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Vien tik rumunų pietiniam 
rytų fronte krito keturi šimtai 
tūkstančių. Nacių krito daug 
daugiau.

Tie barbarai išžudė daug 
raudonarmiečių, bet jų pačių 
žuvo dar daugiau. Jų ta ofen- 
syva prie Juodųjų ir Azovo 
jūrų kaštuoja jiems neapsa
komai brangiai.
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Pagaliau Amerikos lakūnai 
pradėjo bombarduoti Hitlerio 
pozicijas Europoje. Tie mūsų 
arai atliks savo pareigas.

Mūsų marinai ir lakūnai 
pliekia priešą ant Saliamono 
salų.

Neužilgo visa mūsų karinė 
galybė pradės veikti. Priešas 
pažins jos jėgą.

Churchillo ir Stalino pasita
rimai Maskvoje užžiebė naują 
viltj visuose Amerikos patri- 
jotuose.

Jie pasvėrė visą karo situa
ciją ir išdirbo strategiją už
puolimui ant priešo.

Amerikos lakūnų pasirody
mas Europoje bus tiktai pir
mosios kregždės. Tai tiktai 
skautai, kurie ištiria priešo po
zicijas ir ruošia kelią užpuoli
mui ant jo.

Naciai Vėl Mėtėsi į (Ifensyvą 
Stalingrado Fronte; Siaučia 

Žiaurūs Mūšiai

Rytai ir Vakarai
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Rašo PETRAS CVIRKA
Maskva, rugpj. 12, INCONTNEWS

Dar niekada pirmiaus plėšikai ir skerdikai nemėgi
no teisintis, kad jie siekią kilnių dvasinių tikslų, žu-

Amerikiečiai su Tankais ir 
Kitais Pabūklais Atkakliai 

Kertasi su Naciais

Mažai mes teturime lietuvių 
moterų profesionalių. Visuo- 
menininkių, veikėjų iš jų dar 
mažiau.

■Neprasčiau saldžiai miega 
po savo vyrų “šiltais” skver
nais ir mūsų profesionalų žmo- 
no arba pačios. Miega vienos 
iš tinginio, kitos iš apsileidi
mo, trečios iš tamsybės.

Todėl juo labiau reikia pa
gerbti tas profesionalų žmo
nas, kurios nepamiršta mūsų 
tautos ir mūsų šalies reikalų. 
Tokių turime visai mažai, ta
čiau turime kelias.

Brooklyne turime Kateriną 
Petrikienę.

Detroite turime Uršulę Pa- 
levičienę, žmoną Dr. Palevi- 
čiaus, LDS daktaro kvotėjo.

Clevelande turime Jievą Si- 
manauskienę, Dr. Simans žmo
ną.

Paskutiniais laikais labai 
gražiai pasirodė Kristina Sta- 
nislovaitienė, Dr. Staneslow 
žmona. Ji yra Raudonojo Kry
žiaus veikėja. Dabar ji eina 
svarbias pareigas Russian War 
Relief Waterburio komiteto 
sekretorės.

Su šia veikėja pirmu sykiu 
turėjau garbę susipažinti ne
seniai Waterburio lietuvių pik
nike. Ir ten ji sušilusi darbavo
si parengimui, kurio visas pel
nas buvo skiriamas Chinijos ir 
Sovietų Sąjungos nuo karo nu- 
kentėjusiems žmonėms sušelp
ti.

Maskva, rugpj. 19. — Va
kar Sovietų kariuomenė bu
vo atmetus vokiečius kelias 
mylias atgal Kotelnikovo 
srityje, į pietų vakarus nuo 
Stalingrado ir atėmus iš 
priešų strategines aukštu
mas. Bet po kiek laiko na
ciai vėl perėjo į ofensyvą 
Kotelnikovo sektoriuje.

Tuo tarpu hitlerininkai 
taipgi pasigrūmė iš šiaurių 
vakarų kiek pirmyn Klets- 
kaja srityje, linkui Stalin
grado. Siaučia nuožmūs 
mūšiai abiejose vietose ir 
po nacių pirmutinių pasise
kimų, sovietinė kariuomenė 
vėl juos atremia. Ties 
Kletskaja užmušta 800 vo
kiečių, o ties Kotelnikovu 
— 600.

Kaukazo fronte vokiečiai 
nuo Mineralnyje Vody pasi
suko į pietus ir pasivarė 
pirmyn linkui Piatigorsko. 
Raudonarmiečiai įnirtusiai 
kovoja, atremdami vokiečių 
atakas.

Krasnodaro sek toriuje, 
Kaukazijoje, sovietinė ka
ri u o m e n ė kontr-atakavo 
grupę priešų, kurie buvo 
perėję per Kuban upę, ir 
sumušė batalioną hitlerinin
kų.

Piatigorsko srityje sovie
tiniai kovotojai tik viena
me sektoriuje sunaikino 
daugiau kaip 300 priešų.

Voronežo fronte verda 
kautynės tarp raudonar
miečių ir vokiečių gatvėse 
vienos apgyventos vietos. 
Hitlerininkai kenčia sun
kius nuostolius. Sovietiniai 
kariai paima jų ir nelais
vėn.. Šioje srityje raudon
armiečiai atėmė iš priešų 
eilę kariniai-svarbių punk
tų. . '

(Berlyno radijas sake, 
kad sovietinės jėgos smar
kiai atakuoja vokiečius ties 
Rževu, į šiaurių vakarus 
nuo Maskvos, ir Viazmos 
srityje, į pietų vakarus nuo 
Maskvos. Bet naciai sakosi 
atmušą Sovietų atakas.)

Vokiečiai Prarado 1,250,000 
Savo Karių per 3 Menesius 

Sovietiniame Fronte

Europos kataliku 43 vadai 
atsišaukė į Amerikos katali
kus. Jie ragina amerikiečius 
katalikus padėti į šalj visus 
savo prietarus ir nuoširdžiai 
paremti Sovietų Sąjungą šia
me kare.

Veikiausia mūsų klerikalinė 
spauda šituos vyrus paskelbs 
bedieviais ir prakeiks juos. 
Praeityje jinai taip padaryda
vo su visais, kurie užtardavo 
kovotojus prieš fašizmą.

Mes atsimename, kiek pra
keiksmų Šita spauda t paleido 
adresu Airijos kataliku kuni
go Flanigan, kuomet jis kal
bėjo ir agitavo už Ispanijos 
kovotojus prieš Franco, Hitle
rį ir Mussolinj.

Maskva. — Sovietų Žinių 
Biuras pranešė, jog nuo ge
gužės 15 iki rugpjūčio 15 d. 
vokiečiai sovietiniame fron
te neteko miliono ir 250 
tūkstančių karių. Iš to skai
čiaus buvo užmušta 480 
tūkstančių hitlerininkų; ki
ti pavojingai sužeisti bei 
nelaisvėn paimti.

Sovietinės jėgos per tuos 
tris mėnesius taipgi sunai
kino bei pagrobė 3,390 na
cių tankų, 4,000 kanuolių ir 
ne mažiau, kaip 4,000 orlai
vių.

Tuo pačiu laiku Sovietai 
nukentėjo šitokius nuosto

lius : 606,000 raudonarmie
čių buvo užmušta, sužeista 
ir dingo, arba nelaisvėn pa
kliuvo. Sovietai prarado 2,- 
240 tankų, 3,162 kanuoles ir 
2,198 orlaivius.

Lietuvos žmonės dar puikiai 
atsimena vokiečių pirmosios 
okupacijos laikus. Tai buvo 
sunkūs laikai. Kaizeriniai oku
pantai elgėsi taip žvėriškai, 
kaip dabar elgiasi naciški įsi
veržėliai.

Prieš kelias dienas “Laisvė
je” tilpo Jono Šimkaus trum
pas apsakymėlis iš 1918 metų 
vokiečių okupacijos Lietuvoje. 
Turime dar vieną Šimkaus 
apysaką apie tuos pačius lai
kus ir vokiečių siautimą mūsų 
gimtiniam krašte.

Ši apysaka vadinasi “Mes 
Esame Iš šventosios.” Ji irgi 
tilps “L&isvėje.”

Sovietų Orlaiviai Vėl 
Bombardavo Kelias 

Vietas Prūsijoje
LONDON, rugpj. 19. — 

čia girdėtas Berlyno radi
jas pranešė, jog Sovietų 
bombanešiai nakties laiku 
atakavo kelias vietas Ryti
nėj ir Vakarinėj Prūsi
joje. Naciai sakė, kad jie, 
girdi, nušovę žemyn du iš 
tų sovietinių orlaivių.

Hitlerininkai, kaip ir pa
prastai, nupasakojo, būk 
raudonieji lakūnai mažai 
nuostolių tepadarę.

Maskva. — Per du pas
kutinius mėnesius hitleri
ninkai sugabeno 22 divizi
jas savo kariuomenės iš 
Francijos, Holandijos ir 
Belgijos į frontą prieš So
vietus. Tame skaičiuje bu
vo dvi tankų divizijos.

dydami ir grobdami žmones. Bet hitleriniai banditai, 
kurie naikina Eiuropą ugnimi ir kardu, kurie sutrem
pė daugelio tautų nepriklausomybę ir pasmaugė tau
tinę jų kultūrą, kurie suardė brangiausius istorinius 
paminklus ir su žeme sulygino ištisus miestus; kurie 
išžudė ir dar kasdien tebežudo tūkstančius nekaltų 
žmonių, kurie sušaudė ir dar kasdien šaudo ir į kalė
jimus bruka šimtus žymiausių Europos mokslininkų, 
rašytojų, politikų ir artistų, — tie hitleriniai nenau
dėliai nesidrovi girtis, būk visa tai jie darą vardu 
“aukštesnės vokiečių kultūros.”

Aš, lietuvių rašytojas, kurio tėvynė vaitoja po įsi
veržėlių padu, kurio viengenčius hitlerininkai paver
gė ir stengiasi išplėšt iš lietuvių širdžių meilę savo ša
liai ir savai kultūrai, — aš, kaip ir mano draugai ra
šytojai, artistai, kompozitoriai ir visi mokslo ir lite
ratūros darbuotojai, puikiai pažįstu tą vokiečių įsiver
žėlių “kultūrą.”

Ką aš, dar kūdikiu būdamas, mačiau 1918 metais 
Lietuvoje, užimtoje kaizerio kariuomenės; kokią įsi
veržėlių “kultūrą” tada aš regėjau, tatai ir šiandien 
slegia mano atmintį, kaip baisus naktinis siaubas, ir 
to aš niekada neužmiršiu, kol tik gyvas būsiu.

Vokiečių žandarai plūkė valstiečius, grobė juos ir 
grūdo į verstinus darbus. Vokiečių kareiviai ištisas 
lietuvių šeimas apkrėtė ligomis, nuo kurių jos ir iš
mirė. Jie išplėšė ūkininkams paskutinį gyvulį ir pas
kutinę duonos plutą. Jie perpildė senuosius kalėjimus 
ir pristatė naujų. Jie tamson panėrė kaimus ir spe
cialiu įsakymu uždraudė lietuviams net dainuoti.

Kur vokiečiai įsiveržėliai, atlikdami savo “civilizaci
jos” misiją, nutiesė naujus geležinkelius, tai ant gele
žinkelių bėgių baltavo kaulai žmonių, kurie žuvo be
sta ty darni juos. Dieną ir naktį traukiniai, prikrauti 
Lietuvos medžių, privaryti galvijų ir Lietuvos sūnų 
ir dukterų, važiavo tais geležinkeliais į Vokietiją. Tie 
lietuviai ir lietuvės buvo statomi į prievartos darbus 
vokiečių amunicijos fabrikuose ir kasyklose.

Kuomet vokiečiai, pagaliaus, buvo priversti išsi
kraustyti iš Lietuvos, jie paliko įspūdingus įrodymus 
savo aukštesnės “kultūros” — jie paliko įvairius kan
kinimo įrankius: plakimo suolus, tam tikras reples na
gams plėšti ir rankoms laužyti, bizūnus, buožes, vo
kiškus vardus kryžkelių, gatvių ir kaimų — ir sifilį. 
Tai tokia būvo kultūra, įvesta vokiečių kaizerio ka
riuomenės į Lietuvą.

Hitleriniai banditai naudoja pamokas gautas nuo tų 
savo pirmatakų, įvedinėdami tokią “kultūrą” užka
riautuose Europos kraštuose ir užimtose Sovietų Są
jungos srityse, kad net kaizerinė “kultūra” ir laukinių 
žmogėdrų papročiai yra tik šešėlis, lyginti su žvėriš
ka nacių “kultūra.”

Vokiečių baronai ir Hitlerio buožės dabar verčia 
Lietuvą į savo koloniją. Fašistai įsiveržėliai stengia
si pridengt kruvinus savo darbus ne tik skraiste “aukš
tesniosios vokiečių kultūros,” bet taip pat ir drobule 
vakarų kultūros.

Hitlerio gizeliai per Kauno ir Vilniaus radiją ir per 
savo spaudą “aiškina” lietuviams, kad jie stovį ar
čiau vakarų, o toliau rytų. Tačiau niekam nėra pa
slaptis, jog šnekėdami apie “vakarų kultūrą,” hitleri
niai įsiveržėliai perša tik savo “kultūrą.”

Lietuviai kaupėsi kultūrines brangenybes ir vertin
dami jas, jie buvo įkvėpti visu tuom, kas yra pažan
gu, kilnu ir žmoniška, nežiūrint, ar tie kultūros laimė
jimai atėjo iš rytų ar vakarų. Ką tik žmogaus genijus 
sukūrė rytuose ir vakaruose, visa tai lygiai brangu lie
tuviui. Lietuviai myli Goethę ir Heinę, Puškiną ir 
Tolstojų, Bachą ir Beethoveną, Mussogorskį ir Čai-. 
kovskį, Humboldtą ir Kochą, Timiriazevą ir Pavlovą 
ir vertingus vardus ir darbus kitose šalyse.

Lietuviai pasirinko elektros šviesą vietoj balanų 
(Tąsa 5-me puslapyj)

i

LONDON, rugpj. 19. — 
Stambus būrys anglų, kana
diečių ir amerikiečių ka- 
rių-smarkuolių anksti tre
čiadienio rytą įsiveržė į 
šiaurinę Franci ją, srityje 
Dieppe, prieplaukos miesto, 
60 mylių skersai jūrų van
dens nuo Anglijos. Ame
rikiečiai ir anglai įsigabe- 
no tankus ir įvairius kitus 
pabūklus. Įsiveržime daly
vavo ir grupė Laisvųjų 
Francūzų.

(Šiuos žodžius berašant, 
radijas praneša, kad tebe
verda smarkus mūšis tarp 
įsiveržusios talkininkų ka
riuomenės ir vokiečių. A- 
merikiečiai ir anglai kovoja 
po priedanga gal kokio 
tūkstančio savo orlaivių, 
šimtai Hitlerio orlaivių 
stengiasi pramušt talkinin
kų orlaivių “stogą,” kad 
paskui lengviau būtų na
ciams atakuot Jungtinių 
Tautų kariuomenę.)

Amerikiečiai ir anglai iš
sikėlė i kelias iš anksto pa
sirinktas vietas.

Kai kur jie tuojau susi
dūrė su smarkiu pasiprie
šinimu iš nacių pusės. Vie
na talkininkų grupė iš pra
džių buvo atmušta, bet pas
kui atakavo vokiečius ir 
šturmu užėmė pajūrio ruož
tą.

Anglų kariai-“komandai” 
d e š i n i a j a me įsiveržimo 
sparne sunaikino bateriją 
vokiečių šešių kanuolių, su
sprogdino jų amunicijos 
sandėlį, atliko tam tikrus 
kitus žygius ir, pasiekus sa
vo tikslą, grįžo atgal.

Tuo tarpu talkininkų ka
riuomenė ir toliau vedė 
įnirtusius mūšius su naciais 
vidurinėje ir kairėje įsiver
žimo dalyse.

Ne tik laivais talkininkų 
kariuomenė atplaukė Fran
ci j on, bet, suprantama, ir 
orlaiviai buvo nuleista gru
pės parašiutistų užnugarėn 
nacių.

Šis Jungtinių Tautų žygis 
sumuša hitlerininkų pasa
ka, būk niekas negalįs pra- 
silaužt per pajūrinius nacių 
apsitvirtinimus.

Anglų radijas francūzų 
kalba kartotinai įspėjo šiau
rinės Francijos gyventojus, 
jog tai dar nėra tikras ar 
pastovus talkininkų įsiverži
mas ten prieš vokiečius; to
dėl civiliai francūzai dar 
neturi mestis atakon prieš 
nacius, nes hitlerininkai ga
lėtų išžudyti tuos francū- 
zus.

Anglų radijas taipgi sa
kė, jog dabartinis įsiverži
mas dar nėra antro fronto 
atidarymas prieš Hitlerį; 
jis teigė, kad, girdi, šis žy
gis neturįs nieko bendra su 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Churchillo susitarimu 
su Stalinu.

Anglai įspėja, jog tai yra 
tik laikinas veiksmas, turįs 
šitokius tikslus — sunaikint 
kaip galint daugiau priešų 
apsigynimo punktų, išban
dyt nacių jėgas ir patirt ga
limybes tikro busimojo įsi
veržimo.

Kada anglų komandai, 
kanadiečiai ir amerikiečiai 
atakavo hitlerininkus Diep
pe srityje, šiaurinėj Fran
ci joj, tuo tarpu Sovietų 
bombanešiai bomba rdavo 
Rytinę ir Vakarinę Prūsiją, 
370 mylių i vakarus nuo 
rubežiaus, o Anglijos bom- 
biniai orlaiviai pleškino vo
kiečių fabrikus, kalinius 
punktus ir geležinkelius 
šiaurinėje Vokietijoje.

Amerikiečiu oficieriai už
klausė saviškių kareivių: 
Kurie liuosnoriai norėtų 
dalyvaut užpuolime ant na
cių išvien su anglų koman- 
dais. Ir tuojaus toks didelis 
skaičius amerikiečių karių 
prašėsi leist juos į ataką 
prieš vokiečius, kad negali
ma buvo jų visų ir priimt į 
šį apribotą žygį. Tie ame
rikiečiai vadinasi “Reindže
riais.”

(Nacių radijas paskelbė, 
kad talkininkų kariuomenė 
plačiu frontu su tankais ir 
orlaiviais įsiveržė į šiauri
nę Franci ją. Hitlerininkai 
pasakojo, būk jie jau už
mušę šimtus įsiveržusių ka
rių. Vokiečiai per Berlyno 
radiją taip pat gyrėsi, būk 
jie nuskandinę bei padegę 
kelis talkininkų transporto 
laivus pirma, negu šie pa
siekę Francijos krantus. — 
Niekas nepatvirtina šio 
priešų pranešimo.)_
Amer. Lakūnas Nuskan- ] 
dino Naciy&bmariną j

Rio de Janeiro, rugpj. 119. 
—Rombiniai Jungtinių Val
stijų orlaiviai medžioja na
cių submarinus jūrose ties 
Brazilija; ir amerikinis 
bombanešis, koma nduoja- 
mas kapitono J. Lacey, nu
skandino vieną fašistų sub- 
mariną už 50 mylių nuo 
Brazilijos krantų.
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Maskvos Konferencija
Niekas šiandien neginčys, jog Angli

jos ministerių pirmininko Churchillo 
konferencija su premjeru Stalinu Mas
kvoje yra vienas iš svarbiausiųjų įvykių 
šiemet. * Be abejo, Mr. Churchillą vertė 
vykti Maskvon gyvas reikalas, — krizis, 
pasireiškęs Rytų Fronte, kuris yra tiek 
pat Tarybų Sąjungai svarbus, kaip ir 
Anglijai ir Amerikai.

Gegužės ir birželio mėnesiais Moloto
vas lankėsi Anglijoj ir to pasėka buvo 
ta, kad tarp Anglijos ir Tarybų Sąjun
gos buvo sudaryta 20-ties metų sutartis. 
Ten pat buvo prieita prie susitarimo ati
daryti antrąjį frontą Europoje. Paskui 
Molotovas atvyko Washingtonan pas 
prezidentą Rooseveltą. Čia taipgi buvo 
susitarta atidaryti antrąjį frontą šiemet.

Tačiau, kai Molotovas grįžo Maskvon, 
į Washingtona pribuvo ChurchilĮas ir čia 
tarėsi su prezidentu Rooseveltu. Ką jie
du tarė, niekas iš “paprastų žmonelių” 
nežino, — žino tik tie žmonės, kurie 
glaudžiai veikia su prezidentu ir Chur- 
chillu.

Po tų pasitarimų, tačiau, antrojo 
fronto atidarymo vis nebuvo, nors mi
lijonai žmonių Anglijoje ir Amerikoje 
jo reikalavo, nors dėl to labai nekantra
vo raudonarmiečiai, didvyriškai kovoją 
prieš pasaulio neprietelių, Hitlerį.

Kilo nepasitikėjimų ir nepasitenkini
mų — nepasitenkinimų tiek Amerikoje, 
tiek Anglijoje, tiek Sovietų Sąjungoje. 
“Kodėl antrasis frontas neatidaromas?” 
ne vienas klausė. “Kodėl tas žygis vilki
namas?” Ne tik “paprasti” žmonės tuos 
klausimus statė, bet ir spaudos kores
pondentai, bendradarbiai, radijo komen
tatoriai. Ypačiai dėl to sielojosi Ameri
kos spaudos korespondentai Tarybų Są
jungoje. Kitais žodžiais, atrodė, kad “ne 
viskas eina taip, kaip turi būti.”

Tuo pačiu sykiu, Hitleris, sukoncen
travęs visas savo jėgas, prasiveržė į 
pietryčius Rytiniame Fronte. Jis užgro
bė Rostovą, jis pradėjo prasimušti į 
Kaukazą ir pastatė pavojun Stalingra
dą.

Reikėjo kuoveikiausiai dalykus išsiaiš
kinti. Reikėjo greit juos sukoordinuo- 
ti taip, kad, iki ne vėlu, būtų pradėti 
bendri veiksniai bendram tikslui pasiek
ti.

Na, ir dėl to, matyt, ChurchilĮas su žy
miais ir aukštaisiais karininkais ir spe
cialus prezidento pasiuntinys, Harrima- 
nas, su amerikiniais aukštais karinin
kais, nuvyko tartis su Stalinu.

Ką jie nutarė? Smulkmenų, aišku, 
mes nežinome ir jos nereikia mums da
bar žinoti. Bet Maskvos pareiškimas sa
ko, jog konferencija praėjo draugiškoje 
nuotaikoje, jog nutarimai, padaryti kon
ferencijoje, atatinka dvasiai tų nutari
mų, kurie buvo padaryti Londone ir 
Washingtone, kai ten lankėsi Molotovas. 
Komunikatas sako, jog hitlerizmas ir 
jam panašūs režimai turės būti sunai
kinti, nepaisant visko.

Dabar del Maskvos konferencijos yra 
visokių aiškinimų, visokių nuomonių. 
Vieni mano, kad antrasis frontas Euro
poje bus greit pradėtas, kiti mano, kad 
bus pradėti griežtesni veiksmai Artimuo
se Rytuose, — girdi, Amerikos ir Angli
jos jėgos stosiančios ginti Kaukazą, jei 
jam rimtas pavojus susi darytų.

Kaip ten bus, greit pamatysime. Šiuo 
metu mums, kaip ir visiems fašistinės 
Ašies priešams, labai \svarbu yra-tas: 
kuoveikiausiai pradėti didesnius kari
nius veiksnius prieš Hitlerį. Milijonai 
anglų ir amerikiečių karių, sutelktų 
Anglijos salose ir Šiaurės Airijoje, pri
valo būti pastatyti mūšin. Hitlerio govė- 
dos turi būti mušamos iš dviejų, mažiau-

frontų. Tik tuomet jis būtų galima

Ar Jie Vis Naciškai Barškės?
“Keleivis”, “Naujienos”, “Draugas” ir 

jiems panaši spauda nuolatos niekina 
Amerikos talkininkę Sovietų Sąjungą. 
“Naujienų” redakcija siekia kuodau- 
giausiai nesusipratimo paskleisti tarpe 
Jungtinių Tautų. Tatai yra Hitlerio dar
bas. Juk Hitlerio planas yra — padalinti 
ir sumušti.

“Naujienos” nuolatos zaunija, o kita 
pronaciška spauda joms turavoja, būk 
Sovietų Sąjunga neprileidžia Anglijos ir 
Amerikos karo specialistų susipažinti su 
Sovietų Sąjungos apsigynimo jėgomis.

Žinoma, tokio nusiskundimo nėra nei 
iš Anglijos, nei Amerikos militaristų pu
sės. Jie pilnai patenkinti, nes Anglijos ir 
Amerikos jau daug generolų buvo Sovie
tų Sąjungoj, tarėsi su Raudonosios Ar
mijos, Orlaivyno ir Laivyno vadais, buvo 
frontuose, matė apsigynimo reikalams 
dirbančius fabrikus ir suprantama pla
navo, kaip bendrai veikti prieš bendrą 
priešą.

Tokius faktus “Naujienos” ir jas se
kanti spauda paslėpė nuo savo skaity
tojų, bet nuolatos tauškė Hitlerio pro
pagandą, būk Sovietai “neatidengia” sa
vo kortų prieš savo talkininkus.

Dabar įvyko Maskvoj Sovietų Sąjun
gos, Anglijos, Amerikos ir kai kurių ki
tų Jungtinių Tautų atstovų konferenci
ja. Premjeras Churchill pirmu kartu ta
rėsi su Sovietų premjeru Stalinu. Kas į- 
domiausiai, kad ten dalyvavo vyriausi 
Anglijos militariniai žmonės, generolas 
Allan Francis Brooke, kuris yra vyriau
sias viršininkas Anglijos armijos, gene
rolas A. P. Wavell, komandierius vyriau
sių Anglijos jėgų Indijoj ir Artimuose 
Rytuose, Jungtinių Valstijų generolas 
Russell Maxwell, komandierius Ameri
kos jėgų Artimuose Rytuose ir daug kitų 
oro ir armijos Anglijos ir Amerikos ko- 
mandierių ir karo specialistų.

Jie konferavo su Sovietų, Sąjungos 
maršalais Borisu šapošnikovu, Klemen
su Vorošilovu ir kitais. Žinoma, jie pa
svėrė visas Jungtinių Tautų ginkluotas 
jėgas, kur, kada ir kaip jos turi veikti. 
Bet juk karo laimėjimas reikalauja tą 
laikyti slaptybėj, kol veiksmai bus pra
vesti gyveniman.

Maikopas ir Burma
Raudonoji Armija buvo priversta pa

sitraukti iš Kaukazo pakalnės Maikopo 
srityj. Maikopo srityj Sovietų Sąjunga 
turėjo žibalo versmes. Pirm Raudonajai 
Armijai pasitrauksiant, mašinerija ir 
net žibalo taupiniai buvo išvežta,o svirtys 
ir kiti prietaisai sunaikinta, sudeginta ir 
sugriauta. Vokietijos fašistai iš Maikopo 
negalės gauti žibalo per mėnesius laiko. 
O ir paskui, jeigu jie kiek įrengs žibalo 
traukimą, jeigu iki to laiko jie ten išsi
laikys, tai nuo Maikopo iki Vokietijos 
tolimas kelias, kurį daugelyje vietų puls 
Sovietų partizanai.

Kada palygini įvykius Maikopo srityj 
su žibalo versmėmis Burmoj, tai matai 
didelį skirtumą. Burmoj dar didesnes ži
balo versmes anglai buvo priversti palik
ti Japonijai. Ir kiek mus daviniai pasie
kė, tai versmės paliktos veik pilnoj tvar
koj. Japonijos imperialistai dabar nau
dojasi tuo žibalu kovoje prieš pačią Ang
liją.

.... . . ...................... —4..........—

Finai Atakuoja Amerikos Laivus
Mr. Thomas M. Johnson, rugpj. 6 die

ną Washingtone aiškindamas sunkią So
vietų padėtį, tarp kitko, rašo: “Ne vien 
Hitleris nacių spėkas naudoja prieš Ru
siją, bet ir savo pastumdėlius (“stoo
ges”), ir finus. Finliandija leidžia Vo
kietijai atakuoti mūsų laivus iš savo 
prieplaukų, ypatingai submarinams ir 
lėktuvams iš finų miaukiu. Tai taip fi
nai veda neva “apsigynimo” karo ofen- 
syvą prieš Rusiją ir mus.” i

Finliandijos fašistai yra bjauriausi 
savo krašto išdavikai. Jie Finliandiją 
pavertė į Hitlerio karo bazę ne vien prieš 
Sovietų Sąjungą, bet prieš visas Jung
tines Tautas.

-

Indija ir Mahometonai
Pirm šio karo ir jo pradžioj buvo ir te

bėra dar neišrištas Indijos nepriklauso
mybės klausimas. Jis dabar sudarė labai

(Tąsa)
Pasitraukdami iš ukrainie- 

tiškų Chudojarovo Novyj Li
man ir kitų Ševčenkos rajono, 
Charkovo srities, kaimų, vo
kiečiai iki pamatų sudegino 
tuos- kaimus ir visus iki vie
no išsivarė suaugusius gyven
tojus.

Katorginio darbo ir kon
centracijos stovyklų režimas 
vokiečių praktikuojamas taip 
pat ir jų pagrobtuose tarybi
niuose miestuose.

Taip, užėmę Kijevą, vokie
čiai suvarydavo darbams vi
sus civilinius gyventojus nuo 
11 iki 60 metų, be profesijos, 
lyties, sveikatos padėties, tau
tybės skirtumo. Ligonius, ku
rie negalėjo laikytis ant kojų, 
vokiečiai už praleistas darbo 
dienas baudė po 50 rublių už 
kiekviena diena.

Kitame Ukrainos mieste — 
Pi atich at k o j, D n i e pro petvorvs- 
ko srityje, vokiečiai suvarė 
visus gyventojus priverčiamie
siems darbams keliams remon
tuoti, versdami per parą dirb
ti po 20 valandų ir neduoda
mi nei duonos, nei vandens., 
Senius ir moteris, kritusius nuo 
nusilpimo, hitlerininkai mušė 
šautuvų buožėrrtis ir vertė dirb
ti su nieku nesiskaitydami, 
grasindami žiauriomis baus
mėmis ir sušaudymu.

Charkove okupantai nutarė 
atskirai pasityčioti iš vietinės 
ukrainiečių inteligentijos. Lap
kričio mėn. 5 diena buvo iš
leistas įsakymas visiems ak
toriams atvykti registracijai į 
Ševčenkos vardo teatrą. Kai 
artistai susirinko, jie buvo ap
supti vokiečių kareivių, kurie 
įkinkė juos į vežimus ir per 
gatves, kur daugiausia žmo
nių vaikšto, nuvarė vežti iš 
upės vandens.

Visose okupuotose srityse 
vokiečių vyriausybe pasodino 
vietiniais fašistiniais valdovais 
visokius niekšus iš hitlerines

partijos, kurie nesiskaito su 
jokiomis pilietinėmis teisėmis, 
su jokiais tautiniais gyventojų 
savumais ir kurie nori visus su
vokietinti ir sunaikinti nepa
tenkintus. Vokiečių valdžios 
organai daro visa, kad sunai
kintų visokias gyvavimo žy
mes Tarybinėje valstybėje 
klestėjusių respublikų — Uk
rainos, Belorusijos, Lietuvos, 
Latvijos, Estijos, Moldavijos. 
Vokiškieji grobikai žino, kad 
šitos tarybinės respublikos at
liko milžinišką darbą atgimi
mui ukrainiečių, belorusų, lie
tuvių, latvių, estų ir moldavų 
tautų, visokeriopam tautinės tų 
tautų kultūros išvystymui, 
taip, kaip tai padarė visos tau
tos, kurios gyvena Tarybų Są
jungoje broliškai bendradar
biaudamos. Bukapročiai fašis
tai dar įsitikins, kad suvokie
tinti ir pavergti tų tautų jiems 
niekuomet nepavyks. Vokiškie
ji grobikai nežino ribų savo 
pykčiui prieš laisvę mylinčias 
Ukrainos, Belorusijos, Latvijos, 
Lietuvos, Estijos, Moldavijos 
tautas. Naikinimas ukrainie
čių, belorusų ir kitų tautinių 
kultūrų, naikinimas tautinių 
paminklų, mokyklų, literatū
ros ir priverstinis gyventojų 
vokietinimas, be tautybės skir
tumo, visur lydi vokiečių oku
paciją su tuo pačiu nusikaltė
lišku dėsningumu, kaip ir plė
šimas, prievartavimas, padegi
mai ir masinės žudynės.

Savo pagiežišku rusų kultū
ros persekiojimu vokiškieji 
grobikai parodė visą vokiško
jo fašizmo niekšiškumą ir van
dalizmą. Pusantro mėnesio vo
kiečiai laikė okupavę visam 
pasauliui žinomą Jasnąją Po- 
lianą, kurioje gimė, gyveno ir

cių vandalai sugriovė, suteršė 
ir galų gale padegė. Didžiojo 
rašytojo kapas buvo okupantų 
išniekintas. Neberestauruoja
mos relikvijos, susijusios su 
Levo Tolstojaus gyvenimu ir 
kūryba, — rečiausieji rank
raščiai, knygos, paveikslai bu
vo vokiečių kareivių išvaginėti 
arba išmesti ir sunaikinti. Vo
kiečių karininkas Švarcas, į 
muziejaus bendradarbių pra
šymą liautis kūrenti krosnis di
džiojo rašytojo asmeniniais 
baldais ir knygomis, o tam 
naudoti esamas malkas, atsa
kė šitokiais žodžiais: “Malkos 
mums nereikalingos, mes su
deginsime visa, kas susieta su 
jūsų Tolstojaus vardu.”

Išlaisvinus tarybinei kariuo
menei gruodžio 15 dieną Kli- 
no miestą, buvo nustatyta, kad 
namas, kuriame gyveno ir kū-

re didysis rusų kompozitorius 
P. I Čaikovskis ir kuris tary
binės valstybės buvo pavers
tas muziejumi, buvo sudaužy
tas ir nacių karininkų bei ka
reivių apiplėštas. Pačiame na
mo-muziejaus pastate begėdiš
kieji okupantai įrengė moto
ciklų garažą ir jį kūreno rank
raščiais, knygomis, baldais ir 
kitais muziejiniais ekspona
tais, kurių dalis buvo dėl visa 
ko išvogta vokiškųjų atėjūnų. 
O nacių karininkai žinojo, kad 
jie tyčiojasi iš žymiausių rusų 
kultūros paminklų.

Istros miesto okupacijos me
tu, vokiečių kariuomenė įren
gė šaudmenų sandėlį garsiame 
sename rusų vienuolyne, kuris 
žinomas Naujosios Jeruzalės 
vardu, pastatytame dar 1654 
metais ir restauruotame 18- 
tame amžiuje didžiųjų archi- 
tektorių — Rastrellio ir Ka- 
zakovo. Naujosios Jeruzalės 
vienuolynas yra žymus istori
nis ir religinis rusų tautos pa
minklas ir žinomas, kaip vie
nas didžiausių ir gražiausių 
pastatų.

(Bus daugiau)

Viršlaikiai Reikia 
Dirbti

kūrė viepas didžiausių žmoni
jos genijų — Levas Tolstojus. 
Tą pragarsėjusį rusų kultūros 
paminklą, išvalytą Raudono
sios Armijos dalinių nuo oku
pantų gruodžio 14 dieną, na- iki šautuvo. Taigi

Daugelis dienraščio “Lais
vės” skaitytojų dirba apsigy
nimo’pramonėse ir dirba ilgas 
valandas. Susitikus skundžiasi, 
kad negali lankyti parengimų 
ir draugijų susirinkimų iš 
priežasties ilgų darbo valan
dų.

Nieko blogo, kad negalima 
būt parengimuose ar susirinki
muose iš priežasties darbo. 
Ginklų gaminimas nukovimui 
Ašies barbarų yra pirmoje 
vietoje. Keikia dirbti viršlai
kius, reikia gaminti kuodau- 
giausia ginklų. Aš pilnai ti
kiu, kad antras frontas bus 
atidarytas ir gal neužilgo. At
sidarius antram frontui plačia 
skale, Hitlerio pajėgos greit 
pradės smukti ir krikti. Ta
čiau antras frontas reikalauja 
daug visokių ginklų nuo laivo

dirbimas

PLAUKIA SUBMARINAS...
(Vietoj “Plaukia Sau Laivelis”)

Plaukia submarinas Amerikos link, 
Sėdi jame Fricas, dairosi aplink... 
Jis fašistams veža
Planus sabotažo,
Veža bombų, dinamito,
Maišą pinigų ...
Pro-nacinei spaudai veža jis raštų, 
Prieš Tautas Jungtines melų ir šmeižtų,

Ancevičiaus pono
Ir iš Lisabono,
Niekadėjams fašistėliams
Daug labų dienų ...
Fricui nepavyko su planais pasprukt, 
Mūs jūreiviai spėjo sprandą jam nusukt;
Dugnan vandenyno
Fricą nuskandino;
Niekadėjams fašistėliams
Baisiai nesmagu...

Prof. Krienas.

Šešių nacių sabotažninkų, prisiųstų į Ameriką vokiškais submarinais, lavonai ve
žami j lavoninę po to, kai sabotažninkai buvo nužudyti elektros kėdėse; stipri 
eile karių saugo ambulansus, gabenančius lavonus. Viskas atsitiko Washingtone.

daug nesmagumo Anglijai ir kartu vi
soms Jungtinėms Tautoms.

Indijos liaudis reikalauja laisvės. In
dija turi veik 400 milijonų gyventojų. 
Aišku, kad tokio krašto likimas ir nu
sistatymas negali būti ignoruojamas.

Gandhi ir jo intrigos tai nėra Indija ir 
Indijos liaudis. Gandhį ir jo artimus 
draugus reikia skirti nuo liaudies. Bet ir 
su pačia ..Indijos liaudimi yra vargo. In
dijos Kongresas, kuriame milžiniška di

džiuma yra indėnų, reikalauja nepriklau
somybės visi Indijai. i

Bet Indijoj yra apie 80 milijonų ma
hometonų, kurių vadas Ali Jinnah parei
škė, kad jis griežtai priešingas tokiai In
dijos nepriklausomybei, kokios Indijos 
Kongresas reikalauja. Mahometonai rei
kalauja sau nepriklausomybės taip pat. 
Su jais prisieina skaitytis, nes mahome
tonais apgyventi veik visi Artimi Ry
tai.

viršlaikių yra labai svarbus 
dalykas mūsų šalies ir jos tal
kininkų karo laimėjimui.

Spaudą ir organizacijas 
viršlaikius dirbantieji žmonės 
gali paremti aukomis. Nors 
dalį viršlaikiais uždirbtų pini
gų reikia paaukoti visuomeni
niams reikalams. Svarbiausia 
Raudonajam Kryžiui ir spau
dai.

Vis skaitlingesni atsiliepi
mai į spaudai finansinės pa
ramos reikalą. Waterbury, 
Conn., spaudos paramai buvo 
surengtas piknikas. “Laisvė” 
nuo to pikniko gavo $50. Drg. 
M. Strižauskienė, kuri susira
šinėjo šio pikniko reikalais, 
prisiuntė “Laisvei” skirtąją 
dalį.

John Birshton, iš New Yor- 
ko aukojo “Laisvei” $5 ir lin
ki jai gyvuoti ir triumfuoti. 
A. Valukas, New Haven, 
Conn., aukojo savo dienraš
čiui $3, linki jam gyvuoti ir 
platintis. Ona Marozienė, 
Waterbury, Conn., taipgi su 
gražiais linkėjimais aukojo $2.

A. Petruškevičius, brookly- 
nietis, užėjęs į raštinę pasiim
ti “Laisvės” sako: “Skaičiau, 
kad skaudžiai nukentėjo jūsų 
seifas. Te dolerį nupirkimui 
kito.”

Buvę brooklyniečiai Petras 
ir Elena Baranauskai, iš 
Bridgeport, Conn., prisiuntė po 
dolerį aukų, padengimui plė
šikų padarytų nuostolių.

Ignas Karionas, iš Tucka
hoe, N. Y., prisiuntė gražų 
laiškelį, į Popieros Fondą au
kojo $1 ir dėl šmero mašinom 
aukojo 62c.

Po $1 aukojo “Laisvei,” į 
Popieros Fondą: Felix Grigas 
iš Torrington, Conn., Antanas 
Gradeskis iš T a r r i ffville, 
Conn., J. Visockis, į§ No. Ar
lington, N. J. ir Jieva Žvingi- 
lienė iš Tarriffville, Conn.

Manome, kad taip gražūs 
pasirodymai su parama dien
raščiui draugų, kurių vardai 
aukščiau paduoti, primins 
kiekvienam, kad paaukotų 
dienraščiui kiek išgalint, nes 
labai reikalinga finansinė pa
rama.

Anksčiau buvo paskelbta 
kai Jadvyga Valaitienė parve
žė nuo A. Bloznelienės aukų 
$5 Sovietų Medikalei pagelbai 
ir $1 “Laisvei.” Buvo klaidin
gai paskelbta. “Laisvei” auko
jo $1 pati Jadvyga Valaitienė. 
Gražiai praleidusi keletą sa
vaičių vakacijų pas Bloznelius, 
Castkill, N. Y., draugė Valai
tienė suteikė malonumo ir 
dienraščiui “Laisvei,” parem
dama jį auka.

P. Buknys.
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Milžinas Sibiras Visko Turi K arinė Medžioklė Padangėse
Sovietų Sibiras yra milži- sako, jog Sibiras žiemą yra 
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metasi 
širdis mi
tu b i s k į

Sovietų Sibiras yra milži-( sako, jog Sibiras žiemą yra Carai atidarė druskos kū
niškas, tartum beribis, kra-1 panašus į amerikinę Mon- syklas Sibire ir varu vertė
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| Keleivinio Orlaivio 
Užlaikymo Kaštai

štas. Jis tęsiasi šiauriniais 
žemės rutulio plotais linkui 
Alaskos, linkui Amerikos.

— Tai labai ilgas kelias iš 
Rusijos per Sibirą į Ameri
ką, — rašo amerikietis ko
respondentas Ben Robert
son Maskvoj, — bet šiuom 
keliu mes amerikiečiai gau
name žinias iš namų nuo 
lakūnų, kurie čia atskrenda 
iš Miami, Floridos, per 10 
tūkstančių mylių.

Sibiras yra Sovietų arse
nalas ir apsaugos vieta. Ru
sai kalba apie savo didįjį 
Sibirą panašiai, kaip ame
rikiečiai kalba apie savo va
karus (Westus).

VISKO YRA SIBIRE
Sibiras turi visko. Jis tu

ri didžiausius pasaulyje mi
škus, daugiau kaip du bilio- 
nus akrų eglių, pušų, beržų 
ir kitokių medžių. Sibiras 
turi didžius aukso laukus- 
kasyklas, daug brangių ele
mentų ir brangakmenių. Si
biras turi penktadalį ge
riausių pasaulyje kailių.

To krašto požemiuose yra 
400 bilionų ton. anglui Kųz- 
neco srityje, vakariniame 
Sibire, ir dar 100 bilionų to
nų anglies rytiniame Sibire, 
netoli Amūro upės.

Rytiniame Sibire po že
me yra 600 bilionų tonų ge
ležies ir 300 bilionų tonų ži
balo. Iš rytinio Sibiro, iš jo 
šiaurinio ruožto ir iš Ka
zachstano Sovietai gauna 
30 procentų viso savo žiba
lo.

GYVENTOJAI
Sibire ir Kazachstane ra

miais laikais gyveno 27 mi- 
lionai žmonių, o dabar gal 
jau 40 milionų.

Sibiras turi geležies ir 
plieno liejyklas, medvilnės 
(bovelnos) verpyklas ir au
dyklas, laivų taisymo fabri
kus ir didžiules vario ka
syklas. Jis turi didžias kai
menes galvijų ir milionus 
akrų kviečių. Šiauriniame 
gi Sibiro ruožte yra bandos 
briedžių. Žymus laikrašti
ninkas Maurice 
ko, jog Sibiras 
daugiau plieno, 
Japonija.

KULTŪRINIS 
MAS

Sibiras turi ir kultūrinį 
savo gyvenimą. Didysis so
vietinis muzikos kompozito
rius dabar keliauja po Sibi
rą su savo koncertais; o 
Maskvos Satiros Teatras 
praleidžia vasarą Chaba- 
rovske, prie Amūro upės, 
Sibire.

Ten yra aukso kasyklų a- 
kademija Irkutske, girinin- 
kystės institutas Krasno
jarske, karo laivyno akade
mija Vladivostoke.

Vien Kazachstane yra 19 
naujų kolegijų ir universi
tetų.

Kelios iš Maskvos mokslo 
įstaigų ir dalis Visašališkos 
Mokslų Akademijos dabar 
yra perkeltos į Tomską, Si
bire.

SIBIRO UPĖS
Sibiras prasideda nuo U- 

ralų kalnų virtinės. Tie kal
nai panašūs į Mėlynąjį Kal
nyną esamą Virginijoj, A- 
merikoj. Amerikietis gene
rolas Philip Faymonville 

Hindus sa- 
pagamina 
negu visa

GYVENI-

tanos valstiją — nors oras 
šaltas, bet sausas ir dažnai 
tik mažai vėjų tėra; tai ne
sijaučia peršalta.

Nuo didžiųjų Afganista
no kalnynų ir nuo Chinijos, 
per Sibirą plaukia į šiauri
nį Lediniuotąjį Vandenyną 
majestotiškos upės: galingo
ji Ob upė 1,900 mylių ilgio, 
gili ir plati; Irtyš upė, kuri 
plaukia 2,700 mylių pirma, 
negu ji susijungia su Ob; 
didinga mėlynoji Jenisei li
pė, 2,400 mylių ilgio; Lenos 
upė, kuri plaukia 2,500 my
lių per dykumas; Amūro u- 
pė, apie 2,000 mylių ilgio, 
Tolimuose Rytuose. — Lena 
turi 300 šalutinių, į ją į- 
plaukiančių upių.

Dar yra didžių Sibiro li
pių, kurios pasauliui beveik 
nežinomos. Pavyzdžiui, Ko
lyma, 1000 mylių ilgio, ir 
dvi Kazachstano upės, ku
rios turi po arti 1,000 mylių 
ilgio ir įteka į Aralo Jūrą.

CARAI IR SIBIRAS
Maskvos carai pradėjo 

užkariaut Sibirą 1465 me
tais, bet Vladivostoką jie į- 
gijo tik 1858 m. Jenisei u- 
pės sritį jie pasiekė 1500 m. 
ir Tobolsko miestą įkūrė 
1587 m.

AR PUSAMŽIUI ŽMOGUI REIKIA MANKŠTINTIS?

an-

“žmonės po 40 metų am
žiaus turėtų vengt mankšty- 
nių” — gimnastikos ir spor
tų, kuriem reikia eik- 
vot fizinė jėga, — rašė 
daktaras Morris Fishbein, 
pirmininkas Amerikos Gy
dytojų Susivienijimo.

Mankšta daugumai atei
vių lietuvių yra šalutinis 
klausimas. Jie sako, kad ga
na prisimankština ir be
dirbdami fabrikuose, 
gliakasyklose ir kitose dar
bavietėse. Bet ir tarp pus
amžių ir senesnių lietuvių 
yra dalelė tokių, kurie ti
ki, kad esą sveika dikčiai 
pagimnastikuot arba kokia
me sporte pasimankštint i- 
ki pavargimo. Vienas kitas 
žmogus 55 metų ir net virš 
60 metų kilnoja 35-kių sva
rų svorius po keliasdešimts 
kartų taip aukštai, kaip tik 
gali pasiekt; tampo gumi
nius ar sprenžininius (spy
ruoklinius) diržus, net išsi
šiepdamas ir prakaitu apsi
pildamas; kitas, uždusda
mas, bėgioja į kalnus su 
jaunais arba lenktyniuoja 
kokiuose sunkiuose spor
tuose. Suprantama, toks 
žmogus įsivaizduoja, kad jis 
ilgai gyvens, bus sveikas, 
išvengs ligų, išsilaikys gra
žesnis ir atrodys jaunesnis. 
Nagi, matote, jis dar ir da
bar nenori užsileist jaunuo
liams, nors ant savo pečių 
neša penkis ar šešis kryže
lius amžiaus.
ŽINOVAI JAU PIRMIAU 

TATAI PASAKĖ
Tiesa, taip paprastai daro 

lengvesnių darbų žmonės, 
šiek tiek pasiskaitę arba 
nusiklausę • apie sveikatą, 
bet tik paviršutiniai. Jie va
duojasi nuo seniai įsigyve
nusiais, nepatikrintais pa
davimais ir posakiais, būk, 
nepaisant amžiaus, sveika 
esą drūčiai pasimankštinti. 
Moksliniai gi to klausimo 

žmones dirbt katorginius 
darbus jose. Caro armijos 
pasiekė Lenos upę 1632 m., 
o Baikalo ežerą 1650 m. Jie 
vis jieškojo aukso ir bran
gių kailių, bet taipgi pra
plaukime pro šiaurinį Sibi
rą į pasaulio vandenynus.

Antroje pusėje 17-to 
šimtmečio kazokas vardu 
Dešnev atvyko į Beringo 
sąsiaurį, jūros protaką tarp 
rytinio Sibiro ir Alaskos. 
1699 m. rusai pasiekė Kam- 
čatkos pusiausalį. Paskui 
Alaska buvo prijungta Ru
sijai.

Leninas buvo karta iš
tremtas į Sibirą. Stalinas 
buvo tris sykius ten ištrem
tas. 1907 m. caras išsiuntė 
visus socialdemokratinius 
Durnos (neva seimo) atsto
vus į Sibirą, išgujo ten ir 
ir visus bolševikus Durnos 
narius.

1912 m. caro kariuomenė 
sušaudė šimtus streikavu
sių mainierių Lenos aukso 
laukuose. Ta darbininkų 
žudynė prisidėjo prie revo
liucinio judėjimo atgijimo 
Rusijoj, o tai buvo judėji
mas, kuris galų gale prive
dė prie sovietinės 1917 m. 
revoliucijos. J. C.

tyrinėtojai jau bent pora 
desėtkų metų rašo ir kal
ba, kad pusamžiai ir senyvi 
žmonės daugiau išloštų, jei
gu visai nesimankštintų. 
Tokių metų žmonėms užten
ka pasivaikščioti atvirame 
ore arba kiek nesunkiai pa- 
triūsti savo darbe bei apie 
namus; tai ir visa mankš
ta, kiek jų sveikatai reika
linga, kaip sakė ir sako tik
rieji žinovai, o ne visokie 
vadinamieji “sveikatinin- 
kai.”
MANKŠTA GADINA TO

KIEM SVEIKATĄ, 
TRUMPINA AMŽIŲ

Amerikos Gydytojų Susi
vienijimo pirmininkas dr. 
Fishbein žinojo, ką kalbąs, 
kada jis patarė pusamžiams 
žmonėms vengt atletiškų 
sportų.

Dabar neseniai daktaras 
Peter J. Steincrohn parašė 
net knygą Nereikia 
Mankštintis! (You 
Have to Exercise!) 
tarp kitko, sako:

, “Mano patyrimai, 
gydytojo, įtikino mane, jog 
fizinė mankšta (po 40 me
tų) ne ilgina amžių, bet 
greičiau trumpina; ne geri
na sveikatą, bet greičiau 
blogina.

“Persivalgymas labiausia 
kenkia sveikatai ir trumpi
na amžių; o sekamas di
džiausias priešas tai yra be
reikalingas eikvojimas fi
zinių jėgų — energijos; 
štai kas daugiausia pirm 
laiko nudėvi žmogaus kūno 
mašineriją. Bet abelnai, ar 
kalbėtume apie rūkymą, al
koholio gėrimą ar nedamie- 
gojimą, pamatinis naikinto
jas žmogaus kūno mašine
rijos vis tiek yra fizinių jė
gų eikvojimas.

“Jeigu jūs esate daugiau 
kaip 40 metų amžiaus ir 
sveikas, tai atletika - gim
nastika gali parblokšt jus.”

Jums
Don’t

Jis,

kaipo

TWA kompanijos keleivi
nis orlaivis num. 370 kašta
vo $125,800. Per ketverius 
metus ir pusę jis išlakstė 
11,788 valandas. Per tą lai
ką šis dvimotorinis orlaivis 
suvartojo gazolino už $365,- 
986, viso 1,219,957 galionus. 
Be to, jis sunaudojo 20,023 
galionus aliejaus, kurio ga
lionas atsiėjo arti dolerio.

Per tuos puspenktų metų 
buvo išmokėta $197,4419 al
gų orlaivio lakūnams ir ki
tiems įgulos nariams. Ke
leiviams ir įgulos nariams 
reikėjo duot 22,587 paval
giai, kurių kiekvienas kaš
tavęs vidutiniai po $1.34.

Tuo laiku keleiviai išsi
nešė 11,774 poras druskine
lių ir mažiukių pipirinėlių, 
kurios kaštavo $588 iš viso.

Mechaniška to orlaivio 
priežiūra ir pataisymai per 
puspenktų metų 
$126,830, tai yra 
tūkstančių dolerių 
negu jis pats iš 
kaštavo.

lėšavo 
trejetą 

daugiau, 
pradžios

London. — Anglų detek
tyvai patyrė, jog italai 
“veiteriai” madinguos vieš
bučiuos Londone, kaip bu
vo, taip ir tebėra fašistų 
pritarėjai.

Čia rašytojas paduoda 
kaip pavyzdį vieną iš sa
vo ligonių, kuris 36 metus 
amžiaus turėdamas buvo 
sveikas kaip ridikas, bet per 
nuolatines uolias mankšty- 
nes eigoje sekamų aštuonių 
metų taip išeikvojo gyvybi
nę savo energiją, jog virto 
nepagydomu ligoniu, ku
riam nelemta buvo sulaukt 
net 46-šių metų amžiaus.

“Jeigu žmogus turi per- 
aukštą kraujo spaudimą, 
širdies ligą, inkstų nesvei
katą, džiovą ar bile kurią iš 
tokių ligų, bet tas žmogus 
yra tingus, nejudrus, tai jis 
gyvens ilgiau, negu kitas 
žmogus, kuris, turėdamas 
tokias pat ligas, tačiau, yra 
perdaug veiklus ir judrus,” 
rašo dr. Steincrohn: “Taip 
ir vidutiniai veiklus, norma
lus žmogus bus sveikesnis 
ir ilgiau gyvens, negu per
daug fiziniai veiklus jo kai
mynas.

MONTELLO, MASS.

Penktas Metinis Piknikas

Prie įžangos tikintų bus duodama proga laimėti dovanas.

ŠOKIAM GROS G. STEPONAVIČIAUS ORKESTRĄ .
KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

Rengia Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis.

Sekmadienį, Rugpj. 23 August
LIETUVIŲ TAUTIŠKO NAMO PARKE 

MONTELLOJE

Piknike bus ir muzikalė programa kurią išpildys: 
Norwoodo Vyrų Dainininkų Grupė, vadovaujant Pe
truškevičiui; Montello Moterų Grupė ir Liuosybes 
Choras, vad. G. Steponavičiui. Taipgi dalyvaus dai

nininkas Ignas Kubilūnas ir 
pasakys prakalbėlę.

Kurie la- 
bei pasi- 
nuo “už- 
arba nuo

Žmogus pamatai priešo kada pamatai, jog šalin nu- 
orlaivius, ir štai bežiūrint šovei to orlaivio viršų ir jo 
jie jau tupia žemyn ant ta-' 
vęs, — rašo amerikietis la
kūnų oficierius Wendell 
Pendleton, kuris kiek pir
miau kovojo Anglijos oro 
laivyne prieš vokiečius:

— Vienas jų neria stačiai 
ant tavęs. Tavo galvoj pa
sidaro karšta, rankos įkai
sta, nors tik truputį pir
miau gal šalo dešinioji ta
vo ranka. Juk tu skridai 27 
iki 30 tūkstančių pėdų auk
štyje, kur šaltis yra 60 laip
sniu žemiau zero.

Tu visas suvirpi. Tu jau
tiesi, tartum medžioklėje 
būtum susidūręs su kokiu 
dideliu žvėrim, kurį nori 
nušaut. Aš manau, panašiai 
jaučiasi medžiotojas,

lakūnas jau leidžiasi para
šiutu žemyn, niekas pasau
lyje taip nesistebi, kaip tu 
pats.

Kova eina tarp tavo or
laivio ir šaudymo pabūklų 
ir kito orlaivio ir jo šaudy
mo pabūklų. Tu vairuoji 
puikią, galingą mašiną, di
džiuojiesi savo mašina ir 
nori, kad ji paimtų viršų.

Tu matai raudonas srio- 
veles ugnies, tryškančias iš 
atlekiančio priešo orlaivio. 
Jis lekia tiesiai į tave, kaip 
pasiutusi širšė. Tos kibirk
ščiuojančios sriovės iš prie
šo sparnų tai yra jo kulka
svaidžiai ir kanuolės, tai
kančios į tave. Jeigu visa ta 
ugnis pataikys į tave, tu iš
nyks!. Bet keista — kibirk-

kuomet įnirtęs dramblys štinės priešo ugnies sriovės 
ji atrodo gražios, ir tu nebi

jai.
Tu jautiesi, kad tik tu 

pats medžio j i. Tu nepaisai, 
perdaug pasitiki savim ir 
savo mašina; tu esi pusiau 
apsvaigęs nuo tokio didelio 
aukščio, ir tu rizikuoji taip, 
kaip niekada nerizikuotum 
būdamas ant žemės arba ar
ti žemės. Tu nestatai klau
simo: Ar nušaus mane? 
Tau stovi klausimas: Kaip 
čia nušaut žemyn priešo or
laivį?

Man rodosi, kada žmogus 
būna nušautas ten, penkių 
ar šešių mylių aukštyje, tai 
jis jaučiasi nustebintas, jei
gu jis gali bet ką jausti. Su
prantate, jis mąstė, kad štai 
aš turiu aną užmušt, o ne 
anas mane.

Bet ve atskrenda Fricas; 
jo kulkasvaidžiai ir kanuo
lės žeria ugnim linkui ta
vęs; jis sminga su 600 my
lių greičiu per valandą į 
tave. Tu pakeli savo orlai
vio nosį ir leki aukštyn pa
sitikt jį. Tu būtinai turi 
taip daryti ir taip įsakyta 
daryti, kada priešas sminga 
žemyn linkui tavęs, nes ki
taip tau gręsia pražūtis. 
Kuomet Frico orlaivis taip 
sminga, 600 mylių smarku
mu per valandą, atsimink, 
kad tu. turi nutaikyt savo 
kulkasvaidžių ir kanuolių 
ugnį į jį, kol esi už kokių 
250 jardų nuo jo.

Žybt! Žybt! Žybt! Pleški
na tavo kulkasvaidžiai ir 
kanuolės, ir kaip mulai 
spardosi. Fricas jau pralė
kė. Tu pakilai aukščiau jo; 
tu norėtum smigt į jį ir dar 
pažert ugnies. Bet tavo su
pratimas ir tavo išsilavini
mas pasakys tau: Nedaryk 
to. Smigt į priešo orlaivį 
netikėtai ir kada jis vienas, 
tai galima. Bet kada jis vi
sais garais pats neria že
myn, tu jo nepavysi, o tuo 
tarpu kiti priešo orlaiviai 
gali iš aukščiau užklupt ta
ve.

Po pavienio susikirtimo 
su priešo orlaiviu, lėk į ge
resnę poziciją, tėmydamas, 
kur yra savas num. 1-mo 
orlaivis, vadas tavo orlaivių 
būrio. Laikykis tam tikroj 
nustatytoj eilėj, 
kūnai atsiskiria 
meta, tie miršta 
nuodijimo švinu” 
plieno kulkų!

Anglijos ir Amerikos or
laiviai, jeigu būtų gana ga
biai vairuojami, galėtų su- 
manevruot vokiečių orlai-

visais garais 
užpulti. Tavo 
stoja plakus; 
nusigandęs, bet dėsi visas 
pastangas tam žvėriui nu
kauti.

Čia padangėje, už penkių 
ar daugiau mylių nuo že
mės, td turi nušaut ar būti 
nušautas, bet nieko asmeni
nio nejauti prieš tą vokiečių 
lakūną. Beje, tau net gal
von nedinkteli, kad aname 
orlaivyje yra žmogus; ir

“Retkarčiais, kaipo Išim
tis, pasitaiko, jog atletiškas 
žmogus dagyvena iki seno 
amžiaus, bet užtat nesu
skaitoma daugybė atletiškai, 
veiklių žmonių miršta paly
ginamai jauni.”
MUSĖS IR ŽMONĖS, ČE- 

REPOKAS IR DRAMB
LYS

Daktaras Raymond Pearl 
savo knygoj Gyvenimo Grei
tis (The Rate of Living) pa
duoda tyrinėjimus, kurie 
buvo padaryti su vienos 
veisles musėmis. Kai kurios 
grupės tų musių buvo veik
lesnės, judresnės, o kitos lė
tesnės ir mažiau judėjo. 
Pirmiausiai išdvėsė tos mu
sės, kurios buvo veikliau
sios ir savo laiku atrodė 
stipriausios ir smarkiausios. 
Kuo judresnė buvo musė, 
tuo trumpiau gyveno.
Čia dr.'Steincrohn daro ši

tokią pastabą:
(Tąsa ant 4-to puslapio) 

vius. Vokiečiai tatai žino. 
Todėl Fricai daugiausia pa
sitiki staigiais savo užpuo
limais iš didelių aukščių ir 
savo orlaivių greitumu.

Kada pats būni nušautas 
žemyn, tai labai nesmagus 
dalykas. Taip ir man atsiti
ko.

Vieną rytą mes drauge su 
kitais anglų orlaivais skri
dome vienu būriu Anglijos 
pajūriu. Grįždami atgal, 
mes išsiskirstėme. Aš palė
kiau kiek toliau. Nuo 20 
tūkstančių pėdų aukščio nu
sileidau iki 15,000 pėdų. Ry
tas buvo gražus ir aš gėrė
jausi gamta ir jūros kran-

Trrr-ak! Būm-būm!
Baisus sprogimas sudre

bino visą mano orlaivį ir jis 
apvirto pilvu aukštyn. Vai
ras taip drebėjo, kad aš ne
pajėgiau nulaikyt savo ko
jos ant jo papėdės.

Tai pora eksploduojančių 
šoviniu iš Frico orlaivio ka
nuolės smogė į užpakalinę 
dalį mano orlaivio. Aš, pa
naudodamas pagalbinius sa
vo orlaivio sparnelius, šiaip 
taip su valdžiau jį ir nusta
čiau lėkti 9,000 pėdų auk
ščiu. O vis dar nematyt to 
“gajaus,” kuris mane taip 
pavaišino. Ogi ir vėl, trinkt- 
būmt!

Dar du šoviniai iš vokie
čio kanuolės eksplodavo už- 
nugarėje šarvuotos mano 
sėdynės ir suardė orlaivio 
liemenį. Orlaivis buvo jau 
nesuvaldomas. Aš žinojau, 
kad atėjo man galas, bet aš 
taip buvau užsiėmęs, besi- 
stengdamato kaip nors pa
taisyt dalykus, kad neturė
jau laiko rūpintis tuom, kas 
čia man pačiam atsitiks.

Paskui stengiausi išlįst iš 
orlaivio ir su parašiutu nu
sileist žemyn, bet pasirodė 
negalima.

Gerai, kad mano orlaivis 
neužsidegė, nors aliejus ir 
gazolinas visur aplink mane 
varvėjo. Už tai aš buvau 
dėkingas; taipgi buvau dė
kingas ir už tai, kad Fricas 
toliau nesi vi j o mano orlai
vio; o kartais jis vejasi iki 
pat medžių viršūnių, norė
damas pribaigt tave.

Šiaip taip aš nuleidau sa
vo mašiną žemyn į lauką. 
Ji neeksplodavo ir nedegė; 
tuo būdu mano kailis išliko 
visai sveikas.

SKAUDŪS KARINIŲ 
SKRIDIMŲ ŠPOSAI

Karas ore daro keistus 
šposus žmonėms, nuolat da
lyvaujantiems jame. Dviejų 
valandų ar pusantros valan
dos skraidymas ore laike 
karo tai jau nervus ardąs 
darbas. Po to žmogus jau
tiesi visai nuvargęs, apšlu- 
bęs, ir jau atliktas tavo 
dienos darbas. Mūšis, kuris 
užtrunka tik kelias sekun
das, atrodo taip ilgas, kaip 
amžinybė.

Smigt žemyn 600 mylių 
greičiu per valandą ir pas
kui vėl staiga pakilt tai 
sunkus darbas. Kada po 
smigimo vėl staiga kyli auk
štyn, tai visai prarandi są
monę per kokią akimirką,, 
paprastai per sekundos dalį. 
Bet ir tas trumputis sąmo
nės netekimas liudija, kaip 
baisiai būna įveržti žmo
gaus nervai, raumenys ir 
kraujas.

(Tąsa ant 4-to pusi.)
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Milžinkapis: Iš Dainavos Šalies
Senų Žmonių Padavimų

Vincas Krėvė-Mickevičius
(Tąsa)

Ir pasibalnoję, pakamanoję eiklius 
žirgus, išjojo iš aukšto tėvų dvaro per 
vario vartelius.

Niekas jų nelydėjo, nei jaunos sesu
lės, nei skaisčios mergelės, kaip dainelė 
dainuoja; tik palydėjo sena motulė į 
aukštą, slenkstį, tik senas tėvulis į 
vario vartus: taip liepė seni tėvų papra
timai.
• Tik į vieną bernelį gailiai žiurėjo žvai- 
nios akutės, už balto seklyčios lango pasi
slėpusios. Tik vyriausiąjį bajoro Mykio 
sūnų, jaunąjį Zubrį, lydėjo dailios Meilu
žės, bajoro Kindžio dukters, mėlynos 
akys...

Niekas nematė, niekas neregėjo, kai 
bernelis, prajodamas, meiliai akimi žiū
rėdamas, daugel daugel mergelei žadėjo: 
ne tik aukselio žiedelį, ne tik šilkų kas
pinėlį. ..

Ir matė paskui tėvas ir sena motulė, 
kad dažnai verkė jauna dukrelė, bet ko 
verkė — nežinojo ... Tik sena motulė gal 
susiprato, o gal ir ne ...

Neilgai jojo drauge bernai, tik ligi 
kryžkelės. Ten berneliai sustojo, vienas 
kitam baltą ranką davė ir persiskyrė: 
du nujojo į rytus, o Zubrys į vakarų 
šalį...

Išjojo berneliai, ir lyg drėgna žemė 
juos prarijo. Per dvejus metelius nei jie 
siuntė sakalėlio, nei margo laiškelio. Vai, 
verkė verkė tada sena motulė, per dve
jus ilgus metelius sūnelių belaukdama...

Verkė ir jaunoji mergelė bernelio...
V.

Praėjo ilgi metai, kaip giedri pavasa
rio dienelė, praslinko ir kiti, kaip miglo
ta ūkanota rudens naktelė, ir treti jau 
užstojo, dar negrįžo bajoro sūnūs iš to
limos kelionės. Nei patys jie grįžta, nei 
žinelės siunčia, nei širmo žirgelio, nei 
raibo sakalėlio. Ir gailiai verkė sena 
motulė, po langu sėdėdama, sunkiai dū
savo žilas tėvulis, po dvarą vaikščioda
mas.

Ir išaušo pavasarėlis, sučiulbėjo maža 
kregždelė, parnešė linksmą naujieną: 
grįžta du sūnų, kaip raibu sakalu, iš to
limo rytų krašto, kur žirgus varinėjo, 
garsiam Algirdui betarnaudamu...

Ir pargrįžo du berneliu ir parvežė didį 
grobį; ir tiek jo buvo, jog seni tėvai at
minti nebeatmena, kad kas būtų tiek ka
da parvežęs: buvo ten kieto plieno kir
vių ir kalavijų, buvo ten aukselio ir si- 
dabrėlio, ir geltono gintarėlio, ir šilko 
skarų...

Pradžiugo senas bajoras, kaip saulė 
prašvito, ir sukvietė visus savo kaimy
nus, ir turtingus, ir varguolius, ir tuos, 
kurie kalaviją vartė, 'ir tuos, kurie ark
lu žemę kilojo... Visus sukvietė senas 
bajoras ir iškėlė didelę puotą.

Tris dienas, tris naktis nemunais plau
kė ten žalias vynas, ežerai stovėjo sal
daus midulio. Tris dienas, tris naktis vi
si gėrė ir valgė, kas ko tik panorėjo... 
Visi džiaugėsi seno bajoro džiaugsmu ir 
atsidžiaugti negalėjo...

Ir pavydėjo gi tada jo laimei ne vie
nas žmogus, kad dievai davė jam tokius 
sūnus, kaip stumbrus plačiaragius, kurie 
gyveno tėviškėlės naudai, garsios Kirklių 
giminėlės garbei...

VI.
Ne visi džiaugėsi bajoro Kirklio laime. 

Nesidžiaugė senoji motulė, vyriausiojo 
sūnelio belaukdama, nesidžiaugė ir jau
noji Kindžio dukrelė, skaisti Meilužė.

Vai, nežinau, kodėl, nežinau, dėl ko 
liūdnos jai buvo pavasarėlio dienos, ne
linksmai švietė kaitri saulužė, liūdnai 
čiulbėjo žaliame vyšnių sode paukšte
liai. ..

Ilgesys jaunajai širdelę slėgė, ašarė
lės akeles temdė, ir vis vaidenosi merge
lei, kad jaunoji kažko laukia iš svetimos 
šalelės pargrįžtančio, kad jaunąją kaž
kas šaukia ten, kur už girių siūbuojan
čiųjų už kalnų aukštųjų...

Lyg laukia ten kažkas, lyg šaukia ten 
kažkas... o balselis tas šaukiantis—lyg 
kažkur girdėtas, o bernelis—lyg kažkur 
regėtas... Lyg Zubrio balselis, garsaus 
tėvo sūnelio...

.Gėdinosi jauna mergužėlė, kad kiek
viena jos godelė, kur bernelis jaunas jo
ja; kad kiekvienas jos sapnelis — vis 
jaunasis tas bernelis — tai sužeistas, pa

vergtas jos pagalbos šaukia, tai karžy
giu sakalėliu po laukus lekioja ir sveti
mos šalies mergeles lelijėles vilioja....

Ir svajojo ir sapnavo jauna mergužėlė 
kiaurą pavasarėlį; jau atėjo giedri vasa
rėlė — dar ilgesys širdį gniaužė.

Ne kartą mergelė, ant vario vartelių 
berymodama, į viešą kelelį bežiūrėdama, 
matė raitelį toli be jojantį... Pamačiusi 
manė, kad grįžta Kirklio sūnelis, Zub
rys bernelis — ir širdis krūtinėj smar
kiau plakė, ir ašarėlės akis temdė... Bet 
jodavo berneliai ir prajodavo, o vis to 
laukiamojo, to geidžiamojo nebuvo...

VII.
Ir kilo didis gandas ir nusklido per 

girias tamsiausias, per pievas žaliausias 
į visas šalis, kad toli toli, pas jūres bal
tąsias, buvo didi kova. Triskart. saulė 
leidos ir tekėjo, o berneliai kovoj mu
šės. Daugel kraujo ten prasiliejo, ne vie
nas jauną savo galvelę ten paguldė, kol 
piktus priešininkus pergalėjo...

Ne kelmai skynime kumsto, ne pėdai 
pabarėly, tik jauni berneliai laukus ten 
nuklojo...

Didis džiaugsmas buvo tėvų šaly, kad 
piktus priešininkus nugalėjo, kad upes 
jų kraujo praliejo... Nebijojo jau nei 
senas senužėlis, nei jauna mergelė, nei 
maži vaikeliai ramiai nakčia užmigti, 
džiugiai anksti keltis.

Ir garbino žmonės narsaus kunigaikš
čio Kęstučio vardą...

Bet kas garbino Kęstutį, garbino ir 
jaunąjį bernelį, Mykio bajoro sūnelį... 
Plačiai jo vardas pagarsėjo, kad jis^pats 
vienas šimtus iškapojęs, dveja tiek šir
mu žirgeliu sumindžiojęs; kur jojęs, ten 
tiltus grindęs, kur pasivertęs — klonius 
nuklojęs...

Ir pradžiugo senosios Zubrio motulės 
širdis, kai laukė sūnelio, iš karo parjo
jančio... Laukė ir senas Kirklys, ūsus 
beraitydamas, laukė ir džiaugėsi, kad 
dar niekas, kaip seni pamena, taip gar
siai nepasinešė, kaip jaunasis jo sūnus 
Zubrys.

Visi laukė Zubrio: ir tėvas, ir moti- 
nėlė, ir jaunieji broleliai.

Tik viena Meilužė dabar nieko nebe
laukė: ilgesys nebeslėgė jos širdies. Švie
siai švietė kaitri saulelė giedriam dangu
je, linksmai čiulbėjo paukšteliai Kindžio 
bajoro sode, kur triūsė jauna jo dukrelė 
Meilužė...

Todėl linksmai ji dabar dainavo, kaip 
paukštelė lakštingalėlė...

VIII.
Ir parjojo tėvų šalin didžiai pagarsė

jęs Kęstutis, o su juo ir jaunas Zub
rys...

Neparvežė drąsus bajoro sūnus nei šil
ko, nei aukso, nei geltono gintarėlio, tik 
didžiausią garbę, kokios neturėjo nei jo 
tėvai, nei broliai. Už drąsius jo darbus 
pamilo jį garsus Trakų kunigaikštis Kęs
tutis ir davė jam valaką lauko ir šimtą 
— girių, ir liepė jam kunigaikštis vado
vauti savo karžygių būriams. Tiek jį 
pamilo, tiek juo patikėjo, jog visur juo 
save pavadavo kunigaikštis: kur pačiam 
joti reikėdavo, ten bernelį siųsdavo.

Taip jį pamėgo, taip juo pasitikėjo 
Kęstutis...

Nors ir labai gerai buvo Zubriui aukš
toje kunigaikščio pilyje, nors ir gražūs 
buvo Trakų ežero plotai, bet nerimo jau
na berno širdis, namopi traukė jį, na
mopi plaukė bernelio godos, į Nemuno 
krantą, kur ant aukšto kalno stovi sena 
apžėlusi pilis... Dažnai, dažnai sapne 
sapnavosi jam tėvų šalis ...

Ne tiek raitelis išsiilgo tėvų šalies, tė
vo, motinėlės ir jaunųjų brolelių, kiek 
jis pasiilgo mėlynų akelių jaunos Meilu
žės, Kindžio bajoro skaisčios dukrelės.

Kentė dieną bernelis, kentė antrą, ken
tė ir trečią, o jau toliau kęsti nebegalėjo: 
ėjo į kunigaikštį, aukšton jo menėn, ir 
taip jam žodį kalbėjo:

—Aukščiausias kunigaikšti! Nors ma
lonu ir linksma man garsių tavo tėvų pi
lyje, bet nerimsta čia mano širdis: trau
kia ją šalin, kur seni tėvai gyvena, kur 
tyliai Nemunas banguoja. Atleisk mane 
namo, garsiausias kunigaikšti! Aplanky
siu senus savo tėvus, kurių trejus metus 
nebemačiau.

O kad norėjo jaunosios Meilužės pa
matyti, niekam to nepasakė.

(Bus daugiau)

EKISVB
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“Laisvės” Piknikas Pliila- 
delphijos Apylinkėje

Drauges ir Draugai:—šie
metinis “Laisvės” piknikas 
Philadelphijos apylinkėje jau 
visai arti, kuris įvyks rugsėjo 
6 d., Deer Parke, N. J. ši di
džiulė pramoga įvyksta skir
tingose aplinkybėse dėlei esa
mo karo. Dėlei esamo karo 
daug mūsų draugų dirba apsi
gynimo darbuos, kurie nebus 
liuosi nuo darbų sekmadie
niais. Bus stoka darbininkų. 
Visų kolonijų draugai ir drau
gės, važiuodami į šią tradici
nę “Laisvės” pramogą, turėtų 
turėti mintyj pagelbėti viskuo. 
Nelaukit jokių pranešimų. 
Liuosrioriai pasisiūlykit arba 
praneškit A. J. Smitui, 5809 
N. Fairhill St., Philadelphia, 
Pa.

Ar Pusamžiam Žmogui 
Reikia Mankštintis?

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
“Tai, turbūt, todėl tingu

sis čerepokas (želvys) gyve
na 200 iki 300 metų, o lėta
sis dramblys 150 iki 200 
metų.”

AR MANKŠTA TAISO 
VIDURIUS?

Dauguma amerikiečių y- 
ra įsitikinę, kad mankšta 
tarnaujanti kaipo gyduolė 
nuo vidurių užkietėjimo. 
Bet daugeliui raštininkų i r 
kitų žmonių turinčių sėdi
mus užsiėmimus niekados 
nereikėjo imt jokių vaistų

Iš Phila. komunikacija bu- 
sais iš Camden, N. J. bus su
tvarkyta gerai ir nebus bėdos 
nuvykti. Visi persikelkit Mar
ket St. ir Delaware Ave. Fer- 
ry-1 ai vais, ir išėję iš stoties, tė- 
mykite busą su No. 54. Tėmy- 
kito “Laisvės” garsinimus. Vi
si į talką!

Ateinantį pirmadienį, rug
pjūčio 24 d., Liaudies Name 
įvyks 8 vai. vak. gal paskuti
nis visuotinas mūsų organiza
cijų narių, “Laisvės” skaityto
jų ir simpatikų susirinkimas, į 
kurį būtinai ir širdingai prašo
ma atsilankyti ir pagelbėti pa
daryti sėkmingu šį pikniką. 
Organizuokitės ir taupykit ga
zoliną. A. J. S.

viduriams atliuosuot. O at
letam, gimnastam ir kitiem 
sportam dažnai to reikia. 
Taip antai, viename iš di
džiausių Amerikoj universi
tetų buvo apklausinėti at
letai studentai, kaip jų vi
duriai veikia. Iš atsakymų, 
kuriuos davė beisbolininkai, 
futbolininkai, bėgikai, risti- 
kai, kumštininkai ir kiti, 
pasirodė, kad viduriai kiek
vieno trečio iš jų yra už
kietėję, ir trečdalis tų atle
tų vartoja vaistus viduriams 
atliuosuoti. *
TIK VISAI RETUOSE AT
SITIKIMUOSE REIKIA 

GIMNASTIKOS
“Gimnastika po 40 metų

amžiaus gali būti reikalin
ga tiktai kai kuriuose spe
cialiuose atsitikimuose,” ra
šo dr. Steincrohn, būtent, 
“kada žmogus serga įsisenė
jusia sąnarių įdegimo liga 
arba kada po kaulų sulaužy
mo ir sutaisymo reikia at
griebt tinkamą sąnarių var
tojimą. Kartais yra patarti
na gimnastika po vandeniu 
žmonėm besigydantiems nuo 
nugarkaulio nesveikumų, 
kūdikių paralyžiaus ar nuo 
paviršinių nervų sužeidi
mo. Bet čia tėra tik išim
tys. Kituose atsitikimuose 
mankštynės (po 40 metų 
amžiaus) yra tik energijos 
eikvojimas, daugiau nieko.”

Jeigu to amžiaus žmogus 
paloštų golfą, tennisą ar pa- 
laipiotų po kalnus tik tol, 
kol jaučia malonų pagyvėji
mą ir sustotų, tai dar būtų 
netaip bloga, sako dr. Stein
crohn: “Bet nė vienas iš 
tūkstančio nemeta lošio, 
dasivaręs iki pusės; nė vie
nas iš tūkstančio nesustoja 
laipiojęs po kalnus tik to
dėl, kad štai jis jaučiasi jau 
kaip tik gerai.’’Žmogus tęsia 
savo sportą ir toliau; tuom 
jis jau kenkia -savo sveika
tai ir amžiui.

“Aš užtikrinu jus,” paga
linus, rašo šis gydytojas, 
“jog atletiška mankšta (po 
minimo amžiaus), kaipo tai
syklė, nieko gero neduoda 
nei fiziniai nei protiniai.”

N. M.

Karinė Medžioklė 
Padangėse

(Tąsa nuo 3-čio pust)

Nuo smigimo taipgi bai
siai suskausta kelių sąna
riai ir kojos abelnai — tai 
dėl to,kad kraujuje susidaro 
pusliukės nitrogeno (azo
to).

Tie baisūs smigimai su 
tomis staigiomis atmaino
mis oro spaudime taipgi pa
daro betvarkę žmogaus vei
do kiaurymėse (sinus). Tai 
tuo būdu gauta veido kiau
rynių liga ir privertė mane, 
galų gale, pasitraukt iš oro 
karo Anglijoj.

Dabar aš lėkdinu Dėdės 
Šamo orlaivius į Angliją. 
Tatai laikau antru svar
biausiu tarnavimu kovoj 
prieš Fricą po tiesioginių 
žygiu kare prieš jį.

J. C. K.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Australija, rugpj. 17. — 
Generolo MacArthuro lakū
nai beveik be paliovos ata
kuoja japonus New Guinea, 
New Britain ir Timor salo
se, Australijos srityje.

Japonų radijas paskelbė, 
kad chinų orlaiviai bombar
davo japonų stovyklas Ha
noi ir Haiphonge, Prancū
zų Indo-Chinoj.

Milwaukee, Wis. — Pen
ki tūkstančiai žmonių, sūsi- 

i rinkę Washington Parke, 
į sekmadienį reikalavo atida
ryt antrą frontą tuojaus.

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVĖS PIKNIKAS
Sekmadienį, Rugpjūčio 30 August

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY RD., STA. 24 EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisves Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiutčs

Programą išpildys Laisvės Choras iš Hartford, Conn.
Kalbės Dienraščio “Laisvės” Redaktorius R. MIZARA iš Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

Šeimininkių Stalas bus paruoštas įvairiais ir skaniais valgiais ir gėrimais.

Todėl, gerbiami Conn, valstijos lietuviai, dalyvaukite šiame piknike ir paremkite tą brangų 
liaudies dienraštį “Laisvę,” kuris mus visus veda prie skaisčios ateities, laisves ir lygybės.

Įžanga 25 centai asmeniui (įskaitant taksus)
šį pikniką rengia visos Conn, valstijos Progresyvės lietuvių organizacijos.
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JUNGTINIŲ TAUTŲ IR JAPONU 
ORLAIVIU VEIKSMAI

Amerikos Oficialiai Pranešimai

ITAIS va Penktas Puslapis

Australija, rugpj. 18. — Jungtinių Tautų štabas pa
skelbė tokį pranešimą:

šiaurvakarinis Sektorius: Timor Sala. — Vidutiniai 
mūsų bombanešiai atakavo japonų kariuomenės būrius 
ir susisiekimų linijas Timor saloje.

šiaurrytinis Sektorius: Port Moresby, New Guinea. 
—Dvidešimt keturi japonų orlaiviai iš labai aukštai 
atakavo čionaitinę talkininkų orlaivių stovyklą;'tam 
tikrą skaičių žmonių sužeidė bei užmušė ir padarė kiek 
nuostolių įrengimams. Mūsų lėktuvai kovotojai buvo 
ore, bet nepajėgė pastot priešams kelio.

Kavieng. — Talkininkų orlaiviai bombardavo šį ja
ponų užimtą miestelį, jų laivus ir prieplauką, bet bom
bardavimo pasėkos nebuvo pastebėtos.

Brockton-Montello, 
Mass.

Stambūs Parengimai ir Sovie
tų Kovotojams Medikalė

Pagelba
šį vasaros sezoną, išskyrus 

“Laisvės” pikniką Maynarde, 
Mass., Naujosios Anglijos 
progresyvių lietuvių stambieji 
parengimai įvyksta Lietuvių 
Tautiško Namo Parke, Mon
tello, Mass.

Vasaros pradžioj Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Nau
josios Anglijos rajonas turėjo 
savo metinį pikniką, kuris ge
rai nusisekė. Paskui, dar nela
bai seniai, Lietuvių Literatūros

T

SOVIETAI ATMUŠA NACIU ATAKAS, 
0 KAI KUR ATAKUOJA PRIEŠUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos susirinkimas 

įvyks rugpjūčio (Aug.) 21 d., prasi
dės 8 vai. vakare, Jaunų Vyrų Sa
lėje. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime ir prašome atsi
vesti naujų narių. — F. Rast. A. 
Jocis. (195-196)

Maskva, rugpj. 18. — Sovietų Žinių Biuro praneši
mas seka:

Sovietinė kariuomenė naktį rugpj. 17 į 18 d. vedė 
mūšius su priešais į pietus nuo Kletskaja, į šiaurių ry
tus nuo Kotelnikovo ir Mineralnyje Vody ir Krasno- 
daro srityse. Kitose fronto dalyse nebuvo atmainų.

Į pietų rytus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė vis 
įnirtusiai gynėsi. Sovietinė artilerija daro priešams di
delių nuostolių. Per dvi paskutines dienas vienas da
linys mūsų artileristų nušlavė daugiau kaip penkias 
kuopas vokiečių pėstininkų ir sunaikino dvyliką ka- 
nuolių.

Sovietų pėstininkai veda įkaitusias kautynes prieš 
didesnes priešų jėgas, kurios įvarė kylį į mūsų apsi
gynimo liniją. Per paskutines 24 valandas tie mūsų 
pėstininkai atmušė keturias priešų atakas ir užmušė 
daugiau kaip 1,500 vokiečių.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, mūšiuose dėl vie
nos apgyventos vietos sovietinė kariuomenė supliekė 
batalioną rumunų pėstininkų, tūlą jų skaičių paėmė 
nelaisvėn ir pagrobė kiekį karinių reikmenų. Kitame 
sektoriuje vienas sovietinis dalinys užmušė virš 300 
vokiečių.

Krasnodar© srityje mūsų kariuomenė kovėsi prieš 
vokiečių tankus ir motorizuotus pėstininkus. Viename 
sektoriuje mūsų artileristai ir prieštankiniai šauliai 
atmušė priešų ataką ir sužalojo dvyliką jų tankų. Ki
tame sektoriuje sovietinė kariuomenė sužalę j o 20 prie
šų tankų ir užmušė apie 600 vokiečių.

Mineralnyje Vody srityje sovietinė kariuomenė at
mušė priešų atakas.

Šiaurvakariniame fronte įvyko vietiniai-svarbūs su
sikirtimai. Sovietinė kariuomenė padarė kelias ata
kas, ir vokiečiai prarado gana daug savo karių ir 
įrengimų.

SHENANDOAH, PA.
LDS 10 Apskričio piknikas įvyks 

sekmadienį, rugpj. (Aug.) 23 d., 
Brandonville, Pa. giraitėje, prasi
dės 10 vai. ryte ir tęsis iki vėlai 
vakare. Širdingai kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti šiame 
piknike. Taipgi 10-to Apskričio kuo
pų nariai privalo patys būti pikni
ke ir kviesti kitus, kad atsilankytų. 
Bus gerų užkandžių ir gėrimų. 
Skaitlingai susirinkime pasilinks
minti ir tuom pat kartu, paremsime 
Apskritį.—Komitetas. (195-196)

PHILADELPHIA, PA.
Išanksto pranešame, jog 4 d. 

rugsėjo (Sept.) įvyks svarbus vi
suotinas susirinkimas “Laisvės” pi
kniko reikalu. Visi “Laisvės” skai
tytojai, pažangiųjų organizacijų na
riai ir visi dienraščiui “Laisvei” ge
rą velijanti būkite šiame susirinki
me, nes bus svarstomi visi “Lais
vės” pikniko reikalai. Turime rū
pintis, kad piknikas būtų sėkmin
gas. Susirinkimas bus Liaudies Na
me, 735 Fairmount Ave., pradžia 
7:30 vai. vakare. — Veik. Kom. 
Sekr. (194-196)

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia draugiš

ką išvažiavimą rugp. (Aug.) 23 d., 
pas drg. Kasparus, E. S. Creek 
Road, 5 N. Bay Lodge, Forest, 
Sparrow Point, Md. Tai bus krapsų 
pare. Bus ir kitokių gerų valgių ir 
gėrimų.

Kviečiame visuomenę skaitlingai 
atsilankyti ir prašome nesivėluoti, 
kad būtų daug laiko viską suval
gyti kiek ko bus prigaminta.

Kelrodis: Imkite street car No. 
26 (Bay Shore car), išlipkite ant 
Lodge Forest Stop No. 2. Tenai 
bus nurodyta kur eiti. — Rengėjos.

(194-196)

Draugijos 7-tas Apskritys 
taipgi turėjo metinį pikniką 
tam pačiam parke.

Sekantis iš eilės buvo ruo
šiamas Massachusetts Pažan
giųjų Lietuvių Tarybos meti
nis piknikas su puikia dainų 
ir prakalbų programa. Bet, 
ant nelaimės, iš priežasties 
lietaus, piknikas buvo labai 
mažas.

Kiti didelės reikšmės pikni
kai dar yra ruošiami. Naujo
sios Anglijos Progresyvių Lie
tuvių Moterų Sąryšio yra ren
giamas didelis piknikas su 
muzikos ir šokių programa 
paminėjimui penkių metų su
kaktuvių. šis piknikas įvyks 
rugpjūčio 23 d. Liet. Taut. 
Namo Parke.

Vieną savaitę vėliau, t. y., 
rugpjūčio 29 ir 30 dienomis 
įvyks didžiausias ir svarbiau
sias tyrame ore parengimas. 
Tai bus senai laukiamas pik
nikas, kurio pelnas yra skiria
mas Rusijos kovotojų medika- 
lės pagelbos fondui. Šis nepa
prastai didelės reikšmės bū
siantis piknikas užinteresavo 
visos apylinkės gyventojus. 
Vyriausiai žmonės yra susido
mėję dėl to, kad minėtas pik
nikas yra rengiamas bendro 
draugijų komiteto Rusijos Me- 
dikalės Pagelbos Brocktono 
lietuvių skyriaus su pagelba 
Massachusetts centralinio ko
miteto.

Šiam piknikui yra daroma 
įvairaus turinio programa, ku
ri susidės iš prakalbų, šokių 
ir visokių laimėjimų. Yra už
kviesti du žymūs oratoriai: tū
las profesorius iš Harvard 
universiteto ir A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y. Dalyvaus ru
sų šokėjų grupė iš Boston, 
Mass. Apart to, yra prirengia
ma visokių laimėjimų.

Minėtam piknikui visokius 
daiktus dėl išlaimėjimų gau
siai aukoja geros širdies žmo
nės iš visur. Vieni aukoja na
mų darbo, kiti fabriko paga
mintus naudingus daiktus, o 
vertelgos aukoja aukštos kai
nos prekes. Daugelis farmerių 
aukoja žemės ūkio įvairius 
produktus. Tas viskas yra da
roma su dideliu pasišventimu, 
idant prisidėti savo darbais 
arba pinigais prie tos visasvie- 
tinės minios kovotojų, kurie 
veda agresyvę kovą visam pa
saulyj prieš nuožmų juodąjį 
fašizmą.

Todėl, prie surengimo to 
milžiniško pikniko turėtų pri
sidėti visi tie žmonės, kuriems

tiktai rūpi demokratinės lais
vės išlaikymas ir civilizacijos 
išgelbėjimas. Taipgi, skaitlin
gai turėtų atsilankyti į minėtą 
pikniką ir entuzijastiškai pa
remti jį.

Jau antri metai Sovietų Są
jungos karžygiai lieja kraują 
ir aukoja savo gyvastis pla
čiuose Rusijos laukuose už vi
so pasaulio laisvę mylinčius 
žmones. Jie aukoja viską, ką 
tiktai gali, idant apgynus lais
vų žmonių tėvynę ir padėjus 
Suvienytom Tautom nugalėti 
bendrą priešą. . .

Mes, Amerikos civiliai žmo
nės, dar labai mažai teprisidė- 
jome sayo darbais ir labai 
mažai aukų tepadėjome ant 
karo aukuro. Todėl nuo da
bar nepraleiskime nei vienos 
progos. Kuomet atvyksime į 
pikniką, rugpjūčio 30 d. Liet. 
Taut. Namo Parke, bandyki
me padaryti jį pasekmingu! 
Parodykime pasauliui, kad ir 
mes esame susipratę žmonės, 
ir stojame už savo principus!

X. Kareivis.

yra dortinas. Šitas aiškiai pa
rodo, kad žmonės pilnai tą 
darbą įvertina. Dar tokio 
Waterburyj įvykio nebuvo, 
kad iš kalno galėtų parduoti 
1,000 įžangos tikietų.
Šis parengimas įvyksta rug

pjūčio 22 d., Lietuvių Parke, 
Waterbury, Conn., subatos va
kare. Pradžia 7 vai. vak.

Korespondentas.

galima geriausiai siųsti. Jei 
kuri šalis neturi savo organi
zacijos, tie pinigai bus perduo
ti International Red Cross, dėl 
tų šalių pagelbos.

Waterbury, Conn.
Biskis iš Lietuvių Komiteto 

Amerikai Gelbėti
Praeitame susirinkime tapo 

nutarta surengti piknikas Ru
sijos ir Chinijos naudai. Aukš
takalnis buvo labai priešingas 
tam. Net tuos žmones, kurie 
kalbėjo už parengimą, išva
dino “dortinais politikieriais” 
ir bandė įtikinti kitus, kad 
Amerikos žmonės tokio darbo 
neremsią. Bet pasirodo visai 
kitaip. Buvo pagaminta vienas 
tūkstantis tikietų ir jau visi 
parduoti. Tai pasirodo, kad 
tas asmuo, kuris bandė drau
gijų delegatus suklaidinti, aiš
kiai pasirodo, kad jisai patsai

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

Wateburyje, nuo liepos 22 
lig liepos 31 įvyko kampanija 
surinkti 30 tūkstančių dol. dėl 
pagelbos dešimčiai kariaujan
čių šalių — Rusijai, Chinijai, 
Anglijai, Lenkijai, Graikijai, 
N o r vegijai, čechoslovakijai, 
Jugoslavijai, Holandijai, Lie
tuvai ir maža dalis dėl nepa
skirtų šalių, kaip tai, kariau
jantiems Free French.

Kampanija labai gerai pa
vyko ir surinkta apie $34,000. 
Iš tų jau persiųsta apie $7,500 
Rusijai; tiek pat Chinijai; 
$3,200 Anglijai; virš $2,000 
Graikijai ir po $1,066 Norve
gijai ir Holandijos fondui. 
Lenkija, Lietuva, čechoslova- 
kija ir Jugoslavija gaus pini
gus, po $1,066, kuomet bus iš
tirta, per kurią organizaciją

Waterburyje susitvėrė pava
sary] Russian War Relief ko
miteto šaka. Komiteto nariai: 
pirmininkas adv. Chase Kim
ball ; sekretorė Kristina Sta- 
nislovaitienė; iždininkas ban- 

i'kierius Walter Angle; komite
to nariai: Don Harris, CIO or- 
g a n i zatorius; A. Caswell, 
American Federation of Labor 
atstovas; David Stein; Charles 
Rosengarten; William J. 
Pape, savininkas v i e t i nio 
Waterbury Republican-Ameri- 
can ir Helen Koleshko, dele
gatė I WO.

Per šio komiteto pastangas 
įvyko Allied War Relief vajus.

Rugpjūčio 22 bus moonlight 
piknikas Lietuvių Darželyj apt 
Chestnut Hill Road, Water
buryj e, dėl Rusijos ir Chinijos 
pašelpos. Rengiamas per Lith
uanian Committee for Defense 
of America.

Korespondentė.

Brooklyn, N. Y660 Grand Street

NOTARY
PUBLIC

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

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P, BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada
lyne, užeikite susi
pažinti.

būsite Brook-

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

Rytai ir Vakarai
(Tąsa nuo 1-mo puslapio) 

šviesos ir garvežį vietoj nusenusių važiuotės priemo
nių, ir čia jie nestatė klausimo, ar tie dalykai paga
minti rytų ar vakarų genijaus. Jie džiaugėsi savo pro
gresu ir buvo dėkingi visiems, kurie tik padėjo lietu
viams aukščiau pakilti visuomeniniame teisingume ir 
kultūrinėje pažangoje.

Bet lietuviai niekada nepriims kartuvių ir galvų ka
pojimo kultūros, kurią Hitleris, Rosenb,ergas ir Himm- 
leris nori užkart žmonijai ir kuri taip toli stovi nuo 
tikrosios žmoniškos kultūros, kaip dangus nuo žemės.

Dabartiniu laiku hitleriniai įsiveržėliai stengiasi už
kart lietuviams rudąjį marą, kurį jie pavadino “va
karų kultūra;” jie bando pakreipt pavergtų lietuvių 
akis į vakarus, linkui fašistinės Vokietijos, bet tai 
bergždžias bus tas jų darbas.

1940 metais lietuviai numetė šalin fašizmo pančius, 
įkūrė Tarybų valdžią Lietuvoj ir įstojo į Tarybinių 
tautų šeimą.

Lietuvis mato rytuose didžiąją Tarybų Sąjungą, 
kuri veda šventą karą, kad išlaisvintų savo žemę nuo 
įsiveržėlių, ir jis jaučia, jog tai jo kraštas. Rytuose 
lietuvis mato didvyringą Raudonąją Armiją, kuri, ko
vodama, dar negirdėtu istorijoj ryžtumu ir narsa, su
laiko Hitlerio gaujas. O jeigu ne Raudonoji Armija, 
tai Hitleris būtų galėjęs pasiųst savo plėšikų ir sker
dikų kariuomenę anapus vandenyno. Koks būtų ta
da buvęs likimas Europos ir Amerikos kultūros ir ci
vilizacijos?

Viena lietuvių liaudies daina sako: “Saulė užtekėjo 
rytuose, bet debesys susibūrė vakaruose.” Kaip pra
našiškai tie žodžiai skamba šiandien!

Išlaisvinimo saulė teka rytuose taip pat pavergtai 
dabar Tarybinei Lietuvai, ir nepertoli ta diena, kada 
Lietuva vėl bus laisva, galės gyventi šviesiai ir laimin
gai ir naudotis kultūriniais turtais savo seserų — Ta
rybinių respublikų, taip pat džiaugtis kultūriniais pa
siekimais pačios lietuvių tautos, išlaisvintos iš fašis
tų vergijos jungo.

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Progresyvių 

Draugijų Atydai. Sekmadienį, rugp. 
(Aug.) 30 d. įvyks piknikas, kurį 
rengia Brocktono apylinkes progre
syvūs draugijos. Bus Lietuvių Tau
tiškame Parke, Montello. Šis pik
nikas yra rengiamas sukėlimui pi
nigų Rusijos karo paramai. Taigi 
visas organizacijas, jų narius ir ne
priklausomus žmones širdingai 
kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Taipgi prašome prisidėti pinigais ir 
valgiais, kad padaryti šiuom pikni
ku daug pelno Sovietų karo pagel- 
bai. Nes Sovietai nepaprastu pasi
ryžimu kovoja prieš baisias fašistų 
pajėgas. Taigi mes nors materialiai 
turime jiems padėti.

A Bimba, “Laisves” redaktorius 
sakys prakalbą karo klausimu, bus 
rodomi judomi paveikslai, dainuos 
Liuosybės Choras ir Moterų Grupė. 
Šokiams gros G. Steponavičiaus Or
kestrą. — Biruta. (194-196)

SANDĖLIS 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

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

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

DĘTRPJT, MIPH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu- 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
rugpjūčio 20 d., 8 v. v., Draugijų 
Salėje. Kliubo narės stengkitės da
lyvauti, o kurios dar nesate narė
mis, kviečiame ateiti įsirašyti.—M. 
Ginaįtienė, Sekr. (193-195)

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

įvyks rugpjūčio 20 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. Dalyvaukite visos 
susirinkime ir naujų narių atsives
kite. — P. Walarrt. (193-195)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 20 d., 29 Endicott St., 7 
vai. vakaro. Malonėkite dalyvauti. 
— D. Lukienė, fįn. sekr. (193-195)

WATERBURY, CONN*
Pranešame Waterburio Lietuvių 

Šviesos Draugijos nariams ir sim- 
patikams, kad šios draugijos reng
tasis piknikas rugp. (Aug.) 9 d., iš 
priežasties lietaus neįvyko. Likosi 
perkeltas į rugp. (Aug.) 23 d., Lie
tuvių Parke, Waterbury, Conn., 
pradžia 1 vai. po pietų. Kurie turite 
bilietus įsigiję dėl 9-tos, tai tie bi
lietai bus geri ant Aug. 23 d. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti šiame 
piknike, nes rengėjai rūpinasi pada
ryti jį įdomiu. — Komisija.

(193-196)

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, menesį ir 
žvaigždes .............................. 10c

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

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

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

Sveikatą Ligoniams, aprašo viso
kias ^olęs nuo įvairių ligų .... 25c 

Marijos Sąpnąš 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 pusi................... $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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-078$
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

itMir

M* ŽUKAITIS
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka- 

i' mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų Ir žalių

CHARLES .J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewYoito^Msfeliiiioi Jieva Navikiene 
Palaidota

gyvenančią New Jersey valst. 
ir giminių.

Tebūva jai lengva Alyvų 
kalnelio žemelė!

Co. ir sykiu tęsė ir baigė advo
katūros mokslą ir prieš porą 
metų buvo prileistas prie baro.

Geros kloties tarnyboje!

Šiandien Pasimatysime Su 
Draugu Prieš Jo Išvy

kimą Kariuomenėn
Paskutiniu kartu primena

me, kad Jono Ormano išleis
tuvių kariuomenėn draugiškas 
vakaras įvyks ketvirtadienį, 
rugpjūčio 20-tą (šį vakarą), 
8 vai., Laisvės salėj, 419 Lor
imer St., Brooklyne.

JONAS ORMANAS
Kviečiame visus, jaunimą 

ir suaugusius, atsilankyti ir 
kartu su mumis palinkėti Jo
nui laimingos kloties naujoje 
kryptyje kovos prieš fašizmą.

Sakome, naujoje kryptyje, 
kadangi pati kova prieš fašiz
mą Jonui nėra nauja. Jonas

Po Vakacijy Pas 
Bloznelius

savo poilsį 
ūkės ir išvykau 
skaitytojus F. 

RFD No. 2, Cau- 
Catskill, N. Y.,

kovo-buvo vienu iš uoliausių 
tojų prieš fašizmą būdamas ir 
civiliniame gyvenime. Jis sa
vo raštais LDS organe Tiesoje, 
dienraštyje Laisvėje ir kitoje 
spaudoje ir gyvu žodžiu kovo
jo prieš fašizmą namų fronte. 
Kad žmones perspėti, infor
muoti apie priešą namų fron
te, yra reikalinga pašvęsti 
daug laiko ir energijos tą prie
šą pažinti ir jį numaskuoti, 
parodyti žmonėms tikroje švie
soje. Jonas tame savo pareigą 
pasišventusiai ir gabiai atli
ko. Tad išleisdami Joną ka
riuomenėn mes teisėtai sako
me, kad Jonas tik pereina iš 
civilinės į militarišką kovą 
prieš fašizmą.

Įvertindami Jono ilgų metų 
darbą 
me ir 
vestą 
darbą,
linkių lietuviai, kuriem tik są
lygos leis, dalyvaus jo išleis
tuvių draugiškoj sueigoje šio 
ketvirtadienio vakarą, Laisvės 
salėj. Ją rengia LDS Jaunimo 
Komitetas.

Vakarėlyje bus užkandžių 
gėrimų. Įžanga nemokama. 
Iki pasimatymo!

Komisija.

organizacijos budavoji- 
ypatingai jo energingai 
priešfašistinio švietimo 
brooklyniečiai ir apy-

ir

Šį Penktadienį Bus 
Ramu...

l

U

Nusprendžiau 
praleisti ant 
pas Laisvės 
Bloznelius į 
terskill Rd.,
gražius kalnus.

Vakacijos pas Bloznelius la
bai patiko, nes gamta graži, 
žmonės draugiški, malonūs,

Kaip jau buvo Laisvėje ra
šyta, kad Aido Choro mokyto
ja, Aldona Žilinskaitė, išva
žiuoja medaus mėnesiui, tai 
dėl tos priežasties šį penkta
dienį, rytoj, rugpjūčio 21, Ai
do Choras pamokų neturės. 
Reiškia, galėsime pasilsėti ir 
sukaupti energiją ateinančiam

saviškiai. Iš maisto pusės jau j darbui, 
geriau negali būti, užtektinai 
yra šviežio pieno, sūrių, svies
to, kiaušinių ir kito sotaus ir 
sveiko maisto. Sodas gražus. 
Ir tas viskas atsieina pilnai 
prieinamai darbo žmogui arba 
smulkiam biznieriui. Mano 
nuomone, kas turite vakacijas, 
tai sėkmingai jas galite pra
leisti pas Bloznelius.

Blozneliai, išvykstant man 
iš vakacijų, per mane įdavė 
SoVletų Sąjungos mędikalei 
pagelbai savo auką $5 ir dien
raščio Laisvės fond an $2. Pi
nigus perdaviau, kur skirta ir 
tariu jiems širdingą ačiū!

Taip ir nuo savęs pridedu 
dienraščio Laisvės fondan $1. 

V. Mikulėnas.

I

Penkios kompanijos Valsti- 
jinės Gvardijos iš Brooklyno 
pradėjo savo pratimus Kem
pėj Smith pereitą pirmadienį.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Biznio daroma nuo $450 
iki $500 į savaitę. Pardavimo prie
žastis — ’ savininkas pašauktas į 
armiją. Parduosime už prieinamą 
kainą. Kreipkitės: 388 Ridgewood 
Ave., Brooklyn, N. Y. (Cypress 
Hill apylinkėje) (194-196)

^SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI!
ApSvietos Kliubo ir mezgėjų su

sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, rugpjūčio 20-tą, 419 Lori
mer St. Prašome pribūti anksti, 7 

kad spėtume aptarti ambu- 
, mezgimo ir kitus skubius rei- 
, nes vėliau tą patį vakarą bus 
Ormano išleistuvės. Kviečiame

ir ne nares. — Valdyba. (193-195)

PRANEŠIMAI
Lietuvių Literatūros Draugijos 

55 kuopa rengia Šaunu bankietą, 
idienį, spalio (Oct.) 31 d., Vai- 
-Šapalo salėje, 147 Thames St.,

O

Prūseikos Prakalbų Dalyviai 
Parėmė Ambulanso Fondą

Lėšoms padengti ir ambu
lansui aukojo:

J. Vaiginis $2. Po $1: O. 
Čepulienė, J. Weiss, Zakaraus
kienė, A. J. B., A. Skirmon- 
tas, Eva Gailiūnas, II. Jeske- 
vičiūtė, Draugė, A. Trepkus, 
J. Kovas, V. Bunkus, S. Sasna, 
Kalvaičiai, Giraninskienė, Lau
rinaitis, Urbonas.

Po 50c.: G. Varesonas, J. 
Balčiūnas, J. Steponaitis, V. 

'Čepulis, O. Kulikienė, Krau- 
jalis, P. Venta, Pavilčiūnas, V. 
Rudaitis, P. Lileikis, K. Sejo- 
nas, Ch. Degutis, P. Sinkevi
čienė, D. M. šolomskas, A. 
Velička, P. Vaznys, J. Dai
nius, M. Klimas, S. Griškus, 
Sinkevičienė, Balčiūnas, PleŠ- 
kaitis. V. Paukštys 30c.

Po 25c.: P. Juodzevičius, 
P. Bepirštis, J. Diržulaitis, K. 
Mikulėnas, V. Guoga, J. Gu
žas, židžiūnienė, E. Gasiūnie- 
nė, P. Buknys, P. 
Andruškevičienė, 
čius, J. Grubis,
Juknis, J. Liutvinskas, Ch. 
Young, Miller, Kiburienė, N. 
Kaulinienė 
kienė, A.
Paukštienė, 
Bimba, P. I 
kas, Grinis, P. Poškaitis, Ru- 
šinskas, F. Reinhardt, F. 
Krunklis, K. Balčiūnas, K. Jo
lanta.

Viso su smulkiomis $45.68.
Rep.

Kapickas, O.
Andruškevi-

A. Paikienė,

spaudą.
, E. Keras, S. Vait- 

Krapavickas, A. 
Bieliauskas, A.

Rainys, J. Jankaus-

Rugpjūčio 19-tą Queens iš
leido dvi klases naujų slau
gėms padėjėjų, viso 91. Viena 
grupė lankė dieninius, kita va
karinius kursus.

Pereitą antradienį po pietų 
Alyvų kapinėse buvo palaido
ta Jieva Navikienė. Dalyvavo 
gražus būrelis jos draugų ir 
draugių, bei pažįstamų. Prie 
kapo kalbą pasakė R. Mizara.

Jieva Navikienė, po tėvais 
Klimaitė, gimė prieš 50 metų 
Naravų kaime, Prienų parapi
joj, Suvalkijoje. Į Ameriką at
vyko 1912 metais. Pirmiau gy
veno Philadelphijoj, dirbo 
daugiausiai restoranuose. Pas
kui su vyru, Kazimieru Navi
ku, atvyko Brooklynan prieš 
apie 13-ką metų ir čia gyveno 
iki savo mirties. Per devynius 
metus sirgo nervų liga, daug 
rūpinosi, ypačiai po to, kada 
josios vyresnysis sūnus buvo 
paimtas į Jungtinių Valstijų 
kariuomenę. Edwardas, karys, 
dabai“ yra Australijoj. Jis ten 
kovoja prieš japoniškus bandi
tus. O Albertas — jaunesnysis 
sūnus, — gyvena Brooklyne. 
Priklauso Aido Chorui, daly
vauja sceniškuose vaidinimuo
se ir yra pavyzdingas vaiki
nas.

Velione paliko didžiame nu
liūdime vyrą, Kazimierą Navi
ką, sūnų kareivį Edwarda 
Australijoj, sūnų Albertą čia 
pat Brooklyne; taipgi paliko 
du brolius, gyvenančius Penn- 
sylvanijoj, seserį Marijoną,

Išeina Kariuomenėn
Advokatas Albertas šalinis 

pereitą šeštadienį buvo pa
šauktas fiziškam egzaminui ir 
priimtas kariuomenėn. Sutvar
kęs savo reikalus, išeis tarny
bon galop šio mėnesio.

Albertas per 12 metų išdir
bo Cit.y Bank Farmers Trust

Teatras Lauks Robesono
Garsusis negras aktorius ir 

dainininkas Paul Robeson vai
dina “Othello” rolę to vardo 
veikale savo gimtajame mies
te Princeton, N. J. Kadangi 
aktorius yra užimtas visą atei
nantį sezoną koncertais, vei
kalo statytojai New Yorke 
lauks jo tai rolei iki kitų me
tų sezono.

65-tas °65-tas
Švento Jurgio Draugystės

Įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio-August 23-čią d. Z
DEXTER PARKE *

74-11 JAMAICA AVE. WOODHAVEN, N. Y. •
Pradžia 2-rą valandą po pietų ‘

ŠOKIAM GROS A. PAVIDŽIO ORKESTRĄ a

Gerbiami Brooklyn© ir apylinkės lietuviai ir lietuvaitės! Kvie
čiame visus atsilankyti j mūsų puikiausią pikniką, kur bus pro
gos su pažįstamais sueit ir prie puikios muzikos pasišokti.
ĮŽANGA 45 CENTAI. Rengimo Komisija.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
OU Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

draugai Al.

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

pasveikinti, 
atrodo, mes 
kuomet ge-

tikslui 
Komi-

aukų, 
skelb-

ir ku- 
nerei-

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

VERI-THIN AIRWAY ... Pink 

or yellow gold filled cate wHtt 

Guildite back, 15 jewolt. $29.7*

praėjo 
atžvil-

patir- 
vardai

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

tai vyrų balsai 
ir jeigu dar 

naujus, ar bu- 
kad ir ne taip

dainininkus, kurie

MERCEDES ... 14 lt. 
•olid yellow gold cate, 
l7-|ewel Precition move
ment .... $42.50

i

i
penktadienį Laisvės 
bus ramu—nesigir- 
aidų, tai tas tiesa;

* LIETUVIŠKA

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Pasinaudodama tolimo sve
čio prakalbininko L. Prūseikos 
atsilankymu keletai dienų, 
Brooklyno LLD 1-ma kuopa 
ant greitųjų surengė jam pra
kalbas rugpjūčio 18-tos vaka
rą, Pil. Kliubo salėj, publikos 
atsilankė vidutiniai. Imant 
atydon ant greitų j ų rengimą 
ir darbo vakarą, taipgi gana 
šutrų orą, rengėjai patenkinti 
gražiu brooklyniečių atsiliepi
mu.

L. Prūseika savo kalboje 
vyriausia kreipė domės atmu
šimui nacių penktakolonistų ir 
jų talkininkų skleidžiamos de- 
fytizmo ir nusiminimo, nepasi
tikėjimo talkininkais’ dvasios. 
Ragino visus ir kiekvieną ne
sitenkinti vien simpatijomis 
laimėjimui karo, bet visomis 
išgalėmis, visuose frontuose 
dirbti-kovoti fašizmo sumuši
mui, visomis išgalėmis remti 
tas kovas. Nurodė pažangių 
organizacijų ir spaudos svar
bią rolę tose kovose, ragino 
remti Laisvę ir kitą priešfa- 
šistinę, patriotišką
Remti Amerikos karo pastan
gas visais būdais. Aukštai kre
ditavo tuos, kurie dąrbuojasi 
ambulanso pirkimui.

Po jo prakalbos, vakaro 
pirmininkas R. Mizara papra
šė dalyvius paaukoti lėšų pa
dengimui, pažymėdamas, kad 
likusi nuo to suma bus perduo
ta ambulanso pirkimui. Publi
kos atliepimas buvo duosnus, 
imant domėn tą faktą, kad čia 
dalyvavo daugelis jau pirmiau 
aukojusių tam pačiam 
ant Ambulansui Pirkti 
teto išleistų blankų.

Apart ambulansui 
nors nebuvo rinkliavos
ta, tačiau svečias gavo aukų ir 
chicagieČių lietuvių dienraščiui 
Vilniai, kurio jis yra vienu iš 
redaktorių; aukas jam prida
vė draugės ir draugai asmeniš
kai. Taipgi A. Bimba, pirm 
mitingo atsišaukęs į publiką 
užsirašyti angliška darbininkų 
savaitraštį The Worker, gavo 
keletą prenumeratų.

Po pertraukos, pakviesta 
pakalbėti vietos reikalais, K. 
Petrikienė trumpai atsišaukė 
į brooklyniečius aukoti krau
jo Raudonajam Kryžiui. Krau
jo davimui bus paruošta sto
tis kur nors Piliečiu Kliubo 
apylinkėje ir čion pribus dak- 
tąrai ir slaugės su aparatu pa
imti kraują, nereiks į nežino
mas vietas važinėti jieškoti. 
Prašė visus aukosiančius krau
jo tuojau priduoti savo var
dus ir antrašus, kad galėtų iš 
anksto būti informuotais, kaip 
užsilaikyti prieš davimą 
riuo laiku pribūti, kad 
ketų laukti savo eilės.

Kiek užsirašė, neteko 
ti. Tikiuosi, neužilgo 
bus paskelbta Laisvėj.

žodžiu, prakalbos 
labai naudingai visais 
giais.

BROOKLYN

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 

Vynų ir Degtines 
Importuotų ir Vietinių 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn <

TIKT IE.IVES JOTUIK IKI1D

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Geriausias Alus Brooklyne 

adr«sas: ~

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. 4-8698

Lietuviu Rakandu Krautuve g

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

Kad Šį 
svetainėje 
dės choro 
bet už tai neužmirškime visi:
buvusieji, esamieji ir busimieji 
choro nariai skaitlingai susi
rinkti antradienio, rugpjūčio 
25 dienos vakare į Laisvės sve
tainę, kad atpildžius šio penk
tadienio praleistas pamokas. 
Tada mūsų mokytoja, po savo 
“hdney-moon” poilsio irgi bus 
daug energingesnė, taigi būki
me prisirengę ją 
O ją pasveikinti, 
geriausiai galime, 
rai sudainuojame.

Dabar, kuomet
Velička ir J. Nalivaika sugrį
žo prie choro, 
daug pasitaisė 
gautume kelis 
vusius narius, 
jau gerus
savo lankymusi pakeltų cho
ristų ūpą, tai choras dar dau
giau pagyvėtų. Taigi, prie 
kiekvienos progos pakalbinki
me savo draugus ir pažįsta
mus prisirašyti prie choro.

Izidorius ir Elena Chalkiai 
sakė, kad jie dabar ne visai 
gerai jaučiasi su sveikata, bet 
sakė, kad kaip tik sveikata 
pagerės, tai ir vėl jie sugrįš. 
Malonu girdėti.

Pasimatysime antradienio 
vakare, Laisvės svetainėje, 8 
vai.

Beje, būčiau užmiršęs: per
eitą antradienį palaidojo mū
sų jaunojo baso Alberto Navi
ko motiną. Choras reiškia tau, 
Albertai, giliausios užuojautos 
ir simpatijos, ir kaip sugrįši 
dainuot, tai choras pagelbės 
tau užmiršt visus nuliūdimus.

Choro Koresp.

VIRI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled ceie, 
l7-|ewel Precision move
ment .... $33.75

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i k ro
džių, i u ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS 

BŪSITE
PATENKINTI

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

t

Visokių gėrimų ir valgių bus 
Šiai. — J. Steponaitis.

(193-195)

Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų bankiete. Jžanga $1.50. 

gau-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar 

moteriai, kampiniuose kambariuose, 
dvejais laiptais, 348 Reap St. Ma
tyt vakarais nuo 5 vai. (194-195)

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, L 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGtG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

gerais patyrimais ir su didele atsakomybe


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00576.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00577.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00578.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00579.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00580.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00581.pdf (p.6)

