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Žmonijos istorijoje nėra bu
vę tokio svarbaus laikotarpio, 
kaip šis, kurį mes gyvename. 
Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesiai 
yra patys svarbiausieji antro
jo pasaulinio karo mėnesiai ir 
dėlto jie yra svarbiausi viso 
pasaulio ateičiai mėnesiai.

Tėmykit: kiekviena dabar 
diena yra tokia svarbi ir bran
gi, kad per ją gali būti iš- ' 
spręsta tokio dydžio dalykai, 
kuriems išspręsti seniau reikė
davo dešimties metų, o gal net 
šimtmečių.

Žmonijos likimas yra spren
džiamas Rytų FYonte, aplink 
Doną.

Baisu pamąstyti, kas būtų, 
jei vokiečiams pavyktų laimė
ti Kaukazas ir paimti Stalin
gradas !

Tuomi yra susirūpinę visi 
tie, kuriems rūpi, kad fašiz
mas būtų sunaikintas, kad de
mokratijos laimėtų.

Labai gražiai ir ryškiai pa
sakė senatorius Claude Pep- 
per’is, pereitą pirmadienį kal
bėdamas Washingtone CIO 
sušauktame masiniame mitin
ge :

“Niekas, ką mes darytume, 
nėra taip pavojingas, kaip 
nieko nedarymas.”

Tą sakydamas, senatorius 
turėjo omenyj antrąjį frontą.- 
Jis yra didelis šalininkas an
trojo fronto Europoje atida
rymo tuojau, kuo veikiausiai.

Ir jis ragino klausytojus:
“Jūs, kurie esate

Įėję, esate žmonės, 
kalbėti ir jūs turite 
kalbėti tuojau!”

šitoje sa-

kalbėti—

Antruoju frontu, jo tuojau- 
tiniu atidarymu susirūpino vi
so pasaulio laisvę ir taiką my
lintieji žmonės, —- milijonai ir 
milijonai.

Anglijoj, Amerikoj, Kana
doj, Australijoj žmonės ren
kasi į masinius mitingus ir vis 
griežčiau ir griežčiau reika
lauja: atidaryti antrąjį fron
tą tuojau!

—Antrasis frontas! Antra
sis frontas!! Antrasis fron
tas!!!—skamba per visą lais
vę mylintįjį pasaulį. Jo viešai 
reikalauja demokratinių kraš
tų žmonės, kur jie gali laisvai 
savo balsą pareikšti. Jo nepa
prastai laukia Hitlerio paverg
tųjų kraštų žmonės. Jo lau
kia, jo klausinėja didvyriškas 
raudonarmietis, besigrumiąs su 
baisiuoju žvėrimi kur nors 
Kaukaze, ties Stalingradu, ties 
Smolensku, ties Leningradu, 
ar kur nors arti Murmansko.

Antrasis frontas turi būti 
atidarytas šį mėnesį!

mėgsta
Vėliau-

“Tėvynės” Bajoras 
sakyti ir nedasakyti. 
šiame savo laikraščio numery
je jis žymi, kad' LDS “prez. R. 
Mizara, atidarydamas seimą, 
mus ir kitus gerus lietuvius iš
vadino bestijomis.”

Na, ir tą p. Bajoro “moks
lą” jau citavo tūli kiti pro-na- 
ciški lietuviški laikraščiai. 
Gaila, kad . “Tėvynės” redak
torius hepacitavo to, ką Miza- 
ra LDS'■-Seimo delegatams iš- 
tikrųjų pasakė.

raporte LDS šeštajam 
pabrėžiau, kas toje 

salėje buvo prieš 12-

Savo 
Seimui, 
pačioje 
ką metų, kaip fašistai ir jų 
talkininkai socijal-fašistai bu
vo pasišaukę mušeikas ir dau
žė SLA Seimo delegatams 
(1930 m.) galvas. Tarp kitko 
sakiau:
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“Tie patys žmonės, kurie 
tuomet užleido ant-mūsų žmo
nių brutališką jėgą tik dėl to, 
kad mes reikalavome lygių or
ganizacijoje teisių, šiandien 
tie patys žmonės eina išvien 
su bestijomis (fašistais), juos 
garbina ir džiaugiasi jų per
galėmis, džiaugiasi, kad bes-

KRISLAI
Diena, Lygi Dešimtmečiam. 
Senatorius Pepperis Kalba. 
P. Bajoras Savinasi Neužsi

pelnytą Titulą.
Jis Tik Džiaugėsi Bestijų 

“Žygiais.”
Rašo R. Mizara
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Darbo Federacija ir 
CIO Tarsis Dėlei 

Unijų Apvienijimo

Talkininkam Telieka 40 
Dienų Laimėt Karą, Sako

Amerikietis Korespondentas
150 Žymių Neworkiniu Darbiu Federacijos Unijų Vadų Šau

kia Bendradarbiaut su Anglijos ir Sovietų Unijom
Chicago. — Amerikos 

Darbo Federacijos valdyba 
priėmė pasiūlymą. CIO uni
jų generalio pirmininko 
Philipo Murray pradėt de
rybas, siekiant apvienyt tas 
dvi didžias unijų organiza
cijas.

Wm. Green, Darbo Fede
racijos pirmininkas, pareiš
kė, jog “organizacinė vieny
bė tarp Federacijos ir CIO 
tai būtų didžiausias patar
navimas karinėms šios ša
lies pastangoms dabartiniu 
laiku.”

Green priminė, kad jau 
nuo pirmiau yra paskirti a- 
biejų organizacijų komite
tai vesti tokias derybas (ku
rios iki šiol nepavyko). Da
bar Green sako, “aš esu pa-

Naciai Išguja Tris 
Milionus Žmonių

London. — Čia esančios 
užkariautų kraštų valdžios 
sakė, kad naciai ištremia 
tris milionus gyventojų iš 
pavojingų vokiečiam vietų 
Holandijoj, Belgijoj, Fran- 
cijoj, Lenkijoj, Jugoslavijoj, 
Cecho - Slovakijoj, Norve
gijoj, Danijoj ir Graikijoj. 
Tie žmonės yra varu gabe
nami į vidurinius Europos 
plotus.

Hitlerininkai laiko pavo
jingomis sau vietomis tuos 
ruožtus, į kuriuos ameri
kiečių ir anglų kariuomenė 
galėtų įsiveržti, o vietiniai 
gyventojai galėtų padėt tai 
kariuomenei kariaut prieš 
nacius.

Sakoma, kad Hitleris pla
nuoja išvyt tris milionus 
vien Holandijos gyventojų į 
Europos gilumą, ypač visus 
vyriškius jaunuolius nuo 16 
iki 20 metų amžiaus.

Kas Buvo Kalbama Slaptoj 
Anglų Seimo Sesijoj?

London. — Nieko neskel
biama, kas buvo kalbama 
trumpoj slaptoj sesijoj An
glijos seimo rugp. 4 d. Bet 
manoma, kad Clement Att
lee, premjero Churchill’io 
pavaduotojas, perstatė tai 
sesijai valdžios planus dėlei 
paramos Sovietam. Gal bu
vę kalbama ir apie antro 
fronto atidarymą prieš Hit
lerį Europoj.

tijos užpuolė mūsų tėvų kraš
tą, Lietuvą!”

Kitais žodžiais, čia buvo iš
vadinti bestijomis ne “geri lie
tuviai,” bet fašistai, sukūrę 
pasaulyje karo ugnį, naikiną 
civilizaciją, terioją Lietuvą, 
na, o p. Bajoras skelbia, būk 
jis ir “geri lietuviai” tuo var
du krikštijami. Aš ten pasa
kiau, kad p. Bajoras ir 
tolygūs tik džiaugiasi, 
bestijos užpuolė mūsų 
kraštą, Lietuvą!

jam 
kad 
tėvų

siruošęs. asmeniškai su Ph. 
Murray tartis tuo reikalu.”

Green taipgi pastebėjo, 
kad ir “prezidentas Roose
veltas yra giliai susiintere- 
savęs” įvkdymu vienybės 
tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO.

New York. ■— Komitetas, 
susidaręs iš 150 žymių new- 
yorkinių Darbo Federacijos 
unijų vadų, pasiuntė atsi
šaukimą Vykdomajai D. 
Federacijos Tarybai “tuo
jau daryti žingsnius, kad 
būtų sumegzta bendradar
biavimas ir darbo unijų ju
dėjimų vienybė tarp Jungti
nių Valstijų, Anglijos, Rusi
jos ir kitų Jungtinių Tau-

Sunki Sovietam Padėtis 
Ir Dono Upės Fronte
Maskva.— Raudonoji Ar

mija abelnai atmuša vokie
čių ir italų atakas didžiojoj 
alkūnėj Dono upės, į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do, nors viename punkte 
naciai, vartodami daug di
desnes jėgas ir nepaisydami 
savo nuostolių, pastūmė 
raudonarmiečius' kiek atgal. 
Naciai atgrūdo čia labai 
daug šviežios atsarginės sa
vo kariuomenės.

Ties Cimliansku Sovietai 
atrėmė vokiečių bandymus 
permest daugiau savo ka
riuomenės iš šiaurinės 
Dono upės pusės į pietinę 
ir padarė hitlerininkams di
džiulių nuostolių. Sovieti
niai orlaiviai smigikai kirto 
ypač skaudžius priešams 
smūgius šioje srityje. Bet 
vėliausias pranešimas iš 
Maskvos sako, jog ir Cim- 
liansko srityje fašistai pa- 
sigrūmė pirmyn.

“Pravda”, Sovietų komu
nistų laikraštis, įspėja, jog 
susidaro pavojinga Raudo
najai Armijai padėtis ir 
Dono upės fronte.

Anglijoj Patys Ameri
kiečiai Teis Saviškius
London. — Anglijos sei

mas priėmė Amerikos rei
kalavimą, kad patys kari
niai amerikiečių teismai 
teistų savus karius, kaltina
mus kriminaliais prasižen
gimais.

Kai kurie anglų seimo at
stovai tam priešinosi, saky
dami, kad davimas tokios 
galios karinei amerikiečių 
vyriausybei Anglijoj tai esą 
paneigimas anglų imperijos 
vyriausybės.

Paryžius. — Slapta nacių 
policija areštavo septynis 
garsius Paryžiaus Universi
teto mokslininkus.

M a s k v a. — New Yorko 
Post’o korespondentas Le
land Stowe rugp. 4 d. įspė
jo Angliją ir Ameriką, kad 
jeigu jos tuo jaus neatidarys 
antro fronto prieš vokiečius 
Europoj, tai g^alės pralaimėt 
karą; sako:

“Vokiečių ofensyvai rei
kia tik per 40 sekamų die
nų taip grumtis pirmyn kaip 
liepos menesį, ir naciai bus 
jau užkariavę visą šiaurinį 
Kaukazą ir pagrobę neįkai
nuojamus rusiį žibalo* šalti
nius ir jo fabrikus Groznyj 
ir Baku.

“Vien Baku ir Grozny ži
balas duotų Hitleriui gali
mybę laimėt karą.

“Jeigu vokiečiai užima 
Kaukazą, tai žlunga ar bent 
nusmunka visi Amerikos ir 
Anglijos frontai ir tvirtu
mos Viduriniuose Rytuose, 
Afrikoj, Indijoj ir Tolimuo
se Rytuose.

“Turkija, matydama, kad 
Anglija ir Amerika nedarė 
jokio žingsnio pagelbėt Ru
sijai ir apsaugot Kaukazą, 
beveik tikrai susidėtų su 
naciais.... Subrustų visomis 
pusėmis veikt pro-vokiški 
gaivalai Iranė.l. Visa talki
ninkų pozicija Syrijoj, Pa
lestinoj ir Iraqe būtų pakir
sta, Mosulo žibalo šaltiniai 
užgrobti, Indija, atkirsta 

TAUTINIS INDIJOS VADAS GANDHI 
(KVISLINGAS) SIŪLE DERĖTIS SU 

JAPONIJA PRIEŠ ANGLIJĄ
New Delhi, Indija. —An

glijos valdžia kaltino di
džiąją daugumą narių Visos 
Indijos Kongreso Vykdomo
jo Komiteto, kad jie taiks
tosi prie Japonijos. Anglų 
vyriausybė taipgi kaltina 
tautinį indų vadą Mohandą 
K. Gandhį, kad jis nori 
greitai pradėt derybas su 
Japonija. Gandhi, esą, tiki
si su japonų pagalba išgaut 
Indijai visišką nepriklauso
mybę nuo Anglijos.

Anglų valdininkai, pada
rydami kratą patalpoj Vi
sos Indijos Kongreso parti
jos Allahabade, suėmė do
kumentus tos partijos va
dų. Tie dokumentai parodą 
indų vadų planus ir tikslus.
GANDHI REZOLIUCIJA

Anglai, tarp kitko, sučiu
po ir Gandhi’o rezoliuciją, 
siūlomą ateinančiam tos 
partijos suvažiavimui. Jo 
rezoliucija, beMdtko, sako:

“Japonija kariauja ne 
prieš Indiją. Ji kariauja
prieš Britanijos imperiją.^ 
Indijos žmonės nesutiko da- 
lyvaut dabartiniame kare. 
Tas karas tai grynai Angli
jos veiksmas. Jeigu Indi
ja taptų išlaisvinta, turbūt 
pirmas jos žingsnis būtų ei
ti į derybas su Japonija.

“Visos Indijos Kongreso 
Vykdomasis Komitetas nė
ra priešingas Japonijai nei 
jokiai kitai šaliai. Indija pa-

nuo Anglijos. Jeigu naciai 
užima Kaukazą, tai būtų 
Japonijai ženklas įsiveržti į 
Indiją...

“Jeigu jūs būtumėte ru
sas ir vokiečiai užimtų Kau
kazą be jokio Anglijos ir 
Amerikos rimto žygio pade* 
rusams jį atlaikyti, ar jūs 
tada norėtumėte dar kovoti 
už Syriją ar Indiją ar Egip
tą po to, kai 5 milionai ru
sų jau užmušta, sužeista ar 
nelaisvėn paimta?

NAUJO MUNICHO 
ŠMĖKLA

“Jeigu tik nacių Vokieti
ja laimėtų Kaukazo žibalą, 
tai sekama didžiausia Hitle
rio pastanga būtų atskirt 
rusus nuo jų anglų - ameri
kiečių talkininkų, o šiuos 
nuo rusų. Vyriausias nacių 
tikslas tuomet būtų naujas, 
didysis Munichas. Tai būtų 
tik kitos ginkluotos paliau
bos, milžiniškesnės už Mu- 
nicho. Šiuo tarpu paliaubos 
laimėtų karą Vokietijai ir 
Japonijai. Jeigu bet kada į- 
vyktų pertrauka mūšiuose, 
Hitleris yra tikras, jog 
penktoji kolona padarytų 
jam likusiąją darbo dalį.

“Dar ne pervelu, bet jau 
tik penkios minutės, iki lai 
krodis išmuš dvyliką.” 

geidauja tik paliuosavimo 
nuo bet kokio kitataučių 
viešpatavimo.”

Toliau Gandhi savo rezo
liucijoj. sako, kad Indijos 
gyventojai pasieksią laisvę 
per priešinimąsi be prievar
tos — per boikotus prieš 
Angliją. Bet “jeigu japonai 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Churchill ir Bullitt Nu
skridę Maskvon, Sako 

Vokiečiai
Berlin. — Nacių spauda 

rašo, kad Anglijos ministe- 
ris pirmininkas Churchill ir 
Jungtinių Valstijų laivyno 
sekretoriaus Knox’o specia- 
lis padėjėjas William C. 
Bullitt jau kelios dienos at
gal nuskridę Maskvon. To
kius pranešimus vokiečiai 
gavę iš Švedijos.

(Niekas neap tvirtina 
nacių pranešimo.)

šio

ROOSEVELTAS NIEKO 
NEATSAKO GANDHFUI

Washington. —Preziden
tas Rooseveltas nedavė jo
kio atsakymo į Indijos tau
tinio vado Gandhi’o pagei
davimą, kad Jungtinės Val
stijos darytų spaudimą an
glų valdžiai, idant Angį P' 
tuojau pripažintų Indijai 
pilną nepriklausomybę.^

Naciai Vis Labiau 
Grūmoja Kaukazo 
Žibalo Versmėm

Didžiulė Armija Naciu, Italu, Ispanų, Finų, Vengrų ir Rumu
nų Pažygiavo Desėtkus Mylių Pirmyn Vakariniame Kaukaze

Maskva, rugp. 5. — Vo
kiečiai nuo Salsko nužygia
vo 50 mylių pirmyn palei 
geležinkelį į Bielaja Glina 
sritį ir grūmoja Tichorets- 
kui, geležinkelių mazgui, e- 
samam už 50 mylių į pietus 
nuo Bielaja Glina, vakari
nėje Kaukazijoje. Jeigu na
ciams pa vykt užimt Ti- 
choretską, tai jie užeitų šo
nan sovietinei kariuomenei 
kovojančiai ties Kuščevka, 
kuri stovi už 50 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Ticho- 
retsko. — Pavojus Sovietų 
geležinkeliams vakarinėje 
Kaukazijoje.
Nacių Orlaiviai Nuleidžia 

Parašiutistus ir Tankus
' Užfrontėm

Vokiečių orlaiviai para
šiutais nuleidžia stambias 
savo karių grupes užnuga- 
rėn sovietinių linijų vaka
riniame Kaukaze. Kiekvie
noje grupėje yra po 100 iki 
150 parašiutistų, ginkluotų 
lengvais kulkasvaidžiais ir 
kitais panešamais pabūk
lais. Naciai parašiutįstai 
nutupdomi ties apgyvento
mis vietomis, ties geležinke
lių stotimis ir kryžkelėmis, 
laikyti tuos susisiekimų 
punktus, kol atvyks vokie
čiu tankai ir motorizuoti 
pėstininkai.
Hitlerininkų orlaiviai taip

gi nuleidžia lengvuosius sa
vo tankus užnugarėn sovie
tinių linijų tokiuose punk
tuose.

Naujesni Sovietų praneši
mai rodo, kad fašistai jau 
prasiveržė pirmyn nuo Bie
laja Glina linkui Tichoret- 
sko.

Sutelkdami didelį *skaičių 
savo atsarginės kariuome
nės, vokiečiai “prakirtę sky
lę sovietinėse pozicijose Do
no upės alkūnėje, apie 8C 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado,” kaip sako pra
nešimas Associated Press, 
amerikiečių žinių agentū
ros, iš Maskvos.

Vengdami apsupimo iš 
nacių pusės, sovietiniai ko
votojai traukiasi po truputi 
atgal ir Kuščevkos srityje 
kur priešams pavyko pasi
stumti pirmyn viename sek
toriuje, kaip teigia Sovietu 
pranešimas.

UGNINGI KAZOKŲ 
VEIKSMAI /

Kazokai raiteliai, ginkluo
ti naujoviškais ginklais, ker
ta skaudžius smūgius vo
kiečiams Kaukazo fronte. J 
mūšius metėsi ir veteranai 
kazokai, kurie 22 metai at
olai kovojo komandoje mar
šalo Simo Budionnio. Bet 
nacia turi nepalyginamai 
daugiau tankų ir šarvuotų 
automobilių; tai ir sunku 
atsilaikyt kazokam ir rau
donarmiečiam.

Svarbiausias vokiečių tik
slas dabar, matomai, yra 
pasiekt Maikopą, kur paga

minama 7 procentai sovieti- 
nio žibalo.
ŠEŠIŲ ŠALIŲ ARMIJOS 
PRIEŠ SOVIETUS KAU

KAZO FRONTE /
Kaukazo fronte išvien su 

vokiečiais kariauja italai, 
ispanai, finai (suomiai), 
vengrai ir rumunai. Sovie
tinė gi kariuomenė turi pa
ti viena grumtis prieš juos 
tiktai su pagalba šiek tiek 
amerikinių ir angliškų tan
kų ir orlaivių.

Sovietų spauda kalba apie 
baisiai didesnius skaičius 
vokiečių ir kitų fašistų ka
riuomenės prieš Sovietus ir, 
Dono ir Kaukazo frontuo
se.

“Raudonoji žvaigždė” ra
šo, jog sovietinei kariuome
nei “kai kuriose vietose” 
pavyksta sulaikyt priešus.

Voronežo srityje raudon
armiečiai dar kiek pagerino 
savo pozicijas, bet bendrai 
Voronežo frontas dabar lai
kosi toj pačioj vietoj.

Priešų Pranešimai apie 
Sovietų Frontą

Berlin, rugpj. 4. — Na
ciai pasakojo, kad jų tan
kų eilė artinasi prie Kuban 
upės aukštutinės dalies, 120 
mylių į pietus nuo Rostovo; 
o naujausiame savo prane
šime vokiečiai giriasi, būk 
jie užėmę pramonės miestą 
Vorošilovską prie geležin
kelio, už 180 mylių į pietų 
rytus nuo Rostovo. Pasak 
nacių, tai Vorošilovsk esąs 
paimtas po žiaurių kauty
nių gatvėse, namas po na
mo.

Naciai taip pat giriasi, 
būk jie pasiekę Bašantą, tik 
už 50 mylių nuo Maikopo, 
žibalo pramonės centro.

(Tai yra nepatikimi prie
šų pranešimai, kurių niekas 
nepatvirtina.)

va
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Amerikiečiai Prašo 
Smarkesnį Lėktu
vu prieš Japanus

Australija. — Amerikie
čiai lakūnai Australijoj 
skundžiasi, kad sunku jiem 
kovot prieš japonų lengvuo
sius, greituosius Zero lėk
tuvus. Jie sako, kad tie ja
ponų lėktuvai esą greitesni 
ir galį aukščiau pakilt, ne
gu lengvieji Amerikos ir 
Anglijos lėktuvai. Tatai 
pranešė CBS radijo kores
pondentas praeitą antradie
nį.

Mažas Anglų Orlaivių 
Žygis prieš Nacius

Berlin, rugp. 5. — Naciai 
skelbia, kad tik mažas skai
čius anglų orlaivių bombar
davo kai kuriuos miestus 
vakarinėj Voiketijoj ir šiek 
tiek nuostolių padarė.
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“Naujienos” ir “Draugas” 
Meluoja

Chicagos “Naujienos” ir “Draugas” 
sėja nusiminimą, defytizmą ir klaidina 
savo skaitytojus. Pirmiau tie du dienra
ščiai diena iš dienos šaukė, būk Sovie
tų Sąjunga turi daugiau armijos, orlai
vių, tankų, kaip Hitleris ir, jeigu neat
silaiko, tai tik todėl, kad Raudonosios 
Armijos komanda netikus ir Sovietų Są
jungos vadai šalies neparuošė karui.

“Naujienos” iš liepos 8 dienos redak
ciniame rašė: “Sovietų Sąjungos gyven
tojų skaičius yra pustrečio karto dides
nis, negu Trečiojo Reicho. Tankų, ka- 
nuolių ir lėktuvų Maskva sakėsi turinti 
nemažiau, kaip vokiečiai...” Tai yra me
las! Maskva niekados nesakė, kad ji turi 
tankų, kanuolių ir lėktuvų daugiau už 
hitlerininkus, kuriems visos Europos in
dustrija tą viską gamina. O kas dėl gy
ventojų, tai hitleriška Vokietija su savo 
talkininkais ir pavergtais kraštais turi 
apie 350,000,000 žmonių, kuomet Sovietų 
Sąjunga prieš karą turėjo arti 200,000,- 
000, o netekus Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Balt rusi jos, Ukrainos ir kitų plotų, 
neteko ir apie 50,000,000 gyventojų, tai 
reiškia ne Sovietų Sąjunga pustrečio 
karto turi tiek gyventojų, kaip Vokieti
ja, bet, kaip tik priešingai, — Vokietija.

Panašiai rašė ir “Draugas.” Nes da
bar, ką rašo kunigas Prunskis, atvykęs iš 
Berlyno, tą rašo ir “socijalistas” Gri
gaitis ir ką išgalvoja bedievis Grigaitis, 
tą persispausdina ir kunigas Prunskis.

Dabar tie laikraščiai jau apsivertė ir 
iš kitos pusės sėja žmonių tarpe nepasi
tikėjimą ir netiesioginiai įkalbinėja, būk 
Jungtinės Tautos karą pralaimės.

“Naujienos” 181-am numeryj, užmir- 
šusios ką rašė 159-tam numeryj, tai yra 
prieš arti mėnesį laiko, rašo: “Rusija da
bar turi nedaugiau, kaip 115 milionų 
žmonių. O Vokietija, Italija ir jų talki
ninkų šalys Europoj gali būti apie 180 
milijonų gyventojų, nekalbant apie šalis, 
kurias Hitleris pagrobė jėga ir iš kurių 
jisai gauna darbo jėgų, maisto ir karo 
medžiagų.”

Reiškia, kada mes “Laisvėje” liepos 17 
dienos laidoj iškėlėme pirmesnius *Nau- 
jienų” melus, tai dabar jos jau pamatė, 
[kad Hitleris turi kelis kartus daugiau 
jėgų, kaip Sovietų Sąjunga.

Bet “Naujienos” be melo negali apsei- 
ti. Jos pareiškė, kad “Rusija pražudė 
penkis milionus ginkluotų vyrų,” ir kal
tina Sovietus, būk jie slėpė savo nuos
tolius. Tai vėl begėdiškiausias melas, ku
rį gali skelbti tik toki, kaip p. Grigai
tis.

Sovietų Sąjunga nuolatos skelbė priešo 
ir savo nuostolius ir skelbia, bet “Naujie
nos” tas žinias slėpė nuo savo skaityto
jų. Ir metams sukakus nuo Hitlerio už
puolimo, Sovietų Sąjunga smulkmeniškai 
paskelbė, kad Hitlerio ir jo talkininkų 
žmonių nuostoliai siekė iki 10,000,000, o 
Sovietų Sąjungos iki 4,500,000 užmuš
tų, sužeistų ir dingusių. Tai kur tas slė
pimas? Tos žinios buvo visuose padores
niuose Amerikos laikraščiuose.

Ir “Naujienos”, baigdamos savo redak
cinį, štai kaip skleidžia beviltiškumą ir 
prasimanymą: “Dabar vakarų demokra
tijos, kad ir dar taip norėdamos Rusi
ją išgelbėti, negali žinoti, ką jos privalo 
daryti. ‘Antras frontas’ yra propagandos 
triukas, o ne realus dalykas!”

Taip kalba iš Berlyno radijo stočių 
Hitlerio propagandos agentas Goebbel- 
sas, taip kalba ir “Naujienos”!

Mes manome, kad Anglijos ir Ameri
kos liaudis ir nuoširdūs demokratijos 
valdžios žmonės žino, kas reikia daryti 
prieš Hitlerį. Antrasis frontas nėra jo
jas blofas, bet vienatinė sąlyga Ameri

kai, Anglijai, Sovietų Sąjungai ir jų tal
kininkams karą išlaimėti.

Tos pačios dienos “Draugas” (No. 
179), išniekinęs Sovietų Sąjungą, pasa
koja tokius nebūtus dalykus, būk Hitle
ris Franci joj turi 600,000 armijos ir dar 
1,500,000 rezervų, būk jis ten pasistatė 
net keturias fortų linijas ir būk tos 
kliūtys sulaikančios Jungt. Tautas nuo 
antrojo fronto. “Draugo” raštas pilnas 
pesimizmo, jis tartum ir sako: “Neapsi
moka nei kariauti, pasiduokite Hitle
riui.”

Iš kunigo Prunskio kitko ir laukti ne
galima.

Lordienė, Kuri Buvo Smarkiai 
Subarta

Keistų žmonių yra pasaulyj. Netrūks
ta jų Amerikoj, netrūksta jų ir Angli
joj. Anglijoj gyvena Amerikoj gimusi 
moteriškė. Ji žinoma kaipo lordienė As- 
torienė arba Lady Astor, parlamento 
narė.

Šiuo metu, kai Anglijai ir visoms 
Jungtinėms Tautoms grūmoja mirtinas 
pavojus, tai ši ponia pereitą savaitę už
simanė iškaneveikti Sovietų Sąjungą, už
simanė įvaryti tarp Jungtinių Tautų ky
lį, pasėti tarp jų nepasitikėjimo ir ne
apykantos perų vienos prieš kitą.

Tiesa, Anglijos visuomenė gražiai į tą 
poniutę reagavo. Švaresnioji spauda jos 
kalbą pasmerkė, o vienas parlamento 
nąrys net patarė jai tokiais žodžiais: 
Geriausiai, poniute, padėtum Anglijai 
karą laimėti, jei per visą karo laikotarpį 
bandytum suvaldyti savo liežuvį!

Gal Tas Kiek Padės Geriau
Išsiaiškinti

Amerikietis rašytojas Waldo Frank 
nuvyko Argentinon. Gyvendamas apie 
porą mėnesių Buenos Aires mieste, jis 
sakė kalbas ir rašė spaudai, stodamas už 
tai, kad Argentina kryptų link Jungti
nių Tautų. Nusitaręs išvykti iš Argenti
nos į kitą Pietų Amerikos respubliką, 
Čilę, W. Frank parašė atvirą laišką Ar
gentinos žmonėms, netiesioginiai kaltin
damas jų valdžią dėl josios pro-fašistinio 
nusistatymo. Laiškas tilpo tūluose Bue
nos Aires laikraščiuos.

Pro-fašistinio prez. Castillo valdžia su
pyko ant Franko ir įsakė jam išsineš
dinti iš Argentinos. Frank rengėsi iš
vykti. Bet štai, vieną gražią valandą at
eina į viešbutį keli “policmanai” ir ra
šytoją sužaloja. Vėliau paaiškėjo, kad 
tariamieji “policmanai” buvo fašistiniai 
govėdos, muštukai, vilkį policmanų uni
formomis.

Šis šlykštus Argentinos fašistų žygis 
padarys ir naudos. Jis privers Jungtinių 
Valstijų ir kitų Amerikos respublikų 
žmones labiau susidėmėti ta padėtimi, 
kuri šiuo metu viešpatauja Argentinoj.

Nutraukti Ryšius Su Vichy 
Išdavikais

“Vilnis” rašo:
“Kovojančios Francūzijos vadovybė vis 

labiau konsoliduojasi. Jon įeina vis nau
jų žmonių ir naujų grupių. Tos grupės 
reprezentuoja visą požeminę kovojančią 
Francūziją.

“Maršalas Petain ir Lavai yra judo- 
šiai, į kuriuos su panieka žiūri visa 
francūzų tauta.

“Amerikai jau laikas pripažinti kovo
jančią Francūziją, kurios priešakyje sto
vi generolas De Gaulle. Jos Nacionaliu 
Komitetu pasitiki radikalai ir komunis
tai, socialistai ir net katalikai. Pastaruo
ju laiku pranešta, kad ir katalikai dedasi 
prie Kovojančios Francūzijos, nes į Hit
lerį jie žiūri kaip į antikristą.

“Su Vichy valdžia, nacių agentūra, bū
tinai reikia nutraukti ryšiai. Perdaug jau 
buvo skaudžių patyrimų su tais išdavi
kais. . ■

“Bėda, kad mūsų santykius su Pran
cūzija nustato tokie asmenys valstybės 
departmente, kurie yra demokratai tik 
iš vardo. Mes pilnai sutinkame su Chica- 
cagos “Sun” pareikšta nuomone, kad 
valstybės departmente tūlas apsivalymas 
būtinai reikalingas.”

SHOOT STRAIGHT 
With Our Bbys! 

BUY WAR BONDS

Kiekvienas, kuris trokšta 
gero Amerikos darbininkų 
klasei, nuoširdžiausiai svei
kins CIO prezidento Mur
ray padarytą žygį. Mur
ray pasiūlė Amerikos Dar
bo Federacijos Tarybai, kad 
abiejų organizacijų komisi
jos susirinktų ir iš naujo 
apsvarstytų suvienijimą tų 
dviejų centrų.

Federacijos Taryba lai
ko savo susirinkimą ir, be 
abejonės, apsvarstys CIO 
prezidento pasiūlymą. Be
veik užtikrinta, kad Federa
cija sutiks su pasiūlymu, 
nes prieš kiek laiko Wil
liam Green buvo iškėlęs tą 
pačią mintį ir sakė, kad Fe
deracijos komisija visuomet 
pasirengus atidaryti vieny
bės diskusijas. .

Manoma, kad šitose nau
jose unijų vienybės pastan
gose aktyviai dalyvauja 
prezidentas Rooseveltas. Jis 
turėjo pasitarimus su Fede
racijos ir CIO vadais ir spė
jama, kad dar kartą jis nu
rodė Tokios vienybės rei
kalingumą.

Prezidentas Rooseveltas 
dar prieš karą dažnai prisi
mindavo apie tų dviejų or
ganizacijų susivienijimą. Jis 
kasmet laiškais kreipdavosi 
į konvencijas ir ragindavo 
surasti bendrą kalbą ir su
eiti į daiktą. Iki šiolei tos 
jo pastangos nedavė teigia
mų rezultatų. Reikia tikė
tis ir trokšti, kad šį sykį 
vienybė bus įvykdyta.

Unijų vienybės reikalą 
paartino ir karo reikalai. 
Pačioj karo pradžioje Roo
seveltas sudarė Labor Vic
tory Committee iš Federa
cijos ir CIO ~vadų. Tas ko
mitetas labai sklandžiai vei
kia. Murray ir Green sura
do bendrą kalbą. Pasirodė, 
kad nėra tokių sunkumų, 
kuriuos nebūtų galima nu
galėti.

Miestuose ir dirbtuvėse 
užsimezgė draugiški bend
radarbiavimo ryšiai tarpe 
Federacijos ir CIO unijų. 
Rezultatai labai džiuginan
ti.

Tačiau, kadangi gyvuoja 
du darbo unijų centrai ir 
kadangi visoje eilėje pra
monių veikia abiejų judėji
mų unijos, tai visiškai susi
kirtimų išvengti negalima. 
Beveik kasdien tokių susi
kirtimų iškyla. Susitrukdo 
darbas, kenkia karo pastan
goms. O kas šiandien kenkia 
darbui ir karo pastangoms, 
tas neleistina ir nepakenčia
ma. Tuomi ypatingai nau
dojasi reakcionieriai ir kur
sto žmones prieš unijas. Va
dinasi, nebuvimas vieningo 
darbo unijų judėjimo labai 
kenkia pačiai darbininkų 
klasei, toms pačioms darbo 
unijoms.

Dar kitas geras dalykas 
šiame Murray žygyje, kas 
padidina viltį vienybės lai
mėjimui, tai išmetimas iš 
CIO komisijos Johną L. 
Lewis. Tas žmogus nuvažia
vo su “apyzeriais” ir karo 
trukdytojais. Jis bandė iš 
pasalų, susitaręs su Hutch- 
esonu iš Federacijos, su
daužyti CIO neva vardan 
unijų vienybės. Suokalbis 
nepavyko. Unijų vienybė 
negalima-ant griuvėsių nei 
Federacijos, nei CIO. Vie
nybė galima ir reikalinga 
tiktai draugiško susitarimo 
keliu.

Kodėl Lewis susibroliūvo 
su Hutchesonu, nors 1193' 
metų Federacijos konvenci
joj jie fiziškai susimušė ir 
išsidaužė akis? Ogi todėl,

Verkiančiai Reikalinga
Vienybe

’’Laisvės” Popieros 
Fondas

kad Lewis ir Hutcheson yra 
priešingi visai Roosevelto 
karinei politikai ir nenori, 
kad Jungtinės Tautos karą 
laimėtų. Šitas bendras “ide
alas” juos sugiminiavo. Ma
noma, kad iš savo komisijos 
Federacija prašalins Hut- 
chesoną ir jo vieton paskirs 
nuoširdų vienybės šalinin
ką.

Dabartinė CIO vienybės 
komisija susideda iš seka
mų vyrų: Philip' Murray, 
CIO prezidentas; R. J. Tho
mas, United Automobile 
Workers unijos prezidentas; 
Julius Emspak, sekretorius 
United Electrical, Radio 
and Machine Workers uni
jos.

CIO ir Federacijos orga
ninei vienybei prospektai la
bai geri.

A. B.

Kruvinos Muštynės tarp 
Anglų ir Amerikiečių 

Peiliais

Belfast, Šiaur. Airija. — 
Per muštynes peiliais tarp 
anglų ir amerikiečių karei
vių čionaitinėje šokių sve- 
tanėje vienas anglas tapo 
užmuštas ir keli amerikie
čiai sužeisti.

Fašizmo užpuolimas ant 
civilizacijos — Karas — 
smarkiai finansiniai spau
džia dienraštį “Laisvę.” Į- 
vedimas gazolino nacionali
zavimo labai apsunkino va
sarinius mūsų parengimus. 
Daugelyje vietų nieko nesu
rengiama. Buvo galima, ir 
dabar dar būtų galima, šį 
tą surengti, bet dalinai yra 
organizacijų apsileidimas. 
Kur buvo rengiama, ten pa
rengimai įuvo sėkmingi. 
Žinoma, reikėjo pasidarbuo
ti. Daug lengviau yra pa
daryt tarimas nerengti, ne
gu surengti ką nors ir pasi
daryti keletą desėtkų pelno 
organizacijų reikalams.

Kadangi parengimai la
bai sumažėjo, tai iš tos prie
žasties sumažėjo spaudos 
darbai ir sumažėjo įplaukos 
už skelbimus nuo parengi
mų. Todėl buvome priversti 
įsteigti Popieros Fondą ir 
tuomi dapildyti tuos truku
mus, kaip aukščiau pasaky
ta.

Į Popieros Fondą aukos 
plaukia gražiai; šiuom kar
tu aukų gavome sekamai:

B. Rimkus, Englishtown, 
N. J., $5.00. V. Romond, 
Cleveland, Ohio, $3.00.

Elizabeth Dilling, pro-naciškoji “rašytoja,” Hitlerio tal
kininkė, suimta federalės vyriausybės agentų Chicagoje 
už žeminimų Amerikos kareivių moralo.

ŠYPSENOS
MOTERIMS Į KARĄ EINANT....

Eina armijon merginos, 
Pačios, seserys, močiutės, — 
Ardo Hitleris pasiutęs 
Mūsų laimę ir šeimynas...
Kruvini nagai fašistų,
Su nasrais prakeikto karo, 
Verčia žemę į pragarą, 
Nebepaisant, kad jie klysta....
Vilkis, tėve, andaroką
Ir mokykis sriubą virti;
Su pačia reiks atsiskirti, 
O sriubos aš virt nemoku.
Apsivilk, brolau, sijoną.
Ir mokykis kepti blyną, — 
Eina sesė į laivyną 
Nurse, laipsniu kapitono.
Drauge Bukni, mesk rašyti, 
Ir mokykis kepti vištą, 
Nes pati eis mušt fašistų 
Į paskirtą karo sritį.
Drauge Bimba, mesk galvojęs 
Apie spaudą, knygą, raštą, — 
Gaspadinės darbo naštą 
Gal uždės ir tau rytojus.
Drauge M i žara, garbingas, 
Eiti armijon persenas, — 
Už tave tarnaus ten panos; 
Tau bus žiurstas reikalingas.
Brangus prieteliau Rudaiti,

Po $2.00: Mrs. Rasimavi
čienė, Bridgewater, Mass.; 
J. Vaivada, Rochester, N. 
Y.; malioriai P. Bieliaus
kas ir A. Balčiūnas, Brook
lyn, N. Y.; A. Kraujalis, 
White Plains, N. Y.; J. 
Bimba, Paterson, N. J.; Ag
nes Ling, IJartford, Conn.; 
Geo Pileckas, Higganum, 
Conn.; M. Žiedelis, Brook
lyn, N. Y. ir M. Valentine, 
Danielson, Conn., $1.50.

Po $1.00: II. Žu kieno, 
Binghamton, N. Y.; R. čiu- 
lada, Lowell, Mass.; A. Skai
čius, Elizabeth, N. J.; He
len Kudirkienė. Hillside, N. 
J.; John Liutvinskas, 
Brooklyn, N. Y.; Geo. Ma- 
linskas, B’klyn, N. Y.; Ge
ras Draugas, Cliffside, N. 
J.; J. Yanuškevičius, Ash
ley, Pa.; K. Vaivada, Ro
chester, N. Y.; A. Valinčius, 
Pittston, Pa.; Adomas Alek- 
siūnas, So. Boston, Mass.; 
Peter žalis, Plaftiville, 
Conn.; Tony Slonksnis, New 
Hope, Pa.; F. Kemežis, Tor
rington, Conn.; J. Bender, 
Philadelphia, Pa.; V. J. Ca
sper, Newark, N. J.; Vincas 
K r a s n i ckas, Waterbury, 
Conn.; Geras Draugas, We
thersfield, Conn.; Helen 
Traisk, Chicago, Ill.; P. 
Kuntz, Brooklyn, N. Y.; 
Wm. Kulik, Brooklyn, N. 
Y.; John Kraus, Hart, 
Mich.; Elsie Burba ir An
tanina Kilmanienė, South 
Boston, Mass.

Gražus pluoštukas aukų, 
tačiau dar ne viskas. Už 
dienos - kitos paduosime vėl 
ištisą eilę aukuojusiųjų var
dų ir turime keletą vardų, 
kurie prisiuntė naujų skai
tytojų.

Visiems aukuojusiems į 
Popieros Fondą, kurių var
dai aukščiau išspausdinti, 
širdingai dėkojame už gra
žią paramą savo dienraš
čiui. Nors išlaidos smarkiai 
pakilo, bet graži skaitytojų 
parama padės dienraščiui 
atsilaikyti prieš kylančias 
kainas.

P. Buknys.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Nežiūrėk taip daug mašinų, 
Nes tik vienas Dievas žino, 
Kur ir tau priseis dar eiti...
Draugas Barkau, korektoriau, 
Nejieškok klaidų rinkėjo;
Stengkis būt geriau virėju, 
Ar pats nori, ar nenori.
Išimtis gal būti Ventai,
Kurs palieka savo pačią, 
Eidams į tarnybą trečią, — 
Bet ne jums, garbingi frentai!
Gal nereiks tuom bėdavoti
Draugui Siurbai, kaip atrodo, 
Nes kariaut jam progą duoda, — 
Reiks jam armijon važiuoti.
Draugas Ormanas palieka 
Senesnius mus, nelaimingus, — 
Armijai jis reikalingas, 
Jis kariaus, nebijant nieko!
Taip visus mus liečia karas, — 
Vyrus, moteris, merginas, 
Ardant laimę ir šeimynas, 
Ir vis Hitleris tą daro!
Tad visi mes, iki vieno,
Kas kur tinka, kas kuo gali, 
Ginkim savo brangią šalį, 
Pildant pareigas kasdieną.
Kad kiekvienas savo vietoj 
Smūgį Hitleriui užduotų, — 
Kad Amerika gyvuotų, 
Kad gyvuot šalis Sovietų!

Prof. Krienas.
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Kaip Lietuvos Berniukas, Čiulbėdamas 
Lakštingalos Balsu, Vedė Nacius Pražutin
Vaikų drąsa ir išmany

mas taipgi padaro stebėti
nų žygių šiame didžiausia
me kare. Generolų narsa ir 
išmintis tai dar ne viskas.

Tokių žygių tikrai pada
rė vienas lietuvis berniu
kas, — kaip rašo amerikie
tis Maurice Hindus, N. Y. 
Herald Tribune korespon
dentas, iš Maskvos:

Vokiečiai sunaikino kai
mą, kur tas berniukas gy
veno — nieko ten neliko, 
tik pelenų krūvos. Nekariš- 
kiai kaimo gyventojai išbė
giojo, kur kas galėjo, o kai 
kurie kaimiečiai sudarė 
partizanų kovotojų buri ar
timame miške.

Vieną karštą dieną būrys 
vokiečių kareivių atvyko su 
lauko virtuve į tą buvusį 
kaimą. Pavargę, purvini ir 
prakaitu apsipylę, jie stap
telėjo čia atvėsti ir atsi
kvėpti. Vienas jų oficierius 
išsiėmė žiūroną ir žvalgėsi 
aplinkui, ko tai jieškoda- 
mas. Ūmai suvirpėjo oras 
nuo lakštingalos čiulbėji
mo.

Tolyn gražiau ir gražiau 
skambėjo lakštingalos dai
na. Vokiečių kareiviai ir 
pats oficierius sužiuro j ar
timą giraitę, bet jie pama
tė ne čiulbantį paukštį, o 
mažą berniuką bedrožiantį 
peiliu pagaliuką. Berniu
kas švilpė. Jis buvo vien
plaukis, apsivilkęs žalios 
spalvos žiponėliu ir sėdėjo 
ant griovio kranto, nulei
dęs kojas žemyn.

Pajuto berniukas atėjū
nus; greitai įsidėjo peilį į 
kišenių, o pagaliuką užsiki
šo už ančių ir žvalgėsi, 
kaip nusigandęs.

Vokiečių oficierius liepė 
berniukui ateit pas jį, o ka
da vaikas atėjo, oficierius 
pastebėjo, kad jis ką tai lie
žuviu suka savo burnoje. 
Oficierius įsakė parodyt, ką 
jis ten turi. Berniukas iš
siėmė iš burnos mažiuką, 
rankomis padirbtą švilpu
ką. Tai šiuo švilpuku jis 
nudavė lakštingalos balsą.

Oficierius ir kareiviai, 
labai susidomėję, žiūrinėjo 
švilpuką, gyrė vaiką už jo 
gabumą ir prašė, kad jis 
dar pašvilptų. Berniukas 
mielu noru lakštingališkai 
švilpė.

“Aš moku pamėgdžiot ir 
kaip gegutė kukuoja,” tarė 
vaikas. Ir tuojau jis pui
kiai nudavė gegutės kuka
vimą.

Kareiviai gėrėjosi, bet 
oficierius turėjo atlikt svar
bią karinę pareigą ir pra
dėjo klausinėt berniuką 
apie šį kaimą. Berniukas 
pranešė, kad niekas dau
giau ten negyvena, tik jis 
vienas, o aš, girdi, mėginu 
kaip nors diena po dienos 
prasistumti.

Oficierius užklausė, ar 
berniukas žino kelią į tūlą 
kitą kaimą.

“Taip,” atsakė berniu
kas: “Aš tuo keliu eidavau 
su savo dėde žvejoti į tven
kinį prie malūno.”

Oficierius išsiėmė žiban
čią mašinėlę, vartojamą pa
pirosam užsidegti, ir sako: 
“Aš tau ją atiduosiu, jeigu 
tu nuvesi mane ir mano 

kareivius į tą kaimą. Bet,” 
pagrūmojo oficierius, “jei
gu tu mane apgausi, tai aš 
tau galvą nusuksiu.”

Berniukas užtikrino, kad 
nuves vokiečius, kur žada.

Vokiečiai išsijudino ke
lionėn. Priekyje važiavo 
lauko virtuvė, o berniukas 
maršavo greta vokiečių 
oficieriaus. Jiem beeinant, 
oficierius statė daugiau 
klausimų. Rodydamas į 
medžius pryšakyj, oficierius 
užklausė: “Ar yra ten par
tizanų, komunistų kovotojų, 
tame beržyne?”

Berniukas su nekalčiau
sia veido išraiška paklausė: 
“Ar tamsta nori sužinot 
apie grybus? O, ten yra vi
sokių grybų.” Ir nelaukda
mas oficieriaus atsakymo, 
berniukas pradėjo sakyt 
vardus įvairių grybų, kurie 
ten auga.

Oficierius jau nestatė 
daugiau klausimų.

Berniukas vėl pradėjo 
švilpaut, rodėsi, kad jis tik 
vis taip sau linksminasi'.

Greitasis Sifilio 
Gydymas

Jungtinėse Valstijose iš
rastas greitas sifilio gydy
mas yra patikrinamas ir 
užsieniuose. Tai daktarų 
Hymano, Chargino ir Lauf- 
ferio išradimas — nuolat 
per penkias dienas ir nak
tis lašint į sifilio ligonio 
kraujagysles - venas chemi
kalą hydrochloride of arse
noxide, trumpiau vadinamą! 
oxiarsolan. Chemikalas la
šinamas tam tikrais prie
taisais.

Tokiu būdu 233 sifilitikų 
buvo gydoma Čilės respu
blikoj, Pietų Amerikoj. Už 
vienos paros po nustojimo 
taip gydyti, jau pranyko si
filio perai iš žaizdų, pada
rytų šios ligos. Kraujas ap
sivalė nuo tų perų antrą 
iki penkto mėnesio.

69 iš tų ligonių buvo tė- 
mijami per septynis mėne
sius. Paskui padaryta 
kraujo tyrimas ir atrasta, 
kad 55 visiškai išgydyti nuo 
sifilio. Kiti dar gijo, ir tik 
keturiems iš kiekvieno šim
to toks gydymas nieko ne
pagelbėjo.

Senesniais būdais išgy
dyt sifilitiką reikia pusan
trų iki dviejų metų laiko.

N.M.

Kiaulės Inkstų Syvai ir 
Kraujo Spaudimas

Syvai išspausti iš žaliu 
kiaulės inkstų yra geras 
vaistas žmogui nuo peraukš- 
to kraujo spaudimo. Pama
tine veikliąja inkstų syvų 
medžiaga buvo laikomas re
nin, kurio cheminė sudėtis, 
beje, dar neištirta ir lieka
si paslaptim.

Bet kada ištraukia iš 
kiaulės inkstų syvų reniną 
ir apvalytą jį leidžia į krau
ją gyvuliams, turintiems 
aukštą kraujo spaudimą, 
tai grynas reninas jau ne- 
numuša kraujo spaudimo.

Iš to suprantama, jog 
inkstiniuose syvuose yra 
dar kita pamatinė veikli 
medžiaga, apart renino.

Trisdešimt du kartu jis su
čiulbėjo kaip lakštingala, o 
du kartu sukukavo kaip ge
gutė.

Sykiu maršuojantiem vo
kiečiam patiko jų jauno 
draugo smagumas, ir jie 
nieko nesakė. Bet partiza
nai, užsislėpę giliai miške, 
žinojo, ką reiškė tų paukš
čių dainos; jie žinojo, jog 
trisdešimts du sučiulbėji- 
mai lakštingalos reiškia, 
kad 32 vokiečiai atmaršuo- 
ja, o du sukukavimai gegu
tės, tai du kulkasvaidžiai.

Keliui pasisukant, vokie
čiai įėjo miškan, o berniu
kas taip greitai, kaip nu
gąsdintas kralikas, šoko ša
lin ir dingo jiem iš akių. 
Staiga iš už beržų pasipylė 
kulkų kriuša. Ir nė vieno 
vokiečio neliko gyvo.

Neužilgo berniukas vėl 
sugrįžo beržynan arti kai- 

jmo; sėdėjo jis ant griovio 
kranto, nuleidęs kojas že
myn; peiliu drožinėjo sau 
pagaliuką ir švilpuku čiul
bėjo lakštingalos dainą.

Kodėl Vyrai Greičiau 
Plinka, Negu Moterys
Dr. Frederick Hoelzel 

aiškina Žurnale Amerikos 
Gydytojų Susivienijimo, ko
dėl tarp vyrų yra kur kas 
daugiau plikių, negu tarp 
moterų. Jis sako: Tie žmo
nės plinka, kurių galvos 
kaulai sukalkėjo, tvirtai su
simezgė “siūlės” tarp tų 
kaulų ir per šių kaulų su- 
kalkėjimą tapo uždarytos 
arba susiaurintos juose ma
žos skylutės, per kurias ei
na kraujagyslės į galvos 
odą.

Per tokias atmainas gal
vos kauluose pritrūksta 
plaukams maisto, kurį pir
miau kraujas jiems prista
tydavo. Todėl ir plinka ma
kaulė.

Moterų galvos kaulų 
“siūlės” ne taip greit susi- 
mezga; tie kaulai pas jas 
lėčiau krūvon suauga; jie 
palengviau ir kalkėja, negu 
vyrų galvos kaulai. Todėl 
vyrai dažniau ir nuplinka, 
negu moterys. N. M.

Druska Kaipo Karinė 
Medžiaga

Valgomoji druska yra 
junginys dviejų elementų— 
metalo natro (sodium) ir 
dujos chlorino. Tiedu ele
mentai yra tarp keturių ar 
penkių svarbiausių karinių 
medžiagų; ir Amerikos fa
brikai, todėl, šiemet suvar
tos 10 bilionų svarų drus
kos. Daugiausiai jinai bus 
paskirstyta į sudėtines savo 
dalis— natrą ir chloriną. 
Vienas ar kitas yra skirtin
gai vartojamas tokiem ka
riniam tikslam, kaip staty
mui orlaivių, tankų, auto
mobilių, gaminimui k-anuo- 
lių, dirbtinės gumos, aukš
tos rūšies orlaivinio gazoli
no, šovinių ir kt.

Druskos chlorinas yra, 
tarp kitko, naudojamas dir
bime sulfa vaistų sužeis
tiems kariams ir baltinimui 
karinių uniformų. T.G.

Kaip Buvo Atgabenta 
D. Šostakovičiaus Sim

fonija Amerikon
Kaip tik karinė D. Šos

takovičiaus simfonija buvo 
užbaigta, National Broad
casting Company įsigijo 
teisę Amerikoje ją groti, 
bet atgabenimas karo metu 
buvo nelengvas, nes simfo
nija susideda iš 231-no pus
lapio.

Štai kaip ji buvo atga
benta: Visi puslapiai nufo
tografuota ant 35 milimet
ru filmos ir tuo būdu labai 
sumažinta. Tokios filmos 
nebuvo sunku gabenti orlai
viu, nes nedaug vietos teuž
ėmė.

Atvežus į Ameriką, pa
veikslai buvo padidinti į 
originalį dydį ir buvo gali
ma groti.

Šostakovičius pats buvo 
karo fronte — Leningrade, 
kad geriau matyti, jausti 
kovas.

Jis taipgi dirbo prie sa
nitarų; ten jis ir pradėjo 
kurti karo simfoniją. Vė
liaus jam buvo įsakyta So
vietų vyriausybės pasi
traukti iš karo fronto ir už
baigti pradėtą darbą.

Šostakovičius pats šią 
simfoniją užvadino “Mūsų 
Laikų Simfonija.”

Mums, amerikiečiams ši 
simfonija buvo transliuoja
ma per radiją liepos 19 d., 
vadovaujant garsiam muzi
kui Arturo Toscanini, ku
ris dirigavo orkestrai.

Dimitrius Šostakovičius, 
kompozitorius, palyginamai 
dar visai jaunas, tik 36 me
tų, bet jau yra sukūręs ke
lias simfonijas ir daug ki
tų muzikos kūrinių.

Niek.

NAUJI PATYRIMAI APIE 
BAKTERIJAS IR VITA

MINUS VIDURIUOSE
Yale Universiteto profe

soriai Paul Buckholder ir 
Ilda McVeigh atrado, jog 
tūlos bakterijos, tarpstan
čios žarnose, gamina tokius 
vitaminus kaip niacin, B-l. 
ir riboflavin, kurie yra la
bai svarbūs žmogaus svei
katai. Apskaičiuota, kad 
tos bakterijos padirba vie
ną iki penkiolikos procentų 
minimų vitaminų. Tuomi 
išsiaiškina paslaptis, kodėl 
randama vitaminų vidu
riuose bandomųjų gyvūnų, 
kuriem tiksliai duodama 
maistas be jokių vitaminų. 
- Kitos bakterijos esamos 
viduriuose reikalauja ne tik 
vitaminų, ypač B rūšies, 
bet ir tam tikrų chemikalų, 
kad jos galėtų gyvuoti ir 
veistis. Tarp tų chemikalų 
yra • adenine ir guanine, 
kurie, kiek žinoma, visai 
nereikalingi žmogui.

Be adenine negali žmo
gaus kūne gyvuoti plaučių 
uždegimo (pneumonijos) 
bakterijos ir tūli kiti ligų 
perai. Gyduolės sulfa rūšies 
atima gabumą iš plaučių 
uždegimo perų ir iš pavo
jingųjų streptokokkų nau
doti savo maistui adenine. 
Tokiu būdu sulfa gyduolės 
cheminiu badu marina tas 
ligų bakterijas.

Tikimasi, kad toliau bus 
surasta vaistai, kurie atims 
kenksmingom b a k t e rijom

Ką Reiškia Ordinai Suvorovo, Kutuzovo
Ir Aleksandro Nevskio

“Suvorovas niekad nebu
vo nugalėtas jokiame mūšy
je.

“Suvorovas atmaršavo į 
Berlyną ir paėmė to miesto 
raktus. Aš manau, kad jis 
buvo pasekminigausias iš 
visų Rusijos generolų, ir vi
si jo kareiviai labai, labai 
jį mylėjo. Jis buvo didvyris 
visų kareivių ir net pavar
gę kareiviai laimėdavo mū
šius jo vadovybėje.”
DAUGIAU APIE SUVO

ROVĄ
Suvorovas buvo faktinai 

savamokslis. Armijon jis į- 
stojo kaip paprastas karei
viukas, būdamas dar ber
niuku. Atsižymėjo gabumais 
ir pasišventimu savo parei
goms ir kilo tarnyboje.

Suvorovas dalyvavo sep
tynių metų kare — Rusijos, 
Austrijos ir Franci jos prieš 
Prūsiją — ir kartotinai pa
sižymėjo mūšiuose. Paskui 
jo vadovybėje rusai laimėjo 
didžias pergales prieš Tur
kiją, prie Košanų, Rimniko 
ir šturmu užėmė Izmailą. 
Suvorovo komandoj rusai 
sumušė lenkus ir užėmė 
Varšavą. Tada carienė Ka
tarina II pakėlė Suvorovą į 
feldmaršalus.

Katarinai mirus, 1796 m., 
jos įpėdinis caras Povilas 
negarbingai pavarė Suvoro
vą. Tada Suvorovas kiek 
metų gyveno savo sodyboj 
Končauskoj, arti Maskvos. 
Jis kritikavo caro Povilo 
karinę taktiką ir jo įvestas 
naujas uniformas kariuo
menei; parašė ir pašiepian
čių eilių apie Povilą. Užtai 
jis buvo sekiojamas carinių 
valdininkų ir jo laiškai tė- 
mijami ir atidarinėjami.

Suvorovas susigyveno su 
valstiečiais. Šventadieniais 
jis skambindavo varpus ir 
drauge su kaimiečiai giedo
davo bažnyčios chore. Šio
kiomis dienomis Suvorovas 
kartu su jais ir dirbdavo.

Jis buvo labai paprasto 
būdo, ir karo žygiuose gy
vendavo, kaip eilinis karei
vis ; maitindavosi paprastų 
kareivių maistu ir miegoda
vo ant šiaudų, kaip ir jie. 
Savo kareivius jis vadinda
vo “stebėtinais didvyriais.”

1799 m. caras vėl pašaukė 
Suvorovą į komandieriūs 
prieš francūzus. Dabar Su
vorovas tapo ne tik rusų, 
bet ir Austrijos armijų ko- 
mandierium; permaršavo 
per vidur. Europą; suplie
kė francūzus šiaurinėje Ita
lijoje prie Cassano, Trebbi- 
jos ir Novi ir išvijo laukan 
francūzų kariuomenę. Su
vorovo vadovystėje taip pat 
buvo atliktas labai sunkus 
žygis, pervedant savo ka
riuomenę per Šveicarijos Al
pių kalnus.

Bet caras Povilas buvo 
nepatenkintas, ir sugrįžus 
Suvorovui iš tų žygių į Pe
terburgą 1800 m., caras at
sisakė net matytis su Suvo- 
rovu.

Suvorovas buvo pavargęs, 
sirgo ir neužilgo mirė. Jo 
laidotuvėse nedalvvavo nė v 
vienas iš aukštesnių carinių 
valdininkų. Aukščiausias 
asmuo Suvorovo laidotuvėse 
tai buvo Anglijos ambasa
dorius lordas* Whitworth, ir 
tik paskui kitąs caras, Alek

Sovietų vyriausybė įstei
gė tris naujus aukštus ka
rinius ordinus vardais di
džiųjų Rusijos karo vadų 
praeityje. Tai Suvorovo 
ordinas, Kutuzovo ordinas 
ir Aleksandro Nevskio ordi
nas. Šie ordinai bus duoda
mi karininkams, kurių ko
mandoj Raudonoji Armija 
laimės- mūšius.

Aleksandras Vasiljevičius 
Suvorovas (gyvenęs 1729- 
1800 m.) yra laikomas šau
niausiu iki šiol kariniu ru
sų vadu. Kutuzovo koman
doj rusai nugalėjo Napole
oną. Aleksandro Nevskio 
vadovybėje jie 700 metų 
atgal sumušė vokiečių ritie- 
rius.

Rusai ne tik giliai gerbia 
Suvorovą, Kutuzovą ir A- 
leksandrą Nevskį kaipo di
džius istorinius savo ko- 
mandierius. R u s ai myli 
juos ir už žmoniškas jų sa
vybes.

Kuomet tie trys ordinai 
buvo įsteigti liepos 31 d., 
korespondentas amerikiečių 
laikraščio PM paprašė savo 
pagalbininkę rusę, trumpai 
pasakyt, kuomi ypač pasi- i 
žymėjo Aleksandras Nevs- 
kis, Kutuzovas ir Suvoro
vas. Rusė pasakė štai ką:

“Aleksandras Nevskis, 
Novgorodo kunigaikštis, se
niai gyveno, apie 1200 me
tus, ir jis sumušė vokiečius, 
kurie buvo įsiveržę Rusijon 
ir degino rusų miestus. Jis 
sumušė vokiečius ant ledo 
Čud ežero, kuris dabar va
dinamas Peipus ežeru. Jis 
turėjo mažiau kariuomenės 
negu vokiečiai. Jis jau pir
miau buvo kariavęs su jais, 
ir jie bandė pavartot tą pa
čią taktiką, kaip ir dabar 
— jie mėgino pralaužt ru
sų armijos vidurį, o po to 
užeit jiem užnugarėn. A- 
leksandras Nevskis sustatė 
savo armijos vidurį prie
šais aukštą uolą ir kai vo
kiečiai pralaužė rusų ka
riuomenės vidurį, tai uola 
sustabdė vokiečius. Tada 
Aleksandras Nevskis ata
kavo juos į šonus. Jis nu
vijo vokiečius atgal, ir po 
to jie daugiau negrįžo.”

“Kutuzovas buvo didvy
ris 1812 m. karo prieš Napo
leoną. Tai jis nusprendė, 
jog norint sumušt Napole
oną, rusai turės iš pradžios 
pasitraukt atgal.

“Jeigu mes trauksimės, 
tai Napoleonas turės eit la
bai toli, o tuo tarpu ateis 
žiema.”

(O kada Napoleonas no
rėjo vest savo armijas nuo 
Maskvos linkui šiltesnio 
krašto, Ukrainos, kur buvo 
ir maisto, tai Kutuzovas 
užkirto jam kelią ir priver
tė francūzus grįžt tuo pa
čiu sunaikintu, nuteriotu 
ruožtu, kuriuo jie atvyko.

(Kutuzovas nepatiko ca
rui, bet žmonės ir kareiviai 
mylėjo Kutuzovą. Jis neno-' 
rėjo karo, bet jis kariavo, 
kuomet priešas įsiveržė Ru
sijon.)

reikalingus maisto dalykus 
ir taip sunaikins jas, o pa
laikys naudingąsias bakte
rijas, gaminančias žmogui 
vitaminus viduriuose.

N. M. 

sandras I, pastatė Suvoro
vui paminklą.
KAM SKIRIAMI NAUJIE

JI ORDINAI
Suvorovo, Kutuzovo ir A- 

leksandro Nevskio ordinai 
yra skiriami Raudonosios 
Armijos komandieriams už 
tokius nuopelnus, kaip:

Geras armijos tvarkymas, 
puikus veiksmų suorganiza
vimas, iniciatyva, sumuši
mas priešų armijos mažes
nėmis Sovietų jėgomis, ap
supimas skaitlingesnės prie
šu kariuomenės, atakavimas 
tankais užnugarėn priešų, 
mūšių laimėjimas su men
kesniais įrengimais, užkirti
mas kelio naujai priešų at
sarginei kariuomenei, prie
šų sumušimas staigiais ir 
netikėtais užpuolimais, su
derinant pėstininkų žygius 
su tankais, artilerija ir or
laiviais; žinojimas, kaip ir 
kada pasitraukti; sėkmin
gas apsigynimas besitrau
kiant ; sustabdymas skait- 
lingesnių priešų tankų.

Suvorovo ordinas yra auk
ščiausias. Jis tegali būti su
teiktas tik pagal nutarimą 
Aukščiausio Sovieto prezi
diumo, panašiai kaip Ame
rikos Kongresinis Garbės 
Medalis suteikiamas tik pa
gal kongreso tarimą. Suvo
rovo ordinas skiriamas tik 
aukštiesiems oficieriams — 
generolams, pulkininkams 
ir jų štabų nariams.

Pirmos klasės Suvorovo 
ordinas yra platinos žvaigž
dė, gi antros ir trečios kla
sės Suvorovo ordinai yra 
auksinis ir sidabrinis.

Įkūrimas Suvorovo, Ku
tuzovo ir Aleksandro Nevs
kio ordinų yra pergalingų 
Rusijos praeities žygių 
jungimas su didvyringą da
bartine Sovietu kova.

J. C. K.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42   65

Easton, Pa.

(Tąsa)
Didvyriškas Leningrado Apgynimas

Rugpjūčio viduryj Hitlerio barbariš
kos jėgos pradėjo Leningrado apgulimą. 
Jos ritosi prie miesto, kaip kokie naiki
nanti šarančiai! Tankų tūkstančiai bai
siai kriokė, kaip pekliškos mašinos. Jų 
lėktuvų tūkstančiai puolė miestą. Hitle
ris reikalavo iš Raudonosios Armijos, 
maršalo Vorošilovo, Leningrado vyriau
sybės, gyventojų pasiduoti, o jeigu ne, 
ta jis Leningradą sulyginsiąs su žeme. 
Jis Leningradą sugriausiąs aršiau, kaip 
Varšavą, kaip Rotterdamą. Ir neabejo
tina, kad pas Hitlerį ir jo razbaininkų 
saiką buvo ir yra baisi neapykanta prieš 
Leningradą. Juk tai miestas, kur gimė 
darbo žmonių sovietinė valdžia! Juk tai 
miestas, kuris nešioja Lenino, to didžio
jo pavergtų žmonių vado, vardą.

Bet Leningradas nesirengė pasiduoti. 
Didvyriška Raudonoji Armija, vadovys
tėje maršalo K. Vorošilovo, didvyriškas 
Baltijos Laivynas, Orlaivynas ir gyven
tojai ruošėsi geriau žūti, bet priešui ne
pasiduoti.

Maršalo Vorošilovo Atsišaukimas
Rugpjūčio 21 dieną, 1941 metais, šiaur

vakarinio fronto Raudonųjų Armijų ko- 
mandierius Klimas E. Vorošilovas išlei
do sekamą atsišaukimą:

“Draugai Leningradiečiai ir Brangūs 
Prieteliai!

“Vokiečiai veržiasi prasimušti į Le
ningradą. Priešas siekia sunaikinti mūsų 
namus, mūsų fabrikus ir dirbtuves, api
plėšti žmones ir pralieti nekaltų aukų 
kraują, žudyti ramius gyventojus ir nai
kinti mūsų šalies laisvę. Tas neįvyks!

“Leningradas, buvęs pramonės ir kul
tūros centras mūsų šalies laike proleta
rinės revoliucijos, niekados nebuvo ir ne
bus priešo rankose! Priešas niekados ne- 
įkels savo purvinos kojos į gražų mūsų 
miestą. Mūsų liaudis savo rankomis pa
sistatė galingus fabrikus ir dirbtuves, 
Leningrado gražius namus ir sodus. Ir 
ji to neatiduos į vokiškų žmogžudžių 
rankas! Priešas to niekados nesulauks!

“Jau ne pirmu kartu leningradiečiams 
tenka atmušti priešo užpuolimas. Ir šiuo 
kartu plėšikiški priešo planai neišdegs, 
Raudonoji Armija didvyriškai gina prie 
miesto priėjimus. Jūrų ir oro laivynai 
kerta priešui smūgius. Bet priešas dar 
nesulaužytas. Jis nenori atsisakyti nuo 
savo niekšiškų plėšiko planų paimti Le
ningradą. Mes neturime būti užklupti ne
lauktai. Mes turime būti pasirengę ginti 
Leningradą, mūsų vaikus ir mūsų lais
vę...

“Daugelis leningradiečių turi draugų, 
kurie kaunasi fronte. Mes atsišaukiame 
į juos. Ir Leningrado gyventojai turi pa
rodyti pavyzdį savo fronto draugų drą
sos. Parodykime savo pasiryžimą ir savo 
vienybę ir ištikimybę.

“Mes organizuojame naujus būrius 
padrutinimų Raudonajai Armijai. Jie 
ruošiasi ginti Leningradą su šautuvais 
rankose. Mes parinksime šiems būriams 
drąsiausius ir labiausiai pasiryžusius 
draugus, darbininkus ir inteligentus. 
Liaudies padrutinimų būriai turi būtinai 
stoti mokytis apsigynimo darbo — nau
doti šautuvą ir kulkasvaidį, kad galėtų 
padėti ginti miestą. Leningrado darbi
ninkai privalo duoti visą pagelbą liaudies 
ginkluotiems būriams.

“Moterys! Padrąsinkite savo vyrus, 
sūnus ir brolius!

“Jaunimas! Stokite į Leningrado ap
sigynimo būrius!

“Darbininkai! Leningrado apgynimas 
reikalaus daugiau ir daugiau ginklų, kad 
aprūpinus frontą. Liaudies Gvardijai 
taip pat bus reikalingi ginklai. Svar- 
biausis uždavinys visų tų, kurie gamina 
įrankius mūsų tėvynės apgynimui fab
rikuose ir dirbtuvėse dirbti, kad jų už
tektų.

“Darbininkai ir inžinieriai Leningra
do! Dirbkite apgynimui tėvynės, apgy
nimui jūsų miesto su didžiausiu pasiry
žimu su pilnu supratimu, kokia atsako
mybė gula ant jūsų karo reikmenų ga
myboj. Draugai! Padidinkite karo reik
menų produkciją karo frontui!

“Žiaurus priešas, kuris baisiai neap
kenčia mūsų tėvynės, nesusilaikys nei 
nuo civilių bombardavimo, nei nuo šau

dymo moterų ir vaikų.
“Hitlerio banditai yra pasiruošę viską 

naudoti prieš mus, net nuodingus ga- 
zus. Paruoškime mes kuo pilniausiai mū
sų priešlėktuvinį ir priešgazinį apsigyni
mą. Visi iki vienam sukilkime apgynimui 
mūsų miesto, mūsų namų, mūsų šeimy
nų, mūsų garbės ir laisvės!

“Mes turime atlikti savo šventą pa
reigą, kaipo Sovietų patrijotai šioj bai
sioj kovoj prieš bestiją priešą. Mes turi
me būti negailestingi ir be baimės šioj 
kovoj! Mes turime paneigti panikos 
skleidėjus ir dezertyrus, įvesti kietą ge
ležinę revoliucinę discipliną.

“Ginkluoti geležine disciplina ir su 
bolševikų organizuotumu,mes drąsiai pa
sitiksime priešą ir užduosime jam mirti
ną smūgį. Mes turime laikytis kietai iki 
pat galo, nesigailint savo gyvasties, ir 
kovoj mes turime nugalėti priešą.

“Mirtis kraujo trokštantiems vokie
čiams fašistams, plėšikams!

“Pergalė bus mūsų!”
“Leningradas pavirto į galingąjį gink

luotą logerį!” — rašė “Pravda”. Ir ne
palaužiama valia Leningrado liaudis sa
vo gyvastimis gina savo mylimą miestą 
—lopšinę Proletarinės Revoliucijos. Ank
styvais rytais gatyėse ir parkuose jau 
girdisi tvarkūs žingsniai besilavinančios 
Liaudies Gvardijos.

“Naikinimo batalijonai, liuosnorių ap
sigynimo būriai, darbininkai, tarnauto
jai, studentai — visi, kas tik tinkamas 
kautis su ginklu, mokosi jį naudoti. Par
ke ant Nevos upės krašto, fabriko dar
bininkai su šautuvais rankose .guli ant 
žemės. Jis mokosi karinio darbo. Jie da
ro atakas, apsikasa, slapstosi ir vėl šaudo 
į taikiklį. Ir tai jie tik baigę fabriko 
darbą, o jau mokosi ginti miestą.

“Kitoj miesto dalyj laivų budavojimo 
fabrikų darbininkai mokosi šaudyti ir 
rankines granatas mesti. Ir jie jau pu
sėtinai susipažino su tuo užsiėmimu. Ar
ba štai vienas iš miesto sporto parkų. 
Atletikos veiksmai užleido vietą kari
niam prisirengimui. Čia karininkas iš 
atsargos Samoilovas moko draugus, kaip 
pasekmingiausiai kautis su priešais dur
tuvais, o Sedunovas supažindina kovoto
jus su karo taktika.

“Kiekvienas fabrikas gamina įvairiau
sius ginklus ir kovotojus: šaulius, gra
natų metikus, kovotojus prieš tankus su 
benzino bonkomis, sunkvežimių valdyto
jai ruošiasi vesti tankus ir tt.

“Priešlėktuvinės patrankos nuo fabri
kų stogų, iš gerai paslėptų vietų atydžiai 
saugo Leningradą iš oro. Nepertrau
kiančiai kovotojai klausosi per milžiniš
kas plieno “ausis”, ar neatlekia oro žvė
rys. Priešgaisrinis pasirengimas nuola
tos savo aukštumoj. Visur sargai, visur 
pasiruošimas. Kiekvienas Leningrado 
fabrikas pavirto į galingą apsigynimo 
tvirtumą. Ir tuo pačiu kartu jie dieną 
ir naktį gamina karo frontui reikmenis 
ir ruošia naujus kovotojus.”

Keletas Davinių iš Kovų
Kada Leningradas taip ruošėsi gintis 

ir remti frontą, tai Raudonosios Armi
jos, Laivyno ir Orlaivyno kovotojai gy
nė miestą iš šiaurių nuo finų-vokiečių, 
iš vakarų, pietų ir rytų nuo budeliškų 
Hitlerio armijų.

Rugpjūčio 25-26 d., vokiečių fašistai 
bandė žiauriai sunaikinti Leningradą iš 
oro, kaip jie naikino Varšavą, Londoną, 
Madridą. Bet Sovietų lakūnai ir prieš
lėktuvinės patrankos sunaikino net 101 
fašistų lėktuvą! Po tokio smūgio fašistų 
lėktuvai atšoko.

Rugsėjo pradžioj, kada Leningradui 
ypatingai buvo didelis pavojus, marša
las K. E. Vorošilovas patsai aplankė vi
sus svarbesnius fronto punktus, tarėsi su 
kovotojais ir padrąsino juos.

— Mes pasekmingai giname Leningra
dą ir ginsime; — sakė Komunistų Parti
jos sekretorius Kuznecovas. — Į kelias 
dienas Leningrado kovotojai jau numu
šė per 300 vokiečių fašistų lėktuvų ir 
tuo atima jiems budelišką apetitą. Hit
leris jau neteko šimtus tankų ir dešim
tis tūkstančių savo fašistų. Leningrado 
priemiesčiai bus vokiečių fašizmo kapai... 
Leningradas buvo ir bus Sovietų mies
tas!

(Daugiau bus)

Aborcijų Malūnas

Pagal įsakymą L'. S. Attor
ney R. Ickes, yra patraukta 
teisman didelė žuvis. Gydyto
jas Mandel Frankel iš Bronx, 
New Yorko, kuris turi ūkę ar 
dvarą netoli nuo Belvidere 
Stone Church, dirbtino ežero 
su keliom mažom trobukėm. 
Už aborcijų darymą imdavo 
iki dviejų šimtų dolerių nuo 
pacijentės. Apyvartos daryda
vo iki keturiolikos tūkstančių 
dolerių per savaitę. Apart 
aborcijų, kaltinamas, kad ne
užsimokėjo taksų už tris me
tus, nuo 1929 iki 1932 metų, 
trisdešimts šešių tūkstančių 
dolerių.

Į tą patį skandalą įveltas 
ir jo padėjėjas daktaras N. 
Collins, jo brolis ir tėvas ir 
advokatė sesuo. Visi bagoti, 
kaip milijonieriai. Tai įstaigai 
dienraštis “The Morning Free 
Press” uždėjo antgalvį “Abor
cijų Malūnas.”

Važiuosime į “Laisves” 
Pikniką

Su draugu L. Tilviku pasi
kalbėjome ir nutarėm čėdyt, 
kiek galima gazoliną, kad už
tektų nuvažiuoti į “Laisvės” 
pikniką į Philadelphią, kuris 
įvyks rugsėjo 6 dieną, Deer 
Parke, N. J. Daug kas turi 
mašinas. Mes atsišaukiame į 
visus savo draugus, kad pasi
taupytų. gazoliną, tai visi pasi
matysime “Laisvės” piknike, 
nes philadelphiečiai mūs visų 
laukia.

Atidaro Valgyklą
Paulina Urbienė nupirko | buvo

puošnią valgyklą. Vieta vadi
nasi Chic’os Restaurant, 141 
Northampton St. Užeikite su
sipažinti ir naujoj, švarioj vie
toj pavalgyti.

Daugiau Lietuvių Amerikos 
Armijoje

Per “Laisvę” jau buvo pa
duota vardai 19 jaunuolių, tar
naujančių U. S. Armijoj. Da
bar atsirado jų ir daugiau. Jų 
vardai ir pavardės: Juozas 
Gečas, Kazys įGečas, James 
žemgulis, Jonas Dapkevičia, 
Edvardas Dapkevičia, Kazys 
Grockis. Buvo pašauktas Pet
ras Bleka, bet jis sugrįžo. Vi
so iš mūsų miesto/ tarnauja 25 
lietuviai.

Laikraštis Pakelė Kainą
“Easton Express,” dienraš

tis pakėlė kainą nuo 2c iki 8 
centų už kopiją. Daug kas 
metė skaityt. Tai “Morning 
Free Press” pradėjo naudotis 
proga, pradėjo šaukt ir būb- 
nyt, kad jis kainos nekels, bus 
senas praisas, po 2c už kopi
ją, arba l()c už visą savaitę.

Kirpyklos Atlaikė 
Konferenciją

Liepos 29 dieną mūsų apy
linkės Barberių unija Journey
men Barber Lokalas 277 atlai
kė savo konferenciją. Narių 
dalyvavo iki 180, — toli gražu 
ne visi atėjo. Charles Lamot- 
ta pasakė prakalbą. Nutarė 
už plaukų kirpimą imt mini
mum nuo 50c iki 65 centų. Al
gas darbininkam nutarta mo
kėt po $30 į savaitę. Ir nuo
šimčius virš padarytų $40 per 
savaitę.

Laike konferencijos visos 
kirpyklos buvo uždarytos. Tai 

savos rūšies barzdasku-

Newark, N, J.
Newarko ir Apylinkės Lietu

viams Svarbu Žinoti!

Rugpjūčio ( August) 9 d. 
yra rengiamas puikus pikni
kas, kuris įvyks Polish Natio
nal Parke, Speedway ir 16th 
Avės., Irvington, N. J. šį pik
niką rengia net astuonios tau
tos: lietuviai, vokiečiai, rusai, 
slovakai, Ukrainai, latviai, 
lenkai ir Karpatijos rusai.

Piknikas yra užvardintas 
Pergalės Pikniku. Pelnas eis 
naudai Russian War Relief.

Lietuviai, kurie turi žmo
niškumo ir supratimo apie šių 
dienų svarbiausius reikalus 
Amerikoj, Lietuvoj ir visame 
plačiame pasaulyje, žino, kad 
tik remiant Sovietų Raudono
sios Armijos, Amerikos, An
glijos ir kitų alijantų kovas 
prieš prakeiktą fašizmą, did- 
žiausį žmonijos priešą, mes 
laimėsime šį karą. Jie remia 
ir rems panašius piknikus bei 
kitokius parengimus, kurių 
pagalba bus laimėtas visai 
žmonijai progresas, tikra de
mokratija ir gerbūvis visam 
pasaulyj.

Todėl, gerbiamieji lietuviai 
ir lietuvaitės, esate visi kvie
čiami atsilankyti į taip labai 
svarbų pikniką.

Beje, šiame piknike bus ir 
puiki muzikalė programa, ku
rią išpildys Sietyno Choras ir 
kitų tautų muzikalės grupės.

Lietuvių Komit. narys,
V. Zelin.

čių šventė, ir Delaware upėj 
pasimaudymas.

V. J. Stankus.

Baltimore, Mi
Nelaimė

Draugą Yekevičių patiko 
nelaimė. Gult einant, koja 
paslydo ir puolant ant lovos 
susilaužė šonkaulį. Daktaras 
sutaisė ir dabar ligonis guli 
namie. Jis gyvena po num. 
1709 Hollins St.

Draugai, nors vakarais ap
lankykite ligonį. Jam bus 
smagiau.

Žodis j Lietuvius
Brangūs lietuviai, kodėl mes 

vieni su kitais taip susipykę?
Tiesa, yra daug dalykų, ku

riais galima nesutikti, galima 
skirtis nuomonėse, bet tik jau 
ne dėl Lietuvos. Juk ji mums 
visiems taip lygiai brangi ir 
miela. Juk mūsų visų ten tė
veliai, broliai ir seselės ir visi 
giminės ir kaimynai.

Tie, kurie esate taip nusi
statę ir pasiryžę keikti Sovie
tus, ką manote atsiekti? Ar 
kad dar ilgiau ir sunkiau pa- 
laikyti Lietuvą po vokiečių pa
du ? Jeigu jūs išgirstumėte Lie
tuvos žmonių dūsavimus ir 
kančias, tai jūs savo mintis ir 
kerštą nukreiptumėte prieš 
Hitlerį. Bet Hitleris nepralei
džia, kad jumis pasiektų iš 
Lietuvos žmonių vargai, bėdos 
ir kančios. Jis nori tuos, ku
rie juomi pasitiki, apjakime 
laikyti, idant visą mūsų tautą 
išnaikinti.

Broliai, apmislykite gerai ir 
vienykimės visi dėl išlaisvini
mo Lietuvos. Tegul tik Lietu
vos žmonės gaus laisvę. Jie ži
nos, kaip jiems reikia tvarky
tis ir valdytis. Pirma visko 
reikia juos paliuosuoti iš ver
gijos. M. J.

MASSACHUSETTS PAŽANGIŲJŲ LIETUVIŲ TARYBOS METINIS

Puiki Dainų, Prakalbų ir Muzikališkų Instrumentų Programa

Įvyks Šeštadienį ir Sekmadienį, August 8 ir 9, 1942
šeštadienį Pradžia 7:30 vai vakare £ Sekmadienį Pradžia Programos 3-čią vai. dieną

Kalbės Antanas Bimba, “Laisves” Redaktorius iš Brooklyno
Meno programoje dalyvauja Montello Liuosybes Choras, vadovaujamas G. Steponavičiaus, Norwoodo 
Vyrų Choras, vadovaujamas Wm. Petrikus ir Montello Moterų Grupe, vadovaujama G^ Steponavičiaus

PUIKI ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS

Norwoodo Vyrų Choras, vad. Wm. Petrikos, kuris dalyvau ja šioje programoje.

LIET. TAUTIŠKAME PARKE, MONTELLO, MASS.
Kviečiam lietuvių visuomenę skaitlingai suvažiuoti, nes šis piknikas yra rengiamas, kad pa

gelbėti sumušti hitlerizmą ir paskleisti apšvietą lietuvių visuomenėj... Todėl jauni ir suaugę, mote
rys ir vyrai, visi masiniai važiuokite į šį pergalės pikniką.

Prie įžangos tikieto bus duodama dovana —U.S.A. Apsigynimo Bonas $25 vertes.
Kviečia Pažangiųjų Lietuvių Taryba.
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Penktas Puslapis

VOKIEČIAI PASIGRŪME PIRMYN 2-SE 
VIETOSE PRIEŠ SOVIETUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 5. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sakė:
Mūsų kariuomenė rugp. 4 d. vedė įnirtusius mušius 

srityse Kletskaja, Cimliansk, Bieloglina ir Kuščevka.
Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Kletskaja srityj ir į pietus nuo jos sovietinė kariuo

menė atmušė daugelį priešų atakų ir kirto jiems skait
lingus smūgius. Vokiečiai metė į mūšį daug savo atsar
ginės kariuomenės ir kaštais didelių sau nuostolių pa
stūmė mūsų kariuomenę šiek tiek atgal. Kitame sekto
riuje sovietiniai tankistai, atakuodami priešų pėstinin
kus, sukriušino 270 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kuščevkos srityje vokiečių fašistų kariuomenė nuo
lat atakuoja mūsų apsigynimo linijas. Dauguma tų ata
kų buvo atmušta. Tik vienoje fronto dalyje pavyko 
priešams pasistumti pirmyn. Tęsiasi nuožmūs mūšiai 
apylinkėje vienos apgyventos vietos, kur kartais ima 
viršų vokiečiai, o kartais sovietinė kariuomenė.

Bieloglinos srityje mūsų kariuomenė vedė smarkias 
apsigynimo kautynes prieš skaitlingesnius vokiečių 
tankus ir motorizuotus pėstininkus. Vokiečiai kenčia 
sunkius nuostolius. Ugnis vienos raudonarmiečių gru
pės nutildė penkias priešų kanuoles ir 36 kulkasvai- 
džius.

Leningrado fronte sovietinė kariuomenė, po mūšio, 
užėmė vieną apgyventą vietą. Tame mūšyje buvo nu
kauta keli šimtai vokiečių kareivių ir oficierių.

Plačiai ir smarkiai veikia sovietiniai orlaiviai, ir per 
dieną jie sunaikino 30 vokiečių tankų, 90 trokų, 30 ka- 
nuolių ir 13 kulkasvaidžių lizdų.

MASKVA, rugp. 4. — Sovietai išleido tokį praneši
ma: '

Ties viena apgyventa vieta Kletskaja srityj sovietinė 
kariuomenė atmušė kelias italų atakas, darytas su tan
kais. Tapo užmušta 2,000 priešų.

Kuščevkos srityje įvyko kruvinų kautynių. Vokiečiai 
kelis kartus bandė persigrumt per Dono upę, bet jiem 
nepavyko.

Salsko srityje sovietinė kariuomenė buvo priversta 
pasitraukt atgal į naujas pozicijas po to, kai atmušė 
žiaurias priešų atakas.

Šiaurvakariniame (Ilmen ežero) fronte veikė artile
rija ir žvalgai iš abiejų pusių.

Viename sektoriuje mūsiškės gvardijos artilerija nu
tildė šešias didžiąsias vokiečių kanuoles ir išvaikė, dali
nai sunaikindama, dvi kuopas priešų pėstininkų.

Tautinis Indy Vadas 
Gandhi už Derybas su 
Japonais prieš Anglus 
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

užpultų Indiją, o anglai ne
padėtų jai apsigint, tuomet 
indai tik atsisakytų bendra
darbiaut su japonų jėgo
mis.”

Indų Vykdomasis Komi
tetas priėmė kiek pakeistą 
rezoliuciją, pagal siūlymą 
kito jų vado, Pandito Neh
ru. Iš jos tapo išbrauktas 
punktas apie derybas su Ja
ponija, kaip anglai sako, tik 
todėl, kad indų vadai norė
jo paslėpt nuo Amerikos ir 
kitų demokratinių šalių, jog 
jie tikisi japonų paramos.

Indy Kongresas Pradėsiąs 
Judėjimą už Nepriklauso

mybę Indijai Tuojaus
Bombay, Indija.—Šį penk

tadienį čia įvyks suvažiavi
mas Visos Indijos Kongreso 
partijos. Jos komitetas įneš 
sumanymą reikalaut Indi
jai visiškos nepriklausomy
bės nuo Anglijos, o jei Ang
lija atmes tą reikalavimą, 
tai pradėt ištisoj Indijoj ne
paklusnumo - nebendradar
biavimo kampaniją prieš 
anglus.

ĮKALINT PLIENO 
BRANGININKUS!

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sakė, kad 
turėtų būt įkalinti plieno 
brangininkai pelnagrobiai, 
dėl kurių turi apsistot ka
riniai darbai, trūkstant plie
no.

Kongresmanų komisija 
kvočia Higginso korporaci
ją, kaip vieną iš tokių pel- 
nagrobių, kurie slaptai par
davinėja plieną labai aukš
tomis kainomis.

Indy Vadai Stengiasi 
Pavaryt Anglus

Bombay, Indija, rugp. 5. 
— Veikiantysis Komitetas 
Visos Indijos Kongreso par
tijos priėmė rezoliuciją, ku
rioj reikalauja, kad Angli
jos valdžia tuojau pasišalin
tų iš Indijos ir suteiktų in
dam pilną nepriklausomybę. 
Tuomet, girdi, Indija bend
radarbiautų su anglais kare. 
O jeigu Anglija tuojau ne
pripažins Indijai nepriklau
somybės, tai indai pradėsią 
nepaklusnumo - boikoto va
jų prieš anglus visoje Indi
joje. Tam vajui paskirtas 
vadovaut M. K. Gandhi.

Hitlerininkų Pasakojimai 
Apie Sovietinį Frontą

Berlin. — Nacių radijas 
pasakojo, būk jie atsilaiką 
Voroneže prieš daugmeniš- 
kas Sovietų atakas. Hitleri
ninkai giriasi, būk praeitą 
mėnesį jie sunaikinę 800 so
vietinių tankų Voronežo 
fronte.

Vokiečiai pripažįsta, kad 
rusai veda atakas prieš na
cius didžiajame Dono upės 
įsilenkime, bet sako, būk 
vokiečiai atmušą tas ata
kas.

Naciai skelbia, kad jų or
laiviai nuskandinę dar vie
ną sovietinį laivą Volgos u- 
pėje ir sunaikinę du sovie
tinius minų graibytojus 
Finliandijos Įlankoje.

Sudegė 50 Cirko žvėrių
Cleveland, Ohio. — Per 

gaisrą Ringling Brothers, 
Barnum and Bailey cirko 
patalpoj sudegė 50 brangių 
žvėrių, o tarp jų keturi liū
tai, du tigrai ir du dramb, 
liai.

Slaptoji Naciy Policija 
Suėmus Caristą Paryžiuj
Vichy, Franc. — Prane

šimai iš Paryžiaus teigia, 
kad slaptoji vokiečių polici
ja suėmė ten Sergijų Tret- 
jakovą, buvusį Rusijos fab
rikantą^ o paskui pabėgėlių 
rusų caristų vadą Paryžiu
je. Naciai kaltina Tretjako- 
vą, kad jis veikęs kaip slap
tas Sovietų agentas, ir pri
meta Tretjakovui, kad jis 
dalyvavęs sąmoksle, pagal 
kurį buvo nežinia kur nu
dėtas carinis generolas Eu
genijus Miller’is.

Slaptoji Hitlerio policija 
sako, jog kai vokiečiai įsi
veržė į Sovietų Sąjungą, tai 
buvo padaryta krata Tret- 
jakovo kambariuose ir, gir
di, atrasta dokumentai, ku
rie nurodą, būk Tretjako- 
vas turėjęs ryšių su Sovie
tais.

Egiptas. — Talkininkų la
kūnai pataikė bombomis į 
tris fašistų laivus.

London. — Jugoslavijos 
patriotai užmušė dar 1,- 
4.00 fašistų karių ir nelais
vėn paėmė 1,000.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks rugpjūčio 7 d., 
7:30 v. v. Liet. Svet., 315 Clinton 
St. Kviečiame visas nares dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti. — M. K. (183-184)

GREAT NECK, N. Y.
Visos vietines Lietuvių Draugys

tės rengia bendrai pikniką. Sekma
dienį, rugpjūčio 9 d., A. ir J. Kas- 
močių Salėje — Parke, 91 Steam
boat Rd. Pradžia 3 vai. dieną. Pro
grama 6 v. v. Įžanga 50c asmeniui. 
Vaikams 25c. Geo. Kazakevičiaus 
orkestrą iš Brooklyn© gros šokiams. 
Pelnas nuo šio parengimo bus ski
riamas paramai Amerikos Raudono
jo Kryžiaus, prisidėti prie nupirki
mo Ambulanso. Programoj dalyvaus 
Pirmyn Choras ir atstovė nuo ARK, 
vietinio skyriaus, Mrs. LeBoutillier, 
ji kalbės angliškai. Prašome vieti
nius ir iš apylinkės svečius daly
vauti. —• Kom. (183-185)

CLEVELAND, OHIO
Sekmadienį, rugpjūčio 9 d., Ma- 

chutos Darže, 2510 Glenridge, prie 
Green Rd., Euclid, Ohio, įvyks di
džiulis metinis “Vilnies” piknikas. 
Turėsime gerą programą ir puikią 
orkestrą šokiams. Clevelando LDS 
Jaunuoliai-sportininkai parodys sa
vo laimėtus “Trophies” (pregalės 
ženklus) laike LDS 6-to Seimo 
Chicagoje. Visiems clevelandiečiams 
ir apylinkiečiams bus smagu pama
tyti ką mūsų jaunuoliai, LDS na
riai, yra užsipelnę už darbštumą ir 
sugabumą. Kartu nepamirškite, kad 
šiame piknike bus išdalinta dovanų 
$100, Karo Bonai ir Cash. Taipgi 
kalbės “Vilnies” redaktorius L. 
Prūseika. —• Kom. (183-184)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį ir Sekmadienį, rugpjū

čio 8 ir 9 dd., Regent Teatre, (Elm 
St.) bus rodoma Sovietų Sąjungos 
Filmos ir Karo žinios. Dvi filmos 
bus: "Vieną Dieną Sovietų Sąjun
goje” ir “Tanya.” Prirengime šių 
filmų parodymui vvorcesteriečiams, 
rūpinasi vėlesniais laikais susidaręs 
Intelektualų Komitetas, supažindi
nimui amerikiečių su Sovietų Są
jungos žmonių gyvenimu, kultūra ir 
jų vaidinamą milžinišką rolę šiame 
kare. Jie šios filmos garsinimus 
šiaip pradeda: “Every Alert Ame
rican Should Know More About 
Russia, Our Fighting Ally.” Dėkite 
pastangas pamatyti, Ir paraginkite 
kitus. Paveikslai bus rodomi nuo 
1-mos vai. dieną iki 11 vai. vakaro 
per abi dienas. (183-185)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 7 d., 7:30 v. 
vak. Prašome narių dalyvauti susi
rinkime, svarstysime svarbius klau
simus ir kaip geriau prisirengti prie 
pikniko, kurį ruošia 8 tautų išrink
tas komitetas, lietuviai ir atstovau
ja. — V. Zelin. (182-184)

WORCESTER, MASS. ‘
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 6 d., 8 v. v., 29 Endicott 
St. Prašau visų dalyvauti, bus daug 
naujų reikalų. — J. M. Lukas, Sekr.

(182-183)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
\ Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
i Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Massachusetts Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybos Piknikas

Ir Labai Svarbus Pasitarimas, 
Kuriame Dalyvaus ir Drau

gas A. Bimba
Rugpj. 8 ir 9 dd. Montello, 

Mass., Tautiškam Parke įvyks 
metinis piknikas, j kurį suva
žiuos apie pora tūkstančių 
Mass, valstijos geriausių lietu
vių ir lietuvaičių, šeštadienį 
bus smagūs šokiai prie garsios 
Steponavičiaus orkestros. Šo
kiai prasidės 8-tą vai. vakare.

Sekmadienį bus puiki dainų 
programa,kurią pildys Nor- 
woodo Vyrų Choras, vadovy
bėj W. Patrick, Montello Liuo- 
sybės Choras, vad. George 
Steponavičiaus, taipgi Montel
lo Moterų Grupė, vad. G. Ste
ponavičiaus. Įspūdingą pra
kalbą pasakys draugas Anta
nas Bimba iš Brooklyn, N. Y. 
Taipgi Steponavičiaus orkes
trą linksmins publiką su pui
kiomis polkomis.

Rugpjūčio 9 d., 12-tą va
landą dieną, įvyks visų Mas
sachusetts pažangiųjų lietuvių 
veikėjų pasitarimas veikimo ir 
organizaciniais reikalais. Bus 
patiektas planas mūsų Mass, 
valstijos lietuvių veikimui ru
denio ir žiemos sezonams. Tą 
planą suvažiavę iš kolonijų 
veikėjai apsvarstys ir gal su 
pagerinimais priims, ir pagal 
iš kalno sudarytą programą 
pradėsim rengtis prie pasek
mingo veikimo. Draugas A. 
Bimba dalyvaus tame pasita
rime.

Todėl yra labai svarbu, kad 
iš kiekvienos lietuvių koloni
jos nors po vieną pilną maši
ną atvažiuotumėte 12-tą va
landą dieną į Montello, į Lie
tuvių Tautišką Parką. Pasita
rimas tęsis tik dvi valandas, 
nuo 12 iki 2-rai valandai. O 
nuo antros valandos prasidės 
piknikas ir veikėjai turėsim 
stoti prie darbo. Būtinai turė
tų dalyvauti šių organizacijų 
apskričių komitetų nariai:
UžPLUKDe NACIAM KE

LIĄ Į KAUKAZĄ
London, rugp. 4. — Rusai 

susprogdino Manych upės 
tvenkinį ir užliejo jos klo
nį, kad sustabdžius šarvuo
tą nacių kariuomenę į šiau
rius nuo Salsko, vakarinėje 
Kaukazijoje, kaip skelbia 
anglų radijas.

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

varo laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................. 85c
Vyriškumo Pataisymas ............. 85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c 
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais ....... $1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių

maldos su paveikslėliais ....... 50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ............................ $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų .....................................  20c

Kantri Alena .............................  25c
Pranašavimai Mikaldos ............. 25c
Marių Duktė .............................  25c
Duktė Pūstynese ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .............   25c
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ........................   35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iŠ jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusk ................ $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ............................... $1.25
Kabalas ....................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ................  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

LDS, Lietuvių Literat. Draugi
jos, Meno Sąjungos, Pažangių
jų Lietuvių Tarybos, Moterų 
Apšvietos Kliubų ir tų pačių 
organizacijų kuopų valdybos 
nariai. '

Dar kartą prašau visų kolo
nijų veikėjų, moterų, ir vyrų, 
dalyvaukite tame svarbiame 
pasitarime. Svarstysimi 1) 
Kaip mes, lietuviai, galime pa
gelbėti karą laimėti prieš žvė
riškąjį fašizmą. 2) Kaip mes 
geriausiai galime padėti Lietu
vai išsilaisvinti. 3) Sustiprini
mas ir praplėtimas Meno jėgų 
mūsų valstijoj. 4.) Supažindi
nimas Amerikos lietuvių su da
bartine Lietuvos padėčia. 5) 
Išrinkimas kongresmanų - se
natorių, valstijos ir miesto val
dininkų, kurie padėtų mūsų 
prezidentui F. D. Rooseveltui 
karą laimėti ir užtikrinti pa
saulyj visiems laikams taiką 
ir laisvą gyvenimą.

Pažangiųjų Lietuvių 
Tarybos Pirmininkas, 
Jonas Grybas.

Peoria, Ill.
Traktorių Darbininkų 

Atsiekimai
Caterpillar tankų ir trakto

rių dirbtuvė eina visu smar
kumu. Darbininkai įtemptai 
dirba, kad kuo daugiausiai 
produkcijos išleisti, šeši dar
bininkai astižymėjo savo rū
pesčiu, kad greičiau apginkla
vus šalį. Vieno darbininko pa- 
vyzdis statomas pavyzdžiu vi
sos šalies darbininkams.

čia pasirodė pirmas laik
raštukas, leidžiamas bendrai 
darbininkų ir kompanijos. Su
trumpintai laikraštukas už
vardintas “W0W,” nuo žo
džių “Win On Work.” Laik
raštukas leidžiamas tikslu su
pažindinti visos dirbtuvės dar
bininkus, kaip veikia bendrai 
kompanijos ir darbo komitetas 
taip vadinamoj kovoj už pro
dukciją, ir kokios kiekvieno 
darbininko užduotys tame 
klausime.

Ant pirmo laikraštuko pus
lapio matosi paveikslas ben
dro darbininkų ir kompanijos 
komiteto. Toliau seka aštuo- 
nių punktų programa to ko
miteto bendrai išdirbta. Toliau

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-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

F.W.Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway }
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Šateikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

indorsavimai karo produkci
jos vajaus. Indorsuojama du 
unijos atstovai ir vienas kom
panijos atstovas, būtent: Fo
rest Commings prezidentas 
United Farm Workers (CIO) 
local 105; L. D. Elwell prez. 
Peoria Association of Pattern 
Makers League (AFL) ir Ca
terpillar Tractors kompanijos 
prezidentas, Louis B. Neumil- 
ler.

Aštuonių punktų programą 
bendrai išleido Lyman C. 
Thunfors nuo kompanijos ir 
Otto Cook darbininkų atsto
vas. Tie astuoni punktai yra:

1. Taupyti darbo įrankius 
ir materiolą.

2. Užsilaikyti sveikai—dirb
ti saugiai.

3. Kasdieną būti prie darbo 
reguliariai paskirtu laiku.

4. žiūrėti, kad visi dirbtų ir 
neleistų mašinų veltui nei mi
nutei.

5. Skaityti vienu iš bendro 
tymo, nes kompanija laimi.

6. Visuomet žinoti, kokią ro
lę tavo dirbtuvė lošia karo pa
stangose.

7. Prisidėti su savo sumany
mais, kad pakelti produkciją.

8. Dirbti dėlei pergalės.
Darbininkai į bendro komi

teto sumanymus gražiai atsi

MATEUŠAS SIMONAVICIUS 
OU Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "fy'lk

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyn©, užeikite susi
pažinti. 

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai 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 
' ■ - ..... ■ ■

liepia. šimtai jų jau pridavė 
raštiškų sumanymų ir visi tais 
sumanymais vienaip ar kitaip 
prisideda prie darbo našumo 
pakėlimo.
“Shop Stewards” Reikalauja 

Antro Fronto
Pereitą savaitę savo regu

liariame susirinkime darbinin
kų išrinkti “shop stewards” 
išleido deklaraciją. Varde 10,- 
000 narių jie prašo preziden
to Roosevelto atidaryti antrą 
frontą tuojau. Savo deklara
cijoj jie pareiškia: “Atidėlio
jimas antro fronto didina pa
vojų mūsų šaliai ir laisvei. 
Mes turime kareivius, šautuvus 
ir produkciją. Naudokimės 
jais iki nevėlu.

“Ko gi mes laukiame? Už- 
baigkime su nacių žvėrimis 
1942 metais!”

Pereitą penktadienį čia įvy
ko didelė Pergalės Paroda. 
Tai buvo pirmas bandymas su
vienyti visus šio miesto (Peo
ria) gyventojus karo pastan
goms. Parodoj matėsi didelis 
būrys Caterpillar darbininkų, 
lokalo narių, šeštadienį buvo 
“tag day” sukėlimui lėšų ka
ro pagalbai. Tas irgi iki šiol 
nebuvo bandoma pas mus. Vis
kas gražiai pasisekė.

Peoria Pilietis.
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šeStas Puslitpjt

Už Stiprias Šviesas Baus'
Pinigiškai ir Kalėjimu ’

New York o miesto policijos

Vienuolika Lietuvių Motery Baigė Pirmos 
Pagalbos Raid. Kryžiaus Kursus

Valdžia Uždarė Tautin. (Ginkaus) Fondą viršininkas Valentine įsako, 
kad po saulės nusileidimo visi 
automobilistai važinėtų ne

Ankstokai pavasarį būrys 
Brooklyno lietuvių moterų, 
vienuolikos savaičių laikotar
pyje, rūpestingai studijavo 
Pirmos Pagalbos kursą. Bai
gusios savo triūsą su nekan
trumu laukė pasekmių — ar 
visoms pavyks gauti paliudi
jimas, kad jau ganėtinai toms 
pareigoms būti pasiruošiusio- 
mis.

Šiomis dienomis, per Brook- 
lyno centralinį Raudonojo 
Kryžiaus ofisą, gauta Pirmos 
Pagalbos paliudijimai seka
moms: K. Petrikienė, Mary 
Sinkus, Elsie Gasiūnas, Emily 
Klimas, Aida Bernotaitė, He
len Andriuškevičienė, O. Dep- 
sienė, G. Marcinkienė, R'. 
Goldman, Julija Lazauskienė, 
Ona M. Jones, Adelė Pakal
niškis, Helen Zablackas.

Pirmosios Pagalbos klasė 
buvo suorganizuota Moterų 
Apšvietus Kliubo pastangomis. 
Moterys, kurios naudojosi į- 
steigta klase, giliai dėkingos 
Raudonajam Kryžiui už su
teiktą joms galimybę pra
mokti duoti pagalbą nelaimė
je. Kelioms, kursą lankiusioms, 
jau teko savo patyrimus prak
tikoje išbandyti.

Ruoš Kraujo Davėjų Grupę
Pasidžiaugusios savo atsiek

tais laimėjimais studijuojant 
pirmąją pagalbą, moterys pa
siryžo tarpe Brooklyno lietu
vių suorganizuoti buri sveikų 
moterų ir vyrų kraujo davi
mui, ko yra labai reikalinga, 
idant dauginus užtikrinus mū
sų šalies karių gyvastį ir svei
katą. Pirmutinėmis kraujo da
vėjomis pasiryžo būti lankiu

sios Pirmos Pagalbos kursą.
Dabar Brooklyno lietuvių 

organizacijos ir pavieniai as
menys rūpinasi padovanot 
Raudonajams Kryžiui ambu- 
lansą. Kiek teko nugirsti, tai 
Ambulanso Nupirkimui Komi
tetas deda pastangas, idant 
darbas būt baigtas su pabai
ga šio mėnesio.

Moterys tarėsi su Raudonojo 
Kryžiaus atstove ir sąryšyje 
su ambulanso įteikimu, nori
ma, kad juo didesnis lietuvių 
būrys susiorganizuotų kraujo 
davimui. Kraujo davimui cen
tras bus paruošta lietuviais ap
gyventoje vietoje, taip, kad 
nesusidarytų bereikalingo va
žinėjimo. Kiekvienas vyras ar 
moteris, tarp 21 ir 60 motų 
amžiaus, gerame sveikatos 
stovyje, labai lengvai gali duo
ti vieną pantę kraujo. Sveikam 
žmogui duoti pantę kraujo jo
kio nesmagumo nesudaro. 
Taipgi, kurie jau yra davę 
kraujo, aiškina, kad ir skaus
mo jokio nereikia pakęsti.

Brooklyno Raudonojo Kry
žiaus skyrius atsišaukia, kad 
jiems nuskirta kvota yra 2,000 
pančių kas mėnuo. Lietuviai 
abelnai yra stiprūs žmonės, 
todėl šiame svarbiame momen
te, kiekvienas ir kiekviena pri
valom rimtai susirūpinti, idant 
atliktume ir šią svarbią už
duotį, greitesniam karo laimė
jimui.

Kurie galit aukot kraujo, 
esat prašomi priduot savo var
dą ir antrašą dienraščio “Lais
vės” antrašu, o jums bus pra
nešta, kur ir kokiu laiku pri
būti. Žmona.

Kada Lietuvoj 1940 metais 
įsisteigė tarybinė santvarka, 
tai į Berlyną sugužėjo visokį 
smetonininkai ir lietuviški hit
lerininkai. Amerikoj jų vien
minčiai organizavo visokius 
fondus, įregistravo juos Wa
shingtone, rengė parengimus, 
prakalbas, rinko aukas “siųs
ti į Lietuvą.”

Brooklyne vienas tokis fon
das buvo suorganizuotas var
du Lietuvių Tautinis Fondas 
(Lithuanian National Fund), 
kurio pirmininku yra J. Cin
kus, vice pirmininke Violeta 
Tysliavienė, antru vice pirmi
ninku Helen A. Jurgėla, se
kretorium Vincas F. Jankaus
kas, finansų sekretorium po-

nia Anna Lapienė ir iždininku 
Juozas G. Sagevičius.

Brooklyne buvo surengtas 
susirinkimas, liepos mėnesį, 
1941 metais, kuriame kalbėjo 
eilė smetonininkų, iš kur pa
siuntė Lietuvos Kvislingams 
sveikinimus ir rinko aukas.

Jungi. Valstijų Valstybės 
Departmentas praneša, kad 
tas Ginkaus vadovaujamas 
fondas uždarytas, arba jo įre
gistravimas atšauktas birželio 
30 dieną, 1942 metais už su
laužymą tvarkos ir taisyklių.

Reiškia, tas fondas daugiau 
neturi jokios teisės rengti ko
kius parengimus ir aukas rink
ti. Vyriausybės atskaita pa
rodo, kad fondo ižde dar yra 
$231.84 pinigų.

greičiau, kaip 20 mylių į va
landą, o ant kampų 10 mylių. 
Važinėti turi tik su parkinimo 
šviesomis. Kas neprisilaikys 
taisyklių, tai už pirmą prasi
kaltimą bus baudžiamas $2, 
vėliau daugiau, taip, net iki 
$50 už prasikaltimą ir 30 die
nų kalėjimo.

Kom. Partijos Konvencija
“N. Y. World-Telegram” 

praneša, kad New York o vals
tijos Komunistų Partijos kon
ferencija įvyks rugpjūčio 28 
d., Manhattan Center, 34th 
St., New Yorke, dalyvaus apie 
500 delegatų iš visos valstijos.

Hitlerininkams Atima Amer. Pilietybę
Valdžios advokatas M. F. 

Correa įteikė teismui prašymą, 
kad būtų atimta iš devynių 
nacių Amerikos pilietybės po- 
pieros. Tie devyni yra areš
tuoti kartu su kitais 28 na
ciais iš fašistų organizacijos, 
kuri vadinasi German-Ameri
can Bund.

Kada žmogus p a t a mpa 
Jungtinių Valstijų piliečiu, tai 
jis prisiekia, kad atsisako nuo 
pirmesnės savo pilietybės. Pa
sirodė, kad areštuoti naciai 
neapkenčia Amerikos, kad jie 
yra ištikimi Hitleriui ir jo raz- 
baininkų saikai.

Kari Eppeler tiesiai pasakė: 
“Aš neisiu kariauti prieš Vo
kietiją, Italiją ir Japoniją!” 
Ir sakė, būk Hitleris teisingą 
karą veda. Kitas nacis Carl 
Laekhe prezidentą Rooseveltą 
vadino “Rosenfelt,” “komunis
tu” ir sakė: “Ameriką turėtų 
valdyti Lindbergas ir Coughli- 
nas”... Gi Ernest H. Kahr 
sakė: “Aš spjaunu ant Ame
rikos pilietybės popierų.” Ir 
taip panašiai. Tokiems nacių 
gaivalams ne tik atimti pilie
tybę, bet reikia juos pristatyti 
kalėjime prie sunkių darbų,.

Išleido Devynis Milionus 
Dolerių Žydų Pagalbai

Amerikos žydų Komitetas, 
kuris rūpinasi teikti savo tau
tiečiams pagalbos užsienyje, 
pranešė, kad per 1941 metus 
tam tikslui išleido net $9,285,- 
000. Jis šelpė žydus 52-jose 
skirtingose šalyse. Tarpe kit
ko, pinigų buvo pasiųsta dėl 
2,000,000 Lenkijos pabėgėlių, 
kurie yra Sovietų Sąjungoje, 
o jų tarpe yra 60,000 žydų 
tautos žmonių.

Thomas J. Reid džiaugiasi 
gavęs dirbtinius visus dantis. 
Bet kas dar įdomiau, kad jis 
juos “gavo per kabelį iš Ai
rijos.” Mat, jq sūnus ten yra 
Amerikos armijoj ir jam pri
siuntė kabeliu pinigų nusipirk
ti dantis.

Nepavykus Tapti Aktore, 
Mergina Nusižudė

Dvidešimt keturių metų mer
gina Janet D’Arcy rasta Yon- 
kers’e nusižudžius pasisamdy
toj mašinoj. Motoro dujas ji 
įvedus vidun gumine žarna, 
uždarinėjus langus ir suplėšy
tais savo drabužiais užkamšius 
mašinoj plyšius ir taip užsidu- 
sinus.

Vienintelis jos siekis gyveni
me, kaip pasakojęs jos brolis 
Eugene, gyvenantis Dover, N. 
H., buvęs būti scenos aktore. 
Tų progų jieškodama ji atvy
kus ir New Yorkan. Gyveno 
52 W. 57th St.

Gazolino Būtlegeriai

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK 

RICHMOND HILL, N. Y. 
LDS 13kp. susirinkimas {vyks 

rugpjūčio 7 d., 8 v. v. Buzelio sa
lėje, Atlantic Avė., kampas Cres
cent St. Visi nariai dalyvaukite. — 
M? Misevičienė, Sekr. (182-184)

MASPETH, N. Y.
LDS 14-tos kuopos susirinkimas 

jvyks šiandien, ketverge, rugpjūčio 
6-tą, 8-tą valandą vakare, Zabiels- 
klo svetainėj. Visi nariai būkite. 
Girdėsime delegatų raportą iš suva
žiavimo.— A. P.

Gazolino sutvarkymo įstai
gos patyrė, kad tūli Brookly
no gazolino pardavėjai ima 
kyšius ir duoda po 6-šis galio
nus vietoj keturių už kuponą. 
Kartu yra vis daugiau kalba
ma, kad pardavinėjamos ne
tikros knygelės su gazolino 
kuponais. Vyriausybės įstai
gos įspėja, kad kaip netikrų 
knygelių pasigamintoj ai, taip 
ir jų pirkikai bus baudžiami 
po 10 metų kalėjimo ir po 
$5,000 piniginės bausmės.

Maspeth, L. L
Nepamirškite Mūsų 

Išvažiavimo
Kaip maspethiečiai, taip ir 

brooklyniečiai prašomi daly
vauti mūsų gražiame išvažia
vime, kuris įvyks sekamą sek
madienį, rugpjūčio 9 dieną. Jis 
įvyks gražioje giraitėje prie 
Alley Pond Parko, kur mes 
jau ne kartą turėjome savo iš
važiavimus.

Atvykę čion, jūs gražiai pa
silsėsite, pasišnekėsite, — o 
šiandien pasikalbėjimams yra 
daug temų, — pasišoksite ir 
galėsite sočiai užkąsti ir išsi
gerti.

Visus kviečia. Rengėjai.

V. Zailskas Parvyko 
Pas Tėvus Vakacijom

V. Zailskas ištarnavęs 11- 
ką metų Amerikos kariuo
menėj parvyko pas tėvus va- 
kacijoms. V. Zailskas apsisto
jo 35 Scholes St., Brooklyne. 
Jis dalyvavo pirmose kovose, 
kaip Japonijos samurajai už
puolė Ameriką. Jis jau daug 
matė ir patyrė šiame kare. Jo 
tėvai ir jis linksmas ir gėrėja- 
si visi kartu vakacijų proga. 
Po trumpų vakacijų jis vėl 
grįš į armiją. Linkėtina jam 
pasekmingai tarnauti mūsų ša
lies apgynimo reikalams.

K. J.

Daug Karo Slekerių
Federalis Investigacijos Biu

ras jau susekė Amerikoj 100,- 
000 vyrų, kurie yra sulaužę 
registracijos taisykles. Didelė 
didžiuma atsitikimų išaiškin
ta, kaipo klaida arba nepaisy
mas, bet 1,200 prasikaltėlių 
jau pasiųsti į kalėjimą, o dar 
tik trys dešimtadaliai atsitiki
mų pilnai ištirta.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Iš seną 
naujus 
lUs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

' dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Serga Vincas Žvirblis
—O kur padėjai savo žvirb

liuką? —- užklausiau drg. 
Butkienės, pastebėjęs, kad Vin
cas už baro jau nebedirba.

—Serga, — atsakė draugė 
Sutkienė, — tik ką gavome 
nuo jo postkartę iš Veteranų 
Ligoninės, Bronxe.

(Kaip drg. Grabauskas in
formuoja, Vincui • padaryta 
operacija. Jis žada aplankyti 
žvirblį ir pranešti apie jį pla
čiau).

Reiškia, Vincas nesveikuo- 
ja ir randasi ligoninėj. Drau
gai linki jam greit pasveikt.

V. žvirblio vietoj dabar dir
ba Jonas Džiaksonas.

Automobiliaus vairuotojas 
Angelo Venunto iš Brooklyno 
skaudžiai sužeidė 7-nių metų 
mergaitę ant W. 45th St., New 
Yorke.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Stato Galingas Sirenas Per
sergėjimui nuo Atakų iš Oro

New Yorke įrengiamos ga
lingos sirenos persergėjimui 
apie priešo oro atakas. Viena 
iš galingų sirenų yra ant RCA 
namo, New Yorke, o kitą pa
statys Brooklyne. Ji yra 115- 
kos arklių jėgos ir atsieina $5,- 
500. Tokių galingų sirenų yra 
užsakyta 10 dėl mūsų miesto.

Jau Tik Vienuolika 
Pamokę

Choristai, Pabuskim iš Miego, 
Pabuskim Tuojau!

Kaip ir visais penktadie
niais, rytoj, rugpjūčio 7 dieną, 
įvyksta Aido Choro pamokos. 
Aido Choro 30 metų gyvavi
mo sukaktuviniam parengimui 
salė yra užsakyta ant 18 die
nos spalių. Taigi prie šios di
džiulės Aido Choro iškilmės 
prisirengti liko jau tiktai 1-1 
pamokų. Tai visai trumpas 
laikas. Todėl, stengkimės visi 
esanti, buvusieji ir nauji na
riai susirinkti ant kiekvienos 
pamokos.

Bruožai iš Aido Choro 
Biografijos

Aido Choras susikūrė, Vik
toro Januškos iniciatyva, rug
pjūčio 29 d., 1912 metais. Pir
moji valdyba buvo sekama: 
V. Januška, pirm.; užr. sekr., 
Pov. Baura; fin. raštin. Ona 
Megelinskaitė; mokytojas, Le
onas Ereminas; iždin. Bene
dikta Vaicekauskaitė.

Choras susitvėrė iš 8 narių

ir, kaip protokolai ir kiti do
kumentai rodo, labai sparčiai 
augo. Visur dalyvaudavo, kur 
tik būdavo užkviestas.

Vėliau bus paminėti tie vei
kėjai, kurie pasidarbavo cho
ro budavojime. Tarpe tų vei
kėjų labai žymią vietą užima 
Marytė ir Ona Vaicekauskai
tės. Choras labai pageidauja, 
kad jos ir vėl abidvi sugrįžtų 
ir vėl dirbtų, kaip ir seniau. 
Kviečiame ir kitus buvusius 
narius sugrįžti. Jau A. Velič
kas ir J. Nalivaika pasižadė
jo dalyvaut pamokose ir veikt 
chore.

Tai tiek šiuo tarpu apie 
Choro biografiją. Vėliau pasi
stengsime daugiau aprašyti, 
nors pilnos biografijos apra
šyti neįmanoma, o tik tiek, 
kiek galima gauti medžiagos 
iš protokolų ir kitų dokumen
tų.

Taigi, tėmykite tolesnius 
Choro veikėjų ir jo biografi
jos aprašymus.

A. Ch. Koresp.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

★ LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų Ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

THAT LEAVES MW UNSAID

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin- 
kimaH 1 a i kro- 
džių, ) a ik rodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir aidu brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin- 
ea.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

•3

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
17-jewel Prechlon move, 
men! .... $33.75

MERCEDES ... 14 Id. 
•olid yellow gold case, 
17-iewel Preciiton move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back. 15 jewels . $29.71

BOSITE 
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
"01 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

DŽIULEIRIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanom
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i GREEN STAR BAR & GRILL
1 LIETUVIŠKAS KABARETAS
|*****************
1 Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir
l pasišokti, užeina pas “Green Star Bar and Grill”,
X nes žino, kad visados bus patenkint^

<j>
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<|> Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį! <j>
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__

A

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givuiis

• • > Geriausias Alus Brooklyne
O J adresas*

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

~ BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698

<|>
<|>
X
<j>
<|>

l*-s- iX <l> <l> <l> <l> X <♦> X ♦

Lietuviui Rakandu Krautuve

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 SŪNAI

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

gerais patyrimais ir su 
akis, išrašome receptus,

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

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.
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