Pertaikos

London, rugs. 16. — Ma
dagaskaro salos radi jas 
pranešė, kad francūzas jos 
general-gubernatorius pra
šė anglų sustabdyt mūšius 
ir pradėt paliaubų (pertai
kos) derybas.

(Berlyno radijas skelbia, 
kad francūzų vyriausybė 
Madagaskaro saloj jau pra
dėjo derybas su anglų ka
riuomenės vadais dėlei tos 
salos pervedimo į anglų ži
nybą.)

London, rugs. 16. — Ang
lai praneša, jog vokiečių 
submarinai smarkiai ata
kuoja eilę talkininkų laivų, 
plaukiančių per Atlantą; 
bet anglai nepatvirtina, kad 
naciai būtų padarę tiem lai
vam tiek nuostolių, kaip 
kad hitlerininkai giriasi.

šams, ir taip elgdamasi 
Franci jos valdžia laužo 
tarptautinius įstatymus.”
AŠTRUS PROTESTAS 
PRIEŠ ŽYDŲ DEPORTA

VIMĄ Į NACIŲ NAGUS
Sekretorius Hull taipgi 

pasmerkė Vichy Franci jos 
valdovų nutarimą sugrąžint 
Vokietijon pabėgusius nuo 
nacių žydus. Jis sakė:

“Tai reiškia, jog tie nelai
mingi žmonės atiduodami į 
nagus jų priešams, kurie 
patys paskelbė, kad jie pa
vergs, kamuos ir galutinai 
išnaikins visus žydus to
kiais žiauriais, 
veiksmais

velniškais 
kad negalima 

būtų jų het aprašyti.”

K

12 Vokiečių tąnkų divizi-
JU-

Taigi supliekta 54 vokie
čių divizijos iš viso.

Be to, liko supliektos se
kamos Hitlerio vergų divi
zijos:

5 rumunų pėstininkų di
vizijos;

2 rumunų kalnų divizijos; 
rumunų raitelių divizi
ja.
vengrų pėstininkų divi
zijos;
vengrų tankistų briga
da;
italų pėstininkų divizi
jos;

1 italų motorizuota divi
zija;

1 italų kalnų divizija;
1 slovakų motorizuota di

vizija.
Taipgi sunaikintas danų 

hitlerininkų legionas, vadi
namas “Danija.”

Divizija turi apie 15 tūks
tančių karių.

Cechų Kariu Parama 
Raudonajai Armijai
London. — čechoslovakų 

generolai Ingr ir Viest įtei
kė Sovietų ambasadoriui 
Bogomolovui penkių tūks
tančių dolerių čekį pagalbai 
s u ž e i stiems rusams ka
riams. Tie pinigai buvo su
rinkti tarp čechoslovakų ka
reivių Anglijoj.

Generolas Ingr sakė, jog 
šia auka čechoslovakai ka
riai išreiškia gilią savo pa
garbą didvyriškiems Sovie
tų raudonarmiečiams, kurie 
daugiausiai kovoja už lais
vę tautoms ir visai žmoni
jai.

Australija. — Australų 
kariuomenė vėl atmušė ja
ponus, kurie stengiasi pra- 
sibriaut į Portą Moresby, 
saloje New Guinea.

SOVIETAI PASTUMTI AT
GAL TIES STALINGRADU; 

KITUR GI ATAKUOJA
Bet Raudonarmiečiai L?imi Vakariniame ir Kaukazo Fron

tuose; Atgriebė Poziciją ties Stalingradu
Maskva, rugs. 16. — Hit

lerininkai su naujomis dide
lėmis jėgomis tankų, šar
vuotų automobilių, pėstinin
kų ir orlaivių privertė so
vietinius kovotojus, po įnir
tusių mūšių, pasitraukt tru
putį atgal į naujas pozici
jas į vakarus nuo Stalingra
do. Bet tas žygis kaštavo fa
šistams baisių nuostolių. 
Vien tik orlaivių jie prara
do 35-kis per 24 paskutines 
valandas.

Šiaip sovietinės linijos vi
sur atsilaikė Stalingrado 
fronte.

(Berlyno radijas be jokio 
patvirtinimo pasakojo, būk 
vokiečiai ne tik užėmę svar
biausią Stalingrado geležin
kelio stotį, bet jie, girdi, 
prasimušę vis gilyn miestan 
per kruvinas kautynes gat
vėse. Sako, kad raudonar
miečiai vis didesniu įnirti
mu kertasi su naciais mies-

des-

IR

PAJUOKIA NACIŲ PA
SAKĄ APIE STALINGRA

DO STOTIES UŽĖMIMĄ
New Yorko radijas antra

dienį pajuokė vokiečių pa
gyrą, būk jie Stalingrade 
užėmę stotį geležinkelio, ei
nančio per miesto vidurį. 
Tas radijas, pasiremdamas 
sovietinėmis žiniomis, sakė, 
kad traukiniai tuom gele
žinkeliu tebevažiuoja per 
miesto vidurį pro tą stotį. 
Tai, esą, naciams būtų bu
vę lengviau traukiniais at
važiuot į stotį, negu kitais 
keliais ją pasiekt ir būk tai 
užimt.

(Hitlerininkų radijas pri
pažįsta, jog Sovietai visur 
kitur atakuoja vokiečius ir 
tik Stalingrado fronte 
peratiškai ginasi.)
SOVIETŲ ATAKOS 

KONTR-ATAKOS
Raudonoji Armija pradė

jo naujas smarkias atakas 
prieš hitlerininkus Rževo 
srityje, į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos. Sovietinė ka
riuomenė jau pirmiau atė
mė iš naciu Rževo orlaiviu 
stovyklą ir kai kurias gat
ves.

Raudonarmiečiai ir Juo
dosios Jūros sovietiniai ma
rininkai atmetė atgal vokie
čius, kurie briovėsi pajūriu 
i pietus nuo Novorossiisko.

Vienoje dalyje vakarinio 
fronto vokiečiai tapo išmuš
ti iš apgyventos' ir aptvir
tintos vietos, ir per tris die
nas buvo užmušta apie 4,000 
priešų.

Į pietų vakarus huo Sta
lingrado sovietiniai kovoto
jai išmušė priešus iš pozici
jos, kurią naciai buvo pir
miau užėmę.

Sovietų kariuomenė ties 
Mozdoku, Kaukaze, išmušė 
vokiečius iš dviejų apgyven

tų vietų, išdaužė dar vieną 
priešų poziciją ir pagrobė 
traukinį su nacių kareiviais 
ir oficieriais.

Raudonoji Armija nu
trenkė atgal hitlerininkus, 
pradėjusius ataką j pietus 
nuo Voronežo, ir sunaikino 
1,000 priešų.

Viename sektoriuje vaka
rinio fronto sovietiniai ka
riai supliekė pulką vokiečių 
pėstininkų ir 40 tankų; iš
daužė tris kuopas priešų, 
sunaikino 15 jų tankų, o li
kusius atmetė atgal.

(Priešpietinis Berlyno 
pranešimas trečiadienį sa
kė, jog Sovietai kontr-ata- 
kuoja vokiečius Kaukaze, 
ties Voronežu ir Rževo sri- 
tyje.)

Stalingrado gynėjai gavo 
pastiprinimų, tame'skaičiu
je raitelių ir daugiau orlai
vių. Bet naciai ten vis dar 
turi daugiau oro jėgų, ne
gu Sovietai. Vokiečių orlai
viai būriais po tris šimtus 
ir daugiau nuolat atakuoja 
sovietines pozicijas ir naiki
na Stalingradą dieną ir 
naktį.

(Apie hitlerininkų nuos
tolius plačiau skaitykite ofi
cialiuose Sovietų praneši
muose 5-me puslapyje.)

JAPONAI GRASINA ĮSI 
VERŽT SIBIRAN 

AR INDIJON
Japonų Tokio radijas pa

skleidė generolo Shunroku 
Hatos pareiškimą, kad “ja
ponai neužilgo darys bend
rus veiksmus (su naciais) 
Europoje, idant sutartinais 
žygiais Įvykdyt naują pa
saulio tvarką...”

Tas generolas yra vyriau- 
i sias japonų komandieriuš 
CKinijoj.

Associated Press spėja, 
kad tuomi jis grūmojo ne
užilgo įsiveržt į Sovietų Si
birą ar į anglų valdomą In
diją.

Chinai praeitą savaitę 
pranešė, jog Japonija stip
riai reikalavus, kad Sovietai 
leistų jai kontrohuot rytinio 
Sibiro provincijas, kurios 
rubežiuojasi su Pacifiko 
Vandenynu. Sovietai atmetę 
tą reikalavimą. . i

HITLERININKAI ŽUDO VIS 
DAUGIAU CECHŲ

London. — Pranešama, 
jog naciai rugp. 31 d. su
šaudė 13 cechų, kaipo ko
munistus, veikusius prieš 
Hitlerio “Naująją Tvarką” 
Čechoslovakijoj.

Po kelių dienų hitlerinin
kai nubaudė mirčia šešis 
cechus vyrus ir vieną mote
rį už organizavimą pasi
priešinimų vokiečiams.

■
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Francijos Liaudies Pardauikai
Sunku ir beįsivaizduoti, kokią bjaurią 

rolę šiandien vaidina neokupuotosios 
Francijos valdovai—Petain, Laval, Dar
lan ir kiti. Be to, kad šitie Hitlerio gau
leiteriai atidavė Japonijai Indo-Chiniją, 
kad jie neokupuotąją Franciją pastatė 
fašistų pajuokai, padarydami ją Hitlerio 

‘^"-kolonija, be to, kad jie išleido įstatymus 
prieš žydus, — įstatymus, paimtus iš 
Hitlerio Vokietijos; be to, kad jie visa
me kame atvirai remia Hitlerį ir viešai 
reiškia pageidavimą matyti hitlerinę 
Vokietiją laimėtoja, — šitie nenaudėliai 
padarė dar vieną negarbingą žygį. Jie iš
leido speciali įstatymą, pagal kurį Fran
cijos darbininkai bus imami verstinam 
darbui ir vežami Vokietijon!

Šito nori Hitleris, šitaip daro išdavi
kų Petaino-Lavalo-Darlano klika!

Šimtai tūkstančių Francijos darbo 
žmonių, — darbininkų ir valstiečių, — 
bus suimti ir išgabenti Vokietijon vers
tiniems darbams. Bus imami ne tik 
Francijos piliečiai, bet ir nepiliečiai, — 
Amerikos, anglų ir kitų kraštų piliečiai, 
gyveną Francijoje!

Tuose kraštuose, kurie Hitleriui pavy
ko tiesioginiai laikinai pavergti, — kaip 
Lenkija, Pabalčio kraštai, Baltarusija, 
Ukraina, Belgija, Hollandija, Norvegija, 
— Hitlerio valdytojai nieko nesiklausę 
mobilizuoja žmones ir siunčia Verstinam 
darbui Vokietijon. Gi neokupuotoj Fran- 
cijoj, kuri, Petain-Laval ir Ko. sako, 
esanti “laisva,” tą patį darbą atlieka jie 
patys.

Tų baisių darbų akiregyj, mūsų kraš
tas dar vis tebepalaiko diplomatinius ry
šius su atvirai tarnaujančiais Hitleriui 
Petainu, Lavalu ir jų visa klika. Wa- 
shingtonas dar vis traktuoja tuos Fran
cijos liaudies pardavikus Hitleriui, kaip 
teisėtą valdžią!

Tas viskas pasunkina Francijos žmo
nių kovą, tas viskas padeda pardavi- 
kams. Tačiau, anksčiau ar vėliau Fran
cijos liaudis sukils — ji negalės išken
tėti tos priespaudos ir pažeminimo. Tuo
met ji suves su pardavikais sąskaitas!

Geri ir Blogi Daviniai
“Liaudies Balsas” (iš š. m. rugsėjo 11 

dienos) rašo apie tai, kaip dalykai stovi 
Kanadoje po 3 metų karo. Kanada, nu
rodo laikraštis, Vokietijai karą paskel
bė 1939 m. rugsėjo 10 dieną, o ne rugs. 
3 dieną, kaip padarė Didžioji Britanija. 
Per tuos tris metus Kanada sumobiliza
vo 600,000 vyrų į kariuomenę ir apie 
700,000 kanadiečių darbininkų ir darbi
ninkių dirba tiesioginiai kariškoj indus
trijoj.

“Kariškoji Kanados produkcija,” žymi 
savaitraštis, “pakilo labai aukštai. Kana
dos ginklai yra naudojami visuos fron
tuos, neišskiriant nei Sovietų Sąjungos. 
Kanados išlaidos karo reikalams šiemet 
pasieks $3,200,000,000.”

Tai geri daviniai. Tačiau, ten pat laik
raštis primena ir tamsesnes Kanados pa
dangės pusę. “Liaudies Balsas” rašo:

“Jeigu Kanados Visuomenės Opinijos 
Institutas neklysta savo tyrinėjimuose, 
Kanadoj yra daug žmonių, kurie arba vi
sai nieko neišmano arba atviri Hitlerio 
draugai.

“Sulyg to instituto davinių, tai 9 nuo
šimčiai visų Kanados gyventojų sutiktų 
taikytis su Hitleriu, jeigu jis sutiktų.pa
sitenkinti tuo, ką jis dabar turi, ir atsi
sakytų nuo tolimesnių planų.

“To instituto tyrinėjimais, 86 nuošim
čiai visų Kanados gyventojų priešingi 
taikai su Hitleriu, paliekant jam viską, 
ką jis užkariavo, 9 nuošimčiai sutiktų 
taikytis, o 5 neturi nusistatymo.

“Imant Kvebeko provinciją atskirai,

tai 31 nuošimtis sutiktų taikytis su Hit
leriu, paliekant jam viską, ką jis užka
riavo, 59 nuošimčiai nesutiktų ir 10 be 
nusistatymo.

“Angliškų kanadiečių tarpe |93 nuošim
čiai prieš tokią taiką, 3 nuošimčiai už 
taiką ir 4 be nusistatymo.

“Jeigu skaityti, kad Kanadoj yra 12,- 
000,000 gyventojų, tai 9 nuošimčiai bus 
1,080,000. Reiškia, tiek tai kanadiečių su
tiktų taikytis su Hitleriu, jeigu jis pasi
tenkintų tuo grobiu, kurį užgrobė iki da
bar.

“Be abejonės, ne visi tie kanadiečiai 
yra pro-naziai. Dauguma iš jų yra izo- 
liacionistai, tikį sau, kad Kanadai pavo
jaus nėra, nes vandenynas saugo. Bet 
toks jų izoliacionizmas yra tiek pat pa
vojingas, kaip ir viešas pritarimas Hitle
riui.

“Su Kvebeko provincija visai nekaip. 
Veik visas trečdalis gyventojų sutiktų 
palikti Hitleriui visą tą grobį, jeigu tik 
jis taikytųsi.”

Šitie daviniai parodo, kad Kanadoje 
veikia Hitlerio agentai, kad ten yra daug 
žmonių suklaidintų.

Bet panašiai, be abejo, yra ir pas mus, 
Jungtinėse Valstijose. Kiekvieno laisvę ir 
taiką mylinčio žmogaus pareiga prieš 
tuos agentus, skleidžiančius nacių propa
gandą, kovoti!

Ar Sovietų Žmonės Badaus?
Kai kurie kolumnistai ne tiek rūpina

si tuo, kada Anglija su Jungtinių Valsti
jų pagelba atidarys antrąjį frontą prieš 
Hitlerį ir tuo priartins mūsų karo lai
mėjimą, kaip jie ilgiausias kolumnas pri
rašo apie tai, kad Sovietų Sąjungoj žmo
nės badaus.

Dalis jų yra tie patys žmonės, kurie 
per 22 metus nieko kito ir nematė So
vietų Sąjungoj, kaip tik “badą,” “suiru
tę,” “netvarką.” Dalis yra ir sąžiningų 
žmonių, bet nebepajėgiančių dalykų su
prasti.

Aišku, kad Sovietų Sąjunga labai daug 
nukentėjo. Hitlerio okupuoti didžiausi 
šalies plotai, Sovietų Ukraina, Baltrusi- 
ja, Lietuva, Latvija, Estija, Moldavija, 
Krymijar ir didelis plotas Rusų Sovietų 
Federatyvės Social. Respublikos.

Sovietų Sąjunga neteko derlingosios 
Ukrainos, Priekaukazijos, daug derlin
gų laukų nutrypta Pavolgėj ir kitur. Bet 
iš to daryti jau išvadas, kad Sovietų Są
jungoj bus stoka duonos, tai parodo dar 
kartą, kaip tie žmonės nesupranta Sovie
tų santvarkos.

Mes žinome, kad Sovietų Ukrainoj ir 
Baltrusijoj buvo šimtai tūkstančių trak
torių, dešimtys tūkstančių kombainų, 
šimtai tūkstančių kitų mašinų, daugybė 
galvijų ir ar daug Hitleris tos gerybės 
rado? Tik menkytę dalelę. Kodėl? Todėl, 
kad milžiniška didžiuma žmonių pasi
traukė ir kartu su savimi išsigabeno 
mašinas, galvijus ir kitką. O pasitraukę 
tie žmonės į Vakarinį Sibirą, Kazaksta- 
ną ir kitus plotus tuojau ten ėmėsi darbo 
ir apsėjo didžiausius laukus, kur javai 
dera nei kiek neprasčiau, kaip Ukrainoj. 
Jeigu tai būtų individualiai valstiečiai, 
tai jiems labai daug laiko imtų prisitai
kyti prie naujų sąlygų, bet kolchoznikai, 
kurie šimtais persikėlė su mašinomis ir 
galvijais, sėklomis ir kitkuo, tuojau pri
sitaikė.

Mes manome, kad Sovietų Sąjungoj 
javų suims daug, bet, kad šalyj bus la
bai daug sunkumo, ypatingai pafrontėj, 
tai faktas. Vyriausias civilių žmonių ap
sunkinimas, tai transportas, kuris turi 
pirmoj vietoj tarnauti karo laimėjimui. 
Tik pagalvokime, kas pas mus būtų atsi
tikę, jeigu priešas mūsų didžiuosius 
miestus ir centrus būtų nuteriojęs?

Ar Atvažiuos Stalinas Amerikon?
Mr. Wm. Philip Simms rugsėjo 11 die

ną rašo iš Washington©, kad būk prezi
dentas Rooseveltas pasiuntė pakvietimą 
Juozui Stalinui atvykti į Ameriką, kaip 
tik daugiau karo frontai susistabilizuos.

Mr. Simms daro išvadas, kad Stalino 
atvykimas į Washingtoną gal būti dau
giau surištų Jungtines Tautas bendroj 
kovoj prieš barbarišką hitlerizmą ir jo 
sėbrus.

Žinoma, kad tas daug prisidėtų, bet 
Jungtinės Tautos bus vieningos ir galin
gos tik tada, kada jos nuoširdžiai ir są
žiningai pildys nutarimus ir viena kitai 
gelbės. Kol kas to nebuvo. Sovietų Są
jungos užsienio komisaras Molotovas 
lankėsi Londone ir Washingtone. Po jo 
apsilankymo buvo paskelbta, kad planai 
padaryti atidaryti antrą frontą, bet jo 
vis nėra ir Sovietų spauda dėl to reiškė 
didelio nepasitenkinimo.

Artinasi 'Laisvės’ 
Vajus

Su 1 diena spalių prasi
deda “Laisvės” vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Visi 
buvę vajininkai yra prašo
mi stoti į vajų iš pat pra
džios ir darbuotis, kad ga
vus kuo daugiausia naujų 
skaitytojų. Taipgi lauksime 
naujų kontestantų iš naujų 
kolonijų.

Jau buvo minėta, kad PEI- 
TRAS TARAS iš Elizabeth, 
N. J., dirba ilgas valandas 
ir nesitiki galėsiąs rimtai 
darbuotis “Laisvės” vajuje 
gavimui naujų skaitytojų, 
tai jis pasisakė, kad nupirk- 
siąs vieną dovaną kontes- 
tantams $25.00 vertes War 
Bond. Petras Taras buvo 
manęs nupirkti 1-mą dova
ną $50.00 War Bond. Bet 
iš priežasties žmonos ne
sveikatos, šiuom kartu to 
negalėjo padaryti. Turėjo 
apsistoti ant žemesnės do
vanos.

Yra ir daugiau gerai už
dirbančių “Laisvės” patrio
tų, kurie vajuje nedaug te
galės pasidarbuoti. Argi ne
atsiras, kuris nupirktų už 
$50.00 War Bond kaipo pir
mą dovaną kontestantam? 
Jau laikas visur draugijų 
susirinkimuose svarstyti 
“Laisvės” vajaus reikalus. 
Turime labai rimtai darbuo
tis, kad vajus pavyktų.

Vieną naują skaitytoją 
šią savaitę prisiuntė “Vil
nies” Adm., o du patys nau
jai užsisakė dienraštį. Visi 
trys naujieji skaitytojai už
sisakė visiems metams.

Kadangi žmonės patys 
užsisako dienraštį, tai gali
ma tikėtis, jog vajaus laiku 
bus lengva gauti naujų skai
tytojų.

Maspethiečiai, kurie ne
dalyvavo “Laisvės” piknike 
Philadelphijoje, nusitarė 
paaukoti “Laisvei” tą, ką 
būtų praleidę piknike. P. ir 
A. Cibulskiai aukojo $2.00, 
J. ir A. Kalvaičiai $1.00 ir 
R. ir E. Mizarai $1.00 (Mi- 
zarai buvo ir piknike). Ma
nome, kad kiti maspethie
čiai paseks juos. Brookly- 
niečiai irgi turėtų tą patį 
padaryti.

Daugiau aukų dienraštis 
gavo sekamai:

Po $10.00 aukojo: Jonas 
Ragauskas, Shelton, Conn., 
ir LDS. 110 kp., Lowell, 
Mass., (per J. Daugirdą).

J. K. Navalinskienė (au
kojo per LDS 6 kp.), Bin
ghamton, N. Y., $5.00.

K. Grybas, Brooklyn, N. 
Y., $3.50.

Po $2.00: John Strauss, 
Baltimore, Md.; M. Norbu- 
tienė, Wilkes-Barre, Pa.

Po $1.00: Frank Gražys, 
Brooklyn, N. Y.; Stephen 
Thompson, Bridgeport, Ct.; 
Lithuanian, P h i ladelphia, 
Pa.; P. B a r a n a u s k as, 
Bridgeport, Conn.; Petras 
P a 1 e v i č i u s, Worcester, 
Mass.; A. Budris, Brooklyn, 
N. Y.; B. Baleišis, Bronx, 
N. Y. ir A. Bartulis, Wilkes- 
Barre, Pa., 75c.

Gražus pasirodymas su 
finansine parama dienraš
čiui. Netik “Laisvės” šta
bas, bet visa pažangioji A- 
merikos lietuvių visuomenė 
yra dėkinga visiems, kurių 
vardai aukščiau suminėti, 
už taip gražią paramą dien
raščiui šiuo sunkiu mo
mentu.

Amerikietis lakūnas, W. W. O’Neil, pirmasis mūsų 
krašto lakūnas Egipto padangėse, kurio lėktuvas buvo 
nušautas; tačiau lakūnas yra pasiryžęs tęsti naciškų 
karinių bazių bombardavimą.

Nuoširdi Draugo 
Auka

kiečių, jau pribrendo ir bu
vo suimti.

Po to mes įvažiavome į 
rajoną, kur Raudonoji Ar
mija, vedama generolo Le- 
liųšenko, grūdo vokiečių iš 
ryt-šiaurių linkui Istros 
miesto ir ant galo mes pa
siekėme vietą, kur pereitais 
metais buvo žiaurios kovos. 
Kovos ėjo vyriausiai išilgai 
kelią. Medžiai į abi puses 
ant dviejų-trijų mylių labai 
nukentėję. Čia pro mus pra- 
kriokė medinis garvežis 
vilkdamas paskui savęs me
dinius vagonus. Tūkstančiai 
rusų gyveno pereitą žiemą 
tokiuose vagonuose.

Istra, tai miestas, kur 
pirm karo maskviečiai pra
leisdavo vasaros vakacijas, 
mes sustojome trumpam lai
kui. Tuojau grupė žmonių 
susirinko aplinkui mūsų au
tomobilius. Gražų vaizdą su
darė maskvietės merginos, 
kurios energingai važiavo 
sunkvežimiais. Kiek toliau 
per mūsų galvas praūžė du 
sanitariški lėktuvai laiky
dami kryptį linkui Mask
vos. Šalimai kelio gulėjo 
trys vokiečių tankai. Prie 
sodžiaus Rumiancevo pro 
mus prajojo kazokų būrys, 
raiteliai išdidžiai jojo ir at
rodė gražiai. Išilgai kelią 
šalimais gulėjo vis daugiau 
sudaužytų vokiečių tankų. 
Antoniškio sodžiuj nieko 
daugiau nematėme, kaip tik 
apdriskusį ir basą berniu
ką, v

Pravažiavę dar 14-ką my
lių, mes pasiekėme Volo- 
cholomską, tai rajonas, į 
kurio apylinkę taip ilgai 
pereitą rudenį buvo at
kreipta atyda viso pasaulio, 
yra paplokšti augštuma, kur 
veik ant kiekvieno kalnelio 
stogso bažnyčia. Bažnyčios 
bokštas buvo peršautas, 
veik visi miestelio namai tu
ri bombų ir kitas kovos žy
mes. Iš čia išvykome į ra
joną, kur dabar Raudonoji 
Armija veda užpuolimą.

Sergą sifiliu negrai pieti
nės valstijose neimami ar- 
mijon ir negydomi.

Draugas Jonas Ragauskas 
Shelton, Conn., paaukavo

įstaigų: 
Sovietų,

rašo:

P. Buknys.

Kovos Rževo Fronte

Kearny, N. J. — Čia pa
statyta ir ant vandens nu
leista dar du kariniai Ame
rikos laivai naikintuvai.

auką, 
žodžius, 

Dr. J. J. 
nuoširdus 
remti ju- 

p aram a

šią mano 
kelis 

sako 
kad

piknikas. Apskričio 
prašo ir kviečia, 
nariai ir prieteliai 
daljwautu.

arka su 
Sunaikini- 
Okupantų 
tai obalsis 

einantiems į frontą ir čia

Rugsėjo 20 d., Olympia 
Park, Worcester, Mass., įvyks 
Apskričio 
komitetas 
kad mūsų 
skaitlingai

Mes turime išrinkę gerą ko
misiją, kuri aprūpins visus 
svečius su skaniais valgiais ir 
gėrimais. Taipgi bus muzika
is programa, kur visi pralei
site gražų laiką. Kom.
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“New York Times” ko- : skalbė sukruvintus drabu- 
respondentas Ralph Parker 
apsilankė Rževo fronte, kur 
neseniai Raudonoji Armija 
pėrėjo į ofensyvą ir 70-ties 
mylių ilgio fronte nugrūdo 
Hitlerio armijas atgal ant 
30-ties mylių. Jis rašo:

Ne visur Raudonajai Ar
mijai staigiais smūgiais pa
vyko išmušti Hitlerio armi
jas iš jų apsidrutinimų. Ke
lios valandos po to,kai Rau
donoji Armija pradėjo puo
limą, tai vokiečių generolas 
von Model šaukėsi pagel- 
bos. Iš Vitebsko, Smolensko, 
Viazmos jam jau skubino 
400 vokiečių smigikų - bom- 
bininkų.

Jų įsimaišymas kiek su
mažino tempą Raudonosios 
Armijos pirmyn ėjimo, nors 
Sovietų mūšio lėktuvai ne
leido tiems vokiečių bombi- 
ninkams susikoncentruoti ir 
atakuoti raudonarmiečius. 
Rugpjūčio 6 dienąvokiečių 
smigikai - bombininkai pa- 
drutinti mūšio lėktuvų, tik 
viename kovos sektoriuje 
darė iki 300 išskridimų į 
dieną. Tuo laiku į kovos lau
ką pribuvo penkios naujos 
Hitlerio divizijos, būtent: 
5-toji šarvuota, 14-ta me
chanizuota ir 10, 12 ir 328- 
ta pėstininkų divizijos ir 
pastojo raudonarmiečiam 
kelią linkui Rževo. j dirbantiems. Lauke stovėjo

Kovos laukas labai liud-j mediniai “lėktuvai” priešo
• ___ iĮėk|-UVų apgavimui.

Dar pavažiavus apie 35- 
kias mylias, mes įvažiavom 
į rajoną, kur vokiečiai buvo 
lapkrityj, pereitais metais. 
Gyvenami namai išnykę nuo 
žemės paviršiaus, bet žiem- 
kiečiai javai, kuriuos snie
gas buvo paslėpęs nuo vo-

žius, o tolumoj baube ka- 
nuolių kova.

Paliuosuotoj Pogoreloje - 
Gorodišče gelžkelio stotyje 
dešimtys sumenkusių vaikų 
susirinko, kurių didžiuma 
žiemą išgyveno urvuose ir 
jie buvo ruošiami pasiųsti 
į Uralo Kalnų sritį, kur jų 
sveikata bus pataisyta ir jie 
vėl eis į mokyklas. Kolchoz- 
ninkai, kurie taip nekant
riai laukė ateinant Raudo
nosios Armijos, stovėjo su 
raudona vėliava ant pasta
to, kur pirmiau stovėjo Le
nino paminklas.

Pirmu kartu nuo žiemos 
užsienio korespondentai bu
vo leisti į frontą, kur mes 
girdime kanuolių baubimą. 
Ir tatai nėra lengva pada
ryti. Ši vieta yra 130 mylių 
nuo.Maskvos, o mums paė
mė net 30 valandų, kol mes 
ją pasiekėme, kovos lauką 
apžvelgėme ir grįžome at
gal. Daugelis iš amerikiečių, 
anglų ir francūzų korespon
dentų pirmu kartu “pauos
tė paraką.”

Iš Maskvos išvykę mes 
įvažiavome į pirmą karinę 
zoną. Pastatyta 
užrašu: “Viskas 
mui Vokiečių 
Armijos!” Tokis

nai atrodė. Sanitariški ve
žimai atsargiai važiavo šen 
ir ten. Specialiai darbinin
kai rinko vokiečių paliktus 
popieras, lapelius, laiškus, 
maldaknyges, pornografinę 
literatūrą, kurios ypatingai 
daug buvo vokiečių apka
suose. Prie Upes moterys U,ts, Tnatury Drnt, J

iš 
$40. Pinigus jis paskirstė po 
$10 dėl sekamų 
“Laisvei,” “Vilniai,1
Sąjungos medikalci pagalbai 
ir kovingam darbininkų judė
jimui. Tai jau ne pirma Jo
no auka. Jis kelis kartus ir 
pirmiau stambiai aukavo. Tar
pe kitko, jis 
“Draugai!

Skirdamas 
noriu ištarti 
kaip dažnai 
Kaškiaučius,
draugas visada turi 
dėjimą. Ypatingai 
reikalinga dabar Sovietų Są
jungai, kuri tiek daug kenčia, 
kuomet jos neva prietelka An
glija dar vis neateina į pagal
bą. Dabar yra kritiškiausi lai
kai žmonijos istorijoj, kada 
Sovietų liaudis taip sunkiai 
turi kautis prieš žmogžudžius 
vokiečius. Manau, kad rasis 
nuoširdžių draugų, kurie tik
rai supras laiko svarbą ir pa
dės Sovietų Sąjungai.

“Draugiškai,
“Jonas Ragauskas.

Jonui Ragauskui tariame di
delį nuoširdų ačiū už auką ir 
jo pinigus perduodame į skir
tas įstaigas.

D. M. Šolomskas.

LDS 1-mo Apskričio Nariams 
Ir Prieteliams

Courtesy United Features Syndicate,
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Naujieji Mokslo Stebuklai Henrio Kavendišo Tyrimai
Karas daugeriopai pagrei

tina visokius praktiškus iš
radimus, kaip raportavo dr. 
Charles M. A. Stine, kalbė
damas suvažiavime Ameri
kos Chemikų Draugijos, 
praeitą savaitę, Buffalo, N. 
Y. Dr. Stine yra žymus 
mokslininkas E. I. duPont 
de Nemours laboratorijų. 
Jis sakė:

Apie ką dar tik dveji me
tai atgal negalima buvo net 
svajoti, tatai dabar jau pa
daroma. Šis karas priverčia 
per kelis mėnesius atlikti 
tokius mokslinius darbus 
Amerikoj, kurie dar būtų 
turėję laukti pusę šimtme
čio.

Laimėkime karą, perga
lingą taiką ir laisvę, o tada 
mūsų progresas bus toks 
smarkus, apie kokį niekas 
dar nėra girdėjęs.

Po karo mes turėsime šim
tą kartų daugiau naujų 
dirbtinių medžiagų.

Naujiems a t r a d imams 
šiandien darbuojasi tūks
tančiai mokslininkų ir šim
tai laboratorijų visoje šaly
je.

Keleivinių auto mobilių 
dirbimas sustabdytas tik 
keletas mėnesių atgal, bet 
tuo trumpu laiku atrasta 
tiek pagerinimų automobi
liams, kad esami naujausi 
automobiliai Amerikos san
dėliuose iš tikrųjų yra jau 
dvidešimčia metų nusenę. 
Jeigu šiandien būtų leista 
statyt naujus pasažyrinius 
automobilius, jie turėtų to
kius pagerinimus, kurie bū
tų paširodę tik 1960 metais, 
jeigu ne šis karas.

Kitąmet Jungtinėse Vals
tijose bus pagaminta septy
nis kartus daugiau aliumi- 
no, negu 1939 metais.

Gazolinas per keletą mė
nesių tapo tiek patobulin
tas, jog chemijos mokslinin
kui atrodo pasenusiais visi 
esami automobilių motorai.

Po karo keleiviniai auto
mobilių motorai turės tokį 
atvėdinimą, kaip geriausi 
šiandieniniai karo orlaivių 
motorai. Automobiliai tada 
galės būt pusiau lengvesni 
negu dabar ir vienu galionu 
gazolino bus galima nuva
žiuot 50 mylių.

Iš dabar dirbamos aukštu 
spaudimu amoni jos galima 
bus pagamint šimtai ir 
tūkstančiai naujų medžia
gų. Iš jos gautomis trąšo
mis galima bus didžiai pa
kelt laukų derlingumą. 
O iš oro, anglies ir van
dens bus išvystyta dar šim
tai naujų medžiagų. Mes 
turėsime nedūžtantį ir ne- 
lūžtantį stiklą ir neskęstan- 
tį stiklą; turėsime medį, ku
ris nedegs; medis gi bus 
taip suderintas su dirbtinė
mis medžiagomis, kad jis 
galės pavaduot plieną ir ki
tokį metalą dabar vartoja
mą mašinų sąnariams.

Jau pirm karo buvo mez
gamos kojinės (pančiakos) 
iš siūlų, pagamintų iš oro, 
vandens ir anglies. Bet tai 
buvo tik pati pradžia. To
liau iš oro, vandens ir ang
lies bus dirbama medžiaga 
čeverykams; tada čeverykai 
galės savyje neturėti visai 
jokios odos (skūros).

Dabar iš jūrų vandens 

kasdien ištraukiama po pus
tonį magnezijos, lengviau
sio statybinio metalo; mag- 
nezija šiandien vartojama 
statyboje kiekvieno karinio 
lėktuvo; o keletas metu at- 
gal retai kas tikėjo, kad ji
nai tiktų bet kokiam staty
bos darbui.

Daugiau kaip šimtmetis 
praėjo, kol visame pasauly
je natūralės gumos gamyba 
iš tam tikru medžiu sulos 
buvo davaryta iki miliono 
tonų per metus. O dabar 
statomi dirbtinės gumos 
fabrikai Amerikoje paga
mins vien 1943 metais apie 
tiek pat dirbtinės gumos iš 
kerosino, alkoholio, anglies 
ir kalkių, v

Dabar šioje šalyje per 
metus pastatoma tiek lėktu
vų, kiek buvo iš viso pasta
tyta per 37 metus nuo pat 
jų išradimo.

Šiame kare žūva ir dar 
žus milionai žmonių, bet 
medicinos mokslas taip 
sparčiai žygiuoja pirmyn, 
kad jis greitai sutaupys 
daug kartų daugiau gyvy
bių, negu šis karas prarys, 
— kaip pranašavo daktaras 
Stine. N. M.

Nacių Orlaiviai Ne
nustebins Amerikos

Pasklido gandai, kad hit
lerininkai statosi bombane- 
šius, kurie su galingais Die- 
selio inžinais skraidysią 40 
tūkstančių pėdų aukščiuose 
ir taip vėl naikinsią Angli
jos miestus ir karinius pun
ktus.

Bet naciai tuomi negalėtų 
nustebint amerikiečių. Nes 
ir amerikinės Lekiančios 
Tvirtumos, su storais šar
vais, su dvylika kulkasvai- 
džij$o ir kanuoliukėmis, su 
pilnais bombų ir gazolino 
kroviniais, gali pakilti be
veik iki 40 tūkstančių pė
dų; o šarvus ir kitus įren
gimus galima palengvinti, 
tai jos ir skraidytų tokiuo
se aukščiuose.

Žymėtina, jog Amerikos 
armija jau 1922 metais tu
rėjo orlaivių, kurie kilo iki 
40,800 pėdų.

Didieji Amerikos bomba- 
nešiai jau daugiau kaip 100 
kartų bombardavo karinius 
nacių taikinius dienos lai
ku Europoj, ir per tuos vi
sus žygius težuvo tik du to
kie Amerikos orlaiviai. Hit
lerininkai prieš juos kovojo 
geriausiais savo greitaisiais 
lėktuvais, bet toli gražu ne
prilygo Lekiančioms Ameri
kos Tvirtovėms. Bet dabar 
Amerika statydinasi dar 
kur kas smarkesnius orlai
vius. J. C. K.

100 ir 90-0ctanc Gazolinas
Kariniai Amerikos orlai

viai vartoja vadinamą 100- 
octane gazoliną. Vokiečiai 
turi tiktai 90-octane gazoli
no, ir tas amerikinis gazoli
nas duoda' 25 procentais 
daugiau jėgos savo orlai
viams greičiau nuo žemės 
pakilti ir smarkiau lėkti. 
Suprantama, jog Amerika 
siunčia to gazolino ir savo 
talkininkam.

Tikisi Vitaminais išgelbėt Gyvy
bes Tūkstančių Žmonių, Turinčių 
Labai Aukštų Kraujo Spaudimų

Daug žmonių kasmet 
miršta Amerikoje nuo bai
siosios vėžio ligos. Bet per- 
aukštas kraujo spaudimas 
pasmaugia du iki pustrečio 
sykio daugiau, negu vėžys. 
Be to, dar šimtai tūkstan
čių miršta nuo ligų, kylan
čiu iš nesveikai aukšto 
kraujo spaudimo, o prie to
kių ligų priskaitoma krau
jagyslių - arterijų sukietėji
mas, eilė širdies ir inkstų 
ligų, staigios mirtys nuo 
apopleksijos ir kt. Ypač ei
na daugyn mirimai nuo šir
dies ligų dėl per didelio 
kraujo spaudimo. Taip an
tai, 1900 m. dėl tos priežas
ties mirė po 134 žmones iš 
kiekvieno 100 tūkstančių, o 
1940 m. jau po 2i92 iš tokio 
pat skaičiaus.

Ne veltui medicinos moks
lininkai taip atkakliai įieš
ko jo ir įieško gyduolės, kuri 
galėtų sumažint perstiprų 
kraujo spaudimą. Didžiau
sios kol kas vilties teikia 
daktaro R. M. Calderio ir 
b e n d r adarbių atradimas 
Houstone, Texas. Daugeliui

Kada Žiema Galėtų 
Sulaikyt Nacius?

Po šlapios vasaros, Mas
kvos srityj paprastai būna 
dar gražus rudens oras spa
lių mėnesį. Pernai pirmas 
sniegas Maskvos apskrityj 
pasirodė lapkričio 7 d. A- 
belnai vanduo pradeda už- 
šalt nuo lapkričio pradžios.

Leningrado srityj šalnos 
prasideda su spalių mėne
siu, o šalčiai nuo pusės to 
mėnesio.

Kalinino apygardoj pra
deda snigt po lapkričio pu
sės, o ' Viazmos - Voronežo 
srityje tikroji žiema pasiro
do apie gruodžio mėn. vi
durį.

Nuo Stalingrado iki As- 
trachanio, prie Kaspijos Jū
ros, rudenys būnai sausi, 
nors dabartiniu laiku ten 
gali būti kiek lietaus; bile 
kada gali truputį pasnigt; 
smarkūs šalčiai ir šiurpūs 
vėjai prasideda gruodyje ir 
sausyje. •

Šiauriniame Kaukaze ru
denys yra sausi, niekada nė
ra didelių šalčių ar pasto
vių sniegų. Sausyje ir vasa
ryje būna šaltų vėjų, bet tie 
vėjai nesulaikė karinių 
veiksmų laike Sovietų pilie
tinio karo su baltagvardie
čiais. T. G.

Miestai ir Pamišimai
Jau seniai žinoma, jog 

miestuose didesnis procen
tas žmonių išeina iš proto, 
negu kaimuose bei fanuo
se. O neseniai padaryti ty
rimai Chicago j, St. Louise, 
Mo., ir kituose vidurvakari- 
nių valstijų miestuose paro
do, kad juo arčiau vidurio 
miesto žmonės gyvena, tuo 
daugiau pamišėlių tarp jų 
atsiranda. Miestų pakraš
čiuose ir priemiesčiuose ma
žesnis procentas žmonių ne
tenka proto, negu pačiuose 
miestuose.

Iš medžių pjuvenų dabar 
pagaminama vitaminas B- 
2, arba riboflavinas.

žiurkių, t u r ė j usių labai 
aukštą kraujo spaudimą, jie 
davė didelius kiekius sudė
tinio vitamino B, ir taip ga
na trumpu laiku sumažino 
tą spaudimą iki paprasto 
sveiko laipsnio. Spėjama, 
kad tokiu būdu galima bus 
pagydyt ir žmones nuo per- 
stipraus kraujo spaudimo. 
O Illinois Universiteto me
dicinos profesoriai Waker- 
lin, Moss ir E. L. Smith da
vė daug vitamino A šunims, 
turėjusiem peraukštą krau
jo spaudimą, ir taip nuva
rė jį žemyn iki sveiko laips
nio.

Turtingi vitaminais B rū
šies yra šie dalykai: gema
linės kviečių kruopelės 
(wheat germ), ryžių sėle
nos, soy pupos, kumpis, 
porkčapai, džiovintos kriau
šės, žali pynacai, avižienė 
(oatmeal), Įima pupos, čielų 
kviečių ir rugių miltai, 
inkstai, lašiniai, pienas, 
kiaušiniai ir kt. Šių vitami
nų yra ir bulvėse, kopūstuo
se, morkose, tomeitėse ir ki
tose daržovėse ir vaisiuose.

N. M.

Gonorėja per Dieną 
Išgydoma

Dvidešimt aštuoniems A- 
merikos kareiviams, sirgu- 
siems lytine liga gonorėja 
(pūliatekiu) aštriame laips
nyje, buvo tik vieną kartą 
įšvirkšta didelė doza vaisto 
sulfathiazole, ir per tris iki 
penkių dienų jie visi buvo 
pripažinti pilnai išgijusiais.

To paties vaisto ir tiek 
pat buvo įšvirkšta penkiem 
kareiviam, sirgusiem užsen- 
dinta gonorėja. Du taip pat 
visai išgijo per trejetą pen
ketą dienų, o tris teko il
giau gydyti.

30 iš 33-jų galėjo grįžti 
veiklion tarnybon ant ryto
jaus po tos gyduolės įšvirk
štimo, nors gonerejos žen
klai visi pranyko tik po ke
leto dienų.

Senaisiais gi vaistais iš
gydyt gonorėją reikėdavo 
bent kelių savaičių.

“Military Surgeon”, me- 
dikalis Washingtone žurna
las, sveikina naująjį gydy
mo būdą. J. C. K.

Naujas South Carolinos 
valstijos įstatymas uždrau
džia negram dirbti tose pat 
audyklose su baltaisiais.

Amerika ir paimtiem ne
laisvėn priešam moka tą 
pačią algą, kaip savo ka
riam.

(Tęsinys “Retosios Oro Du
jos — Kaip Jos Atrastos”)

XVIII šimtmečio antroje 
pusėje Londone gyveno vie
nišas keistuolis, baigštus 
žmogelis, vardu Henry Ke- 
vendišas. Jis taip labai bi
jojo žmonių, jog užkalbin
tas parausdavo, surikdavo 
ir paknopstomis nubėgdavo. 
O jeigu, sukaupęs drąsą, ir 
atsakydavo, tai, būdavo, 
mikčioja, painiojasi ir su- 
mįšta, lyg mažas vaikas.

Jis gyveno užsidaręs savo 
dideliame ir nejaukiame na
me ir tik labai retai pasiro
dydavo viešumoje.

Šis užsidaręs, nekalbus 
žmogus turėjo tiktai vieną 
aistrą: mokslą, gamtos tyri
nėjimą. Pusę amžiaus diena 
iš dienos, nežinodamas nei 
pramogų, nei poilsio, nei 
švenčių, jis atkakliai dirbo, 
skaičiavo, tyrė...

Jis nustatė vandens su
dėtį.

Jis pirmas, išskaičiavo, 
kiek sveria žemės rutulys.

Jis buvo vienas pirmųjų 
mokslininkų, išstudijavusių 
oro sudėtį ir deguonies ir 
azoto (nitrogeno) ypatu
mus.

Būdamas atsargus ir ne
pasitikintis, Kavendišas ne2' 
siskubino skelbti savo tyri
mų rezultatų. Ir daugelis 
dalykų, kuriuos jis išrado, 
liko palaidoti jo archyvuose, 
o kai kas stačiai buvo pa
miršta.

Ir taip po kelių gentkar- 
čių Džonas Reilis per eilę 
metų kovojo su “sunkiojo” 
azoto mįsle, nedasiprotėda- 
mas, kad visus savo abejoji
mus jis galėtų išsklaidyti, 
pavartęs pageltusius Kara
liškosios Draugijos 1785 me
tų “Protokolų” puslapius.

Štai koks tyrimas Kaven- 
dišo buvo aprašytas tame 
žurnale.

Pro stiklinį vamzdelį, pri
pildytą oro, jis praleido e- 
lektros kibirkštį — mažą 
dirbtinį žaibą. Ir elektrai 
veikiant, abi oro sudedamo
sios dalys — azotas ir de
guonis — viena su antrąja 
susijungė chemiškai. Buvo 
gautos naujos troškinančio 
kvapo dujos. Ir šias dujas 
Kavendišas pašalino iš vam
zdelio: jas sugėrė ypatingas 
skiedinys. Bet deguonies ore 
yra keturis kartus mažiau, 
negu azoto, dėl to per tam 
tikrą laiką visas deguonis 
buvo išeikvotas, ir vamzde
lyje liko vienas azotas. Ka
vendišas įleido į vamzdelį 
gryno deguonies ir iš naujo 
pradėjo leisti elektros ki
birkštis. Tokiu būdu, paga
liau, jis pasiekė to, kad be
veik visas azotas susijungė 
su deguonim ir naujų, troš
kinančių dujų pavidale bu
vo šarmo skiedinio suger
tas.

Vienas mažytis azoto bur- 
bulėlis vis dėlto atkakliai 
pasiliko vamzdelyje ir ne- 
susigėrė šarme. Veltui Ka
vendišas dėjo prie jo vis 
naujas ir naujas deguonies 
porcijas, veltui leido pro jį 
elektros kibirkštis: daugiau 
troškinančių dujų jis nebe
gavo. Mažutis azoto burbu
liukas, lęšio didumo, plau
kiojo virš skiedinio ir jokiu 
būdu nesi jungė su deguo
nim.

“Iš šio bandymo aš darau

išvadą,” — rašė Kavendišas, 
— “kad oro azoto esama 
dvejų rūšių: viena šimtas- 
dvidešimtoji jo dalis laikosi 
kitaip, negu didžioji, pagrin
dinė jo dalis. Galimas daik
tas, azotas — tai ne viena 
medžiaga, bet dviejų skir
tingų medžiagų junginys.”

Paskaitęs senąjame žur
nale ligi šios vietos, Reilis 
susigriebė už galvos ir šo
ko į laboratoriją, kad galė
tų kartoti senąjį Kavendišo 
bandymą.

Iš Ko Susideda Oras?
O tuo pačiu metu chemi

kas Williamas Ramsėjus, 
Reilio kolega iš Karališko
sios Draugijos taip pat vel
tui neleido laiko.

Jis samprotavo labai pa
prastai: jei ore esama kaž
kokios priemaišos, kurios 
mes dar nežinome, tai ją 
galima aptikti tik vienu bū
du: reikia paimti tam tik
rą kiekį oro ir iš jo paeiliui 
išsiurbti visas jo sudedamą
sias dalis. Jeigu po to dar 
kas pasiliks, bus aišku, kad 
ore esama kažkokių dar ne
žinomų dujų.
Ramsėjus praleido orą pro 

eilę sugėrė jų ir lengvai iš jo 
išskyrė deguonį, vandens 
garus bei anglies dvidegį. 
Liko azotas. Ramsėjus rado 
ir jo sugerėją. Dar prieš ke
lerius metus jis buvo apti
kęs, kad azotą gerai suge
ria raudonai įkaitintos pju
venos magnio, to paties 
metalo, kurį fotografai var
toja momento nuotraukoms. 
Ir dabar Ramsėjus pasinau
dojo tuo atsitiktiniu paste
bėjimu: jis ėmė pūsti azotą 
pro raudonai įkaitintą mag
nį.

Azotą pro magnį Ramsė
jus praleido vieną kartą. 
Didesnioji dujų dalis susi
gėrė, o dalis prasprūdo.

Jis iš naujo praleido lie
kaną pro raudonai įkaitin
tas pjuvenas. Dujų liko dar 
mažiau.

Praleido trečią kartą — 
ir pasvėrė liekaną.

Ir kas paaiškėjo? Liekana 
buvo pastebimai sunkesnė 
už paprastą, orinį azotą: 
paprastas azotas už vande
nilį sunkesnis 14 kartų, tuo 
tarpu šios dujos už vande
nilį buvo sunkesnės 14.88 
karto (arba 14 kartų ir 88 
šimtadaliais).

Nudžiugęs Ramsėjus vėl 
įleido gautąsias dujas į 
vamzdelį su magniu. Ir vėl 
dujų dalis pasiliko sugerė- 
juje, o liekana liko dar sun
kesnė.

Kiekvieną kartą dujų lik
davo vis mažiau ir mažiau, 
o jų tankumas augo. Jis pa
siekė 16, paskui 18, 19. Ties 
20 sustojo. Ir kaip tik tuo 
metu mėgintuvėlyje dujų 
liovėsi mažėti. Matyt, vi
sas azotas jau buvo surink
tas, ir liko sunki nežinoma 
priemaiša, kurios magnis 
neveikė.

Visą vasarą Ramsėjus lei
do orą pro su gėrė ją, kol su
rinko dešimtąją dalį litro 
naujų dujų.

Jo kolegai Reiliui, karto
jusiam seną Kavendišo bū
dą, sekėsi blogiau: 1894 m. 
pabaigoje sunkiojo priemai- 
šo jis buvo surinkęs tik pu
sę kubinio centimetro. Ta
čiau svarbu buvo tai, kad 
abu tyrinėtojai, naudoda

miesi skirtingais metodais, 
gavo vieną ir tą patį rezul
tatą!

1894 m. rugpjūčio mėn. 13 
d. Reilis ir Ramsėjus atvy
ko į Oksfordą, kur vyko 
britų gamtos tyrinėtojų su
važiavimas, ir paprašė žo
džio nepaprastam praneši
mui.

— Mes atradom naują e- 
lementą, — pareiškė jie. — 
Jis yra visur, jis apsupa 
mus iš visų pusių. Drauge 
su deguonimi ir azotu jis į- 
eina į atmosferinio oro su
dėtį, to oro, kuriuo mes su 
jumis kvėpuojame.
Elementas — atsiskyrėlis
Jeigu virš mokslininkų, 

susirinkusių Oksforde, gal
vų būtų sprogusi bomba, ji 
būtų sukėlusį mažesnį są
myšį, negu Relio ir Ramsė- 
jaus pranešimas.

Ore — nežinomas elemen
tas! Po visas laboratorijas, 
po visas universitetų audi
torijas, po visą pasaulį iš- . 
sklaidytas milžiniškas kie
kis nežinomos medžiagos, 
ir niekas jos buvimo net ne
įtarė !

Ištisą šimtmetį tyrinėto
jai po visą pasaulį rinko ne
paprastus mineralus, kad 
išgautų paskutiniuosius re
tus elementus, dar tebesi- 
slapstančius nuo prityrusių 
chemikų akių. O patys čia 
pat šalia savęs pražiopsojo 
nežinomą medžiagą!

Kaip tatai galėjo įvykti? 
Juk naujųjų dujų, kaip pa- 
aiškėjo, ore esama ne taip 
maža: vienas litras iš šim
to.

Kavendišo laikais žmonės 
Veik nežinojo, kad yra “du 
skirtingi orai”: oras “gy
vas” ir oras “miręs”. Tais 
laikais ir deguonis ir azo
tas dar tebebuvo reteny
bė. Nenuostabu, kad niekas, 
net pats Kavendišas, anuo 
metu neteikė didelės reikš
mės menkam burbuliukui 
dujų, kurios ne visiškai bu
vo panašios į azotą. Bet ko
dėl vėliau chemikai nepaste
bėjo, kad oro azotas — tai 
dviejų dujų mišinys?

Tūkstančius kartų jie a- 
nalizavo orą. Kiekvienas 
studentas, dargi mažai kva
lifikuoti darbininkai chemi
jos įmonėse mokėjo tatai 
atlikti. Chemikai išskaičia
vo iki šimtosios dalies pro
cento, kiek ore yra deguo
nies ir kiek azoto. Jie tiks
liai nustatė, kad jame yra 
0.03 procento angliarūgštės. 
Jie net įsimiklino atmosfe
roje susekti vandenilį, nors 
jo ore tėra mažiau kaip 
0.0001 procento.

0.0001 procento! Tuo tar
pu nežinomųjų dujų visas 
procentas taip ilgai buvo’ 
nesusektas! Kodėl?

Todėl, kad šios dujos ne
matomos, be skonio ir kva
po, visiškai niekuo nepasi
reiškia.. Dujos — vienuolės! 
Jos nepastebimai visur se
kiojo azotą ir laikėsi taip 
ramiai, lyg jų visiškai ne
būtų.

Šis naujas elementas ne
si jungė su kitais elementais. 
Jis laikėsi nuošaliai nuo vi
sų pasaulio medžiagų, ku
rios amžinai kinta ir sudaro 
vis naujus junginius.

Paslaptingasis elementas 
buvo abejingas visoms che- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Štai ir pasirodė vėl vokiečiai jau ta 
kumele vedini. Atsivedę pakinkė šito 
ūkininko vežiman, liepė eiti kartu jam ir 
Burneikai. Surado dar tris vyrus ir vi
sus nuvedė po apkasus rankioti užmuš
tų ir sužeistų. Padavė sanitariškus neš
tuvus, ir kareiviai nurodinėjo, ką pir
miau imti. Pirmiausia ėmė ir neštuvais 
nešė sužeistuosius. Negyvėlius dėjo veži
man ir vežė laidoti. Rankiojo visus — 
tiek vokiečius, tiek rusus.

Kai tas darbas buvo baigtas, vyrus at
leido. Dabar Burneika nusprendė nieku 
būdu ilgiau šioj pusėj nepasilikti — fron
tas vis stumias ir stumias į priekį. Ko 
geresnio sulauksi?

Netoli naujosios linijos vienas žmogus 
Burneikai paaiškino, kad geriausia lini
ją pereiti per ežerą.

— Čionai vokiečiai nestovi, — pasa
kojo tasai žmogelis. — Tik jų žvalgai 
protapiais prajoja. Kai tik liniją apjoja, 
tada galima drąsiai eiti, tada jie nesiro
do. Bet jei pastebėjęs šauks, reikia susto
ti, nes gali šauti.

Burneika, kiek palūkėjęs, įsidrąsino ir 
perėjo per ežerą. Kitoj pusėj ežero dar 
už poros varstų buvo rusai. Rusų pusėj 
jisai, lyg tarp savų, drąsiau atsikvėpė.

Per tą laiką namie apie Joną Burnei- 
ką visaip buvo šnekama, visaip spėlioja
ma. Dragūnas parėjo pėsčias, o apie Bur- 
neiką — jokios žinios. Nuo Seirijų atei- 
dinėjo girdai, jog apie Lazdijus vokiečiai 
su rusais smarkiai susiėmę. Kalbėjo, 
kad ten tiktai žemė ir dangus belikę.

— Po to, kai jis liko po tiltu, aš dau
giau nieko, kaip mane gyvą matot, nie
ko daugiau apie jį nežinau ir negaliu nei 
taip, nei šitaip kalbėti. Galėjo viso būti. 
Galėjo nelaisvėn patekti, galėjo ... Gir
dėjau, kad tomis dienomis daug rusų pa
ėmę. — Dragūnas atėjo Jonienės ramin
ti, nes jam namuose nedavė ramybės, vis 
klausinėjo ir klausinėjo.

— Bet vis tiek turėtų būti kokia žine
lė, — nerimastavo Jonienė.

— Toki laikai. Paėmė tai paėmė. Ma
nai, žmonele, kad ten kas pranešinėja. 
Apie kareivius negali nieko tikro sužino
ti, o apie mūs žmones — kam rūpi. Ta
da, kai plentu bėgom, galėjo lengvai už
mušti, bet Dievas saugojo, ir likom gyvi. 
Gal jo šventa ranka ir toliau saugos.

•— Tegul būna taip, bet kad mano šir
dis lyg ką ir nujaučia. Sapnuoju baisius 
sapnus. Andai Stasiukas atsikėlęs irgi 
pasakojo sapnavęs, jog tėvelis užmuš
tas...

— Matai, daug apie tai šnekate, tai ir 
sapnuojas. Netikėkite tais sapnais, o at
siduokite Dievo valiai.

— Tegu būna jo šventa valia, tegul 
saugoja, bet oi...

Negalėjo Dragūnas tikrai Jonienės įti
kinti, kad Jonas gyvas, kad pareis, nes 
ir pats nebuvo tikras, bet žmogaus parei
ga kitą raminti nelaimės valandoje. Tik 
khrtą jisai, pas Pivariūną būdamas, išsi
tarė, esą galėjo Bumeiką ir užmušti.

— Man pasisekė kiton pusėn patiltės 
perbėgti, o gal ir jis bėgo, bet neperbė
go? Nemanau, kad jis ilgai būtų galėjęs 
vienas likti. O tada smarkiai šaudė. Tik 
per plauką aš gyvas išlikau. Kai atsidū
riau kitoj pusėj, tai nestovėjau vietoj, 
bet kūriau savo pusėn.

Pivariūnienė, nors su Joniene del plet- 
kų buvo susipykusi, bet, lyg kokį smagu
mą jausdama, dabar nė nepaisė, kad Jo
nienė per kitus buvo sakiusi, jog tokiai 
kalei šluota akis išvanosianti, jei jos 
slenkstį ana peržengsianti. Lietingą die
ną atbėgo Pivariūnienė Jonienės “ramin
ti.” Ji Dragūno kalbą savaip perpasako
jo, nuo savęs pridėjo, taip kad išėjo, jog 
Dragūnas tikrai tvirtinęs Joną žuvus, tik 
nedrįstąs tiesiai pasakyti. Pivariūnienė 
padėjo Jonienei verkti žuvusio vyro.

. — Kažin, gal reikėtų ant varpų duo
ti, — išsiverkusi ištarė Jonienė.

— Žinoma, gėlele, reikia, — taip pat 
ašards skarele šluostydamasi kalbėjo Pi
variūnienė. — Sako, kad jei nebūna iš 
metrikų išbrauktas, tai dūšia nerandan
ti po'mirties vietos, turinti klaidžioti.

. — Reikėtų ir mišios užpirkti.
— O kaip, ar jis buvo prieš išvažiuo

damas išpažinties? — dar teiravosi mik- 
laliežuvė.

— Tamistėle, nieko negaliu dabar pa
sakyti, nepamenu. Gal ir buvo, o gal ne. 
Kaip dabar gyvensim ir vis, aš nežinau.

Ant motinos pasižiūrėję, verkė ir visi 
vaikai. Ir Veronika buvo užsikniaubusi 
ant lovos.

Pivariūnienė dabar, lyg kokia gailes
tingoji sesuo, visus ramino. Veronikai 
kalbėjo, apie Roką, mažum jis ne kare, 
gal kur kitur, bet ir vėl, atšnekėdama 
kartojo girdėtus gandus, kad rusų daug 
esą užmuštų.

Atėjo ir Velykos, o Burneikos kaip ne
buvo, taip nebuvo. Tada jau kalbėjo, jog 
rusai vokiečius nustūmę atgal.

Jonienė buvo atėjusi į kunigą, kad 
metrikuose panaikintų. Kunigas sakė, 
tegu Dragūnas ateina paliudyti, esą taip, 
be niekur nieko tikro, negalima naikinti, 
neseniai buvusio gyvo žmogaus pavar
dę. Kad dūšia vietos po mirties galinti 
nerasti, kunigas paneigė.

Dragūnas iš tolo gynėsi.
— Žmona, kaip aš galiu nūnai kunigui 

sakyti, kad Jonas užmuštas, jei tikrai 
nežinau. Aš su gyvu išsiskyriau, tai kaip 
galiu eiti kunigui tvirtinti, kad jis už
muštas? Mano nuomone, nereikia sku
bintis, reikia dar palaukti, dar daugelis 
negrįžo iš abazo. Aš sakau, girdėjau lyg 
pro miglas, kad kažkas jį stabdė ar ką 
jam sakė, rodos, rusiškai, bet ką aš ga
liu tikrai pasakyti, o dar kunigui tvir
tinti? Pivariūnienės nepaisykit per daug
— kas jos aplinkui nežino: jos darbas 
gazietąs nešioti. Kas kur nusičiaudėjo, 
tai ji ir apskelbia visam sodžiui. — Dra
gūnas pyko ant Pivariūnienės, kad ji Jo
nienei daug prikalbėjo, ko jis net nemi
nėjo. — Atsiduokit Dievo valiai, jo šven
ta valia.

— Aš gi visų klausinėjau, kur tik ką 
nugirsdama, ir niekas nežino.

Jonienė, ką išgirsdavo grįžus iš abazo, 
bėgo teirautis apie savo vyrą, bet kad ki
ti jo visai nežinojo, tai ką galėjo apie jo 
likimą pasakyti?

Senis Burneika po tokių staigių nera
mumų smarkiai susirgo. Atrodė, kad 
greit mirs, nes kelias dienas nė kalbėti 
negalėjo, bet paskui po truputį atsigavo.

Lyg apsipratus su būtimi, Joniene nu
samdė kūlėjus, kad baigtų rugius kulti, 
nes pelės labai ėmė ėsti. Kaip tyčia, tais 
metais kluonuosna prilindo daug pelių. 
Gal ir jos kokią nelaimę nujautė?

Kai namuose atsirado svetimų žmo
nių, pasidarė visiems šiek tiek jaukiau. 
Vakarais ateidavo kaimynai pakortuoti
— laikas smagiau ėjo.

Pivariūnienė nesiliovė gazietas skelbu
si. Dabar ji į Jonienę nėjo, bet per kitus 
kaltino ją, kad nepaklausė josios patari
mo.

— Kaip tai gali taip šaltai pati žiūrėti 
į vyro mirtį, nesirūpinti? — skelbė ji. — 
Ar laikas bus, kai dūšia, nerasdama 
anam sviete vietos, pareis čia gyvų žmo
nių gąsdinti.

Dienos taip ir slinko. Vieną vakarą 
trankiai sulojo šuva. Suambrėjęs garsiai, 
paskui porą kartų amterėjo ir pradėjo 
unkšti, limentis, — matyt, kas pažįsta
mas atėjo. Savi buvo visi pirkioj. Stasys 
įsidrąsino eiti patamsy pažiūrėti.

— Tėvelis! — paskelbė pirma įbėgęs 
pirkion.

Tuo metu susirinkę kaimynai kortavo. 
Išgirdę tokią naujieną, metė kortas ir 
išėjo iš užustalės. ;

Visų akys nušvito į duris.
Taip, tikrai parėjo Jonas Burneika. 

Stasys sakė pažinęs iš balso, o šiaip būtų 
negalėjęs pažinti, nes tėvas buvo apsi
vilkęs ilga juoda miline, užsiauginęs 
barzdelę — lyg koks šlėkta.

Po džiaugsmingo pasisveikinimo, vi
siems tylint, Jonas paklausė:

— Na, ar laukė t?
— Jau mes visaip perkalbėjom, — at

sakė Jonienė, skubiai kurdama trikojį 
pagaminti vyrui ko šilto užkąsti.

Iš pradžių kalba ėjo nesklandžiai. Jo
nas buvo nuilsęs ir daug kalbėti negalė
jo. Jis tik pasakė, kad iš. vokiečių ištrū
kęs pakliuvęs rusų naguosna: tie jį pa
laikę šnipu ir grasinę sušaudyti, tik kai 
fronte jiems pradėję geriau sektis, šiaip- 
be-taip pavykę išsisukti.

(Daugiau bus)

Henrio Kavendišo 
Tyrimai 

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.) 
minėms reakcijoms. Jis bu
vo absoliučiai neveiklus, pa
syvus. Ir todėl jį pavadino 
“argonu”, kas graikiškai 
reiškia “neveiklus.”

Ramsėjus jį sumaišė su 
pačiomis aktyviausiomis, 
smarkiai veikiančiomis me
džiagomis.

Jis bandė jį jungti su 
chloru, troškinamomis dujo
mis, kurios verčia rūdyti 
metalus, blukina spalvas, 
naikina audeklą ir popierą, 
paversdamos juos paim
tais. Tačiau chloras niekaip 
neveikė argono.

Bandė jame sudeginti fos
forą. ši nuodinga medžiaga 
nuėda rankas, susijungusi 
su deguonim, ore pati sude
ga. Tačiau argonas ir jai li
ko abejingas.

Nei ugnimi, nei šalčiu, 
nei elektros srove, nei kan- 
džiąja rūkštimi nebuvo ga
lima priversti argono įsi
jungti į cheminę reakciją. 
Atrodė, kad šio vienišo e- 
lemento— išdiduolio atomai 
būtų paslėpti kažkokiame 
neįveikiamame šarve.

Nei Ramsėjus, nei kuris 
kitas chemikas iš pradžios 
negalėjo sutikti su tokios 
keistos medžiagos egzistavi
mu. Juk ji turėjo sudaryti 
bent kokį junginį. Juk net 
“tauriuosius” metalus — 
auksą ir platiną — nerūdi
jančius nei vandenyje, nei 
ore, netirpstančius net rak
štyse, ir tuos sekasi sujung
ti su kai kuriomis medžia
gomis! Nejaugi argonas 
“tauresnis,” neprieinamas 
visoms medžiagoms pašau- 
lyje?

Ir vis iš naujo Ramsėjus 
ir jo padėjėjai į indą su 
argonu leido įvairius che
minius reaktyvus. Jie iš

bandė beveik visas papras
tąsias ir daugybę sudėtin
gų medžiagų. Įtemptai dir
bant, greitai slinko dienos, 
savaitės, mėnesiai.

Bet veltui: argonas nepa
sidavė.

Penkerios “Tauriosios” 
Dujos

Vėliau Ramsėjus dar su
sekė visą ketveriukę neži
nomų dujų, tokių pat ne
veiklių, kaip ir argonas. Jos 
buvo pavadintos: neonu, 
heliju, kriptonu ir ksenonu.

Šių dujų atmosferoje yra 
labai mažai, žymiai mažiau, 
negu argono. Per kiekvieną 
oro įkvėpimą mes įtraukia
me į plaučius maždaug 5 
kubinius centimetrus argo
no (t. y., pusę 'valgomojo 
šaukšto), neono — 500 kar
tų mažiau, helijaus — 2,- 
000 kartų mažiau, kriptono 
— 10,000 kartų mažiau ir 
ksenono — 100,000 kartų 
mažiau. Suprantama, visos 
šios dujos praeina pro mū
sų plaučius, jų visiškai ne
veikdamos. Tos medžiagos 
nedalyvauja jokiose chemi
nėse reakcijose. Kur tik jos 
bepatektų, kas su jomis be
būtų daroma, jos amžinai 
lieka nekintamos, tokios 
pat, kaip buvusios.

Laikui bėgant, visoms 
šioms dujoms technika su
rado naudingą pritaikymą 
praktikoje.

Argonu dabar pripildo
mos elektros lempos, kad į- 
kaitintas metalinis plauke
lis neperdegtų perdaug 
greitai. Šiose tingiose, ne
gyvose dujose ne tiktai 
sunkiai lydomas metalas,bet 
ir parakas niekados neužsi
degtų.

Tam pačiam tikslui dar 
geriau tinka kriptonas ir 
ksenonas. Jais pripildytas

lempas galima pavadinti 
amžinomis: taip ilgai jos 
dega.

Neonas taip pat yra nau
dojamas elektros apšvieti
mui. Tiktai ne paprastoms 
lempoms. Maskvos požemi
nio traukinio stotyse yra 
raudonai šviečią vamzdeliai. 
Jie pripildyti neono. Pro 
juos paleidus elektros sro
vę, dujos šviečia gražia šal
ta šviesa.

O helijus tinka dirižablių 
(baliūninių orlaivių) staty
tojams: Jis labai lengvas: 
po vandenilio' jis yra pats 
lengviausias pasaulyje ele
mentas. Dėl to juo pripildo
mi dirižabliai. Helijus, tiesa, 
brangesnis ir sunkesnis už 
vandenilį, kuris taip pat 
tiems patiems tikslams var
tojamas. Bet vandenilis de
ga. Viena kibirkštis ir visas 
milžiniškas oro laivas su
liepsnos! Gi helijum pripil
dytame orlaivyje gaisro pa
vojaus nėra: helijuje, kaip 
ir argone, net norėdamas 
ugnies neuždegsi, net jeigu 
sudėtum į vieną vietą la
biausiai degančias medžia
gas iš viso pasaulio.

I. Nečajev.

Ji randasi savo namuose, 40 
Fulton St. Ji sveika būdama 
remdavo mūsų parengimus. 
Tai reikia ir jos nepamiršti.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė rengia pikniką 
DLKVK parke. P i k n ikas 
įvyks rugsėjo 20 dieną. Nepa
mirškite dalyvauti. Ši drau
gystė visuomet remia darbinin
kišką pusę, tai paremkime ir 
ją.

Spalių 4 dieną bus piknikas 
visų draugysčių ir kliubų, nau
dai Raudonojo Kryžiaus. Visi 
Lowellio lietuviai turėtų daly
vauti be skirtumo pažiūrų, nes 
Raudonasis Kryžius visus šel
pia lygiai, ypač nelaimei išti
kus.

Lowellietis.

Waterbury, Conn.

Lowell, Mass.
Iš Mūsų Veikimo

žodis apie buvusį didį kon
certą, kuris buvo surengtas 
Raudonosios Armijos medika- 
lei pagalbai. Koncertas davė 
pelno 2,000 dolerių. Reikia 
nepamiršti, kad Lowellio isto
rijoje pirmu sykiu tas įvyko. 
Lowellio aukšti valdininkai re
mia Sovietus žodžiu ir darbais. 
Jeigu kas man būtų sakęs 
prieš du metus, kad Lowellio 
minios rems Sovietus, tai bū
čiau netikėjęs. Į trumpą lai
ką pas amerikonus virsta vis
kas kitaip. O pas lietuvius 
kaip buvo, taip ir pasilieka. 
Kurie buvo laisvės priešai, 
taip ir pasilieka, kaip šmeižė 
Sovietus, taip ir tebešmeižia.

Teko sužinoti, kad tūlas 
grinorius organizuoja išleidi
mą kokio ten lapo neva prieš 
lenkus. Sako, kad ne jis vie
nas tą šlamštą redaguos: jam 
padėsiąs “konsulio” padėjė
jas š. ir kiti.

Broliai lietuviai, ar jūs duo- 
sitės save už nosies vedžioti 
tokiam apgavikui? Mes žino
me, kad karo metu neleistina 
kelti suirutę šalyje. Mūsų gri
norius, tiesa, mano', kad kelti 
šalyje dabar suirutę yra gar
bė. Bet kokios bus pasekmės 
iš to? Ogi jis gaus medalį nuo 
Adolfo, o mes būsime pasta
tyti į tokias kilpas, kad nega
lėsime išsikapstyti. O mano 
supratimu, mūsų, organizacijos 
turėtų parodyti duris tam 
žmonių vienybės ardytojui. 
Pas mus turėtų būti draugiš
kumas ir vienybė. Turime pa
miršti praeitį, nors karo metu. 
Turime remti šalį ir šalies val
džią, idant karą laimėti prieš 
Ašį. O keldami neapykantą 
prieš lenkus, ar kitus, nieko 
nelaimėsime, išskyrus sarma
tą.

Rugsėjo 30 dieną buvo Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 110 kuopos piknikas. Da
lyvavo gana daug jaunimo. 
Kuopai paliko pelno $161.10. 
Mūsų kuopa gerai gyvuoja. 
Komisija darbavosi gerai, tai 
ir pelno padarė. Daugiausia 
pasidarbavo Daugirdas ir 
Chulada. Kiek padėjo kiti 
draugai — A. Stravinskas, R. 
Chulada. Vardu kuopos ir 
komisijos tariu ačiū už pasi
darbavimą. Taipgi ačiū ir 
darbininkams, kurie piknike 
dirbo.

Kiek teko sužinoti, dabar 
kuopos kasoje randasi virš 
200 dol. Kuopa galės šiek tiek 
paaukoti geriems reikalams, 
ši kuopa jau kelis sykius yra 
aukavus.

Kuopos narė K. Kajutienė 
randasi blogoje padėtyje, ji 
keli mėnesiai serga. Kurie tu
rite laiko, aplankykite ligonę.

Philadelphia, Pa.
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Staiga Mirė Kazys Besasparis
Rugsėjo 6 d., Lietuvių Poli

tiško Kliubo piknike, širdies 
užgavimo liga mirė Kazys 
Besasparis, kuris rengėsi va
žiuoti atvešti daugiau maisto. 
Kartu buvo su velioniu jo 
tikras pusbrolis Klimas ir ki
tas jo draugas.

Velionis einant prie savo karo 
sukrito, jis tapo nuvežtas į li
goninę, bet jau buvo miręs. 
Velionis iš amato buvo buče- 
ris, kuris turėjo mėsos krau
tuvę, 840 Highland Ave. Ve
lionis buvo gero būdo žmo
gus, kuris galėjo sugyventi su 
visais, buvo linksmas, daug 
pas jį buvo kalbos, su visais 
apsieidavo gražiai; turėjo gra
žų savo namą, turėjo gražų 
storą, darė biznį, rodos, gy
venk ir norėk. Bet mirtis pa
kirto dar jauną, sulaukus 49 
metų. Paliko savo gyvenimo 
draugę, Lietuvoj brolį ir mo
tiną.

Velionis buvo nariu Lietu
vių Piliečių Politiško Kliubo, 
taipgi Lietuvių Neprigulmingo 
Politiško Kliubo. Buvo “Lais
vės” skaitytoju, taipgi auko
mis rėmė darbininkišką veiki
mą visokiais būdais, pagal sa
vo išgalę. Gaila netekus gero 
žmogaus, bet jau taip nuo 
gamtos yra palikta, — visi 
turi mirti.

Drauge, palikai savo visus 
draugus. Lai būna tau ramu 
ilsėtis Amerikos žemelėj.

Buvęs Draugas.

Piknikas Dienraščio “Laisvės” 
Pavyko

Į dienraščio “Laisvės” me
tinį pikniką suvažiavo daug 
žmonių, nepaisant, kad jie 
daug kliūčių turėjo. Parapijos 
rengė tą dieną savo parengi
mus, kaip kur kenkė dien
raščio pikniko garsinimui. 
Farmeris Mikolaitis, kur se
niau įvykdavo “Laisvės” pik
nikai, tai tą pat dieną rengė 
savo pikniką ir per radio gar
sino.

Pikniko vietoj buvau anksti, 
nes turėjau , darbininkus nu
vežti. Iš karto baugino, nes_ 
nauja vieta, žmonės neturi 
daug gazolino, busų nebus, 
bet štai vėliau, kaip pradėjo 
traukti publika į pikniką, — 
pėsčia, važiuota, tartum į šid- 
lavos atlaidus. Ir, kaip ma
tant, didelis parkas jau buvo 
pilnas svečių iš Philadelphijos, 
iš kitų miestų ir valstijų. Ir 
galima skaityti, kad dienraš
čio piknikas, kaip prie naujų 
karo sąlygų pilnai pavyko.

Rugsėjo 8 dieną įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 5 kuopos susirinkimas. Na
riai buvo kviečiami atvirutė
mis aptarti specialias mokes
tis po 10 centų apmokėjimui 
kareivių duoklių. Narių, susi
rinko apie 50.

Perskaičius iš LDS centro 
laišką apie tai, dvi motinos, 
kurių sūnai yra armijoj, atsi
stojo ir sako: “Būtų didžiau
sia sarmata, kad mano vaikas, 
gaudamas $50 algos ir nega
lėtų užsimokėti duokles.” Pa- 
diskusavus, buvo balsuojama, 
už užsidėjimą specialių mo
kesčių balsavo 5, o prieš — 30 
žmonių.

J. S. Rainys.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Nauja Svarbi Brošiūra:

Vokiškieji Grobikai
Mirtinas Lietuvių Kultūros Priešas

PARAŠE DOCENTAS K. KORSAKAS
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “LAISVE”

Surinkta faktai iš daugelio šimtmečių kaip vokiečiai te
rorizavo Lietuvą norėdami ją užgrobti ir kaip smaugė 
lietuvių kultūrą užimtuose kraštuose.
Nurodoma trijų šimtų metų Lietuvos kovos su vokie
čiais kryžiuočiais. Vokiečių okupacija Lietuvoje perei
to Pasaulinio Karo metu ir jų žvėriškas užpuolimas ant 
Lietuvos šiuom karu.

Tai svarbiausias istorinis dokumentas. Būtinai reikalin
gas kiekvienam lietuviui persiskaityti ir turėti savo na
mų knygyne.
----------- GERA NUOLAIDA PLATINTOJAMS-------------

Perkantiems nuo 5 iki 10 knygelių 
Kaina po 7c. ujz knygelę

Perkantiems viršaus dešimties knygelių 
Kaina po 6c. už knygelę

PUSLAPIŲ 32, KAINA 10c
Prašome tuojau užsisakyti ir platinti šią brošiūrą vi
sur, kur tik yra lietuviškai kalbančių žmonių. Ją pla
tindami stiprinsite lietuvių dvasią kovai prieš hitleriz- 
mą, kaipo prieš mirtiną lietuvių tautos .priešą.
Po mažiau pirkdami mokestį galite atsiųsti U. S. pašto 
stampomis. Tik stampos neturi būt didesnėj kainos 
kaip 10c. ir žemiau.

Kreipdamiesi su užsakymais adresuokite:

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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SOVIETU KOVOTOJAI IŠMUŠĖ NACIUS IŠ 
POZICIJŲ ŠEŠIUOSE SEKTORIUOSE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugs. 16. — Vidurnaktinis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas sako:
Mūsų kariuomenė rugs. 15 d. įnirtusiai kovojo prieš 

vokiečius į vakarus ir pietų vakarus nuo Stalingrado 
ir Mozdoko srityje. Kituose frontuose nebuvo svarbių 
atmainų.

Sovietų oro jėgos rugs. 14 d. sunaikino 10 priešų 
tankų, apie 35 automobilius ir trokus, vežusius kariuo
menę ir reikmenis, nutildė šešias baterijas priešlėktu
vinių ir lauko kanuolių, susprogdino amunicijos sandė
lį ir išvaikė, dalinai sunaikinant, apie dvi kuopas prie
šų pėstininkų.

Į vakarus nuo Stalingrado sovietinė kariuomene ve
dė didelius apsigynimo mūšius. Vokiečiai atsigabeno 
daugiau atsarginių karių ir meta juos į mūšį. Mūsų 
kariuomenė per dieną atmušė kartotinas priešų pėsti
ninkų ir tankų atakas.

Kautynėse dėl vienos apgyventos vietos, dalinys So
vietų kariuomenės sunaikino tris vokiečių tankus, pen
kias kanuoles ir užmušė virš 350 priešų kareivių ir ofi
cierių.

Į pietus nuo Stalingrado tęsiasi žiaurūs mūšiai.. Vo
kiečiai buvo pasivarę pirmyn viename sektoriuje. So
vietiniai kovotojai kontr-atakavo priešus ir atgriebė 
prarastą poziciją. Vokiečiai paliko mūšio lauke septy
nis sužalotus savo tankus. Buvo išvaikyta apie dvi kuo
pos priešų pėstininkų.

Mozdoko srityje (Kaukaze) mūsų kariuomene išmu
šė priešus iš dviejų apgyventų vietų. Vienas sovietinis 
dalinys sunaikino aštuonis vokiečių tankus ir keturis 
šarvuotus automobilius ir pagrobė traukinį su priešų 
kareiviais ir oficieriais.

Mūsų žvalgybos daliniai įsiveržė į priešų pozicijas iš 
pietų pusės ir nušlavė du būrius vokiečių pėstininkų.

Į pietus nuo Voronežo priešai vėl pradėjo įniršusią 
ataką prieš mūsų pozicijas. Sovietinė artilerija ir mor- 
tirų ugnis atmetė hitlerininkus atgal, šiame mūšyje 
tapo sunaikinta septyni vokiečių tankai ir apie 1,000 
priešų kareivių ir oficierių.

Viename vakarinio fronto sektoriuje koks pulkas 
priešų pėstininkų ir 40 tankų padarė ataką. Tankais 
važiuodami priešai, apsirengę Raudonosios Armijos 
uniformomis, mėgino prasibriaut užnugarėn mūsų ka
riuomenės. Įvykusiame mūšyje sovietiniai kariai sunai
kino 15 vokiečių tankų, sumušė ir nuvijo atgal tris 
kuopas priešų pėstininkų.

Sovietiniai žvalgai, veikdami užnugaryje priešų lini
jų, išvertė du jų traukinius iš bėgių, ir taip užmušė 
120 vokiečių kareivių ir oficierių.

Maskva, rugs. 15. — Į vakarus nuo Stalingrado so
vietinė kariuomenė atmušė vokiečių ataką, sunaikino 
du jų tankuš, užmušė virš 100 vokiečių, išblaškė vo
kiečių susitelkimus ir susprogdino šešis jų trokus su 
amunicija.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė kelias 
priešų atakas, užmušdama apie 600 vokiečių.

Į pietų vakarus nuo Stalingrado sovietiniai kovoto
jai sunaikino penkis priešų tankus, sužalojo dar tris ir 
nušlavė apie dvi kuopas rumunų.

Mozdoko srityje sovietiniai gvardiečiai stengiasi su
naikint grupę vokiečių tankų, kurie įsiveržė į vieną 
apgyventą vietą.

Vienoje dalyje vakarinio fronto sovietinė kariuome
nė per įkaitusi mūšį išvijo vokiečius iš vienos apgyven
tos ir aptvirtintos vietos. Trijų dienų kautynėse rau
donarmiečiai užmušė apie 4,000 vokiečių, išmušė iš vei
kimo bei padegė kelis tuzinus priešų tankų, sunaikino 
11 kanuolių ir šešias baterijas mortirų; jie taip pat 
pagrobė 15 vokiečių kanuolių, vieną tanką, 19 kulka- 
svaidžių ir kiekius kitų karo reikmenų.

Sovietų Lakūnai Vėl Paskirtas Gumos Dirbi- 
Bombardavę Vokietiją mo Administratorius

London, rugs. 16. — Ang
lų orlaiviai energingai bom
bardavo nacių prieplauką 
Cherbourg, užimtoje Fran
ci jos dalyje.

Naktį nutilo vokiečių ra
dijas Bremene ir Breslau; 
taipgi buvo sustabdytos ra
dijo programos Budapešte, 
Čechoslovakijos miestuose 
ir kitose nacių kontroliuo
jamose vietose. Menama, 
kad Sovietų orlaiviai vėl 
bombardavo karinius taiki
nius tenai.

Naciai Giriasi Nuskan
dinę 19 Laivų

Naciai per Berlyno radi
ją pasigyrė, kad jų subma- 
rinai nuskandinę jau 19 
Anglijos ir Amerikos laivų 
iš tų, kūne, lydimi savų ka
rinių laivų, plaukė dideliu 
būriu per Atlanto Vandeny
ną.

Washington. — Donald 
M. Nelson, pirmininkas Ka
rinės Gamybos Tarybos, su 
prezidento) Roose vėl to pri
tarimu, paskyrė Williamą 
M. Jeffersą, vyriausiu ad
ministratorium visos dirbti
nės gumos (robo) gamini
mo iš žibalo ir grūdų alko
holio. Jeffers yra pirminin
kas didžio Union Pacific 
Geležinkelio. Visi ligšioli
niai gumos dirbimo virši
ninkai turės klausyti Jef- 
ferso.

BADO RIAUŠES IR KARO • 
STOVIS KROATIJOJ

Istanbul, Turkija. — At- 
keleiviai iš Jugoslavijos 
pranešė, jog fašistai Kroa
tijoj, Jugoslavijos- dalyj, 
įvedė platesnį ir aštresnį 
karo stovį. Nes didėja ba
daujančių žmonių riaušės 
prieš vokiečius ir italus.

Angly Vyskupai Stengiasi 
Išgelbėt Italą Prieš- 
Fašistinj Kovotoją

London. — Penki Angli
jos episkopalų bažnyčios 
vyskupai ir daugelis šiaip 
žymių piliečių pasiuntė po
piežiui telegramą, prašyda
mi užtart Luigį Longo, gar
sų italą prieš-fašistinį kovo
toją. Jis dabar yra.kalėji
me, kur jam gręsia numari
nimas.

Longo, geriau žinomas 
vardu Galio, buvo generalis 
inspektorius T a rptautinės 
Brigados laike respublikie- 
čių karo prieš fašistus Ispa
nijoj.

K. _
•

Jaunas Niekšas-Pagrobė Dvi 
Mažas Mergaites, Išžagė

Jas ir Nužudė
Stamford, Conn. — 17- 

kos metų vyrukas Edward 
Haight įsivadino į vogtą ve
žimą dvi mažas mergaites, 
seseris Margaret Lynch, 7 
metų, ir Helen Lynch, 8 me
tų; išžagė jas ir žiauriu bū
du užmušė. Taip jis prisipa
žino, kvočiamas policijos 
per ilgas valandas.

Margaretos kūną jis įme
tė į upelį, o Helenos numetė 
nuo tilto į mišką.

Tas nenaudėlis buvo mies
to Stamfordoč samdomas 
įvairiems paprastiems ne
sunkiems darbams.

Penktosios Kolonos Pavojus 
Meksikos Respublikai

Mexico City. — Meksikos 
kongresmanas Al. Diaz Es
cobar įspėjo meksikiečius, 
jog ispanų fašistų organiza
cija Palange Meksikoj vei
kia išvien su Japonijos, Vo
kietijos ir Italijos šnipais. 
Jie tyko iš pasalų vert pei
liu nugaron Meksikos res
publikai kritiškoje valando
je. — Meksika yra paskel
bus karą prieš fašistų Ašį.

Australija. — Talkininkų 
orlaiviai smarkiai bombar
davo japonų stovyklas sa
lose New Britain ir New 
Guinea.

Toronto, Canada 
Persitvarkė Toronto Lietuvių 

Komitetas
Toronto lietuvių anti-hitleri- 

nis komitetas besiruošdamas 
veikimui turėjo savo posėdį, 
kuriame drg. Z. Janauskas, 
buvęs komiteto sekretorius, 
pareiškė, kad, dėl padidėjusio 
jam darbo prie laikraščio ir 
kituose komitetuose, nebega
lės toliau eiti šio komiteto se
kretoriaus pareigas. Jo pa
reiškimas buyo priimtas ir jo 
vieton į komiteto sekretorius 
išrinktas drg. Matas Guoba.

Toliau komitetas svarstė |

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, rugsėjo 17 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant.

(217-218)
MONTELLO, MASS.

Lietuvių Tautiško Namo Parke
įvyks piknikas, sekmadienį, rugsčjo 
20 d. Rengia vietinis Teatrališkas 
Ratelis. Bus leidžiamas laimėjimui 
puikus sieniniš' laikrodis. Turėsime 
muzikos, skanių valgių — “Turkey 
Sandwiches’’ ir įvaikių gprimų. 
Kviečiame vietinius ir Uš apylinkes 
dalyvauti ir gražiai praleisti laiką 
atvirame ore, nes jau vasaros sezo
nas baigiasi. — Komitetas.

(218-220) i

BALTIMORE, MD.
Lyros Choras rengia draugišką 

išvažiavimą, rugsėjo 20 d. sekma
dienį, 1 vai. dieną. J. Deltuvo ūky
je, Hanover. Kviečiame lietuvius 
dalyvauti, pasidžiaugsite dar vasa
ros gražumu. Taipgi bus alučio ir 
skanaus valgio. — Rengėjai.

! (218-220) 

esančius reikalus ir tolimesnį 
veikimą. Pasitarus prieita iš
vados artimiausiu laiku pra
dėti veikimą parinkime1 drabu
žių paramai Sovietų Sąjungos 
pabėgėliams ir šį mėnesį su
ruošti masinį mitingą pildant 
Kongreso padarytus tarimus. 
Su tuo masiniu mitingu pradė
ti vajų už sukėlimą mūsų bro
lių kovojančių už išlaisvinimą 
Lietuvos paramai $3,000 ir 
darbuotis, kad nei vienas to- 
rontietis nebūtų aplenktas šia
me taip svarbiame reikale.

Dėl drabužių rinkimo, nu
tarta susirišti su slavų komite
tais ir veikti sulig jų patari
mo.

Lig šiol šis komitetas yra 
atlikęs didelių darbų. Jis ėmė
si vadovybės kiekviename vi
suomeniniame reikale, o to- 
rontiečiai visados komiteto 
darbus tvirtai rėmė. Reikia 
tikėtis, kad torontiečiai pro
gresyviai lietuviai ir dabar iš
kylančiuose reikaluose visados 
kooperuos su šiuo komitetu ir 
jo darbus taip pat tvirtai 
rems, kaip ir praeityje.

Naujam sekretoriui jo pa
reigose linkiu gero pasisekimo.

Narys.

Bridgeport, Conn.
Trisdešimties Metų Sukaktis

Rugsėjo 6 d., š. m., Pran
ciškai ir Jurgiui Radzevičiams 
buvo surengta jų trisdešimties 
metų vedybinio gyvenimo su
kakties paminėjimas. Ir tai 
įvyko žymėtinas ir nepapras
tas supuolimas: tėvai rengė 
vyriausiams savo sūnui Vytau
tui jo gimtadienio paminėji
mą, o sūnus su savo žmona ir 
broliu Vincu visai tėvams ne
žinant, surengė jiems surpry- 
za.

Apie pusė po dvylikai, kada 
tėvai laukė sūnaus su marčia 
ateinant ant pietų, tai sūnus 
su būriu svečių ir su įvairia 
provizija ateina pasveikint sa
vo tėvelius' ant jų trisdešim-

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! 
BUY WAR BONDS

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kra javus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai

pogi atmaliavoji 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVcrgrecn 8-9770

★ LIETUVIŠKAS ★

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ
JUOZAS ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn 

ties metų jubilėjaus. Tai bu
vo jaudinantis momentas, ka
da tėvai buvo pasirengę pa
sveikinti sūnų jo gimtadienio 
proga, tai jis su savo žmona 
ir su visais svečiais sveikina 
tėvus, įteikdami jiems gražių 
dovanų.

Iš svečių dalyvavo iš Brook
lyn, N. Y., Radzevičiaus švo- 
geris ir sesutė Michelsonai ir 
jų sūnus adv. Keistutis Mi- 
chelsonas su savo mergina, ir 
drg. A. Žilinskas su žmona. 
Iš Bridgeporto dalyvavo jubi- 
lėjantų draugai Remeikai, La
kūnai, ir Čižiūnai; iš Sheltono, 
Drukai ir iš New Ilaveno, Tir- 
likai. Taipgi buvo keletas iš 
jaunųjų Radzevičių draugų- 
jaunuolių; vienas net iš Bos
tono.

Laike pietų, drg. Bakunui 
paprašius, visi svečiai pasakė 
po keletą žodžių, linkėdami 
j ubilėjautams geriausios svei
katos, laimės ir dar daug me
tų malonaus gyvenimo. Pasku
tiniais kalbėjo abudu Radzevi- 
čiai ačiuodami giminėms ir 
svečiams už atsilankymą ir už 
gražias ir brangias dovanas, 
kurių gana daug gavo. O la
biausiai ačiavo savo sūnams ir 
marčiai už jų didelį triūsą ir 
atjautimą savo tėvų suren
giant tokią gražią puotą.

Drg. Radzevičia, kaipo vei
kėjas, prisiminė, kad per tą 
trisdešimtį metų teko pergy
venti visokių laikotarpių mū
sų gyvenime. Ypatingai poli
tiniam veikime su kai kuriais 
draugais net prisiėjo ir susi
pykti, bet ką padarysi, nes ne 
visų nuomonės visuomet gali 
būti vienodos. Tačiau, sakė,

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp TenEyck Ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester. Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
X LeVanda—L. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Avc.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingus laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

kad jis visuomet stovėjo ir da
bar stovi už darbo žmonių rei
kalus.

Iš dovanų, tai viena didžiau
sių buvo nuo sūnų ir marčios, 
būtent: gražus ir brangus 
“Kitchen-Set.” Tai bus amžina 
tėvams atmintis. Garbė yra 
tėvams užsiauginus pavyzdin
gus sūnus Vytautą ir Vincą ir 
taipgi yra garbė ir vaikams 
už atjautimą savo tėvų.

Svečias.

Cleveland, Ohio
Užkviesta Sovietų Gabioji 

Šovikė
Kelios Clevelando jaunuolių 

organizacijos, didžiųjų mo
kyklų profesoriai, žymiųjų 
unijų vadai ir įvairios religinės 
grupės, sudarę formalį pakvie
timą Sovietų gabiajai šovikei 
Įeit. Liudmilai Pavličenko, ku
ri, veikdama kovos lauke, nu
dėjo 309 naciškus barbarus. 
Ji pakviesta atvažiuoti į Cle- 
velandą spalio 16 d. Tą die
ną įvyks atidarymas, taip va
dinamo, “Greater Cleveland 
War Chest” vajaus, kuriame 
dalyvaus ir Rusų Karo Pagal
bos Skyrius. Kartu su ja pa
kviesti ir kiti du Sovietų jau
nuoliai, Nicholai Krasovčenko 
ir Įeit. Vladimir Pčelintsev, 
kurie atvažiavo į Tarptautinį 
Studentų Suvažiavimą, įvykusį 
Washingtone.

Tarpe pasirašiusių ant pa
kvietimo, matosi profesorių, 
žymiųjų unijų vadų, pastorių, 
kunigų, žymiojo rabino Bar
nett R. Brickner ir daugybės 

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

Brooklyn, N. Y.660 Grand Street

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

DIREKTORIUS

kitų religinių bei civilių orga
nizacijų vadų vardai.

Kiek anksčiau, Clevelando 
majoras Frank J. Lausche, 
nuo Clevelando pasiuntė pa
kvietimą tai Sovietų narsuolei. 
Malonu būtų ją pamatyti.

Namų Savininkų Piknikas
Mažų Namų Savininkų Fe

deracija, kuri susideda iš įvai
rių tautų, rugsėjo 6 d. turėjo 
puikų pikniką. Buvo daug 
gražios publikos. Greenfiel- 
das pasakė gerą prakalbą ir 
paskiaus sekė graži muzika- 
lė bei sporto programa. Net 
ir Simanauskiene užsiganėdi
no parduodama 129 tikietukus 
dėl Rusų Karo Pagalbos. Pu
sė pikniko pelno paskirta Rau
donajam Kryžiui.

Apiplėšė Lietuvių Banką
Rugsėjo 8 d., kada Lietuvių 

Taupymo ir Paskolo Banko 
darbininkai, apie 9 valandą 
ryte, atrakino banko duris, ra
do viduj du plėšikus su šau
tuvais, kurie paliepė darbinin
kams gulti prie žemės ir rėp
lom priėję atidaryti saugiųjų 
šėpų duris. Plėšikai susikimšę 
pinigus į paduškos užvaiką, 
kurį turėjo su savimi, kitus pi
nigus su dėžėmis pasiėmę ir 
suraišioję darbininkus, tarpe 
kurių buvo ir viena moteris, 
užklijavę darbininkams bur
nas, išsinešė pinigus. Vienas iš 
plėšikų, bėgdamas pargriuvo 
ant šaligatvio ir jam išpuolė 
pinigų dėže, kurioje būta $3,- 
000, atliko ant šaligatvio. O 
su $4,700, susėdę į automobi
liu pabėgo.

J. N. S.

LAIDOTUVIŲ 
★ ★ ★

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimu ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa
Telefonas Poplar 4110



Ą

Šeštas Puslapis LAISVA'
|ll» 1 '1 "" Į 1     I ——XWĮ .1 mill———i.......................  i i I i —....................... — I..II   ............................ .. ....................................................................... i iii ■ I t.......................... I . , . ■ ......................» ' I,

u * • v
Ketvirtadienis, Rugs. 17, 1942

NwWto*zž^^2lnloi Maspethiečiai Prašo
Talkos

Maspetho lietuvių organi-

SOVIETU HEROJĖ L PAVLIČENKO
DALYVAUS PRAMOGOSE

AIDO CHORO JUBILEJUS1917 IR 
ŠIAIS METAIS

Liudmila Pavličenko, Sovie
tų herojė, savo didvyriškomis 
kovomis užsipelnius savo ša
lies pagarbą, jomis taip pat 
užsipelnė būti ir amerikiečių 
mylėtine. Nespėja jauna did
vyrė priimti daugybės svarbių 
pakvietimų, kur norima, kad 
ji pribūtų garbės viešnia j or
ganizacijų bei įstaigų rengia
mus mitingus ir pramogas.

šio penktadienio popietį, 5 
vai., rugsėjo 18-tą, Liudmila 
su savo palydovais, Įeit. Vladi
mir Pčelincevu ir Nikolai 
Krasavčenko dalyvaus Rus
sian War Relief Jaunimo Di
vizijos rudens kampanijos ati
darymo pokily j e viešbutyje 
Biltmore, New Yorke. Helen 
Hayes pirmininkaus šiose iš
kilmėse.

Tos pačios dienos vakarą, 
7 vai., toji didvyriška Ukrai
nos liaudies duktė dalyvaus 
Ukrainų Komiteto Sovietų Są
jungai Gelbėti masiniame mi
tinge Cooper Union Auditori
joj, Astor Place ir Cooper 
Square, New Yorke.

Brooklyno Lietuviai Iš- 
važinėja Kitur

Brooklyne su apylinkėmis 
mažai esant karo darbų, o ki
tiems darbams einant lėtai, tū
liems dar ir visai užsidarius, 
daugelis lietuvių, ypatingai 
mechanikų - amatininkų pa
traukia į kitus miestus. Dabar 
visur rasi brooklyniečių. O 
pas mus lietuviai retėja. Šio
mis dienomis vėl netekome 
dviejų :

->A. Prasauskas, “Laisvės” 
skaitytojas ir rėmėjas, išvyko 
į Baltimore, Md.

Pranas Balsys, čionai veik
davęs su menininkais ir ne
kartą padėdavęs “Laisvės” re
dakcijoj kam nors iš redakto
rių prisiėjus išvažiuoti ilges
niam laikui, dabar dirba New 
London, Conn, iš kur sveikina 
visus laisviečius ir praneša, 
kad tenai viskas yra “fine.”

Linkime draugam geros klo
ties naujose pareigose ir vieto
se.

SERGA
Morta Kavoliūhienė, LDS 

narė ir “Laisvės” skaitytoja, 
stipriai susirgo dėl tūmorio ir 
buvo nuvežta ligoninėn, šio
mis dienomis sveikata pagerė
jus ir tikėjosi jau būti namie, 
160-01 84th Ave., Jamaica.

Linkime greit pasveikti.

Jungtinių Valstijų, prokuro
ras Correa sulaikė 5 Harlemo 
vyrus, kaltinamus skleidime 
agitacijoj nestoti kariuome
nėn, bet remti Japoniją, nes 
ji išlaisvįnsianti negrus.

Laisves

Lapkr.-Nov. 8
Bus

LABOR LYCEUM
BROOKLYN, N. Y.

Dienraščio

Koncertas

Masiniame mitinge, apart 
Pavličenkos, kalbės žymūs 
Amerikos ukrainiečių kalbėto
jai, taipgi Mrs. Edward Car
ter, žmona nacionalės Russian 
Wai’ Relief įstaigos pirminin
ko.

Liudmila Pavličenko

Radio Prakalbos Apie 
Karą ir Rinkimus

Pereito antradienio vakaro 
10 valanda kalbėjo per radio 
Israel Amter, Komunistų Par
tijos kandidatas į New York o 
valstijos gubernatorius.

Ši buvo antra komunistų 
rinkiminė prakalba per radio 
—antra iš 16-kos, kurias ko
munistai turės kas antradienio 
ir ketvirtadienio vakarais nuo 
10 vai., iš stoties WQXR. 1560 
k les.

Svarbiausiu dienos klausi
mu, apie karą prieš Ašį, Am
teris, tarp kitko, sakė:

“Yra keli frontai šiame pa
sauliniai plačiame mūšyje 
prieš hitlerizmą, bet rytinis 
frontas yra sprendžiamuoju 
frontu, liečiančiu likimą viso 
pasaulio.” /

Amteris savo kalboj primi
nė, kad prieš trejetą mėnesių 
buvo padaryta sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Valsti
jų atidaryti antrą frontą 1942 
metais, bet kad iki šiol tas 
nepravesta ir tuomi demokra
tija statoma pavojun. Jis sa
kė :

“Stalingradas kovoja iki 
mirties. To miesto žmonės, 
vyrai, moterys ir vaikai turi 
patvarkymus užmušti ar būti 
užmuštais. Jie nesitrauks. Jei
gu Stalingradas pultų, Groz
ny ir Kaukazo aliejaus šalti
niai atsidurtų pavojingoje pa
dėtyje ir tuo pat sykiu atkirs
tų pietines Raudonosios Armi
jos dalis nuo kitų Rusijos gin
kluotų jėgų.”

Amteris kalbėjo plačiai į- 
vairiais dėl antro fronto iške
liamais klausimais, taipgi nu
rodinėjo svarbą naminio fron
to ir ypatingai ateinančių rin
kimų. Jis nagrinėjo pro-na- 
cišką pobūdį legijonierių tūzų 
atakų ant komunistų ir visų 
piliečių teisių sąryšyje su at
einančiais rinkimais New Yor- 
ko Valstijoj ir šaukė legijo- 
nierius eilinius narius imtis 
veiklos sutvarkyti nedemokra
tiškus viršininkus.

Kaip skelbiama praneši
muose, tose antradienių ir ket
virtadienių programose kalbės 
eilė žymiausių komunistų va
dų, nagrinėjant daugelį svar
biausių dienos klausimų.

L K. N.

Ginkluotas plėšikas užklu
po vedeją Safeway krautuvės, 
759 2nd Ave., New Yorke, 
atidarant “seifą” pirmadienio 
rytą ir saugiai paspruko su 
$500.

Aido Choro Istorija 1917 M.
1917 metai buvo choro ju- 

bilėjiniai metai. Ta proga, bu
vo surengtas jubilėjinis kon
certas atžymėjimui 5 metų su
kaktuvių nuo choro susitvėri- 
mo. Jubilėjaus proga choras, 
kaip ir šiais metais, rašė sa
vo istoriją “Laisvėje.” Tam 
darbui buvo išrinkta iš dviejų 
asm'enų istorijos komisija. Per 
jubilėjinį koncertą .mokytojui 
L. Ereminui buvo nupirkta at
minčiai dovanėlė — muzikos 
ženkliukas ir įteikta $10 pi
nigais. Tuo pat kartu buvo 
pagerbta Marytė Vaicekaus
kaitė už jos ilgą ir pastovų 
chore dalyvavimą, jai viešai 
įteikiant gėlių bukietą. Taip 
pat tais pačiais metais choras 
nusipirko vargonėlius.

Pirmame 1917 metų mėne
siniame susirinkime nutarta, 
kad pusę choro d ai nuo j am ų 
dainų parinktų gaidų komisi
ja, o kitą pusę parinktų mo
kytojas L. Ereminas. Tais me
tais daugiausia buvo dainuo
jama sekamos dainos: “Pir
myn,” “Piktąją Sėklą išrau- 
sim” ir “Eisiu pas mergelę.”

Choras daugiausiai- pasitar
naudavo savo dainomis: Labor 
Forum, Liet. Socialistų Sąjun
gai ir kitoms tų laikų pažan
gioms organizacijoms.

Aido Choro veikimas 1917 
metais buvo maždaug toks:

Turėta 52 reguliarės ir 5 
ekstra pamokos; turėta 12 su
sirinkimų; gauta į chorą 18 
naujų narių; susimokinta 7 
naujos dainos; turėta 2 kon
certai, 1 piknikas ir 2 drau
giški vakarėliai.

Tais (1917 m.), kaip ir šie
met, buvo karinė mobilizacija, 
ir, nors nėra užrašuose pažy
mėta, bet galimas daiktas, kad 
daugelis choristų, vyrų, buvo 
šaukiami karinėn tarnybon.

šiais metais iš Aido Choro 
išėjo karinėn tarnybon jau 8 
choristai. Greit išeis daugiau.

1917 metų užrašuose dau
giausia minimi sekami veikė
jai :

V. černauskas, V. Januška, 
V. Kubilius, A. Miliauskas, S. 
Pavalkis, P. Veiveris, R. Kru
čas, J. Mačys, Bugailiškaitė, J. 
Aleksaitis, Baltrušaitis, J. Na- 
livaika, J. Chmieliauskas (J. 
Nalivaika ir J. Chmieliauskas 
dabar ir vėl su Aido Choru), 
J. Dovidaitis, A. Klimas, A. 
Lešinskaitė, A. Baltrušaitienė, 
Sveetra ir Kotšilas.

Tai tiek apie 1917 — Aido 
Choro penkių metų sukaktuvi
nius metus ir tuolaikinius jo
veikėjus. Dabar pažiūrėkime, 
kas dedasi šiais, 30 m. sukak
tuvių metais:

Šiais metais mes negalime 
didžiuotis dauguma savo pa
rengimų — iš viso surengsime 
tik vieną, kuris įvyks rugsėjo 
18 dieną, New National sve
tainėje 261 Driggs Avenue, 
Brooklyn, N. Y. (Greenpoint.)

Šiais jubilėjiniais metais 
choras turi daug gerų narių 
ir gerų veikėjų. Ypatingai da-

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI.

Lietuvių Moterų Apšvietos Kliubo 
ir mezgėjų susirinkimas įvyks šį 
ketvirtadienį, rugsėjo 17-tą, 8 v. v., 
419 Lorimer St., Brooklyne. Bus 
svarbūs pranešimai iš veikimo mez
gėjų, ambulanso pirkimo, rudeninės 
pramogos, ir kiti reikalai. Kviečia
me ir ne nares. — Valdyba.

(216-218)

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina ar moteris 

prie namų ruošos darbo, mokanti 
angliškai kalbėti ir rašyti, reikalin
ga atsakinėti daktaro telefono pa
šaukimus. Lengvus skalbiniai, at
skiras rūmas ir $45 į mėnesį pra
džiai. Dr. Morris Axelrod, 1650 — 
77th St., Brooklyn, Tel. Be. 3586.

(216-218)

Reikalingas nusimanąs apie viri
mą darbininkas. Kreipkitės pas M. 
Simonavičius, 426 So. 5th St., 
Brooklyn, N. Y. (212-218)

bartiniu laiku choras žymiai 
sustiprėjęs, kuomet sugrįžo se
niau buvusieji jo nariai.

Rengiantis prie šių metų 
jubilėjinio parengimo, choras 
laiko pamokas kiekvieno an
tradienio ir kiekvieno penkta
dienio vakarais nuo 7 vai. iki 
11 vai. ar, jeigu neturime per
traukų, tai iki 10:30 vai.

Kadangi kaip kurias dainas 
mokinasi vien tik moterys, o 
kitas vieni vyrai, tai moterys 
susirenka antradieniais 7 vai., 
o visas choras 8 vai. o penkta
dieniais susirenka vyrai 7 vai. 
ir visas choras 8 vai. vak.

Pereitą antradienį teko ma
tyti choristų eilėse vieną nau
ją altą; tai Malvina Rose (Rū
kas), atvykusi iš Pittston, 
Pa. Tikimasi, kad ji pasiliks 
su mumis ant visados. You’re 
welcome, Malvina!

Tuom pat kartu nustojome 
vieno iš jauniausių tenorų, tai 
Alfonso Maželio, kuris nese
niai liuosnoriai įsirašė į J. V. 
Marinus.

Rodos, kad komitetas jau 
pradėjo rūpintis mūsų jubilė
jinio parengimo garsinimu, o 
jei dar nepradėjo, tai tuojaus 
turėtų pradėti, nes laiko teli
ko jau tik biskį su virš ketu
rios savaitės!

Rytoj, penktadienį, rugsėjo 
18, būtų malonu matyti visus 
senuosius ir daug naujų cho
ristų dalyvaujant pamokose!

Choro Koresp.

zacijos, sutartyje su tenykš- 
čiomis lenkų ir rusų organiza
cijomis, energingai ir sutarti
nai dirbdami šiemet suruošė 
keletą sėkmingų pramogų Al
ley Pond giraitėje. Jie aprū
pino šimtinėmis aukomis me- 
dikališką pagalbą, mezgėjų 
fondą, Ispanijos kovotojus ir 
pabėgėlius, ir kitas įstaigas. 
Tai darė savo iždų lėšomis.

šį sekmadienį tie patys 
maspethiečiai ruošia puikų iš
važiavimą savo pačių kuopų 
naudai, kuri, kaip žinome, 
taipgi eina visokiausiems vi
suomeniškiems reikalams pa
remti. Maistą, visokių užkan
džiu] ir skanėsių, suaukaus pa
tys nariai, tad Čia bus galima 
smagiai pabaliavoti. Taip pat 
bus šokiai. Įžanga nemokama.

Maspethiečiai prašo visus 
tyrame ore pasilinksminimų 
lankytojus ir jų draugus dar 
kartą paremti jų darbą atsi
lankymu pas juos šį sekma
dienį, rugsėjo 20-tą. Giraitė 
randasi skersai kelio nuo Al
ley Pond Parko, Springfield 
Blvd., Queens.

Operetes Mylėtojams
Kas myli dainas ir muziką, 

taipgi meiliškai dramatišką 
veikalą su komiškais pamargi- 
nimais, tas džiaugsis atsilan
kęs pamatyti naujausį Sovietų 
Sąjungos judį “Pavasario Dai
na,” dabar rodomą Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

Kariam Dovanos
Karo ir Laivyno Departmen

tal skelbia, kad norintieji pa
siekti esančius užrubežiuose 
karius su kalėdinėmis dovano
mis turi jas išsiųsti ne vėliau 
lapkričio 1-mos. Valgių prašo 
nesiųsti, išskyrus atsitikimus, 
jeigu karys specialiai prašė ko 
nors atsiųsti.

Brooklyne pajieškoma 700 
liuosnorių gelbėjimui tų gy
ventojų,' kurie netektų namų 
nuo atakų iš oro.

Puikus Pasiūlymas
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či jantams.

Nepaisant didelio pakilimo 
kainų ant visų akiniam naudo
jamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už senas žemas 
kainas.

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

Atsilankę parodykite mums 
šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos.

Kainos už vienos rūšies stik
lus yra nustatytos net taip že
mos, kad pilnai patarnautu
me tik už $7.50.

STENGER & STENGER 
OPTOMETRISTS 

394-398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

VIRI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled cate, 
17-Pewel PrecUlon move
ment .... $33.75 

.A

: MATEUŠAS SIMONAVIČIUS į
• &1T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga •

• Vietos ir importuo- 
e tos degtinės ir vy-
• nai, geriausių bra-
• vorų alus ir ėlius. 
c Kada būsit Brook-
• lyne, užeikite su-
• sipažinti.

Kiekvieną subatą • 
karšta vakarienė. e 
Atskiras kambarys • 
užėjimui su mote- • 
rimis. Nedėliomis • 
atdaras nuo 1 vai. • 
dieną iki vėlai. JJ

J 426 SOUTH 5th ST. BROOKLYN, N. Y.
• Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

—Kgd kaip nors susipažinus su ta gražuole,—galvoja 
sau Aleksiejus Mukhin, kompozitorius, visai nežinoda
mas, kad jo darbas-kompozicija suves su ja pažintin 
netikėtai, jai patapus žvaigžde soliste jo operetėj. 
Vaizdas iš naujo Sovietų judžio “Pavasario Daina,” da
bar rodomo Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New 
Yorke. Gražuolės rolėj vaidina Liudmila Čelikovskaja, 
o kompozitoriaus—Petras Kadočnikovas.

SKELBKITES laisvėje
....... .... =

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

/fUU Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, I a ik rodė 
lių, deimantiniu 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

e

MERCEDES ... 14 Id. 
solid yellow gold cate, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

YER1-THIN AIRWAY . . . Mni BOSITE

er yellow gold fiUed com PATENKINTI

GulldHe beck. IS jewel* . lit Jt 
\

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 
DžIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

Lietuvių Rakandų Krautuve

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI

Geriausios Rūšies Rakandui
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

. JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SŪNAI

fe 
ftb i SU r edšk
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