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KRISLAI
“Vienas misijonierius.”
Apmelavo ir sumaišė su 

purvais.
Visi jie nori prisiplėšti.
Su kuo galima sutilpti, o su 

kuo negalima.
$10,000 “Draugo” štabui.

Rašo A. BIMBA

Chicagos “Draugas” (liep. 
24 d.) rašo apie vieną “kuni
gą misijonierių.” Pavardės ne
paduoda. Tas misijonierius su
grįžęs “iš Tolimųjų Rytų per 
Sovietų Rusiją.”

Iš visko matyt, kad tae su
tvėrimas yra parsidavęs Hit
leriui. Nes jis, anot “Draugo,”) 
tuojau pareiškęs, kad “komu-) 
nizmas Rusijoje negalėsiąs ii-) 
gai išsilaikyti,” nes jis esąs be
dieviškas.

Tai jau labai sena hitleri
ninkų 
skelbia einąs Sovietų žemėn 
žmones išgelbėti dievui ir ti
kėjimui.

Tas misijonierius Hitleriui 
turavoja.

propaganda. Hitleris

Kuo gi, rodos, Jungtinių 
Valstijų lietuviškiems klerika
lams, menševikams ir smeto- 
nininkams galėjo nusidėti ne
seniai įvykęs Kanados lietuvių 
kongresas. Betgi nusidėjo. Vi
si jų laikraščiai vienu balsu tą 
kongresą apmelavo, išniekino 
ir sumaišė su juoda žeme.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Aukščiausias Teismas Spręs 
Prašymą Nacių Sprogdinto

jų, įgabentų Submarinais

Amerikos Karo Departments 
Atsiliepimas į LDS Telegramą 

Del Antro Fronto

Siaučia Mūšiai Cimliansko 
Srity j; o ties Voronežu ir 
Briansku Sovietai Laimi

Washington. — Aukš
čiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas šį trečiadienį spręs, 
ar priimt ar atmest prašy
mą aštuonių nacių sabotaž
ninkų, kuriuos tardė karinė 
generolų komisija, paskirta 
prezidento Roosevelto. Tų 
sabotažninkų advokatai pul
kininkai, taipgi paskirti 
prezidento, kreipėsi į Auk
ščiausią Teismą, kad laiki
nai paliuosuot juos po už
statais iki kito tardymo.

Tuos sabotažninkus įga-
Kongresas buvo geras, skait-; 

lingas, entuziastiškas. Atsto
vus turėjo visos Kanados lietu- beno vokiečių submarinai į 
vių didžiosios organizacijos.' Long Islandą, N. Y., ir į 
Kongreso tikslas buvo padėti. Floridą, su bombomis ir ki- 
Jungtinėms Tautoms karą lai- tais sprogimais, ardyt kari- 
mėti. . _ J nius Amerikos fabrikus,

ne^a11 pakęsti^mūsų Gn-j tiltus, geležinkelius ir kitus 
svarbius karui įrengimus.

Karinė komisija tardė 
juos per 16 dienų, bet dar 
nepadarė sprendimo. O 
sprendimas galėtų būti su
šaudyt ar pakart tuos 
sprogdintojus.

Prezidentas Rooseveltas, 
sudarydamas generolų ko- 
komisiją jiems teisti, pa
tvarkė, kad “asmenys, at
vykę iš šalių kariaujančių 
su Jungtinėmis Valstijomis” 
tikslu kenkti joms, “negali 
naudotis jokiais civiliais 
teismais.”

Nežiūrint prezidento pa
tvarkymo, vyriausias Aukš-

gaičiai, Prunskiai, Tys.liavos ir 
Michelsonai. Kas tik prieš 
Hitlerį, tą jie dabar amžinai 
prakeikia.

Budelis Mannerheim ka
riausiąs tol, kol būsianti lai
mėta ir užtikrinta Didžioji 
Suomija. O prie tokios Suomi
jos turėtų priklausyti didelis 
sovietinis kraštas Karelija.

Italija nori naujų teritorijų. 
Japonija tikisi naujas žemes 
gauti. Vengrija laukia naujų 
teritorijų po karo. Pagaliau ir 
Suomijos fašistiniai nykštukai 
gieda apie naujas šalis.

Lai dabar pamato tie, kurie 
ašaras liejo už Suomiją ir skel
bė ją nekalta avele. Ji tik be
siginanti, o jokių pretenzijų į 
svetimus kraštus neturinti.

“Argentinos Lietuviu Bal
sas” (birž. 18 d.) ragina visus 
lietuvius “surasti bendrą kal
bą.” Ir sako: “Sutūpkime visi 
Lietuvos Gelbėjimo Komitete.”

Mes nežinome, koks per 
vienas tas komitetas. Gal yra 
toks, kokie čia gyvuoja — 
perdėm apgavingi, nieko bend
ro neturį su Lietuvos gelbėji
mu, paprastos hitlerininkų 
agentūros.

šiuo tarpu Lietuvai gelbėti 
tėra vienas būdas — padėti 
Jungtinėms Tautoms sutriuš
kinti hitlerizmą. Kito kelio iš
laisvinimui tautų nėra.

Todėl ir Lietuvos gelbėjimo 
darbe negali sutilpti visi lietu
viai. Negali todėl, kad yra to
kių, kurie gelbsti Hitleriui. 
Pronaciški lietuviai negali nie
kur sutilpti su padoriais, pa- 
trijotingais lietuviais.

Prieš tuos išgamas reikia 
kovoti. Šaukti juos į bendrą 
darbą reiškia padėti jiems va
ryti nacių darbą tarpe lietu
vių.

“Drauge” (liep. 24 d.) skai
tau : “Dėdės Šamo žemėje An
tanas Bimba turi bankoje virš 
$10,000 ir sako, ką nori.”

Tas tiesa, kad aš, kaip ir 
visi piliečiai, sakau, ką noriu. 
Už tai negaliu tylėti prieš 
“Draugo” melus.

Bet štai kaip “Draugo” šta
bas gali greitai ir gražiai pasi
pinigauti. Lai jis pasako, kur 
ir kokiam banke, ar kur kitur, 
aš turiu tą sumą pinigų, aš ati
duosiu ne tik “virš,” bet visus 
tuos $10,000!

Philadelphia, Pa
Vladą Šapranauską Ištiko 

Didele Nelaimė
Liepos 25 d. Vladas Ša

pranauskas, vajininkės ir 
veikėjos Uršulės Šapranau- 
skienės vyras, išvažiavo į 
Cape May, N. J., žuvauti į 
jūrą, o grįžęs į namus su 
sūnum Alfonsu ir žuvia, 
skubinosi paimti traukinį, 
kuris jau pradėjo iš lėto 
eiti; kaip ten Vladas ran
ka pamojo savo draugams 
“bai-bai” ir paslydo po 
traukiniu. Iki traukinį su
stabdė, Vladą baisiai suža
lojo: drapanas sudraskė ir 
koją sužalojo. Iš Cape May 
ambulansas nuvežė jį į At
lantic City ligoninę, kurioje 
jam nupjovė vieną koją.

Sūnus pranešė per telefo
ną nelaimę, ir mes greit nu
važiavom pažiūrėt, bet dak
tarai darė operaciją ir ne
prileido nieko.

Reiškiame didžiausios už
uojautos visai Šapranauskų 
šeimai.

A. J. Smitas

Tas pats melagius ten pat 
toliau sako: “Stalino žemeje 
Antano brolis Martynas nete
ko paskutinio skatiko ir iš
tremtas j Sibirą . . .”

Ne tik Stalino žemėje, bet 
niekur kitur visam pasaulyje 
neturėjau ir neturiu jokio bro
lio vardu Martynas. “Draugo” 
begėdžiai meluoja be galo ir 
be ribų.

čiausio Teismo teisėjas 
Stone pašaukė šį teismą j 
nepaprastą posėdį svarstyt 
tų priešų prašymą.

Tarp jų yra du Amerikos 
piliečiai — Herbert Haupt, 
įsipilietinęs per savo tėvo 
pilietybę, ir Ernest Burger, 
pats išsiėmęs pilietines po- 
pieras.

Eina girdai, jog vienas iš 
tų sabotažninkų, G. J. 
Dasch liudijęs prieš savo 
sėbrus.

Japonai Grasina Su
naikint Ameriką

sunaikint Jungtines 
o

Berlin. — Vokiečių radi
jas paskleidė kalbą Japoni
jos ministerio pirmininko 
generolo Hideiki Tojo, kad, 
girdi, “Japonija yra pasiry
žus
Valstijas ir Angliją.

Taip Tojo kalbėjo dvide
šimčiai tūkstančių' japonų 
Osakoje liep. 27 d. Be kit
ko, jis sakė, kad japonai, 
užimdami kai kurias ame
rikines Aleutų salas, tuomi, 
esą, “labai sudrūtinę kari
nę Japonijos poziciją.”

VOKIEČIAI APSITVIRTINA 
FRANCUOS PAJŪRYJ

Berlin, liep. 28. — Vokie
čiai praneša, kad jų gene
rolo Rundstedto vadovybėje 
tapo plačiai aptvirtintas pa
jūrio ruožtas šiaurinėje 
Franci j oje.

(Taip naciai skelbia savo 
pasiruošimą atremt anglus 
ir amerikiečius, jeigu šie 
veržtųsi į Franci ją prieš vo
kiečius.)

Dar 165,000 Naciy iš 
Vakarų prieš Sovietus
Maskva, liep. 28. — Na

ciai permetė dar 11 divizijų 
savo kariuomenės (165 tūk
stančius vyrų) iš Francijos 
ir Holandijos į rytinį fron
tą. prieš Sovietus.

j SOVIETAI SUNAIKINO 
NACIŲ TANKUS NULEI

STUS Iš ORLAIVIŲ

Maskva, liep. 28. — Di
dieji vokiečių transporto or
laiviai nuleido žemyn tam 
tikrą skaičių'lengvųjų savo 
tankų į užnugarę sovietinės 
linijos šiaurinio Kaukazo 
fronte. Bet sovietinės jėgos 
sunaikino visus tuos tan
kus.

Egiptas, liep. 28. -—Prasi
dėjo įkaitę mūšiai tarp ang
lų ir fašistų šiaurinėje da
lyje EI Alamein fronto, E- 
gipte. Pasėkos dar nežino
mos.

Jungtinių Valstijų karo departmentas Washingtone 
sekamai, atsakė laišku į telegramą Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo šešto Seimo Chicagoje, kuris pasižadėjo 
visomis galimybėmis remti Amerikos karines pastangas 
ir kartu ragino atidaryt antrą frontą prieš Hitlerį:

“WAR DEPARTMENT
The Adjutant General’s Office, 

Washington, D. C.
July 25, 1942

Mr. Roy Mizara, President
Association of Lithuanian Workers

419 Lorimer Street
Brooklyn, N. Y.

Gerbiamas Tamsta!
Karo Sekretorius patvarkė man, kad atsakyčiau 

tamstai, jog neseniai yra gautas jūsų pareiškimas kas 
liečia antro fronto atidarymą.

Karo Departmentas kreipė rimto dėmesio į jūsų 
pareikštas mintis ir įvertina jūsų susidomėjimą tuom 
klausimu.

Su tikra pagarba,
J. A. ULIO,

Generolas Majoras,
Generolas Adjutantas

šį jūsų pareiškimą perdavė Prezidentas.”
1 ‘ 

PRANCŪZAI NERIMAUJA, 
KAD TALKININKAI NE

ATIDARO 2-RO FRONTO
London. — Ką tik atvy

kęs čia Francijos seimo at
stovas, Andre Philip viešai 
pareiškė, jog žmonės “ne
priklausomoje” ir užimtoje 
Francijos dalyse nerimauja, 
kad Anglija tiek prikalbėjo 
apie antro fronto atidary
mą prieš Hitlerį, bet vis 
nieko nedaro. Jis sako, jog 
francūzai pradeda netekt 
kantrybės, “girdėdami An
glijos valdovų žodžius, bet 
nematydami jų darbų.” Phi
lip sako, jeigu anglai- ame
rikiečiai įsiveržtų Franci- 
jon prieš nacius, tai visa 
francūzų tauta sukiltų prieš 
hitlerininkus ir padėtų juos 
nukariauti. Jis, tarp kitko, 
priminė, kaip andai francū
zai St. Nazaire srityje ko
vojo išvien su įsiveržusiu 
anglų “komandų” būriu 
prieš vokiečius.

Andre Philip, kuris dabar 
veikia išvien su Laisvai
siais Prancūzais, per pasku
tinius dvejus metus buvo 
profesorius Lyon Universi
tete, neužimtoj Francijos 
dalyje; tuo laiku jis skleidė 
ir propagandą prieš nacius. 
Slaptai leidžiamo jo laikra
ščio išsiplatindavo po 50 
tūkstančių egzempliorių, o 
kiekvieną e g z e m p liorių 
skaitydavo desėtkas žmo
nių.

Franci jo j veikia septynios 
ar aštuonios slaptos orga
nizacijos kovai prieš hitleri
ninkus.

vakarų Europoj kuo grei
čiausiu laiku. Bet anglų 
valdžios vadai sako, kad, 
girdi, “nėra gana laivų” da
ryt didelį įsiveržimą prieš 
vokiečius į Europos žemy
ną. Jie stengiasi numaldyt 
žmonių reikalavimą antro 
fronto.

Dienraštis “E v e n i n g 
News,” gindamas valdžios 
politiką, rašo, kad nors “Ru
sijai gręsia didelis pavo
jus,” bet, esą, anglų valdžia 
“turi veikti pagal savo iš
dirbtus planus, paremtus 
faktais, kuriuos težiną tik 
tuzinas žmonių pasaulyje.” 
Tas laikraštis peikia 60 tūk
stančių Londono žmonių de
monstraciją, kuri pereitą 
sekmadienį reikalavo antro 
fronto tuojaus.

Lordas Strabolgi Šaukia Tuoj 
Atidaryt 2-rą Frontą

London. — Anglų seimo 
aukštojo rūmo narys, dar- 
bietis lordas Strabolgi, kal
bėdamas Holborn mieste, 
ragino Angliją tuojau ati
daryt vieną ar daugiau 
frontų prieš vokiečius Va
karinėje Europoje. Sako, 
jei tas žygis bus atidėlioja
mas, tai bus prarasta di
džioji proga — smogt prie
šams tuo laiku, kada jie y- 
ra permetę daugumą savo 
kariuomenės iš vakarų Eu
ropos į rytinį frontą prieš 
Sovietus.

Angly Valdžia Stengiasi
Nutildyt Antro Fronto 

Reikalavimus
London. — Anglijoj kyla 

vis platesni ir energingesni 
reikalavimai atidaryt antrą 
karo frontą prieš Hitlerį

• *

Amerikos Marin'nkai Reika
lauja Antro Fronto 

Be Atidėlio jimo
New York. — Pusmetinis 

susirinkimas Nacio nalės 
Marininkų Unijos (CIO) 
tarybos pasiuntė telegramas

Maskva, liep. 28. —Rau
donoji Armija pasitraukė iš 
Rostovo ir Novočerkassko, 
esančio už 20 mylių j šiaurių 
rytus nuo Rostovo. Po nuož
mių mūšių gatvėse šių 
dviejų miestų, sovietinė ka
riuomenė persikėlė iš šiauri
nių Dono upės pakrančių į 
pietines. Abudu miestai bu
vo jau suardyti ir sudegin
ti vokiečių oro bombomis.

Rostovą šturmavo 600 
tūkstančių fašistų kariuo
menės ir daugiau kaip 2,000 
tankų. Sovietai apleido Ro-

Supleškinta 82 Nacių 
Tankai per Dieną
Maskva, liep. 28. — So

vietiniai lakūnai vien pra
eitą sekmadienį sunaikino 
bei pavojingai sužalojo 82 
vokiečių tankus ir 250 tro- 
kų.

DIDIS MŪŠIS PIETINĖJ 
DONO PUSĖJ

Pietinėse pakrantėse Do
no upės ties Cimliansku 
siaučia didis mūšis tarp so
vietinės kariuomenės ir vo
kiečių. Raudonarmiečiai kai 
kur visomis pusėmis apsupo 
būrius nacių ir naikina juos.

NACIAI SKELBIA, KAD JIE 
UŽĖMĖ BATAISKA

Berlin. — Nacių koman
da sako, kad jie, po atkak
lių kautynių, užėmę miestą 
Bataiską, 5 mylios į pietus 
nuo Rostovo. — Bataisk 
stovi prie geležinkelio ei
nančio į Baku, Kaukazo 
balo pramonės centrą.

(Niekas nepatvirtina 
priešų pranešimo.)

stovą ir Novočerkasską to
dėl, kad kitaip būtų gręsęs 
raudonarmiečiams apsupi
mas iš vokiečių pusės.

(Rostovas, 500,000 gyven
tojų miestas, stovi už tuzi
no mylių nuo Dono upės į- 
plaukimo į Azovo Jūrą. Jis 
buvo centras lauko ūkio 
mašinų ir laivų statymo 
pramonių, taipgi svarbus 
punktas Kaukazo žibalo ir 
Ukrainos grūdų pergabeni
mo. Daug kas vadina Ros
tovą vartais į Kaukazo ži
balo šaltinius.

(Pirmą kartą naciai buvo 
užėmę Rostovą pernai lap
kričio 22 d. Po vienos sa
vaitės, Raudonoji Armija, 
komanduojama maršalo Si
mo Timošenko, tada išmušė 
hitlerininkus iš Rostovo ir 
nuvijo juos 40 mylių atgal 
į vakarus linkui Taganro- 
go. Tai buvo didžiausias iki 
tol smūgis fašistam kare.)

SOVIETAI SUDAUŽO 
DAUGUMĄ NACIŲ 

TILTŲ
Vokiečiai dabar stengiasi 

permest laikinus pontoni- 
nius tiltus per Dono upę 
tarp Rostovo ir Cimliansko, 
stovinčio už 120 mylių į 
šiaurių rytus nuo Rostovo. 
Sovietų artilerija ir štur- 
movikai orlaiviai sudaužė 
daugumą tų tiltų, nuskan
dindami tūkstančius priešų 
su jų ginklais ir amunicija. 
Tačiau kai kuriais iš lieka
mų tiltų naciai permeta 
daugiau savo kariuomenės 
iš šiaurinių tos upės kran-

ži-

šio

Naciy Orlaiviai Plačiai 
Bombardavo Angliją
London, liep. 28. — Naktį 

50 iki 70 vokiečių orlaivių 
bombardavo daugelį vietų 
šiaurinėje, rytinėje, vakari
nėje ir vidurinėje Anglijoje. 
Labiausiai nukentėjo anglų 
pramonės miestas Birming
ham, kur naciai sukėlė eilę 
gaisrų, daugiausia padegda
mi gyvenamus namus ir 
krautuves. Jie užmušė tam 
tikrą skaičių civilių gyven
tojų. Anglai nukirto žemyn 
aštuonis priešų orlaivius.

Roma, liep. 28. — Italų 
fašistai skelbia, kad jie ii 
vokiečiai atmušę kartotinas 
anglų atakas pietiniame ga
le EI Alamein fronto, Egip
te, ir, girdi, paėmę nelais
vėn 1,000 anglų karių.

prezidentui Rooseveltui ir 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui Churchill’iui su ra
ginimais tuoj aus atidaryti 
antrą frontą.

TŪKSTANČIAIS VOKIE
ČIŲ LAVONŲ UŽTERŠTA 

UPĖ IR KRANTAI
“Mūšiai toje srityje eina 

su svyruojančiomis pasek
mėmis, tai vienos pusės nau
dai, tai antros,” sako ofi- 
cialis Sovietų pranešimas: 
“Viename sektoriuje vokie
čiams buvo pavykę pasi- 
stumt pirmyn, bet sovietinė 
kariuomenė, kontr-atakuo- 
dama, sulaikė priešus ir už
mušė 350 jų kareivių ir o- 
ficierių.”

Upės krantai užteršti tūk
stančiais vokiečių lavonų; 
kitus tūkstančius jų negy
vėlių neša Dono upė. Per 
dienos mūšius Rostovo-Cim- 
liansko ruožte raudonarmie
čiai sunaikino dar 50 vo
kiečių tankų.
RAUDONARMIEČIAI IMA 
VIRŠŲ TIES VORONEŽU 

! IR BRIANSKU
Voronežo srjtyje sovieti

nė kariuomenė dar vienoje 
vietoj persigrūmė iš rytinio 
į vakarinį Don upės kran-J 
tą; užmušė tūkstančius vo
kiečių ir užėmė dar vieną 
apgyventą vietą.

Briansko fronte raudon
armiečiai sunaikino visą 
pulką nacių kariuomenės ir . 
užėmė vieną strateginę kal
vą.
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Nebėra Republikonų ir
Demokratų

Pereito sekmadienio “New York Times 
Magazine” Columbijos universiteto pre
zidentas Nicholas Murray Butler iš 
naujo kelia seną temą apie republiko- 
nus ir demokratus. Pats Butler yra vie
nas iš seniausių republikonų partijos na
rių ir veikėjų. Jis sakosi toje partijoje 
veikiąs nuo 1879 metų.

Butler nurodo, kad jau seniai išnyko 
tradiciniai skirtumai tarpe tų dviejų di
džiųjų partijų. Republikonų partijoje y- 
ra toks pasidalinimas, kad vieni repub- 
likonai nieko bendro jokiuose principuo
se nebeturi su kitais republikonais. Pa
naši situacija viešpatauja ir demokratų 
partijoj.

Čia ponas Butler pasakė gryną tie
są. Jeigu paimsime šiandien atsinešimą 
linkui karo ir Roosevelto valdžios, tai, 
pavyzdžiui, Kongrese rasime visai kitą 
pasidalinimą, negu nustato partijų lini
jos. Susidarę yra tam tikri “blokai.” Yra 
tokių demokratų, kurie daug griežčiau 
kovoja prieš Rooseveltą, negu patys pik
čiausi republikonai.

Todėl Butler siūlo tuojau palaidoti re
publikonų partiją ir sukurti naują par
tiją, vardu: “Constitutional Liberal 
Party.” Joje, girdi, sutilptų vienų ir tų 
pačių pažiūrų republikonai ir demokra
tai. Savo platformą ir veiklą, girdi, to
kia nauja partija remtų Konstitucija ir 
Teisių Biliumi.

“Tuo būdu,” sako šis universiteto pre
zidentas, “prieš Jungtinių Valstijų žmo
nes stovi klausimas, ar jie savo politinė
se diskusijose ir politiniam gyvenime at
suks savo nugarą į praeitį, kuri jau iš
nykus, ir pasitiks šios dienos ir rytdienos 
politines sąlygas realistiškai. Bergždžia 
yra bandyti palaikyti savo laikais ger
biamus partijų vardus, kurie visiškai yra 
praradę savo laiku turėtą svarbą. At
sakymas į šį klausimą gali būti tiktai 
‘taip? Ir juo greičiau bus tas padaryta, 
tuo sveikiau bus Amerikos žmonėms, jų 
laimei ir gerovei ir jų naujajai pasauli
nei vadovybei.”

Tačiau, mes tikime, šis pono Butlerio 
“Išradimas” ir pasiūlymas vargiai gaus 
didelio atsiliepimo tose dviejose kapita
listinėse partijose. Veikiausia jo balsas 
pasiliks balsu girioje.

Šių Metų Rinkimai
Kas liečia Amerikos darbo žmones, tai 

visų vyriausias prieš juos klausimas 
šiandien yra ne partijiniai pasidalinimai, 
bet bendras frontas laimėjimui karo. 
Ryšyje su tuo, būsimi rudens valdininkų 
rinkimai turės nepaprastos svarbos. 
Kiekvienas kandidatas, nepaisant jo par- 
tijinio prisirišimo ir nusistatymo, turės 
būti sprendžiamas pagal tai, ką jis daro, 
kaip nuoširdžiai jisai remia Roosevelto 
karinę programą: visomis jėgomis mušti 
fašizmą ir trumpiausiu laiku laimėti ka
rą.

Tokie kandidatai gali pareiti ir pareis 
iš visų politinių partijų. Ar po rinkimų 
ir po karo šios jėgos laikysis krūvoje ir 
susikristalizuos į naują partiją, tai šian
dien nėra svarbiausias klausimas. Dabar 
tuo klausimu diskusijos tiktai pakenktų 
karo pastangoms.

Baisios Teroro Aukos
Lenkai apskaito, kad nuo nacių okupa

cijos pradžios iki šiai dienai tie barbarai 
išžudė 250,000 lenkų, civilinių gyventojų. 
Esą tokių kaimų ir miestelių, kurie tapo 
visai nuo žemės nušluoti, visi jų gyven
tojai išnaikinti.

Lenkai nėra vieni šitoje tragedijoje. 
Visuose okupuotuose kraštuose nekaltų 
žmonių kraujas teka giliais upeliais. Lie
tuvoje naciai yra paskerdę 30,000 gy-

ventojų. Čechoslovakijos kaimai ir mies
tai išpuošti kartuvėmis. Franci joje už 
kiekvieną nugalabintą nacį krito tūk
stančiai nekaltų žmonių.

Lehman ir Mead
Atrodo, kad senat. Mead savo kan

didatūrai į New Yorko valstijos guber
natorius turi stambiausios paramos Wa
shingtone ir Albany. Prezidentas 'Roose- 
veltas jau pirmiau parėmė Meadą prieš 
fašistų draugą Bennett. Dabar už Mea- 
do kandidatūrą pasisakė ir gubernato
rius Lehman.

Tačiau Farley tebesilaiko savo užsis
pyrimo ir žada nenusileisti. Jis vis dar 
tebegieda apie Bennetto kandidatūrą.

Žinoma, jeigu Farley pavyktų demo
kratus suskaldyti, tai rinkimus laimėtų 
republikonai.

Londoniečiai Atsiliepe
Prieš kelias *dienas New Yorke šešias

dešimts tūkstančių žmonių susirinko at
viram ore ir vienu balsu pasisakė už ati
darymą antro fronto prieš Hitlerį. Pe
reitą sekmadienį panaši demonstracija į- 
vyko Londone už antrą frontą. Ten irgi, 
sakoma, buvo susirinkę iki 60,000 londo- 
niečių. Jie irgi griežtai reikalavo iš An
glijos valdižos, kad jinai toliau nebedels
tų su atidarymu antro fronto.

Londoniečiai pareiškė, kad jie yra pa
sirengę visokiam pasiaukojimui, koks tik 
būtų reikalingas pradėjimui ofensyvo 
prieš hitlerinę Vokietiją dabar. Bet, ma
tyt, Churchillo valdžiai žmonių balsas 
pradeda nebepatikti. Jo ministerial pra
dėjo gana rūsčiai kalbėti apie tuos, kurie 
reikalauja antro fronto. Kai kurie jų 
netgi grūmoja tokiems žmonėms.

Tame pasižymėjo Darbo Ministeris Er
nest Bevin. Tą pačią dieną, pavydžiui, jis 
londoniečius tiesiog pasmerkė. Girdi, 
“mūsų prieteliai iš kairės, kurie šūkalo
ja už antrą frontą, sutveria kaip tik to
kias sąlygas, kurių mes vengiame.” O 
tos sąlygos, girdi, padalina žmones ir nu
kreipia jų dėmesį nuo karo pastangų. 
Todėl Bevinui labai patiktų, jeigu Angli
jos žmonės ramiai tylėtų ir leistų Hit
leriui laipsniškai sunaikinti Sovietų Są
jungą ir paskui visas jėgas atkreipti 
prieš tą pačią Angliją ir Ameriką.

Iš kitos pusės, parlamento narys Ho- 
fabin pasakė, kad Britanijos žmonių at
eitis yra sprendžiama ant upės Dono 
krantų. Ir jis sako: jeigu negalima pra
dėti ofensyvą dabar prie Hitlerio trečios 
klasės divizijas, tai kaip tada valdžia ti
kisi nugalėti 300 nacių divizijų, jeigu 
Hitleris sumuštų Raudonąją Armiją?

Taip, jeigu Anglija ir Amerika dabar 
negali pulti Hitlerio, kuomet jo 90 nuoš. 
karo pajėgų sutrauktos į Rytinį frontą, 
tai kur logika tikėtis, kad tos šalys ga
lėtų apsidirbti su Hitleriu, kuomet jo 
visa karo mašina būtų paleista prieš An
gliją ir Ameriką?

Į šituos klausimus neatsako nei Bevin, 
nei kiti, kurie reikalauja, kad Jungtinių 
Tautų žmonės tylėtų ir lauktų rankas 
susidėję, kol Ašis apsidirbs su Sovietų 
Sąjunga. To tie ponai nesulaukė ir ne
sulauks.

A r Tai Tik Nebus Suokalbis
Praneša iš Chicagos, kad ten įvykus 

kokia ten “nepriklausomų unijų” kon
ferencija, kuri suorganizavus “Interna
tional Labor Federation.” Tai naujai 
organizacijai vadovaująs koks ten su
tvėrimas vardu Cameron iš Milwaukee.

Naujoji Federacija susidėsianti, pa
sak Cameron, iš tų darbo 
unijų, kurios esančios pasipiktinusios 
Amerikos Darbo Federacija ir CIO. Jinai 
tuojau turėsianti visą milijoną narių.

Visas šis dalykas kažin kaip labai blo
gai smirda. Kai reikia Federacijos ir 
CIO vienybės, tai bandoma pagimdyti 
dar nauja organizacija, idant pasidali
nimas padidėtų. Neatrodo, kad šita “In
ternational Labor Federation” būtų tve
riama gerais norais ir darbininkų labui. 
Gal bus darbdavių suokalbis toliau pada
linti Amerikos organizuotus darbinin
kus. Ar tik šita nauja Federacija nebus 
padaras kompanionų unijų, kurios dar 
nėra visai išnykusios iš Amerikos indus
trinio gyvenimo.

Kai kurie fabrikantai labai nekenčia 
darbo unijų įsigalėjimo. Jie išgalvoja vi
sokius skymus unijų sunaikinimui.

Visos tikros darbo unijos, mums atro
do, gali sutilpti ir surasti vietą Ameri
kos Darbo Federacijoje arba CIO. Nauji 
centrai nebereikalingi. Nauji centrai į- 
neštų tiktai didesnį pasidalinimą ir pa
tarnautų tiktai kapitalistų interesams ir 
pakenktų karo pastangoms.

Lietuva Dabar Ir Ateityje
Pranešimas Kanados Lietuvių Kongresui, {vykusiam Birželio 

27 ir 28, 1942 m., Montreale
J. LESEVIČIUS

(Tąsa)
Ar gi nuo to, kokia Lietu

voje vidujine tvarka buvo ar 
bus, turėtų priklausyti mūsų 
išeivių lietuvių atsinešim as lin
kui Lietuvos ir tiekimas gali
mos pagalbos jos žmonėms? 
Vsai ne. Mes vieną dalyką 
žinome, kad Lietuvos žmonės 
kenčia ir kenčia sunkiai neš
dami karo ir nacių priespau
dos naštą. Ne tik kad kenčia 
vilkdami karo ir nacių okupa
cijos naštą, bet geras skaičius 
lietuvių, kariauja prieš Hitle
rio gaujas Raudonos Armijos 
eilėse, taipgi pasilikę Lietuvo
je partizanų eilėse kovoja, lie
ja kraują ir miršta už Lietu
vos laisvę. Ar tokie žmonės 
neverti mūsų pagalbos? Juk 
jie kovoja prieš bendrą žmo
nijos priešą, už gynimą ne tik 
Lietuvos, bet už gynimą viso 
laisvojo pasaulio, taipgi ir Ka
nados. Pereitų metų birželio 
22 d. Kanados Ministerių Pir
mininkas Mackenzie King, 
kalbėdamas sąiyšyj su Sovietų 
Sąjungos prasidėjusiu karu, 
pasakė: “Kas kovoja prieš 
mūsų priešą (hitlerinę Vokie
tiją), tas padeda mūsų sie
kiams.” Taigi, kaip matote, 
vien tik dėl to, kad jie — Lie
tuvos žmonės — kovoja prieš 
Hitlerio govėnas, padeda mū
sų visų siekiams, jau yra ver
ti karščiausios paramos. O 
prie to, jie yra lietuviai, mūsų 
broliai-seserys, giminės ir pa
žįstami ir, ar tas neturi iš
judinti mūsų širdis, sukaupti 
visas mūsų jėgas ir leistis į 
darbą karo ir Lietuvos žmo
nių. pagalbai ?

Čia trumpai noriu paminėti, 
kad ir smetoniniai tautininkai, 
grigaitiniai-michelsoniniai fa- 
šistuojanti socialistai ir mūsų 
Kanados tarybininkai taipgi 

šaukia į pagalbą lietuviams. 
Bet kokiems? Ar manot tiems, 
kurie lieja kraują ir guldo gy
vybes už išlaisvinimą Lietu
vos? O, ne! Jie šaukia į pa
galbą tiems, kurie pabėgo iš 
Lietuvos nuo kovos fronto ir 
kurie tiesioginiai ar netiesiogi
niai rėmė ir teberemia vokie
čių okupaciją Lietuvoje. Per
eitą vasarą Kanados lietuvių, 
tarybininkai, laikydami taip 
vadinamą “seimą” Montreale, 
norėjo net priimti rezoliuciją, 
kad pagerbti tuos lietuvius 
(Lietuvos Kvislingus), kurie 
žuvo padėdami nacių barba
rams įsiveržti Lietuvon. Rezo
liucija liko nepasiųsta tik pa
šaliniams žmonėms užprotes
tavus.

Mūsų siekiai kitokie ir lai šis 
Kanados Lietuvių Kongresas 
pasisako, kad mes šiandien 
nestatome klausimo, kokia Lie-

Tai Hitlerio agentas Suo
mijos ambasadorius Pro- 
cope. Čia parodo jį klau

santį pranešimo iš valsty
bės department©, kad mū
sų valdžia uždaro visus 
Suomijos konsulatus Jung
tinėse Valstijose.

tuva turėtų būti po karo. Mes 
trokštame, kad Lietuva būtų 
išlaisvinta iš po hitlerinės Vo
kietijos okupacijos ir, iš savo 
pusės, pasižadėkime remti vi
sais galimais būdais Santravi- 
ninkų karo pastangas, kad 
mūsų troškimai atsiektų savo 
tikslo. Pasisakykime, kad mes 
remsime Lietuvos liaudį mora
liai ir, kiek mums sąlygos leis, 
materialiai.

Kiek tai liečia Lietuvos vi
dujinį susitvarkymą ateityje, 
tai nei mūsų Šis kongresas, nei 
niekas kitas negali nustatyti. 
Mes turime laikytis Atlanto 
čarterio, kuris nusako: “Teisė 
visoms tautoms pasirinkti sau 
tokios rūšies vyriausybę, po 
kuria jos norėtų, gyventi.” Jį 
išdirbo Ruzveltas su čiorčiliu 
ir užgintas Sovietų Sąjungos 
ir kitų demokratinio bloko su
vienytų valstybių/ Lietuvos 
žmonės sykį jau padarė savo 
apsisprendimą ir jei tam bus 
reikalo, vėl apsispręs. Tai da
rys patys Lietuvos žmonės, o 
ne kas kitas. Mes pilnai pasi
tikime Lietuvos žmonėmis.

Mūsų Pažiūros ir Lietuvos 
Priešai

Kalbant apie Lietuvos ateitį 
ir norint turėti tikra savo nu
sistatymą linkui to, reikia pa
nagrinėti faktus iš praeities ir 
kritiškos dabarties. Kaip jo
kia kita, taip ir lietuvių tau
ta nėra liuosa nuo išsigimėlių 
ir išdavikų. Pradėkime tik nuo 
Atlanto čarterio ir pamatysi
me, kas Lietuvos draugai ir 
kas jos priešai. Mūsų lietuviš
ki Hitlerio draugai bando iš
romyti Atlanto Čarterį, savo
tiškai jį aiškindami, ir mano, 
kad jie — pradedant Smeto
na ir baigiant Grigaičiu ir ta- 
rybininkais —- nustatys Lietu
voj tvarką. Pav., Grigaitis tie
siog iš kailio neriasi, jei kas 
pasako, kad kaip visoms vals
tybėms, taip ir Lietuvos žmo
nėms Atlanto čarteris pride
rintas lygiai ir jeigu Lietuvos 
žmonės, o ne jis ir Ko. spręstų 
Lietuvos reikalus. “Naujienos” 
kovo 27 d. laidoj, savo ap
žvalgose komentuodamos tuo 
klausimu su Londono laikraš
čiu Times: “Anglai yra linkę 
sovietų imperialistiškiems sie
kiams pritarti... Anglijos 
buržuazija nori ‘pasamdyti* 
Rusijos bolševikus, kad jie ap
gintų jos biznį nuo Hitlerio. . . 
Todėl tos buržuazijos organas 
‘Times’ siūlo bolševikams, kai
po ‘užmokestį,’ Lietuvą, Lat
viją ir Estiją ir t.t. Londono 
laikraščiui, tur būt ir Atlanto 
Čarteris atrodo niekas dau
giau, kaip prižadėjimas duoti 
‘atlyginimą’ (svetimų tautų 
kailiu!) tiem, kurie patarnaus 
britų imperijos interesams.” 
Taip tai Grigaitis ir Ko. paro
do savo “lojalumą” Anglijai ir 
kitoms demokratinėms valsty
bėms, už kurį jis pereitą sa
vaitę atvažiavęs į Montrealą 
tarybininkų piknike priimtoj 
rezoliucijoj pasisakė.

Dabar pažiūrėkime ar ištik
tųjų jie turi teisę nors kalbė
ti lietuvių tautos vardu, už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. Tas pats Smetona, dar 
1918 m., laike Lietuvos Ne
priklausomybės atgimimo, 
kvietė vokiečių princą Urachą, 
norėdamas jį pastatyti Lietu
vos kunigaikščiu ir “surišti 
Lietuvą nenutraukiamais ry
šiais .su Vokietija.” Nors tas 
jam nepavyko, bet jis nuo sa
vo purvinų, išdavikiškų darbų 
neatsisakė. Gruodžio 17 d., 
1926 m., grobikiškai smurto 
keliu užgriebęs valdžios vai
rą į savo rankas smaugė Lie
tuvos liaudį ir pagaliau, vėl 
buvo sugalvojęs parduoti Lie
tuvą, jau dabar hitlerinei Vo
kietijai. Tą patvirtino pats 
Hitleris, kada skelbiant karą 
Sovietų Sąjungai, birželio 22 
d., 1941 m., kalbėdamas, tarp 
kitko, pasakė; “Vokietijos

Reichstagas neturėjo intenci
jos okupuoti Lietuvą... Prie
šingai — atsisakė išpildyti 
tuolaikinės (Smetonos) Lietu
vos prašymą, pasiųsti vokie
čių armiją Lietuvon.” Matote, 
Smetonos valdžia prašė, o Hit
lerio Reichstagas toks “geras” 
buvo ir atsisakė siųsti savo 
armiją Lietuvon. Kodėl? To
dėl, kad nesuspėjo, Raudono
ji Armija užbėgo už akių. Pats 
Smetona su savo valdininkais 
turėjo sprukti iš Lietuvos. Bet 
su tuo jų pardavikiška misija 
neužsibaigė.

(Daugiau bus)

Fraternalizmo Pavyzdžiai 
S. L. A. Seime

Majoras-Generolas M. W. 
Clark, kuris paskirtas va
dovauti Jungtinių Valstijų 
karinėms žemės spėkoms 
Anglijoje.

(Per radijušą specialiai pranešta profesoriui Šaipokui)

— Alio! Radio — Hotel 
William Penn salė, Pittsburgh, 
Pa.

— Alio, alio!. .. Profeso
rius šaipokas ? . .. čia aš — 
Čalis Šurnas .. . Taip, trans
liuoju specialiai tavo biuro ži
niai. Klausyk atydžiai, nes aš 
savo lūpomis papasakosiu tau, 
kaip broliškai čionai rišami 
klausimai apie SLA pinigėlius, 
kurie nubyrėjo į advokatų ki
šenes.

— Alio . . . Septinta sesija. 
Pakviestas kalbėti delegatas 
advokatas brolis Olis. Kaltina 
jis aukščiausįjį prezidentą 
brolį Bagočių pasisavinime Su
sivienijimo pinigų. Delegatas 
brolis Jonas Valaitis karštai 
reikalauja, kad šitas aukščiau
sio prezidento apkaltinimas 
būtų užprotokoluotas. Kiti 
broliai delegatai kelia lermą. 
Delegatas brolis Stilsonas pa
reiškia protestą prieš lermuc- 
tojus . . .

— Alio . .. Stiny Gegužis 
stovi visą laiką paraudęs ir 
reikalauja balso. Gavęs progą 
kalbėti, jisai palaiko Olį ir 
įrodinėja, jog brolis Bagočius 
yra nusikaltęs, nes paėmęs už 
SLA tūlos bylos vedimą teis
me $2,300 iš SLA iždo. Bago
čius stovi prezidiumo vietoje 
ir rausta. Ilgai nelaukęs, jis 
sustabdo Gegužį ir duoda sei
mui paaiškinimą, kad jis esąs 
paėmęs tuos $2,300 už SLA 
bylos vedimą per 46 dienas, tai 
vra po $50 už kiekvieną die
ną. Rodydamas pirštu į savo 
kolegą Olį, brolis Bagočius 
broliškai jam pastebėjo, kad 
jis, Olis, keli metai atgal paė
mė $5,000 iš SLA iždo tik už 
trijų kartų perėjimą gatve Či
kagoje. Ir brolis Bagočius dėl 
to riaušių nekėlė ir nekelia. 
Jis — broliškas. Ir broliškai 
jis kreipėsi į visus čionai esan
čius advokatus, kad jie aiš
kiai pasisakytų : ar jo paimtas 
atlyginimas už 46 dienas po 
$50 dienai buvo perdidelis.

Advokatai — Olis, Laukai
tis, Rastenis ir kiti — tylėjo, 
kaip veršiai karvės tešmenį iš- 
žindę . . .

Ant galo, brolis Bagočius 
broliškai anų brolių adresu 
pridūrė: “Tai yra šelmiški, be
gėdiški, pakartotini mano as
mens šmeižimai!” Ir čia jis, 
atsisukęs į seimo sekretoria
tą, pareikalavo, kad Olio-Ge- 
gužio jam daromas kaltinimas 
būtų užprotokoluotas, kad jis 
vėliau galėtų kreiptis į “ata
tinkamas įstaigas savo asmens 
apgynimo reikalu.”

Bagočiaus kaltintojai bro
liškai tylėjo, suprasdami, kad 
varnas varnui į akį kirst ne
privalo.

Paprasti delegatai, tai yra 
menko svorio asmenybės, gūž
čiojo pečiais ir vienas kitam 
kuždėjo: “Puodai katilą va
nojo ! ...”

Klevelando delegatas brolis 
Brazauskas reikalauja balso, 
bet pirmininkas paliepia jam

sėstis, žmogutis nusėdo . ..
Delegatas Dom. Klinga bro

liškai susiniovė su delegatu 
Oliu. Abu savo rankas jau bu
vo sugniaužę į broliškas kumš
tis. Arčiau sėdėję delegatai 
brolio Klingos adresu broliškai 
ėmė šaukti: “Sėskis, tu kume- 
liuk!”

Septintoji sesija užsibaigė. 
Savo nuotaika ir pavyzdingu
mu ji buvo geresnė už kitas 
sesijas.

Gud bai!
Tau atsidavusiai tarnaujan

tis tavo pasiuntinys,
Būsiantis prof. Čalis Šurnas.

Post Scriptum. Jei šį mano 
raportažą rasi reikalingu pa
skelbti viešai spaudoje, tai 
paaiškink, profesor, visuome
nės labui sekamus du dalyku:

1. Ar galima atgauti į SLA 
iždą iš p.p. Bagočiaus ir Oho 
bent dalį tų pinigų, kuriuos jie 
paėmė iš SLA iždo už profe
sionali patarnavimą?

2. Ar tu, profesor, kaip di
dis teisių žinovas, manai, kad 
p. p. B. ir O. yra nusikaltę, — 
galima juos patraukti tieson?

• • • **
Prof Šaipoko Dvylekis

1. Ar yra kas matęs, kad 
būt galima atimt iš žąsų jų 
surytas avižas! Sykį tie pini
gai pakliuvo į advokatų maš- 
nas — SLA iždas jų nema
tys.

2. Būdamas teisių žinovu, 
aš, suprantama, negaliu kal
tinti p. p. B. ir O., nes jų nu
sikaltimo sudėtis neaiški.

Visų pirma tenka visuome
nei paaiškinti, ką mes, teisi
ninkai, vadiname nusikaltimu. 
Pavyzdžiui, bedarbis, kuris 
tris dienas nieko nevalgė, nu
kniaukė kepalaitį duonos, be 
abejo padarė nusikaltimą ir 
yra baudžiamas, čia nusikal
timo sudėtis aiški kaip diena, 
nes yra nusikaltimas — va
gystė, yra kaltininkas — va
gis, yra kaltės įrodymas — ba
das ir yra įrodantis daiktas — 
kepalėlis duonos.

Tačiau p. p. B. ir O. daly
kai labai skirtingi nuo virš 
paminėto nusikaltimo. Pasta
rųjų nusikaltimą negalima pa
vadinti SLA apvogimu, nes 
jie minėtas krūvas pinigų ne 
patys pasiėmė, bet gavo nuo 
kitų, kurie organizacijos narių 
buvo išrinkti viršininkais. Jei
gu pastarieji p.p. Bagočiui ir 
O-liui nepaskupėjo nuberti 
SLA pinigų, daugiau negu jie 
verti buvo, tai čia jau ne 
jų nusikaltimas. čionai net 
teismo organai susimaišytų 
kaltininkų jieškodami. Jų (B. 
ir O.) kaltė, sakysim, — go
dumas. Bet juk godumas pats 
per save dar nėra nusikalti
mas. Taigi, visi matome nusi
kaltimą, bet negalime surasti 
kaltininko. Viskas, ką jūsų 
šaipokas gali apie tuos SLA 
$2,300 ir $5,000 pasakyti, tai 
— piši propalo!

Suprime Illuminati
Prof. Šaipokas.
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 

centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
“Kovotojų Balsas Dėl Lietuvos Laisvės.” 
Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

4

Naujos Anglijos Motery
• Sąryšio Žinios

San Francisco ir Oaklando 
Mezgė j y Grupė

Kokiom žiniom mes šian
dieną, draugės, įdomaujamos 
daugiausia? Karo žiniom, jų 
kryptimi. Sovietų kovotojų ei
lėse kaujasi ir lietuviai kariai, 
mūsų giminės, artimi. Linkim, 
trokštam mes jiem sėkmingai 
atmušti žvėrišką priešą, nai
kinantį jų šalį, gyvybes, kultū
rą.

Mūsų šalis irgi kare prieš 
tokį pat užpuoliką. Daugumos 
mūsų sūnūs jau karių eilėse, 
daugumos laukia savo eilės. 
Milžiniškas pareigas turės at
likti Jungtinių Tautų kariai 
iki sunaikins Ašies gaujas, pa- 
simojusias sunaikinti laisvę, 
demokratiją, žmogaus teises. 
Daug jaunų, brangių gyvybių 
jau žuvo, dar labai daug žus.

Mūsų Pareigos Didėja
Draugės: Nieko negalima 

padėti kovotojams dejavimais, 
dūsavimais. Lai mūsų sąžinė 
neleidžia praleisti nei minutė
lę liuoso laiko veltui. Visur ir 
visuomet panaudokim visus 
būdus, kad pagelbėjus laimė
ti šį baisų karą.

Kurios dirbame industrijoje, 
atlikime pareigas ten, o Kuo
sas nuo darbo valandas su
naudokime kėlimui finansinės 
paramos Amerikos ir Sovietų 
karių medikalei pagalbai.

Dauguma mūsų lietuvių se
sučių yra puikios mezgėjos. Jų 
rankų darbai puošia jų namus. 
Daugumas jų guli šėpoje, re
tai mato svietą. šiuo tarpu, 
brangi lietuvaite, — motin, se
sute, drauge — sunaudok 
kiekvieną minutę mezgimui, 
kuris dengs pečius, rankas, 
kojas kario, kovojančio sunai
kinimui nacizmo, kuris, apart 
baisios nelaimės žmonijai, at
nešė pažeminimą moteriai 
abelnai.

Noriu Tarti Žodį šiom 
Kolonijų Draugėm

Besiartinant sąryšio pikni

LDS JAUNIMAS DRAMOS VEIKIME

ONA PETRUTIENĖ

Jos parašytas ir jos režise- 
riuotas veikalas laimėjo pirmą 
dovaną LDS Dramos Turna- 
mente, kuris buvo laikytas Lie
tuvių Auditorijoj, Chicagoje, 
laike LDS Seimo. Veikalas pa
vadintas “Fifty-Fifty”. Ona 
yra čia gimus LDS Sparks 
jaunimo kuopos veikėja. Ona 
taip pat aktyviai dalyvavo 
jaunimo konferencijoj ir pa
čiame LDS Seime.

Rašomos Mašinėlės 
Kaspino Amžius -

Galima keleriopai prailgin
ti, jeigu jį pavilgysi geru ma
šinėlės tepalu. Prie pirmo ir 
iki kelinto nublukime raidžių 
rašalas nebūna išvartotas, tik 
sudžiūvęs. Aliejus atidrėkina. 

kui, 23 rugpjūčio, prie kurio 
mes turime prisirengti geriau, 
negu kada pirmiau, nes to rei
kalauja susidėjusios aplinky- j 
bes, mes pasitikime, kad šios j 
kolonijų draugės susirūpins j 
moterų veikla:

Evaniuk, šlekienė — Gard- 
nery: Večkienė, Markevičiūtė, 
Penkauskienė — Lawrence; 
Bernotienė — Brighton; Jatu- 
lienė — Stougton; Zaleckie
nė — Lynne; Zarubienė, Gry
bienė — Norwood; K rasa u, 
Stašienė, Rainard — Cam
bridge; Vilkauskienė, Egerie- 
nė — Nashua, N. II.; Paulen- 
kienė, Karsonienė, — Lowell; 
Paplauskienė — Haverhill, ir į 
kitos.

Nuo jūs, draugės, mes lauk
sim atsiliepimo..

Hudsone Mirė Draugė 
Balčiūnienė

Draugė Balčiūnienė buvo 
mamytė uolios, nenuilstančios 
veikėjos Marijonos Kazlaus
kienės.

Nežinant velionės arčiau, 
negaliu parašyti kiek plačiau 
apie velionės gyvenimą. Tai, 
manau, padarys draugai hud- 
soniečiai. Man žinoma tik 
tiek, kad velionė išauklėjo 
dukrelę Marijoną, puikią dar
buotoją pažangiam judėjimui. 
Neįvyko nei vienas dienraš
čio Laisvės piknikas, kur ji ne
imtų pilną, atsakomingą vado
vybę. Draugė Kazlauskienė vi
suomet daug padėdavo mote
rų veikimui.

Netekus mylimos mamytės 
ją gana palaužė gailestis, liūd
numas. Varde sąryšio, tariu 
draugei Marijonai Kazlauskie
nei ir jos draugui vyrui užuo
jautos žodį. Kartu raginu 
dirbti naudai visų, kurie šian
dien kovoja už žmonijos lais
vę negalėdami patys nieko pa
gelbėti savo mylimom šeimom.

S.

FRANCES JURGIL

Frances lošė tetos rolę Pet- 
rutienės parašytame veikale 
“Fifty-Fifty,” kuris laimėjo 
pirmą dovaną LDS Dramos 
Turnamente pereitą savaitę 
Chicagoje. Frances buvo teisė
jų pripažinta, kaipo geriausia 
aktorka visame turnamente ir 
gavo gražią trofę už tai.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Paskui dar šiek tiek prail
ginsi jo amžių, jeigu iš vieno 
krašto kaspino rašalui išsivar- 
tojus jį apversi-pervyniosi kitu 
kraštu viršun. O po to, jeigu 
kaspinas dar neišmuštas skylė
tai, dar atsinaujina, jeigu iš
tepsi antspaudų (stamping 
pad) rašalu, su minkštu šepe
tuku vienodai išskleidžiant 
ant kaspino.

Motinos, kurių sūnūs yra armijoj, ragina Ameriką ir Angliją atidaryti antrą 
frontą prieš Hitlerį. Paveikslas imtas dideliam masiniam susirinkime New Yorke.

Mik, vaikeli mažas ... Mik, užmik mažyti. 
Jokio žiburėlio niekur nematyti . . .

Vėjas graudžiai verkia. Girgžda piktas šaltis.
Vidury kelelio sniego pusnys baltos.

Kaip išbrisime mudu gilų baltą sniegą?
Kur šiąnak nueisim? Kur jieškosim miego?

Gal surasim gerą kaimišką trobelę.
Gal užmigsim, mielas, pagal eglę žalią . ..

Tiktai bėgsim, eisim iš gimtinės kaimo, 
Į kurį gyventi dvarponiai ateina.

Išginė, mažyti, mus į šaltą sniegą.
Viską sau pasiėmė, nepaliko nieko.

Tau nėra tėvelio, kurs tave mylėjo.
Bus tavo patėviu šaltas, piktas vėjas.

Išvedė tėvelį vokiečiai pas tvorą, 
0 rytelį ankstų beržyne pakorė.
Nešiu tave. Brisiu sniego .kelią graudų
Prie širdies šiltosios vienturtį prispaudus

Niekur žiburėlio jokio nematyti . ..
Mik, vaikeli mano. Mik, užmik, mažyti. .

E. Mieželaitis.

Lietuvės Motinos Lopšinė

Susipažinkite Su
Nauja Piliete

M. Janoniene
Marė Janonienė, didžiojo 

lietuvių liaudies poeto, ve
lionio Juliaus Janonio mo
tina, 'korespondencijoj iš 
Baltimorės apie savo atsie
kime kukliai praneša:

“Birželio mėnesį daug 
mūsų miesto gyventojų ta
po Amerikos piliečiais, ne
toli dviejų šimtų, visokių 
tautybių. Lietuvių dešimts 
— aš ir kiti devyni. Malo
nu girdėt, kad neatsilieka 
ir lietuviai.”

Mums irgi malonu tai 
girdėti, malonu pasveikinti. 
Ypatingai malonu, kad mū
sų garbės motina, šio sky
riaus bendradarbė, nežiū
rint sunkumų, kuriuos nu
galėti sunku daugeliui at
vykusių net jauname. am
žiuje, juos nugalėjo ir įsi- 
pilietino.

Kada paskiausį kartą 
man teko matyti motiną 
Janonienę, jinai su džiaugs
mu pasisakė:

—Tikiuosi neužilgo gau
ti pilietybę!

—0 kaip, ar ne sunku 
buvo pasiruošti? — paklau
sėme.

—Smagu buvo, — atsakė 
Janonienė. — Jog visi tie 
dalykai, kurių klausia ir 
kurių neklausia, bet yra 
prisirengimo prie pilietybės 
klausimų - atsakymų kny
gelėj, tokie svarbūs, tokie 
gražūs, vis iš Amerikos is

torijos, kad vien tik dėl sa
vo žinojimo praturtinimo 
reikalingi ir labai miela su
žinoti.

Jos patriotiškas atsineši- 
mas į pilietybę ir pasiruo
šimą jai, tai pavyzdis mū
sų moterims pasiimti pasi
ryžimo, drąsos ir tapti pi
lietėmis, kurios dar neįsi- 
pilietinusios.

• M. Janonienė nėra labai 
sena amerikone nei jaunuo
lė amžiumi. Jinai atvykus 
šion šalin po pereito pasau
linio karo. Europoj ji iš- 
auklėjus nemažą šeimyną, 
išgyvenus tenykščius karo 
laikų sunkumus, tų sunku
mų ir audrų pasekmėj pa
laidojus mylimą sūnų. At
vykus čionai gyvena nedi
delėj kolonijoj, kaip ir kai
me. Betgi pramoko pakan
kamai anglų kalbos ir raš
to, taipgi Amerikos istori
jos, kad gauti pilietybę.

Nesitenkina ji vien gavi
mu pilietybės, bet rūpinasi 
ir savo, kaipo pilietės pa
reigomis. Amerika šiandien 
yra kare ir jinai jaučia sa
vo pareigą padėti, kuo ji 
gali. Pamačius ašarojančias 
motinas dėl išleistų vaikų 
ji tuojau suprato, jog tai 
tik eikvojimas sveikatos ir 
energijos,; iš ko mūsų kraš
tui nebus jokios naudos, tik 
priešui. Ji dėlto sušuko šio 
skyriaus špaltose:

“Neverkim, geriau prie
šui pagrūmokim.”Savo raš
tuose ir gyvu žodžiu ji 
jautriai akstiną moteris - 
motinas panaudoti savo 
energiją ir sveikatą dar
bams už pergalę ant fašiz
mo namų fronte.

M-tė.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES 
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AND
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Nuotakos Bučkiai Šį 
Kartą Apsimokėjo

Jaunai ir gražiai suknelių 
siuvėjai Mitzi Flamenbaum 
pasiruošus savo vestuvėm, jos 
draugės sandarbininkės, Loka- 
lo 22-ro narės, susibėgo ir susi
tarė :

— Vistiek mūsų Mitzi visi 
bučiuos; nuotakas visada bu
čiuoja. Mesi neužvydim, bet 
kas norės bučiuoti, lai užsimo
ka — į Rusijai pagalbos fon
dą po $1 už bučkį.

Šiose vestuvėse buvo buč
kių, buvo ir gražus pluoštas 
dolerių.

Worcester. Mass.
Moterą LLD Kuopos Vasari

ne Veikla
Mūsų vasarinė veikla yra 

visai gera, nes kam nėra žino
ma, kad vasara visi imasi va- 
kacijų ir abelnai veikla šlu
buoja. Bet LLD moterų kuopos 
liepos mėnesio susirinkimas 
rodė visai k a kita.

Visų pirma pranešta, kad 
draugės Plokštienė, Janulienė 
ir Kižienė pasiuntusios Sovie
tų medikalei pagalbai dėžutes 
su arti $15. O kuopa paauka
vo $25, tai sudarė $40. Nors 
tai maža suma atsižvelgiant į 
reikalą, bet ne pirmutinė ir ne 
paskutinė mūsų auka kovoto
jams už laisvę.

Išrinkta plati komisija dėl 
Sovietų medikalei pagalbai 
rengiamo pikniko 2-rą rugpjū
čio. Taipgi draugės pasižadė
jo parinkti maisto piknikui ir 
sudaryti laimėjimą.

Nutarta turėti Rummage 
Sale. Tai prašome draugių 
moterų, Laisvės skaitytojų ir 
rėmėjų mums padėti. Prašome 
priduoti drabužius, kurių, jūs 
nemanot dėvėti, bei šiaip įvai
rius daiktus, tinkamus naudo
jimui. Praneškit į Lietuvių 
Svetainę ar bile kuriai kuopos 
narei.

Varde kuopos, prašau ir ra
ginu nares skaitlingai lankyti 
susirinkimus, ypatingai šiuo 
kovos momentu, prisidėti prie 
veiklos. Draugės - narės, pa- 
dėkim nors kiek mes galim. 
Nestovėkim šaly, neužmirškim 
tų, kurie aukauja ir kurie pa
sirengę aukauti gyvastis už 
žmonijos laisvę. Narė.

Su pabaiga birželio mėnesio 
mūs grupė buvo jau numez- 
gus Sovietų kariams 265 poras 
kojinių, 56 poras pirštinių, 20 
helmets, 16 svederių.

Nors mūsų mezgėjų grupė 
visai maža, palyginus su kito
mis lietuvių kolonijomis, lenk
tyniuoti nei nemanėme, bet 
dirbame pagal išgalę.

Kiek Kuri Draugė Jau Yra 
Numezgusi Iki Šiolei

Pasirodo, kad ne vien brook- 
lynietėms priklauso čampio- 
nystė.

Mūsų draugė K. Jankaus
kienė jau numezgė 90 porų 
kojinių, o ji daug vėliau pra
dėjo mėgsti.

V. Sutkienė numezgė 42 po
ras kojinių, 53 poras pirštinių, 
8 helmets, 6 svederius, viso 
109 dalykus.

E. šlegerienė — 36 poras 
kojinių.

B. Zalogiūtė — 4 svederius, 
11 helmets, 2 p. kojinių, 2 p. 
pirštinių.

K. šlegerienė — 4 svede
rius, labai gražius, 6 poras ko
jinių. Toji pati draugė nu
mezgė 10 svederių Amerikos 
Raudonajam Kryžiui.

Mrs. Timmerman — 27 p. 
kojinių.

Mrs. Baranauskienė — 2 
svederių, 9 p. kojinių.

O. Zalogienė — 15 p. koji
nių, 1 porą pirštinių.

M. i aukštienė — 9 p. koji
nių.

M. Radienė — 6 p. kojinių.
B. Sutkus, vyras, 6. p. koji

niu, c
U. Burdienė — 4 p. kojinių.
Mrs. Leming — 5 p. kojinių.
E. Karosaitė — 3 p. koji

nių.
K. Karosienė — i helmet, 1 

p. kojinių.
M. Prakšaitienė — 2 p. ko

jinių.
O. Aukštienė — 1 p. koji

nių.
E. Vilkaitė — 1 p. kojinių.

s Dabartiniu laiku mūsų mez
gėjų grupė dar sumažėjo. 
Draugės latvės prisidėjo prie 
savo tautiečių mezgėjų.

Drg. M. Baranauskienė sir
go per 3 mėnesius, dar ir da
bar ne visai pasveikusi.

Drg. M. Paukštienė turėjo 
operaciją. Tik biskį pasveiku
si, tuoj ėmėsi mėgsti.

Draugės B. Zalogiūtė ir E. 
Karosaitė vieši rytinėse valsti

Tai grupė Amerikos slaugių, kurios dabar randasi 
Naujojoj Gvinėjoje su mūsų armija.

jose. Jos ir važiuodamos mez
gė, d. Zalogiūtė kelyje numez
gė svederį. Nors jūs mezgate, 
bet mes jau išsiilgom jūsų ir 
laukiame sugrįžtant.

Taipgi mūsų gera rėmėja H. 
Jacobs lankosi Chicagoje ar 
apylinkėje. Kiek pirmiau mi
nėtą d. aukavo staltiesę, kurią 
išleidus gauta $7.40 vilnų fon
dui, kas nebuvo atžymėta pir
miau.

Draugai Burdai, iš Oaklan
do, gegužės 31 d. buvo pakvie
tę mezgėjas ir šiaip draugus 
pas savę. Gerai pavaišino ir 
ta proga sukelta graži suma 
pinigų vilnoms. Drg. Burdai 
jau ne pirmą kartą vaišina 
mezgėjas. Aukavo vilnoms 
m i neto j p arė j:

A. Shultz $2. S. E. šlege- 
riai $1.50. Po $1 : U. Burdie
nė, Mrs. Prakšaitienė, M. 
Paukštienė, Mr. Reed, J. Ko- 
blinas, Senbernis, M. Radie
nė, Mr. Prakšaitis, C. K. Jan
kauskai, B. V. Sutkai, Mr. ir 
Mrs. Adcock, Mr. ir Mrs. Gai
zer, Mr. ir Mrs. Ečai, Mr. Gen
co, Mr. Fedda, Mr. Monson. 
Mrs. Palšienė ir Mr. Pakros
nis po 50c.

Aukotojams ir dd. Burdams 
varde mezgėjų, ačiū. Viso au
kų gauta $22.50.

Birželio 6 d. draugė E. Šle
gerienė davė mezgėjoms pui
kią vakarienę. Vilnų fondas 
irgi gražiai paremtas. Aukavo 
sekamai:

Po $1: S. E. šlageriai,. M. 
Radienė, V. Sutkienė, U. Bur
dienė, M. Prakšaitienė, K. Jan
kauskienė, K. Karosienė, K. 
Mugianienė, D. Ečienė, Mr. ir 
Mrs. Jacobs, V. Burda. J. Bi
tė 75c. K. Pališienė 50c. Viso 
suaukota $12.25.

Varde mezgėjų, ačiū drau
gei šlegerienei ir aukotojams.

Birželio Mėnesio Įplaukos

A. Shultz ir J. Kazlauskas 
aukojo po $5. Senbernis—$4 
ir laimėjimas $4. Drg. Kaz
lauskas davė laimėjimui dova
ną.

Iki liepos 1 d. per vilnų, 
fondą s u k ė 1 ė me pinigų 
$351.19. Iš tų pinigų aukavo
me Sovietų medikalei pagal
bai, vietiniam Russian War 
Relief skyriui $45. Vilnų vėl 
pirkome 40 svarų. Pinigų tu
rime $4.75. Vakacijų nėra lai
ko imti. Megsime, kol bus 
reikalas, kol fašizmas liks su
triuškintas. V. S.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••> 4 — 29 — 42   58

(Tųsa)
Tuo kartu kita Raudonosios Armijos 

dalis vadovystėj generolo Utvenko pra
simušė prie Elnės miesto. Priešas buvo 
sumuštas ir kituose punktuose, jis nete
ko dešimtis tūkstančių užmuštų, sužeistų 
ir daug ginklų. Po šio smūgio jis pradė
jo trauktis atgal, nes mūsų divizijos 
grūmojo jį visai apsupti ir sunaikinti. 
Naciai traukėsi labai paskuboj, tiesiai 
apimti panikos.

Mūšiai del Elnės tęsėsi net 26 paras. 
Vokiečiai labai brangiai užmokėjo už 
siekimų ten įsitvirtinti ir iš ten pasi
ruošti puolimui Maskvos. Jų nuostoliai 
siekia apie 80,000 užmuštų ir sužeistų. 
Tai buvo pirmas smūgis Hitlerio “neįvei
kiamai” armijai.* * *
KAIP SPROGO HITLERIO STRATE

GINIS “BURBULAS”
—Šiandien yra rugsėjo 20 diena, 1941 

metų, — rašė amerikinis koresp. Wal
lace Carroll. — Aš esu Smolensko fron
te, kur Maršalo Timošenkos armija va
ro vokiečius atgal. Aš nesu vienas, čia 
yra grupė Amerikos ir Anglijos kores
pondentų. Mes atvykome apžiūrėti El
nės, Jeršovo, Smolensko mūšių, tas Hit
lerio armijos malūno pozicijas...

Elnės mūšyj rusai atmetė vokiečius 
atgal 23 mylias, kur jie sumušė, veik 
sunaikino astuonias nacių divizijas apie 
220,000 karių. Jeršovo mūšyj rusai at
metė vokiečius nuo 10 iki 16 mylių, kur 
sumušė dešimts Hitlerio geriausių divi
zijų, arba 270,000 karių.

Raudonosios Armijos kariai ir koman- 
dieriai gerai aprengti, pamaitinti ir pui
kiame ūpe. Komandieriai yra išsilavinę 
ir labai draugiški. Vokiečių artilerija 
silpna. Tuo kartu mes girdėjome baisų 
Sovietų artilerijos trenksmų. Sovietų 
sviediniai ūžia ir ūžia per savo pėstinin
kų galvas į vokiečių pusę, kur jie suda
ro baisų ugnies ir sprogimų volų. Smar
kiai veikia ir Sovietų lėktuvai. Kaž kur 
yra nacių orlaiviai, kad jų nesimato?

Mūšyj prie Elnės Maršalas Timošen
ko vartojo tankus, kanuoles ir net dur
tuvus. Naciai buvo prasimušę per So
vietų linijų dar liepos mėnesį; jie buvo 
užėmę Elnę, nuėję dar 8 mylias į ry
tus nuo jos. Jie per tų spraga grūdo 
tankus, artilerijų, pėstininkus ir rengėsi 
išpūsti didelį burbulų už Raudonosios 
Armijos linijos, kaip jie darydavo Fran
ci jo j ir kur jiems labai pavyko “burbu
las” prie Sedano....

Bet Maršalas Timošenko padarė ta, 
ką negalėjo padaryti Francijos generolas 
Maxim Weygand. Timošenko apsupo 
tų vokiečių “burbulų” iš trijų pusių, su
spaudė ir jis sprogo. Su pradžia rugsėjo 
rusai pradėjo vis labiau ir labiau veržti 
tų Hitlerio “burbulų” į vakarus nuo El
nės. Jie spaudė tuo pat kartu iš pietų 
ir šiaurių ir puolė iš rytų. Labai žiau
rios kovos buvo prie Ušakovo sodžiaus.

Tai kovai rusai pasiruošė miške. Mes 
matėme tik apdegulius ten, kur seniau 
buvo gražus kaimas. Miške medžiai iš
laužyti, išdaužyti. Už šio kaimo visai 
arti yra kalnas, kuris vyrauja visoj apy
linkėj. Vokiečiai ten turėjo apkasus ir 
saugojo kelių į Elnę... Rusai turėjo bū
tinai paimti tų kalnų.

Rusai vietoj to, kad atakuoti kalnų per 
lygų laukų už apie dviejų mylių, kas 
jiems būtų daug žmonių kainavę, tai 
išsikasė iš miško veik net iki pat kalno 
apkasus — griovius ir jais priėjo arti 
vokiečių.... O kada jie jau buvo tik 100 
pėdų nuo vokiečių, tai Sovietų galinga 
artilerija iš miško atidengė pragaištin
gų ugnį. Kada jau priešo apkasai ant 
kalno buvo sugriauti kanuolių ugnies, 
tai raudonarmiečiai durtuvais dabaigė 
priešų mušti.

Mylia nuo Elnės matėme laukų, kur 
buvo žiauri kova. Taip, savo laiku, tai 
buvo sodžius Ušakovo. Dabar jo nėra, 
tik kanuolių, tankų ir kitų ginklų ra
dome laužynų. Čia vokiečiai buvo pri
sistatę daug kanuolių, minosvaidžių ir 
kitų pabūklų. Bet matyti, kad Sovietų 
artilerija juos baisiai “vaišino.”

Iš apkasų įrengimo matėsi, kad vokie
čiai planavo čia ilgai būti. Apkasai pa
statyti su storais lubų balkiais, šonai ap
krauti smėlio maišais, ir prikloti šiau
dų. Prie minosvaidžių buvo palikta šim-

tai minų, kas rodė priešo skubų pasi
traukimų.

Vokiečiai tiesiai bėgo, kada jie paty
rė, kad jų tų “burbulų” rusai baigia nu
pjauti. Rugsėjo 4 dienų rusai taip su
spaudė “burbulo” kaklų, kad jie buvo tik 
penkių amerikoniškų mylių pločio ir apie 
15 mylių ilgio. Iš abiejų pusių rusų ar
tilerija vertė karšta plieną, o vokiečiai 
per tuos ugnies vartus turėjo nešdintis 
atgal linkui Smolensko. Ir atminkite, kad 
per ta kaklų turėjo ištrukti net astuo
nios fašistų divizijos. Tas kaklas kun
kuliavo nuo rusų sviedinių, kaip verdan
tis katilas. Tuo gi kartu Sovietų tankai 
ir pėstininkai vis daugiau spaudė iš a- 
biejų pusių grūmodami visai vokiečiams 
kelių užstot. Mūšių dalyvis sakė: “Hit
lerio armija bėgo, kaip kokia govėda.” 
Ir mes buvome liudininkais netvarkaus 
pasitraukimo, nes vokiečiai paliko daug 
ginklų.

o

* * *
— Milžinišku 250 mylių frontu Rau

donoji Armija eina pirmyn, — rašė iš 
Smolensko fronto amerikietis korespon
dentas Cyrus L. Sulzberger. — Marša
las Timošenko varo atgal Vokietijos 
feldmaršalo Fedor von Bock armijas.

Sovietų artilerija, kaip ja vadina Juo
zas Stalinas— “Karo Dievas,” čia yra 
galingesnė už Vokietijos artilerijų. So
vietų lėktuvai čia viešpatauja ore. Von 
Bock yra priverstas greitai pertvarkyti 
savo jėgas.

Mano patyrimai rodo, kad vokiečiai 
neteko du kartus tiek žmonių ir penkis 
kartus tiek ginklų, lyginant su rusų nuo
stoliais... Vokiečių užnugaris nuolatos 
yra pavojuj, nes juos puola organizuoti 
partizanai, kurie susivijo centrus miš
kuose' ir yra aprūpinami Sovietų slap
tais keliais.

Galima sakyti, kad karas šiame fron
te jau perėjo nuo “blitzkrigo” į “blitz- 
malūną,” kur malama Hitlerio armijų. 
Fašistai skubiai atveža vis daugiau jėgų. 
Šaltas oras prasidėjo, stiprus vėjas pučia, 
debesiai dengia dangų... Šalta, šlapia, lie
tus ir purvas. Sovietų kariai gerai apsi
rengę kailiniais ir sako:

“Einame pasitikti hitleriškus nuodus!
Mes užsienio korespondentai tarėmės 

su generolu - leitenantu Vasiliu Soko- 
lovskiu, 43 metų amžiaus. Jis aukštas, 
apvalaveidis, ilgos nosies, gražiai išsi
skutęs, kaip ir kiti Sovietų komandie- 
riai. Jis mums sakė:

“Hitlerio ‘blitzkrigas’ virto į “blitz- 
naikintojų’ jo armijos ir ginklų. Mūšyj 
už Smolensku jo ‘.blitzkrigas’ virto i 
malūnų, kuriame malama Vokietijos ar
mija. kur naciams tiek daug atseina 
žmonių ir ginklų. Šio malūno procesas 
yra labai panašus į 1916 metų “Verdu- 
no malūnų”, bet tik dešimts ar net šimtų 
kartų jis yra didesnis ir greičiau nai
kinantis iš priežasties naujų ginklų, 
kaip tai, tankų ir lėktuvų. Skaitlinės ga
li tų patvirtinti. Nuo Smolensko mūšio 
pradžios iki dabar tik čia sunaikinta 1,- 
150 vokiečių lėktuvai oro mūšiuose ir ant 
žemės. Didžiuma mūsų atakų ant prie
šo orlaivių buvo atlikta nakties laiku.... 
Tarpe rugsėjo 1 ir 10 dienos tik viena 
vokiečių armija neteko 22,500 karių, o jų 
armijų čia yra net kelios. Kita armija 
tarpe 1 ir 7 dd. rugsėjo nustojo^ 20,000 
karių, vien prie Eršovo paliko 5,000 už
muštų. O koki jų buvo milžiniški nuo
stoliai prie Elnės, kur vokiečių divizijos 
vidutiniai neteko nuo 50% iki 70% sa
vo jėgų! Visai sunaikinome 7-tą, 14-tą 
jų mechanizuotas divizijas; 106-tų, 161- 
mų, ir 28-tų pėstininkų divizijas. Labai 
sumušėme: 5-tų, 35-tą, 87-tą, 80-tą ir 
128-tų pėstininkų divizijas.... Kitos ne- 

, teko apie 30% jėgų.
“Mano sektorius yra nuo Dukovščinos 

iki Elnės. Pradžioj mūšių priešas turėjo 
daugiau jėgų, kaip mes. Bet mes jo jė
gas išeikvojome... Pasekmėj Sovietų 
darbininkų padidinto darbo našumo mes 
gavome naujų tankų, lėktuvų ir artile
rijos. Mūsų karių ūpas yra labai geras. 
Mūsų artilerija yra geresnė už priešo ar
tilerijų... Ištyrę mūšių laukus jūs matysi
te mūsų artilerijos gerumų... Čia mūsų 
artilerija ir lėktuvai pilnai viešpatauja 
kovos lauke. Priešo lėktuvai bijosi atvirų 
mūšių su mūsų lėktuvais.

(Daugiau bus)
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SKAITYTOJŲ BALSAI
Baltimore, Md.

Juozui Tysliavai geriau tik
tų botagai vyti ir kiaules1 ga
nyti, negu redaguoti laikraštį. 
Tą išvadą galima padaryti 
vien perskaičius jo “Vieny
bes” No. 23, pirmoj kolumnoj, 
kurioj redaktoriai trumpai iš
reiškia savo mintis, iš kurių 
galima spręsti ir jų politiką.

Skaitydamas Tysliavos “Vie
nybėj” jo tas mintis, prisimi
niau jaunas dienas, kada bė
giojome ganydami kiaules ir, 
kuri nepatiko keršumu ar 
smarkumu, tai ją metėme 
grumstais ir akmenimis bei 
koliojome, kaip tik mes mo
kėjome.

Taip Tysliava savo reda
guojamame laikraštyje pie
meniškai koliojasi, lygiai, kaip 
kiaules ganant. Jis ten nieki
na “Vilnį,” jos štabą ir pra
lenkia net piemenis savo “kal
bos grože.” Tik pagalvokite, 
kokis jo gabumas, kada rašo: 
“durniai . . . mišiuginai . . . 
mazgotės. . . ‘Vilnies’ piktša- 
šiai. . . popiergalis. . . pastum
dėliai. . . šlamštas. . . pusgal
viai... idijotai... išgamos, 
‘Laisvės’ ir ‘Vilnies’ gyvatės 
Dėdes Šamo anty j.”

Negražu, negražu Juozai! 
Nemanyk, kad taip burnoda
mas kitus žemini! Tuo tik pa
rodai savo silpnybę ir koliotis 
gabumus. Ir sakau, kad tau 
tik kiaules ganyti tinka, o no 
laikraštis redaguoti.

Gal neužilgo vėl atsibala- 
dosi į Baltimorę ir ubagausi 
stuba nuo stubos, kad gauti 
sau almužną užrašant tą savo 
kolionių laikraštį, štai aš užė
jau pas vieną biznierių K., 
radau “Laisvę” ir “Vienybę” 
pas jį ant staliuko. Paklau
siau, kaip jis myli skaityti 
“Vienybę.” žmogus sako:

“Ne, broli! Nekenčiu, ne

kenčiu tą šlamštą, bet kad 
mane prigavo tas ubagas, tai 
nieko nepadarysi. Aš jam da
viau porą dolerių pavalgyti, 
tai jis ir užrašė tą šlamštą. 
Kada jis ateis kitą sykį, tai 
špygą gaus.”

Veikiausiai ir daug kitų pa
dorių žmonių taip mano apie 
Juozo Tysliavos pro-nacišką 
“Vienybę”. . .

K. Mikolaitis.

Waterbury, Conn.
Watcrburio ir kitų miestų 

lietuviai darbininkai rengiasi 
prie Dainų Dienos, kuri įvyks 
rugpjūčio 2 d., Waterbury, 
Conn.

Dainų Dieną rengia Vilijos 
Choras ir Laisvės Choras iš 
Hartford, Conn, su Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo ir 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
apskričiais. Kadangi toji die
na įvyks Waterbury, Conn., tai 
šio miesto lietuviams darbinin
kams prisieina daugiausia pa
dirbėti dėl to pikniko surengi
mo. Vilijos Choras yra išrin
kęs komisiją dėl to darbo iš 5 
choro narių. Liepos 23 d. ta 
komisija laikė posėdį ir pada
rė planus, kaip geriausia pri
sirengti prie tos dienos, kad 
visi atsilankiusieji į pikniką 
būtų užganėdinti.

Laisvės Choras taipgi turi 
išrinkęs, komisiją dėl to darbo. 
Man teko kalbėtis su tos ko
misijos nariais praeitame Vili
jos Choro naktiniame piknike 
ir jie pranešė, kad jie deda vi
sas pastangas, kad būtų gali
ma kokiu nors būdu atgabenti 
kuodaugiausiai hartfordiečių į 
šią Conn Valstijos Lietuvių, 
Dainų Dieną. Taipgi, man jie 
pranešė, kad atsiveš darbinin
kų, kurie pagelbės dirbti pik
nike, kad būtų geriau galima

patarnauti atsilankiusiems į 
šį parengimą.

Connecticut Valstijos Lietu
vių Dainų Diena įvyks rugpjū
čio (August) 2 d., 1942, Lie
tuvių Parke, už Lakewood 
ežero, Chestnut Hill Road, 
Waterbury. Gera orkestrą šo
kiams gros lietuviškus ir ame
rikoniškus šokius. Pradžia 10 
vai. dieną. Įžanga 25c. kiek
vienam užaugusiam, o vaikam 
už dyką.

Programos išpildyme daly
vaus Vilijos Choras ir Laisvės 
Choras iš Hartford, Conn, po 
vadovyste B. Rasims (Mrs. J. 
Lucas).

Programos prirengime yra 
apsiėmusi Mrs. J. Lucas ir be 
abejonės ji savo užduotį at
liks gerai.

Ji man pranešė, kad turi su
taisius puikią programą. Abu
du chorai dainuos atskirai po 
keletą dainų. Ir chorai sykiu 
dainuos kelias dainas. Dainuos 
vienų merginų choras. Miss G. 
Ulinskaitė dainuos solo. Bus ir 
daugiau solistų ir solisčių. 
Akordionistai ruošiasi grajyti 
toje dienoje ir bus geras kal
bėtojas.

Mes kviečiame visus Conn, 
valstijos lietuvius dailės mylė
tojus visų, miestų atsilankyti į 
šią Dainų Dieną ir paremti 
lietuvių meną, lietuvių darbi
ninkiškus chorus ir tuom pat 
sykiu išgirsite gražią progra
mą, susitiksite su savo drau
gais ir pažįstamais, kurių bus 
suvažiavę iš visos apylinkės 
miestų.

Piknike bus įvairių gėrimų 
ir skanių užkandžių, kuriuos 
turės paruošę komisija ir dar
bininkai ir bus mandagus pa
tarnavimas.

Nėra jokios abejonės, kad 
mes turime remti lietuviu dar
bininkų chorus, nes tie chorai 
daugiausia prisideda prie lie
tuvybės palaikymo Amerikoje. 
Chorai daugiausia susideda iš 
čia augusio jaunimo. Chorai

didžiumoje dainuoja lietuvių 
liaudies dainas, lošia lošimus 
lietuvių kalboje. Tokiu būdu 
lietuvių jaunimas išmoksta lie
tuviškas dainas ir pripranta 
prie lietuvių kalbos. Yra sako
ma, kad ką jaunas žmogus iš
moksta jis niekados neužmirš. 
Mes tankiai girdime kur nors 
piknikuose ar kituose susiėji
muose lietuvius jaunuolius dai
nuojant lietuviškas dainas, o 
kur jie išmoko tas dainas? Jie 
išmoko tas dainas daugiausia 
choruose dainuodami ir be 
abejonės jie tų dainų neuž
mirš. Jie ir tada jas dainuos, 
kuomet ne vienas iš mūs se
nesnių jau būsime užkasti ant 
kapų.

Geriausias būdas parėmimui 
chorų, tai atsilankymas į jų 
parengimus. Publika atsilan
kydama į jų parengimus sutei
kia jiems ne tik finansinę, bet 
ir moralę pagelbą. Todėl, visi 
atminkime rugpjūčio 2 dieną 
— Dainų Dieną ir visi ton da
lyvaukime !

Komisija.

PATYS ITALAI PADĖSIĄ 
NUVERST MUSSOLINI

Troy, N. Y. — Italas če- 
verykų taisytojas Sam Cap
rone, aukodamas Amerikai 
daugiau kaip 100 svarų se
nų guminių kulnių, sakė, 
kad patys Italijos gyvento
jai padės Jungtinėms Tau
toms nuverst Mussolini.

NACIAI ŽUDO DAUGIAU 
NEKALTŲ PRANCŪZŲ

London. — Naciai sušau
dė 20 nekaltų francūzų už 
tai, kad neatėjo ir nepasi
davė jiems vienas tų fran
cūzų giminaitis, kuris, sa
koma, kada tai užpuolęs vo
kiečių kareivius.

“ DAINŲ DIENA“
RENGIA CONNECTICUT VALSTIJOS DARBININKIŠKI CHORAI

Sekmadienį, Rugpjūčio 2 August

Laisves Choras iš Hartford, Conn., vadovaujamas Rasimavičiūtes

LIETUVIŲ PARKE, už Lakewood Ežero, Waterbury, Conn.
Gros Lietuviška Orkestrą Dainuos Conn. Valstijos Chorai.

Pradžia 12 vai. dieną Įžanga 25c Asmeniui

Gerbiami Lietuviai ir Lietuvaitės! Metinė Darbininkiškų Chorų Šventė jau netoli. Choriečiai, kurie 
yra pasirengę duoti gražią dainų programą, lauks jūsų dailės mylėtojai, šiame piknike. Dainų Diena 
tai yra svarbi mūsų metinė šventė. Mes manome, jog lietuviai brangina savo meną ir dainą ir pasitikime, 
kad skaitlingai dalyvaus šiame parengime. Kviečia Rengėjai.



Trečiadienis, Liepos 29, T942 T E®IS VH ” Penktas puslapis

Sovietų Kariuomenė Pasitraukė iš Dviejų 
Pietinių Miestų, bet Voronežo ir Brian- 

sko Srityse Pasigrūmė Pirmyn
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 28. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sako:
Mūsų kariuomenė liep. 27 d. vedė mūšius su priešais 

srityse Voronežo ir Novočerkassko. Mūsų kariuomenė 
pasitraukė iš Novočerkassko ir Rostovo.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių žymių atmainų.
Barents Jūroje (šiaurėje) sovietiniai karo laivai nu

skandino vieną priešų submariną ir vieną transporto 
laivą 10,000 tonų įtalpos.

Voronežo srityje tęsiasi atkaklios kautynės. Vienas 
Sovietų kariuomenės dalinys į vakarus nuo Voronežo 
perėjo per Dono upę. Kitas raudonarmiečių dalinys, 
užmušęs 1,200 priešų kareivių ir oficierių, grūmėsi to
liau pirmyn.

Sovietinė kariuomenė išvysto veiklius žygius vakari
nėje upės pusėje kitame sektoriuje to paties fronto.

Raudonarmiečiai, kontratakuodami, sulaikė vokie
čius Cimliansko srityje ir užmušė 350 priešų.

MASKVA, liep. 27. — Šiandieninis Sovietų Žinių 
Biuro pranešimas, tarp kitko, teigė:

Voronežo srityje sovietinė kariuomenė su tankais 
išvijo vokiečius, kurie buvo apsitvirtinę miške. Hitleri
ninkai paliko daug saviškių užmuštų ir sužeistų.

Cimliansko srityje yra vedami įveržti mūšiai dėl per
ėjimų (per Dono upę). Vokiečiai stengiasi prasiveržt 
per Doną keliose vietose tuo pačiu laiku. Vokiečių or
laiviai padeda savajai kariuomenei.

Viename sektoriuje eina didelis tankų mūšis, kuria
me vokiečiai prarado 30 tankų.

Mūsų kariuomenė surakino skaitlingesnes priešų jė
gas ir neleido jiems pirmyn prasiveržti.

Briansko srityje sovietinė kariuomenė darė veiklius 
žygius. Mūsų tankų daliniai užėmė gana svarbią kal
vą, smarkiai sumušdami ir nuvydami 10-tą mechanizuo
tą vokiečių pulką ir užmušdami 1,250 priešų. Likusi 
to pulko dalis, apie 300 vyrų, buvo paimta nelaisvėn. 
20 vokiečių tankų tapo išmušta iš veikimo.

Priešai Dar Vienoj 
Vietoj Perėjo Doną
Maskva, liep. 28. — Vo

kiečiai, veikdami su kelis 
kąrtus skaitlingesnėmis jė
gomis, pralaužė Sovietų ap
sigynimus srityse Novočer
kassko ir Rostovo. Jie dar 
vienoje vietoj persigrūmė 
per Dono upę ties Cimlians- 
ku, už 50 mylių nuo gele
žinkelio einančio tarp Sta
lingrado ir Rostovo.

Vakar sovietinės jėgos tik 
vienoj šio fronto dalyje su
naikino 25 vokiečių tankus 
ir užmušė 700 jų kareivių 
ir oficierių.

Maskva. — Nors kai kas 
vadina Rostovą vartais į 
Kaukazo - Baku žibalo šal
tinius, bet nuo Rostovo iki 
Baku yra 700 mylių.

Australija, liep. 27.— Ja
ponų submarinai, matyt, į- 
vežė Australijon savo agen
tus, kurie ir sužinoję tūlus 
karinius sekretus.

Australija. — Nedidelės 
grupės japonų orlaivių du 
kartu per naktį bombarda
vo Darwiną, talkininkų ba
zę, šiauriniame Australijos 
pajūryje.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

‘ BE 100% 
WITH YOUR

Elizabeth, N. J.
Tūlas Eugene Perry, 18-kos 

metų amžiaus, dirbo mėsos 
kompanijoj už kasierių. Ka
dangi pas kasierių, suplaukia 
daug pinigų, tai jis pasiėmė 
$35,000 kompanijos pinigų ir 
išvažiavo į Floridą ant “good 
time.” žinoma, jam ilgai ne
teko sportauti po Floridą, jis 
buvo policijos suimtas ir par
vežtas atgal į Elizabeth. Da
bar yra kalėjime ir laukia 
teismo.

Maudymosi prūde negrai 
maudosi kartu su baltais ir 
nieko blogo iš to nėra. O kiek 
tai s daug metų buvo kovojama 
prieš negrų diskriminaciją ir 
reikalaujama, kad jiems leis
tų maudytis kartu su baltais.

Per daugelį metų miesto 
valdžia neleido negrams kar
tu maudytis. Buvo net chuli
ganų grupės, kurie keli metai 
atgal išprovokavo muštynes. 
Tada buvo komunistų sureng
tos prakalbos, kuriose, apart 
kitų reikalavimų, buvo kalbė
tojų reikalaujama leisti ir ne
grus kartu maudytis su bal
tais miesto prūde, nes kito nė
ra. Mušeikos puolė, mušti kal
bėtoją ir buvo nemažai žmo
nių apstumdyta. O dabar ma
tome, kad tas reikalavimas 
jau įvykinamas gyvenimai! ir 
kiekvienas pažangus žmogus 
tik sveikins jį.

nių, kurie kitados dalyvauda
vo mūsų piknikuose, tai dabar 
tą dieną dirbo prie apsigyni
mo darbų, gaminimo ginklų 
dė mūsų kariuomenės, kuri 
yra pasiryžus padėti sukriu- 
šinti fašizmą. Taip pat iš 
priežasties gazolino stokos 
nebuvo galima samdyti busai 
ir daugelis privatinių automo
bilių negalėjo atvažiuoti.

Vienok iš pikniko komiteto 
raporto pasirodė, kad pikni
kas buvo pasekmingas, daug 
sėkmingesnis, kaip buvo ti
kėtasi, nes publikos dalyvavo 
virš 3,000. Iš biznio atžvilgio 
taip pat, nors šiemet už vis
ką reikėjo, daug brangiau mo
kėti, bet gražaus pelno lieka 
dienraščiui “Laisvei.” Taip 
pat nepamiršta ir kitos įstai
gos. Iš pikniko pelno $200 li
kosi paaukota sekamai: vietos 
darbininkų judėjimui $100; 
dienraščiui “Daily Worker” 
$50; dienraščiui “Vilniai” $25 
ir Apšvietos Fondui $25. Pi
nigai pasiųsti į įstaigas.

Pikniko surengimo Komite
tas :

J. Jaskevičius
Tamašiūnas
M. Kazlauskienė
Zulonienė
Jankauskas

nizacijų narių susirinkimas, 
kuriame dalyvaus drg. A. Bim
ba iš Brooklyno. Tai bus ne
paprastai svarbus susirinki
mas, į kurį turėtų ateiti ir ar
timiausi simpatikai “Laisvės” 
skaitytojai. Susirinkimas bus 
Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave., 7 :30 vai. vak.

Šiame susirinkime bus kal
bama ir raportuojama apie 
dabartinio karo eigą. Visų mū
sų organizacijų narių pareiga 
yra paraginti vienas kitą ir 
būtinai dalyvauti ant šio svar
baus susirinkimo.

Kaip Šiemet Su “Laisvės” 
Pikniku?

“Laisvės” piknikas įvyks 
rugsėjo 6 dieną, Deer Parke, 
N. J. Tiesa, šiemet bus sun
kiau su “Laisvės” pikniku, bet 
perdaug nereikia nusiminti. 
Pastarasis gezolino aprubežia- 
vimas suteiks galimybę atva

žiuoti su mašinomis ir iš kitų 
miestų. Kiek bus apsunkinimo 
su busais. Bandysim išreikalaut 
iš busų kompanijos daugiau 
busų pastatyt ant to kelio, ku- 
riuomi reguliariai važinėja bu
sai.

Visur žmonės turi stengtis 
pasiprašyti pažįstamų, drau
gų., kaip nors nuvažiuoti ma
šinomis. Vėliau pranešim kel
rodį ir lengvesnes galimybes 
nuvažiuoti. PvUgpjūčio mėnesį 
smarkiai turėsim pasidarbuot. 
Šiemet visi įsigykit įžangos ti- 
kietus iš kalno, nes tie įžangos 
tikietai bus su laimėjimo dova
nomis, o tą dieną bus be jo
kių laimėjimų. Pakeitėm do
vanų formą todėl, kad žmo
nėms jau nusibodo; rengėjus 
labai tos dovanos apsunkina. 
Visos apylinkės mūsų draugai 
ir rėmėjai būkim pasirengę 
atlikti šios pramogos pareigas.

Rep.
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Lietuviui Rakandų Krautuve
t 
fe

Oficialiai Amerikos Pranešimai

Mūsų kolonijoj bendrai žmo
nės kietai nusistatę sumušti 
žvėriškus fašistus. Ypatingai 
gerai lietuviai nusistatę, nepai
sant keleto fašistėlių, kurie 
vis skleidžia Hitlerio propa
gandą.

Ukrinas.

Hudsoniečiai būdavo par
duoda daugiau serijų, apie 40 
serijų įžangos bilietų, šiemet 
parduota 25 serijos. Pardavė 
M. Kazlauskienė už $18; Jas
kevičius $15, Huliack $9, As
trauskas $6, Zulonienė $6, 
Vaitekūnas $4.19, Sabauskis 
$3, Jankauskas $3, Kaulakis 
$3, Greiviškienė $3. Viso par
duota už $73.19. Visiems par
davėjams ir pardavėjoms tariu 
nuoširdų ačiū! C

Jaskevičius.

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y. gj
Tel. EVergreen 7-8451 ; 4

Išdirbėjai ir Pardavėjai H

Geriausios Rūšies Rakandų B
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių g 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU | S- Kaip Petraičių Krautuvėse ®

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI |
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CHUNGKING, Chinija, liep. 27. — Generolo Stil- 
well’io pranešimas sako:

Nėra ko pranešti. PRANEŠIMAI

Amerik. Lakūnai Nuvijo Anglą Lak. Sunaikino 
Japonus nuo Chungking Daug Bloką Duisburge

Chungking, Chinija. —50 
didžiųjų Japonijos orlaivių 
skrido bombarduot Chung- 
kingą, laikinąją Chinijos 
sostinę, naktyj mėnesienoj. 
Prieš juos pakilo greitieji 
amerikiečių kovos lėktuvai 
ir nuvijo šalin visus priešų 
orlaivius, apart keturių. 
Šie keturi buvo pasiekę 
Chungkingo priemiesčius, 
bet Amerikos lakūnai taip 
užklupo juos, kad jie taip 
pat galvatrūkčiais bėgo at
gal ir, norėdami, pasileng- 
vint ir ištrūkt, bergždžiai 
išmėtė savo bombas laukuo
se.

Kautynės su Japonais 
New Guinea Saloje

Australija, liep. 28.—Daug 
skaitlingesnė japonų kariuo
menė pasivarė 20 mylių pir
myn nuo pajūrio ties Buna, 
New Guinea saloj. Jungti
nių Tautų žvalgai stojo į 
mūšį su priešais ties Awa- 
la.

Jungtinių Tautų smar
kuoliai “commandos” kiek 
pirmiau susikirto su japonų 
žvalgais Saląmaua srityje, 
toj pat saloj, ir užmušė apie 
60 priešų.

London. — Anglų orlai
viai, atakuodami didžiomis 
bombomis Duisburgą, nacių 
pramonės centrą vakarinėje 
Vokietijoje, supleškino išti
sus blokus to miesto. Buvo 
numesta daugiau kaip 50 
bombų sveriančių po du to
nus ir didelis skaičius ma
žesnių sprogdinančių ir pa
degančių bombų, šiame žy
gyje dalyvavo ir keli ame
rikiečiai lakūnai su savais 
orlaiviais.

London, liep. 27. — Vo
kiečių orlaiviai, daugiausia 
pavieniai, bombardavo 23 
vietas Anglijoj; padarė me
džiaginių nuostolių ir už
mušė kiek žmonių.

Vokiečių Skelbimai

IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 
2 d. rugpjūčio. Ketvirtadienio vaka
re, 8 vai. 29 Endicott St. Prašau 
visų dalyvauti šiame susirinkime, 
bus daug naujų reikalų. — J. M. 
Lukas, Sekr. (176-178)

WATERBURY, CONN.
Conn. Valst. Lietuvių Dainų Die

ną ruošia Vilijos Choras iš Water
bury ir Laisvės Choras iš Hartford. 
Sekmadienį, rugpjūčio 2 d., Liet. 
Parke, už Lakewood Ežero (Chest
nut Hill Rd.). Gera orkestrą gros 
šokiams. Pradžia 10 vai. ryto ir 
tęsis iki vėlai nakties. įžanga 25c. 
asmeniui. Turėsime skanių gėrimų 
ir valgių. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti šiame piknike.

(176-178)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 1 vai. dieną. YMHA 
svetainėje, Ferry ir Walnut Sts. Vi
si nariai malonėkite dalyvauti su
sirinkime. (176-178)

Roma, liep. 27. — Italai 
teigia, kad jie ir vokiečiai 
atmušę anglų atakas EI Al- 
amein fronte, Egipte, ir su
ėmę nelaisvėn kiekį anglų.

Washington. — Karinės 
Gamybos galva Nelson pa
reiškė, kad jei reikės, tai 
75 procentai Amerikos fab
rikų bus panaudota kari
niams darbams.

Berlin, liep. 28. — Vokie
čių radijas skelbia, kad jų 
pėstininkai ir mechanizuo
ti būriai prasiveržę plačiu 
frontu per Dono upę į rytus 
nuo Rostovo ir keliose vie
tose pasiekę upes Manych ir 
Sal, įplaukiančias į Doną iš 
pietinio šono. (Niekas to 
nepatvirtina).

Japonai Pažygiavo Pir
myn Naujoj Guinejoj
Australija, liep. 28. —Ge

nerolo MacArthuro štabas 
praneša, kad japonai saloje 
New Guinea tiek pažygiavo 
pirmyn, kad jiem telieka 55 
mylios iki talkininkų kari
nio centro Porto Morseby. 
Per dieną japonai pasivarę 
apie 30 mylių pirmyn prieš 
Jungtinių Tautų jėgas.

MONTELLO, MASS.
LLD 7 Apskritys ruošia pikniką, 

Liet4 Taut. Namo Parke. Sekmadie
nį ir šeštadienį, rugpjūčio 1 ir 2 
dd. Rugpjūčio 1 d., šokiai prasidės 
8 v. v., tęsis iki vėlumos. Geo. 
Stephans Orkestrą. Rugpjūčio 2 d., 
piknikas prasidės 1 vai. dieną. Bus 
muzika ir rūkytojų lenktynės, ku
ris laimės, gaus dovaną — pypkę. 
Visų kuopų nariai dalyvaukite pik
nike. įžangos nebus. — Kom.

(176-178)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

sekmadienį, rugpjūčio 2 d., 2 vai. 
dieną, 408 Court St. Kliubo patal
poj. Nariai dalyvaukite, nes bus 
daug dalykų aptarti kliubo reika
luose. Atsiveskite ir naujų narių. — 
J. W„ kliubietis. (176-178)

PHILADELPHIA, PA
Rugpjūčio 2 d., įvyks išvažiavimas 

Burholme Parke. Pradžia 11 vai. 
ryto iki vėlai nakties. Turėsime 
skanių valgių. Šį išvažiavimą ,“ruo
šia visos LDLD kuopos ir Choras. 
Kviečiame visus dalyvauti, links
mai praleisite laiką. Bus visokių 
žaislų. Pelnas bus skiriamas Rusijos 
Pagelbai. (176-178)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau dėdės Damo Leskausko 

ir pusbrolio, Vlado Leskausko, paei
nančių iš Erinių kaimo, Seinų apsk., 
Veisėjų valsčiaus. Jie išvyko į Šiaur. 
Ameriką prieš 1914 m. Juos pačius 
ar kas žinote apie juos, prašau pra
nešti sekančiu antrašu, už tai būsiu 
labai dėkingas visiems. Bruno Les- 
kauskas, Goncalvez Diaz, 1073, 
Buenos Aires, Argentina.

(176-178)

Hudson, Mass.
Liepos 18 dieną įvyko posė

dis komiteto sudarymui galu
tinos atskaitos iš dienraščio 
“Laisvės” atsibuvusio pikniko, 
kuris įvyko liepos 4 dieną.

Atstovai dalyvavo nuo Mon
tello, Stoughton, Norwood ir 
Hudson organizacijų. Nors 
šiemet kitokia padėtis buvo 
pikniko surengimui, kaip ki
tados, iš priežasties karo, į ku
rį yra į4 .aukta ir mūsų, šalis 
kovai prieš rudąjį sužvėrėjusį 
fašizmą, tai ir piknikas nebu
vo taip skaitlingas, kaip ki
tais metais. Mat, daug žmo-

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tymas, 400 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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

Philadelphia, Pa.
Ateinantį šeštadienį, rugpjū

čio 1 dieną, įvyks labai svar
bus mūsų darbininkiškų orga-

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus LevandauskaJ 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1168

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: UUmboIdt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

■4

life

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661
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Progresyviai N. Y. Darhieeiai 
Remia Mead Kandidatūrą

belus Užplukde Kelius 
Ir Skiepus

Jo Pirmas Angliškas
Laiškas

Susirinko Buvusieji
LOS Seime

Atrodo, kad buvusieji LDS

Pareikšdami savo paramą 
prezidento Roosevelto ir gu
bernatoriaus Lehmano užgir
iam kandidatui į gubernato
rius, progresyviai Amerikos 
Darbo Partijos vadai įkaitino 
partijos senagvardiečius, va
dovaujamus Dubinskio, kad jie 
suokalbiaują su Farley, šios 
valstijos Demokratų Partijos 
organizacijos pirmininku, kad 
Mead pralaimėtų, o būtų iš
rinktas Bennett, Hearsto ir 
apyserių remiamas kandida
tas. .

Mead, kaip žinia, taipgi yra 
Demokratų Partijos žmogus, 
bet kaipo uolus rėmėjas visų 
Roosevelto žygių sumušimui 
fašizmo, yra laikomas visiems 
karo laimėjimo šalininkams 
priimtinu kandidatu.

Pareiškime, išleistame per 
Vito Marcantonio, Am. Darbo 
Partijos New Yorko Apskričio

Komiteto pirmininką, Eugene 
P. Connolly, to pat komiteto 
sekretorių, ir Morris Watson, 
visos valstijos Progresyvių 
Darbiečių Komiteto pirminin
ką, įkaitina Dubinskio jėgas 
lošimu Darbo Partijoj tokios 
pat rolės, kokią lošia Woll ir 
Hutchesonas AFL unijose ir 
John L. Levvis’as — CIO uni
jose. Kaltina ardyme vienin
gumo.

Jų pareiškimas buvo išleis
tas atsakymui į 23-jų Senosios 
Gvardijas vadų, pasivadinusių 
Liberalų ir Darbo Komitetu 
pareiškimą, kuriame atakuo
jama progresyvių jėgos. Prog
resyviai nurodo, kad senagvar- 
diečiai, nedrįsdami atvirai 
atakuoti prezidentą RooseVel- 
tą ir jo antro fronto politiką, 
pasirinko pulti progresyvius, 
kurie yra uoliausiais rėmėjais 
prezidento politikos ir mobili- 
zuotojais už jos laimėjimą.

Užėjęs lietus pereitą pirma
dienį nepaskūpėjo vandens ir 
nesmagumo važi uojantiems 
darban. Per porą valandų iš
krito apie pustrečio colio van
dens kuris įnirtusiai skubino 
bile pakalnėn ar seklumom 
Pasekmėj, užplukdyta bent 
trijų gelžkelių bėgiai, taipgi 
miesto susisiekimo tūlos lini
jos ir užtvenkta mašinoms ke
liai.

Graži Parama
Pereitą šeštadienį “Laisvės” 

įstaigon užėjo liuterietis Jur
gis Bernotą ir pranešė seka
mai :

Per “Laisvės” pikniką, Mas- 
pethe, Dr. Martin Luther 
Draugystės nariai turėjo užė
mę stalą. Su jais dalyvavo ir 
gerai žinomas biznierius J. ša- 
polas, kuris davė $8 dėl bač
kutės.

Visi Iniksmai laiką leido be
sikalbėdami ir besivaišindami 
prie skanaus alaus. Piknikui 
pasibaigiant, liuteriečiai dar 
vis turėjo atlikusių pinigų nuo 
to stalo — $8.

Didžiuma nutarė, kad tuos 
$8 paaukot “Laisvės” Popleros 
Fondui. Tai drg. Bernotą ir 
padėjo pinigus ant deskos — 
“Štai, tai pinigai nuo liuterie- 
čių ir J. šapolo stalo, $8.”

Visas “Laisvės” štabas šir
dingai dėkoja už tokią puikią 
auką! L. K.

Valdžia Neduos Mašinų 
Bandymams Vairuoti

Motorinių Vežimų Biuras lig 
šiol vartodavo savo mašinas 
bandymams būsimo mašinos 
vairuotojo prasilavinimo no
rint gauti draiverio leidimą.

Komisionierius Splain pra
neša, kad nuo liepos 31-mos 
kandidatas turės vartoti savo 
mašiną.

Veikalas “My Sister Eileen” 
persikėlė į Martin Beck Teat
rą, 45th St. ir 8th Avė., N. Y. 
Kainos numažinama nuo $3.30 
iki $1.65 brangiausioms vie
toms ir 50 centų balkone. Ko
medija vaidinama jau antri 
metai.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA JEWELRY 

KRAUTUVE.
Parsiduoda laikrodininko (jewel

ry) krautuvė, biznis ir tavorai. Ji 
yra labai geroj vietoj, arti nuo po
žeminių traukinių 14th St. Line, 
ir Wyckoff stoties, ant didelės biz- 
niškos gatvės. Iš visur geras pri
važiavimas požeminiais 14th St. 
Line traukiniais ir viršutiniais Me
tropolitan - Broadway traukiniais, 
gatvekariais ir busais. Parsiduoda 
iš priežasties, kad laikrodininkas 
yra draftuotas j valdžios darbą. 
Kreipkitės pas V. Kazlauskas, 55-30 
Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y. 
(Ridgewood Sekcija). (175-180)

Reikalauja Griežtai 
Laikytis 40 Mylių

Važiuojantiem aut ©mobi
liais New Yorko valstijoj pri
sakyta nevažiuoti daugiau 40 
mylių per valandą ir perspė
jama, kad neklaužados' bus 
griežtai baudžiami.

Valstijinės policijos superin- 
tendantas John A. Warner pa
tvarkė, kad važiuojantieji 
nors ketvirtadalį mylios dau
giau nustatytų 40 turi būti 
įteikti pašaukimą teisman ar 
ant vietos areštuojami.

šis 40 mylių per valandą 
įstatymas galioja nuo balan
džio 23-čios ir atrodo, kad 
prasikaltusieji ir pirmiau ne
glostyta, kadangi per gegužės 
mėnesį buvo 1,364, o birželio 
1,645 areštai už nepildymą to 
įstatymo.

Jūrininkų Unija Prašo 
Veikti Dabar

Nacionalės Jūrininkų Uni
jos Nacionalė Taryba savo po
sėdyje, kuris sušauktas1 pen
kioms dienoms, savo centre, 
346 West 17th St,. New York, 
pirmiausiu darbu savo progra
moje priėmė rezoliuciją, kuria 
prašo atidaryti kariaujantį 
antrą frontą tuojau, dabar.

Taryba antro fronto prašė 
varde tūkstančio unijistų jūri
ninkų, kurie padėjo gyvastis 
ir varde tūkstančio kitų, kurie 
nukentėjo nuo torpedų, apde
ginau ir šiaip sužeisti vežant 
reikmenis Jungtinėms Tau
toms.

‘Brownsvillej Atidarė Naują 
Rusijai Pagalbos Raštinę

New York Central gelžkelio 
Harlemo divizijos bėgiai ap
semta astuoniais coliais van
dens, išplauta bėgiai ant Put
nam divizijos ir užblokavo 
New York, New Haven ir 
Hartford traukinių praėjimą 
prie Mount Vernon. Long 
Island gelžkelio bėgiai išplau
ta prie Port Washington. 
Grand Central traukinių atėji
mas ir išeidinėjimas buvo su
laikytas penkioms valandoms.

Erie gelžekio vienas trauki
nys prie Bloomfield, N. J., iš
gelbėta dėka Ray Scheffler, 
16-kos metų vaikinėlio apdai
rumui. Pamatęs išplautus bė
gius, jis kiek drūtas leidosi 
bėgti į stotį. Traukinio motor- 
manas spėta informuoti tik ke
lių minutų atstume nuo vietos, 
kuri būtų galėjus būti priežas
timi didelės nelaimės.

Laukdami, nes niaukdami 
pradėsiant važiuoti, daugelis 
keleivių per lietų ėjo iš trauki
nių jieškotis busų, taksikų, bet 
ir su pastaraisiais ne visur ga
lėjo važiuoti, nes seklumose 
keliai buvo užlieti. Bronxo 
Grand Concourse apatiniai 
skerskeliai didžiumoje vietų 
buvo nepravažiuojami mašino
mis. Prie telefonų laukė eilės 
žmonių, norinčių pranešti į ša
pas apie savo būsimą pavėla
vimą, kuris prailgo į 4—5 va
landas.

Dėl buvusio potvinio, Svei
katos Departmentas uždraudė 
sekamą dieną naudotis prie
miesčių pajūriuose esamomis 
maudynėmis, kol prasivalys 
vandenys.

Staten Islande vaikams brai
dant lietaus pripildytam rave, 
staiga užėjęs antplūdis pa
skandino 7 metų mergiščią 
Beatrice Peterson.

Daugybė gyventojų nuken
tėjo dėl užlietų skiepų, iš
raustų daržų ir kitų panašių 
nelaimių.

Vienas Queens gyventojas, 
mokinys WPA anglų kalbos- 
rašybos klasėj, aną dieną su
statė pirmą savo laišką, adre
suotą federalei valdžiai. Jame 
jis klausė, kas daryti su me
daliais, jam duotais Austrijos 
imperijos aukščiausios koman
dos. “Aš noriu,” rašė jis, “kad 
jie būtų naudingi Jungtinėms 
Tautoms.”

Toks entuziazmas talkinin
kams yra tipiškas tarp dauge
lio nepiliečių WPA Pilietybei 
Švietimo Projekto klasėse, ve
damose švietimo Tarybos su 
WPA. Klasės yra visose daly
se miesto, apart Richmond.

Queense nemokamos klasės 
pasimokinti anglų kalbos-rašy- 
bos ir pasiruošti pilietybei bū
na Franklin K. Lane High 
School, 991 Jamaica Ave., 
Cypress Hills sekcijoj, ir Ja
maica Vocational School, 162- 
02 Hillside Ave., Jamaica.

Per penkis mėnesius šių me
tų New Yorko valstijoj suvar
tota 682,973,726 galionai ga- 
zolinos. Dėl to pusmetinių tak
sų, nuo gazolinos gauta apie 
dviem milijonais mažiau per
nykščius sumos.

New Yorko valstijoj perei
tą gegužės mėnesį išvartota 
25,720,642 galionai alaus, virš 
pusė milijono galionų daugiau, 
kaip pernai.

New Yorke per gegužės 
mėnesį suvartota 1,502,278 
galionai alkoholio virš 24 nuo
šimčių, ir 4,295 galionai ma
žiau 24 nuošimčių stiprumo.

Seimo delegatai visi bus lai
mingai pasiekę namus. Nežiū
rint potvinių, pirmadienį kiek
vienas buvo savo pareigose. 
Centro sekretorių J. Siurba, iš 
ryto atbuvęs kariškų pratimų 
pamokas, popietį praleido pil
dydamas seimo tarimus ir pa
tvarkymus bei narių išreikštus 
pagidavimus. O redaktoriai, 
J. Gasiūnas ir J. Ormanas, po 
šapą su spaustuvininkais taria
si, skubina poseiminę Tiesą iš
leisti į narius ir svietą.

Persimesti žodžiu poseimi- 
niais reikalais, lankėsi pas 
juos ir pas mus Antanas Va
saris.

Taipgi sėkmingai sugrįžo 
mašina važiavę Mizarai ir 
Bukniai. Sako, kad kelyje ne
turėję gazolinos bado.

D ž i a u g d a m a s i s p a s i m a t y m u 
su chicagiečiais senais pažįs
tamais ir jų svetingumu grįžo 
Jurgis Kuraitis, taipgi Laisvės 
kaimynas P. Kąpickas.

Nors neteko matyti, bet gir
dėta, kad grįžę ii’ visi kiti LDS 
senimo ir jaunimo delegatai ir 
svečiai, išskyrus Walterj Ku
bilių, kuris likosi Chicagoj il
gesniam laikui.

Seimu visi pasitenkinę, nors, 
sako, jeigu ne karas, imant 
dabartinį LDS stovį, seimas 
galėjo būti dar sėkmingesnis.

Mead Gauna Daugiau 
Rėmėjų

Dar septyniolika būsimos 
demokratų konvencijos dele
gatų pareiškė, kad jie priside
da prie senatoriaus James M. 
Mead kandidatūros rėmėjų. 
Dešimtis iš tų yra iš Duchess 
apskričio, prezidento Roosevel
to kaimynai, o septyni iš Uls
ter apskričio.

Tačiau šiuo tarpu demokra
tų konvencijos delegatų pu
siausvira tebebuvo už apyze- 
riškų elementų ir Demokratų 
Partijos viršininko Farley re
miamą kandidatą Bennett. Jo 
šalininkai pereitą pirmadienį 
dar vis rokavo turėsią savo 
šalininkais 595 delegatus, o 
Mead šalininkai užtikrintais 
savais rokavo 419 delegatų.

Mead šalininkai sakė, kad 
jie dės didžiausias pastangas 
laimėti savo pusėn dar 89 de
legatų, kad užtikrinti Mead 
nominaciją Demokratų Parti
jos tik i etų.

Visa New Yorko valstijos 
taksuojama vertybė šiemet vo
kuojama $25,313,880,574, iš 
tos sumos New Yorko miestą 
sudarantieji penki apskričiai 
įkainuoti $16,223,137,226.

Gegužės mėnesį New Yorko 
valstijoj parduota gazolinos 
139,561,780 galionų, apie 29 
nuošimčiais mažiau, negu per
nai tuo pat laiku.

Marcantonio Gausiąs 3 
Partijų Paramą

Newyorkiečių rengiamame 
Laimčkim Karą pokilyje tiks
lu pagerbti kongresmaną Mar
cantonio, vyriausiais kalbėto
jais skelbiama būsiant miesto 
majoras F. H. LaGuardia ir 
CIO Unijų Tarybos pirminin
kas Joseph Curran. Tuomi su
prantama, kad kaip vienas, 
taip kitas visu savo svoriu sto
ja už iš naujo išrinkimą Mar
cantonio į kongresą.

Pokilį rengia Darbo Unijų 
Komitetas. įvyks rugpjūčio 4, 
5 vai. po piet, Pennsylvania 
viešbutyje. Tasai komitetas tu
ri virš 300 AFL ir CIO unijų 
paramą ir su j.j pagalba, sa
koma, yra paruošęs Marcanto
nio nominaciją visų trijų vy
riausių partijų konvencijose. 
Apie paties pokilio svarbą sa
koma :

“Mes tikimės su ta pramoga 
1 parodyti nacionalę svarbą su- 
; grąžinimo Marcantonio į kong
resą. Jo nominacija per visas 
tris partijas, rugpjūčio 11-tą, 
bus smūgiu apyzeriams ir Šal- 

■ tiniu moralo ir pajėgos po visą 
šalį toms jėgoms, kurios dirba 
už tokį kongresą, kuris remtų 
prezidentą Rooseveltą jo karo 
politikoj,” pareiškė Clifford 
McAvoy, didžiojo New Yorko 
Industrinių Unijų Tarybos įsta- 
tymdavystei atstovas.

New Yorke suvartota per 
mėnesį 14,646 galionai vyno.

Birželio mėnesį už cigaretus 
taksais surinkta $2,033,061, 
arba $98,250 mažiau pernykš
tės sumos tuo pat laikotarpiu.

“Raudonieji Tankai” šią sa
vaitę galima matyti Irving Te
atre, Irving PI. ir 15th St., 
New Yorke.

New Yorke vaikai pradėjo 
dėvėti svederius su užrašais, 
kad jų vyresnis brolis tarnau
ja armijoj.

Irving Berlin gavo pakvieti
mą veikalą “Tai Yra Armija” 
perkelti iš teatro į Madison 
Square Gardeną, kad visi new- 
yorkiečiai spėtų pamatyti.

* LIETUVIŠKA *

[ LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

• Tel. TRiangle 5-3622

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal Lr 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėl/li vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per, naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

STENGER & STENGER

Rytinė ir visuomeniškai 
veikli Brooklyn© sekcija, vadi
nama Brownsville, turi savo 
susiedijos Russian War Relief, 
Inc., skyrių ir įsisteigė ant vie
tos puikų centrą. Jų patalpų 
atidarymas bus apvaikščioja
ma šį šeštadienį, rugpjūčio 1, 
vakare, 1729 Pitkin Ave.

CHARLES
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

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

BOSITE
PATENKINTI

Atydai

IšegzamiDiioja
AKIS

OPTOMETRISTS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsakomybe 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, sufiguruojame, pa
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga Superintendentas, (pri

žiūrėtojas) 33 šeimynų namo. Alga, 
$50.00 į mėnesi ir 4 kambariai. At
sišaukite, 340 Union Avenue, Broo
klyn, N. Y. (175-177)

Reikalinga vedusi pora tarp 40— 
45 metų amžiaus, dirbti kuknėj ir 
patarnauti prie stalų Senelių žydų 
Namuose. (Hewbrew Aged Home.) 
Virti nereikės. Alga $85 į mėnesį. 
Pilnas užlaikymas. Telefonuokite 
Bergen 4-2728 arba kreipkitės as
meniškai: 198 Stevens Ave., Jersey 
City, N. J. (174—176)

K a z i m i e ras Balcikanis 
(11011) prašome užeiti į Lais
vės įstaigą pasiimti laiškus 
nuo Local Board. Čia antras 
paraginimas nuo to Board.

Alkoholinių gėrimų, apart 
alaus, vartojimas New Yorko 
valstijoj šiemet sumažėjo, gal 
būt pasekmėj sumažėjimo gy
ventojų vieniems išėjus armi- 
jon, o kitiems išvažinėjus į 
karo darbus kitose valstijose.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau _

irikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
Įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

VERI-THIN RYTHM .. . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

x5*

'VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled case with 

Guildite back, 15 jewels. $29.71

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