
k i seniuose 
iš vokiečių 
Nietzchės 
viešpačiu, 

omu, o ne

KRISLAI
Kaip Tapti “Viešpačiu.” 
50,000 Savanoriu. 
Sudrumstas Vanduo.
Gera Pabaiga.
Tvirtas Argumentas is Is

torijos.
Rašo A. Bimba

žuvusių nacių 
randama ištrauka 
reakcinio filozofo 
raštų: “Idant būti 
tai reikia būti bij 
mylimu.”

Šituo nuodu yra apnuody
tas Vokietijos jaunimas. Ta 
Nietzchės filozofija perdėm 
kruvina.

Ji reiškia, kad vokiečiai tu
ri žudyti ir terorizuoti visus 
kitus žmones, idant įkalti į jų 
širdis bijojimą vokiečių.

Taip dabar naciški barba
rai ir elgiasi visuose okupuo
tuose kraštuose.

Šita filozofija pavertė vo
kiečių jaunimą pabaisomis, 
žvėrimis.

Ar žinote, kad patenkinimui 
reikalavimo kraujo gydymui 
sužeistų kareivių reikia kas 
savaitė 50,000 savanorių krau
jo davėjų ?

Tavo kraujo puskvortė iš
gelbės kareivio gyvybę — gal 
tavo brolio, sūnaus, mylimo, 
pažįstamo.

O kiek mažai dar mūsų lie
tuvių tėra savanoriai davę 
kraujo Raudonajam Kryžiui!

Brooklyne yra registruoja
mi lietuviai, kurie sutinka duo
ti Raudonajam Kryžiui savo 
kraujo. Tai bus atlikta rug
pjūčio 30 d., kuomet Brook
lyn© lietuviai padovanos nau
jutėlį ambulansą Raudonajam 
Kryžiui.Beveik visi “Laisvės” 
štabo žmonės susirašė. Lai ne
atsilieka “Laisvės” skaityto
jai Brooklyne ir visoje Ame
rikoje.

Labai blogos ir liūdnos nau
jienos plaukia iš didžiosios In
dijos. Ten susikirtimas tarpe 
Indų Kongreso ir Anglijos val
džios nežada gero. Jau ir 
kraujo nemažai pralieta.

Tame sudrumstame vande
nyje bandys pasižuvauti Ja
ponijos ir Vokietijos agentai 
ir provokatoriai. Jiems išeis 
ant naudos kruvini susikirti
mai. Jie bandys indams persta
tyti japonus aniuolais ir išga
nytojais. Silpnadvasiai jiems 
patikės.

Tai nelaimė visoms Jungti
nėms Tautoms.

Nėra visoje Amerikoje to
kio patrijoto, kuris nesveikin
tų militarinio teismo ir prezi
dento Roosevelto pasielgimo 
su naciij sabotažninkais. šeši 
jų jau suspirgėjo elektros kė
dėje. Jie užsitarnavo nei kiek 
nemažiau.

Naciai pribuvo 
mus, o patys tapo 
Lai kiti niekšai iš 
pasimokins!

sunaikinti 
sunaikinti, 
jų likimo

Amerika šiame kare ne juo
kais. Ne juokais jau ji paau
kojo 42,000 jaunų vyrų. Ne 
juodais keli milijonai sumobi
lizuota.

Neišsigelbės nei vienas, ku
ris bandys šiame krizyje Ame
rikai pakišti koją.

Visi naciai ir jų agentai vi
sam pasaulyje sudėjus į daik
tą neverti vieno jauno ame
rikiečio lašo kraujo.

“Atidarymo antro fronto 
klausimą palikite militari- 
niams vadams,” šaukia viso
kie plunksnabraižos.

Iš paviršiaus tai atrodo la
bai protingas argumentas. Bet 
jis nėra joks argumentas.

Tai yra apgavystė.
Prieš tą apgavystę kalba vi

sa Amerikos istorija.

lai- 
mi-

Jeigu taip viską karo 
kais galima atiduoti tiktai 
litariniams vadams, tai kodėl 
Amerikos steigėjai į konstitu
ciją įdėjo punktą, kad šios ša
lies prezidentas turi būti vy
riausiu visų karinių jėgų ko- 
mandieriumi ?

.......... . .............  ... li.Lf.luj .
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Vokiečiai Pasiekė
Maikopo Sritį

INDĖNŲ RIAUŠES EINA 
VIS ARŠYN

AMERIKOS KARIUOMENE ĮSIVERŽĖ Į SOLOMON SALAS

Dviejose Kitose Fronto Dalyse Naciai Prakišo Mūšius
Maskva, rugp. 11. —Vo

kiečiai su galingomis me
chanizuotomis jėgomis da- 
sivarė iki Maikopo srities, 
Kaukazijoj. — Maikopo ži
balo versmės duodavo 7 
procentus sovietinio žibalo.

Vokiečiai jau sekmadienį 
buvo pasigyrę, kad užėmę 
Maikopą ir Krasnodarą. Bet 
tatai nepasitvirtino.

Šiandieninis Sovietų pra
nešimas kalba apie įkaitu
sius mūšius Krasnodaro ir 
Armaviro sritvse.

Vokiečiai su didžiais dau
giais tankų ir motorizuotų 
pėstininkų darė įnirtusias 
atakas prieš Krasnodaro 
apskritį. Juos' pasitiko so
vietiniai tankai, orlaiviai 
ir raiteliai.

Raudonoji Armija toje a- 
py gardo je gina ir savo lai
vyno stovyklą Novorossiis- 
ką, Juodojoj Jūroj, 60 my
lių į vakarus nuo Krasno
daro. Sovietiniai 
sumušė ir atgal 
būrius rumunų 
vieną batalioną 
pėstininkų.
SOVIETAI ATSILAIKO
Stalingrado srityje rau

donarmiečiai atrėmė visas 
nacių atakas. Buvo žiaurių 
kautynių arti Kotelnikovo, 
95 mylios į pietų vakarus 
nuo Stalingrado ir netoli 
Kletskaja, 75 mylios į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do.

Po įkaitusių mūšių į šiau
rių rytus nuo Kotelnikovo, 
sovietinės jėgos vakarop at
ėmė iš priešų geležinkelio 
stotį. Ta stotis per dieną 
kelis kartus ėjo iš vienų 
rankų į kitas ir atgal.

Viename siaurame sekto
riuje Kletskaja apskrityje 
raudonarmiečiai užmušė 2,- 
800 vokiečių ir sunaikino 
tris jų tankus. Kitame sek
toriuje sovietiniai lakūnai 
sudaužė 23 nacių tankus ir 
60 trokų, vežusių 
menę ir amuniciją.

Voronežo apylinkėje so
vietinė kariuomenė atmušė 
visas vokiečių atakas su 
sunkiais jiems nuostoliais ir 
persigrūmė iš rytinės Don 
upės pusės į vakarinę.

Kariniai Sovietų laivai 
nuskandino 2 priešų laivus, 
vieną Barents Jūroje, kitą 
Juodojoj Jūroj. Tiedu lai
vai, viso 12,000 tonų įtal
pos, gabeno fašistam ka
riuomenę ir reikmenis.

kovotojai 
nuvijo du 
raitelių ir 

vokiečiu

armijos arba

Amerikos ci- 
Ar preziden-

Kodėl vyriausiu komandie- 
rium nepadarė 
laivyno galvos?

O kaip buvo 
viliniam kare?
tas Lincolnas visą karo vedi
mą pavedė karo ministeriui 
gen. McLellan, kuris pasiro
dė dideliu ištižėliu ir kuris tu
rėjo būti atstatytas, idant iš
gelbėti armiją ir visą karo rei
kalą ?

Vakarykščiai s p a u d os 
pranešimai nurodė, kad 
raudonarmiečiai, traukda
miesi kai kur atgal Kauka
zo fronte, naikina žibalo į- 
mones Maikopo srityje ir 
degina prinokusius kviečius 
laukuose, kad nieko hitleri
ninkams neliktų.

Maskva. — New Yorko 
Times čionaitinis kores
pondentas, Ralph Parker 
telefonavo savo laikraščiui 

•sekamas žinias:
Vokiečiai • parašiutistai, 

stengdamiesi pasėt išgąstį 
užnugarėje sovietinių lini
jų, degina namus ir javus 
laukuose.

Kuban’ės kazokai, ugnin
gai atakuodami priešus, iš
kapojo 1,000 rumunų raite
lių ir nuvijo atgal kitus. 
Šturminiai Sovietų orlai
viai, žemai skrisdami, nai
kino bombomis ir kulka- 
svaidžių šūviais bebėgan
čius persigandusius prie
šus.

DERLIAUS RINKIMAS
Kiek toliau nuo fronto li

nijos, sovietinės moterys 
renka javus nuo laukų. Ja
vai gabenami į saugesnius 
Sovietų sandėlius. O‘ kur 
nepaspėjama suimt der
liaus, tai jis sudeginamas 
lakuose.
PLĖŠIKAI NEVA “GE

RADARIAI”
'Fašistų užimamose vieto

se vokiečiai varo smarkią 
agitaciją ir “padalina” kiek 
maisto tenaitiniams gyven
tojams. Tada atvyksta ita
lai ir rumunai, išplėšia mai
stą iš kaimiečių ir greit ve
ža jį kitur “padalint” žmo
nėms. Paskui fašistai už
grobia maistą ir vėl gaibena 
jį dar kitur neva pamaitint 
gyventojus. Bet ir ten pa
sikartoja ta pati istorija.

Pavojus Dviem Sovietų Uos- 
kariuo-I tam Juodojoj Jūroj

Maskva, rugp. 11. —Be- 
sibriaudami pirmyn Kras- 
nadaro srityje, vokiečiai 
stato pavojun du sovietinius 
uostus,Novorossiiską ir Tu- 
apsę, Juodojoj Jūroj. Pir
masis stovi už 60 mylių į 
pietų vakarus nuo Krasno
daro, antrasis apie tiek pat 
tolio į pietus nuo Krasno
daro.

Sovietai praneša, kad vo
kiečiai vienoj vietoj prasi
veržė pirmyn už 110 mylių 
į rytus nuo Krasnodaro.

Auga Vengrų Bruzdėjimai
Istanbul, Turkija. —Pra

nešama, Vengrijoj sparčiai 
auga žmonių bruzdėjimai 
prieš premjero N. von Ka- 
lay valdžią, nacių bendra
darbę. Tapo sudaryta “na
minio fronto” armija slo
pint gyventojų nepasitenki
nimus.

New Delhi, Indija, rugp. 
11. — Eina platyn ir smar
kyn indėnų ^riaušės prieš 
anglų valdžią. Sėdėjimo 
streikai uždaro vis daugiau 
fabrikų. Indijos tautininkai 
taip pat uždarinėja savo 
krautuves. Tokiais veiks
mais ir demonstracijomis 
indėnai reikalauja iš Ang
lijos tuojau pripažint Indi
jai visišką nepriklausomy
bę, pagal nutarimą Visos 
Indijos Kongreso Partijos 
suvažiavimo.

Per dviejų dienų susidū
rimus tarp policijos ir de
monstruojančių indėnų ta
po užmušta 25 asmenys 
Bombay didmiestyje ir dar 
bent trys kitur; sužeista 
209. Policija kai kur jau ne
pajėgia suvaldyt riaušinin
ku; todėl šaukiama kariuo- 
menė prieš juos.

Anglų orlaivis mėtė aša
rines bombas į indėnų mi
nias, banguojančias Bom- 
bay’uj, šaukiančias išlais
vint Indiją nuo Anglijos.

Chinai Atsišaukia į Angliją 
Dėl Laisvės Indijai

Chungking, C h i n i j a, 
rugpj. 11. — Teigiama, jog 
Chinijos valdžia kreipsis į 
Angliją, kad tuojau darytų 
žingsnius vedančius prie In
dijos nepriklausomybės ir 
tuomi nuramintų indėnų 
minias. Nes jų riaušės silp
nina Jungtinių Tautų fron
tą ir gali padėt japonams į- 
siveržt Indijon.

PRIGAMINT ĮVALIAS 
KARO REIKMENŲ 

ŠIAIS METAIS!
Washington. — Kongre

so komisija, pirmininkau
jant kongresmanui Tolanui, 
stipriai ragino Karinės Ga
mybos Tarybą ir kitas ati
tinkamas įstaigas pasirū
pint, kad šiemet, o ne kitą
met būtų pagaminta įvalias 
karo reikmenų didžiam įsi
veržimui į fašistų Ašies 
kraštus.

Ta kongresinė komisija 
šaukė tiksliau pertvarkyti 
ir suderint dirbimą karinių 
pabūklų ir kritikavo tam 
tikras valdiškas įstaigas, 
kad jos iki šiol dar nesuda
rė tinkamų planų.

Ši komisija reikalavo pla
čiau naudot darbininkų jė
gas ir taipgi įkinkyt maže
sniąsias pramones į kari
nius darbus; sako, jog dau
geliui smulkesnių dirbyklų 
vis dar neduodama karinių 
užsakymų.

• Australija. — Generolo 
MacArthuro štabas Austra
lijoj tikisi, kad mūšis Solo
mon salose baigsis didžiu 
Amerikos laimėjimu .

REIKALAUJA ANGLŲ 
SEIMO SESIJOS SPRĘST

INDIOS KLAUSIMĄ n
London, rugp. 11. —Dar- 

biečiai Anglijos seimo atsto
vai reikalauja, kad valdžia 
kuo greičiausiai sušauktų 
slaptą seimo sesiją spręsti 
Indijos nepriklausomybės 
klausimą. — Seimas šiuo 
tarpu yra išsiskirstęs vasa- 
roti- .iJ.HIW

INDĖNAI ATAKUOJA 
GELEŽINKELIUS IR 
VALDIŠKAS ANGLŲ 

ĮSTAIGAS
Bombay, Indija. — Indė

nų minios, ypač studentai, 
kartotinai šturmavo gele
žinkelių stotis ir traukinius. 
Policija šaudė į riaušinin
kus ir dar kelis užmušė.

Demonstrantai pasistatė 
barikadas gatvėse, bombar
davo policiją akmenimis ir 
stengėsi sustabdyt gatveka- 
rius, auto-bsus ir abelnai 
visą judėjimą gatvėse.

Tėvai guldė ant gatveka- 
rių bėgių savo kūdikius, 
trijų iki keturių metų am
žiaus; studentai taip pat 
gulė skersai gatvekarių re
lių, kad sustabdyt jų važi
nėjimą. Policija nutempė 
šalin juos nuo bėgių.

Studentai sudaužė pašto 
ir gaisrininkų dėžutes, nu
kapojo telefonų ir telegrafų 
vielas. Minia sudegino dar 
vieną policijos būdelę ir 
išplėšė ir padegė valdišką 
grūdų sankrovą.

Indėnai užpuldinėja ir 
šiaip europiečių automobi
lius Bombay ir kituose mie
stuose.

LAIKRAŠTINIAI NA
CIŲ TALKININKAI 

AMERIKOJE
Washington. —Demokra

tas kongresmanas Elmer J. 
Holland įrodė ištraukomis 
iš redakcinių straipsnių N. 
Y. Daily News ir Washing
ton Times - Herald laikra
ščių, kaip jie tarnauja fa
šistų Ašiai ir faktinai kur
sto maištą prieš Amerikos 
valdžią.

Mylimiausias tokių laik
raščių arkliukas • tai sėt 
nepsitikėjimą Anglijai. Jie 
nurašo taip, kad, girdi, sy
kį atidarius antrą frontą 
prieš nacius Europoj, tai 
būk Anglija nekovosianti, 
o paliksianti vieniem ame
rikiečiam visus tenaitinius 
mūšius.

Kongresmanas Holland 
pareiškė, jog Amerikos 
“valdžia neabejotinai nori 
antro fronto, ir jis būtinai 
reikalingas.” Bet tokie gai
valai, kaip minimi laikraš
čiai ir jų sekėjai, stengiasi 
pastot kelią antram frontui, 
gąsdindami Ameriką, būk 
tuomet tik ji viena turėtų 
kautis su hitlerininkais.

Amerikiečiai Prarado
Vieną Šarvuotlaivį

Australijos Premjeras Sako: Japonų Nuostoliai Didesni
Washington. —Jungtinių 

Valstijų marininkai ir kiti 
smarkieji talkininkų kariai 
keliose vietose išsikėlė iš 
laivų į Solomon salas, ne
paisant, kad japonai smar
kiai priešinosi, kaip prane
šė Amerikos laivynas rugp. 
10 d.

Bedarant amerikiečiams 
tuos žygius, priešai nu
skandino vieną Amerikos 
šarvuotlaivį ir sužalojo du 
naikintuvus ir vieną tran
sporto laivą.

Vyriausias Jungtinių Val
stijų laivyno komandierius, 
admirolas Ernest J. King, 
sako:

“Vis dar tęsiasi dideli 
mūšiai. Kol kas nėra pilnų 
žinių apie priešams padary
tus nuostolius, bet yra ži
noma, jog tapo sunaikinta 
didelis skaičius japonų orlai
vių ir daug priešų laivų iš
mušta iš veikimo.

“Suprantama, jog bus 
dikčiai nuostolių iš tokių 
užpuolimo veiksmų,” ko
kius amerikiečiai padarė 
prieš japonus Solomon sa
lose.

Amerikos laivyno jėgos 
šturmuoja japonų stovyk
las ypač Tulagi srityje.

Ten amerikeičiai ir aus
tralai visai netikėtai už
klupo japonus rugp. 7 d.

Jugoslavai Kertasi su 
Italy Divizijomis

Maskva. — Slapto radijo 
praonešimas iš Jugoslavijos 
sako, kad Italija atsiuntė 
jau penkias savo armijos 
divizijas kovai prieš Jugo- 
slvų partizanus. Po kelių 
dienų mūšių, italam pavy
ko atgriebt tik kai kurias 
vietas iš Jugoslavijos par
tizanų. Jugoslavai atmušė 
visas italų atakas Krainos 
apylinkėje ir padarė ypač 
didelių nuostolių priešams 
ties Turjku, Slovėnijoj.

Nacių Pasigarsinimai apie 
Žygius prieš Sovietus

Berlin, rugp. 11. —Na
ciai skelbia, kad jų orlai
viai smigikai bombardavo 
Novorossiiską,sovietinę lai
vyno stovyklą, Juodojoj Jū
roj.

Hitlerininkai pasakoja, 
kad jie, girdi, užėmė Piati- 
gorską, apie 150 mylių į 
pietų rytus nuo Maikopo ir 
už keelto- mylių nuo gele
žinkelio, einančio iš Rosto
vo į Baku.

Vokiečiai giriasi, būk jie 
apsupę daug sovietinės ka
riuomenės į vakarus nuo 
Kalačo, stovinčio už kokių 
45 mylių į vakarus nuo 
Stalingrado.

(Tai nepatikimi 
pranešimai, kurių 
nepatvirtina.)

priešų 
niekas

Tačiaus priešai greit atsi
peikėjo ir “stipriai kontr
atakavo” talkininkų jėgas. 
Manoma, kad atskubėjo 
japonam pastiprinimai iš 
Rabaul, 600 mylių į vaka
rus nuo Tulagi, ir iš Lae, 
New Guinea salos, 900 my
lių į vakarus nuo karo vei
ksmų Solomon salose.

Kariniai Amerikos laivai, 
oriai viai ir marininkai 
drauge su Australijos jėgo
mis vienu kartu užpuolė 
japonus Solomon salose. 
Tai buvo pirmas tikrai o- 
fensyvis talkininkų veiks
mas Ramiajame Vandeny
ne.

Talkininkai Atmuša Japtmų 
Kontr-Atakas

Melbourne, Australija, 
rugp. 11. — Australijos mi- 
nisteris pirmininkas John 
Curtin pareiškė, jog ameri
kiečiai ir australai Solo
mon salose atlaiko savo po
zicijas, nors japonai ryžtaizicijas, nors japonai ryžtai 
kontr-atakuoja juos. Curtiri 
teigia, kad talkininkų lai
mėjimai ten iki šiol yra di
desni, negu jų nuostoliai.

(Niekas nepatvirtina ja
ponų pasiskelbimo, būk jie 
nuskandinę 28-nis talkinin
kų laivus mūšyje tie Solo
mon salomis.)

Neatlaidžiai Bombar
duoja Japonus Salose
Australija, rugp. 11. — 

Amerikos ir Australijos or
laiviai neatlaidžiai bombar
duoja japonų orlaivių sto
vyklas ir kitus karinius 
punktus salose New Gui
nea, Bismarck ir Solomon.

Australija, rugp. 11. — 
Japonai kuo greičiausiai 
siunčia visus galimus savo 
karo laivus ir orlaivius 
prieš amerikiečius, atakuo
jančius Solomon salas.

Japonų Pasaka
Australija, rugp. 11. — 

Japonų pranešimai apie nu
skandintus Amerikos laivus 
ties Solomon salomis yra 
tik pagyrai, išmislai ir pa
saka, kaip teigia Jungtinių 
Tautų štabas Australijoj.

Vichy Francijos Valdžia 
Bijo Sukilimų

Vichy, Franci j a, rugp. 11. 
— Pasklido girdai, kad da
roma pasiruošimai sukilt ir 
nuverst Vichy Francijos 
valdžią su jos vadais Petai- 
nu ir Lavaliu, kurie bendra- 
darbiauja su Hitleriu.

Lavai, Vichy valdžios gal
va, mobilizuoja policiją ir 
kariuomenę slopint bijamus 
žmonių sukilimus.
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Dviejų Korespondentą Balsai, 
Kurie Privalo Būti Plačiai

Išgirsti
Šiuo metu Tarybų Sąjungoje gyvena 

du Amerikos spaudos korespondentai, 
—Leland Stowe ir Ben Robertson. Pir
masis rašo Chicagos “Daily News” ir 
New Yorko “Posto” dienraščiams; ant
rasis — Chicagos “Sun” ir New Yorko 
“PM” dienraščiams. Abu korespondentai 
prityrę, susipažinę su tarptautine situ
acija; abu žino, ką rašo. Abu turi jaus
mus ir jaučia, rašydami; be to, abu ima 
atsakomybę už tą, ką parašo ir pasako.

Leland Stowe parašė nepaprastai įdo
mią ir svarbią korespondenciją rugpjū
čio 4 dieną. Jis tuomet pareiškė, kad 
Amerika teturi tik 40 dienų, per kurias 
išgelbėti savo nepriklausomybę ir laisvę 
su mažiau nuostolių, su mažiau aukų. Jis 
atžymėjo, jog Rytų Fronte vokiečių lai
mėjimai yra Amerikos pralaimėjimai. 
Jei Amerika ir visos Jungtinės Tautos 
nori priešą lengviau sumušti, nori karą 
laimėti, tai jos, nieko nelaukdamos, pri
valo tvokti jam smūgį dabar, tuojau, 
nors 5 minutą iki 12-tos. Jeigu per šias 
40 dienų Jungtinės Tautos neveiks, rašė 
Mr. Stowe, tai Amerikos korespondentui 
neliks nieko daugiau, kaip tik vykti iš 
Rusijos namon ir stoti į tretyj į frontą, 
-r-j frontą, atsuktą prieš tuos, kurie ren
gia “aukščiausiąją Municho pardavys- 
tę.”

Turime atsiminti, kad Mr. Stowe nėra 
jokis komunistams pritarėjas; tik visai 
nesenai, prieš virš porą metų, kai jis 
grįžo iš Tarybų Sąjungos, daug nepa
lankių “žinių” tuomet jis parašė prieš 
tą kraštą. Bet Leland Stowe yra didelis 
Amerikos patrijotas. Jis jaučia ir žino, 
kad Rytų Fronte einą mūšiai yra mūšiai 
tiek pat dėl laisvės Amerikos, kaip ir dėl 
laisvės Sovietu Sąjungos.

Leland Stowe, dėlto, reikalauja atida
ryti antrąjį frontą j negreičiausiai gali
mu laiku; atidaryti jį kol dar nepervelu.

Ben Roberston rašo iš Maskvos rug
pjūčio 10 dieną, praėjus šešiom dienom 
po to, kai rašė Leland Stowe. Rr. Ro
bertson pareiškia, jog Rytų Fronte padė
tis pasidarė labai rimta. Prieš mūsų 
akis, jis žymi, tebestovi ilgų metų tra
gedija, neramybė ir liūdėsis.

Korespondentas ragina Ameriką ati
daryti antrąjį frontą tuojau, kad padėti 
Sovietų Sąjungos karinėms jėgoms. “Juo 
ilgiau mes susilaikome nuo aktuales ko
vos, tuo daugiau mes priversti būsime 
duoti gyvybių dėl savo pergalės,” žymi 
Mr. Robertson. “Didžioji mūsų gadynės 
tragedija, atrodo, glūdi tame, kad mes 
atsisakome muštis, gerai žinodami, jog 
turime muštis. Mes svyruojame, mes ne
norime, kad mūsų jauni vyrai mirtų, ir 
kiekvieną sykį, kai mes susvyruojame, 

į j mes prisidedame prie dar didesnio skai
čiaus mūsų gyvybių paaukojimo.”

Šitaip rašo Mr. Robertson. Ir jis pri
deda :

“Mes čia sutinkame, kad antrasis 
frontas, atidarytas šiais metais, gali ne
pavykti, bet jis visvien pasisektų, jei jį 
atidarant, būtų galima nutraukti vokie
čių jėgų nuo Rusijos fronto nors šiuo 
metu.”

Abu korespondentai — abu pranašai. 
Abu korespondentai ne vynioja akmens į 
šilką. Abu korespondentai sako tą, ką 
jie jaučia, ką'jaučia milijonai žmonių 
Tarybų Sąjungoje. Abu korespondentai 

...../ — geri amerikiečiai, dideli savo tėvynės 
patrijotai. Abu korespondentai nieko 

'daugiau savo tėvynei nelinki, kaip tik 
laimėjimo. Dėlto jų balsas turi didelio 
svorio, didelės svarbos. Jis negali būti 
praleistas pro pirštus.

Milijonai Amerikos ir Anglijos žmo

nių jau pareiškė panašią nuomonę. Lai
kas bėga. Tos 40 dienų (arba “5 minutės 
iki 12-tos”) nepaprastai greit eina. Mes 
vis esame įsitikinę, kad “dar prieš 12-tą 
valandą” bus suspėta antrasis frontas 
atidaryti ir smogti priešui iš užnugario, 
— smogti jam taip skaudžiai, taip smar
kiai, kd jis dar šiais metais būtų sunai
kintas. To reikalauja Amerikos laisvė, 
Amerikos saugumas ir visi gyvybiniai 
Amerikos interesai.

Negrai Dėl Antrojo Fronto
Neturime galimybės sekti visą Ame

rikos negrų spaudą, kaip, aišku, negali
me sekti ir bendrą Amerikos spaudą. 
Tik karts iš karto tenka susipažinti su 
vienu ir kitu negrų laikraščio pareiški
mu: jie visi už antrąjį frontą Etiropo- 
je.

Šiomis dienomis mus pasiekė įžangi
nis, tilpęs viename įtakingiausiųjų neg
rų laiki^aščių Amerikoje, — “Chicago 
Defender” savaitrašty j. Tas įdomus edi- 
torialas tilpo paminėtame savaitraštyje 
iš liepos 25 dienos. Laikraštis, pasirodo, 
stovi šimtu nuošimčių už tuoj autinį ati
darymą antrojo fronto Vakarų Europo
je. Straipsnis prasideda:

“Visos mąstančios demokratinės žmo
nijos akys yra nukreiptos į mūšius, ver
dančius Rusijoj. Pasaulio demokratijos 
likimas kabo lygsvaroje tame fronte. 
Negriškoji Amerika, nemažiau kaip bal
toji Amerika, stebi didvyriškas Raudo
nosios Armijos kovas, ši yra tik didesnio 
paėmio viena mūsų kovų. Mūsų likimas 
yra sprendžiamas tiek pat ant Dono 
upės, kaip ir ant Mississippi upės kran
tų.”

Paskui savaitraštis nurodo reakcinin
kų žygius Amerikoje; nurodo negrų lyn- 
čiavimus, nurodo fašistinius pasireiški
mus šitame krašte. “Chicago Defender” 
supranta ir tą pareiškia, kad šitie reak
cininkų žygiai yra tampriai susiję su 
Europos fašistų žygiais. Laimi vieni, lai
mi kiti. Dėlto demokratiniai nusistačiu- 
siems žmonėms, — visokių tautų ir ra
sių žmonėms, — pasilieka vienas ir tas 
pats: mušti priešą dabar, tuojau ten, 
kur jis pavojingiausias. Hitleris turi bū
ti sunaikintas, jei Amerikos negrai ir 
baltieji trokšta turėti gražesnį ir žmoni
škesnį gyvenimą namieje. Antrasis'fren
tas turi būti atidarytas dabar Vakarų 
Europoje. “Nėra ir negali būti jokio pa
siteisinančio išaiškinimo, kodėl antrasis 
frontas suvėluotas. Ne Rusiją vieną mes 
gelbstime, bet patys save. Juk tai mūsų 
tautinė nepriklausomybė, kuriai grūmo
ja didelis pavojus,” rašo savaitraštis. Ir 
jis baigia: “Dabar reikia veikti. Vėlavi
mas gali pasirodyti ’pavojingu pačiai de
mokratijos gyvybei.”

Automobilistą Suvažiavimas
Pasibaigė

Jungtinės Automobilių Darbininkų 
Unijos suvažiavimas pasibaigė. Iš apra
šymų spaudoje, pasirodo, kad jis buvo 
gyvas, didelis ir konstruktyvus. Suvažia
vimas pasisakė už antrąjį frontą Euro
poje. Jis pasisakė kitais svarbiais ka
ro laimėjimo klausimais.

Suvažiavimas vienbalsiai išrinko s 
kamiems metams unijos prezidentu R. J. 
Thomasą, o sekretorium - iždininku 
George F. Addes.

Trockistai, koughliniečiai, socijalistai 
ir kitoki unijos ardytojai buvo bandę 
savo kandidatą pastatyti vietoj Thoma- 
so, tačiau jie buvo labai didelėje mažu
moje ir dėlto nieko iš to neišėjo. Bend
rai, reikia pasakyti, kad automobilistų 
unijoje, kur seniau trockistai ir lovesto- 
niečiai turėjo šiek tiek įtakos, dabar 
viešpatauja didelė narių vienybė. Troc
kistai ir jų talkininkai buvo gerai numa- 
skuoti tuomet, kai jie buvo pasimoję 
uniją suskaldyti, kai jie, eidami su Mar
tinu, buvo pridarę daug unijistams ža
los.

Automobilistų darbininkų unija šian
dien gali būti pavyzdžiu daugeliui kitų 
darbo unijų, i ; ■ i ; '

Pirkite Apsigynimo Bonus

/

Kas Atsitiktų, Jeigu Hitleris 
Paimtų Kaukazą?

Iš visų davinių matome, 
kad Hitlerio sumobilizuo
tos visos Europos jėgos 
prieš Sovietų Sąjungą eina 
linkui Kaukazo kalnų. 
Šiaurinis ir centralinis Do
nas dar yra Sovietų Sąjun
gos apsigynimo linija, bet 
to jau negalima pasakyti 
apie žemutinę, pietinę Do
no sritį nuo Cimliansko iki 
Azovo Jūros. Ten Hitlerio 
gaujos prasilaužė, ypatin
gai tarpe Azovo Jūrų ir 
Manyčio kanalų ir veržiasi 
į Kaukazą.

Priešakyj Hitlerio armi
jų veikia nesuskaitoma 
daugybė tankų, galinga ar
tilerija ir debesiai lėktuvų. 
Prieš Sovietų Sąjungą 
Kaukazo fronte veikia še
šių šalių armijos: Vokieti
jos, Italijos, Vengrijos, Ru
munijos, Finliandijos ir 
Slovakijos. Ir dar hitleriš
ki liuosnoriai iš daugelio 
šalių.

Sovietų Sąjungos ir jos 
priešų frontas yra apie 2,- 
000 mylių. Nors Sov. Są
junga antri metai viena 
kaunasi prieš fašistines jė
gas^ bet ji tiek padarė savo 
priešams nuostolių, kad, 
kaip M. Kalininas sakė: 
Hitleris jau negali vesti 
ofensyvą nuo Juodųjų Jū
rų iki Šiaurinių Jūrų, tai 
yra, ant 2,000 mylių fron
to, bet veda tik ant dalies 
fronto, apie 300 mylių il
gio.

PAVOJUS KARO PRA
LAIMĖJIMO

Nepaisant to, kad Hitle
rio gaujos negali vesti of- 
ensyvo visti ^"frontu, bet 
jų ofensyvas prieš Sovietų 
Kaukazą yra labai pavojin
ga. Jeigu Hitlerio gaujoms 
pavyktų prasimušti ir už
imti Stalingradą ir Astra- 
chanių, tai Kaukazas pasi
liktų nukirstas nuo visos 
Sovietų Sąjungos. Jis turė
tų susisiekimą jau tik per 
Kaspijos Jūraš. Tą susisie
kimą nuolatos pultų Hitle
rio lėktuvai, o ir patsai su
sisiekimas iš rytinės Kas
pijos Jūros pusės būtų ne
pergeriausias, nes ten yra 
daug dykumų ir stoka gerų 
kelių.

Kaip didelis pavojus su
sidaro ne vien Sovietų Są
jungai, bet visoms Jungti
nėms Tautoms, apie tai 
verta kaip ką priminti iš 
Leland Stowe, amerikinio 
“N. Y. Post” koresponden
to iš Maskvos pranešimų ir 
Thomas M. Johnson iš 
Washington©.

L. Stowe rašo iš rugp. 4 
dienos: “Jungtinėms Tau
toms jau tik 40 dienų liko 
karo išlaimėjimui. Dabar
tiniu laiku prieš mus stovi 
faktai. Amerikos ir Angli
jos demokratijos gyvybės 
klausimas stovi didesnia
me pavojuje, kaip laike Ne
priklausomybės paskelbi
mo. Jungtinės Valstijos ir 
Anglija susiduria su tuo- 
jautiniu pavojum pralai
mėti šį karą ir tatai gali 
atsitikti bėgy j sekamų 40- 
ties dienų T

VISKAS RYMO ANT 
KAUKAZO

Jis rašo, kad jeigu Rau
donoji Armija apgins Kau
kazą, tai Jungtinės Tautos 
karą išlaimės, o jeigu ne, 
tai Anglijos ir Amerikos 
visos apsigynimo linijos su
byrės Artimuose Rytuose 
ir Azijoj. Jo nuomone, jei
gu Hitleris paimtų Kauka
zą, tai jis tada turėtų už-

tektinai karo vedimui alie
jaus, specialių • metalų, jų 
tarpe mangano, vaistų ir 
kitko.

Bet kas svarbiausia, kad 
Hitleriui pavergus Kauka
zą, tai Turkija būtų apsup
ta iš trijų pusių ir ji tada 
eitų su Hitleriu prieš Ang
liją. Tada Persijoj sukiltų 
pro-hitleriški elementai ir 
iš ten išvytų Anglijos ir 
Sovietų armijas. Sirija, 
Irakas, Egiptas, Anglijos 
Sudanas ir kitos jos Afri
kos kolonijos atsidurtų di
džiausiame pavojuj. Ir tas 
rašytojas mano, kad per 
ateinančią žiemą Hitleris 
pilnai įsigalėtų Persijoj, 
Irake, Sirijoj, Egipte, Libi
joj, Anglų Sudane, Afga
nistane ir Indijoj. Jis ma
no, kad Indijoj hitleriški ir 
japoniški elementai sukiltų 
prieš Angliją ir ten Hitle
rio ir Japonijos jėgos susi
vienytų. Ir ant kiek Hitle
ris turės daugiau pasiseki
mo Kaukazo fronte, ant 
kiek jis giliau veršis ir ar
tinsis prie Persijos, Turki
jos, Irako, Afganistano, 
Egipto, Indijos, ant tiek 
ten labiau kels galvą hitle
riški, mussoliniški ir japo
niški elementai.

Tai kaip matome, tai 
Kaukazo užėmimas yra ne 
vien didelis pavojus Sovie
tų Sąjungai, bet dar dides
nis pavojus Anglijai, kuris 
sudaro sąlygas jai netekti 
visų jos Artimų Rytų, In
dijos ir net Afrikos. Ir kas 
to nemato, tas nieko nesu
pranta. Ir kad tas neatsi
tiktų, tai L. Stowe sako, 
kad Anglija ir Amerika tu
ri atidaryti antrą frontą 
prieš Hitlerį nevėliau kaip 
rugsėjo 15 dieną ir atida
ryti ne juokais, bet visomis 
jėgomis. Laukti, kad viena 
Sovietų Sąjunga pastotų 
ten priešams kelią, tai An
glijai ir Amerikai didžiau
sias pavojus. Jeigu Hitle
ris užimtų Kaukazo, Irako, 
Sirijos, Persijos aliejaus 
versmes, jeigu jis paimtų 
tuos kelius linkui Indijos, 
jeigu jis gautų Kaukazuose 
visokių metalų karo vedi
mui ir Priekaukazijoj javų, 
tai tada jis galėtų išlaikyti 
ilgiausį karą ir kaip L. 
Stowe rašo: Anglija ir 
Amerika turėtų kariauti 
labai ilgus metus ir netek
ti milionus ir milionus sa
vo žmonių, arba jos turėtų 
pasiduoti Hitleriui be mū
šių!

AR SOVIETAI GALI 
APGINTI KAUKAZĄ?
Taigi, jeigu tuojau Ang

lija ir Amerika neatidarys 
antro fronto prieš Hitlerį, 
tai ar Raudonoji Armija 
viena gali apginti Kauka
zą? Mes manome, kad 
Raudonoji Armija jau atli
ko savo pareigas. Kada 
Hitleris užpuolė Sovietų 
Sąjungą, tai Anglijoj ir 
Amerikoj buvo manyta, 
kad tas duos Anglijos ir 
Amerikos demokratijai 
progą kelias savaites ge
riau prisirengti prieš Hit
lerį. Sovietų Sąjunga kau
nasi jau veik 14-Z:ų mėne
sių! Ji nustebino daug rie- 
viernų žmonių! Raudonoji 
Armija jau kirto daug 
skaudžių smūgių Hitlerio 
armijai. Raudonoji Armi
ja pirmutinė pasaulyj taip 
didvyriškai kariauja ir 
pirmtuinė armija parodė, 
kad Hitlerio razbaininkų 
armiją galima mušti ir su
mušti. Ir Raudonoji Armi

ja atliks savo pareigą ir at
eityj, kaipo dalis Jungtinių 
Tautų ginkluotų jėgų. Bet 
būtų saužudystė iš mūsų 
pusės norėti, kad tik viena 
Raudonoji Armija visur 
pastotų priešui kelius ir 
mums išlaimėtų karą.

Dar daugiau. Mr. L. Sto
we mano, kad jeigu Angli
ja ir Amerika neatidarys 
antro fronto tuojau prieš 
Hitlerį ir jo razbaininkiš- 
kus sėbrus, tai Sovietų Są
jungoj žmonių ūpas nupuls 
ir nepasitenkinimas Angli
jos ir Amerikos politika 
augs. Sovietų Sąjunga jau 
neteko 5,000,000 armijos 
vyrų užmuštų, sužeistų ir 
žuvusių! Aišku, kad dar 
daugiau neteko civilių žmo
nių ir partizanų Hitlerio 
užimtuose plotuose, kur na
ciai tūkstančiais vyrus, mo
teris ir net vaikus šaudo, 
karia, gyvus degina ir už
kasa! Prieš Sovietų Sąjun
gą Hitleris vis daugiau ir 
daugiau atveža armijos iš 
Franci jos, Belgijos, Holan- 
dijos, Norvegijos, Balkanų 
tik todėl, kad ten Anglija 
ir Amerika neatidaro ant
ro fronto. Prieš Raudonąją 
Armiją kariauja vokiečiai, 
italai, rumunai, vengrai, 
slavokai, finai, liuosnoriai 
ispanai, francūzai, belgai, 
holandai ir kitoki. Naciai 
skleidžia virš Raudonosios 
Armijos eilių lapelius juo
kiantis: “Kur yra jūsų an
tras frontas?” “Kur yra 
jūsų talkininkai Anglija ir 
Amerika?” “Matote, mūsų 
talkininkai italai; vengrai, 
finai yra geresni!” Tas 
veikia į raudonarmiečius. 
Tas erzina civilius žmones. 
Tuo tarpu Sovietų Sąjungą 
pasiekia žinios, kad Angli
joj ir Amerikoj šneka tik 
apie 1943 metais atidaryti 
antrą frontą. Prieš Sovietų 
Sąjungą Hitleris yra su
traukęs nemažiau 91% vi
sų savo jėgų.

ANTRAS FRONTAS 
REIKALINGAS MUMS
Kaip kurie žmonės Ang

lijoj ir Amerikoj pasakoja, 
būk antras frontas esąs 
reikalingas tik Sovietų Są
jungos išgelbėjimui. Ypa
tingai tas pasakas įdūku- 
siai skleidžia hitleriški ele
mentai. Žinoma, čia nieko 
naujo nėra. Hitlerio buvo 
ir yra politika: sumušti vi
sus priešus kiekvieną sky
rium. Jeigu antro fronto 
greitai nebus, tai jis tikisi 
Sumušti Sovietų Sąjungą. 
Mr. Thomas M. Johnson, 
iš Washington, militarinis 
komentatorius, rašo: Jeigu 
Rusija bus sumušta, tai ta
da bent 3,000,0’00 Hitlerio 
jėgų užpuls Angliją. Kada 
Anglija bus sumušta, tai 
tada Hitleris ir jo sėbrai 
užpuls Iselandiją, Green- 
landiją ir Japonija Alas- 
ką.” Reiškia, jau Ameriką. 
Ir tada Hitleris su savo 
šaika puls ant Pietų Ame
rikos, kur jo agentai pada
rys sukilimų. Iš Pietų 
Amerikos ir nuo įvairių sa
lų jo toli Siekianti orlaiviai 
degins Amerikos miestus.

“Apmąstykite šiuos rei
kalus, — rašo L. Stowe, — 
ar mes norime leisti Hitle
riui išlaimėti karą? Apmą
stykite kas tada atsitiks su 
Amerikos demokratija? 
Apmąstykite kas atsitiks 
su Anglija ir jos tvarka?”

Antras frontas būtinai 
reikalingas, kaip Sovietų 
Sąjungai, taip lygiai Ang
lijai ir Amerikai, o gal An

glijai dar daugiau. Sovie
tų Sąjungos žmonės yra 
pasiryžę vesti net partiza
nų karą ir galų gale Rau
donoji Armija yra paverg
tų tautų žmonės parblokš
tų Hitlerį. Bet mes to ne
matome Anglijoj. Jeigu Ja
ponijos ir Hitlerio jėgos 
prasiverš į Indiją, Afganis
taną, Iraką, Persiją, Egip
tą, Palestiną, Sudaną ir ki
tas Anglijos teritorijas ir 
jai’ paveldinius kraštus, tai 
būkime tikri, kad priešo 
agentai ten gyventojus pa
ruoš prieš Angliją, kaip jie 
juos paruošė Malaju j, kaip 
jie paruošė Holandijos To
limų Rytų kolonijose.

SOVIETŲ SĄJUNGA 
KOVOS

Mūsų įsitikinimu, Sovie
tų Sąjunga kovos ir galų 
gale laimės išvien su savo 
talkininkais. Sovietų Są
jungos vyriausybė ir Rau
donosios Armijos komanda 
nuo pat karo pradžios užė
mė poziciją: naikinti ir 
naikinti priešo gyvąją jėgą 
ir taupyti savo armiją.

Ir tos taktikos Raudono
sios Armijos komanda lai
kosi sėkmingai. Jos besilai
kant per pustrečio mėnesio 
galėjo ginti Odesą. Jos be
silaikant per aštuonis mė
nesius galėjo ginti Sevasto
polį ir priešui padarė 300,- 
000 nuostolių. Jos besilai
kant sunaikino daug priešo 
divizijų ir jau metai laiko 
apgina Leningradą: Jos 
besilaikant išnaikino Fin
liandijos jėgas, kad tie fa
šistai nebegali jau vystyti 
patys ofensyvo. Tos takti
kos besilaikant, pereitais 
metais geriausios Hitlerio 
armijos buvo išnaikintos 
prie Maskvos, Kalinino, 
Klino, Volocholamsko, Ka
lugos, Tūlos ir kitų punk
tų! '

Ir mes tikri, kad Raudo
noji Armija savo uždavinį 
atliks Dono srityj ir apgi
nant Kaukazą. Iki Bakų 
aliejaus šaltinių Hitleriui 
yra dar per 700 mylių ir 
prieš jį didžiuliai Kaukazo 
kalnai.

Bet šioj pusėj Kaukazo 
kalnų yra turtingi aliejaus 
šaltiniai Maikopo ir Groz
ny j srity j. Šioj pusėj kalnų 
yra daug aliejaus rynų ir 
apvalymo fabrikų. O ir 
Kaukazo kalnai yra apei
nami pajūriais—prie Juo
dųjų Jūrų ir ypatingai 
prie Kaspijos Jūrų — išil
gai Makhach-Kala ir Baku 
gelžkelį. Tai vien stebuklų 
laukti nuo Kaukazo kalnų 
negalima. Kalnų buvo dide
lių ir Graikijoj, ir Jugosla
vijoj, bet galingesnės Hit
lerio jėgos juos įveikė.

Vilties, nereikia nustoti. 
Pasakas, kad Sovietų Są
junga pasiduos Hitleriui, 
reikia atmesti. Tai priešų 
pasakos, kad įnešti tarpe 
Jungtinių Tautų nesutiki
mų. D. M. Š.
VIENINGUMAS JUNGTI
NIŲ TAUTŲ — LAIMĖ

JIMAS PRIEŠ HIT- 
LERIZMĄ
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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!

K_________________________________________________________________ _______ _.

Šių Dienų Moterų Gyvosios 
Problemos Amerikoje

M JŪS DARYTUMĖTE? Jievos Currie Kelione ir Pa-
tyrimai Sovietų Sąjungoje

Masinis įtraukimas mote
tų į pramonę sudaro naujas 
ir svarbias problemas vi
siems Amerikos žmonėms. 
Tai yra problemos ne vien

Elizabeth Gurley Flynn
tik moterų. Svarbiausios iš 
jų yra: kaip tas moteris iš
lavinti įvairiems darbams, 
kur joms gyventi, kaip ap
rūpinti jų vaikus, kaip lai
mėti vienodą atlyginimą už 
vienodą darbą, kaip apsau
goti jų sveikatą. Žinoma, y- 
ra daugybė ir kitų labai 
svarbių reikalų.

Juo greičiau Amerika su
pras, kad šios problemos 
nėra vien tik moterų, tuo 
greičiau bus galima jas iš
rišti. Jas turi bendrai apdi- 
skusuot darbo unijos, darb
daviai, valdžios organai ir 
pati liaudis.

Organizuoti darbininkai 
susiduria su tuo klausimu, 
kad šimtai tūkstančių, o gal 
keli milijonai moterų suei
na į pamatines, sunkiąsias 
pramones. Jos atlieka įvai
riausius darbus, kurie iki 
šiolei buvo skaitomi mote
rims netinkami, kurių mo
terys negalinčios atlikti. 
Daugybė moterų nėra susi
pažinusios su darbo unijo
mis ir jų pareigomis; kitos 
unijų nepaiso, arba gal 
prietaringos, arba joms 
priešingos. Gudresni darb
daviai, kaip Henry Ford, tą 
faktą labai puikiai žino ir 
lengvai gali sukurti nesuti
kimą tarpe vyrų ir moterų,

Naujos Anglijos Motery 
Sąryšio Žinios

Rūpestingos Draugių 
Sugestijos

Aplaikiau porą laiškelių nuo 
draugių iš kolonijų besiarti
nančio Sąryšio pikniko klausi
mu. Sugestuoja draugės turė
ti pasitarimą moterų veiklos 
reikalais laike pikniko, 23 d. 
rugpjūčio, Montelloj. Sveikas 
patarimas ir mes bandysime 
pasitarti svarbiais dienos klau
simais, nors dauguma draugių, 
ypatingai vietinių, būna suvar
žytos pareigomis.

Prašau draugių iš kolonijų 
nugalėti sunkias aplinkybes — 
dėti pastangas būti Montelloj 
Sąryšio piknike, 23-čią dieną 
šio mėnesio.

Kita draugė pataria surasti 
būdą sukelti finansinės para
mos Brooklyno mezgėjų vilnų 
fondui. Esu tikra, kad Sąry
šio komitetas ir pikniko ren
gėjos nuoširdžiai ims atydon 
šias draugių sugestijas.

Transportacijos Klausimas
Visos žinom susidėjusias 

karinio laikotarpio pasunkėju
sias aplinkybes, kurios griež-

kur turėtų būti susitarimas 
ir kooperacija.

Šiame darbe labai gražiai 
galėtų padėti Unijų Mote
rų Pagelbinės organizaci
jos. Jos galėtų naujas dar
bininkes supažindinti su u- 
nijizmu. Deja, mūsų net pa
čios pažangiausios darbo ri
jos tas moterų organizaci
jas yra apleidusios. Būti
nas reikalas Unijų Moterų 
Pagelbines organizacijas at
gaivinti visose unijose.

Kas liečia unijas, tai jos 
turi gražiai ir draugiškai 
pasitikti tas naujas darbi
ninkes. Jos turi stengtis tas 
darbininkes įtraukti į savo 
eiles ir suteikti joms uniji
nę apsaugą. Jos turi toms 
moterims įrodyti unijizmo 
naudingumą. Jeigu unijos 
to nepadarys, tai jos susi
durs su labai pavojinga pa
dėtimi. Leninas yra pasa
kęs:

“Mes turime laimėti savo 
pusėn moteris visais kaš
tais. Jeigu jos nebus su mu
mis, tai jos bus prieš mus.”

Jau visoje eilėje vietų 
darbo unijos turėjo specia- 
les konferencijas šios mote
rų problemos išrišimui. Y- 
patingai sėkmingos konfe
rencijos įvyko Ohio, Con
necticut ir Washingtono val
stijose. Bet geriausia man 
patiko moterų konferencija 
Calif ornij oje, kurią buvo 
sušaukus CIO valstijos ta
ryba. Šioje konferencijoje 
buvo apdiskusuotos seka
mos problemos: 1) Priren- 
gimas moterų pramonei. 2) 
Šeiminė atsakomybė mote
rų, kurios dirba pramonėje. 
3) Suorganizavimas moterų 
į CIO unijas. 4) Moterys 
prie darbo pramonėje.

Šitose visose unijų kon
ferencijose buvo parodyta, 
kad tai yra visos šalies pro
blemos ir kad CIO ir Ame
rikos Darbo Federacija, 
kaipo tokios, turi jomis su
sirūpinti. Mano supratimu, 
būtinai reikalinga nacionalė 
konferencija.

tai apsunkina transportaciją- 
atvykimą į piknikus. Vienok, 
prie gerų norų su gerom pa
stangom, galima rasti būdus, 
sudaryti planus atvykimui į 
pikniką. Sąryšio komitetas 
pasitiki draugėmis, kad jos iš
naudos visus galimus būdus 
parėmimui Sąryšio pikniko ir 
brooklyniečių mezgėjų vilnų 
fondo. Praeitam “Laisvės” 
Moterų Skyriuje buvo atsi
šaukta į mūsų darbuotojas 
kolonijose: Stašienę, Krason, 
Rainardienę, Zaleckienę, Eva- 
niuk, šlekienę, Večkienę, Pen- 
kauskienę, Morkevičiūtę, Po- 
plauskienę, Egerienę, Vilkaus- 
kienę, Karsonienę, Paulenkie- 
nę, Jatulienę, Bernotienę, ir 
kitas. Pasitikime, kad draugės 
teigiamai atsilieps į mūsų at
sišaukimą. S.

Visokį šakniavaisiai (bulvės, 
morkos, svogūnai) nuo saulės 
ir vėjo įgauna aitrumo. Nepir
kite tų, kurie laikomi languo
se išstatyti parodai, bet reika
laukite įdėti iš maišo ar dė
žės, kuri stovi tamsiausiame 
krautuvės kampe.

Šis klausimas taikomas motinoms ir dukterims, ve
dusioms ir nevedusioms.

Tūkstančiai jaunų lietuvaičių yra įsimylėjusios į ka
reivius. Kitos jau seniai mylisi. Dabar jų vaikinai tapo 
pašaukti armijom Gal jūs esate viena iš tokių lietu
vaičių.

Ką jos turi daryti: tuoktis dabar, ar laukti, pakol 
jų mylimi sugrįš iš kariuomenės? Tai neapsakomai 
svarbus klausimas. Ne viena tokia mergina jieško ir 
nesuranda išeities. Jos klausia savo motinų patarimo, 
bet ir motinos neišmano ką patarti, kaip būtų geriau.

Ką jūs darytumėte, jeigu būtumėte padėtyje tokios 
motinos, kuri turi dukterį su šita meilės problema? Ką 
jūs darytumėte, jeigu jūs būtumėte viena iš tų, kurių 
mylimi yra kariai?

Kokį patarimą jūs duotumėte jaunai lietuvaitei, ku
ri jums prašytų patarimo šiuo svarbiu jos gyvenimo 
klausimu ?

Kaip išrišti šią problemą? Kokia išeitis?
Mes prašome visų skaitytojų trumpai šiais klausi

mais išsireikšti. Diskusuokime visos. Per diskusijas gal 
iškils labai sveikų minčių ir patarimų.

Tuojau rašykte ir išreikškite savo mintis. Jūsų raš
tai tilps šiame skyriuje.

REDAKCIJA.

Sovietų Sąjungos moterys - zecerės renka fro.nte rai
des; frontuose leidžiami Raudonosios Armijos kovoto
jams laikraščiai.

Kokios Tos Mitybos 
Klases?

Daugelyje miestų ir at
skirose didmiesčių sekcijo
se mes girdime organizuo
jant, girdime lankant mity
bos klases. Tačiau ne viena 
moteris pasako-

“Per visą amžių verdu, 
tai ko aš čia besimokin
siu.”

Tas pasakymas būtų tei
singas tik dalinai, net ir 
tada, jeigu tai būtų papra
stos kukorystės klasės. Jei
gu geru kukoriumi išsimo
kinti reikia lankyti moky
klas ir po priežiūra prakti
kuoti po kelis metus, tai 
mes, nesimokinusios, o tik 
taip sau praktikuodamos, 
daugelis per visą amžių 
verdam ir per visą amžių 
nemokam virti.

Pasakymas, būk nėra ko 
mokintis, parodo dar ką— 
nežinojimą, apie ką kalba
me, kadangi tos klasės nė
ra paprastos kukorystės 
klasės. Tai yra dalis apsi
gynimo programos, kurios 
svarbiausia užduotis yra, 
pirmoj vietoj, atskirti svei
ką maitinimą nuo bile mai
tinimo arba, teisingiau ta
riant, nedamaitinimo nor- 
mališkose sąlygose ir pri
ruošti mokėti aprūpinti 
maistu savo ir gal susiedi- 
jos šeimynų žmones atsiti
kime kokios-nelaimės.

Į tas mitybos — Nutri
tion — klases verta kreipti 
rimtos atydos. N. G.

Žurnalo “Soviet Russia 
Today” rugpjūčio laidoje 
telpa nepaprastai įdomus 
straipsnis Jievos Curie apie 
savo kelionę į Sovietų Są
jungą. Panelė Curie buvo 
nuvykus Sovietų Sąjungon 
šių metų sausio mėnesį. Tai 
buvo nepaprasti šalčiai. Ji
nai lankėsi Smolensko fron
te ir matė Raudonosios Ar
mijos kovas.

Ji rašo apie Sovietų liau
dies pasiryžimą priešą iš
mušti iš savo žemės ir su
naikinti. Visa šalis, girdi, 
paskendus darbe.

Visuose apsigynimo ir 
karo darbuose ji matė So
vietų moteris. Jos neatsilie
ka nuo draugų vyrų. Curie 
sako: “Kas liečia mane, tai 
ne tik tos kovotojos, be 
visos rusų moterys šiandien 
yra didmoterys. Geležiniuo
se fabrikuose ir ginklų ga
mybos įmonėse, kurias ? 
aplankiau Maskvoje, kurio
se gaminama šoviniai, bom
bos, taisomi tankai, papras
tai matėsi moterų daugiau 
negu vyrų, arba bent jau 
nemažiau. Darbininkai — 
vyrai ir motery s, — kurie 
prieš karą dirbdayo septy

Moters Ryžtingume - Palaima Žmonijai

Su šiuo gabardino kostiumu 
jaustumeis pasipuošus bile kur 
važiuoti, eiti į miestą, į darbą 
ofise, ar kad ir sporto pramo- 
gon bei piknikam Tinka siūti 
ir iš kitų plonų medžiagų. For
mos gaunama nuo 12 iki 42 
dydžio.

Norint įsigyti formą, reikia 
pažymėt numerį, dydį, įdėt 15 
centų ir pasiųst užsakymą į 
Federated Press Pattern Serv
ice, 106 Seventh Ave., New 
York, N. Y.

Sesute, neįkainuota tavo 
galinga siela, pasišventimas 
ir ištvermė. Man šiuos žo
džius rašant prieš akis ma
no stovi P. Rimšos paveiks
las: Lietuvos mokykla, kur 
senoji močiutė mokįna anū
ką prie kalverto sėdėdama, 
su šipuliu veda raides ir, 
nors anūkui rodos, kad jis 
yra kankinamas — vis vien 
senoji močiutė užsispyrusiai 
anūką mokina patol, pakol 
anūkas neišmoksta nors 
maldaknygę skaityti.

Ponų ir kun. klebonų per 
šimtmečius valdomoj Lietu
voj — tau prasčiokai - kai
mieti - lietuvi - tik tokia 
mokykla leistina buvo tu
rėti.

Neprabėgo 70 metų, kaip 
pasiliuosavai nuo baudžiau
ninko jungo vilkimo. Pasi
liuosavai pats! Nei ponas, 
nei kun. klebonas nebūtų ta
vęs paliuosavęs iš pasigailė
jimo ar mielaširdystės!...

Nūdien buvo prasidėjus 
kita gadynė, kitas Lietuvos 
ir lietuvių istorijos lapas at
skleistas. Tavo vaikai, tai 
ne retenybė, pasiekia net 
akademinį mokslo laipsnį. 
Tas ponus ir kun. klebonus 
išgązdino iki drebėjimo kū
no it apušės lapas. Mužiko, 
prasčioko, darbininko vai
kai pasiekia aka deminį 
mokslo laipsnį! Ir negana, 
kad pasiekia akademinį 
mokslo laipsnį, — kas
kart drąsiau žygiuoja prie 
gerbūvio ir palaimos ne tik 
savo, savo šeimos, bet visos 
žmonijos. Vis garsiau ir 
garsiau pasigirsta balsas: 
Ponai ir kun. klebonai, liau
kitės beišnaudoję savo nau
dai prasčioką, kaimietį, dar
bininką!

Ir štai kilo karas — mili
jonai jaunų, sveikų, tvirtų 
žmonių paaukaujama karo 
dievaičiui. Kokiam tikslui ? 
Tam pasibaisėtinam gyvy
bės — žmonių gyvybės — 
aukurui! Karo dievaičiui!... 

nias valandas į dieną, še
šias dienas savaitėje, arba 
kai kada penkias dienas sa-. 
vaitėje, dabar dirba vienuo- 
liką valandų į dieną, septy
nias dienas į savaitę per 
ištisus metus.”

Toliau panelė Curie sako: 
“Moterys būdavo apstoja 
aplinkui mane ir pasakoja, 
kaip karas sutrukdė jų gy
venimą. Jų vyrai ir sūnūs 
randasi fronte. Jų vaikai iš
siųsti gilumon šalies. Kai 
kurių moterų vaikai pasili
ko okupuotose zonose ir da
bar jos nežino, kas su jais 
atsitiko.

Curie klausinėjo moteris, 
kur jos slėpėsi, kai Maskva 
buvo priešo bombarduoja
ma. Jos jai atsakė, kad jos 
niekur nesislėpė. Jos dirbo 
prie mašinų ir gamino įran
kius priešo naikinimui. Ji 
teiravosi pas jas, ar jos ne
pavargsta prie tokių sunkių i 
darbų per vienuoliką valan
dų. “Aš niekados nepamir
šiu,” sako Curie, “kaip tos 1 
rusės moterys ir merginos 
išdidžiai pakratė galvas ir 
pakartojo po kelius sykius: 
‘Ne, ne, mes napavargusios.
Nepavargusios!

Klausyk, lietuvi, štai tau 
nuoga teisybė. Prasčiokų, 
kaimiečių, darbininkų vai
kai, pasiekę a k a d e minį 
mokslo laipsnį — sugrįžo 
pas savuosius tėvus, gimi
nes, bičiulius. Suorganizavo 
be skirtumo tikybos, tautyr 
bes — visus juos ir tąją or
ganizaciją pavadino kilniu 
ir garbingu vardu: Tautų 
Taryba (USSR.)

Kovos galas dar toli, nors 
pergalės ir prasčioko, kai
miečio, darbininko išgany
mo diena ateis. Niekad 
darbo žmogus nebuvo taip 
arti prie savo laimėjimo, 
kaip š i a n d i en. Bet ir 
niekad prasčiokui, kaimie
čiui, darbo žmogui negręsė 
toks baisus pavojus, kaip 
nūdien.

Vienas žingsnis klaidin
gai žengtas — viskas pra
laimėt^. .. Senoji močiute, 
motina ir sesute, būkite at
sargios, būkite ryžtingos ir 
išmintingos. Jūs atlaikėt 
lietuvišką sielą tada, kada 
jums buvo uždarytos durys 
lietuviškos sielos — moky
kla. Tada jūs prie kalverto 
verpdamos linus, mūs mažy
čius mokinote ir su dicipul- 
ka vedėt raides...

Aš ir šiandien neabejoju, 
kad jūsų, sesute, ryžtingu
mas nugalės žmogėdžius; 
nugalės taip vadinamą Ašį: 
Hitlerio, Mussolinio ir Hi
rohito talkininkus - bičiu
lius. Ir įgyvendins tikrą 
demokratiją, paremtą lygy
be, brolybe ir laisve. Su
stabdys išnaudojimą žmo
gaus žmogumi.

Tad žygiuok pažangos ke
liu — pirmyn! O mes tau 
padėsim įgyvendinti tikrą 
demokratiją!

Dr. A. L. Graičiūnas.

Wong Ruth May Moy matė 
japonu orlaivius bombomis 
naikinant Cantoną. Dabar ji
nai dirba J. V. orlaiviu fabri
ke, padeda daryti bomberius, 
kurie padės išvyti japonus įsi
veržėlius.

IŠ LAIŠKU DĖŽUTĖS
S. Sasnai:
Labų dienų iš Bowdain- 

kam, Me. Čia labai graži 
vieta ir praleidžiu savo va- 
kacijas labai smagiai tyra
me ore. O. Čepuliene

Heilo, Sasna:
Kaip viskas Brooklyne, 

kaip Moterų Kliubas, visi 
kiti reikalai? Gaila, kad aš 
negaliu dalyvauti kartu su 
jumis, tik per “Laisvę” ma
čiau kelis susirinkimus. Bet 
atrodo, kad viskas puikiai 
vyksta. Labai gerai, links
ma girdėti tokios naujie
nos.

Elen Baranauskienė

Gerbiama drauge Sasna:
Ar gavote tą mano siun

tinį, nors nėra vertas va
dinti siuntiniu?

Dovanoikte, kad aš jus 
vis trukdau, nes žinau, kad 
jūs sunkiai dirbate. Dabar 
dėkavoju užu aprašymą a- 
pie mane.

Draugiškai,
( M. Janonienė 

Baltimore, Md.

MOTERIŠKĖ LAIVO 
KAPITONAS.

Seattle, Wash. — čionai 
lankėsi Ona Šketinina, So
vietų Sąjungos gabi moteri
škė, kuri eina pareigas lai
vo kapitono. Vietos laikra
ščių reporteriai turėjo su ja 
pasikalbėjimą. Kapitonas 
Šketinina juos labai gražiai 
informavo apie Sovietų Są
jungos moteris ir varde jų 
dėkavoja Amerikos mote
rims, kurios padeda Sovie
tams šį karą laimėti.

Po šio pasikalbėjimo jinai 
išplaukė su laivu kur nors 
Sovietų Sąjungon. Laivo 
kapitono pareigas ji eina 
jau septyni metai su vir
šum, o dar tėra 34 metų 
amžiaus.

Kas liečia šį karą ir So
vietų žmones, kapitonas 0- 
na Šketinina pasakė: “So
vietų žmonės kovos ir su 
bendromis Amerikos ir Di
džiosios Britanijos pastan
gomis, karą laimės.” O ji 
ir ateityje vairuos laivus 
per pavojingas vandenis, i- 
dant pristatyti didvyriš
kiems kovotojams reikme
nų ir ginklų.

Rep. /I
------------------ ./ ;

Rudi kiaušiniai turi tą 
pačią maisto vertę, kaip ir 
balčiausi.
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TUO PAČIU KELIU
JONAS ŠIMKUS (Anvsaka) 2—8—12, 1942(Apysaka)

(Tąsa)
—Vis dar cieliaunas, kaimyne. Koc ir 

senstelėjai, bet pili kaip jaunas.
Klebonas patapšnojo Daugnoros petį 

ir pridūręs I ♦ ' 1
—Geros širdies nepamirštu. Kitą me

tą, jei bus reikalas, penktąjį dovanai 
pakrikštysiu. A? Bus gi? — pažiūri 
klebonas šypsodamasis tiesiog Daugno
rai į veidą<

Susiklapatija, susisarmatija menkas 
žemės vabalas ir akis nuleidęs palengva 
atsako:' ■ ųai y i; • i 1

—Kągi aš, klebonėli. Tik aukščiausiojo 
vieno valia!

3 -
Vakare, apie vienuolikę, visa Daugno

rų šeima pasileido į kūtę. Pats Daugno
ra vežiminę liktarną tinteliuodamas bė- 
go pirma, o iš paskos su žvakigaliu ir 
lajine lempute talapeno atlapu ančių Ve
ronika. Paskui ją skubinosi Elzė.

Besiskubinančių žąselė nutyso per vi
są kiemą. Kūtėje, prakaitu apsipylus, 
žalmargė vedėsi antrą veršį. Vienas jau 
vartėsi šieno patale, antras, matyt, toks 
buvo didelis ir taip nenoromis ėjo į šį 
pasaulį, kad žalmargės visas kūnas buvo 
nupiltas stambiais prakaito lašais, o akys 
jieškojo pagalbos. Ir ji jau ketvergė, 
kaip Veronika, rods nebenaujiena. Bet 
kamuoja, be galo kamuoja.

Mirkčioja liktarna, blaksi žvakės lieps
na, o žalmargės didelėse akyse visos 
liepsnos ir visi veidai.

—Reikia pilvą paspausti. Spausk, se
ni! — ir pati Veronika paskubomis atsi
raitė rankoves.

Bet Daugnora geriau sugalvojo. Juk 
jei Dievas panorės, tai ir be spaudimų 
viskas gerai baigsis.

Jis apsisuko, pasičiupo žvakigalį ir 
klumpiai nutauškėjo per kiemą į prie
klėtį. Iš palubės ištraukė grabnyčinius 
kadugius ir švęstą žolę. Pačiupo švęsto 
vandens puodynėlę ir nutauškėjo atgal 
į kūtę.

Sučirško, susmilko šventi rūkalai ir 
šventas vanduo pasipylė ant atsivedan
čios karvės. Žalmargė žiūrėjo atsukus 
galvą į visą šią ceremoniją ir kamavosi 
toliau.

Kampe susistoję kažką pirštais rodė 
du didesnieji Daugnoros sūnūs. Protar
piais sukikena.

—Poterius kalbėkit, rupūžiukai! — 
klykterėjo Daugnora ir pats krūminiais 
dantimis malė maldą.

Smilko. Rūko. Stenėjo. Meldėsi.
Dideliame strioke bešokinėjant, kaž

kaip netyčia apvirto liktarna, žibalas 
drauge su liepsna išsiveržė iš liktarnos.

Staiga suliepsnojo šieno gabalas. Vos 
gimęs veršiukas pašoko, sudrebėjo ir vėl 
nuvirto. Sukliko visi Daugnorai. Žalmar
gė beviltiškai baubterėjo. Ugnis nuo šie
no prie šieno, paskiau į šiaudus. Daug
nora čiupo kampe stovėjusį kastuvą, kir
to per liepsną, norėdamas išblaškyti ne
didelį šieno kūgelį. Bet staiga metė kas
tuvą ir sučiupęs švęsto vandens indą, iš
liejo jį. Parvirto žvakigalis ir užgęso. 
Šieną griebė glėbiu ir metė į laidarą. 
Laidare ugnis praskydo ir mažais liežu- 
viukais lakstė nuo vieno šieno kūgelio 
prie kito.

Vėjas, pačiupęs degančio šieno gniūž- 
tis, nunešė jį iki klojimo, pro atidaras 
duris į vidų, kur pilna pagraibstų ir vi
sokių šiaudagalių. Ugnis kaip pašėlus šo
ko į šiaudų galą ir netrukus prasidaužė 
pro stogą į viršų.

Niekas nespėjo pastebėti, kaip ji ten 
palipo. Traškėdama ji bėgo nuo vieno 
stogo krašto į kitą, nuo vieno galo į kitą.

Daugnora iššaukė visus šventuosius į 
pagalbą, bet nė vienas iš jų nepasistengė 
ateiti. Tik kaimynai bėgo per ražienas, 
per apstingusias bulbienas, kibirais, gel
domis nešini.

Kai liepsnos pralindo pro pušų viršū
nes, dideli ugnies gumulai, raitydamiesi 
raudonomis gyvatėmis išsitiesė į juodą 
nakties dangų, toli, senoje varpinyčioje 
vamterėjo varpas. Klebonas pašoko iš 
lovos, pribėgo prie lango. Ačiū Dievui, 
ne jo degė. Kažkur toli, už miško. Jis 
lengviau atsidusęs atsikėlė, apsirengė ir

< išėjo į šventorių.
\ Varpas gaudė klaikiai, vidurnaktį dau- 
\ žomas, o už miško šviesesnis ir švieses

nis darėsi dangus. Auksu nusiklostė pu-
I ;8ys.

Į rytą nurimo klegėjus! pamiškė. Nu-

rimo ir ražienos. Daugnoros klojimo vie
toje styrojo rūkstančių degėsių krūva, 
kaip didelė turkiška pypkė. Dar vidur
naktį iš miško buvo išlėkusios visos var
nos, o varlės kūdroje buvo sulindusios į 
patį dugną. Nuo dūmų smarvės gerklėje 
darėsi kartu.

Daugnora išverstomis akimis žiūrėjo 
kažkur į tolį, į nieką. Galvas nuleidusios 
vaikščiojo Veronika ir Elzė. Tik vaikai 
ir vaikis nedaug rūpinosi. Jie nedrįso 
sakyti, bet širdyje jiems buvo gražu kai 
liepsnos šaudė į viršų, traškėjo, lūžo, vir
to. Tik dabar smarvė nemaloni.

O anglių kiek! Tai bus kuo kiaules 
juodai numaliavoti!

Kūtė buvo išgelbėta. Pamiršta žal
margė kankinosi iki paryčių.

Ryto metą atėjo žydas ir žalmargę 
pripjovė neatsivedusią antro veršio. Kie
me pasidarė tuščia.

Nulinko Daugnoros galva ir niekuo
met ji neatsitiesė taip, kaip seniau. Ir 
barzda, ir ta pabalo. Kai kaimynai jo 
klausė, kaipgi čia taip atsitiko su tuo 
gaisru, jis visiems atsakydavo:

— Tokia jau Dievo, šito Aukščiausiojo 
valia!

Kas vakarą ir rytą ilgiau klūpojo 
prie lovos su dideliais patalais. Veronika 
knarkė, o jis suko kukavinį rąžančių apie 
rankos riešą ir kažin ką galvojo. Gal 
apie gerą Dievą, kaip jis bando nusidė
jėlius žmones. Ką gali žinoti, ką toks 
žmogus galvoja.

Betėvio Dalia
Žmones apėmė nerimas. Nežinia, ką 

žadėjo rytojaus diena. Iš šiaurės ėjo žie
ma, o iš pietų — vokiečiai. Ir susitiko 
jie ten, kur iš vienos pusės beržai su 
ąžuolais sudūrę snaudžia per žiemą, o 
iš kitos pusės šniokščia tamsus miškas.

Sudrebėjo lietuviška žemė nuo vokiš
kos kulnies treptelėjimo, nuo vokiškų 
arklių kanopų žengimo. Vieškeliai pil
ni linguojančių, sunkiai apkrautų žmo
nių. Šalikele stiepiasi šešėliai, o šešėlių 
viršūnės nusmailintos. Nusibraukdami 
prakaitą, žmonės eina ir eina, tęsiasi še
šėliai, smirdi sunkiųjų ir lengvųjų auto
mobilių* dūmai, o už horizontų dusliai, 
kaip per patalus, duoda lengvos, sunkios, 
sunkesnės ir pačios sunkiausios patran
kos.

Bei laikas slinko taip, kaip laikrodžiai 
kad rodo, kaip saulė sukasi. Gaidžiai 
giedojo ir dabojo laiką, kol jiems spran
dus nusukinėjo vokiečiai. Arklių, karvių, 
kiaulių, žąsų ir vištų kaimenės atsisvei- 
kinėjo su lietuviškais laukais, su žaliais 
pušynais ir nenoromis traukė Berlyno 
linkui. Šunis ir kates šovė vietoje, o avis 
pjovė visokeriopam reikalui. Laisvai ir 
autonomiškai gyveno tik ožkos, kurios 
turėjo teisę pakelti ir savo balsą ir ne- 
sislapstydamos praeiti pro vokietį. Vo
kiečiai nesidomėjo lietuviškomis ožko
mis.

Neliko bulių, kumelių, kuilių, avinų, 
gaidžių, šunų ir vyrų.

Nyku pasidarė mūsų kaimuose ir mies
teliuose. Patiesė kojas pušynai, beržy
nai, alksnynai, dilgynynai, balandynai ir 
net didžiausi niekniekiai. Arimai apžė
lė storesne velėna ir su dirže jo. Keliai pa
sidarė tiesesni, duobės išsilygino.Per eže
rus ištiesė tiltus, o laukuose patrankos 
išrausė ežerus. Lietuva tapo pavyzdin
gai užveista vokiškomis utėlėmis. Utėlė, 
kaip vokiečių pėstininkas, ritosi paleng
va, atsargiai, bet užtikrintai, nes žinojo, 
kad nuo jos pasislėpti neįmanoma.

Du Draugai
A. Vakulino atpasakojimas

Buvo du draugai; abu bu
vo jauni, vienas turėjo 20, 
o antras 22 metų. Abu stu
dentai. Turėjo skirtingus 
būdus. Kostui patiko triuk
šmingas miestas, audringa 
jūra ir ošiančios girios. 
Vladimirą jaudino stepių 
mąstančioji tyla, vasaros 
dangus lietui praėjus ir 
paukštelių skraidymai.

Kostas stebėjosi Byrono 
revoliucingumu ir gėrėjosi 
Heinės proto platumu, svai
ginosi su Majakovskio eilė
raščiais. Timiriazevas žino
jo Vladimiro mintis. Kostas 
rengėsi būti šturmanu; Vla
dimiras — agronomu. Bet 
abu nuo pat pirmos karo 
dienos, vienas Odesoje ir ki
tas Rostove, priėmė vieną 
nuosprendį: išžygiavo sava
noriais į armijos eiles.

Vieną gruodžio naktį su
sitiko trobelėje sniegu ap
klotoje, kurią buvo užėmęs 
vienas pulkas ir susipažino 
laike apžvalgymo, pietų 
fronte. Tai buvo skirtingi 
vyrai, bet buvo puikūs drau
gai ir šis draugiškumas ta
po įrodytas baisiuose žy
giuose, viršžmogiškuose ir 
šie žygiai tapo atlikti: a- 
biem draugam buvo paves
ta sunki pareiga išsprog
dinti priešo ginklų sandėlį, 
giliame užfrontyje.

Temstant du parašiutinin
kai nusileido netoli girios. 
Pūtė žvarbus pietų vėjas ir 
judėjo sniegas. Aplinka pa
skendo baltame ir šėlstan- 
čiame okeane. Ėjo per girią 
ir lipo per sniego kalnelius. 
Dviejų metrų atstume ne
buvo galima įžiūrėti žmo
gaus. Balta antklodė dengė 
akis. Perėjus girią pasuko 
į pietryčius, nužygiavo per 
stepę ir sustojo ties vienu 
kalneliu. Už 200 metrų, di
deliuose požeminiuose san
dėliuose radosi vokiečių 
ginklų pakrovimai. Planas 
buvo paprastas: Vladimiras 
turėjo suieškoti partizanų 
.padėtą knatą. Kostas turėjo 
budėti Vladimirą ir nudėti 
sargybinį, šiam vos .pasi
rodžius. Atsitikime, jei ne
rastų knato, Kostas turėjo 
nudėti sargybinį arti tilto 
ir užvesti kovą su likusiais, 
o tuo tarpu Vladimiras pri
valėjo įlysti į požemį, pa
leisti bombą ir išsprogdinti 
kartu su juo ginklų sandė-

dangus. Vladimiras padėjo 
Kostą ant sniego, už krū
mo, aprišo kairiąją koją, su
žeistą per kelį ir įdurtą de
šinę. Kostas jam tarė susi
jaudinęs:

— Susprogo, tai gerai! 
Bijojau dėl nepasisekimo. 
Tas velnias pakėlė triukš
mą... Tai jis iššovė, kuomet 
persukiau jo galvą ir pakė
lė durtuvą...

Rytą radosi girioje. Už 
girios tankmės, už susigu
lėjusio sniego kupsto radosi 
Kostas įvyniotas į kailinius. 
Jo žaizdos skaudėjo. Už
merktomis akimis Kostas 
liūdnai galvojo, ką turėjo 
daryti. Ieškojo su atsidėji
mu žodžių įtikinimui savęs, 
o taipgi ir Vladimiro apie 
tragiško persiskyrimo rei-

Vladimiras radosi pašo
nėje, besėdįs ant kelmo, ly
giai taip pat nežinojo, ką 
turėjo daryti... Manydamas, 
kad Kostas miega, po to kai 
praleido neramią ir nemigo 
naktį, Vladimiras tyliai ruo
šėsi kelionėn. Jis taisė ro
ges parašiuto raiščiais. Vė
liau ant ugnies pašildė kon
servų dėžutę, prikėlė Kostą, 
pavalgydino jį ir paguldė į 
roges, uždengdamas jį bal
ta drobe ir pradėjo kelionę.

Vladimiro balta figūra 
lingavo stepių okeane kaip 
vienišas būrinis laivelis. 
Karts nuo karto Vladimiras 
užklausdavo: “Kostai?” O 
šitas atsakydavo: “Taip.” 
Artėjo diena. Nestojo pū
tęs vėjas. Šaltis kas kart 
darėsi labiau aštresnis. Ko
stas kliedėjo. Vladimiras 
sustojo. Kosto žaizdos krau
javo. Kraujas čiurleno ant 
vailokų ir stingo. Kojos den
gėsi ledo pluta. Vladimiras 
supjaustė į šmotus draugo

vailokus, nusiavė savuosius ti scenos, o kartu ir skaus- 
ir užmovė juos ant Kosto 
sužeistųjų kojų. Po to at
plėšė drobės, apviniojo sa
vo kojas ir tęsė kelionę 
traukdamas rogutes.

Ištisą naktį ėjo per ste
pę. Vėjas draskė jo drabu
žius ir varžė judesius. Vla
dimiras paskęsdavo sniego 
kalnuose, pasikeldavo ir 
nesustojo keliavęs. Jo su
plėšyti rūbai skudurais ka
bojo. Kojos lede jo, oda plai- 
šėjo ir kraujavo. Ant snie
go degė raudonos žvaigž
dės. Balo dangus, artinosi 
rytas. Vladimiras susivokė, 
kad radosi netoli fronto. 
Reikėjo kuo greičiausiai 
pasislėpti ir laukti nakties. 
Po vienu sniego kalnu iška
sė urvą, patiesė plačiuosius 
kailinius ir paguldė savo 
draugą.

Kosto kraujas nuo šalčio 
ir nejudėjimo sukrekėjo, o 
sustingusioje rankoje žaiz
dos vis skaudėjo. Vladimi
ras susirietė prie draugo, 
šildydamas jį savo kvėpavi
mu. Kostas atmerkė akis, 
lyg pabusdamas iš baisaus 
sapno. Kuomet šešėliai nu
sileido ant žemės, Vladimi
ras tęsė savo kelionę, trauk
damas rogutes su sužeis
tuoju savo draugu. Sustojo 
viename partizanų kaimely
je. Tą pačią naktį partiza
nai abu jaunuolius palydėjo 
per frontą...

Toje pačioje ligoninės sa
lėje radosi Kostas sužeistas 
ir Vladimiras su nušalusio
mis kojomis. Išbuvo du mė
nesius. Atėjo diena grįžti į 
frontą. Giliame dangaus 
žydrume spindėjo kovo mė
nesio saulutė. Prie lango 
Kostas ir Vladimiras žiū
rėjo kaip pavasarinis švie
žias vanduo valydamas upę, 
laužė ir vilkosi į vakarus 
didžiulius ledo gabalus.

Atsiminimuose gali išnyk-

mas, kuris dabar mus bla
ško. Nuslenka audros 
triukšmas. Bet šių dienų 
draugo vardas paliks sielo
je ant visadosį*... Tai nepa
mirštama: lygiai kaip jau
nystės dienos, lygiai kaip 
pirmieji meilės žodžiai, ly
giai kaip motinos rūpestin
gumas... ’

Vertė Rikardas 
(Iš “Darbas”)

Oregon City, Oregon
Pagelbėkime Sovietų 

Kovotojams

Bendras Lietuvių Draugijų 
Komitetas nutarė surengti 
rugpjūčio 16-tą dieną didelį 
pikniką, draugų Ulskių farmo- 
je. Visas pelnas nuo šio pik
niko skiriamas Sovietu Są
jungos medikalei pagalbai.

Jau antri metai, kaip Sovie
tų Sąjungos žmonės veda did
vyrišką karą už jų ir mūsų 
laisvę prieš visas juodojo fa
šizmo gaujas. Nereikia aiš
kinti, kaip tatai yra svarbu, 
kaip tas pastoja reakcijai ke
lią, kaip tas gelbėja pasaulio 
demokratiją nuo mirtino pa
vojaus.

Aišku, kad tokioj, sunkioj ir 
milžiniškoj kovoj už mūsų vi
sų reikalus yra mūsų visų pa
galba reikalinga, šį kartą ga
lima padėti Sovietų Sąjungos 
kovotojams ne vien pinigų au
komis, bet ir kitkuom. Pikni
ko komitetas
sasikus, pyragus, 
kas, 
giau 
žiau 
giau

Prašome aukoti ir visus ir 
visas atsilankyti į šį pikniką.

Komitetas.

priims
alaus 

sodę ir kitką, nes 
tų daiktų gausime, 
jų reikės pirkti, tai 
bus pelno.

dešras, 
bač- 
dau- 
ma- 

dau-
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Indija.— Nužiūrima, kad 
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PIKNIKAS

Seniai Daugnoros kieme nurūko de
gėsiai. Mėlynai raudonu kaspinu nuėjo 
klojimas pas Viešpatį Dievą.

Špickepuriai tris dienas paeiliui vedė 
iš Daugnoros kūčių visokias galvijiškas 
galvas. Baubė jautis Šėmis. Jam pa
lengva pritarė Rudžkė ir žaltukė. Gaila 
savo namų, savų žmonių. Netraukė lie
tuviško galvijo Berlynas, kur iš jo ruo
šėsi gaminti dešras ir konservus. Žąsų 
būriai vieškeliu, palei beržyną nusigage- 
no Klaipėdos linkui, špicrutais varomi.

Beržynas palydėdamas, atsiliepdamas 
į gagenimą ūžtelėdavo:

—Viso gero! Viso geriausio! Ir mes 
ateisime iš paskos!

Veronika po širdimi nešė penktą. Sun
kiai, sunkiai, kaip didelį vargą.

(Bus daugiau)

Išstiesė ant sniego ir 
šliaužė prieš vėją ir mirtį. 
Kostas klausė aliarmingų 
vėjo švilpimų ir saugojo 
Vladimirą. Vladimiras už
tiko krūmą, po kuriuo rado
si skylė žemėje, kur matėsi 
knato galas. Pranešė Kos
tui ir liepė prieiti prie kup
sto. Bet, kuomet Vladimiras 
rengėsi padegti knatą, su
aidėjo šūvis už jo nugaros, 
labai arti.

Pagalvojo: tai sargybi
nį... Kostas. Kraujas vilni
mis užliejo jo širdį. Vladi
miras greitai padegė knatą, 
užvertė skylę ir pasileido 
ten, kur nuaidėjo šūvis. Ant 
sniego pasirodė dvi pilkos 
dėmės. Vėjas kilnojo šine- 
lio skvernus negyvo vokie
čių kareivio. Šalę jo gulėjo 
burna žemyn Kostas, ties
damas rankas ir ieškodamas 
atsiremti į žemę, lygiai taip, 
kaip pašautas paukštis, ku
ris neprarado vilties pakilti. 
Vladimiras puolėsi prie jo, 
jį atsargiai pakėlė, prispau
dė prie savo krūtinės ir lei
dosi su juo per baltą nak
ties miglą. Draugo kraujas 
sunkėsi per rūbus.

Milžiniški sprogimai su
drebino žemę. Sandėlis iški
lo kaip vulkanas. Švytėjo

6 d. Rugsėjo—September 6th
Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 

parduodamų įžangos tikietų 
1-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
KELRODIS: Persikelkite į Camdeną Ferry (laiveliu), tada po kairei paimkite 

busą Medford No. 54 į Deer Park. 40c. į abi puses. AUTOMOBILIAIS važiuokite 
per Delaware tiltą į Camdeną, į Atlantic City kelią, ir prie pirmutinio Circle po 
kairei, sukite į Route 40 ir važiuokite apie 8 mylias, privažiavę St. Mary’s Church, 
sukite po kairei.

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės ir kitų miestų.
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Amerikos Orlaiviai Davė Kailio Japonam 
Haiphonge, Francūzų Indo-Chinoj
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Lowell, Mass

OHcialiai Amerikos Pranešimai
CHUNGKING, Chinija, rugp. 10. — Amerikos gene

rolas J. W. Stilwell pranešė, kas seka:
Jungtinių Valstijų bombanešiai ir lėktuvai kovotojai 

atakavo (japonų užimtą) Haiphongą, Francūzų Indo- 
Chinijoj; taikė į priešų laivus ir prieplaukų įrengimus; 
ir visos amerikiečių bombos nukrito į taikomąją sritį. 
Viena bomba smogė tiesiog į japonų garlaivį, 4,000 to
nų įtalpos. Buvo padegta žibalas šiaurvakariniame 
prieplaukų kampe ir kilo didelis gaisras.

Bombanešiams numetus savo bombas, mūsiškiai lėk
tuvai kovotojai - vijikai apšaudė prieplaukų sritį iš 
kulksvaidžių. Nebuvo jokio pasipriešinimo iš japonų 
pusės; tatai nurodo, kad priešai buvo užklupti visai ne
tikėtai.

Vokiečiai Nužudė dar 
93 Prancūzus

Vichy, Franc., rugp. 11. 
—Vokiečiai užimtoje Fran
ci jos dalyje sušaudė dar 93 
francūzus už kitų gyvento
jų veiksmus prieš nacius.

Hitlerininkai grūmoja 
daugmeniškai žudyt francū
zus, jeigu visi jie nepadės 
vokiečiam suimt žmones 
bent kuom kenkiančius na
ciam.

Hitlerininkai Atmušti Kletskaja Srityje;
Pralaimėjo Mūšius ties Voronežu ir Ko- 

telnikovu, Pažygiavo Kaukazo Fronte

Saugo Nacius, Liudiju
sius prieš Sėbrus

Washington. — Valdžios 
agentai saugo kalėjime vo
kiečius G. J. Daschą ir E. 
P. Burgerį, liudijusius prieš 
savo sėbrus, su kuriais jie 
atvyko Vokietijos submari- 
nais į Ameriką, kaipo sabo- 
tažninkai sprogdintojai, še
ši sabotažninkai numarinti 
elektros kėdėj.

Prvt. J. E. Mikalopas, LDS 
110 kuopos narys, tarnauja 

Dėdes Šamo armijoje

Sovietų OHcialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 11. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas sakė:
Mūsų kariuomenė rugp. 10 d. vedė įnirtusius mūšius 

Kletskaja srityj, į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo, taip 
pat Armavir, Krasnodar ir Maikop srityse.

Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Barent ir Juodojoj Jūrose buvo paskandinta du prie

šų transportai, viso 12,000 tonų įtalpos.
Per kautynes Kletskaja srityje sovietinė kariuome

nė tik viename sektoriuje sunaikino tris vokiečių fašis
tų tankus ir užmušė 2,800 hitlerininkų.

Voronežo srityje priešai, po savo artilerijos padary
tų primosimų, atakavo mūsų pozicijas. Visos vokiečių 
atakos tapo atmuštos su sunkiais jiems nuostoliais.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietinė kariuome- 
a nė vedė įveržtus, žiaurius mūšius su priešais.

Viena geležinkelio stotis kelis kartus perėjo iš vienų 
rankų į kitas ir atgal. Vakarop mūsų kariuomenė už
ėmė tą stotį.

Raudonarmiečių dalinys N, atmušdamas priešų ata
kas, sunaikino virš 900 vokiečių ir taip pat nušlavė 
grupę nacių automatiškų šaulių, kurie buvo prasiskver
bę užnugarėn mūsų linijų.

Krasnodar© srityje (Kaukazijoj) įvyko didelės kauty
nės su besigrumiančiais pirmyn priešų tankais ir moto
rizuotais pėstininkais. Vienoje šio fronto dalyje Sovie
tų raiteliai, bendradarbiaujant mūsų orlaiviams ir 
tankams, padarė skaudžių nuostolių vienai eilei priešų 
kariuomenės.

Tapo išmušta iš veikimo 11 priešų tankų ir aštuonios 
kanuolės; sunaikinta keturi šarvuoti jų automobiliai ir 
30 trokų.*

Buvo sumušti ir atgal pavyti du būriai rumunų rai
telių ir batalionas vokiečių pėstininkų.

Kitame sektoriuje, po nuožmaus susikirtimo su skait- 
lingesnėmis priešų jėgomis, sovietiniai daliniai pasi
traukė į naujas pozicijas.

Priešai pradėjo kelias atakas Maikopo srityje ir jiem 
pavyko užimt tūlą sklypą žemės. Per šias kautynes tapo 
išmušta iš veikimo aštuoni vokiečių tankai ir sunaikin
ta daugiau kaip 500 jų karių.

Leningrado fronte veikė artilerija ir žvalgai. Vienas 
partizanų būrys suardė tris karinius vokiečių trauki
nius.

Sovietų Spauda Šaukia 
Būtinai Atremt Nacius

Maskva, rugp. 11. —So
vietų vyriausybės laikraštis 
“Iviestija”, Raudon osios 
Armijos lairkaštis “Raudo
noji Žvaigždė” ir Sovietų 
komuinstų organas “Prav
da” atsišaukė į kariuomenę 
dėt visas pastangas, kad 
sulaikyt ir atmest atgal vo
kiečius.

“Raudon, žvaigždė” sa
ko, kad dabar yra spren
džiamas šalies likimas palei 
Dono ir Kuban’ės upes, 
Stalingrado -Kaukazo fron
te._____________________

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas 

rugpjūčio 14 d., pradžia 7:30 
Liet. Salėje. Kviečiame visas 
atsilankyti ir naujų atsivesti,
išduoti raportai iš parengimų ir 
kų rinkimo Sovietų Sąjungai Gel
bėti. Nesivėluokite. — J. K. Nava- 
linskienė, Rast. (188-190)

WATERBURY,CON N.
ALDLD 28 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 12 d., 8 v. v., Venta Sa
lėje, 103 Green St. Visi nariai bū
kite susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų apkalbėti. Reikės tar
tis kaip bus galima kuo daugiau
siai nuvesti šio miesto žmonių į 
pikniką, kuris įvyks rugpjūčio 30 
d., Hartforde, spaudos naudai. Ku
rie dar neužsimokėjote duoklių už 
šiuos metus, malonėkite užsimokėti. 
(186-188) Kp.

j vyks 
v. v. 
nares

Bus 
au-

Visi Rūpinasi Antru Frontu
Čia atsibuvo konferencija, 

kurioj buvo svarstoma, kaip 
daugiau sukelti piniginės pa
ramos Raudonajai Armijai. 
Kaip tai smagu matyti, kad 
įvairių sriovių žmonės pilnai 
supranta, kad Raudonosios Ar
mijos kovos yra kartu kovos 
už jų šalies ir mūsų šalies lais
vę.

Visi žmonės pradeda rūpin
tis, kodėl antri metai tik vie
na Raudonoji Armija turi 
kraują lieti, milionus savo 
žmonių nustoti, o tokios galin
gos šalys, kaip Anglija ir Ame
rika vis dar nieko nedaro. 
Daug žmonių tiesiai klausia: 
“Kur gi yra Anglijos jė
gos?. . . Ko Anglija ir Ameri
ka laukia?”

Komitete yra visokių žmo
nių, inteligentų, profesionalų, 
darbininkų. Visi supranta 
bendrą reikalą prieš mūsų 
bendrą priešą. Komitetas ren
gia labai svarbų koncertą, 
kurio pelnas skiriamas Sovie
tų Sąjungos medi kale i pagal
bai. Koncertas įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 16 dieną, 
miesto puikiausioj svetainėj, 
kur telpa 4,000 žmonių. Čia 
bus labai gera programa, grieš 
orkestrą iš 85 ypatų ir bus 
gori kalbėtojai. Koncerto pra
džia — 2 valandą po pietų. 
Visi ir visos dalyvaukite.

Griaustinis.

Apie Philadelphijos Apylinkės 
Rengiamą “Laisvės” Pikniką

“Laisvės” piknikas jau yra 
garsinamas “Laisvės” garsini
muos. Apie pikniką buvo ma
žai pranešta iš Philadelphijos. 
Dabar bus apie jį tankiau pra
nešta. Labiausiai žmones tei
raujasi, kaip bus galima nuva
žiuoti. Į tai atsakome sekan
čiai : busai po No. 54 Camdo- 
no ties Pęnnsylvanijos Ferry 
nuo 11 vai. ryte iki 4 vai. po 
pietų eis iki Deer Parko kelio 
tankiai ir nesivėluokit. Ant to 
pačio kelio žmones išveš tar
po 7 vai. ir 8 vai. vak. Daboki
te savo laiką. Bus pastatyti 
mūsų žmonės prie kelių dėlei 
patarnavimo.

Kiti teiraujasi, ar bus gali
ma gauti alaus bačkutes ant 
stalų ? Tie visi trūkumai apei
ti ir neturėk it abejonės. “Lais
vės” piknikas bus aprūpintas 
viskuo ir žmonės neturės jokio 
nesmagumo. Visi trūkumai ap
eiti ir sutvarkyti.

žmonės su mašinomis turį 
pasitaupyti gazo dėl “Laisvės” 
pikniko iš kitų miestų. Visi 
turi pagelbėti atvesti kuo dau
giausiai žmonių. Geriausia va
žiuoti sykiu bendrai grupėmis 
mašinomis. Galima važiuoti ir 
traukiniais. Atvažiavę trauki
niais, važiuokit į Camdeną, 
persikeldami Ferry laivais. 
Ferry randasi Philadelphijos 
pusėj ties Market Street ir 
Delaware Ave. Išėję iš Ferry 
stoties, tėmykite busą su No. 
54. Bušo draiveris pasakys,

kur išlipt. Su mašinomis, tė- 
mykite kelrod., garsinamą 
“Laisvėje.” Vėliaus bus pra
nešta, kokiais keliais važiuoti 
iš New Yorko ir kitų miestų. 
Tie, kurie nedirbs per tas dvi 
dienas švenčių, visi važiuokite 
ir raginkit kitus važiuoti į 
“Laisvės” pikniką — į Deer 
Parką, N. J. Parke bus ir pro
gramos. Visų pareiga garsinti 
ir raginti važiuoti į pikniką. 
Prie to, prašoma bendrai iš ko
lonijų draugų kooperacijos su 
darbininkais pagelbėti, nes 
daug žmonių dirba apsigynimo 
darbuose. Rep.

Cleveland, Ohio
Juozas Išvažiavo Apginti 

Demokratiją
Gerai atsižymėjęs jaunuo

lis Juozas Paltanavičius, bu
vęs Lyros Choro mokytojas, 
gerai atsižymėjęs sporte ir 
abelnai atsižymėjęs veikime 
tarpe jaunuomenės — išvažia
vo į Dėdės Šamo armiją, kad 
kartu su milijonais Jungtinių 
Tautų kariuomenės apginti 
pasaulio demokratiją sumu- 
šant fašistinius barbarus.

Geriausios -kloties ir ištver
mes Juozui!

Penktas Puslapis ========±h
Kitas Juozas buvo parvažia

vęs atostogoms. Tai Juozas 
Valentą. Jis tarnauja kaipo 
optikas prie medikalio sky
riaus, nedideliam Aerodrome 
ir Ligoninės Kempėj. Valentą 
pasisvečiavęs pas savo mamę 
Detroite ir paskiaus pas drau
gus Clevelande, išvažiavo at
gal į savo tarnybą.
CollinwOodieciu Susirinkifnas

Mes, LLD 190 kuopos na
riai, visi žinome, kad Lietuvių 
Literatūros Draugija yra di
džiausia ir pažangiausia lietu
vių apšvietos organizacija, ši 
organizacija yra išleidusi 
mokslo ir apšvietos knygų datn 
giau, negu kitos visos Amei4!- 
kos lietuvių organizacijos su
dėjus kartu. Leidžia puikų 
apšvietos žurnalą ir jau spaus
dina labai svarbią didelę kny- . 
gą, Amerikos Demokratijos 
Steigėjai, kuri bus duodama 
pasimokėjusiems nariams vel
tui.

Todėl yra didelė garbė pri
gulėti prie šios organizacijos 
ir pasimokėti savo duokles lai
ku.

Sckr.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas 

trečiadienį, rugpjūčio 12 d., 8 
LDP Kliube, 408 Court St. 
gai, visi dalyvaukite šiame susirin
kime, nes bus daug svarbių dalykų 
aptarti. V. K. Sheralis.
(186-188)

įvyks
v. v.

Drau-

.aisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

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 

f padidinu tokio 
/dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

MASKVA, rugp. 10. — Šiandieninis Sovietų prane
šimas, tarp kitko, paskelbė sekamas žinias:

Į pietus nuo Kletskaja tęsiasi įkaitę mūšiai prieš vo
kiečių tankus ir motorizuotus pėstininkus. Per 24 va
landas čia sovietinė kariuomenė sunaikino 15 vokiečių 
tankų ir užmušė per 400 jų karių.

Tebeina atkaklūs mūšiai į šiaurių rytus nuo Kotel
nikovo. Viename sektoriuje sovietinė kariuomenė smar
kiai sumušė du batalionus vokiečių pėstininkų ir sunai
kino 20 jų tankų. Kitame sektoriuje mūsų kariumenė 
atakavo priešus ir pagrobė 11 jų kanuolių ir kelis kul- 
kasvaidzius ir mortiras.

Sovietų raiteliai užpuolė priešus užpakalin ir sunai
kino tris jų amunicijos sandėlius ir užmušė virš 350 
vokiečių. *

Kropotkino srityje (Kaukazijoje) mūsų kariuomenė 
vedė įtūžusias kautynes prieš tankus ir pėstininkus. 
Sovietiniai tankistai per dieną sunaikino aštuonis na
cių tankus ir keturias prieštankines kanuolės ir užmu
šė apie 300 vokiečių.

Voronežo fronte mūsų kariuomenė užėmė tam tikrą 
skaičių apgyventų vietų ir užmušė daugiau kaip 1,000 
vokiečių. Sovietų kariuomenė persigrūmė iš rytinės 
Don upės pusės į vakarinę, atmušė kelias priešų ata
kas ir sunaikino 12 vokiečių tankų.

Sovietinių partizanų būrys, veikdamas Oriolo srity
je, sumušė didelį priešų būrį, turėjusį tankų. Per kau
tynes, kurios tęsėsi kelias dienas, partizanai užmušė 
apie 200 vokiečių ir sunaikino du jų tankus.

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

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
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, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300 

.......... $1.25 
Apie dangų, saulę, menesį ir 

žvaigždes .............................. 10c
Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 

ninkų .....................................
Kantri Alena ............... ..............
Pranašavimai Mikaldos ............
Marių Duktė .............................
Duktė Pūstynese ......................
Savizroląs, juokingi skaitymai : 
Neužmokamas Žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis .................... :
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 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

20c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-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

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

Sekantis LLD 190 kuopos 
susirinkimas įvyks penktadie
nio vakare, rugpjūčio 14 d., 
Nemurų name, 15210 Luck
now Ave. —. J. N. S.

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

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga "T£&

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

Ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

X
I

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

£ '
* 4

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
i 1Telefonas: HUmboIdt 2-7964

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

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
530 Summer Avenue

Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. ’

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179
F. W. Siūdins

(Shalinskas)

FUNERAL HOME

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.

Suteikiam garbingas laldotuvea

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

į
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LAISVE ’ .Trečiadienis, Rugpj. 12, 1942
n

NewYorto^Afer2lnios
Antanas Vasaris Jau 

Korporalas

Antanas Vasaris
Buvęs LDS vice-prezidentas, 

Antanas Vasaris, jau keletas 
mėnesių tarnaująs Dėdės Ša
mo armijoje, šiomis dienomis 
gavo paaukštinimą: jis yra 
korporalas. Mes linkime, kad 
jis greit būtu ir saržentas.

Kliubiečių Žinios
Praeitą penktadienį, 7-tą 

rugpjūčio, įvyko Am. Liet. Pi
liečių Kliubo trumpas mėnesi
nis susirinkimas, žmonių at
silankė nemažai ir sumokėjo 
daug duoklių. Bet susirinki
mas buvo trumputis, nebuvo 
ką svarstyti.

Nei perstatymų, nei priėmi
mų naujų narių nebuvo. Pasi
darė kokia tai keista ir negeis
tina pertrauka gavimui naujų 
narių, kurie yra priimami iki 
45-kių metų. Tiesa, yra per
statyti šie žmonės: Antanas 
Lakna, Juozas Morkapetras, 
Motiejus Maldaika, Klemen
sas Vokietaitis, Simonas Sapie
ga, bet atlikti daktaro egza- 
minaciją ir palikti pilnu kliu
bo nariu, kažin kodėl yra vil
kinama. Juk jeigu kas nors 
perstato kokį žmogų į kliubą, 
tai jo nesiklausęs to nedarys. 
Reiškia, jis yra perstatomas 
su jo paties pritarimu.

Prašoma Kraujo
Kada K. Petrikienė atėjo į 

susirinkimą prašyti kraujo 
Raudonajam Kryžiui, tai su
sirinkimas jau buvo užsibai
gęs, nariai išvaikščioję, nebu
vo kaip prakalbėti į didesnį 
būrį žmonių, tad ji prašė ko
miteto, idant jis stengtųsi su
organizuoti klibiečius davimui 
kraujo. Kas duosite kraujo, 
tai prieš jo davimą negerkite 
jokių svaigalų per keturias va
landas. Tokis yra daktaro pa
tvarkymas. Kraujas bus ima
mas tą pačią dieną, kada bus 
atiduodama Brooklyno lietu
vių organizacijų nupirktas am- 
bulansas, tai 30-tą rugpjūčio.

Kas iš kliubiečių ir šiaip lie
tuvių manote duoti kraujo,— 
prašome palikti savo vardą, 
pavardę ir antrašą kliube pas 
Zakarauską arba pas Deikų, 
už ką sakome iš anksto ačiū, 
nes kas nors paleido kvailą 
paskalą, kad lietuviai labai 
yra priešingi davimui kraujo.

Kliubo Sergantieji
Sergančių kliubiečių turime 

6-šis. Feliksas Osipauskas, gy
venantis Leonardo, N. J. ser
gantis džiova, manoma išvežti 
į Arizoną, kur yra tinkames
nis oras tokiai ligai. Juozas 
Kilinskas serga širdies liga. 
Vincas PaškeviČia išvežtas į 
Saranac Lake, N. Y. Girdėjau, 
jog jau daug geriau jaučiasi. 
Mažesnys ligoniai: P. Skučas, 
P. Styra ir L Stanys.

Kiti serganti kliubiečiai, bet

Kraujo Davėjų Grupė Auga
Kelios dienos atgal, Brook

lyne Pirmosios Pagalbos kur
są lankiusių moterų grupė 
pradėjo vajų už suorganizavi
mą kraujo davėjų. Pasekmės 
atrodo pusėtinai gražios: jau 
randasi 25 asmenys susirašę ir 
tikimasi daug didesnio skait
liuos. Užsirašiusieji: Lilija 
Kavaliauskaitė, Mary Sinkus, 
K. Petrikienė, Alice Gasiūnas, 
Ana Vaznytė, Rušinskienė, O. 
Depsienė, Nastė Buknienė, O. 
Cibuslkienė, Mary Wilson, 
Antanas Bimba, Rojus Mizara, 
J. Gasiūnas, J. Ormanas, J. 
Siurba, D. M. šolomskas, J. 
Dainius, A. Mureika, J. Vari- 
son, Povilas Venta, Charley 
Balchiunas, J. Rušinskas, M. 

; Velia, J. Knat, George Kurai
tis.

Brooklyno lietuviai ruošia 
greitu laiku padovanoti Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
ambulansą ir sąryšyje su tąja 
dovana moterys bando suda
ryti juo didesnį skaitlių davė
jų. Sunku yra visus asmeni
niai sutikti ir išaiškinti svarbą 
kraujo davimo. Pažvelgus per 
langą į savo kaimynų butus, 
daugelyje langų pastebime iš
kabintą garbės žvaigždę ar 
dvi; daugelyje gatvių yra iš
kabintos didžiulės vėliavos su 
šimtais nusagstytų garbės 
žvaigždelių, kas reiškia skait
lių mūsų jaunų vyrų, išėjusių

karinei tarnybai. Ne vienas iš 
jų gali būt sunkiai sužeistas, 
ne vienam gręs mirtis, kuomet 
pante sveiko kraujo brangią 
gyvybę labai lengvai gali iš
gelbėti.

Pradėjus vajų už kraujo da
vimą, prieini prie sveikata žy
dinčio, raudonais skruostais, 
raumenimis ir riebalais gero
kai apaugusio asmens, — tuo
jau gauni atsakymą: “Nega
liu, nesijaučiu ganėtinai stip
riai,” gi šalę stovinti apyliesė 
moteriškaitė bei vyriškis ir pats 
pasisiūlo duoti kraujo. Jeigu 
mes visi pasistengsime ganėti
nai suprasti kariškių padėtį, 
tai nei vienas nebandysime iš
sisukinėti nuo davimo kraujo. 
Kožnas šalies patrijotas turi 
imti sau už pareigą, jeigu pat
sai negali kariauti, tai priva
lo visais galimais būdais pa
gelbėti kariaujantiems.

Kraujo priėmimo punktas 
bus suorganizuotas 29 arba 30 
d. šio mėnesio, lietuviais ap
gyventoje apylinkėje. Gera
me sveikatos stovyje vyrai ir 
moterys, tarp 21 ir 60 m. am
žiaus, esat prašomi pranešti 
savo vardą ir antrašą, pažy
mint amžių, o jum bus suteik
ta visos informacijos, kaip už
silaikyti ir kokiu laiku pribūt 
į nuskirtą vielą. Praneškite 
dienraščio “Laisvės” antrašm

Žmona.

Svečiuojasi Brooklyne 
Pas Gimines

Dr. V. Arnett-Sukackas

ŠYPSENOS
GERAS MŪSŲ BIČIULIS — 

JUOZAPAS ZEIDULIS

Gerą žodį, gerą mintį, 
Gerą žmogų—reik pažinti; 
Reik pažint ir paguodoti 
Ir šioj vietoj apdainuoti.
Perstatau čia Juozą Zeidat, 
Su linksma šypsą ant veido; 
Kas aplanko jo saliūną, 
Niekad alkanas nebūna.
Zeidų užeiga aplinkui 
Brooklyne visiem patinka — 
Čia visi dažnai vaišinas 
Ir kitus užeit vadina.
Juozas Zeidat geraširdis, 
Jus pasotins ir pagirdys, 
Skaniais valgiais ir gėrimais, 
O bėdoje — patarimais.
Zeidų tikras draugiškumas 
Išblaškys visų liūdnumus, 
Duos jums šypsenas ant lūpų 
Ir suteiks geriausį ūpą.

Zeidai priima kiekvieną 
Kuogražiausia kožną dieną, —
Patarnavimais širdingais, 
Draugiškiausiais ir teisingais.
Ar prie stalo, ar prie baro, 
Čia jūs gausit štofą gerą, — 
Kad nebūtum nusiminęs, 
Kad lengviau būt ant krūtinės.
Ar sušalę, ar sušilę, 
Aplankyti Zeidus myli; 
Čia sušilsit, ar atvėsit, 
Ir užeiti vėl norėsit.
Kad gyventi ir norėti,
Ir gerų draugų turėti, 
Nedarysit niekad klaidą, 
Eidami dažniau pas Zeidat.

Prof. Krienas

POST SCRIPTUM:—
Aš ir jūs, kiti bičiuliai, 
Taip galėčiau apdainuoti, 
Jei galėtut “Laisvės” fondui
Stambią auką duoti. Pr. Kr.

Kariuomenėn Išleistu
vių “Parė

ITaeito šeštadienio vakara 
Liet. Demokratų Kliubo (416 
Hooper St.) nariai surengė 
savo nariui Jonui žilaičiui ka
riuomenėn išleistuvių parę. 
Parėn prisirinko nemažas bū
relis jaunimo, ypač merginų 
buvo daugiau, negu vaikinų; 
taipgi buvo ir suaugesnių da
lyvių, — daugiausiai kliubo 
narių, šokiams grajino Jonas 
Kriaučiūnas ir tūlas rusas cim- 
bolistas; jaunimas smagiai pa
sišoko.

Verta pažymėt, kad į šią 
parę atsilankė šio distrikto 
kandidatai į miestavas vietas: 
Dr. Friedman ir J. Gittleson; 
jie atėjo vienas anksčiau, ki
tas vėliau. Abu pasakė trum
pas prakalbėles, kartu palin
kėdami Jonui laimingai atlik
ti savo patrijotinę pareigą ir 
vėl būti šio kliubo nariu. Taip
gi Kliubo pirmininkas Edv. 
Lesmanavičius pasakė atsisvei
kinimo prakalbėlę. Susirinkę 
sumetė Jonui kelis dolerius ant 
cigarėtų.

Jonas žilaitis dar visai jau
nas vaikinas, apie 4 metai at
gal atvykęs iš Lietuvos.

š.

Kongresmanas H. Fish 
Kaltinamas Kyšiuose
Washingtone laikraštis Post 

iškėlė apkaltinimą, kad New 
Yorko kongresmanas Hamilton 
Fish, didelis darbo žmonių ir 
unijų priešas, yra susirišęs fi
nansiniame šmugelyje su ge
nerolu Trujillo, Dominican 
respublikos diktatorium. Sako
ma, kad Fish gavęs nuo to 
diktatoriaus $25,000, 1939 m. 
Dalykas imamas tam tik
rų valdžios organų ištyrimui, 
žinoma, Hamilton Fish sako, 
kad tai skelbiama tikslu jo 
šmeižimo, kad jis negalėtų bū
ti nominuotas vėl į kongres- 
mano kandidatūrą.

Pereitą sekmadienį Bronx 
gaisragesiai turėjo daug iššau
kimų, bet ne prie gaisro, o lie
taus vandenį iš skiepų pum
puoti.

Bažnyčios Jau Suaukavo 
$15,000 Sovietų Pagalbai
Dr. Howard C. Robbins, 

prezidentas Generalės Teolo
gijos Seminarijos pranešė, kad 
į šešias savaites įvairios baž
nyčios, parapijonai ir religinės 
organizacijos, kurios sudaro 
Religinių žmonių Komitetą 
Pagalbai Sovietų Sąjungos, su
kėlei per $15,000 aukų. Jis sa
kė, kad ateityje bus dar dau
giau surinkta aukų, nes dar
bas jau geriau organizuotas.

Reguliariame sekmadieniais 
pasikalbėjime per radio su 
miesto gyventojais majoras 
LaGuardia sakė, kad gazolinos 
padėtis gerėja.

jau išėmę pašalpas: Mykolas 
Riskevičius, Jonas Dikčius, 
Juozas Valutkevičius ir Vin
cas Lukoševičius. Apie šių 
žmonių sirgimą jau ne sykį bu
vo rašyta ir kartot tą patį ne
apsimoka. J. N.

Pereitą pirmadienį atvyko 
M. K. Sukackienė iš Worces
ter, Mass., plačiai žinoma 
Naujosios Anglijos veikėja, 
atostogomis apsilankyti pas 
sūnų-marčią Juozą ir Bronę 
(Šalinaitę) Sukackus, Brook
lyne. Tuo pat sykiu pribuvo 
iš Chicagos antrasis jos sūnus 
Dr. Vytautas Sukackas, kuris 
tame vidurvakarių metropoly
je profesoriauja, o liuoslai- 
kiais patarnauja lietuviams, 
kaipo žymiųjų koncertų smui
kininkas, taipgi lektorius.

Pirmą progą gavus viešnia- 
svečias nuvyko į New Yorką 
pamatyti Stanley Teatre rodo
mą svarbų ir įspūdingą judį 
“Tai yra Priešas.”

Truktelėjusiam Visko 
Pasitaiko

Jamcs’ui McMonigle aną 
dieną truktelėjus vyno ir kit
ko pasirodė, kad jo akys dega. 
Nieko nelaukęs, jis iššaukė 
gaisragesius. Už tokį savęs 
“gelbėjimąsi” teisėjas patvar
kė užsimokėti $50 arba atbū
ti 15 dienų “pailsio.”

Gus Fure, 37 m., surūkė sa
vo gyvastį, kada rūkydamas 
žvejų laive užmigo ir iš to už
sikorus gaisrui mirtinai apde
gė.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA I
Rheingold Extra Ory Alus

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav. i
411 Grand St., Brooklyn 'I

Dr. A. Petriką Ato
stogauja

Pereitą šeštadienį dr. A. 
Petriką išvyko savaitei atosto
gų į Up-State, New York. Bot 
sekmadienis buvo tokis lietin
gas — matyti, visame New 
Yorke, — kad daktaras rašo 
mums:

“Kol kas oras gana bjaurus. 
Jeigu bus taip ir toliau, tai 
geriau būti namie. Gerai tiek, 
kad atsivežiau radijo priimtu
vą. Daug skaitau — ką dau
giau veiksi!”

Dr. Petriką sugrįš sekamą 
sekmadienį. Galimas daiktas, 
kad atostogų pabaiga bus 
daug gražesnė, negu pradžia.

SKELBKITES LAISVĖJE

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givutis
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kuopos susirinkimas 
įvyks ketvirtadienį, 13 d. rugpjūčio, 
8 v. v. Zabelskio svet. Visi nariai 
dalyvaukite, nes turime daug svar
bių reikalų. — Valdyba. (188-189)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kuopos labai svarbus su

sirinkimas įvyks ketvirtadienį, rug
pjūčio 13, 7:30 v. vakaro, Laisvės 
svetainėj. Apart savo organizacijos 
ir spaudos reikalų, bus prelekcija 
apie tai, kokią svarbą turi Kauka
zo frontas Jungtinėms Tautoms, o 
po prelekcijos bus diskusijos. — 1 
kp. Org-rius. (187-189)

BROOKLYN, N. Y.
Tarptautinio Darbininkų Apsigy

nimo 17-tos kuopos valdyba ir na
riai malonėkite dalyvauti Laisvės 
svetainėj rugpjūčio 13-tos vakarą, 
17-tos kuopos reikalais pasitarimui, 
kuris įvyks greta su LLD 1 kp. su
sirinkimo. — Org. A. Mureika.

(187-189)

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas žmogus pa

dėti dirbti prie grindų obliavimo 
(floor scraping), turi mokėti auto
mobiliu važiuoti. Darbo patyrimas 
nereikalingas, išmokysime. Gyventi 
yra vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme- 
niškcii

Mr. šleivys, 506 W. 177th Street, 
New York City. Tel. WA 3-2006.

(186-191)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau brolių Motiejaus ir Sta

nislovo Kilinskių. Paeinančių nuo 
Alytaus Apskr., kaimo Radžiūnų. 
Jeigu dar gyvi, kur esate, prašau 
greitai atsišaukt. Arba kas žinote 
apie juos, prašau pranešti už tai aš 
būsiu jumis labai dėkingas. Joseph 
Kilinskis, 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. . (184-189)

THAT LEAVES NOTHING UNSAID

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

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

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

MERCEDES ... 14 Id. 
tolid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 
or yellow gold filled case with 

Guildite beck, 15 jewels. $29.71

BOSITE 
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

DŽIULEIRIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

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. PETRAITIENĖ ir SŪNAI
i®

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

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 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
'agg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.660
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