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KRISLAI
Juozas Sakalas Eina 

Kariuomenėn.
Inžinierius A. P. Gabrėnas 

Kiuboje.
Mūsų Angliškasis Skyrius.
Svarbi Konferencija.

Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams .

1936 metais, kai Ispanijoje 
kilo karas, iš Worcesterio iš-j
vyko trys jauni Amerikoje gi
mę lietuviai fašizmo mušti. Du 
iš jų negrįžo: A. Mazurka ir 
A. Baublis. Abu garbingai žu
vo kovoje su žmonijos neprie- 
telium, — kovoje su tais besti
jomis. su kuriais šiandien ka
riauja visas demokratinis pa
saulis, jų tarpe ir mūsų kraš
tas.

Bet vienas worcesterietis iš 
Ispanijos kovų sugrįžo. Tai 
buvo Juozas Sakalas (Saka
lauskas). Tačiau jis sugrįžo 
sužeista ranka, kurios nebuvo 
galima pilnai išgydyti, nors 
buvo dėta tam didelių pastan
gų.

Per tūlą laiką Juozas Saka
las dirbo Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimui organ izateriu- 
mi. Jis gyveno Pittsburghe, 
paskui veikė šen ir ten. Vė
liau jis pradėjo redaguoti 
“Vilnies” angliškąjį skyrių, 
per kurį pliekė kailį lietuviš
kiems pronaciams, Hitleriui 
atsidavusiems tūlų laikraščių 
redaktoriams.

Dabar, štai, skaitau “Vilny
je,” kad Juozas Sakalas sava
noriai stoja į mūsų krašto 
ginkluotąsias jėgas. Jis stoja 
į kariuomenę. Jis eina mušti 
bestijiškojo fašizmo, kurio ne
galėjo sumušti 1936—1938 m. 
Ispanijoje.

LDS 2-rasis apskritys rengia 
šitam kovotojui išleistuvių va
karą — spalių 11 dieną, — 
Lietuvių Auditorijoj.

Mes Juozui galime palinkė
ti to paties, ko linkėjome jam 
važiuojant į Ispaniją:

Geriausios sveikatos ir di
džiausios energijos žmonijos 
pabaisos, fašizmo, nugalėji
mui !

Daugeliui mūsų skaitytojų 
yra žinomas inžinierius A. P. 
Gabrėnas (iš New Jersey). 
Jis šiuo metu gyvena Kiuboje. 
Ten dirba prie apsigynimo 
darbų. Savo laiške, rašytame 
rugs. 28 d., inžinierius Gabrė
nas be k it ko žymi:

“Nors ir nemoku ispanų kal
bos, bet, kiek teko patirti iš 
kiubiečių, tai jie stovi už de
mokratiją ir už Jungtinių Tau
tų laimėjimą. Jie trokšta de
mokratijos, teisės dirbti ir sa
vo darbo vaisiais naudotis. 
Kiubiečiai ypačiai akylai ir 
nuodugniai seka Raudonosios 
Armijos žygius ir didžiuojasi 
josios drąsa.

“Viso pasaulio darbininkų 
siekis yra tik vienas: šio karo 
laimėjimas!

“Drauguži, daug ką galė
čiau parašyti iš savo įspūdžių 
Kiuboj. Bet šiuo kritiškuoju 
momentu nėra laiko kalbėti. 
Dabar visi turime dirbti iki 
nugalėsim fašizmo siaubą. Ka
rą laimėję, pasikalbėsime.

“Daug labų dienų visiems 
draugams ir pažįstamiems!”
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Japonai Apleido Dvi 
Aleuftu Salas, Kaip 

Įžiūri AmerikiečiaiU

t

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, spal. 7. —Jungtinių Valstijų laivy

no departmentas praneša, kas seka:
ŠIAURINIS RAMUSIS VANDENYNAS

Mūsų orlaiviai per kelias savaites apžvalginėjo Attu 
ir Agattu salas, vakariniuose Aleutuose, ir per tą laiką 
nepastebėjo jokių ženklų, kad japonai tebelaikytų už
ėmę tas dvi salas ar kad jie ten bet ką veiktų.

Vėlesniojoj rugsėjo dalyje amerikiniai armijos orlai
viai bombardavo Attu, sunaikindami daugumą pastatų 
toje saloje. Laike tos atakos nutraukti fotografiniai pa
veikslai neparodė jokių ženklų, kad tada būtų ten buvę 
priešų. Panaši padėtis pastebėta ir Agattu saloje.

Mūsų orlaiviai vis atakuoja japonus Kiskos saloje 
(vakariniuose Aleutuose). Spalių 5 d. mūsų armijos 
Liberator bombanešiai, lydimi lėktuvų kovotojų, nume
tė daug ardančių ir gaisrinių bombų į japonų stovyklų 
sritį Kiškoje. Bombos pataikė į priešų jūrinių orlaivių 
pastogę; šeši japonų lėktuvai buvo nušauti žemyn. Tik 
mažai tesipriešino japonų prieš-orlaivinės kanuolės, ir 
visi amerikiniai orlaiviai sugrįžo į savo stovyklas.

Fašistam Pataikaujanti 
Spauda Iškraipo Prez.

Roosevelto Žodžius

Per tūlą laiką mes neturėjo
me “Laisvėje” angliškojo sky
riaus. Priežastis buvo ta, kad 
sunku buvo su redaktoriais: 
daugybė mūsų gabaus jauni
mo, kuris galėjo šį skyrių re
daguoti, išėjo į kariuomenę. 
Kiti paimti į apsigynimo pra
monių darbus, — jie perdaug 
užimti.

Bet mes vis tik nesnaudė- 
me, dėjome pastangų, kad 
angliškasis skyrius “Laisvėje” 
gyvuotų.

Ir štai, šiandien, mes jį ir 
vėl pradedame, — ištisą pus
lapį. Nuo dabar angliškasis 
skyrius pasirodys kiekvieną 
penktadienį, kaip buvo pir
miau.

Dabar angliškąjį skyrių re
daguoja kolektyve redakcija, 
kurią sudaro: Mary Sincus 
(Sinkevičiūtė), Anna VaZny- 
tė ir Mata& šolomskas.

Angliškąjį skyrių privalo

Washington. — New Yor- 
ko Daily News ir kai kurie 
kiti fašistams pataikaują 
laikraščiai iškraipė prezi
dento Roosevelto pastabas, 
kurias jis padarė laike pa
sikalbėjimo su spaudos at
stovais.

N. Y. Daily News nura
šė taip, kad, girdi, prezi
dento supratimu, esą, “vi
sai neverta skaityt praneši
mus apie Wendellio Will- 
kie’o reikalavimą atidaryti 
antrą frontą ir tuomi pa
gelbėt Rusijai,” ir kad “pre
zidentas pastebėjęs, kad jis 
neskaitęs tokių spaudos pra
nešimų apie Willkie’o ragi
nimą atidaryt antrą fron
tą.”

Bet štai ką oficiali.s ste- 
nografinis nuorašas sako a- 
pie prez. Roosevelto atsaky
mą į tokį šlubuojantį repor
terio klausimą.

“Pone Prezidente, tams- 
stos — ar tamsta pastebėjai 
žiniose, tulus pasikalbėji
mus ir ginčus apie Wendel
lio Willkie’o pastabas dėlei 
antrojo fronto?”

(Tėmykite, jog klausimas 
pastatytas apie “pasikalbė
jimus ir ginčus” del to, ką 
Willkie sake.)

Prezidentas atsakė, kad 
jis neskaitė jų, tai yra, laik
raštinių pasakų ir išvedžio
jimų, kurių buvo prirašyta 
apie Willkie’o pareiškimus.

Bet N. Y. Daily News ir 
tūli kiti geltonlapiai, glos- 

skaityti kiekvienas mūsų skai-, 
tytojas.

Spalių 25 dieną New Yorke 
(Biltmore viešbuty) įvyks la
bai svarbi konferencija, šau
kiama Russian War Relief 
Tautinių Grupių Komiteto.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuvių organizacijos 
kviečiamos prisiųsti ten savo 
atstovus.

tydami fašistų Ašį ir prie
šindamiesi antram frontui, 
aukštyn kojom apvertė 
prez. Roosevelto atsakymą, 
būk jis neskaitęs pranešimų 
apie pačius Willkie’o parei
škimus.

LIETUVOS AUKŠČIAUSIOS 
TARYBOS SESIJA ĮVYKUS 
MASKVOJ RUGSĖJO 20 D.

MASKVA, RUGŠ724, PRESS WTRELFJSS
Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiau

sios Tarybos sesija įvyko Maskvoj rugs. 20 d.
Balis Baranauskas, pirmininkas Lietuvos Respubli

kos Aukščiausios Tarybos, atidarė sesiją. Du sekamie
ji punktai sudarė sesijos programą:

1. Atsišaukimas į kovojančiąją Lietuvą;
2. Raportas Tarybų Lietuvos liaudies komisarų tary

bos.
Kalbėjo šie Lietuvos Aukščiausios Tarybos nariai: 

pirmininkas liaudies komisarų tarybos Mečis Gedvilas 
ir atstovai Matas Mickis, Motiejus šumauskas ir Liu
das Gira.

Mikalina Meškauskienė, narė Lietuvos Aukščiausios 
Tarybos prezidiumo, davė sumanymą išleist atsišauki
mą į Lietuvos žmones. (Tas atsišaukimas išspausdintas 
trečiadienio “Laisvėje.”)

Atsišaukimo tekstas buvo vienbalsiai priimtas. Tada 
buvo pasiūlyta išleist atsišaukimą į karius lietuviškuo
se Raudonosios Armijos daliniuose. Šio atsišaukimo 
tekstą perskaitė leitenantas Romas žebenka, narys 
Lietuvos Aukščiausios Tarybos prezidiumo. Atsišauki
mas vienbalsiai priimtas.

Po pertraukos įvyko uždaras posėdis, kuriame buvo 
išklausytas ir apsvarstytas raportas Lietuvos liaudies 
komisarų tarybos.

AUKŠČIAUSIOS TARYBOS PIRMININKO BALIO 
BARANAUSKO KALBA

Pirmininkas Lietuvos Respublikos Aukščiausios Ta- 
(Tąsa 5 puslapyje)

V AJIN1NKĮJ EMS AI

Sovietiniai Kovotojai 
Sutriuškino Šimtą 

Vokiečių Atakų

AMERIKOS MINISTE
RS GIRIA SOVIETŲ

SĄJUNGOS KOVĄ
Toronto, Canada. — Kal

bėdamas suvažiavime Ame
rikos Darbo Federacijos, 
Robertas P. Patterson, 

Jungtinių Valstijų karo vi- 
ce-sekretorius, giliai pager
bė Sovietų kovą prieš hitle
rininkus. Jis, tarp kitko, sa
kė:

“Kuomet .mes atsižvelgia
me.) Rusiją, mes neužmir
šime, kaip didvyriškai yra 
ginamas Stalingradas, ir 
mes neužmiršime, jog ru
sai užmušė daugiau vokie
čių, negu Hitleris išteks. 
Kada šio karo istorija bus 
rašoma ateityje, tai bus jo
je pažymėta, jog įsiverži
mas į Rusija buvo didžioji 
Hitlerio klaida.”
FEDERACIJOS VADAI 
STENGIASI PANEIGTI 

SOVIETUS
Darbo Federacijos vadai 

vengė minėti Sovietu Są
jungos vardą. O John M. 
Fewkes, pirmininkas Am? 
rikos Mokytojų Federacijos, 
savo kalboje sudėjo vienon 
krūvon “komunizmą, naciz
mą ir fašizmą,” kaipo, gir
di, “lygius.”

Tokiomis kalbomis deši
nieji Darbo Federacijos va
dai stengiasi nuslopint dar
bininkų pritarimą antram 
frontui ir sumezgimui ry
šių su Sovietų darbo uni
jomis.

“Gerbiama /Laisves’ Adm.! Prašau nepykti ant ma
nęs, kad aš vėl varginsiu jus šiame vajuje. Turėsite 
skaityti mano prisiųstus pinigus ir punktus už naujus 
skaitytojus, čia randate 3 naujas prenumeratas ir še
šias atnaujintas ir pinigus už jas. Draugiškai, A. Stri- 
peika, Elizabeth, N. J.”

Už “varginimą” naujais skaitytojais ir pinigais už 
prenumeratas atleisime, Antanai. Nepyksime, kad ir 
viršlaikius reiktų dirbti, skaitant pinigus ir punktus. 
Tačiaus neatleisime ne vienam progresyvini, kuris ne
gaus nei vieno naujo skaitytojo laike vajaus. Laikysime 
tatai negražiu apsileidimu.

“Brangūs Draugai! čia randate vieną naują prenu
meratą ir 3 atnaujintas. Malonėkite mūsų miesto va- 
jininkus garsinti šiaip: BALTIMORĖS VAJININKAI. 
Draugiškai, A. žemaitis, Baltimore, Md.”

Gražu, kad ir baltimoriečiai anksti įstojo į vajų. Pa
rodykite, draugai baltimoriečiai, savo kolonijos galią. 
Kopkite į pirmą vietą.

“Gerbiamieji! čia prisiunčia ‘Laisvei’ 2 naujas ir 3 
atnaujintas metines ‘L.’ prenumeratas. Punktus už 
mano prisiųstas prenumeratas prašau priskaityti drg. 
S. Puidokui, Rumford, Me. Draugiškai, V. Padgalskas, 
Mexico, Me.”

Matyt, kad Rumford, Me., aukštai stovės šiame va
juje. Draugai S. Puidokas ir Padgalskas yra įrodę sa
vo gabumus platinime dienraščio buvusiose vajuose. 
Šiemet jie anksti stojo į darbą. Laukiame žinių iš Pitts
burgh© ir Bostono. Tie du milžinai perilgai laukia pra
dėti šį taip svarbų darbą.

Juodom raidėm išspausdinti kontestantų vardai yra 
dovanų ruožte.

Punktų
Kontestantąi šiandien stovi šiaip:

A. Stripeika, Elizabeth, N. J.................................   552
Svinkuniene ir Meisonienė, Waterbury, Conn. 392
V. J. Stankus, Easton, Pa............................................. 240
S. Puidokas, Rumford, Me. .. . ............................... 176
ALDLD 136 kp., Harrison-Keamy, N. J..................... 171
Baltimore® Vajininkai.............. ...........................   120
Geo. Shimaitis, Montello, JVIass.................................. 102
W. Lasky, Brooktondale, N. Y.................................. 84
P. žirgulis, Rochester, N. Y.................................... 84
Geo. Kuraitis, Brooklyn, N. Y.................................. 76

Adelė Bakunienė, Cliffside, N. J.............................. 60
A. Totorėlis, Hartford, Conn.................    60
M. Poderis, Wilkes-Barre, Pa.................................... 60
J. Grybas, Norwood, Mass......................................... 48
A. J. Smith, Phila., Pa.............. ................................ 42
V. Kelmelis, Torrington, Conn.................................. 24

“Laisves” Administracija

Maskva, spal. 8. — Sovie
tiniai tankai, artilerija, 
pėstininkai ir štorminiai or
laiviai triuškina kairųjį na
cių armijos sparną palei 
Dono upę, į šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado. Rau
donarmiečiai išmušė laukan 
hitlerininkus, iš fabrikų 
priemiesčio Į šiaurius nuo 
Stalingrado ir atgriebė dar 
kelias gatves mieste.

Hitleris atgrūdo naujas 
divizijas parinktiniausios 
savo kariuomenės, prūsus 
smogikus, kurie vadina sa
ve “puikiausiais kareiviais 
pasaulyje”. Bet sovietiniai 
kovotojai visur ištaškė tų 
prūsų atakas ir atmetė juos 
atgal.

Per tris paskutines die
nas ir naktis hitlerininkai 
niekur nė vienos pėdos ne
pasivarė pirmyn Stalingra
do fronte.

Raudonarmiečiai išdaužė 
dar eilę tvirtoviškų Hitlerio 
punktų toje srityje, pralauž- 
dami kairųjį vokiečių armi
jos sparną Įvairiose vieto
se.

Į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado sovietinė ka
riuomenė per dieną supliekė 
10 atakų, kurias darė 45 
tūkstančiai prūsų ir 100 iki 
150 tankų. Viso per savaitę 
raudonarmiečiai ištaškė 

šimtą hitlerininkų atakų 
šiame sektoriuje.

Per dieną Leningrado gy
nėjai sudaužė bei išdegino 
dar kelis tuzinus fašistų 
tankų.

NACIŲ NUSIMINIMAS
(Berlyno radijas pripaži

no, jog per kelias paskuti
nes dienas naciai niekur nė 
kiek nepažengė pirmyn Sta
lingrado fronte. Vokiečių 
korespondento pranešimas 
iš to fronto sakė: “Ką mes 
vieną dieną laimim, ant ry
tojaus vėl turim kovoti, kad 
atgriebus tatai nuo rusų.” 
Kiti hitlerininkų praneši
mai abejoja, ar vokiečiams 
pavyks bet kada užimt Sta
lingradą.
SOVIETŲ LAIMĖJIMAI 
KITUOSE FRONTUOSE

Londonas praneša, kad 
Sovietai turėjo pasisekimų, 
atakuodami fašistus ir Į pie
tus nuo Stalingrado.

Maskvos radijas teigia, 
kad raudonarmiečiai, po ke
turių dienų mūšio, pažygia
vo dar pirmyn Voronežo 
srityje.

Vokiečiai Surakina' 
Anglus Belaisvius

Berlyno radijas paskelbė, 
kad vokiečiai geležiniais 

i pančiais surakina ran- 
i kas anglams belaisviams, 
suimtiems laike įsi
veržimo į Dieppe, šiaur. 
Francijoj. Naciai pasakoja, 
būk tai todėl, kad anglai 

i surakiną rankas paimtiem 
nelaisvėn vokiečiam.

(Anglų valdžia griežtai 
užginčija tą nacių pasaką, 
būk anglai, uždeda geleži
nius pančius ant rankų vo- 

i kiečiams imtiniams.)

John L. Lewis Ištraukė 
Mainierių Uniją iš CIO

Cincinnati., Ohio. —Jung
tinės Mainierių Unijos pir
mininkas, John L. Lewis 
pareikalavo, kad čia laiko
mas tos unijos suvažiavi-

SOVIETU LAIVYNAS 
NUSKANDINO 28-NIS

VOKIEČIU LAIVUS
Maskva. — Per du pra

eitus mėnesius kariniai So
vietų lavai Barents, Balti
jos ir Juodojoj Jūrose nu
skandino 28-nis vokiečių 
transporto laivus, viso 211 
tūkstančių tonų. O Vokieti
ja per mėnesį tegali pasi
statyt tiktai po 50 tūkstan
čių tonų naujų laivų.

Sovietiniai orlaiviai ir ka
riniai laivai pirmose dieno
se šio mėnesio sunaikino dar 
keturis nacių transporto lai
vus, 27,000 tonų iš viso.

Per paskutinius du mėne
sius sovietinės jėgos taipgi 
nuskandino du vokiečių sub- 
marinus, du karinius laivus 
naikintuvus, vieną minų dė
lioto ją ir vieną karinės sar
gybos laivą.

mas nutartų atsimesti nuo 
CIO (Industrinių Organiza
cijų Komiteto). Lewis sa
kė, kad jis pasitrauks iš 

Jungt. Mainierių Unijos 
pirmininkystės, jeigu suva
žiavimas nubalsuos pasilai
kyt CIO organizacijoj.

Lewisinis unijos viršinin
kų komitetas davė sumany
mą ištraukti Mainierių Uni
ją iš CIO. Dauguma iš ank
sto tam parinktų ir priruo
štų delegatų, todėlį ir nuta
rė apie 2,800 balsų prieš po
rą desėtku atsimesti nuo 
CIO.

Ilgoje savo kalboje Lewis 
pasakojo, būk CIO vadai 
norį sunaikinti Jungtinę 
Mainierių Uniją, ir skundė
si, kad jie šmeižią jį as
meniniai. Lewis taipgi šne
kėjo, būk CIO atsisako su
grąžint Mainierių Unijai 
$1,685,000 paskolų, kurias 
ši unija davė tuo laiku, ka
da Lewis buvo CIO pirmi
ninkas per penkis metus.

CIO tvirtina, jog tie pi
nigai buvo duoti, kaipo do
vana industrinėms unijoms 
organizuotis, o ne kaipo pa
skola.
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Tik Darbai Sutvirtins Jungtines
Tautas

Amerikinėj spaudoj vis dar pilna vi
sokių išvedžiojimų apie tuojautinį rei
kalą atidaryti antrą frontą prieš Hitle
rį Europoj. Dalis spaudos mato, kad vil
kinimas antro fronto atidarymo kenkia 
Jungtinių Tautų vieningumui ir karo 
laimėjimui.

Bet yra laikraščių, kaip New Yorko 
“Times,” kurie visaip išsisukinėja, kurie 
vietoj antro fronto siūlo “generolą žie
mą.” Toki išvedžiojimai, kaip Mr. Ed
win L. Jameso ir Mrs. Anne O’Hare Mc- 
Gormick nieko gero nesiūlo. Nei žiema, 
nei tiešijimasis tuo, kad Sovietų Sąjunga 
dar galinga, kad ji gali per žiemą vėl 
atsilaikyti, mums karo nelaimės.

Juokingiausios ir žalingiausios yra tos 
pasakos, būk antro fronto reikale nebu
vo susitarta, kad jis dar 1942 metais 
turėjo būti atidarytas. Nejaugi tie po
nai norėtų, kad Sovietų Sąjunga susita
rimus paskelbtų? Argi jiems dar to ne
gana, kad Molotovas, grįžęs iš Londono 
ir Washingtono tą paskelbė, o jis žo
džiais “varnų nešaudo’” Argi jiems ne
užtenka to, kad tuo pat laiku Washing
tone ir Londone tas pats buvo pabrėžta.

Bent kokioms abejonėms apie antro 
fronto susitarimą ir jo vilkinimą iš An
glijos pusės smūgį uždavė Sovietų Są- 
jugos premjero, 'Juozo Stalino, atsaky
mas į Associated Press korespondento 
Mr. Cassidy paklausimą.

Stalinas pareiškė, kad Sovietų Sąjun
ga laukia, kada antras frontas bus ati
darytas ir laukia, kad jos talkininkės 
(Anglija ir Jungtinės Valstijos) atliktų 
obligacijas — žadėtąją pagalbą. Kartu 
Stalinas pareiškė, kad toji pagalba, ku
rią teikia Amerika ir Anglija Sovietų 
Sąjungai, tai yra labai maža, palyginus 
su ta pagalba, kurią teikia Amerikai ir 
Anglijai Sovietų Sąjunga, sutraukdama 
prieš save visas hitlerizmo jėgas.

Dabar kortos padėtos ant stalo ir vi
siems turėtų būti aišku. Jokiomis pasa
komis prieš antrą frontą Anglija ir mes 
savo pareigų neatliksime, kaipo talkinin
kai. Mes turime sutvirtinti Jungtinių 
Tautų vienybę savo nuoširdžiais dar
bais —atidarydami tuojau antrąjį fron
tą prieš Hitlerį Europoje.

“Draugas” Nesiliauja Melavęs
Kunigų “Draugas,” kuris džiaugėsi 

Hitlerio užpuolimu ant Lietuvos ir So
vietų Sąjungos, kuris glėbiais spausdino 
Hitlerio agento Prano Ancevičiaus na
ciškus straipsnius ir propagandą, dar 
vis negali apsieiti be melų.

“Draugo” No. 233 telpa editorialas, 
kuriame jie aiškina nebūtus dalykus, 
būk “Stalinas buvo priverstas pasitrauk
ti ir karo reikalus pavesti kompetentin
giems žmonėms—kariškiams.”

Kaip suprasti tokią “Draugo” “filoso
fiją,” kada jis nuolatos aiškino, būk Sta
linas esąs “diktatorius,” Stalinas “vi
sagalis,” “jo visi biją.” Dabar štai atsi
rado dar kokis galingesnis “diktatorius” 
ir “Staliną privertė pasitraukti?”

Toliau dar žiopliau “Draugas” sako: 
“Bet Maskva bijojo atiduoti kariuome
nės vadovybę į generolų rankas.” Kaip 
tai “Maskva?” Ar tai “Maskva” karo 
vadovybę laiko savo rankose? Ar tai 
keturi milijonai žmonių vadovauja ar
mijai ir bijo generolų?

Gal tik “Draugo” kunigų protas to
kias “filosofijas” supranta. Dar žiop
liau išeina, kada “Draugas” bando So
vietų Sąjungos generolus pastatyti prieš 
komunistus. Visi aukštieji Sovietų Są
jungos generolai yra ištikimi komunis
tai, o maršalas šapošnikovas dar 1917

metais bolševikams padėjo pliekti caris- 
tus ir kitus Sovietų Sąjungos priešus.

Tas pats “Draugas” (No. 233) įtal
pino ilgą įvedamąjį: “Remiame Rusiją, 
bet ne komunizmą.” Kunigai ten pasako
ja, kad jie remia “narsius rusus,” bet 
priešingi komunizmui. Didesnio melo ir 
būti negali! Ar jau “Draugo” redakto
riai užmiršo, kaip jie džiaugėsi, kada 
Hitleris užpuolė Lietuvą ir Sovietų Są
jungą? Ar seniai čia “D.” redaktoriai 
rusus šmeižė, “tamsūnais” ir kitokiais 
epitetais?

Geriau ponai pasakytų, kad jie visos 
rusų tautos neapkenčia už tai, kad ji 
išsilaisvino iš išnaudojimo ir parodė ke
lią kitų šalių žmonėms prie laisvės, kaip 
dabar rodo kelią ir pavyzdį, kaip reikia 
kovoti prieš barbariškus hitlerininkus ir 
jų talkininkus.

Kad “Draugo” kunigai neapkenčia vi
sos rusų tautos, tą paliudija ir tas, kad 
jie niekados nepaduoda žinių apie nacių 
brutališkumą Sovietų Sąjungoj, kur 
Hitlerio barbarai jau šimtus tūkstančių 
moterų, senelių ir vaikų išžudė, nors jų 
didelė didžiuma nebuvo komunistai.

“Draugas” meluoja, kada sako, kad 
Sovietų Sąjungoj “prie komunistų parti
jos tepriklauso keli šimtai tūkstančių 
asmenų.” Ten priklauso milijonai; vien 
tik per pastaruosius metus į Komunistų 
Partiją įstojo 750,000 naujų narių, o į 
Jaunųjų Komunistų Sąjungą dar dau
giau.

Ir religijos klausimus Sovietų Sąjun
goj ne “Draugo”. kunigai galės išspręs
ti. Religijos klausimai ten yra taip su
tvarkyti, kaip ir pas mus, Amerikoj, 
tik “Draugo” redaktoriai tais klausi
mais skelbia melus ir niekina Sovietų 
Sąjungą, Amerikos talkininkę.

Mr. Willkie Pataikė Jiems į Akį
Hitlerio karo planas yra nuo pat pra

džios: vesti karą viename fronte. Ir to 
jis laikosi; tą jam padeda pravesti jo 
penktoji kolona, gyvenanti Jungtinių 
Tautų šalyse. Dabar Hitlerio didžiau
sias troškimas yra tas, kad Anglijos ir 
Amerikos galingosios armijos neužguitą 
ant jo iš Francijos, Belgijos, Hollandi- 
jos, Norvegijos, Danijos, nes. tai reikštą 
hitlerizmui galą. " •’

Kad pastojus tam kelią, ‘ Hitlerio šai- 
ka šaukia apie “galingas tvirtumas” pa
kraščiais, net “karo paradus” ruošia 
Paryžiuj ir kitur. Tuo pačiu kartu jo 
penktoji kolona Anglijoj ir Amerikoj 
daro viską, kad nebūtų atidarytas an
trasis frontas.

Tatai yra aišku. Tą parodo ir lietu
vių pro-nacių spauda. Ta spauda, kuri 
1941 metais taip aklai tarnavo Hitle
riui, platino jo propagandą, niekino So
vietų Sąjungą, džiaugėsi žudymais Lie
tuvos žmonių, dabar ji stulpu stoja prieš 
antrojo fronto atidarymą, nes jos leidė
jai ir redaktoriai nori Hitlerio karo lai
mėjimo, o mūsų šalies pralaimėjimo. To
ji spauda skelbia šį melą: Anglija ir 
Amerika dar neprisirengusios atidaryti 
antrąjį frontą. Francijos pakraštyj yra 
Hitlerio galingos jėgos; antro fronto ati
darymas yra reikalingas tik Sovietų Są
jungos pagalbai, o ne mūsų karo išlai- 
mėjimui. Ji reikalauja, kad masės ty
lėtų, kad nebūtų agitacijos už antrąjį 
frontą, kad visą reikalą palikti “karo 
specialistams.”

Prezidento Roosevelto pasiuntinys, 
Mr. Wendell Willkie, padarydamas pa
reiškimą Maskvoj, į šipulius sudaužė vi
sus tuos prasimanymus. Iš jo kalbos aiš
ku:

(D Antrasis frontas prieš Hitlerį tu
ri būti atidarytas kuo greičiausiai, nes 
sekamais metais gali būti pervėlu.

(2) Antro fronto atidarymas yra rei
kalingas mūsą pačią karo laimėjimui, 
o ne vien Sovietą Sąjungos pagalbai.

(3) Antro fronto reikale masės turi 
kalbėti, nepalikti tą klausimą vien uti
litariniams vadams, bet net kai kuriuos 
iš tą vadą paraginti.

Aišku, kaip diena, kad Mr. Willkie 
pataikė tiesiai į akį tiems, kurie nori, 
kad Hitleris galėtų tik viename fronte 
vesti karą! Aišku, kad jie piestu stos ir 
prieš prezidento pasiuntinį!

Bet žmonės neprivalo to paisyti — jie 
turi dar griežčiau pasisakyti šiuo taip 
svarbiu klausimu.

LITERATŪROS DRAUGIJOS VAJUS 
UŽ NAUJUS NARIUS

Prasidės su Lapkričio 1 Diena
Literatūros Draugijos Centro Komitetas posėdyje 

spalių 3 d. nutarė vajų už naujus narius pradėti su 
lapkričio 1 diena, 1942 ir tęsti iki sausio 31 dienos, 1943 
metų, tai yra per tris mėnesius laiko.

Kodėl vajus nutarta skelbti pabaigoj šių metų ir pra
džioj ateinančių? Todėl, kad dabar mes turime vajų 
už mūsų dienraščių naujus skaitytojus, kad Literatū
ros Draugijos nariai ir kuopos aktyviai dalyvauja ir 
kad jie kartu gali pasidarbuoti ne vien dienraščiams, 
bet ir Draugijai. Ir todėl, kad metų pabaigoj ir pradžioj 
įvyksta daug prakalbų.

Centro Komiteto nutarimu, visi nauji nariai, laike 
vajaus, bus priimami be įstojimo, tai yra, už dolerį ir 
pusę ($1.50 nariai, kurie gauna knygas ir “šviesą,” ir 
už 10 centų į metus šeimų nariai.

Naujų narių duoklės, nepaisant ar jie įstos lapkričio 
ir gruodžio mėnesiais, 1942 metais, ar sausio mėnesį, 
1943 metais, bus skaitomos jau už 1943 metus.

Nauji nariai, kurie norės gauti 1942 metų knygą 
“Amerikos Demokratijos Steigėjai,” jos persiuntimui ir 
kitoms lėšoms primokės tik 50 centų, tai yra, kaip 
Draugijos Konstitucija nusako', kad nariai ir kuopos 
gauna už pusę kainos knygas. Bet jeigu kurie norės 
gauti dovanų iš senesnių Draugijos laidų, tai gali veltui 
gauti bile knygą.

Draugės ir Draugai! Mūsų didžiulės organizacijos, 
kuri rūpinasi kultūros, apšvietos, darbo žmonijos ir mū
sų šalies karo laimėjimo reikalais vajus prasideda už 
naujus narius! Į mūsų Draugiją plačiai durys atdaros 
kiekvienam sąžiniškam ir teisingam lietuviui, neatsi
žvelgiant į jo religinius ir kitus nusistatymus.

Mūsų Draugijoj gali rasti vietą kiekvienas, kuris tik 
trokšta matyti žmoniją laisvą, kuris trokšta kaip nors 
prisidėti prie šio baisaus karo laimėjimo prieš barba
rišką hitlerizmą.

Mūsų Draugija kviečia į savo eiles kiekvieną lietu-
vi, ar tai atvykusį iš Lietuvos ar čia gimusį. Kuriems 
lengviau skaityti anglų kalboj, mes jiems tokias ir kny
gas parūpiname.

Mūsų Draugija, yra įkorporuota ir įregistruota viso
se Jungtinių Valstijų valstijose, kur tik yra apščiai lie
tuvių. Ji jau gyvuoja 27 metus. Per tą laiką išleido veik 
50 skirtingais pavadinimais knygų, brošiūrų, jau devinti 
metai leidžia žurnalą “Šviesą,” daug padėjo Amerikos 
ir kitų šalių lietuviams ir turi apie 200 kuopų su per 
6,000 narių?’ " ’ ' 1 "• ■ • •

Todėl šio vajaus laiku mes kviečiame visas kuopas, 
apskričių komitetus, visus Draugijos narius nuoširdžiai 
pasidarbuoti gavime naujų narių. Dar tūkstančiai yra 
lietuvių, kuriems yra vieta mūsų kuopose, dar dešimtys 
yra lietuvių kolonijų, kur nėra mūsų kuopų, o gali 
būti sutvertos.

Visi apskričių komitetai ir visos kuopos sekamame 
susirinkime padarykite planus jūs kolonijoj pravedimui 
sėkmingai vajaus. Apskričių komitetai privalo pasirū
pinti sutvėrimu naujų? kuopų ten, kur dar jų nėra. 
Stipresnės kuopos privalo pagelbėti silpnesnėms jūsų 
srityj. :

Šio vajaus metu mes skelbsime spaudoj ne vien kuo
pas, kiek turi gauna naujų narių, bet ir tuos narius ir 
nares, kiek kurie gauna. Todėl visi ir visos prie Litera
tūros Draugijos vajaus!

Literatūros Draugijos Centro Komitetas.
A. Bimba, Pirmininkas
D. M. Šolomskas, S,ekretorius 
Eva Mizarienė, Iždininkė.

Nariai:
Dr. J. J. Kaškiaučius
S. Sasna
A. J. Smitas
O. Depsienė
J. Kuraitis
L. Kavaliauskaitė
K. Petrikiene
P. Janiūnas
V. Jakštys
V. Valley

AMERIKOS ŽMONIŲ BALSAI
Philadelphia, Pa. — Spalių 

3 dieną Čionai įvyko darbo 
unijų konferencija. Ją sušaukė 
National Maritime unija pa
rėmimui Roosevelto karinės 
politikos. Konferencija išreiš
kė pilną surikimą su pareiški
mu Wendell Willkie, kuri jis 
neseniai padarė Maskvoj?, 
kad Hitlerio sumušimui reikia 
antro fronto.

Konferencija sudarė komi
tetą vedimui propagandos už 
atidarymą antro fronto Ko
miteto pirmininku išrinktas 
Arthur O’Day ir sekretore 
Helen D. Turner, šis komite
tas tuojau nutarė surengti di
delį masinį mitingą spalių 30 
dieną didžiojoj Music Hall 
svetainėje.

New York. — New Yorko 
valstijos Komunistų* Partijos 
komitetas laikė susirinkimą ir 
užgyrė vajų dėl rinkimo ir 
pasiuntimo maisto Sovietų Są
jungai* ir Chinijai. Pasiūlymą 
padavė Fred Briehl, kuris yra 
farmerys ir sekretorius Dairy
men’s League of Ulster Coun
ty.

Newark, N. J. — New Jer
sey Valstijos Komunistų Parti
jos rinkimų kampanijos komi
tetas yra padaręs sutartį su 
WAAT radijo stotimi dėl de
šimties prakalbų. Kalbės ko
munistai įvairiais rinkimų 
kampanijos reikalais. Tas pra
kalbas galima girdėti kiekvie
ną pirmadienį ir penktadienį 
11:05 vai. vakare.

Washington, D. C. — Natio
nal Negro Congress labai susi
rūpinęs dėl biliaus už panaiki
nimą “poll tax’’ pietinėse vals
tijose. Balsavimas to biliaus 
Jungtinių Valstijų kongreso 
atstovų bute įvyks spalių 12 
dieną. Negrų Kongresas ragi
na visus atstovus, kurie prita
ria biliui, kad jie tą dieną da
lyvautų sesijoje. Jau gavo pa
sižadėjimą nuo 90 kongresma- 
nų, kad jie toje sesijoje tikrai 
dalyvaus.

Lynn, Mass. — United Elec
trical Radio & Machine Wor
kers lokalas 201 vėl nupirko 
karo bonų už $25,000.

Chicago, 111. — Ill inojaus 
valstijos Amerikos Darbo Fe
deracija užgyrė kandidatūrą į 
Jungtinių Valstijų senatorius 
pono R. S. McKeough. Jis yra 
kandidatas ant demokratų 
partijos ti kieto. McKeough 
pilnai remia Roosevelto karinę 
politiką. Jo labai neapkenčia 
pronacių šaika iš Chicagos 
“Tribune.”

Jo kandidatūrą taip pat re
mia Illinojaus valstijos CIO 
unijų taryba.

Washington, D. C. — Kong- 
resmonas iŠ Washingtono vals
tijos, ponas John Coffee pa
reikalavo, kad prez. Roosevel- 
tas tuojau paleistų iš vietų 
tuos valdžios viršininkus, ku
rie kenkia arba trukdo davi
mui pagelbos Sovietų Sąjun
gai.

Hm.mikEOSS

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
580 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: Humboldt 2-7864

Nugarkaulio Smagenos Genda
Gerb. daktare, aš skaitau 

“Laisvę” ir randu jūsų patari
mus. Aš norėčiau jūsų pata
rimo.

Jau gal kokie šeši metai, 
kaip man kojos pradėjo dary
tis kokios silpnos, kad aš net 
pargriūdavau. Paskiau pradė
jo man gelti kairę ranką ir pe
tį. Už kokio mėnesio perėjo ir 
dešinėn pusėn. Pirmuosius ke
lis mėnesius labai skaudėdavo, 
dabar nebeskauda. Taipgi ma
no kaklas pradėjo lyg susting
ti.

Dabar aš nebevaldau abie
jų rankų ir negaliu jų pakel
ti ar vartot, nors aš jose turiu 
jausmą. Mano pirštai visuo
met dreba. Kairė koja kartais 
taip smarkiai pradeda drebėti, 
kad paskui net visas kūnas 
dreba. Taip tęsiasi po 15- 
20 minučių. O pirmiau aš jaus
davau, lyg kad kas ropotų 
man per kūną.

Aš turėjau daugybę dakta
rų ir nieko man nepadėjo. Ir 
man eina blogyn. Tūli dakta
rai sako, būk tai yra man šir
dies neuritas. Bet kiti ligoni-

I nėj man aiškino, kad kas tai 
i negerai darosi mano nugar
kaulyje, kuris kontroliuoja vi
są kūną. Kai kada man užei
na, kad baisiai skamba kairioj 
ausyj. Aš negaliu gerai val
gyti, nes negaliu gerai nuryti, 
pradedu springti. Man suėjo 

.53 metai, ūgio 5 pėdų, sveriu 
1168 sv. Iš kalno dėkui.
Atsakymas:

Drauge, iš Jūsų aprašymo 
matyt, kad tų kitų daktarų 
(ligoninėj) aiškinimas yra 
teisingas. Jums genda nugar
kaulio smagenos (spinal 
cord). Gali tai būti daugme- 
ningas džiūvimas arba sklero- 
zas (multiple sclerosis), gali 
būti ir kitos rūšies smageni- 
nių plušų džiūvimas (Amyo
trophic lateral sclerosis).

Mat, kaip didžiosios (gal
vos) smagenos, taip ir nugar
kaulio smagenos turi tam tik
rus narvelius ir taipgi visokius 
tarpe tų įvairių narvelių dirks- 
nius. Ir iš smagenų išeina vi
si nervai.

Pasitaiko, kad sn^genos 
vietomis pradeda gesti, džiūti. 
Tada tų vietų kontroliuojami

Kažin kur Panamos Kanalo Zonoje Amerikos kariai pratimuose.

nervai ir raumenys bei orga
nai irgi išeina iš tvarkos.

Jums, be abejo, vietos dak
tarai darė, ką galėjo. Ir ne
daug tegalima čia ką daryti. 
Vis dėlto didelės dozos vitami
no B mišinio ir kitų vitaminų 
(vitamino E) galėtų bent kiek 
padėti, bent apstabdyti bei su
mažinti gedimo eigą. Vitamin 
B Complex capsules imkite 
bent po 10, po 15 kapsulių, su 
maistu, laike valgymo, tai po 
30—45 kapsulių kas dieną. 
Tocopherol acetate, 50 mg. 
capsules or tablets — po vieną 
kas 4 valandos, tai bent po 
4, po 5 kapsules kas diena. 
Kartais gerai šių preparatų- 
imti su adata į raumenis: pa
sitarkite su savo daktaru. O 
šiaip bendra higiena, nesuga
dintas maistas, grynas oras, 
saulė, masažas, diatermija ir
UI
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PRO-NAZI LITHUANIANS
PACK DEWEY COMMITTEE

BROOKLYN, N. Y. — Die-hard pro-Nazis and fom enters of
disunity are part of the “All American Committee for Dewey,’’ 
it became evident last week when the Lithuanian pro-Nazi 
weekly “Vienybe,” published in Brooklyn, disclosed the names 
of the Lithuanian members of the committee..

The “All American Committee” for the election of Republican 
candidate Thomas E. Dewey for the Governor of New York 
State becomes an apparent misnomer when the affiliations and 
connections of these members are closely investigated.

Of the three Lithuanian0

A Modern Success Story
How A Lith Youth Helps War Effort

members of the committee, 
two are avowed admirers of 
the pro-Nazi, fascist dictator 
of Lithuania, Antanas Smeto
na. One is K. R. Jurgela, a no
torious Coughlinite. The other 
is Mrs. V. Tysliava, wife of the 
editor of “Vienybe.” The third 
member and chairman of the 
committee is William J. Drake- 
Dragunas, Republican candi
date for the United States Con
gress from the 9th Congres
sional (Queens) District.

Jurgela, who is a regular 
contributor of anti-Soviet and 
pro-Nazi articles of “Vienybe,” 
is also the foreign news infor
mant and “expert” concerning 
Lithuania to the Brooklyn 
“Tablet.” Always a bitter ene
my of the Soviet Union, he 
still continues to write and 
shout tirades against the Rus
sians.

Mrs. Tysliava, who other 
than her open admiration for 
the pro-Nazi Smetona, is an in
significant figure in pro-Nazi 
Lithuanian circles and is re
garded as a presentable front 
for her husband Joseph Tyslia
va, whose brazen pro-Nazi 
statements might embarrass 
the committee if he were a 
member. It was Tysliava’s 
“Vienybė” which carried the 
member. It was Tysliava’s 
Free” five days after the Na
zis had invaded the young So
viet Republic in June of 1941.

William J. Drake - Dragūnas 
is an American born lawyer, 
practicing in this city. He is 
regarded as a presentable can
didate by the Republican Par
ty, and until very recently has 
been appealing to Lithuanian 
voters on the basis of nation
ality without reference to the 
issues or his platform. In the 
past he has consorted with pro- 
Nazi Lithuanians, who had 
been conducting his campaign.

Recently when rebuked by 
“Laisve,” a Lithuanian daily 
published in Brooklyn, for his 
association with pro-Nazi and 
dissenters, and for his failure 
to announce his platform, 
Drake madd public a statement 
in which he declared he would 
support President Roosevelt’s 
War Program 100 percent.

He had charged in a letter 
to the Lithuanian Daily that 
he had been unjustly accused 
of being associated with pro- 
Nazi Lithuanian elements and 
said that he disowns all Lith
uanians who are pro-fascists.

Meanwhile, however, since 
making these statements, the 
Republican candidate for the

Brooklyn Aido Chorus io Mark 
30 Year Jubilee With Concert _ ra-------- --------------- •-------

Aido Chorus’ 30 year Song 
Jubilee, will be held Sunday, 
October 18, 1942, at the New 
National Hall, 261-67 Driggs 
Avenue, corner of Eckford St. 
in Brooklyn, New York.

The program to be offered 
that evening will be a most in
teresting one. The fact that 
there will be presented old and 
new songs from the chorus’ 
own repertoire and excerpts 
from our most successful ope
rettas, by name, Grigutis, Ta- 
myla, Chimes of Normandy, 
Spartakas, etc., should be rea
son enough for a capacity at
tendance. The surprise of the 
evening will be the first per
formance, before a Lithuanian 
audience, of Dmitri Shostako
vich’s, “The Song of the Unit
ed Nations.” This musical com- 

United States Congress from 
the 9th District has failed to 
renounce his pro-Nazi asso
ciates. Consorting as he is 
with these anti - Roosevelt 
forces, it is improbable that 
Drake would support the Pre
sident’s War Program.

In an effort to garner Lith
uanian vote in the coming 
Congressional and Gubernato
rial elections, both Dewey and 
Drake-Dragunas are attempt
ing to capitalize on the misfor
tune of Lithuania by promis
ing Lithuanians that they shall 
fight for the restoration of 
Lithuania’s Independence.

Surrounded as they are by 
pro-Nazis active in the politi
cal campaign and occupying 
leading positions on the com
mittee, both Drake and Dewey 
must refer to a new Lithuania 
that will probably be patterned 
after the defunct semi-fascist 
state which existed previous 
to June 15, 1940.

It is significant, moreover, 
that both Dewey and Drake in 
their appeal to Lithuanian vot
ers have not uttered one word 
for the defeat of Hitler as an 
essential prerequisite for a 
free Lithuania. They both talk 
about what they will do for 
Lithuania after the war is 
over, but neither has said that 
Hitler must be defeated now to 
ensure a victory of the United 
Nations and win freedom for 
all nations now enslaved by the 
Nazis.

Diamond Dirt
A Rookie, But A Master

This is Johnnie Beazley the red 
birds’ famed pitcher from last 
Thursday’s World Series game. 
Johnny hails from Nashville, Tenn. 
He’s a tall dark boy in his early 
twenties. It was in this game that 
Johnny showed the courage and 
confidence that makes outstanding 
pitchers. There were many times 
when the barrel bombers from New 
York had Johnny’s number. For ex
ample take that time when Keller 
of the Yankees sent one of Beaz
ley’s pitchers out of Sportsmans’ 
park.

Many fans thought that Johnny 
would crack and would be sent to 
the showers. But ’ that was not so. 
For Johnny had the courage to go 
on to victory. He had shut out the 
MacCarthy men for seven full in
nings.

Billy Southworth had decided that 
Beazley should pitch last Thursday’s 
game in spite of the fact that his 
ace pitcher Mort Cooper had been 
blown apart by the New York 
bombarders.

During the close of the innings 
things started to get hot. Many 
fans thought that the red birds 
would start to get jittery and buckle 
under from the strain. But this was

Aldona Žilinskaitė-Anderson 

position has created a furor 
everytime it has been sung. In 
fact it has been said that those 
who hear it never quite forget 
it.

By James McConnaugtiey
DAYTON DAILY NEWS STAFF 

WRITER
• One year ago, July 4, 1941, to be 
exact, a young man with an idea, 
two potential partners and a 
broom, began cleaning a cellar. The 
idea was considered fantastic by 
experts, particularly since the po
tential partners lacked the one es
sential these experts all agreed was 
needed: $50,000 capital.

True, the three did not have 
anything like $50,000; they had 
about $200. But they also had faith 
in their idea and in themselves, and 
a conviction that what they were 
attempting to do was desperately 
needed by their war-threatened 
country.
• Today, the experts who laughed 
at the three young men have swal
lowed their laughs and now look on 
with amazed admiration. The ma
nufacturers who did not take the 
men seriously when they first soli
cited their orders are begging them 
to reconsider, and the United States 
government sees that the year-old 
company gets not only top priori
ties, but immediate delivery on any 
scarce materials they^vant.
• The company is called Optron 
Laboratory (which is a briefed com
bination of optics and electronics). 
It is located at 2725 Salem Ave., 
and it is making prisms and other 
optical glass products for aircraft 
instruments.
• Nobody but one familiar with 
the optical industry can realize 
what a truly astounding achieve
ment this bare record of the facts 
represents. The optics industry in 
the first place is more an art than 
an industry. It is surrounded by 
closely guarded secrets. There is 
practically no literature on the 
technical details of procedure, and 
no text book can tell you how to 
become an expert craftsman. Even 
the large glass companies fail time 
after time when they invade this 
highly technical, extremely difficult 
field.
• Yet Olaf Mohn, of 2412 Mal

vern Ave., “old man’’ of the orga
nization at 34, and his two partners, 
Torpia Lapenas, of 602 W. Fair
view Ave., and Harry Morgan, of 
1381 Kumler Ave., both 25, thought 
they could lick the problems that 
had floored many older and more 
experienced men and corporations.

The three were brought together 
originally by their interest in tele
scopes, in making telescopes* that 
is, Lapenas, while a student at 
Michigan State college, had made 
an optical Hat, which tested by the 
bureau of standards at Washington 
and found to be flat within one 
one-millionth of an inch over six 
Indies.
• Translating this into understand
able figures, it would mean that if 
the optical flat could be expanded 
to a disk 250 miles acoss, there 
would be not more than one-inch 
deviation from the level over the 
entire sufface. The number of men 
in this country who are capable of 
such precise work can probably be 
counted on the fingers of two 
hands.
• That was what bothered young 
Lapenas. He saw that the United 
States was approaching war, and 
that in the past we had relied too 
much for this kind of work on the 
craftsmen in Germany and Sweden. 
Yet precision optical glass products 
are vital war necessities, and this 

not so. For the ones who showed 
signs of the strain were the mighty 
Yankees.

Johnny is strictly a power pitchei* 
as well as an expert curve bailer. 
He reminds us of the famous Ed 
Head from Brooklyn. Their pitch
ing style is amazingly similar. John
ny has all the qualities of becom
ing one of base ball’s most sensa
tional pitchers.

We wish you, Johnny Beazley, all 
the luck in- the world in your base 
ball career.

*• Ed Sidney.

Aldona Klim, will appear as 
guest soloist. She will sing the 
songs that she made popular in 
past operettas.

Mens’ groups, womens’ 
groups, duets, trios, quartets, 
all gathered from the chorus’ 
own forces, will be featured. 
Among those who will partici
pate are, Adele Namikas, He
len Zablackas, Mary Sineus, 
Elsie Gasiunas, Sylvia An
drews, Alex Velička, Anna 
Sholl and many others.

This gala evening will begin 
promptly at 6:30 P. M. Please 
come on time so that you may 
hear the program from the ve
ry beginning. Admission will 
be 50 and 75 cents. There will 
be dancing immediately after 
the concert. Trixie. 

country, Lapenas knew, would be in 
desperate straits if it could not pro
duce these products.
• Lapenas went to work for the 
Gaertner Scientific Corp., in Chica
go, as a prism maker. He stayed 
for three months. Then the revolu
tionary ideas about prism making, 
seething in his .brain, demanded ex
pression. He had been in correspon
dence with Harry Morgan, whom 
he had known at Michigan State, 
and Morgan advised him to come 
to Dayton. Morgan and Olaf Mohn 
were working at the Moraine Pro
ducts Corp., at the time.
• The three—two physicists and 
an engineer — got together and 
talked and planned. They knew 
what they wanted to do, but the 
problems confronting them were 
formidable, if not insurmountable. 
In the first place, the machinery 
used to make optical equipment was 
and is very expensive. In the se
cond place, they had no more 
chance of getting such equipment, 
even if they had had the money, 
than a playboy does of getting a set 
of new white side-wall times from 
his local rationing board.

But they had an idea that inayl>e 
they could improvise, that with 
balling wire, imagination and work 
they could construct a few of the 
essential tools they needed. So La
penas began cleaning the basement 
in Mohn’s house. The basement was 
to be their shop.
• Then the three, getting this 
chunk of metal from one friend and 
that piece of rough machining from 
another, began fashioning ą turn
table. Morgan and Mohn devoted 
their nights, Saturdays and Sun
days to the basement shop, but 
they continued at their salaried 
jobs during the day.
• This was imperative — those 
weekly pay checks represented 
practically their entire capital. 
Finally the turntable was complet
ed. From Wright Field the man 
found out what manufacturers 
wanted what. They wrote letters, 
asking for permssion tę submit 
samples. Most of the plants replied 
very politely that they would keep 
the young company in mind. Two 
were more encouraging. The first 
one asked for samples and, after 
receiving them, promised them an 
order, instructing the men to re
serve so much “plant space” for 
the job. Would that be the laundry 
roorr« or the coal bin, they wonder
ed. The second concern replied that 
the samples were not quite right, 
and sent two more blanks. Then 
appeared a representative of the 
first company, the one which had 
promised them an order. When he 
found that the Optron Laboratories 
were set up in the basement of a 
private dwelling, he was extremely 
sympathetic but left — without an 
order. The second-chance samples 
went out to the other company and 
a long silence ensued.
• It was a silence packed full of 
drama and potential tragedy. For

Judge Reprimands 
Misled Lithuanians 
For Ignoring Ally

CHICAGO, ILL. — Chiding 
attorney Gricius for his 
groundless charges against 
Constance Abek, who it was 
alleged had thrown a glass 
tumbler at Miss Dagis, Secre
tary of the Lithuanian Keistu
tis club here, during a dis
agreement over whether the 
club should contribute 10 dol
lars to Russian War Relief Inc., 
Judge J. Schiller dismissed the 
charges with the recommenda
tion that in the future the club 
contribute not 10 dollars but 
25 or more dollars to aid Ame
rica’s ally in the fight against 
fascism.

Charges against Mrs. Abek 
grew out of a dispute arising 
at a meeting held last July, 
when a motion by Mrs. Abek 
to contribute 10 dollars to Rus
sian War Relief Inc. was muz
zled by certain members of the 
executive board. Not content 
with quashing the motion, cer
tain elements obviously goaded 
on by the pro-Nazi Lithuanian 
daily “Naujienos” decided to 
take the matter to court on 
pretext of an assault charge.

To their embarassment and 
chagrin, however, the presid
ing judge saw through their 
technical smoke-screen and 
ruled that any member of any 
organization is not only en
titled to motion for a contri
bution for Russia, but is help
ing the war effort of the Un
ited States by so doing.

Torpia A. Lapenas

Lapenas, the only full-time em
ploye, was 1-A 'in the draft, and his 
number was up. He went to Mich
igan to see his draft board, ex
plaining the situation. The draft 
board knew something of his abi
lity, and gave him a two-month ex
tension. At the end of two months 
he was either to produce an order 
or else.

Fifty-eight days passed, and so 
did ,the mail man. Desperate, Lape
nas went to Indiana to plead j>er- 
sonally for an order. But optical 
glass was not only expensive but 
rare as precious stones. The com
pany did not feel like taking a 
chance. While he was in Indiana 
his grace time ran out with his 
draft board. He returned mourn
fully to Dayton. And there was an 
order for 600 prisms.
• On the heels of, this order came 
a representative of the firm which 
had placed it. His face fell, his jaw 
dropped when he saw the "plant.” 
But his (Company was so frantically 
in need of the prisms they could 
not get elsewhere that they were 
all but forced to take a chance.
• And now' the men had their pre
cious order, but they still didn’t 
have the equipment needed to ex
ecute the order. Or the money to 
buy the equipment. Again they re
sorted to ingenuity, sweat and per
severance. The fixture they needed 
would have cost $400 to make if 
they had followed the traditional 
methods. They had an idea it could 
be done differently, and far more 
cheaply. Older heads in the business 
advised that the method they had 
in mind, had been tried, but had

The Boys in Khaki Are OK, They Tick
Just Like
(reprinted from "Army 

News”)
You can’t very well miss see

ing him. He’s on the streets, 
in front of the hotels, on the 
beach. He sits beside you in 
the movies and drills in your 
parks. Maybe he comes to your 
house to see your daughter.

Just a soldier, you may think. 
One of thousands. The uni
form he wears, his haircut, and 
the sunburned V you see on 
his chest when he goes swim
ming—exactly like the others.

Talk to one, besides saying
hello, or yes, it’s a nice day. 
Walk down iCollins Avenue, 
perhaps, and have a beer with 
the guy. Ask him about his 
home, his job, his plans, his 
ideas, and then ask him about 
his life here. Ask him about 
his K. P., his feet, dates. Get 
him to ta)k about his worries 
and his hopes. Listen to 
what makes him laugh and 
what doesn’t. The main thing 
is—‘listen. You’ll be amazed, 
mister.

You’re talking to an indivi
dual. Not a robot, not a ma
chine. He doesn’t quote little 
pastyfaced men with silly 
moustaches, or has-beens with 
underslung jaws. He quotes 
himself, with his opinions and 
his likes and desires. He may 
even bore you with them. How
ever, you’ll find he can talk, 
and well. He can think, or he 
wouldn’t be here. You’ll find 
he has reasoned things out, and 
drawn his conclusions. And 
they’re not bad.

He’ll make it obvious that he 
was a civilian not so very long 
ago. And when he talks of his 
family, his home and his girl, 
maybe, he’ll lower his voice, 
and talk a little slower, because 
that’s a part of him that still 

not succeeded. The trio neverthe
less went ahead with their plans, 
because they had to. They didn’t 
have $400.
• When they finished the piece, 
they found it had cost them $60 for 
the materials and outside labor 
needed. They had saved $340 and, 
even more important, months of 
time by their method. They had 
evolved a method w'hereby they 
couuld take an order and make the 
plate for that order in tw>o weeks.

This w'as such a revolutionary 
development in the industry that 
their bigger and older competitors 
would not credit their ears. They 
had Io see before they were con
vinced.
• But now they faced further pro
blems. They had to get into pro
duction for the job, and they had 
neither the necessary equipment nor 
man power for production work and 
Mohn and Morgan were still hold
ing their daytime jobs; they still 
needed the money for operating ex
penses. So Lapenas worked all day 
struggling with the problem and 
Morgan and Mohn worked half the 
night. The neighbors got suspicious; 
the landlady heard a rumor that 
they were making bombs and came 
quickly to investigate. Mohn’s wife 
had a job on her hands, coping with 
the neighbors, looking after her ba
by and feeding the three basement 
dwellers.
• It took the three several months 
to iron out the kinks in their “pro
duction line,” and almost as long 
to arrive at the correct formula 
for their casts. On this secret they 
could get very little help; they had 
to arrive at the right answer 
through trial and error. On a tip, 
they began using dental plaster as 
a base, and finally worked out the 
proper formula.

Eventually the job was completed. 
The doubtful aircraft company 
which had placed the order was 
delighted with the quality and speed 
of the work, and responded by plac
ing an order for several thousand 
more. The rejections on the first 
order had been less than one-half 
of 1 per cent. Twenty-five to 50 per 
cent rejections are common in the 
industry.
• Now they had' to move, and;
finally, Mohn and Morgan felt jus
tified in giving up their daytime 
jobs. They found new quarters in! 
an abandoned grocery store on Sa-. 
lem Ave. and went to work on the , 
new order. Suddenly they found
themselves swamped with orders. j
Companies which, a few months į
ago, had laughed at them, now |

Any Ordinary Human Being 
0----------------------------------------------------- --

hurts. But he won’t stay on it
too long. His new life here is 
terribly important to him, too. 
It fills his mind, as it fills pro
bably 14 hours of his every 
day.

He gripes, profusely and 
well. He may swear about K. 
P., because he’s a darn good 
mechanic, or a printer, or a 
shipping clerk, and he doesn’t 
see the sense in it. But then 
he’ll tell you a funny one about 
his buddy who peeled potatoes 
for 12 hours and then was fed 
potatoes twice that day at mess. 
And you see that there’s an in
nate humor in him that takes 
care of even K. P. You know 
that he can ladle soup from 
now on, if the guys next to 
him are doing the same thing.

The drill sergeant gets his 
share, but he looks around to 
see that the guy in question 
isn’t around. There’s respect

There are few of us, if any, who 
do not know of someone who is 
serving in our Armed Forces.

Our choruses and LDS branches 
are slowly losing their men mem
bers to Uncle Sam. One by one we 
see them go, into the Army, the 
Navy, or the Marines.

I find that most people like to 
share their delight in receiving- mail 
from their loved ones and friends. 
We like to discuss their experiences, 
their work, their promotions, or 
what have you. Wherever you come 
across a group of girls nowadays, 
you are bound to hear a discussion 
on what so and so is doing in the 
army, how wonderful he looks in 
uniform, and how he has already 
been promoted to corporal.

Wouldn’t it be a good idea to 
start a column right here in this 
(English Section, for everyone to 
share in writing about their friends, 
Our Men in Service? We shall be 
glad to publish letters from the 
boys, with a picture if you wish, 
but of course there Is a slight 
charge for the picture.

Many of us know of boys in other 
cities who are serving, and would 
like to know what they are doing, 
so let’s see what we can do about 
making this co|umn a success. 

were pleading with them to take 
their orders and name their own 
price. Others offered to buy them 
out, lock, stock and barrel, at any 
price. The trio modestly refused 
and went on with their work. The 
country was at war, and they want
ed to continue working with their 
own methods, convinced that these 
were the right methods.

They now have orders that will 
tax their capacity for the next two 
years, and they will have to expand* 
will have to train new employes.
• In the meantime^Xhis combina
tion that draws from the heritage 
of Sweden, Lithuania and America 
is continuing to work nights, Sa
turdays, Sundays and holidays. 
They know how important their 
work is, and they are awed and 
humbled by their success. They feel 
that giving up all social life, all 
outside activities, was a small price 
to pay for their contribution to the 
war effort. How great that contri
bution is they will not tell you — 
you have to find that out from 
other sources. It is almost enough 
to say that other companies, with 
practically unlimited capital, have 
tried to do this work and have 
failed, with millions of dollars worth 
of orders rejected. When it is re
membered that optical glass is al
most as rare as helium, the dif
ference between success and failure 
in this field becomes enormously 
important.
• The end of this success story 
cannot yet be written. The men 
consider their present position 
merely a step toward their even
tual goal. They want to probe into 
even bigger and more occult spheres 
of the optical and electronics fields. 
And those who know them and 
have followed their brief careers 
predict that some day, perhaps not 
too far in the future, they will be 
the acknowledged American lead
ers in those fields.

there. He takes off for an hour 
on the conditions of mess and 
then he confides that he gained 
12 pounds. You smile at that, 
and he laughs out loud. That 
takes care of mess.

He speaks a lot of his bud
dies. It is important, and he 
makes you see that plainly. He 
needs them so, to laugh or— 
he just needs them, more than 
a civilian could know. He tells 
you about the one that was 
shipped out, and the sadness 
thickens his voice. But some 
new guys came, and he isn’t 
alone.

He talks on, and you notice 
he makes a point of using the 
new vocabulary he’s accumulat
ing. Jeeps, peeps, goons. He 
talks of his squad, and the way 
the right file ghosted off at 
retreat yesterday. He likes to 
use reveille, and formation, 
and general orders. Something 
in his make-up likes marching, 
though he won’t admit it. It’s 
in the man. You see it while 
he gripes.

But you feel that he knows 
what’s expected of him. He 
hates the idea, the loss and the 
heartbreak of war. He’s not 
and never was interested in 
the Army as a career. It’s a 
job, a tough, unpleasant job. 
Yet, he knows, unquestionably, 
that he can do the job, and is 
ready and willing to do it.

All in all, he’s a pretty de
cent guy. You know that as 
you think over, later, what he 
said to you. He wants to get 
back to Oshkosh, Pittsburgh, 
or Toledo, Ohio. He likes Mia
mi Beach, but he wants to get 
back to his family and his 
neighbors. However, there’s 
this job to do first. He said 
that without frills.

Yes, you’ve seen him. Talk 
to him—you’ll like it.
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Mėlyni Kareiviai
Apysaka iš Lietuvos Žmonių Gyvenimo per Pirmąjį Pasaulinį Karą

Mūšiai Prie Verduno Detroito Žinios

(Tąsa}
Per visą žiemą reikėjo vokiečių kalbos 

mokytis iš tų fibelių. Visiems vadovėlių 
neužteko, tai vienu teko naudotis ke
liems. Netrukus vaikai išmoko sakyti: 
guten tag, guten morgen. Sutikę vokie
čius, jie taip sveikinosi. Vokiečiams pati
ko, kad maži vaikai juos gerbia ir svei
kina vokiškai. Tik viena kartą išdykęs 
Balčiūno Petrukas, sutikęs vokietį, pa
sveikino :

— Guten tag donerveter...
Vokietis jį pagavo ir davė penketą 

rykščių. Paskui klausė:
— Vast ist donerveter?
Petrukas manė, kad donerveter—ryk

štė, tad apsisukęs skuodė greičiausiai na
mo. Vokietis, jam bėgant, dar pagrasino, 
kad daugiau taip nesakytų.

Tada vaikai mokykloj klausė mokyto
jos, kodėl vokiečiai pyksta, kai pasakai 
“donerveter.”

— Tai didelis vokiečių keiksmas — 
kaip lietuviškai perkūnas, taip negalima 
sakyti, — paaiškino mokytoja. — Dau
giau, žiūrėkit, taip nesakykite, nes su
pykęs kuris vokietis gali nušauti.

Šiaip vokiškai mokykloj vaikai bere
gint, ypačiai kurie gabesni, išmoko po 
keletą žodžių ir per pertraukas pradėjo 
vokiečiuoti.

— Vas ist das?
— Tintenfas.
Jiems įstirgo skambesni žodžiai arba 

šiek tiek panašūs į lietuviškuosius. Tin
tenfas—rašalinė. Šį žodį labiausiai įsidė
mėjo del to, kad vokietis, rodydamas mo
kiniams rašalinę, klausdamas, kaip ji 
vokiškai vadinasi, neapsižiūrėjęs apsipy
lė rašalu. Supykęs net “donerveter, fer- 
fliukt” sušuko klasėj. Klausė, kieno to
ji rašalinė, bet mokiniai bijojo prisipa
žinti. Tada ūnteroficieris liepė pirmuti
niam suole sėdinčiam išeiti ir jam del- • 
nan atskaitė penkias linijas. Kai nė vie
nas vis dėlto neišdavė rašalinės savinin
ko, įpykęs grasino mokytojai, sakyda
mas, kad gal ji taip mokanti elgtis. Mo
kytoja aiškinosi, jog greičiausia rašalinė 
buvusi neužkimšta, o ponas unteroficie-

• ris neapsižiūrėjęs.
— Aš geriau žinau, kaip buvo, — sa

kė pykdamas.
Kitą dieną po to atsitikimo unterofi- 

cieris atėjo mokyklon iš pat ryto ir liepė 
mokiniams apsirengus eiti su juo.

Mokytoja klausia, kam, o vokietis tyli, 
tik liepia greičiau rengtis. \

Nusivedė visus miškan. Vaikai nusi
gando: manė, kad juos šaudyti suvarė. 
Mažesnieji pradėjo verkti. Bet unterofi- 
cieris buvo jau atlyžęs, ne toks piktas ir 
visiems mokiniams liepė iškrikti po miš
ką per dvidešimt žingsnių vienas nuo ki
to ir einant kai tik jis palieps, šaukti: 
aū! u

Pasirodė, kad vokiečiai surengė me
džioklę, ir vaikus suvarė kiškiams bai
dyti.

Po tos dienos vaikai parėjo namo la
bai suvargę. Miške sniego buvo gilu, kai 
kurie klonyse buvo iki kaklo įsmukę, o 
vienas vaikas šmurkšterėjo vėputinin ir 
nuskendo. Burneikos Juozas, kaip dides
nis, pastebėjęs jį iškasė ir ištraukė, o 
taip būtų tenai ir sustingęs. Nereikėjo 
tam • vaikui daugiau mokyklos lankyti: 
parėjęs namo sunkiai apsirgo — tik tik 
gyvas išliko.

Juozas taip pat neilgai po to vokiš
ką mokyklą lankė. Pavasarį pradėjo 
siausti žmonėms nežinoma liga, tifusu ir 
šiltine vadinama. Juozas vieną vakarą, iš 
mokyklos grįžęs, susirgo ir tą pačią nak- . 
tį pradėjo karščiuoti.

Vokiečiai šitos ligos bijojo. Sužinoję, 
kuriuose namuose yra ligonis, jie įsaky
davo prilipinti prie durų tam tikrą korT 
telę. Tuosna namuosna patys kojos ne
kėlė ir draudė kitiems eiti ligonių lan
kyti, — mat, baisu buvo, kad liga per 
daug neišsiplėstų.

Burneikai Juozo ligą, kiek galėdami, 
slėpė nuo Šalniausi kad nepraneštų Pa
liepiu. Bet kur tu nuslėpsi, jei/sodžiuj 
pradėjo ir daugiau sirgti. Vokiečiai, su
žinoję, iš pirmos dienos uždarė Paliepio 
mokyklą ir pabaudomis grasino lankan
tiems ligonius. Bet mūs žmonės papratę 
sėrgdnčitis lankyti ir sunku buvo jie 
atgrėsti: ėjo vieni į kitus, ir .gana. Po to, 
jei suserga, tai sakė: — iš Dievo rankos 
hfeišbėgsi...

Bumeikų namus liga kaip , reikiant

prirėmė. Antrą dieną po Juozo atsigulė 
senis Burneika ir, trejetą dienų padeja
vęs, užmerkė akis. Palaidojus senį Bur- 
neiką, susirgo draugės, galva — Jonas, 
paskui mažesni bernaičiai Stasys ir An
tanukas. Kiek ilgiau ture josi Jonienė ir 
samdinys Adomukas, kuris ligoms buvo 
labai atsparus. :

Juozas sunkiai sirgo, bet pamažu ėmė 
gerėti, tik Antanuką liga sunkiai suspau
dė — neišturėjo: trečion dienon berniu
kas mirė. Jonienė, pasisielojus del Anta
nuko mirties, paverkus — atgulė ir pa
ti. Tada visi namai pavirto patalu. Tik 
vienas Adomukas vaikščiojo ir viską dir
bo.

Paėmus seniausią ir jauniausią, liga 
povaliai iš Burneikos namų traukėsi. Po 
ligos visi kurį laiką vaikščiojo svyruo
dami, pabalę, bet pamažu atsigavo.

XVIII
Jau iš rudens vokiečiai pradėjo smar

kiai miškus kirsti. Pirmiausiai puolėsi 
ant Baldakimo ąžuolyno, kuris buvo ne
toli Norkūniškės. Daugel metų išstovėję 
medžiai milžinai krito nūnai, išlaužyda
mi ir pasitaikiusius įpėdinius. Su gailes
čio pilnomis akimis žiūrėjo žmonės į kve
piančius šviežius kelmus.

— Matyt, nori mūsų kraštą visai api- 
biedninti, — kalbėjosi tarpusavy sodie
čiai.

Neaplenkė ir Norkūniškės miško. Iš
klojo egles, pušis. IŠ tankaus vešlaus miš
ko liko tyrai. Atrodė, kad ir tiems kal
nams gūdu laukti žiemos šalčių: pliki, 
tarytum sumažėję, susitraukę.... Kur-ne- 
kur liko kreivas šleivas medelis, lyg naš
laitis karo lauke. Vietoj medžių, radosi 
aukštos rietuvės popiermalkės, netašytų 
rąstų krūvos.

Visa vykdyti buvo pavesta Šliberkui, 
Mendelkės tėvui, kuris nuo savęs samdė 
darbininkus. Žmonės uvėriai pasinešė 
ant tų uždarbių, bet kartu ir liūdėjo, 
matydami naikinant tokį gražų mišką.

Burneikos marti buvo su Bekeriu su
silaukusi sūnaus. Su leitenantu visuomet 
važinėjo kaip su vyru. Išmokusi vokiškai 
kalbėti vaidino tikrą vokietę — tapytum 
lietuviškai nė nesupranta. Kai būdavo 
koks reikalas, pažįstami kreipėsi į ją, 
kad ji užtartų pas leitenantą, bet ši, ta
rytum nepažindama, kratėsi.

— Eikit, aš nieko nežinau. Ik vais 
nikt, — sakydavo vokiškai.

Griežė dantį pažįstami žmonės, nes ir 
Saulėnas pradėjo įsivaizduoti: jis Bekerį 
laikė savo žentu, nors tas su juo jokių 
santykių nepalaikė. Bekeris norėjo pa
sirodyti “teisingas”: kai reikdavo ką iš 
Burneikos ar Saulėno atimti, jis nieka
dos pats nesirodydavo, bet siųsdavo ki
tus, kurie su nemažesniu griežtumu iš
reikalaudavo. Bet nors ir taip buvo, Sau
lėnas vis dėlto tikėjosi, kad kada nors 
bus geriau. Jisai sakė, kad dabar karas, 
tad visiems sunku, bet kai karas baigsis, 
bu kitoks gyvenimas: tada aplinkiniai į- 
sitikins, ką reiškia būti giminėj su vokie
čiais.

Atėjus žiemai, susidrūtinus rogių* ke
liui, mūsų žmonės, kurie turėjo kojas pa
velkantį arklį, kinkėsi ir važiavo kala
džių vežti. Už vežimą brangiau mokėjo 
nei už kirtimą. Kas negalėjo vienais, tai 
dėjosi kaimynai krūvon ir važiavo poro
mis.

Egles, pušis galėjo ir savi žmonės su
vežti, bet ąžuolų nepajėgė: reikė ne tik 
gerų arklių, bet ypačiai padarų bei storo
mis pavažomis rogių. Ąžuolus tad vežė 
iš Merkinės atvažiavę žydai vežikai. Jie 
turėjo didelius arklius ir padarus ne bet 
kokius. Kalbėjo, kad pirkę tiesiai iš Vo
kietijos. Medžius vežė prie Nemuno ir 
vertė didelėsna krūvosna. Pavasarį, sa
kė, sieliais plukdys Vokietijon.

Jonas Burneika, nors ir nekokį arklį 
turėjo (iš Saulėno gautą kumelį, bet da
bar sumenkusį, nes vienu reikėjo daug 
žemės apdirbti), norėjo ir jisai, kaip kiti 
žinonės, uždirbti dešimtį kitą markių. 
Tarėsi su Aliniu susidėti. Jau buvo susi
tarę, ir Vincas nuėjo namo atvesti ark
lio, nes Burneikos rogės buvo geresnės. 
Kai tas išėjo arklio, atvažiavo Saulėnas. 
Su Saulenu dabar santykiai buvo šalti, 
nes Burneikai iš pradžių manė, jog tė
vai paveiks, kad duktė grįžtų namo, ta
čiau šie jai nieko nesakė: iš karto šiek 
tiek papurkštavo, o paskui sakė, kad taip 
teikia — kada ji savo vyro besulauks? 
Taigi Saulend atvažiavimas nieko gero 
nežadėjo. Kaip kartas.
* ^Daugiau bus)

(Pabaiga)
Po to užvirė kova Vo for

to požemiuose. Kautis rei
kėjo visiškoj ilgų galerijų ir 
praėjimų tamsoj. Francūzai 
užkraudavo praėjimus mai
šais su žeme ir atkakliai ko
vėsi, eidami nuo barikados 
prie barikados. Kova vyko 
daugiausia rankinėmis gra
natomis ir kulkosvaidžiais. 
O vokiečiai paleido į darbą 
ir liepsnosvaidžius. Požemi
niuose koridoriuose, kur 
gynėsi francūzai, buvo’ ne
apsakomas karštis ir dūmai.

Netrukus pasibaigė van
dens atsargos. Prancūzų 
įgulos būklė atrodė beviltiš
ka. Žmonės kankinosi troš
kuliu ir silpo. Tačiau fortas 
nenorėjo pasiduoti, tikėda
masis pagalbos. Vienintelis 
Vo forto gynėjų ryšis su 
pasauliu buvo optinė signa
lizacija ir karveliai. Birželio 
mėn. 4 dieną į vieną karinį 
karvelyną prie Verduno nu
sileido sužeistas karvelis. 
Prie jo kojos buvo pririštas 
aliuminijaus vamzdelis, ku
riame buvo Vo forto ko
mendanto pranešimas: “Vis 
dar laikomės. Duokite opti
nį ryšį su Suviliu, kuris ne
atsako iššaukiamas. Kuo 
skubiausiai gelbėkite. Tai 
mano paskutinis karvelis.” 
Tos pačios dienos naktį bu
vo užmegsta signalizacija 
su Suvilio fortu. Vo forto 
gynėjai gavo pranešimą, 
kad francūzų vadovybė ruo
šia ataką gelbėti fortą.

Keletą kartų mėgino fran
cūzai eiti į pagalbą savo 
broliams. Keletą kartų fran
cūzų artilerija apšaudė vo
kiečius sunkiaisiais ir che
miniais sviediniais, o po to 
francūzų pėstininkai pulda
vo į ataką. Tačiau kiekvieną 
kartą stipri užtveriamoji 
vokiečių batarėjų ugnis ir 
stiprus kulkosvaidžių šau
dymas priversdavo francū
zų atakuojančius būrius pa
sitraukti.

Birželio mėn. 6 dieną, 
anksti rytą, optinis telegra
fas iš forto pranešė, jog 
vandens daugiau nėra. Did
vyriškai besilaikiusios įgu
los padėtis dabar tapo visiš
kai beviltiška. Kitos dienos 
priešaušry buvo gautas pa
skutinis pranešimas, kuria
me galima buvo suprasti 
tiktai keletas neaiškių žo
džių. Birželio mėn. 7 dieną 6 
valandą ryto Vo fortas pa
sidavė. Jo galerijose vokie
čiai surado tiktai keletą 
pusgyvių žmonių. Taip pasi
baigė vienas tragiškiausių 
puslapių heroiškoje Verdu
no istorijoje.

Užėmę Vo fortą, vokie
čiai skubiai pradėjo ruošti 
tolimesnius puolimus. Fron- 
tan buvo atvesti nauji da
liniai. Smarkų smūgį suda
vė vienas geriausių vokiečių 
korpusų — vadinamasis ba
varų korpusas. B i r ž e lio 
mėn. 13 dieną viena jo di
vizija užėmė Tiomono for
tą. Tačiau iki Verduno vis 
dar buvo toli. Kelią į jį bu
vo užstoję dar Fieri, Suvi
lio, Belvilio, Mišelio ir kiti 
fortai.

Kaizeris Vilhelmas pats 
atvyko į savo įpėdinio štabą 
ir svarbiausiąją ataką pa
skyrė birželio mėn. 21 die
ną. Ta diena prasidėjo ar
tilerijos' ugnimi. Francūzų 
žodžiais, veikė nematytas 
artilerijos kiekis. Birželio 
mėn. 23 dienos priešaušryje 
vokiečiai pradėjo šaudyti 
cheminiais Sviediniais. Buvc 
iššauta 200 tūkstančių che- 
niihitį sviedinių. Tarp jų 
daugiau 100 tūkstančių svie
dinių buvo pažymėti žaliuo
ju kryžiumi, Pirmą kartą

visoje Verduno kovų istori
joj francūzų artilerija buvtf 
priversta kai kuriam laikui 
nutilti. Tuo pasinaudojo vo
kiečių pulkai ir užėmė Fieri 
fortą ir priėjimus prie Suvi
lio.

Vilhelmas surinko visų 
pulkų, dalyvavusių puolime, 
vėliavas ir pats jų priešaky 
ruošėsi įžengti į Verduną. 
Tačiau jis vis dar negalėjo 
pasidžiaugti savo viltimis. 
Išsiuntimas visų laisvųjų 
garnizonų į rytų frontą be
veik apribojo puolimo gali
mumus ties Verdunu. Po 
smarkių Tiomono, Fieri ir 
Suvilio atakų vokiečių divi
zijos, esančios kairiajame 
fronto sparne, liko bejėgės 
ir negalėjo palaikyti la
biausiai įtempto kovų mo
mento dešiniajame sparne. 
Tuo tarpu francūzai, sku
biai atsitaisę nuo pirmojo 
smūgio ir gavę dar keturias 
naujas divizijas, patys per
ėjo į kontr-ataką ir atsiėmė 
Tiomono fortą. O kurtinan
tis anglų ir francūzų pabūk
lų trenksmas, pasigirdęs 
birželio mėn. 24 dieną prie 
Sommos upės, pranešė vo
kiečių vadovybei, kad laikas 
nesugrąžinamai praloštas ii 
kad reikia galutinai atsisa
kyti visų vilčių apie Verdu
no paėmimą.

Anglų - francūzų ataka 
prie Sommos išsivystė į 
smarkias, penkis mėnesius 
trukusias, kovas. Vokiečių 
jėgos buvo palaužtos gana 
ilgam laikui. Dabar priešų 
vaidmenys prie Verduno pa
sikeitė. Dabar jau francūzai 
perėjo į lemiamąjį puolimą, 
o vokiečiams teko gintis. 
Žofras pasiryžo ne tik atsi
imti vokiečių užimtus for
tus, bet ir vėl perkelti gyni
mo liniją tūly n, už' fortų li
nijų. Ir reikia pasakyti, kad 
ėjimas atgal vyko žymiai 
greičiau, negu vokiečių slin
kimas į Verduną.

Spalių mėn. 24 dieną trys 
francūzų divizijos atsiėmė 
Duomono fortą. Jų ataką 
palaikė 400 pabūklų, dau
giausiai gana didelio kalib
ro. Lapkričio mėn. 2 diena 
vokiečiai buvo priversti ap
leisti ir Vo fortą. Dar po 
trijų dienų juos išmušė iš 
Vo ir Dampliu kaimų. Ir 
jau gruodžio mėn. 18 dieną 
buvo atstatyta ta pati pa
dėtis, kuri buvo prieš pir
mąjį vokiečių puolimą. O ki
tų metų rugpjūčio mėn. 
francūzai galutinai nustū
mė vokiečius už abiejų Ma- 
aso krantų į tą vietą, iš ku
rios vokiečių divizijos lem
tingąjį 1916 metų vasario 
mėn. 21 dienos rytą pradėjo 
puolimą “pagreitintu būdu.”

Paskutiniajame puolime 
francūzai pavartojo negir
dėtą artilerijos ir šaunamų
jų priemonių skaičių. Pa
remti atakai buvo sutrauk
ta daugiau 2,500 pabūklų. 
Kįekvieniems 7 fronto met
rams teko vienas pabūklas. 
Buvo iššauta 4 milijonai 
sviedinių, kurių pristatymas 
pareikalavo 360 traukinių 
po 30 vagonų. Į kiekvieną 
fronto metrą nukrito maž
daug po 6 tonus metalo, ug
nies smarkumas buvo šešis 
kartus didesnis už smar
kiausias artilerijos kovas 
1916 metais prie Verduno ir 
prie Sommos.

Kada vokiečiams nepavy
ko pralaužti francūzų fron
to prie Verduno, jie ėmė ti
kinti, jog visai to ir nemė
ginę daryti, svarbiausias jų 
tikslas, esą, buvęs išsekinti 
Frahcijos jėgas. Tačiau ir 
tai jiems nepavyko. Norėję 
prie Verduno išlieti francū
zų armijos kraują, jie patys 
žymiai daugiau jo neteko.

Detroito Kalendorius

Spalių IĮ d. 1 vai. po pietų 
Detroito Lietuvių Pašalpos 
Kliubo susirinkimas įvyks Lie
tuvių Svetainėj, ant 25 ir Ver- 
nor H’way. Nuo dabar visi 
kliubo susirinkimai bus laiko
mi nuo 1 vai. po pietų. Visi 
nariai dalyvaukite.

Spalių 11 d. 2 vai. po pietų 
Draugijų Svetainės atstovų ne
paprastas susirinkimas. Visi 
draugai ir draugės būkite pa
žymėtu laiku, nes stropiai rei
kia rengtis prie vakarienės 
spalių 24 d. Dalyvaukite 4097 
Porter St. 

« • •
Spalių 11 d. 3 vai. po pietų 

įvyks laikraščių vajininkų ir 
bendradarbių susi rinkimas 
4097 Porter St. Visi draugai ir 
draugės, kurie tik galite prisi
dėti darbuotis laikraščių vaju
je, kviečiami dalyvauti.

Spalių 15 d. Lietuvių Mote
rų Pažangos Kliubo susirinki
mas įvyks 4097 Porter St. Vi
sas kviečia dalyvauti.

• • • “

Spalių 11 d. 7 vai. vakare 
Veteranų Svetainėj, ant Mar
tin St., įvyks masinės prakal
bos dėl rinkimų kampanijos. 
Rengia Stanley Nowak Kliu- 
bas. Ten kalbės visi demokra
tų pažangieji atstovai. Lietu
viai privalome dalyvauti ant 
Martin Hali.

Alvinas.

Užrašai Pirmo Vajininkų 
Susirinkimo

Spalių 1 dieną, 8 v. vakare, 
įvyko pirmas westsides lietu
vių vajininkų. susirinkimas. 
Kadangi buvo įgaliota LLD 52 
kp. valdyba tą susirinkimą su
šaukti, todėl ji ir rūpinosi, kad 
darbas būtų pradėtas. 52 kp. 
valdyba turi gana užrašinė j i-

Per vienerius Verduno ko
vų metus francūzai neteko 
350 tūkstančių karių, o vo
kiečiai, francūzų apskaičia
vimais, 600 tūkstančių ka
riu.

J. Vcber
(Iš “K-ros”) (

mo kortų ir kitokių reikmenų 
dėl vajininkų, tai kurie tik pa
sižadėjo darbuotis, buvo įteik
ta reikalingų reikmenų.

Į pirmą susirinkimą atsilan
kė mažai vajininkų, todėl nu
tarta, kaip greit bus galima, 
šaukti antrą susirinkimą. Ir 
antras vajininkų susirinkimas 
įvyks spalių 11 d. 3 vai. po 
pietų, Draugijų. Svetainėj. Į šį 
susirinkimą mes kviečiame da
lyvauti visus plataus Detroito 
lietuvius ir prisidėti prie to la
bai svarbaus darbo.

Buvo kalbama, kad šiame 
vajuje bus daug sunkiau dar
buotis, nes bus gazolino stoka 
ir tau pin imas gumos trukdys 
darbą. Todėl mums reikalinga 
vajininkų visose dalyse miesto. 
Specialiai buvo atkreipta do
me ir pakviesti prie darbo: J. 
Vasiliauskas, M. Budžinienė, 
St. Tvari jonas, Juozas Gugas, 
P. Vilnienė ir daugelis kitų, 
kurie yra daug dirbę vajuose.

Juozas Vasiliauskas skun
dėsi, kad jam darbo sąlygos 
neleidžia daug darbuotis, bet 
manome, kad jis vistiek paro
dys, ką gali. M. Budžinienė 
dar nieko neatsakė, bet ji ga
li mums padaryti supryzą, nie
ko nesakys, o stos darban ir 
mus paliks užpakalyje.

Nutarta, kad, kurie dirbs 
“Vilnies” ar “Laisvės” vajuje, 
laikraščiuose bus pažymėta 
kiekvieno veikėjo paskiri 
punktai, o abelnoj sutraukoj 
skaitysis tik į vieną daiktą, 
kiek Detroitas( turi punktų ar 
skaitytojų. Vajaus pirmininke 
bus Marė Smitrevičienė, 9196 
Lane St.

Jonas Kurauskas gyvena 
Dearborn, Mich., ir, rodosi, 
pirmu syk stoja į darbą laik
raščių vajuje, bet mums jis 
bus labai naudingas toj datyje 
miesto darbuotis.

Į vakarų pusę, prisieis dar
buotis ir lietuviai turės arti
mesnius ryšius, su J. ir M. Al- 
vinais. Taipgi ant pradžios va
jaus pasižadėjo darbuotis M. 
Padolskis, U. Litvinienė ir A. 
Gotautas. Bet toli gražu dar 
negana, kad pasiekti eastsidės 
lietuvius. Manau, kad LLD

(Tąsa 5-tam pusi.)

: Pirkite Kareiviam KALĖDŲ Dovanas DABAR

Paskutinė Išsiuntimo Diena 1-ma Lapkričio 
Užeikite ir apžiūrėkite mūsų

Sfotecmij kareiviams dovanų departmentą '
4kS^s> Maži rankpinigiai palaikys l>i daiktą.
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Lietuvos Aukščiausios Tary
bos Sesija Įvykus Maskvoj

Rugsėjo 20 Dieną
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

rybos Balis Baranauskas, atidarydamas jos sesiją, pa
reiškė :

“Draugai atstovai! Jau penkiolika mėnesių, kai Lie
tuvos žmonės vaitoja po vokiečių okupantų jungu. Tie 
kryžiuočių ainiai begailestingai spaudžia mūsų šalį, 
plėšia, kankina ir žudo mūsų brolius ir gabena juos į 
nelaisvę. Vokiečių jungo naštą yra begaliniai sunkiau 
pakelti po to, kai mes turėjome vienus laimingus Tary
bų valdžios metus, — džiaugsmingiausius metus Lietu
vos ir lietuvių tautos istorijoje.

Bet mūsų žmonės tebėra ištikimi savo-seniems, šim
tamečiams padavimams kovos už laisvę ir nepriklauso
mybę, ištikimi Tarybiniam savo kraštui.

Lietuvos valstiečiai atsisako duoti produktų vokie
čiams įsiveržėliams; darbininkai kasdien vis blogiau ir 
blogiau dirba, lietuviai sabotažuoja visus okupantų pa
tvarkymus, partizanai verčia iš bėgių kareivinius vo
kiečių traukinius.

Vokiečių okupantų valdžia jaučiasi bejėgė net begai- 
lestingiausiu teroru nuslopint augančius lietuvių pasi
priešinimus. Jie, todėl, stengiasi sukiršint Lietuvos 
žmones vienus prieš kitus, pakirst jų pasitikėjimą Ta
rybų valstybe, Aukščiausiąja Lietuvos Respublikos Ta
ryba, Tarybų valdžia.

Vokiečiams okupantams pasisekė paveikti saujelę 
bailių, kad jie parduotų Tarybų valdžią ir lietuvių tau
tą. Tie niekšiški pardavikai — Krevė-Mickevičius, 
Liudas Dovidėnas, Glušauskas, Juknevičius, Kačinskas 
ir keletas kitų — pradėjo, pagal fašistų padiktavimą, 
šmeižt tautinį Lietuvos seimą, jo atstovus ir Tarybų 
valdžią.

Mes žinome, kad tiem išdavikam niekados nepavyks 
išklibinti Lietuvos žmonių pasitikėjimą Tarybine val
džia. Nes mūsų žmonės žino, kad vienintelis teisėtas jų 
valios atstovas ir išreiškėjas, yra tas organas, kuriam 
jie pavedė valdžią — Aukščiausioji Taryba Lietuvos 
Tarybinės Socialistinės Respublikos, kurios valią įvyk
do Lietuvos Respublikos liaudies komisarų taryba.

Tarybų Lietuvos valdžia ir dabar eina savo pareigas 
ir nesiliaus kovojus, kol Lietuvos žemėje neliks gyvo 
nei vieno vokiečio, okupantų armijų kario.

Lietuvos žmonės vis stipriau kovos po Tarybų Lietu
vos vėliava iki tos dienos, kada hitleriniai okupantai 
bus visiškai ir galutinai sunaikinti.”

nio sovietinės kariuomenės. Visos atakos buvo atmuš
tos. Raudonarmiečiai sunaikino penkis vokiečių tan
kus.

Kitame sektoriuje sovietinė artilerija sužalojo sep
tynis vokiečių tankus, sunaikino dvi baterijas mor
tirų ir nušlavė apie batalioną priešų pėstininkų.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado sovietine kariuome
ne pagerino savo pozicijas viename sektoriuje.

Hitlerininkai 10 kartų atakavo vieną raudonarmiečių 
ginamą aukštumą. Tose kautynėse buvo užmušta dau
giau kaip 800 vokiečių.

Šautuvų ugnim tapo nukirsta žemyn trys vokiečių 
orlaiviai.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko raudonarmiečiai 
atmušė hitlerininkus. Kautynėse ties viena taktikiniai 
labai svarbia aukštuma priešai prarado apie 400 karei
vių ir oficierių.

Mūsų kariuomenė pagrobė penkias mortiras, 11 kul
kasvaidžių ir kiekį amunicijos. Tam tikras skaičius 
priešų buvo' paimta nelaisvėn.

Raudonųjų Šaulių Pri
žadas - Užmušt Po

Kuopų Priešų
Mhiskva. —Sovietiniai šau

liai ir raudongvardiečių da
linių nariai pasižadėjo kiek
vienas užmušt po vieną 
kuopą fašistų iki lapkričio 
7 d., Spalių Revoliucijos su
kakties. — Tie šauliai dau
giausia veikia užsislėpdami 
nuo priešų. — Trisdešimt 
Raudonosios Armijos šaulių 
jau įvykdė savo prižadą.

Hitlerininkai Žudo Vis 
Daugiau Norvegų

Fašistiniai Žiaurūnai 
Bus Nubausti, Sako 
Prez. Rooseveltas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas pareiškė, 
kad Amerika, laimėjus ka
rą, reikalaus, kad Jungtinės 
Tautos suimtų ir nubaustų 
tuos fašistinius kriminalis
tų, kurie kankino ir žudė 
civilius žmones užimtuose 
kraštuose.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HARTFORD, CONN.
Pirmadieni, spalių 12 d., 8 vai. v. 

jvyks ALDLD 68 kp. susirinkimas, 
Laisvės Choro salėje, 157 Hunger
ford St. Nariai, ypač kurie dar ne- 
pasimokčjote metines duokles, daly
vaukite ir pasimokėkite, taipgi ir 
atsiimkite skiriamas knygas. Jeigu 
atsilankymas nekuriems yra neįma
nomas, perduokite duokles per savo 
draugus, nes laikas jau vėlus. — 
Sekr. (237-239)

WORCESTER, MASS.
Pirmadienį, 12 d. spalių, įvyks 

155 kp. susirinkimas. Liet, salėje, 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Malonė
kite visos narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių. — A. W.

(237-239)

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas 

jvyks spalių 12 d., 8 v. v. Liet. Sa
lėje, (trečios lubos), 853 Hollins St. 
Prašome narius dalyvauti, turime 
daug svarbių reikalų aptarti. — 
Valdyba. (237-239)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubas rengia balių, Sovie

tų Sąjungai Gelbėti. Įvyks šeštadie- 
nį\10 d. spalių. Kliubo kambariuo
se, j 408 Court St. Pradžia 8 v. v. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti.—J. Wizbor. (236-238)

RAUDONARMIEČIAI PAGERINO SAVO 
POZICIJAS STALINGRADO SRITYJ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, spal. 8. — Vidunaktinis Sovietų Žinių Biu

ro pranešimas sako:
Mūsų kariuomenė kovėsi su priešais Stalingrado ir 

Mozdoko srityse.
Kituose frontuose nebuvo jokių žymių atmainų.^
Stalingrado srityje tęsiasi įtūžę mūšiai. Visos priešų 

tankų ir pėstininkų atakos buvo atmuštos su dideliais 
jiems nuostoliais. Mūsų kariuomenė atlaiko savo pozici
jas. " . ...

Per dieną mes sunaikinome apie 500 hitlerininkų, 
19 vokiečių tankų, 18 trokų, penkias kanuoles ir šešias 
mortirų baterijas.

Į šiaurvakarius nuo Stalingrado mūsų kariuomenė 
veda mūšius už pagerinimą savo pozicijų.

Vienas sovietinės kariuomenės dalinys atmušė priešų 
ataką. Mūsų kariai šautuvais ir kulkasvaidžiais užmu
šė virš 150 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė keturias 
atakas priešų tankų ir automatiškų šaulių.

Šiame mūšyje buvo sunaikinta du vokiečių tankai ir 
vienas šarvuotas automobilis ir nukauta apie 100 hit
lerininkų. Mūsų kovotojai pagrobė dvi prieštankines 
kanuoles, 10 kulkasvaidžių, penkias mortiras, vieną ra
dijo stotį ir kiekį kitų įrengimų.

Mozdoko srityse (Kaukaze) sovietinė kariuomenė ve
dė įnirtusius mūšius prieš hitlerininkų tankus ir moto
rizuotus pėstininkus.

Viename sektoriuje pavyko dvylikai vokiečių tankų 
prasiveržt užnugarėn vieno sovietinės kariuomenės da
linio. Tas dalinys prieštankiniais šautuvais išmušė iš 
veikimo 11 vokiečių tankų ir užmušė apie kuopą vokie
čių.

Kitame sektoriuje mūsų kariuomenė, po žiaurių mū
šių, pasitraukė į naują apsigynimo liniją.

Į pietų rytus nuo Novorossiisko priešai metė į mūšį 
naujai atvykusią diviziją rumunų pėstininkų. Mūsų ka
riuomenė per dviejų dienų kautynes padarė sunkių 
nuostolių šiai divizijai. Du rumunų batalionai buvo ap
supti ir sunaikinti. Mūsų kariai pagrobė tris kanuoles, 
aštuonis kulkasvaidžius ir didelius kiekius šautuvų, mi
nų, rankinių granatų ir kulkų.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto mūsų ka
riuomenė atmušė atakas, kurias darė du priešų pulkai, 
remiami tankų ir orlaivių. Mūsų kariuomenė per dieną 
atmušė keturias priešų atakas. Tose kautynėse Jduvo 
užmušta apie 800 priešų kareivių ir oficierių ir suža
lota 8 vokiečių tankai.

MASKVA, spal. 7. — Priešai atsigabena naujų jėgų 
ir tuojaus meta jas į mūšius Stalingrado srityje.

Vienas batalionas vokiečių pėstininkų su 11 tankų pa
darė šešias atakas prieš pozicijas, laikomas vieno dali-

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks 11 

d. spalių, 2 vai. dieną. Progresyvių 
Kliube. Prašome įsitėmyti, jog vie
ton 10 vai. ryto, susirinkimas prasi
dės 2 vai. dieną. Malonėkite daly
vauti. — O. Zdanienė, Sekr.

(236-238)

WORCESTER, MASS.
Sekmadieni, spalių 11 d. įvyks 

masinis mitingas, kuriame kalbės 
Sovietų Sąjungos Konsulato atsto
vas, lietuvis, Povilas Rotomskis ir

"Laisvės” redaktorius Rojus Mizara. 
Taipgi dainuos Aido Choras, vado
vaujant J. Karsokienei. Bus Liet. 
Salėje, 29 Endicott St., 2 vai. dieną. 
Kviečiame Gardnerio, Fitchburgo, 
Hudsono ir vietinius lietuvius daly
vauti. Komitetas Sovietų Sąjungai 
Gelbėti. V—už pergalę. (236-238)

BINGHAMTON, N. Y.
L.L.D. 20 kp. susirinkimas jvyks 

spalių 9 d., Liet. Svet., 7:30 v. v. 
Nariai kviečiami dalyvauti, ir naujų 
atsivesti. — J. K. Navalinskfen®, 
Sekr. (235-237)

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršlena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

London. — Naciai sušau
dė penkiolika norvegų 
Trondheime. Diena pirmiau 
jie ten nužudė dešimt žy
mių norvegų.

Hitlerininkai teigia, kad 
norvegai patriotai gadina 
vokiečių vartojamą laivyno 
stovyklą Trondheime.

Naciai paaštrino ir pa- 
platino griežtą karo stovį 
Trondheimo srityje. Dar 
25,000 vokiečių kareivių pa
skubomis atsiųsta saugoti 
Norvegijos pajūrius. Hitle
rininkai bijo talkininkų įsi
veržimo į tą kraštą.

Visoj Norvegijoj pasmar
kėjo žmonių bruzdėjimas ir 
sabotažas prieš įsiveržėlius 
fašistus.

Naciai Sušaudė dar 17 
Prancūzų Darbininkų 
Vichy, Francija. — Gauta 

žinia iš Paryžiaus, kad hit
lerininkai u ž d r a u štame 
šiaur - rytiniame užimtos 
Franci jos kampe sušaudė 
17 asmenų, tame skaičiuje 
11 francūzų mainierių, du 
dailydes ir du automobilių 
vežikus už tai, kad jie ardę 
.nacių naudojamus geležin
kelius ir užpuldinėję per
siunčiamus karinius vokie
čių reikmenis.

Mesta- rankinė granata 
užmušė vieną .asmenį ir su
žeidė aštuonis, kieme, kur 
kariniai mankštinosi naciš
ki francūzai, nariai vadina
mos “liaudiškos” partijos, 
vadovaujamos J. Dorioto.

MONTELLO, MASS.
Liet. Taut. Namo Draugovė ren

gia pikniką, Liet. Taut. Namo Par
ke. Įvyks sekmadieni, spalių 11 d., 
1 vai. dieną. Šis bus paskutinis šio 
sezono piknikas, todėl kviečiame 
lietuvius suvažiuoti iš visos apylin
kės. Bus gerų valgių, gėrimų, muzi
kos ir dainų. —■ Kom. (236-238)

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadieni, spalių 11 d., 11 v. 
ryto, Latozų Svct., 1035 Caniff. 
Kviečiame narius dalyvauti, turime 
svarbių reikalų aptarti. — Sekr.

(236-238)

NEW HAVEN, CONN.
ALDLD 32 kp. rengia pikniką, 11 

d. spalių, Indian Grove, W. Haven. 
Pradžia 12 vai. dieną. Pelnas bus 
skiriamas vilnų fondui. New Haveno 
moterys nutarė’ pradėti mezgimo 
darbą. — Kom. . (236-238)

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus 

sunkus anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpinam aliejum tuos, kurie savo namuos 
turite Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Washington. — Praneša
ma, jog nuo naujų metų val
džia sustabdys dirbimą ne
būtinai reikalingų žmonėms 
dalykų. TuoTn bus taupoma 
karui reikalingos darbinin
kų jėgos ir medžiagos.

Jersey City, N. J.
Mirė Motiejus Rainys

Trečiadienį, spalių 7 d. mi
rė Motiejus Rainys, gyveno po 
antrašu 419 Grove St. Rainys 
yra tėvas Onos Balčiūnienės, 
savininkės Varpo Keptuvės, 
Brooklyne.

Rainio kūnas bus palaido
tas šeštadienį, spalių 10 d. iš 
šv. Onos bažnyčios (Jersey 
City lietuvių bažnyčia). Visi 
giminės ir draugai yra prašo
mi dalyvauti laidotuvėse.

Rcp.
P. S. Reiškiame daug užuo

jautos Balčiūnams ir kitiems 
velionio giminėms.

Laisves Administracija.

DETROITO ŽINIOS
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

188 kp. prisidės prie to svar
baus darbo.

Nutarta kreiptis prie Det
roito Radijo Kliubo valdybos, 
kad duotų prielankias išlygas 
garsinimui laikraščių vajaus 
reikalų.

Vajaus korespondentu iš
rinktas J. K. Alvinas. Susirin
kimai bus laikomi kas dvi sa
vaitės, kol vajus baigsis.

Malonėsite dalyvauti sek
madienį, ant 3 v. po pietų, vi
si “Vilnies” ir “Laisvės” dien
raščių vajininkai ir bendradar
biai. Alvinas.
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BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

Gerai Patyrę Barberiai [į----------------------------------------- o

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

................. " 1 ..... r*

Clement Vokietaitis
Lietuvis Advokatas 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'I 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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-71^9

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: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNIONA VENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0783 
NIGIIT-r-HAvemeyor 8-1158

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7064

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Rakandų Krautuvė

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

IŠDIRBĖJAI IR PARDAVĖJAI 

Geriausios Rūšies Rakandų 
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir ŠONAI

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

DIREKTORIUS 
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 Si.
Philadelphia, Pa 
Telefonas Poplar 4110



Šeštas Puslapis

NwYorko^^WZlnioi
Ar Jau Užsiregistravot? i Susidarė Unijų Komitetas Kraujo Davėjoms

Išrinkimui Amterio

0

Penktadienis, Spalių 9, 1942
................... f.....  .......

Išleistuvės Sovietu
Kovotojams

Spalių 10, šeštadienis, yra 
paskutinė diena piliečiams už
siregistruoti b a I s a v imams. 
Penktadienį valandos nuo 5 
po piet, o šeštadieni nuo 7 ry
to lig 10:30 vakaro.

Kas neužsiregistruos šią sa
vaitę, tas negalės balsuoti lap- 

gubernatoriaus, 
ir kongresma- 
O kiekvienas 
Šiemet, kada 

yra išėjęs ko-

Miesto CIO ir AFL unijų 
54 žymūs vadai pasisakė už 
išrinkimą Israel Amter, komu
nistų kandidato į New Yorko 
valstijos gubernatorius 
sidarė komitetą, kuris,
ma, energingai darbuosis už to 
veterano darbo žmonių reika
lų gynėjo išrinkimą.

ir su
mena

Unijistai, vadovybėje Ben 
Gold’o, Kailių ir Odų Darbi
ninkų Unijos internacionalio 
prezidento, pasmerkė abu, 
Bennettą kaipo “Farley kon
troliuojamos klikos Demokra
tų Partijoj” 
Dewey kaipo 
mos sekcijos 
k and id atą.

kandidatą ir
Hooverio veda- 
Rep. Partijoj”

kričio 3-čią, 
kitų valdininkų 
nų rinkimuose, 
turėtų balsuoti, 
mūsų jaunimas
voti ir daugelis jau net gyvas
tį atidavė kovoj prieš fašizmą, 
mums, likusiems namie reikė
tų nors balsavimu prisidėti 
prie karo laimėjimo, išrinkti 
tokius kongresmanus, kurie 
pilnai stoja už karo laimėji
mą, kurie savo “politics-as-us- 
ual” žaismėje neišstatys mūsų 
jaunimą ir pačią mūsų šalį

Maspethiečiai Kviečia
Spalių U-tą, jeigu dar gra

žus oras bus, Maspetho lietu
vių organizacijos rengia išva- 

visiems žinomą 
giraitę, Spring- 
priešais Alley 

Privažiuojama 
Q-27, Hillside

žiavimą į 
Alley Pond 
field Blvd., 
Pond Parką 
Queens busais: 
1 ir 43.

Maspethiečiai kviečia visus 
atsilankyti ir žada pavaišinti 
karštais užkandžiais ir ge
rais gėrimais. Rengia naudai 
Agitacijos Fondo.

Jeigu lytų, pramoga bus 
Rusų Kliube, 56-58 61st St., 
Maspethe.

Ambrazai Turi Svečią j Irving Teatre Nauja 
Iš Kariuomenės Programa

Ambrazas, karys, 
svečiuojasi pas tė- 
ir Domininką Am- 

41 So. 4th St.' Gale 
tarnybon,!

William 
šią savaitę 
vus. Agotą 
brazus,
šios savaitės 
Georgia valstijoj. Jisai tarnau
ja kariuomenėj apie 7 
šiai.

Kitas Ambrazu sūnus 
sas tarnauja jau virš 
laiko.

mene-

Felik- Se 
metai ;

surin- 
, 900

“skrepo” 
spalių 8-tą 
Civilinio Apsigy- 
važiuos su šva-

Brooklyne 
kimo diena, 
uniformuotų 
nimo moterų
ros Department© trekais už- 
rekorduoti surinktą metalą ir 
sudaryti tai teritorijai raportą.

New Yorko Gvardijos pra
timuose šiemet dalyvavo 15 
tūkstančių vyrų ir esą pasiruo
šę bile kokioms savo valstijos 
gyventojų apsaugos parei
goms.*

Spalių 8-tą Irving Teatre, 
Irving Place ir 15th St., New 
Yorke, pradėta rodyti ameri
kietiška filmą “Gimtoji šalis,” 
perstatanti Amerikos žmonių 
kovas už išlaikymą demokrati
jos ir prieš hitleriškas metodas 
klasių santikiuose, paremta | 

mato Civilėms Laisvėms Ko- 
į miteto patiektais raportais.

Antra filmą toje pat prog- 
I ramoj bus iš Sovietų “Kova 
; Už Sibirą,” parodanti Sovietų 
1 apgynimą savo rubežių nuo Į 
Japonijos įsiveržėlių

■ se Rytuose. Filmą 
i broliai Vasilievai, 
paskilbusį “Čepajevą,

Į garsaus kompozitoriaus šosta- 
i kovičiaus.

Grupė lietuvių fnoterų pa
siskyrė Amerikos Raudona
jam Kryžiui kraujo davimo 
diena spalių 15. Nuo seniau 
užsiregistravusioms buvo pa
siųsta atvirutė. Kuriom ta die
na paranki, prašomos kiek ga
lint anksčiau išpildyti tą atvi
rutę ir pasiųsti, pranešant 
Raudonajam Kryžiui, kad tą 
dieną pribūsit ir pažymėki! 
valandą, kuria tikitės pribūti.

Ketvirtadienį yra galima 
pribūti bile kada tarp 2:30 po 
piet ir 7:30 vakaro.

Neturinčios atviručių gauki
te jas pas K. Petrikienę ar 
Laisvės raštinėj pas Kavaliaus
kaitę ar Sinkevičiūtę.

Kraują priims Brooklyn© R. 
centre, 57 Willoughby St.

Komisija.

Scena iš naujausio Sovietu judžio “Priešo Užfrontė
je” pirmu kartu Amerikoj pradėsimo rodyti spalių 
9-tą, Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

Stanley Teatre Pradėjo Ro
dyt Naujausj Sovietu Judj 

“Priešo Užfrontėje”

Išleistuvės svečiams Sovietų 
Sąjungos didvyriams kovoto
jams, leitenantams Liudmila; 
Pavličenko ir Vladimirui Pče- 
lincevui, taipgi Nikolajui Kra- 
savčenko, rengiamos per Rusi
jai Karo Pagalbos Jaunimo 
Diviziją, įvyks spalių 19, 7:30 
v. v., Manhattan Center, New 
Yorke (iš karto buvo skelbti 
įvyksiant 11-tą spalių).

Kadangi didvyrių išleistuvė 
norima turėti tikrai pavyzdin
gos, tad bilietai parduodami iš 
anksto.

K.

ATLETU PARE
(Oc-

Miesto Taryba Nusprendė 
Duoti Ligoninėse Darbus 

Ir Nepiliečiams

Šį sekmadienį, spalių 
tober) 11 d., Lietuvių Atletų 
Kliubas rengia pasivaišinimo 
parę. Nuo 4 iki 7 vai. bus duo
dama gėrimų ir valgių kiek 
tik kas norės. Įžanga tik $1.

Atletų Kliubo naujas mana- 
1 olimuo- j džerius Charles Jovaišas kvie- 

v. . , 11 . v. .v.

Lietuviai prašomi tuojai 
(ne vėliau 15-tos) užsisakyti 
bilietus pas L. Kavaliauskaitę, 
Lietuvių Komiteto iždininkę, 
Laisvės raštinėj.

dirigavo 
pagaminę 
” muzika

čia visus brooklyniečius į šią 
gražią parę, kur visi bus ge
rai pavaišinti.

Pare bus kliubo patalpoje, 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. 
Y. Prašome įsitėmyti, kad pa
vaišinimas bus nuo 4—7 vai. 
vakaro.

Raudonasis Kryžius atidarė 
dar vieną darbui kambarį N. 
Y. Historical Society Bildinge, 
kur 100 liuosnorių darys ban
dažus.

Pagelbčkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

AIDO CHORO 30 METŲ JURILEJAUS

Operetiškas Koncertas
Tai bus rinkinys gražiausių dainų iš Aido Choro vaidintų operečių ir 

liaudies dainų laike 30 metų jo gyvavimo

Sekmadienį, Spaliu 18 October, 1942
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A.rtkino ir
Films, yra 

drama iš- 
dialogu —

Nauja Sovietų filmą “Prie
šo Užfrontėj,” paduodanti so
vietiško saržento York istori
ją, pirmu kartu Amerikoj pra
dedama rodyti spalių 9-tą, 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 42 
St., New Yorke, ši filmą, pa
skleista šiaurinėj ir pietinėj 
Amerikose per 
Anglo-American 
vienintelė Sovietų 
leista su anglišku
kalbama angliškai.

Judis perstato 
16-kos ski-truperių, 
šių priešo užfrontėje.

Filmą gamino Sergėjus Yut- 
kevičius Sojuzdetfilm Studijo
se, Maskvoj, dirigavo Eugeni
jus Schneider. Scenariją pa
rašė Rudolph Bershadsky. Du 
iš geriausių Sovietų Sąjungos 
filmininkų, Aleksandras She- 
lenkov ir Nikolajus Prozorovs- 
ky atliko filmavimo darbą. Jo
je yra eilė paskilbusių aktorių.

Londone ši filmą rodyta 
Tatler Teatre per 16 savaičių 
su didžiausiu pasisekimu.

atsiek i mus 
atitrūk u-

Parkų Departmentas atida
rė dar vieną žaismavietę prie 
35-tos mokyklos, tarp Sumner 

Lewis 
bus

Ave., McDonough St., 
Ave. ir Decatur St. Ši jau 
miesto 482-ra.

Mažiau mašinų, mažiau 
laimių. Policijos Saugumo Biu
ras paskelbė, kad pereitą sa
vaitę mieste užmušta tik 9 as
menys, palyginus su 31 už
muštų per tą pačią savaitę 
pereitais metais.

ne-
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Aido Choras, Vadovaujant Aldonai Žilinskaitei, Kuris Yra Pasiruošęs Nustebinti Publiką Šiame Koncerte 
Gražiomis Dainomis ir Puikiu Jų Sudainavimu

Aldona Klimaitė dalyvauja kaipo soliste | •
Bus gražių solų, duetų, kvartetų ir dainuos visas choras J *

Visą vasarą Aido Choras mokinosi tas dainas, kurias dainuos savo jubilėjiniame koncerte. Atei
kite išgirsti Aido Choro gražiausių operetiškų dainų, išsimokytų per 30 metų jo gyvavimo.

PO KONCERTO ŠOKI AI - GERA ORKESTRĄ
KONCERTAS BUS GRAŽIOJE SALĖJE

POLISH NATIONAL HALL
261 DRIGGS AVE., BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 6:30 vai. vakaro ••• Įžanga 50c. ir 75c. (įskaitant taksus)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Felikso Juškos. Jis ap

leido Philadelphia, Pa. 1929 metais, 
palikdamas moterį ir du vaikučius. 
Jis yra apie 6 pėdų aukštumo, juo
di garbiniuoti plaukai, šviesaus vei
do. Amžiaus arti 50 metų, iš Kau
no rėd., nuo Jurbarko. Kas žinote 
kui' jis randasi, prašau pranešti 
man, už tai duosiu $10.00 dovanų. 
J. Baradinskas, 8020 Suffolk Ave., 
Philadelphia, Pa. (237-239)

Pajieškau gyvenimo draugės. Ga
liu duoti gražų gyvenimą moteriai. 
Laiške daugiau pranešiu. Rašykite: 
George, Box 11059, Rd. 1, Van 
Dyke, Mich. , (236-238)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora dirbti kuknėje 

(kitchen) ir valgykloje. Virti nerei
kės, tiktai užlaikyti švariai, taipgi 
patarnauti prie stalų. Alga gera. 
Gaus pilną užlaikymą, miegkamba- 
rius ir valgį. Prašome kreiptis po 
sekamu antrašu: Hebrew Home for 
the Aged, 198 Stevens Ave., Jersey 
City, N. J. TeJ. Bergen 4-2728.

(236-238)

Reikalingas vyras dirbti prie na
mo , prižiūrėjimo (Janitor), taipgi 
pageidaujama, kad mokėtų sutaisyti 
mažus darbus. Dėl daugiau informa
cijų, kreipkitės pas: E. židalis, 183 
Conklin Ave., (paskutinė stotis 
14th St. Canarsie linijos), Brook
lyn, N. Y. (236-238)

RANDAVOJIMAI
Pasirendavoja 3 kambariai, garu 

šildomi. įlenda nuo $15 ir aukštyn. 
Taipgi pasirendavoja 4 ir 5 kamba
riai. Kreipkitės po antrašu: 32 Ha- 
vemeyer St., & 212 Moore Street, 
Brooklyn, N. Y. (235-237)

SUSIRINKIMAI
NAMŲ SAVININKŲ 

SUSIRINKIMAS
Lietuvių Namų Savininkų Drau

gijos susirinkimas įvyks penktadie
nį, spalių 9 d. P. Buzelio salėje, At
lantic Avė. ir Crescent Sts. East 
New* Yorke. Visi nariai ir norintieji 
įsirašyti namų savininkai yra 
čiami dalyvauti. Pradžia 8 v.

(235-237)

kvie

Miesto 
antradieni 
pravestas 
bus priimami į miestavų ligo
ninių darbus ir nepiliečiai.

Bilius priimtas dviem de
šimtim balsų prieš triukšmin
gą opoziciją keturių, kurie pa
sinaudojo 1 v 
sveturgimius. Prieš bilių opo-1 
zicijai vadovavo Hugh Quinn j 
iš Queens,; 
prieš bilių Ijis

Taryboje pereitą 
buvo svarstomas ir 
bilius, pagal kurį

Liet. Kom.

Federalis teisėjas Samue. 
Mandelbaum, New Yorko, įsa
kė atšaukti Martin’o A. Wun
derlich pilietybę. Jisai pareiš
kęs, kad jis tiki, būk “Vokieti
jos karas prieš Jungtines 

.” Wun
derlich, 48 metų, kilęs iš Vo
kietijos, gyveno 174 W. 107th 

taipgi balsavo I street, N. Y. 
, George Dono

van ir William Conrad Queens j 
demokratai, ir William Car-;
roll, Tammanės < 
Kiti trys demokratai, brook-

tl ntlUIIUj KUIlu J J et“ •'

tą proga atakuoti; Valstijas yra teisėtas.

Užgautas automobiliaus ant 
------- — I Springfield Blvd., Wm. Slane, 

demokratas, j , mir§f bet draiveris ne
sulaikyta. Matomai, pėstinin-

lyniečiai, Rita Casey ii Joseph pripažino kaltu.
Sharkey ir James Philip iš į 
Queens, nors prieš bilių ir ne- j 
balsavo, bet atakoj ant ateivių ! 
prisidėjo.

Square Gardene 
rodeo. Prieš atidary- 
“kaubojų” ir “kau- 
pilname įsirengime, 
po mieštą, iš Garde- 
StJ nukeliaudami į

Madison 
prasidėjo 
mą, 200 
mergių,” 
paradavo 
no, 50th 
Miesto Salę pasveikinti majo
rą LaGuardiją ir padovanoti 
jam dešimties galionų skrybė
lę ir sidabrinius pentinus.

Akiniai už $7.50
Per sekančias 30 dienų, mes 

darome šį specialį pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pa
či j an tams.

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

VISI ŠIO KRAŠTO PATR1 JO
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreen

Street

7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

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

Kainos už vienos rūšies stik
lus yra nustatytos taip žemos, 
kad pilnai patarnautume tik 
už $7.50.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

394-398 Broadway
\ Brooklyn, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

C

Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 
užeina pas "Green Star Bar and Grill,’’ nes žino, 

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
Tei. EV. 4-8698

MATEUSAS SIMONAVICIUS :
j&F Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga •

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

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

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

I
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