
CHURCHILL IR STALINAS SUSITARĖ BENDRAM KARUI PRIES AS
KRISLAI

Priešai Mūsų Pačių T*rpe.
Antanas Gužauskas

Kariuomenėje.
Jonas Omanas Išvyks

Šeštadienį.
Kelios Valandos su

Antanu Vasariu.
Rašo R. MIZARA

Gūdžių žinių ateina iš mūsų 
naminio fronto, — ypačiai iš 
pietinių valstijų. Pasirodo, kad 
Pietuose ku - klūks - klaniečiai 
smarkiai kelia savo g-alvas ir 
jie daugiau kalba apie karą 
prieš negrus, negu apie karą 
prieš fašistinę Ašį.

Prieš negrus kuriamos nau-j 
jos organizacijos, prieš negrus! 
pradėta veikti plačiu mostu, i 
Ir jei federalinė vyriausybė i 
neįsikiš, jei pietiniai valdovai 
nebus suvaldyti, tai ten gali 
prasidėti kraujo praliejimas. 
Negrai neprileidžiami prie ap
sigynimo darbų; prieš negrus 
baltieji valdovai pasirengę* 
žiauriausi terorą pradėti.

Vis tai yra hitlerinės propa
gandos pasėka, vis tai pagal 
Hitlerio pasimojimą: “Paskai- 
dyk ir valdyk !”

Joki apglostymai, joki pa
taikavimai tiems, kurie vykdo 
(sąmoningai ar ne) Hitlerio 
įsakymus, dalykui nepadės. 
Tautinės vienybės ardytojams 
privalo būti užkirstas kelias 
juodus darbus dirbti.

Jei .norime fašistinę Ašį pa
sekmingai mušti, turime nu
galėti jos agentus, kurie vei
kia mūsų tarpe.

Turime vesti karą dviem 
frontais: su naminiu priešu ir 
su užsieniniu. Tik laimėjus na- 
mieje, mes drūtesni būsime 
kariauti su fašistine Ašimi.

“Vilnis” praneša, kad šio
mis dienomis į Dėdės Šamo 
kariuomenę buvo paimtas žy
mus LDS veikėjas, Antanas 
Gužauskas. Jis buvo paimtas 
staigiai, — draugai nesuspėjo 
jam nei išleistuvių puotelės 
suruošti.

Antanas Gužauskas kadaise 
labai smarkiai dirbo Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimui. Jis 
buvo stambus vajininkas ir 
sumanus veikėjas..

šeštadienį į Dėdės Šamo ka
riuomenę išeina LDS Jaunimo 
Komiteto sekretorius, Jonas 
Ormanas.

Rytoj, ketvirtadienį, “Lais
vės” salėje yra ruošiamas Jo
nui išleistuvių pokylėlis. Be a- 
bejo, daugelis brookly.niečių 
jame dalyvaus ir pasakys Jo
nui: “Good luck to you, John
ny!”

Man labai smagu pasikalbė
ti su mūsų jaunais draugais, 
tarnaujančiais mūsų šalies ar
mijoje.

Pereitą savaitę praleidau net 
keturias valandas su Antanu 
Vasariu, buvusiu LDS vice
pirmininku. Karys Vasaris ma
no, kad jis per ilgą laiką ne
galės New Yorko aplankyti, 
todėl norėjosi su juo “apie 
viską” plačiau pasikalbėti.

— Pasakyk man, Antanai, 
ką gi tu per tuos virš penkius 
mėnesius tarnaudamas armijo
je išmokai?

Užklaustasis susimąstė. At
rodė, kad jam mano klausimas 
buvo perstaigus, netikėtas.

— Ką išmokau?!... Na, ka
tegoriškai atsakyti beveik ne
galima. žinai, Rojau, visko iš
mokau po biskelį. šiandien e- 
su kitokia žmogus negu buvau 
pirmiau, kai nebuvau matęs 
kariuomenės gyvenimo. Ka
riuomenė išmokina labiau pa
tį gyvenimą įvertinti, žmogus 
patampi savistovesnis, apdai
resnis. Jei aš šiandien būčiau 
paleistas civiliniu gyveniman, 
be abejo, geriau mokėčiau jį 
sunaudoti. Kariuomenė daug 
ko žmogų išmokina. . .

Ir Antanas priminė vieną 
svarbų dalyką: kariuomenės 
gyvenimas lengvesnis tam, 
kuris būdamas civiliniame gy
venime priklausė draugijoms,
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Amerikiečiai Stipriai 
Įsitvirtino Saliamo

no Salose
Vienu Žygiu Amerikiečiai Sunaikino 36 Jap/any Orlaivius

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Washington, rugpj. 17. — Jungtinių Valstijų laivy

no departmentas šiandien išleido sekamų pranešimą:
Pietinis Ramusis Vandenynas:
1. Dabar galima paskelbt kiek platesnes žinias apie 

atakas ir amerikiečių išsikėlimus į Saliamono salas. 
Tie veiksmai ėjo ir tebeina nuo rugpj. 7 d. ankstyvo 
ryto (pagal vietinį laikrodį).

2. Amerikiečių atakos visiškai netikėtai užklupo ja
ponus, ir aštuoniolika priešų vanden-lėktuvų tapo su
naikinta pirma, negu jie galėjo pakilt oran ir pasiprie
šinti.

3. Transportiniais laivais atgabenti, Jungtinių Vals
tijų marininkai, veikiantieji ant jūros ir sausumoj, ke
liais būriais išlipo į Saliamono salas Guadalcanal-Tula- 
gi srityje. Stiprūs pasipriešinimai iš japonų pusės bu
vo greit nugalėti ir tam tikras skaičius japonų tapo ne

Amerikos Oficialiai Pranešimai
I ■ .........

London, rugpj. 18. -A Jungtinių Valstijų armija ir 
Anglijos oro ministerija anksti šiandįen išleido šitokį 
pranešimą: I

-Jungtinių Valstijų armijos Lekiančiosios Tvirtumos 
(B-17’s), lydimos kanadiečių ir talkininkų lėktuvų ko
votojų, iš labai aukštai atakavo (vokiečių) geležinkelių 
kiemus Rouen mieste ((šiaurinėj Franci jo j) vėlai vakar 
po pietų.

Ataka pavyko. Visos Lekiančiosios Tvirtumos išme
tė visus savo bombų krovinius į taikinį. Buvo susidur
ta su vokiečių greitaisiais, vijimosi lėktuvais, ir šaulys 
vienos Lekiančiosios Tvirtumos nušovė žemyn vieną 
priešų lėktuvą.

Generolas brigadierius Ira C. Eaker, komanduoto- 
jas Jungtinių Valstijų armijos bombininkų, pats vado
vavo šiai atakai Lekiančiųjų Tvirtumų.

Tuo tarpu kitos Lekiančiosios Tvirtumos, lydimos 
lėktuvų kovotojų, dare žygius, kurių tikslas buvo šalin 
nukreipt priešų oro jėgas. Visos amerikiečių Lekian
čiosios Tvirtumos saugiai sugrįžo į savo stovyklas.

Lydėjusieji lėktuvai kovotojai turėjo daug susikirti
mų su tokios rūšies vokiečių lėktuvais ir sunaikino du 
priešų lėktuvus. Dingo du iš talkininkų lėktuvų-paly- 
dovu. ____

PAČIAME PIRMAME MŪŠYJE TIES SALIAMONO
SALOMIS AMERIKA SUKIRTO JAPONIJOS LAIVYNUti

laisvėn paimta. Pajūrių pozicijos, kurias užėmė Jung
tinių Valstijų jėgos, buvo nuo to laiko išvystytos ir 
dabar jos yra gerai sutvirtintos.

4. Kuomet amerikiečiai kėlėsi į tas salas, mūsų šar
vuotlaiviai ir naikintuvai buvo taip sustatyti, kad ap
gintų mūsiškius transportinius ir prekinius laivus, ka
da šie laivai leido amerikiečių kariuomenę į krantus 
ir kada buvo iškraunama iš jų įrengimai.

Kuomet mūsų jėgos darė tuos veiksmus rugpj. 7 ir 
8 d., japonų orlaiviai, pakildami nuo salų, atakavo mū
siškes jėgas. Tos priešų atakos buvo atmuštos šalin ir 
tapo sunaikinta dar bent 18 japonų orlaivių, o ameri
kiečiai turėjo tik mažai nuostolių.

5. Naktį rugpjūčio 8 į 9 d. būrys priešų šarvuotlai
vių ir naikintuvų bandė užpult mūsų transporto ir kro
vinių laivus ir juos remiančias jėgas. Amerikiniai šar
vuotlaiviai ir naikintuvai užbėgo už akių tiem kari-

mūšis įvyko naktį ir iš arti; kaip prie- 
jėgos nukentėjo nuostolių. Tas nakti- 

buvo vienintelis iki šiol japonų karo

Raudonarmiečiai Smarkiai

niam priešų laivam ir ėmė juos atakuoti. Užsikūrė 
smarkus mūšis, ir amerikiečiai privertė karinius japo
nų laivus pasitraukti atgal pirma, negu tie priešų lai
vai pasiekė amerikinius laivus, keliančius savo kariuo
menę į krantus.

Šis karo laivų
šai, taip ir mūsų
nis jūrų mūšis
laivų susikirtimas su kariniais Amerikos laivais ties 
Saliamono saloni

6. Naktiniuose mūšiuose negalima tikrai pasakyti, 
kiek padaroma priešams nuostolių.

Šiuo laiku nėra duodama platesnio pranešimo apie 
nuostolius, kuriuos nukentėjo mūsų jėgos, nes tokia 
žinia, suprantama, būtų naudinga priešams.

is.

Atmetė Nacius Atgal
Stalingrado Fronte

Amerikos ir Anglijos bom- 
biniai orlaiviai antrą dieną 
paeiliui bombardavo vokie
čius, šį kartą atakuodami!

______
MASKVA, rugpj. 18. — 

Sovietų kariuomenė sumušė 
vokiečių šturmavimus į pie
tų vakarus nuo Stalingrado 
iri padarė hitlerininkams 
tokių didelių nuostolių, kad 
naciai tapo priversti pasi
traukt kelis kilometrus at
gal į šiaurių rytus nuo Ko- 
telnikovo, kur raudonar
miečiai, be kitko, atėmė iš 
priešų ir kelias kariniai

organizacijoms, kuris pažįsta 
organizuotumą.

Aišku! Pati kąriuomenė yra 
organizacija — 
rūšies organizacij

aukščiausios 
a.
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AMERIK4 )S LEKIANČK >S 
TVIRTOVES BOMBARDA
VO NACIUS FRANCIJOJ

Anglija Kovos Išvien 
Su SSRS, Kol Taps 
Nušluotas Nacizmas

Kovosime, Kaip Broliai iki Galo,” Sako Anglų Premjeras

svarbias! aukštumas, kaip 
sako pranešimai iš fronto.

Kletskaja srityje į šiau
rių vakarus nuo Stalingra
do tebeina didelės kautynės, 
kur sovietiniai kovotojai 
per tris dienas užmušė 5,- 
000 vokiečių ir sunaikino 30 
jų tankų.

Kaukazo fronte hitleri
ninkai dviejose vietose per
ėjo per Kuban upę ties 
Krasnodaru, bet sovietinės 
jėgos atremia priešus Mine- 
ralnyje Vody srityje, 130 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Grozny žibalo versmių.

Brazilija Sujudusi prieš 
Fašistų Ašį; Gal Skelbs 

Jai Karą
Rio dė Janeiro, Brazilija. 

—Brazilijos valdžia ir žmo
nės taip sujudę prieš na
cius, kad neužilgo galėsiąs 
būt paskelbtas Brazilijos 
karas prieš Vokietiją, gal ir 
prieš visą fašistų Ašį.

Braziliečiai ypač įnirtę 
dėl to, kad paskutiniu laiku 
fašistų submarinai nuskan
dino penkis prekinius Bra
zilijos laivus. Su vienu iš 
jų, “Baependy,” nuskendo 
ir 700 iki 1,000 Brazilijos 
kariuomenės.

Amerikos Orlaiviai vėl 
Atakavo Nacius

LONDON, rugpj. is. - OFICIERIUS EI). J. BURKE

Osnabrucką, karinės pra-1 barimo
centrą, Vakarinėje nelaimėje rugpj. 17 d. tapo - v-a T9 w v Clin I ZA1 w ZYlkt O >1 _monės

Vokietijoj^ ir nacių prie
plaukas ir kitus punktus 
šiaurinėj Francijoj.

iHunvo 10 ciuun, u v*
“Amerikos lakūnai taip'sey# Tame pat orlaivyje bu-

ooi’ui n f Ii Ir r, cnvn narei oas i____ ar,...!,., ™gerai atliko savo pareigas, 
kad ir negalima būtų ge
riu jas atlikti,” sako gene
rolas Spaatz, Jungt. Valsti
jų oro j ėglį komandierius 
Europoje.

Cairo, Egiptas, rugpj. 18. 
— Vidutiniai Amerikos 
bombininkai naktį atakavo 
fašistų prieplauką ir karinę 
stovyklą Matruh, Eigipte.

Sovieiy Lakūnai Sunai
kino Jau Desėtkus Tūk- 
staiičių Naciy Orlaiviu

Maskva. — Praeitą sek
madienį visoj Sovietų Są
jungoj buvo iškilmingai 
minima Raudonojo Orlai- 
vyno Diena. Ryšium su tuo 
Sovietų vyriausybė paskel
bė, jog nuo karo pradžios 
iki šiol sovietinės oro jėgos 
sunaikino 20 tūkstančių 
Vokietijos orlaivių, o savo 
neteko devynių tūkstančių

Vien per du mėnesius nuo, 
gegužės 15 iki liepos 15 d. 
šiemet sovietiniai lakūnai 
sudaužė bei sudegino bent 
3,000 nacių orlaivių, o savo 
tuo tarpu prarado 1,354 or
laivius.

ŽUVO LIETUVIS LAKŪNŲ

ORLAIVIO NELAIMĖJE

Šimtai Tūkstančių Anglijos 
Darbininkų Reikalauja 

Antro Ir onto Tuoj aus
ORLANDO, Florida. — 

Amerikos orlaivio

užmuštas pirmasis leitenan
tas Edward J. Burke, sūnus 
lietuvio gėlininko Harrio J. 
Burkės iš Union, New Jer- 

vęs eilinis lakūnas Abraham 
Miller buvo pavojihgai ap
degintas.

Jųdviejų lėktuvas kovoto
jas. nukrito ir sudužo į ga
zolino troką prie čionaiti- 
nės Lėktuvų Kovotojų Ko
mandos, Mokyklos.

WASHINGTON. — Sena
tas užgyrė 116 naujų gene
rolų, skiriamų prezidento.

U

Maskva. — Dar pirmą 
kartą istorijoj Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Wins
ton Churchillas, atvyko į 
Sovietų Sąjungą. Jis atskri
do Maskvon praeitą trečia
dienį ir, po keturių dienų 
svarbių derybų ir susitari
mų su premjeru Stalinu ir 
kitais Sovietų vadais, išlėkė 
atgal Anglijon praeitą sek
madienį iš ryto.

Premjeras Churchillas ir 
19 kitų anglų ir amerikie
čių atskrido Maskvon tri
mis dideliais amerikiniais 
b o m b a n e šiais “Liberato- 
riais,” kuriuos p a s i tiko 
miglynas sovietinių lėktu
vų kovotojų. Nusileidus gi 
jiems į Maskvos orlaivių 
aikštę, svečius nuoširdžiai 
pasveikino ir priėmė Sovie
tų užsienių reikalų komisa
ras Viačeslavas M. Moloto
vas, maršalas Boris M. Ša- 
pošnikov, asmeninis Stalino 
patarėjas kariniais reika
lais, ir kiti aukšti Sovietų 
valdininkai.

Atvykusiem anglam ir a- 
merikiečiam politikam ir 
aukštiem karininkam buvo 
suruoštas nepaprastai šau
nus raudonarmiečių pėsti
ninkų ir kazokų raitelių pa
radas, kaip rašo Ralph Par
ker, New Yorko Times ko
respondentas.

Didžiulis karinis Sovietų 
orkestras grojo tautinį An
glijos himną “God Save the 
King,’’ tautinį Amerikos 
himną “The Star-Spangled 
Banner” ir Sovietų himną 
“Internacionalą.” Orlaivių 
aikštė ir apylinkė buvo

London. — 110 tūkstan
čių Londono darbininkų iš 
78-nių karinių fabrikų at
siuntė 171-ną savo pirmi
ninką iš darbaviečių pas 
Anglijos ministerį pirmi
ninką Churchillą, prašyda
mi tuoj aus atidaryt antrą 
frontą prieš Vokietiją Eu
ropoj. Jų įtektas Churchil- 
lui pareiškimas sako:

“Mes gaminome ginklus, 
kad Hitleris būtų sunaikin
tas. Hitleris gali būti su
muštas dviejuose frontuose 
Europoj. Mes esame pasi
ryžę pasiaukot. Mes nega
lime ilgiau leist vien tik 
Sovietų Sąjungai kentėt ir 
tik jai vienai aukotis.”

Didžiame Anglijos pra

gausingai išpuošta vėliavo
mis Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Sovietų Sąjungos.
AMERIKOS IR ANGLI
JOS GENEROLAI TAIP

GI ATSKRIDO MASKVON
Kartu su Anglijos prem

jeru Churchillu atskrido ir 
dalyvavo pasitarimuose su 
Stalinu asmeninis preziden
to Roosevelto pasiuntinys 
W. Averell Harriman, Ame
rikos generolas Russel 
Maxwell, Jungtinių Valstijų 
komandierius Viduriniuose 
Rytuose, ir generolas S. P. 
Spalding, viršininkas lease- 
lend paramos Sovietam, iš 
Washingtono. Drauge su 
jais atvyko ir trys kiti ame
rikiečiai.

Maskvon su Churchillu 
atlėkė taip pat Anglijos už
sienių reikalų vice-ministe- 
ris Sir Alexander Cadogan, 
generolas Brook, generolas 
Sir Archibald Wavell, an
glų komandierius Indijoj; 
maršalas Tedder, anglų or
iai vyno komandierius Vidu
riniuose Rytuose ir kt.

Minimieji anglai ir ame
rikiečiai dalyvavo pasikal
bėjimuose su Stalinu, Molo
tovu ir maršalu Vorošilovu.

ANGLŲ PRANEŠIMAS 
APIE DERYBAS 

MASKVOJE
London, rugpj. 17. — 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas paskelbė sekamą 
pranešimą apie atsilanky
mą Maskvoj:

“Įvyko pasitarimai tarp 
(Tąsa 5-tam pusi.)

monės mieste darbininkai 
iš visų karinių fabrikų at
siuntė savo pirmininkus, 
atstovaujančius 150 tūks
tančių d a r b ininkų, pas 
miesto majorą ir įteikė jam 
prašymą perduot ministe- 
riui pirmininkui Churchil- 
lui, kad, nieko nelaukiant, 
atidarytų antrą frontą 
prieš nacius Europoj.

Manchesterio majoras pa
sižadėjo sušaukt visa-mies- 
tinį antro fronto mitingą 
ateinantį trečiadienį.

George aikštėje Glasgo- 
wo mieste įvyko didžiulis 
masinis susirinkimas, kur 
dalyvavo 20 tūkstančių 
žmonių, reikalaudami ata- 
kuot Hitlerį antru frontu.
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indėnai miršta Indijos širdyje.
“Gana jau veltis ir trypti toj pačioj 

v:.etoj; jau laikas padaryti galų tam pa
vojui, kuris neša vienų pragaištinga ne
laimę po kitos bendrajai mūsų idėjai. 
Tai yra rimta ir didi pareiga visų kari

ny jėgų Indijoj—pareiga anglų, indėnų 
amerikiečių—sulaikyt japonų žygiavi- 

ų, nežiūrint, kiek tas sulaikymas kaš
tuotų. O ir užnugare tos kariuomenės 
neturi būti suirutėn įstumta.

“Laikas įvykdyt šių taisyklę: Pašvęst 
viską laimėjimui pergalės prieš bendrų j į 
žmonijos priešų: nacizmų-fašizma.

“Dabar laikas atidaryt Vakarų Fron
tų prieš Hitlerį, be jokio tolesnio gaiša- 
vimo. štai kur kelias į pergalę, štai kur 
būdas ųutriuškint Hitlerio Ašį. \

Rudieji Kraugeriai Siaučia
Pavergtoje Lietuvoje

m 
ir Rašo J. Komodaitė

Entered as second class matter March IJ, 1924, at', 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the

Act of March 3, 1879

Kova Su Nedarbu
Keistus laikus gyvename. Iš vienos 

pusės, karinė gamyba kai kur šlubuoja 
dėl žaliosios medžiagos stokos, — sto- 
kuojame plieno, stokuojame geležies. Iš 
kitos pusės bedarbių skaičius didėja dėl 
persitvarkymo pramonėje.

New Yorko valstijoj nedarbas apėmė 
šimtus tūkstančių darbininkų. Sakoma, 
šiandien New Yorke bedarbių yra virš 
400,000 ir tasai skaičius vis didėja. Susi
rūpino tuomi organizuoti darbininkai, 
rūpinasi kiekvienas, kuriam rūpi mūsų 
krašto reikalai, kuris stoja už tai, kad 
karas turi būti išlaimėtas. Rugpjūčio 26 
dienų New Yorko mieste yra šaukiama 
konferencija kovai su nedarbu. Į konfe
rencijų šaukiami organizuotų darbinin
kų ir samdytojų atstovai.

Reikia kas nors daryti. Reikia greit 
veikti padėčiai taisyti. Kaip gi čia yra, 
kad milijonai jaunų vyrų yra paimti į 
kariuomenę, kad mums reikia daugiau 
karui reikmenų ir tuo pačiu sykiu auga 
bedarbių skaičius? Juo greičiau ši pro
blema bus išrišta, tuo bus sveikiau.

Vėl Klabina Duris
New Yorko “Herald Tribune” kores

pondentas Londone, Mr. Eric Hawks, 
praneša savo dienraščiui, kad Londono 
spauda, kuri per savaitę laiko buvo “gan 
rami,” dabar ir vėl pradėjo statyti klau
simų: “Kada bus atidarytas 2-sis fron
tas?” Dauguma Anglijos laikraščių, 
reikšdami mintis milijonų gyventojų, 
reikalauja, kad antrasis frontas būtų 
atidarytas tuojau, ne vilkinant. Laikraš
čiai supranta, kokioj pavojingoj padėtyj 
stovi Jungtinių Tautų reikalai. Jie su
pranta, kad jei Rytų Fronte vokiečiai 
pasiektų savo pasibrėžtų laimėjimų, tuo
met visa Jungtinių Tautų viltis laimėti 
karų būtų silpna.

Dėl antrojo fronto atidarymo, sako 
Anglijos spauda, reikia viskas rizikuoti, 
nes tai vienintelis būdas sumušimui prie- v so.

Iš Tikrųjų, Dalykai Ne Koki
Didelis Jungtinių Tautų šalininkas, 

kolumnistas Raymond Clapper, rašo per
eitų pirmadienį apie Atlantiko Čarterį ir 
jam užduotų smūgį. Šis žurnalistas žy
mi, kad, normaliu laiku, metinės Atlan
tiko Čarterio sukaktuvės, būtų svarbus 
moralinis veiksnys. Bet ateinančios iš 
Indijos žinios tų viskų nustelbė.

Mr. Clapper, netiesioginiai, kaltina dėl 
to Anglijos politikus, kurie prileido to
kiai padėčiai Indijoje įvykti, kokia yra. 
Kalbėjimas apie tautoms suteikimų lais
vės, bet tuo pačiu sykiu šaudymas žmo
nių, kurie už tautinę laisvę kovoja, ne
susiderina. Rašytojas žymi, jog tas, kas 
dedasi Indijoje, paliečia ne tik Angliju, 
bet visas Jungtines Tautas. Tas viskas 
užpila ant Ašies malūno daugiau van
dens, tas viskas meta į ugnį daugiau 
aliejaus.

Panašiai, tik griežčiau ir ryškiau, pa
sisakė ir Amerikos Komunistų Partijos 
Nacionalis Komitetas savo pareiškime, 
kuris tilpo “Laisvėje” iš rugpj. 17 die
nos. Šitaip Jungtinių Valstijų komunis
tai pareiškė:

“Šiuo krizio momentu, kuomet visos 
žmonijos ateitis yra padėta ant svarsty
klių, mums prieš akis atsistoja tragingi 

• j įvykiai Indijoj. Mūsų Jungtinių Tautų 
ginkluotos jėgos šiame kryžkelės punkte 
turėtų naikint japonus, turėtų įkvėpt ir 
organizuot Indijos žmones gint savo 
kraštų nuo užpuolimo ir pavergimo iš 

(Ašies pusės, bet vietoj to dabar šios jė
gos atkreipė savo šautuvus prieš Indijos 
žmones Bombay miesto gatvėse. Tai ne 
japonai miršta ties Indijos siena; tai

“Mes turime kirst smūgius priešams, 
ne mūsų draugams Indijoj, kurie nie

kio daugiau nereikalauja, kaip tik teises 
patiem susiorganizuot kovai petys petin 
išvien su mumis prieš bendrąjį mūsų 
priešų ir įkūnyt savo teisę — sukurt sau 
tautinę laisvę.”

o

Rudojo Žvėries Nelaisvėje
“Vilnis” rašo:
“Chicago Daily Times (rugpjūčio 13) 

cituoja sekama iš vieno Berlyno laikraš
čio: .

“ ‘Tuščiame vienos įmonės trobesyje 
aplankiau kempę, įkurta lenkams darbi- 

nkams. Ir vyrai, ir moterys atžymėti 
nkaisĮ keturkampiu geltono audeklo 

šmoteliu ant krūtines kairėj pusėj. Po 
darbo valandų lenkai leidžiami išeiti iš 
dirbtuvės. Bet jiems uždrausta eiti į 
viešas Įstaigas. Jiems neleista klausyti 
Vokietijos armijos pranešimų ir kitų 
svarbių pranešimų.’

“Taip gyvena lenkai darbininkai Vo- 
etijoj. Žinoma, jie sugaudyti Lenkijoj 
atgabenti prievarta Vokietijon. Jie 

rba, pavaduoja vokiečius išvarytus ka- 
i frontan, bet jie neturi jokių žmogaus 
siu, laikomi kaip gyvuliai.
“Taip naciai elgiasi ne vien su lenkais, 
tt su visų okupuotų kraštų darbinin

kais, atvarytais Vokietijon dirbti. Lietu
viu irgi yra sugaudytų ir atvarytų Vo
kietijon. Germantas-Meškauskas, Kubi- 
liųnas ir kiti nacių batlaižiai padeda na
ciams gaudyti lietuvius ir gabenti Vo- 
kiętijon, kur net gi neleidžiama namuo- 

gyventi, bet laikoma dirbtuvių trobė- 
ose.
Pačioje Lenkijoje, nežiūrint nacių te-

n 
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ki 
ir 
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be

se 
siu

roro, eina slaptas organizavimasis. Ne
seniai slaptai išvežtas iš Lenkijos darbi
ninkų ir valstiečių organizacijos progra
mas. Tas programas nusako po karo 
Lenkijoj žemės reformų, nacionalizacija 
gaįnybos priemonių, teisima lenkų, kurie 
padėjo naciams terioti okupuotus lenkus.

Anlrni bntrAi n nnvnvzini' f-nvnvn .T 10‘Lenkai kovoja, neveizint teroro. Jie 
rengiasi nutrenkti nacių jungų.

“Taip ir lietuviai. Kuomet Meškaus- 
ir Kubiliūnai dirba Hitlerio bernams 

Lietuvoje, ir kuomet Amerikos tūli lie
tuviai padeda naciams jų propagandų 

eisti, Lietuvos valstiečiai ir abelnai 
Lietuvos žmonės ruošiasi nusitrenkti na- 

jungų.”

6,000,000 Vergų Vokietijoj
Ąlr. Emanuel Perlmutter surinko ži- 

, kad nacių Vokietijoj yra per šešis 
milionus iš kitų šalių suvežtų žmonių, 
kuHe dirba vergų padėtyj. Jie dirba 
sunkiausius darbus, jiems neva moka al
gas, bet tos algos tokios mažos, kad pi
nigų ir drabužiams neužtenka. Jie mirš
ta dūkstančiais!

Kiek mus pirmiau pasiekė žinios, tai 
iš Lietuvos vienu kartu į Vokietijų buvo 
išvežta per 60,000 
ve r 
ten 
jau 
sav 
juos

ka

skl

cių

nių

jaunesnių lietuvių 
stiniems darbams. Aišku, kad jų yra 
šimtai tūkstančių. Tūkstančiai iš jų 
niekados negrįš į Lietuvą, nematys 
šalies, savo giminių ir draugų, nes 
naciai užkankins.

o

Sovietų Žmonės Stebisi
Sovietų Sųjungos žmones pasiekė Ken- 

net|h Crawfordo radio kalba iš Washing
ton d ir Mr. Quentin Reynolds’o iš Lon
dono. Abi kalbos buvo, kaip viena. Abu 
radįo komentatoriai 
“pr

surado šimtus
■iežasčių” pasiteisiųti, kodėl Anglija 

ir Amerika neatidaro antro fronto prieš 
Hitlerį Europoj.

Tos kalbos iššaukė pasipiktinimų So
vietų šalyj. Amerikietis korespondentas 
iš Maskvos rašo, kad Sovietų valdžia, 

ida ir radio stengiasi palaikyti žmo- 
tvirtų ūpų už karo laimėjimus. Bet 
sunku, kada Sovietų žmonės pasi- 
to apie išlepimus Amerikoj, kuo
jų moterys ir vaikai turi su ginklu 

tis fronte už jų ir mūsų laisvę.

Hit

spa 
nių 
yra 
ska: 
met 
kau

“Rudieji smogikai,” “rud- 
marškiniai,” “rudasis tėro- 
ras,” — šiuos žodžius . lietu
vis visuomet ištardavo su 
panieka ir neapykanta. 
Lietuvis žinojo, kad “rudie
ji” nori pagrobti jo žemę ir 
jį Patį pavergti. Lietuvis 
ne kartų girdėjo apie vo
kiškų fašistų žvėriškumų 
ir su nerimu žiūrėdavo į 
Lietuvos vakarų siena. Ir 
štai 1941 metų birželio 22 
d. “rudieji” įsiveržė į mū
sų taikingų šalį. Ugnies ir 
plieno kruša pasipylė ant 
Lietuvos miestų ir kaimų. 
Bombomis ir kulkosvaidžių 
šūviais įsismaginę žudikai 
sutrempė Palangos vaikų 
stovykla ir sadistiškai gė
rėjosi sudraskytais vaikų 
lavonais.

Pirmomis Lietuvos oku
pacijos dienomis šie žvėrys 
masiniai žudė Lietuvos gy
ventojus: kiekvienas maši- 
nų-traktorių stoties darbi
ninkas buvo jiems priešas; 
kiekvienas lietuvis valstie
tis gavęs iš Tarybų val
džios žemės—priešas; kiek
vienas darbininkas, kuris 
prie Tarybų valdžios vado
vavo įmonės gamybai — 
priešas. Ir sužvėrėję dviko
jai šaudė, korė ir kankino 
be atodairos.

Lietuvos likimas atsidū
rė išsigimėlio vokiečio Ren- 
telno ir jo padėjėjų ranko
se, rankose galvažudžių, 
kurie apsvaigo nuo žmonių 
kraujo per 8-rius savo vieš
patavimo metus pačioje 
Vokietijoje, kurie nenumal
šino savo troškulio lenkų, 
belgų, prancūzų, norvegų, 
jugoslavų, graikų ir kitų 
Europos tautų krauju. Jie, 
tie . profesionalūs krauge
riai jau virš metus valdo 
Lietuvų. Po triukšmingų 
gaivališkų skerdynių, prasi
dėjo sistemingi Lietuvos 
gyventojų žudymai. Be žu
dymo iš pasalų,. okupantai 
pradėjo organizuoti teismų

tikras del savo rytdienos.
Kartu su smurtu ir žu

dymais, prasidėjo Lietuvos 
apiplėšimas. O k u p a n tai 
pradėjo gabenti iš Lietuvos 
į Vokietijų kų tik sugrieb
dami: duona, įvairių žalia
vų, sustabdytų įmonių 

'įrengimus ir kt. Nutilo fa
brikų sirenos. Lietuvoje 
veikia tik tokios įmonės, 
kurios aptarnauja vokiečių 
vaikžudžių armija. Pui
kiausias “Maisto” fabrikas 
perdirba lietuvių išaugintų 
gyvulių mėsa, bet jo gami
nių lietuvis neragauja — 
viskas atitenka vokiečiams. 
Žaliavos pramonei nėra. 
Labiausiai k v a 1 ifikuotus 
d a r b i n i nkus okupantai 
stengiasi išgabenti į Vokie
tija. Lietuva jie stumia at
gal,’paverčia ja atsilikusia 
kolonija, kurios gyventojai 
turės pristatyti “aukštes
nei rasei” žaliavų ir maisto 
produktus. Apie šiuos oku
pantų planus viešai pasisa
kė vokiečių ūkio ministers 
Funkas. Jo pareiškimas bu
vo atspausdintas “Berliner 
Lokalanzeiger” laikraštyje 
1941 m. spalių 14 d. Fun
kas nesivaržydamas pareiš
kė, kad Ostlande — Rytų 
krašte jie gražinu darbi
ninkus iš miestų į kaimus.

Viskas kų lietuviai yra 
sukūrę: fabrikai, gamyk
los, lietuviška miesto kul
tūra — turės išnykti. Lie
tuvis darbininkas turės 
trauktis atgal į kaimų ber
nauti atgaivintam dvarpo
niui ar vokiečiu kolonistui. 
Lietuva turi grįžti į vidur
amžį, — toks yra okupan
tu noras. Valstietis neturi 
teisės naudotis savo darbo 
vaisiais: visus žemės ūkio 
gaminius jis turi pristatyti 
'okupantams, — to reika
lauja iš jo veikia Lietuvo
je vokiškųjų okupantų įsta
tymai.

Per Kauno radijų kovo 9

dešimtojo amžiaus paver
gėjai.

Lietuvos miestuose vieš
patauja skurdas ir badas. 
Daugumas darbininkų—be
darbiai. Dirbantieji gauna 
grašius, o pragyvenimo 
produktų kainos pasakiš
kos. Bujoja spekuliacija. 
Pagal korteles miestų gy
ventojai negauna produktų 
net gyvybei palaikyti. Ko
vo 8 d. per Kauno radijų 
kalbėjo viešojo maitinimo 
valdybos viršininkas, mūsų 
tautos išdavikas, kaž koks 
vokietpalaikis Janulis, ku
ris nedrįso viešai pasakyti, 
kiek produktų žmogus gau
na. Jis tik pareiškė, kad 
“gyventojai gauna produk
tų tiek, kiek paskirstoma, 
o paskirstoma tiek, kiek 
yra”. Bet kiek gi yra, kiek 
gali likti Lietuvos gyvento
jams, kada viskų atima 
okupantai, o trupinius su
renka jų batlaižiai? Lietu
vos gyventojus kankina ba
das, šaltis, epideminės li
gos. Dėmėtoji šiltinė, kuria 
okupantai atnešė į mūsų 
kraštų, jau nuvarė į kapus 
šimtus lietuvių, kuriems 
nebuvo suteikta jokia me
dicinos pagalba.

Išbadėję ir suvargę mū
sų krašto žmonės varomi į 
priverčiamus darbus.

Užsimoję paversti Lietu
vų savo kolonija, fašistiš
kieji okupantai praminė 
mūsų puikųjį m y 1 i majį 
Kaunu “kadaise buvusios 
mažos valstybėlės sostine 
Kauen”; mūsų gražųjį Ne
munų — vokiškuoju “Mėm
ei.” Ir pagaliau okupan
tai atėmė iš mūsų šventąjį 
mums Lietuvos vardų. Lie
tuvų jie pavadino Ostlandu 
— vokiečių rytine sritimi.

Nuo 1941 m. birželio 22 
d. kenčia Lietuva šiuos pa
žeminimus. Bet lietuviai 
nesuklupo prieš pavergė
jus. Lietuviuose atgimė sa
vo prabočių — narsiojo

Vėliausias paveikslas Gandhi’- 
žio, indusu lyderio, kuris šiuo 
metu yra anglu nelaisvėje.

okupantams — sukils į ko
vų visa lietuvių tauta ir, 
Raudonosios Armijos pade
dama, sunaikins okupan
tus, išvys juos iš šventos 
savo žemės!

Waterbury, Conn.
Labai Svarbus Vakarinis 

Piknikas
Lietuvių Komitetas Apgyni

mui Amerikos, kuris yra suor
ganizuotas iš 17-kos draugijų, 
rengia pikniką. Piknikas įvyks 
rugpjūčio 22 dieną prie mė
nulio šviesos (moonlight), tai 
yra, šeštadienio vakare. Visas 
pelnas nuo pikniko skiriamas 
Sovietų Sąjungos medikalci 
pagelbai ir Chinijai.

Piknikas įvyks gražioj vie
toj, Lietuvių Parke, už Lake
wood. Kalbės miesto majoras 
Scully, J. Stanislovaitienė ir 
Sovietų Sąjungos konsulas iš 
New Yorko.

Todėl rengimo komisija rū
pinasi ir kviečia visus Water- 
burio gyventojus ir apylinkės 
lietuvius skaitlingai dalyvauti 
ant šio pikniko, kad būtų ga
lima sukelti finansų šiems 
svarbiems reikalams. Atsimin
kime gerai, kad Sovietų Są
junga ir Chin-ija kovoja už vi
so pasaulio demokratiją, kad 
fašistinį baisūną nugalėjus. 
Šiandien visa Europa kenčia 
baisų vargą nuo fašistų, jų

Tręčiad., -RiugpjūČio 19, 1942

<

komedijas, teikiančias žu
dynėms neva teisėta pobū
dį. Vokiškų fašistiškų teis
mų nutarimu buvo viešai 
pakarti trys geriausiųjų 
Lietuvos sūnų — draugai 
Vladas Baronas, Alfonsas 
Vilimas ir Albertas Slap- 
šys; buvo sušaudyti 42 did
vyriai, kovotojai už Lietu
vos išlaisvinimų; neseniai 
vėl pasiekė lietuvius skaudi 
žinia — viso pasaulio pra
keiktieji pavergėjai atėmė 
iš mūsų tautos dar 37 bran
gias gyvybes. Lietuvos 
žmonės kankinami kalėji
muose ir koncentracijos 
stovyklose. Niekas nėra

d. lietuviams valstiečiams 
buvo paaiškinta, kad jeigu 
jie išmaino kiaušinį į deg
tukus ar šmotelį duonos į 
druska, — jie yra tautos 
išdavikai ir pareikšta, jog 
mainai yra ne tik nusikal
timas, bet ir išdavystė, už 
kų valstiečiai bus negailes
tingai baudžiami. Valstie
čiams taip pat buvo pagra
sinta, kad už neatidavimų 
okupantams produktų jie 
bus išvyti iš savo ūkių, ši
taip elgdavos ir viduram
žių ponas, kuris nuplakda
vo ar išvydavo baudžiau
ninkus už baudžiavos ne- 
ėjima. šitaip elgiasi ir dvi-

Kęstučio ir Vytauto Di
džiojo kovinga dvasia. Ne
bodami žiaurumų, šaudy
mų ir kartuvių, lietuviai 
patrijotai - partizanai kovo
ja su okupantais ir kenkia 
jiems, kur tik gali. Su
pjaustyti telefono laidai, 
padegti sandėliai, dvokiąs 
okupanto lavonas griovyje 
ties kryžkele — visa tai — 
šventas partizanų kerštas.

Artėja valanda, kada ir 
lietuviai su ginklu rankose 
atkeršys fašistiniams pa
vergėjams, plėšikams ir 
žmogžudžiams. Nieko ne
bus pamiršta. Galingu šū
kiu — mirtis vokiškiems

tarpe ir mūsų giminės Lietu
voj. Jeigu Hitleris ir jo šaika 
nugalėtų Sovietų Sąjungą, tai 
ir mes Amerikoj negalėtume 
ramiai gyventi, nes priešo lėk
tuvai pultų mus, naikintų mū
sų miestus, fabrikus, dirbtu
ves ir žmones, kaip jie daro 
dabar Sovietų Sąjungoj.

Todėl, visi, kas tik myli de
mokratiją, laisvę, žmonišku
mą, esate prašomi atsilankyti 
į šį pikniką! Atsiminkite, kad 
piknikas įvyks šeštadienį, va
kare, rugpjūčio 22 dieną.

Vienas iš Komisijos.

FAŠISTAI JAU MAŽIAU 
NUSKANDINA TALKI

NINKŲ LAIVŲ

Vaizdelis iš Mūšių Mokyklos Didžiojoj Britanijoj; paveikslas parodo, kaip britai 
saugoja savo pakraščius nuo galimų priešo užpuolimų.

Praeitą savaitę fašistai 
nuskandino tiktai septynis 
Jungtinių Tautų prekinius 
laivus, tai mažiau negu bet 
kada per paskutines 16 sa
vaičių.

Chungking. — Japonai 
per kelias savaites išžudė 
daug chinų jaunuolių Kin- 
hua ir Chuhsien apskričiuo- 
se, nužiūrėdami, kad tie 
jaunuoliai — japonų prie
šai.

Carribean Uostas. — Fa
šistų submarinai nuskandi
no jau dvyliktą Brazilijos 
laivą amerikiniuose vande
nyse.

Rochester, N. Y., rugp. 
14. — Potviniai išvijo 500 
žmonių iš namų Montour 
Falls ir Millport miesteliuo-
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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?

IMTO HiFn

Mergaitės Laiškas Iš 
Nacių Vergijos

Rašo Studente
Nelabai toli j rytus nuo 

Lietuvos, tarpe Smolensko 
ir Briansko, randasi vidu
tinio dydžio miestelis Or- 
džonikidzegrad, pirmiau va
dinamas Bežica.

Skaitydami laikraščius ir 
klausydamiesi per radiją 
perduodamas žinias iš ru- 
sų-nacių fronto veikiausia 
neesate matę nei girdėję 
minint to mažo miestelio 
vardą. Paprastai praneši
muose paminima, jog tas ir 
tas atsitiko “Briansko fron
te” ir viskas.

Bet ir ten gyveno žmonės, 
kūrė ateitį, auklėjo šeimy
nas, tikėjosi laimės, nes pa
tys buvo šeimininkai savo 
likimo. Taip buvo iki naci
nė pavietrė užplūdo Sovietų 
Sąjungą keturiolika mėne-

Briansko Fi ontas šian
dien barbarų okupacijoje. 
Sunku įsivaizdinti, kas ten 
dedasi. Okupuotų kraštų 
gyventojų kančios pilnai pa
aiškės tik nušlavus nuo že
mės veido piktuosius naci
nius barbarus. Kolei kas, 
tik retkarčiais ir tai tik po 
mažytį trupinėlį tikrojo 
vaizdo teprasiveržia pro na
cių cenzūrą, kas dedasi vi
duje okupuotos teritorijos.

Mums gerai žinoma, kad 
netik Sov. Sąjungoje, bet 
daugelyje kitų Europos 
kraštų partizanai, kovoto
jai prieš nacinius plėšikus. 
Tūkstančiai jų žūsta, bet 
visų kovotojų negali išnai
kinti nė jokia tamsybės jė
ga. Partizanai dažnai per
eina nacių linijas iš vienos 
pusės į kitą. Jie informuoja 
Raudonąją Armiją ir Sovie
tų vyriausybę, kas dedasi 
nacių okupuotose dalyse.

Ir štai vėl prieiname prie 
to mažojo miestelio — Or- 
džonikidzegrad.. Intercon- 
tinent News agentūra šiom 
dienom praneša širdį ve
riantį įvykį Briansko fron
te. Tiksliaus pasakius—Or- 
džonikidzegrade.

Būrys partizanų žvalgų 
perėjo nacių frontą iš už
pakalio ir pasiekę Raudo
nosios Armijos eiles prida
vė laišką, rašytą jaunos 
merginos savo motinai, pa
silikusiai Ordžonikidzegrad 
miestelyje, kada ją ir dau
gybę kitų jaunuolių naciai 
barbarai išvežė Vokietijon 
praeitą rudenį. Laišką iš- 
versiu žodis-žodin, nes sa
vaip atpasakojus jis nusto
tų vertės. Tikrenybėje, kad 
atpasakoti šios jaunuolės li
kimą, reikėtų turėti geni
jaus gabumus. Štai laiškas:

“Brangioji Mamyte! į
“Nežinau ar šis laiškelis 

pasieks jumis, ar ne. O gal 
jau nei vieno jūs nebėra gy
vo? p

“Atsimeni, kai mus suė
mė ir kada paskutinį kartą 
matėmės? Dvi dieni mus iš
laikė koncentracijos stovyk
loje netoli Briansko. Paskui 
vežė 12 dienų prekiniuose 
vagonuose kaip galvijus. 
Kelyje nedavė nei šmotelio 
duonos. Kaip aš nenorėjau 
išvažiuoti! Dėdė irgi pata
rė priešintis. Bet tu, Mamy
te, sakei, jog jei atsisaky
siu, tai jie visus jus išžu-
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Jūs, be abejo, jau perskaitėt knygelę 
Kovotojų Balsas Dėl Liefuvos Laisvės.

Nepadėkite jos. Patarkite savo draugam 
ją perskaityti, parduokite kopiją. Lai kož
nas lietuvis sužino tėvynės padėtį!

varininkas 
uo tamsos

dys. Dabar p 
jog šimtą kartu geriau bū
tų buvę ant vietos žūti, ne
gu susilaukti to... (

“Pasiekus Cologne (Vo
kietijoje) mus visas tuo- 
jaus išstatė viešam
pardavimui ant licitacijos. 
Pirko mus kas norėjo ir kas 
daugiaus pasiūlą. Mačiau, 
kaip sesutę Marusią atpir
ko kokis buožė vokietis, bet 
dar nesužinojau, kur ji da
bar randasi. Mane ir atpir
ko tūlas senis 
ir dabar dirbu
iki tamsai. Pirktas verges 
naciai laiko prasčiau negu 
naminius galvijus. Iš manęs 
nuolatos tyčiojasi ir užgau
lioja. Dėlto bijausi ir koją 
iškelti iš savo palapinės.

“Nepyk, MamVte, kad aš 
taip rašau. Tai tikra teisybė 
ir aš jaučiuosi parduota 
vergijon visam gyvenimui. 
Laiminga Tania, 
neišvežė.

“Lik sveika, Mamyte. Ta
vo duktė Olga Selezneva.

“Gegužės 3, 1942.”
Dar kartą pe 

Olgos laiškutį ir 
kite:

Kas būtų, jeigu Jungtinės 
Tautos

kad jos

rskaitykite 
pasvarsty-

utų prieš

ėmė viską,

meski- 
pagelbėti 

Selezne- 
kitų to-

ų šį karą? 
gailime padė

ti, kad priskubinti pergalę 
demokratinių ta 
nacinę ašį?

Ar jau padar< 
ko iš mūsų reikalauja val
džia, ko reikalauja pats 
žmogiškumas? Jei dar ne, 
tai be atidėliojimo 
mės darban, kad 
išsilaisvinti Olga 
vai ir milionams 
kių.
Pagaliaus, akyvaizdoje šių 

faktų, ką jūs manote apie 
tuos lietuvius išgamas, ku
rie dar taip nesenai šaukė 
“Three Cheers f 
(“Naujienų” ang^ 
das) ir tvirtino, 
“naujai perdirb 
(pačios “Naujien

or Hitler” 
iškas prie- 
kad naciai

os”).

Garsaus Sovietų Autoriaus 
Motiną Užmušė Naciai

idos agen- 
ai pranešė 
d motiną 
, jautriai 
imtąjį Do-

Amerikinė spa 
turą (UP) nesenį 
iš Maskvos, ka 
Michail Šolokovo 
aprašiusio savo g 
ną, užmušė naciai atakose 
iš oro ant autoriaus gimto
jo kazokų kaimo 
sančio Dono upės

Šolokovas, kur: 
dalį savo gyvenimo praleis
davo kaime, kur 
ir rašė tarp sav 
neseniai išvykęs 
vos ir menama 
nors fronte.

Komunistinio 
laikraštis, praneš 
pie Šolokovo mot 
pažymėjo, kad seni kazokai, 
moterys ir vaikai valė nuo 
laukų javus ir ganė bandas, 
kuomet ginkluotas vokiečių 
jėgos gaujomis apspito Do
no Klonį. Visi sveiki jauni 
vyrai yra armijoj.

Pamatę ateinant įsibrio- 
vėlius, kazokai pradėjo pa
deginėti savo, naįmus, tvar-

Veshki, e- 
klonyje.

s didesnę

jis gyveno 
d žmonių, 
iš Mask- 
esant kur

Jaunimo 
adamas a- 
inos mirtį,

Los Angeles miesto CIO narių, kurie tarnauja Dėdės Šamo kariuomenėje, žmonos, 
susirinkusios j posėdį ir nutarė reikalauti, kad būtų atidarytas antrasis frontas Eu
ropoje. Jos, beje, priklauso CIO Moterų Auxiliary organizacijai.

Naujos Anglijos Moterų 
Sąryšio Žinios

Nuo šio trečiadienio lieka 
tik kelios dienos iki rugpjūčio 
23-čios. Tai diena, kurios mū
sų apylinkės draugės, intere
singai laukia.

Eilėj praėjusių metų gyve
nimo aplinkybės buvo palan
kesnės, prieinamesnės dauge
liu atžvilgių.. Mes, draugės, 
turėjom palankias aplinkybes 
abelnam prisirengimui prie 
mūsų metinių piknikų, tai mes 
visos gerai žinom, šiuo mo
mentu, esant mūsų šaliai kare, 
mūsų šalies, kaip kad ir eilė
je visos pažangios žmonijos 
šalių, visos jėgos atsuktos ko
vai prieš Ašies pasimojimą su
naikinti laisvę, kultūrą, žmo
gaus teises. Prieš barbarizmą, 
kuris atnešė neapsakomas 
kančias žmonijai.

Šiuo svarbiu istoriniu mo
mentu pareigos padidėja kiek
vieno žmogaus, >kuri-kuris at
jaučia, pažįsta pasiaukojimą 
visų jau aktualiai paliestų 
žiaurios kovos; kiekvieno, ku
ris permato svarbią rolę Jung
tinių Tautų šioj baisioj kovoj; 
kiekvieno, kuris nesvyruojan
čiai įsitikinęs, kad Jungtinės 
Tautos turi laimėti ir laimės 
šią kovą.

Todėl šiuo momentu kiek
viena sąmoninga moteris taip
gi aiškiai žino, kad mūsų pa
reigos šios kovos laimėjimui su 
kiekviena diena auga, jog mes

tus ir klėtis, ir vyti tolyn 
savo galvijus ir arklius dul
kėtais keleliais, vildamiesi 
išvaryti į saugią vietą.

Laikraštis taipgi prane
ša, jog Natiek Zaremba, 
moteris Kazokų Partizanų 
grupės narė, kuri tankiai 
pati viena pravesdavo už
puolimus užpakalyje vokie- 
čių linijų, padėjo gyvastį 
kovoje su vokiečių oficieriu, 
kurį jinai norėjo pasmaug
ti.
Apie motiną šolokovo mes 

šiuo tarpu daugiau žinių ne
turime, tačiau žinome, jog 
jinai turėjo būti viena iš 
kilniausių pasaulyje, jeigu 
davė Sovietų šaliai ir pasau
liui tokį sūnų, kokiu yra 
liaudies pamylėtas “Ir Ty
kiai Teka Donas” knygos 
autorius.

Floridoj steigiama šešios 
kempės, kuriose uždarys 
užsikrėtusias ligomis pro
stitutes.

su

tu-

turim būt pasirengusios 
kiekviena diena pasiimti 
dėsnį skaičių pareigų. Tai 
rėdamos mintyje, plėskim sąvo 
darbuotę abelnai.

Turint šiuos klausimus min
tyje, žinokim, draugės, kad ir 
mūsų metinis piknikas šį ijne- 
tą yra svarbesnis už praėju
sius. Turėdamos tai mintyje, 
surasime būdus jame dalyvau
ti ir prisidėti jo pasekmių gu- 
mui net tos, kurioms sąlygos 
neleistų dalyvauti.

Apie Ką Turėtum Pasitari;! 
Ir Kaip Padėti?

Finansiniai padėkim - pa- 
remkim Sovietam pagalbos 
medikalį fondą. Amerikos 
Raudonąjį Kryžių ir Brookly
no mezgėjų vilnų fondą. Drau
gės, kurios iš kolonijų jau ne
galėsit surasti būdo atvyki
mui piknikan į Montello, tai 
parinkusios tarp draugių 
iš iždų prisiųskit

ar 
aukų virš 

paminėtiem ,tikslam E. Beniu- 
lienės antrašu, 16 Bunker 
Ave., Montello, Mass.

Žodis Brooklyno Mezgėjų 
Reikale

. Kaip matom iš pranešimų 
spaudoj, ten draugės stebėti
nai daug energijos sudėjb ir 
sudeda mezgimui svederiu-ko
jinių kąriuomenei. Jos aukau
ja laiką, energiją, bet vilnos 
jom kainuoja daug pinigų. 
Mūsų apylinkėj mezgimas ne
įsisiūbavęs visai, tad įbes, 
draugės, atsiliepkim šiltai, en
tuziastiškai į mūsų nekuriu 
draugių pakeltą puikią mintį 
paremti finansiniai brooklynie- 
čių vilnų fondą. Gražiai mes 
tai galime padaryti su pastan
gomis kolonijų draugių, tik 
noširdžiai pabandykim.

Svarbu Pasitarti Skubiais 
Dienos Reikalais

Pikniko laike yra kiek sun
kiau turėti skaitlingesnį, il
gesnį pasitarimą, nes daugu
ma, ypatingai vietos draugių 
yra 'užimtos įvairiom parei
gom. Todėl Sąryšio Komitetas 
prašo, kad draugės darbuoto-

at- 
Tas
var- 
ika-

jos iš kolonijų pasistengtų 
vykti apie 12 valandą, 
duos gana laiko pasitarti s 
biais mūsų darbuotės re 
lais.

Lauksime nuo draugių nuo
širdaus, kooperatyvaus atsilie
pimo. S.

Aktorė Marlene Dietrich 
gavo iš J. V. Iždinės $pe- 

dau- 
giausia karo bonų parda
vęs asmuo šioje šalyje. Mar
lene yra vokiečių kilmes.

cialį požymį, kaipo

Gaudami pėdę neužmirškit 
savo šalies reikalus — pir 

kite bonus ir štampas.

e ir

FOR ą

Herojai Nesišvaisto 
Savo Titulu

Užėjo herojų gadynė. 
Žmonės užsidegę jiems pa
garba, greit juos pamyli. 
Bet... Tikras herojus tan
kiausiai kukliai skendi to
limesnėse pareigose nejieš- 
kodamas už savo herojizmą 
jokių atlyginimų, ar malo
nių o vardan jų visoki šel
miai apgaudinėja žmones.

Tik pereitą savaitę iškilo 
viena iš daugelio įdomių, 
jau seniau daugelyje vietų 
kartotų apgavysčių, kur 
merginos atidavė savo mei
lę, o jų tėvai pinigus neva 
herojui, kuriuomi persista
tė (paprasčiausia šelmis.

Tūlas apie 30 metų vyras 
Richard Thomas Rollins pa
sisuko prie vienos gerašir- 
dingos šeimos N. Carolinoj, 
sakydamas esąs ką tik išsi- 
gelbėjęs nuo laivo, kurį tris 
kart torpedavę submarinai. 
Žinoma, šeima ir ypatingai 
gražuolė duktė juomi susi
domėjo ir svetingai priėmė.

Už keletos dienų jis taip 
sau pripuolamai prisiminė, 
kad laivynas pasiūlė jam 
komisiją, bet jis turėsiąs at
sisakyti, nes neturįs ištek
liaus uniformai. Aišku, ge
ri žmonės, turėdami pinigų, 
neturėjo jėgų atsakyti “he
rojui” tokios laimės. Grei
tai gražuolės tėvas su bro
liu parūpino naujam pažįs
tamam pinigus uniformai, o 
jis ir pasidabino “vyres
niuoju leitenantu.” Po to jis 
dar gavinėjęs pinigų specia- 
liams “lavinimosi kur
sams.”

Kada ten slaptoji policija 
pradėjo minti jam ant kul
nų, jis pasprukęs į New 
Jersey, kur taipgi sekę du 
su pinigais surišti roman
sai. Čionai jis gavęs net tris 
“pakėlimus” į aukštesnį 
laipsnį. Pakėlimai vis atei
davę gražiame laiške, adre
suotame “leitenantui Rol- 
linsui.”

Gal dar ne viena mergu
žėlė būtų atidavus širdį, o 
jos tėvas josios pasogą 
smarkiai “kylančiam laips
niais” vyrukui/ jeigu tikras 
kariškis nebūtų jam pažiū
rėjęs gerai į dantis, o tas 
neturėjęs falšyvų dantų. Ži
nodamas laivyno taisykles, 
kariškis patyrinėjo ir taip 
pasibaigė “leitenanto Rol
lins” karjera— “nusirolino” 
į Atlantic City už grotų.

Su besišvaistančiais hero- 
jizmu nežinomais vyrais 
merginom reikia apsižiūrė- i 
ti. M.

»>

Moterys Turi "Pasau
linį Darbą”

Moterys dabar turi “pa
saulinį darbą” išmokti, ką 
reiškia būti pilietėmis de
mokratijoj, pareiškė Elea
nor Roosevelt, šalies prezi
dento žmona, kalbėdama 1,- 
500 Hunter Kolegijos mer
ginų studenčių rugpjūčio 
12-tą, New Yorke. Jinai pa
brėžė svarbą moterims da
lyvauti nominaciniuOse bal
savimuose ir abelnai daly
vauti valdžioje daugiausia, 
kiek galima. Ir, sakė ji:

“Žinokite, už ką balsuo
jate ir kodėl, už ką jūs ko
vojate ir kokiu budu, ir ko 
jūs siekiate po to. Jeigu 
mes nesužinome, už ką mūs 
vaikinai kariauja, mes juos 
apleidžiame.”

Kalbėdama apie pokari
nes problemas, Mrs. Roose
velt sakė, kad atsinešimas į 
pokarines rasių, politines ir 
ekonomines problemas turi 
būti tarptautinis ir kad jau 
šiandieną mūsų karinis vei
kimas turi būti surištas su

Rochester, N. Y
Iš Rochesterio Mezgėjų 

Veikimo

Mes dirbam, kiek tik ga
lim. Rugpjūčio 8 turėjom pik
niką dėl vilnų fondo. Piknikas 
pavyko labai gerai, nors oras 

'buvo labai blogas, lijo visą 
dieną. Publikos buvo neper- 
daugiausiai, bet visi buvo nuo
širdūs. Turėjome . svečių iš to
limų miestų. Viešnia buvo S. 
Sasna, iš Brooklyno, kurią pri
statėm prie darbo. Mat, pas 
mus turi visi dirbti, jeigu nori 
valgyti. Turėjom svečią net 
iš Baltimorės, William Urbo
ną, kareivį. Jo kempė netoli 
Rochesterio, tai atvažiavo pa
sisvečiuoti.

Svečias Mr. Walden Moore, 
profesorius Rochesterio Uni
versiteto, pasakė trumpą pra
kalbą, kuri visiem labai pati
ko. Profesorius Moore yra no
minuotas į kongresmanus ant 

»<>]
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8199
Praktiška suknelė būsimai 
motinai. Forma gaunama nuo 
12 iki 40 dydžio.
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nų. Mes turime dvi grupes 
mezgėjų: lietuvių ir turtin
gesnės klasės žydų tautos. Jos 
mezga skyrium nuo mūsų, bet 
ši auka eina pusiau visom. 
Mes gražiai su jom kooperuo- 
jam. Visos dirbam, kiek tik 
galim, kad tik daugiau galėtu
me pagaminti šiltų drabužių 
kovotojams Rusijos ir visų tai- . 
kininkų.

Per mezgėjas dėl Rusijos 
vaikučių surinkta $49.14 au
kų.

Praeito pusės meto raporte 
nepažymėjau, kiek buvo nu- 
mezgęs “dačes” skyrius. Jos 
ima nuo mūsų vilnas ir su
grąžina numegstus daiktus.

Jos pridavė 43 svederius, 19 
porų kojinių, 6 poras piršti
nių, 1 šaliką.

Mary Lesik — 10 svederiu, 
12 kepurių.

Telksnienė — 2 svederiu, 1 
p. kojinių.

Velykių Lailutė — 1 svede-

Labai visų atsiprašau už .. 
klaidą.

L. Bekešiene.
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pasiruošimu ateičiai.
Kada vyrai sugrįš iš ka

ro, sakė Mrs. Roosevelt, jie 
turi teisę prie tam tikro 
darbo, kurį jie paliko išei
dami, nors moterys juos pa
vadavo. Kadangi daugelis 
moterų bus jau užsiintere
savusios savo darbu, o ki
tos turės save užlaikyti, 
“mes turime bandyti subu- 
davoti ekonominę sistemą, 
kuri duos darbus visiems 
žmonėms, kuriems jie rei
kalingi.”

Ponia Roosevelt, raginda
ma moteris susidomėti ša
lies tvarkymosi problemo
mis ir rinkimais, neperdė- 
jo. Maža naudos iš tokio pi
liečio ar pilietės, kuris pats 
nesirūpina savo šalies rei
kalais, nedalyvauja šalies ..į- 
statymų leidėjų ir valdinin
kų rinkimuose, arba daly
vauja nepasiruošęs, visa
pusiškai nesusipažinęs, kas 
ko vertas, už ką ar prieš ką 
kovoja.

Demokratų Partijos tikieto. 
Yra labai geras žmogus, Rus
sian War Relief, Inc., Pildan
čio Komiteto narys ir daug pa
sidarbavęs dėl darbininkų ge
rovės. Visi balsuokite už pro
fesorių Moore!

šie draugai ir draugės au
kavo dėl vilnų:

Nauja Narė $10.
W. černauskas $2.
Po $1: Bullienė, Totorienė, 

Kulis, Mockus, A. Duobienė, 
Baltakienė, Gricienė, Valtienė, 
A. Pulton, Apeldorn. Morke- 
vičienė 50c. Viso $22.50. Gro- 
serio beskė buvo išleista ant 
tikietų už $6. Viso nuo pikni
ko pelno $65.55.

Valgiais aukavo šios drau
gės: Bullienė, Morkevičienė, 
Paliepienė, Petrikienė, Mali
nauskienė, čereškienė, Moc
kienė, Evans, Galinaitienė, 
Schneider, Banikat, Nauja Nla- 
re. Visiem aukavusiem ir rėmė
jam varde mezgėjų širdingą 
ačių.

Gaspadinėmis buvo šios 
draugės: Totorienė, Bullienė, 
Evans, Paliepienė. Tikietus 
pardavinėjo Valtienė ir 
Brooks. ‘J. Vaitas buvo už ba
ro.

Visiem darbininkam ir sve
čiam širdingiausis ačiū.

Didelę auką gavom nuo 
tarptautinio komiteto gelbėji-

&
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Milžinkapis: Iš Dainavos Šalies 
Senų Žmonių Padavimų

Apie Barbariškus Vokiečių Dar
belius Okupuotose SSSR Srityse

Jersey City, N. J.

Įvykiai
Rugpjūčio 9 d. smarkus lie

tus Lietuvių Darbininkų Susi-

Žemiau telpąs raštas yra vienas pir
mųjų rašytojo-klasiko Vinco Krėvės- 
Mickevičiaus kūrinių. Jis gražiai vaiz
duoja lietuvių tautos kovas su amžinais 
josios priešininkais vokiečiais. Šiuo me
tu, kada tie amžinieji lietuvių tautos 
neprieteliai žiauriai drasko mūsų tėvų 
kraštą, kada jie pasimojo užkariauti vi
są pasaulį, sunaikinti amžiais kurtą kul
tūrą ir visus laisvus žmones pavergti,— 
šis kūrinys, “Milžinkapis,” kaip tik tin
ka kiekvienam perskaityti. “Dainavos 
šalis” yra Dzūkijoj. Apdainuojamoji 
Merkinė su savo Milžinkapiu stovi ant 
Nemuno kranto toje vietoje, kur upė 
Merkis įpuola Nemunan. Profesorius ir

Vincas Krėve-l^ickevičius
se: 

šio 
eže

nai piliai, ką ji matė, ką girdėjo tam- 
•se giriose, žaliose pievose ir giliuose
ruošė...

jaugei pasakojo piliai paslapčių, ku- 
nematė ir nematys žmogaus akis, ku- 
negirdėjo ir neišgirs žmogaus ausis. 

,usė sena pilis sravios upelės kalbų, 
p rimtas klauso vyras mažo vaiko ar 
nosios mergelės žodžių.

Klausė ir lyg dairėsi, ar neregėti kur 
tolį kryžiuočių, ar kitų piktų mūsų tėvų 
šakes priešininkų nedraugų, kaip jie ski
na plačias dubres, darydami taisydami 
sau kelią per girių tankumynus į Daina
vos šalį.

rių 
rių 
Kis, 
kai 
jau

V. MOLOTOVAS, SSSR Užsienių Reikalų Komisaras.

o

vienijimo 133 kuopos susirin
kimą padarė menku. Dalyva-

rašytojas Vincas Mickevičius (Krėvė) 
gimė Merkinės valsčiuje, Subartonių kai
me. Jis lankė pradžios mokyklą Merki
nėje. Paskui, einant aukštesnius moks
lus Rusijoje, jis kas metai grįždavo į 
Merkinę atostogų. Kai rašytojas pro
fesoriavo Gruzijoje, jis nepamiršdavo 
savo gimtinės, grįždavo čion poilsiui ir 
kalbėdavosi su senais žmonėmis, semda
masis iš jų medžiagą savo kūrybai. Su
sižavėjęs puošniomis Merkinės apylin
kėmis, Vincas Krėvė-Mickevičius sukū
rė apie ją daug gražių kūrinių. —“Lais
vės” Redakcija.

I
Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir 

gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pa
garsėjo senų tėvelių darbais, bet tarpu 
jų visų gražiausia ir garsiausia Daina
vos šalis — ir savo aukštais kalneliais, 
ir žemais kloneliais, savo tamsiomis gi
riomis, didžiais tankumynais, kur nei 
žmogus nepraeina, nei žvėris nepralen- 
da, tik maži paukšteliai čiulbuonėliai pra
lekia, tik raibosios gegulės ir lakštinga
lėlės ankstų rytą ir vėlų vakarėlį be- 
lakštuodamos ten niaurią girelę linksmi
na.

. Bet ir už mažus paukštelius čiulbuo- 
nėlius, už lakštingalėles garsiau dainuo
ja ten jaunos sesulės, skaisčios Dainavos 
šalies mergelės...

Ir ankstų rytą ir vėlų vakarėlį skam
ba jų dainos — ir giriose tamsiose, ir 
lankose žalioseė, kai šienelį grbia, ir lau
kuose plačiuose, kur rugelius jaunos 
pjauna, ir žaliame vyšnių sodely, kur 
bernelio liūdi...

Ko tik nekalba, ko nemini jų skambi 
dainelė! Ir šviesų pavasarėlį ir miglotą 
rudenėlį, skausmus jauno bernelio, ka- 
ran išjojančio, ir jausmus jaunos merge- 
beklausydamas neatsiklausysi...

Ko tik nekalba, ko nemini skambi mer
gelės lelijėlės daina, ko mums neporina, 
nepasakoja!

Ir apie garsius senovės laikus, apie di
džius senųjų tėvų darbus ir apie nūdienos 
vargus, kuriuose skursta Lietuvos šalelė. 
Ir gražios, ir skambios, ir tokios jausmin
gos visos jų dainelės, jog dieną naktį jų 
besiklausydamas neatsiklausyti...

Bet iš visų dainų dainelių toji skam
bių skambiausia, kurioje mergelė dai
nuoja gūdžiu balseliu apie aukštus kapus, 
kur guli mūsų tėvai milžinai—ir ilsisi....

Aš tokią vieną dainelę girdėjau... O 
ką girdėjau, jums papasakosiu ..:

II.
Ten, kur sravus Merkys, bėgdamas te

kėdamas per žalias pievas, per alksnynus, 
krūmuotus šlaitus, plukdo savo tyrų van
denėlį platuna Nemunėlin, yra ten aukš
tas ir status kalnas, visų kalnų aukščiau
sias, o ant to kalno tvirta pilis, garsi 
Merkinė, visų pilių tvirčiausia. Milžinai 
ją statė, ne žmonės; .nuo septynių mylių 
iš vakarų, iš pietų ir iš kitų šalių nešiojo 
jie sunkius akmenis, kur guli tos pilies 
pamatuose.

Aukščiau siūbuojančių girjų toli švie
tė mėlynose padangėse balti jos kuorai, 
kur dienas ir naktis sargai stovėjo. Sie
nos, iš didelių akmenų millinų sukrau
tos, žilomis samanomis apžėlusios, rūs
čiai dairėsi aplinkui, kaip niaurus dairo
si vilkas šaltą žiemos naktį, ar nepama
tys kur priešo nedraugo ...

Daugel daugel jos matė priešininkų, 
kraugerių kryžiuočių. Jie ne kartą ir ne 
du aplankė Merkinę, jie plėšė draskė jos 
akmens krūtinę, o ji stovėjo tvirta, niau
ji ir baisi jiems, kaip stovėjo pirmą die
ną. ...

Tyli ir rami tvirtovė. Tik Stangės upe
lė, bėgdama aplink kalną giliais grio
viais perkasais, be pertraukos kalbėjo

Ir taip ilgus, ilgus metus gynė pilis to
ji tėviškėlę, kaip gina motutė savo vai
kelį, gyvasties savo nesigailėdama, gina 
saugo nuo priepuolių, nuo vargų...

Vai, ne kartą keikė Merkinę prieši
ninkai, ne kartą kėsinosi nugriauti jos 
akmens sienas, išversti vario vartus, nu
ardyti aukštus kuorus, kur toli mato...

III.
Garsi visame pasauly buvo Menkinės 
lĮs; tokia pat garsi buvo ir bajorų 
kliu giminė, kuri iš senųjų laikų, 
p tėvų tėvai pamena, sėdėjo aukštoje 
akinės tvirtovėje. Gerbė tos giminės 
us ne tik žmonės, kurie, aplinkui be- 
endami, matė gerus narsiųjų darbus,

Kii 
kai 
Me 
vyi 
gy y

te, kaip ne vienas jų padėjo savo gal- 
tėvų kapus begindamas ir šventą 

aukščiausiųjų dievų ugnį...
T Te vienas jų taip garsiai pasinešė, jog 

vaidu jo skambėjo vaidilų kankliai, kaip 
plačiai kalba žmonės šventa savo tėvų 
kalba...

Gerbdavo juos ir patys galingieji kuni
gaikščiai ir senų Trakų ir didžiojo Vil

us, gerbdavo — ir iš senų laikų, kaip 
MeĮrkinė stovėjo, pavesdavo seniausiam 

valdyti pilį ir ginti tėviškę šalį nuo 
pikto kryžiuočio.

Ir niekados nepasigailėjo narsūs Lietu
vos valdovai, kad tiek pasitikėjo Kirklįų 
ba;
nė

ma 
vą,

nia

ju

tėv

rų, 
Me 
ba;

ba

ne j u jxirniLu. 
orų giminės vyrais, nes jų neužvylė 
vienas.
r taip per ilgus metus sūnus paskui 
ą sėdėjo aukštoje Merkinės pilyje ...

IV.
Bet tarpu visų garsių tos giminės vy- 

tarpu visų, kurie sėdėjo aukštoje 
rkinės pilyje, garsiausias buvo senas 
oras Mykis.

Ne tiek pagarsėjęs jisai buvo savo dar- 
d.s, kiek savo vaikų žygiais.
Turėjo jis keturis sūnus, kaip ąžuolus 
ąčiašakius, kur buvo vienas už kitą 

sesnis.na
"r augo sūnūs pas tėvą dvare, 

ereliai pilkuonėliai lizde, o tėvas, tai ma
tydamas, džiaugėsi, kad tėviškėlės nau
dai auga, garsios giminėlės garbei...

0 kai užaugo pasiūgėjo, kalbėjo jiems 
seias tėvulis:

— Gana jums, sūneliai, skrajoti tam
siuose girių tankumynuose. Ne medžiok- 

gimėte, ne medžioklei augote, tik nau- 
i tėvų šalelės, kurią jūsų seneliai pro
teliai begindami savo krauju paliejo, 
d puikiau žydėtų, kad žaliau žaliuo-

kaip

lei 
da 
se

— Mes jau seniai tik ir svajojame, ir 
pne sapnuojame, — atsakė sūnūs: — 
,d kare savo jėgas išmėgintume, savo 

narsumu pasigirtum.
— Sustiprėjo mano ranka, kad nau

dingai tėviškėlei patarnautų, — tarė vy
riausias sūnus Zubrys: — kad gintų tė
vų šalį nuo pikto kryžiuočio, kaip kad 
ir ūsų tėvai gynė.

Ir siuntė Mykis sūnų savo vyriausiąjį 
vakaruosna, kur baltosios jūrės banguo
ją, kur narsus Kęstutis sunkiai vargs-

sa

Kitu, du siuntė, kur tyra Neris žaidė, 
mėlynas savo bangas bekilnodama, kur 
garsus Vilnius kuorais padangę rėmė, 
kur senas Algirdas, visų kunigų kuni
gaikštis, kelionę rengė, o kur — niekas 
nežinojo ... Tik visi manė, kad toli- 
mon gudų šalin.

O jauniausiąjį sūnelį tai namie pasi- 
lįko, kad būtų tėvuliui paramėlė, kad 
būtų senai motulei paguodėlė ...

Galando broliai šveitrius kalavijus, 
mėgino šarvus, kuriuos iš tolimų kraštų 
buvo atvežę vaizbūnai, rengė širmus žir
gelius tolimon kelionėn ir kaustė plieno 
Pasagėlėmis.

(Bus daugiau) ' "

(Tąsa)
Taip, Oriolo mieste, pačia

me centre, vokiečiai pastalė 
kartuves ir pakorė jose serų, 
protestavusį prieš plėšimus,
greta pakorė keletą piliečių,, 
atsisakiusių padėti hitlerinin
kams plėšti iš gyventojų dra
bužius ir baltinius.

Raudonosios Armijos išva- 
duotame Rostove prie Dono 
vokiečiai apiplėšė visas krau
tuves, nuplėšdavo gyventojam 
gatvėse drabužius ir apavą, 
atiminėdavo laikrodžius ir ki
tus vertingus daiktus, plėšda
vo visus butus, beprasmiškai 
naikindami tai, ką buvo sun
ku paimti su savim

Istros mieste, Maskvos sri
tyje okupantai iš gyventojų 
atėmė viską, visus jų daiktus, 
baltinius, drabužius, indus,, 
baldus. Okupantai nurengė ir 
nuavė visus vietinius darbinin
kus ir darbininkes tiesiog gat
vėse. Gyventojus masiškai 
kraustė iš butų, atiminėjo ku
rą. Gruodžio 10 d. vokiečiai 
suvarė ligi 2,000 to miesto gy
ventojų su vaikais į Darno kai
mo cerkvę, kurioje jų nuo šal
čio ir bado daug išmirė. Pa
sitraukdami iš Istros vokiečiai 
sudegino miestą, tuo užbaig
dami savo šlykščių nusikalti
mų eilę Istroje.

Plėšikiška vokiečių karinin
kų ir kareivių orgija paplito 
po visus jų, užgrobtus tarybi
nius rajonus. Vokiečių valdžia 
įteisino plėšikavimą savo ka
riuomenėje ir skatina šiuos 
plėšimus bei smurtą. Vokiečių 
vyriausybė laiko šį plėšikavi
mą vykdymu jos paskelbto 
banditiško “principo,” pagal 
kurį kiekvienas vokiečių karei
vis turi būti “materialiai su
interesuotas karu.” Taip, dar 
slaptoje 1941-mų metų liepos 
mėn. 17 d. instrukcijoj, nu
kreiptoj visiems vokiečių ka
riuomenės propagandos kuo
pų vadams ir rastoj Raudono
sios Armijos daliniams su
triuškinus vokiečių pėstininkų 
68-tą diviziją, tiesiog nurodol 
ma į būtinumą “auklėti kiek
vienam vokiečių karininkui ir 
kareiviui asmeninio medžiagi
nio užinteresuotumo kare jaus
mą.” Tokio pat pobūdžio įsa
kymai, raginantieji kariuome
nę prie masinių plėšimų ir žu
dynių, taikingų gyventojų at
žvilgiu, leidžiami ir kitose ka
riuomenėse, kurios kariauja 
sąjungoje su Vokietija. • Taip 
14-tos rumunų divizijos štabo 
viršininko pulkininko Nikola- 
esku įsakyme No. 24220 sako
ma : I

“Javai, galvijai, smulkūs 
naminiai gyvuliai, naminiai 
paukščiai — visa tai turi būti 
konfiskuojama iš gyventojų 
kariuomenei. Kiekvienuose na-j 
muose reikia daryti smulkias 
kratas ir paimti viską, nepa
liekant ničnieko... Už ma
žiausią pasipriešinimą — šau
dyti vietoje, o namus deginti.”

Vokietijos - Tarybų Sąjun
gos fronte ir ypač priėjimuose 
prie Maskvos vis daugiau su
tinkama karininkų ir karejvių, 
apsivilkusių pagrobtais drabu
žiais, su vogtais daiktais kiše
nėse, vežančių tankuose nu
plėštus nuo savo aukų mote
riškus ir vaikiškus drabužius, 
apavą, ir baltinius. Vokiečių 
kariuomenė vis daugiau pa
virsta laukinių grobikų ir plė- 
šikautojų kariuomene, kuri 
niokoja ir plėšia Tar. Sąjun
gos miestus ir kaimus, grobs
to ir naikina turtą ir visokį 
gerą, kurį mū$ų kaimų, ir 
miestų darbo žmonės įgijo sa
vo triūsu. Faktajl liudija apie 
nepaprastą moralinį nusmuki- 
Įną ir suęidemorhlizavimą hit
lerinės kariuomenės ,kuri už 
savo plėšimus, vagiliavimą ir 
marodieriškumą nusipelnė vi

li
Visur, kur tiktai tarybinėje 

teritorijoje pasirodydavo vo
kiečių kariuomenė ir vokiečių 
valdžios organai, tuojau įve
damas žiauriausios eksploata
cijos, beteisiškumo ir savivalia
vimo režimas civilinių gyven
tojų atžvilgiu. Okupantai įve
da katorginio darbo režimą 
taikingiems gyventojams, ku
rie niokojami ir iš kurių, pa
grobiamos visos egzistavimo 
priemonės. Nesiskaitydami nei 
su tarybinių gyventojų am
žiumi, nei su sveikata, hitle
rininkai, užėmę arba sugrio
vę jų namus, daugelį jų išva
ro į koncentracijos stovyklas, 
grasindami kankinimais, su 
šaudymu ir bado mirtimi, ver
čia be atlyginimo dirbti įvai
riausius sunkius darbus, jų 
tarpe ir karinio pobūdžio dar
bus. Eilėje atsitikimų, po ci
vilinių gyventojų panaudojimo 
tiems arba kitiems karinio po
būdžio darbams, dirbusius, pa
slapčiai išsaugoti, visus iki vie
no sušaudydavo.

Pavyzdžiui, Kolpino kaime, 
Smolensko srityje, okupantai 
išvarė visus valstiečius statyti 
tiltų ir blindažų vokiečių, da
liniams. Baigus šių įtvirtini
mų statybą, visi valstiečiai bu
vo sušaudyti.

Norėdami išlaikyti paslap
tyje įtvirtinimus dešiniajame 
Dniepro krante, ukrainietiško 
Kriakovo kaimo rajone, vokie
čiai, tą įtvirtinimų statybą už
baigę, sušaudė joje dalyvavu
sius 40 vietinių gyventojų ir 
belaisvių raudonarmiečių.

Eilėje Raudonosios Armijos 
išlaisvintų rajonų, esančių to
li vienas nuo kito, gyventojai 
vienbalsiai pareiškia, kad vo
kiečiai panaudodavo civilinius 
gyventojus ypatingai pavojin
gam minų pašalinimo darbui 
baruose ir objektuose, kurie 
būdavo priešakyje puolančių 
vokiečių dalinių.

Eilė vokiečių karo vadovy
bės dokumentų, paimtų Rau
donosios Armijos dalinių per 
jos puolamąsias operacijas 
prie Rostovo, įrodo, kad pa
naudojimas vietinių gvyentojų 
ypatingai pavojingiems kari
niams darbams numatytas spe
cialiomis vokiečių karo vado
vybės instrukcijomis. Taip, 
spalių 11 d. išleistame įsaky
me 76-tai vokiečių pėstininkų 
divizijai, 6 punkte, liečiančia- 
me minų pašalinimą, sakoma:

“Dabarms, kurie susieti su 
pavojumi gyvybei, reikia pa
naudoti belaisvius ir atskirus 
asmenis iš vietinių gyventojų.”

Tai tik vienas iš daugelio 
niekšiškų laužymų visokių 
tarptautinių normų ir visokios , 
žmoniškosios moralės, kuriais 
susitepė vokiečių .karo vado
vybė.

Civilinius gyventojus, prie
vartai išvarytus priverčiamiems

darbams, vokiečių valdžios or
ganai paskelbia “karo belais
viais” ir pagal išlaikymo reži
mą sulygina su tokiais. Nusta
tyta, kad patekę į vokiečių 
rankas valstiečiai ir kiti tai
kingi gyventojai, išvarytieji 
priverčiamiesiems dar bams, 
vokiečių armijų štabų praneši
muose automatiškai įskaitomi 
į kategoriją “paimtų belais
vių” skaičius. Tokiu būdu, 
nežmonišką režimą, kurį fa
šistiniai vokiečių valdžios or
ganai įveda karo belaisviams, 
tenka pakelti ir civiliniams gy
ventojams.

Netoli nuo Plavsko miesto, 
Tūlos srityje, buvo suorgani
zuota stovykla, kurioje buvo 
kartu laikomi karo belaisviai 
ir civiliniai gyventojai iš ap
linkinių kaimų. Stovykloje 
uždarytų valstiečių tarpe bu
vo paauglių ir senelių. Maistą 
sudarė dvi bulvės ir truputys 
miežinės košės per dieną. Bu
vusiems stovykloje valstiečiams 
vokiečiai neduodavo vandens, 
liepdami troškulį nuraminti 
sniegu. Mirtingumas stovyk
loje per parą pasiekė 25—30 
žmonių. Jei kaliniai susirink
davo į būrį, tai vokiečiai į to
kį būrį šaudydavo be įspėji- 
jimo. Poltavos srityje Berez- 
niakų kaime yra iškabintas 
vokiečių karo vadovybės įsa
kymas, kuriame nurodoma, 
kad už neišėjimą į darbus vie
tiniai gyventojai bus šaudomi.

Daug tūkstančių civilinių 
gyventojų okupantai išveda 
ne tiktai priverčiamiems dar
bams į artimus rajonus, bet 
taip pat išvaro vergiškiems 
priverčiamiems darbams pas 
vokiečių dvarininkus į tolimą 
Vokietijos užnugarį.

Šimtai valstiečių iš Lučanės, 
Semicos, Duboveckos, Koro- 
levščinos, Abramovščinos kai
mų tiktai iš Iljino rajono, Smo
lensko srityje, išvarytų priver
čiamiems darbams, taip ir din
go be žinios.

Lapkričio 22 dieną įėję į 
Faustavo kaimą, Zvenigorodo 
rajone, Maskvos srityje, vo
kiečių valdžios organai surin
ko visus gyventojus ir, atrin
kę vyrus ir sveikas moteris, iš
siuntė juos į savo tolimą už
nugarį.

Atsitraukdami, vokiečiai iš
sivarė savo užnugariu Jeršovo, 
Skokovo, Funkovo kaimų, 'Zve
nigorodo rajono, o taip pat 
Jesipovo kaimo, Solnečnogors- 
ko rajono, Maskvos srities, įgy
ventoj us, o kaimus prieš tai 
sudegino. Tas pats įvyko ir 
daugelyje kitų, dabar išvaduo
tų Maskvos, Kalinino, Tūlos, 
Riazanės ir Oriolo sričių kai
muose.

" (Bus daugiau)
Per karinių orlaivių ne

laimes praeitą, savaitę A- 
merikoj žuvo patys orlai
viai ir 17 lakūnų.

vo mažas skaičius narių. Iš 
veikiančio komiteto raportų 
paaiškėjo, kad liepos mėnesį 
palaidojome du LDS 133 kp. 
narius, būtent Sadauską ir 
Budrevičių. Jų pomirtinės iš
mokėtos tiems, kuriems buvo 
užrašyta.

Well, tas parodo, kad tie, 
kurie priklauso prie LDS 133 
kųoops, tai ištikus nelaimei, 
gauna reikalingą paramą ir 
todėl kiekvienas lietuvis, gyve
nantis ne tik Jersey City, bet 
ir kituose miestuose turėtų pri
klausyti prie LDS.

Bėdos
Mūsų miesto demokratų 

galva Hague su valstijos gu
bernatorium Edisonu niekaip 
negali susitaikyti. Varžytinės 
ar tai už vadovybę ar garbę 
tęsiasi jau per daugelį metų 
ir pabaigos nesimato. Valsti
jos gubernatorius neseniai pa
šalino f Hudson County Hague 
pastatytą taksų mokėjimo bei 
apeliacijų komitetą ir tuo bū
du buvo daug prirašyta, pasi- 
koliota per spaudą, bet paga- 
liaus tuo reikalu Hague likosi 
nugalėtas.

Edisonas su Trentono sei
meliu dovanojo gerą senvičių 
geležinkelių kompanijai su
mažindamas jų taksus. Hague 
ir kiti miesteliai su savo val
dybomis nesutinka, byla tęsė
si ir kaip pasirodo, tai visi tie, 
kurie nesutinka su Trentono 
seimelio tarimu geležinkelių 
kompanijai taksų sumažinime, 
pralaimės.

Hudson ir Manhattan kom
panija reikalauja, kad jai bū
tų leista pakelti kainą už trijų 
miliutų važiavimą iš Jersey 
City į New Yorką nuo aštuo- 
nių centų iki 10 centų. Keliau
ninkai ir miestų valdybos ke
lia protestą, eina tyrinėjimas 
Washingtone ir kuomi tas vis
kas pasibaigs, tai ateitis paro- 

jdys. Kompanija pora metų at
gal pakėlė važiuotės kainą 
nuo 6 centų iki aštuonių ir da
bar vėl reikalauja pakelti du 
centus. Ribų godumui kompa
nijos galo nesimato.

Miesto administracija davė 
kelis po atviru dangum kon
certus. Administracija sako, 
koncertai buvo pasekmingi.

K. Biuras.

Tokio. — Japonų spauda 
ir radijas jau netaip giria
si neva laimėjimais prieš 
amerikiečius mūšiuose Sa
liamono salų srityje. Sako, 
kad amerikiečiai visai ne
tikėtai iškėlė savo marinin- 
kus į tas salas. Japonai 
pripažįsta, kad Amerikos 
kovotojai ten yra užėmę, 
girdi, “du punktus,” ir 
įspėja, kad japonams bus 
sunki kova tose salose ir 
jūroje.

Britų lėktuvas gelbsti savo bičiulius, kurių lėktuvas sugedo ir kurie buvo priversti 
nusileisti ant jūros.

sos tarybinės y liaudies rūstų 
prakeikimą ir panieką.
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NACIAI UK PER TŪKSTANČIUS SAVŲJŲ 
LAVONŲ DAR PASIVARĖ PIRMYN

Sovietų Oficialiai Pranešimai

>«. '.-.i

Maskva, rugpj. 18. — Ankstyvas šiandieninis Sovie
tų pranešimas sakė:

Mūsų kariuomenė rugpj. 17 d. vedė niūšius prieš vo
kiečius į pietų rytus nuo Kletskaja, į šiaurių rytus nuo 
Kotelnikovo, taip pat ir srityse Minerklnyje Vody ir 
Krasnodaro. Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių at
mainų.

Vietose į pietų rytus nuo Kletskaja sovietinė kariuo
menė vedė ryžtas apsigynimo kautynes prieš hitleri
ninkų tankus ir motorizuotus pėstininkus. Viename 
šio fronto sektoriuje vokiečiai padarė ataką su didžiu 
skaičium pėstininkų ir 100 tankų ir su dideliu būriu

Įvyko įnirtęs mūšis, kur priešai prarado didžiulį 
skaičių savo kariuomenės ir daug pabūklų. Per pas
kutines dienas šiame sektoriuje buvo sunaikinta 30 vo
kiečių tankų ir užmušta 5,000 kareivių

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo viėnas sovietinių 
tankų dalinys sunaikino septynis vokie 
kautynes dėl vietos “U” mūsų kariuoir 
priešų kareivių ir oficierių.

Tebeina mūšiai Krasnodaro srityje
Ypač žiaurios kautynės įvyko arti dviejų vietų, kur 
vokiečiam pavyko pereit per Kuban upę. Kitame to 
paties fronto sektoriuje sovietinė kariuomenė atmušė 
priešų ataką ir užmušė 400 jų kareivių ir oficierių.

Mineralnyje Vody srityje mūsų k 
apsigynimo kautynes ir atmušė prieš

Į pietus nuo Voronežo, vakarinėje 
k ran te j e vis dar tęsiasi mūšiai gatvėse 
tos vietos. Priešai atsigabeno daug atsarginių karių; 
mūsų kariuomenė padarė jiems sunkių nuostolių.

ir oficierių

čių tankus. Per 
enė nukovė 250

(Kaukazijoj).

ariuomenė vedė 
i ataką.
Dono upės pa

vienes apgyven-

Maskva, rugpj. 17. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, paskelbė sekamas žinias:

Briansko fronte įvyko vietiniai-svarbūs mūšiai.
Pagal tikresnes skaitlines, sovietinė kariuomenė per 

mūšį, apie kurį buvo pranešta rugpj. 13 d., supliekė 
694-tą vokiečių pėstininkų pulką.

Leningrado fronte per dvi paskutines dienas sovie
tiniai žvalgai, slapti šauliai, artileristai ir šaudytojai 
iš mortirų išmušė iš veikimo bent 600 priešų.

Amerikos Oficialiai Pranešimai
Australija, rugpj. 17. — Jungtinių Tautų štabas iš

leido šį pranešimą:
Šiaurvakarinis Sektorius:
Timor sala. — Vidutiniai Amerikos ir talkininkų 

bombanešiai atakavo vieną japonų užimtą miestą pie- 
tiniai-rytiniame šios salos pajūryje. Visos mūsų bom
bos nukrito į taikinių sritį, kur buvo pastebėta didelis 
kilęs gaisras. Buvo susidurta su ugnim iš japonų prieš
lėktuvinių kanuolių. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo į sa
vo stovyklą.

Šiaurrytinis Sektorius:
Kokoda, New Guinea. — Tęsiasi susikirtimai tarp 

neskaitlingų Japonijos jėgų ir pryšakinių mūsų karių 
anapus pertvaros linijos, kurią sudaro Owen Stanley 
kalnų virtinė.

ANGLIJA KOVOS IŠVIEN SU SOVIETAIS, KOL 
TAPS NUŠLUOTAS NACIZMAS

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
Sovietų Sąjungos komisarų 
pirmininko J. V. Stalino ir 
Didžiosios Britanijos minis- 
terio pirmininko Winstono 
Churchillo. P-s Harriman 
tuose pasitarimuose atsto
vavo Jungtinių 
prezidentą.

“Svarstymuose 
Sovietų Sąjungos 
reikalų komisaras V. M. 
Molotovas ir gene rolas 
maršalas K. E. Vorošilovas 
iš Sovietų pusės, o iš An
glijos pusės — jos ambasa
dorius Sir A. Clark Kerr; 
galva anglų imperijos gene- 
ralio štabo Sir A. Brook ir 
kiti atsakingi atstovai gin
kluotų Anglijos jėgų ir nuo
latinis anglų valstybės vice- 
ministeris užsieniniams rei
kalams, Sir A. Cadogan.

“Buvo padaryta eilė tari
mų, apimančių karo laukus 
prieš hitlerinę Vokietiją ir 
prieš jos sėbrus Europoje.

“šiame teisingame kare 
dėlei išlaisvinimo, abiejų 
kraštų valdžios (Sovietų ir 
Anglijos) yra pasiryžusios 
visomis jėgomis ir visa e- 
nergija vesti kovą tol, kol 
visiškai taps sunaikintas 
hitlerizmas ir bile kuri pa
naši, į jį tironija.

Valstijų

dalyvavo: 
užsienių

I “Svarstymai buvo veda
mi dvasioje nuoširdumo ir 
pilno atvirumo, ir jie su
teikė progą iš naujo pa
tvirtint esamąjį artimą 
draugiškumą ir susiprati
mą tarp Sovietų Sąjungos, 
D i d ž i p s i os Britanijos ir 
Jungtinių Valstijų, visiška
me sutikime su gyvuojan
čiais santikiais tarp talki
ninkų šalių.” '

PREMJERO CHURCH
ILLO PAREIŠKIMAS 
Maskvos radijas paskel

bė sekamą Churchillo pa
reiškimą, kurį jis padarė, 
kalbėdamas sovietiniams ži
nių judžiams:

“Mes esame pilni pasiry
žimo ir toliau kovot petys 
petin, nežiūrint, k o kius 
kentėjimus ir sunkenybes 
mums tektų kentėti. Mes 
esame pasiryžę ranka ran
kon kovoti, kaip draugai ir 
broliai, kol bus ištaškyti 
paskutiniai likučiai hitleri
nio režimo ir kol iš jo liks 
tik atsiminimas pasauliui ir 
persergėjimas ateičiai.” v

CHURCHILLO TELE
GRAMA STALINUI

Išvykdamas iš Maskvos, 
premjeras Churchillas pa
siuntė šitokią telegramą J. 
Stalinui:

PenBas Puslapis

Šia proga aš dėkoju 
tamstai už draugišką nusi
teikimą ir svetingumą. Aš 
džiaugiuos, kad aplankiau 
Maskvą, todėl, kad aš esu 
tikras, jog šis mūsų suėji
mas suvaidins naudingą 
vaidmenį mūsų kovoje. Ma
lonėkite perduot nuošir
džius mano sveikinimus 
Molotovui.” 1

ANTRAS FRONTAS
Nėra abejonės, kad W. 

Churchill, Stalinas, prezi
dento Roosevelto atstovas 
ir visų šių trijų šalių štabų 
komandieriai darė bendrus 
planus antram frontui prieš 
Hitlerį Europoj ir priėjo 
susitarimų, kas liečia rei
kalingiausią greitąją pagal
bą Sovietų Sąjungai.

I POKILIS
Sovietų vyriausybė suruo

šė puikų pokilį svečiams iš 
Anglijos ir Amerikos. Bu
vo pakelta taurės už svei
katą prezid. Roosevelto, 
Anglijos ir Sovietų.

Stalinas, kaip ir aukštie
ji svečiai, buvo linksmame 
viltingame ūpe. Stalinas, 
be kitko, pasakęs ir skanių 
juokų.

AMERIKA PASISTATYS 3 
SYKIUS TIEK ORLAIVIŲ, 

KAIP FAŠISTŲ AŠIS
Cleveland, Ohio.—čia kal

bėdamas, demokratų kon- 
gresmanas Martin F. Smith 
iš Washing’tono pareiškė, 
jog ateinančiais metais 
Jungtinėse Valstijose bus 
pastatyta jau beveik po 
tris karinius orlaivius prieš 
kiekvieną pastatomą prie
šų orlaivį , visuose fašistų 
Ašies kraštuose, sudėjus 
juos krūvon.

bai. Nes Sovietai nepaprastu pasi
ryžimu kovoja prieš baisias fašistų 
pajėgas. Taigi mes nors materialiai 
turime jiems padėti.

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

VIENAS NUKIRTO 25 VO
KIEČIŲ ORLAIVIUS

Maskva. — Sovietų oro 
laivyno pulkininkas Boris 
Safonov pats vienas iki šiol 
sunaikino 25 nacių orlai
vius.

Kitas didvyriškas Sovie
tų lakūnas, Chlobystov tą 
pačią dieną numušė žemyn 
du vokiečių orlaivius, tie
siog savo orlaivio propele
riu kirpdamas bei savo, ma
šinos sparnu durdamas į 
priešų orlaivį. Savo gi lėk
tuvą Chlobystovas sveiką iš
saugojo ir juomi sugrįžo į 
stovyklą.

Teismas prieš Šnipą
Newark, N. J. — Prasi

dėjo teismas prieš nacių 
šnipų vadą H. K. F. Bah- 
rą. Jis galėtų būt mirčia 
nubaustas.

Bombay, rugpj. 18.—Su
sikirtimuose tarp demons
truojančių indėnų ir anglų 
policijos užmušta dar du 
asmenys.

Washington. — Praneša
ma, kad Amerikos vyriau
sybė sutikus tarpininkaut 
taikymui Indijos gyventojų 
ir Anglijos. 

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: HUinboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

d.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Išanksto pranešame, jog 4

rugsėjo (Sept.) įvyks svarbus vi
suotinas susirinkimas “Laisvės” pi
kniko reikalu. Visi “Laisvės” skai
tytojai, pažangiųjįj organizacijų na
riai ir visi dienraščiui “Laisvei” ge
rą velijanti būkite šiame susirinki
me, nes bus svarstomi visi “Ląis- 
včs” pikniko reikalai. Turimo rū
pintis, kad piknikas būtų sėkmin
gas. Susirinkimas bus Liaudies Na
me,
7:30 vai. 
Sekr.

735 Fairmount Ave., pradžia 
vakare. — Veik. Kom. 

(194-196)

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia draugiš

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

Kviečiame 
atsilankyti ir
kad būtų daug laiko viską suval
gyti kiek

Kelrodis:
26 (Bay Shore car), išlipkite
Lodge Forest Stop No. 2 
bus nurodyta kur eiti. — R 

(194-196)

visuomenę skaitlingai
prašome nesivėluoti,

ko bus prigaminta.
Imkite street car No. 

m t 
Tenai
gėjos.

BALTIMORE, MD.
Rusų Karo Pagelbos Komi lietas 

šaukia jaunimo komiteto konferen
ciją, kurį įvyks trečiadienį, rugp. 
(Ąug.) 19 d., i pradžia 8-tą valandą 
vakare, Y. W. C. A. centre. Kon
ferencijoje bus išdirbti planai su
kėlimui $100,000 Baltimores iapy- 
linkėje. Vyriausiu kalbėtojom bus 
Vladimir Kazakevich, žymus rusų 
rašytojas ir geras kalbėtojas. Jis 
aiškins kaip bus laimėtas šis ka
ras. Visi privalomo dalyvauti šiame 
susirinkime ir išgirsti gražią pra
kalbą. — A. Z.

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Progresyvių 

Draugijų Atydai. Sekmadienį, rugp. 
(Aug.) 30 d. įvyks piknikas, kurį 
rengia Brocktono apylinkės progre- 
syvės draugijos. Bus Lietuvių Tau
tiškame Parke, Montello. Šis pik
nikas yra rengiamas sukėlimui pi
nigų Rusijos karo paramai. [Taigi 
visas organizacijas, jų narius ir ne
priklausomus žmones širdingai 
kviečiame dalyvauti šiame piknike. 
Taipgi prašome prisidėti pinigais ir 
valgiais, kad padaryti šiuom pikni
ku daug pelno Sovietų karo pagel-

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. w

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

su gražiais antspaudais ...t$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 pašarvojimui, balsa- 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę, mėnesį 
žvaigždes ........................

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

Kantri Alena ........................... .
Pranašavimai Mikaldos ...........į.
Marių Duktė ............................k.
Duktė Pūstynėse .................... ►.
Savizrolas, juokingi skaitymai, : 
Neužmokamas Žiedas ............ L :
Gudrus Piemenėlis .................. t. i
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 ................. j... 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, apibūrimiis 25c 
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS 
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

kaip jie mirusius

papročiai visokių
deginimai kūnų, 300j$1.25ir.. 10c

25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c

25c

žiaus, sakosi jau.', persenę ir 
girdi didžiumoj sakant: “Ne
begalite jau tikėtis, kad aš vis 
galėčiau tiek daug dirbti.” 
Dabar turėsime progą pamaty
ti amerikiečiams mylimą Mo
čiutę Bloor. Ji jau 80 metų , 
amžiaus, bet ji susikaupusi sa
vo visą energiją važinėja po 
plačią Ameriką, sako prakal
bas ir agituoja visus už vienin
gą gynimą visų demokrati
nių šalių nuo fašistinių barba
ru, v

Penktadienio vakare, rug
pjūčio 21 d., Močiutė Bloor ir 
Anita Whitney bus Clevelan- 
de ir ta proga clevelandiečiai 
tą dieną rengia juodviem gim
tuvių paminėjimo bankietą, 
Burn’s Cottage valgykloj, 1706 
Euclid Ave. čia juodvi kalbės 
ir bus mazikalė programa. Tai 
bus visiems malonu paviešėti 
kartu su juodviem ir išgirsti, 
ką juodvi turi pasakyti mums 
clevelandiečiams.

Kaip minėjau, Močiutei 
Bloor jau sukako 80 metų ir 
Anitai Whitney 75 metai.

D. Z.

Cleveland, Ohio

San Francisco, Calif

417 LORIMER ST.

NOTARY
PUBLIC

nusistatymas už tuo- 
veikimą, kad dar šie- 
barbarai būtų sumušti.

Drulenų Bemokslis.

atsibuvo 
kuriame 
žmonių. 
Monroe 
grįžęs iš

antro fronto, 
barbarai žino, 
juos Anglija,

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

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

Močiutė Bloor ir Anita 
Whitney

Dauguma mūsų veiklesnių 
draugų, dar nesulaukę pusam-

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas įvyks 

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

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos Kliu

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

“Laisves” Name BROOKLYN

Suteikiam garbingas laidotuves

i 
I

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0785
NIGHT—HAvcmeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

susirinkimas buvo šauktas už 
tuojautinį atidarymą antro 
fronto. Curran sakė, kad Ang
lijoj žmonės nori tuojau vei
kimo, kad Jungtinių Tautų 
karo laimėjimas reikalauja, 
kad antras frontas dabar būtų 
atidarytas.

Naciai bijo 
nes tie rudieji 
kad surėmus
Amerika ir Sovietų Sąjunga 
sumuštų ir karą baigtų. Nuo 
masinio mitingo buvo pasiųsta 
telegrama prezidentui Roose- 
veltui pasižadant remti jo vi
sas pastangas ir kviečiant tuo
jau atidaryti antrą frontą. 
Rezoliucija toj dvasioj taip 
pat priimta vienbalsiai. Visų 
žmonių 
j auti n į 
met tie

WATERBURY, CONN.
Pranešame Watcrburio Lietuvių 

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

(193-196)

Rugpjūčio 9 dieną, vakare, 
vic Auditorium Svetainėj, 

masinis susirinkimas, 
dalyvavo apie 12,000 
Kalbėtojai buvo Dr. 
Joseph Curran tik 
Anglijos. Jis kalbėjo

už tuojautinį atidarymą antro 
fronto prieš Hitlerį Europoj.

Publika buvo labai jo kal
ba patenkinta, nes ir patsai

TELEPHONE
STAGG 2-5048

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

F. W. Shalins♦
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica A ve.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvieną sub atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. . 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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



Šeštas Puslapis Trečiad., Rugpjūčio 19, 1942

“Noriu Matyti Ormaną, 
Kada Sugrįš”?

LDS darbuotojai ir laišvie- 
čiai šiomis dienomis tankiai 
girdi tą klausimą. Ormano as
meniški ir organizaciniai drau
gai, kurių jis turi apsčiai, no
ri su juomi pasimatyti prieš 
jam išvyksiant kariuomenėn 
ir paspausti dešinę, palinkėti 
laimingos kloties tarnyboj ir 
sveikam sugrįžti.

Kiek Jonas turės Ruošų va
landų atskiram priėmimui ge
ro linkėtojų, sunku iš šalies 
pasakyti—paskutinės valandos 
būna labai trumpos. Bet žino
me tą, kad Jonas sugrįš ket
virtadienį ir dalyvaus LDS Na- 
cionalio Jaunimo Komiteto 
ruošiamame jo išleistuyėms 
draugiškam vakare rugpjūčio 
20-tą, 8 vai., Laisvės salėj. Čia 
kiekvienas turės progą su Jo
nu pasimatyti.

Išleistuvėsna k v i e čiamas 
jaunimas ir senimas. Įžanga 
nemokama.

Komisija atsiprašo moteris 
apšvietietes ir mezgėjas, kurių 
vakarą prisiėjo panaudoti ne 
iš pasirinkimo, bet iš reikalo. 
Prašome, kad jūs anksčiau- 
skubiau padirbėtumėt ir po 
darbų ateitu m ėt išleistuvių 
pažmonin.

Komisija.

Kaip Važiuoti Automo- 
biliais į Laisvės Pikniką

Kaip kas metai, taip ir šie
met Philadelphijos organizaci
jos rengia dienraščio Laisvės 
paramai masinį pikniką. Jis 
įvyks sekmadienį, rugsėjo 
(September) 6 dieną, Deer 
Parke, N. J.

Deer Parkas yra aštuonios 
mylios nuo Camden ant kelio 
No. 40. Tai iš Brooklyno va
žiuojant nereikia važiuoti nei 
per Philadelphiją, nei Cam
den miestus. Pervažiavus Hol
land tuneliu į New Jersey pu
sę ir 
New 
kelių 
kurio

keliu No. 1 pravažiavus 
Brunswick yra apvalus 
kryžkelis (cirkalis), nuo 

galima imti po kairei 
No. 130 ir tuo keliu va

žiuoti veik iki pat Camden, 
kur galima paimti kelią No. 
41-S ir juo privažiuoti iki No. 
40 arba keliu No. 130 priva
žiuoti tiesiai iki kelio No. 40, 
kuris veda į Deer Parką.

Kurie ilgiau 
keliu 
keliu, 
žiuoti 
ir ten
206, kuris atves į kelią No. 
130. Pasitaupinkite kuro ir 
visi važiuokite į pikniką.

Automobilistas.

nori važiuoti 
No. 1, tai yra, geresniu 
tai jie gali No. 1 va
iki Trenton priemiesčio 
imti po kairei kelią No.

Plėšikas Pataikė Užpul
ti ant Policijos

Du slaptos policijos vyrai 
Harleme sėdėjo prie stalelio 
valgykloj naktį, kaip prie jų 
priėjo 6-šių pėdų ir 2-jų co
lių milžinas vyras ir tarė: 
— Aš turiu gražių merginų, 
ar norite su jomis susipažinti?

Policininkai jo pasiūlymą 
priėmė ir pradėjo visi eiti. Bet 
kadangi tatai atsitiko toj sri
ty j, kur neseniai jaunuolis bu
vo subadytas, tai jie pasiruo
šė viskam. Policininkai buvo 
Otto Bauer ir William Kear
ney. Kiek paėjus jiems, mil
žinas atsistojo jų viduj, išsi
traukė 10 colių ilgio peilį ir 
lėtai tarė:

—Laikykitės ramiai, 
čia bus apiplėšimas!

Policininkas Kearney ran
kovėje jau laikė bliakdžiakį ir 
drožė užpuolikui į galvą. Ki
tas policininkas ir nesnaudė. 
Po smarkaus susirėmimo su
imtas tas milžinas ir padavė 
savo vardą, kaipo Charles 
Rayford, 21 metų amžiaus.

vyrai,

LANKĖSI “LAISVĖJE”
Pereitą pirmadienį mus at

lankė G. ir V. Kvietkai iš 
Cambridge, Mass. Atostogų 
proga svečiavosi Philadelphi- 
joj ir grįždami sustojo aplan
kyti laisviečius, nes jisai buvo 
lankęsis labai seniai, o jinai 
savo dienraščio įstaigos 
nebuvo mačiusi. Sustojo 
buvusius bostoniečius R. 
džiūnus.

Kvietkai gyvai domisi karo 
eiga ir laukia greitos jo už
baigos. Jų sūnus Petras jau 
virš pusantrų metų tarnauja 
kariuomenėje ir nuo pereito 
kovo mėnesio randasi užjūry
je.

Laisviečių Laiškas 
L. Redaktoriui

MEZGĖJOMS

kad

dar
pas
ži-

New Yorko Apskričio 
Demokratai Remia 

James M. Mead
Demokratų partijos šios 

valstijos viršininkas Farley 
gyrėsi, kad New Yorko ap
skričio demokratų organizaci
ja užtikrinta stosiant už Ben- 
netto kandidatūrą į guberna
torius. Bet veik išvakarėse de
mokratų konvencijos įvykęs 
New Yorko County komiteto 
susirinkimas pereitą pirmadie
nį nubalsavo remti Mead, pre
zidento Roosevelto užgirtą 
kandidatą.

Vieno ir kito šalininkai 
įtempę jėgas darbuojasi tarp 
konvencijos delegatų, kad pa
kreipti savo pusėn. Demokratų 
konvencija prasidės rugpjūčio 
19-tą, viešbutyje St. George.

Mead, per laikus žinomas 
prezidento Roosevelto politi
kos rėmėjas, turi darbiečiu, o 
taip pat daugelio unijų užgy- 
rimą. Tas yra paakstinimu ir 
demokratams, kadangi paša
liečių plačiai remiamą kandi
datą jiems yra galimybių pra
vesti prieš republikonų kandi
datą. Bennettas tų galimybių 
neturi ir nekurie iš demokra
tų prisibijo, kad išstačius jį 
reikėtų užleisti gubernatoriaus 
vietą republikonams.

Pastebėjau Laisvėje, 
kokie neprieteliai apsukaliojo 
jūsų šėpelės rankenukes, ku
rioje Laisvės pinigėliai gyve
na. Gaila, kad atsirado žmo
nių, kurie iš tokios įstaigos 
norėjo pasinaudoti . . . Taigi, 
nors pati ir nedirbu, bet su
taupiau, ve, porą dolerių ir 
pasiunčiu juos sutaisymui tų 
rankenukių, o gal kas daugiau 
prisius, tai nupirks naują šė
pą.

Bridgeporte, atrodo, daug 
vėsesnis oras1, kaip Brooklyne 
ant South Sekind Stryto. čia 
daug mažiau triukšmo, negu 
Brooklyne; kaip kada, atrodo, 
kad gyvenu Savilionyse—me
džiai aplink . . . daug obuolių 
ir grūšių. Kur mes gyvenam, 
nuolatos ramu; tik gaidžiai 
rytais gieda, šunys retkarčiais 
paloja. Nei eleveiterių, nei 
subvių, net ir automobilių, ro
dos, čia mažai.

Petras dirba valdišką dar
bą. dirba, ilgas valandas — 
net ir nedėliomis ir subato- 
mis. Kaip labai pavargsite, tai 
atvažiuokite pas mus truputį 
pasilsėti; dabar dar galima ir 
pasimaudyti.

Siunčiu visiems laisviečiams 
Petro vardu ir nuo savęs gerus 
linkėjimus. Tikrai, atvažiuokit 
kaip kada į Bridgeportą.

Elena Baranauskienė.

Turinčios gatavus mezginius 
prašomos sunešti ir pa 
vilnų Moterų Kliubo susi 
me ketvirtadienį, 20-tą, 7 vai. 
Prašome sueiti anksti ir skait
lingai. Reikės galutinai susire- 
gistruoti mitybos (nutrition) 
klasei. Korjnisija.

siimti 
rinki-

Rambūs Kongresmanai
.............  rambiais
Brooklyno (Kings)

Sullen
-to ir

Nedemokratiškai 
pasirodė 
trys kongresmanai: H. 
iš 4-to, J. Delaney iš 
E. J. Keogh iš 9-to disltriktų, 
taipgi Queens kongresmanas 
W. D. Barry iš 2-ro disĮtrikto. 
Jie dar nepasirašė už svarsty
mą Geyer anti-poll taksų bi- 
liaus, kuriuomi norima (panai
kinti balsavimo taksai pietinė
se valstijose.

Gyventojai tų distriktti ragi
nami jiems priminti, kad jie 
atstovauja demokratiją (mylin
čius žmones ir turėtų atlikti 
demokratinę pareigą.

Ir Šuniukams Reikės 
Gelbėtojų

Civilinių Apsigynimo rašti- 
reikėĮs bent 

prala- 
ių žvė- 
atakų

Perdaug Pamssty Cukraus ir 
Gazolinas Knygelių

Pastarosiomis s a v aitėmis 
tiek daug asmenų kreipėsi į 
OPA raštinę išduoti jiems nau
jas cukrui ir gazolinai gauti 
knygeles vieton pamestų, kad 
OPA perspėjo, jog išdavimas 
naujų užtruks keletą savaičių 
ir pametėjai bus nuodugniai 
nagrinėjami, tiriami ir sunkiai 
baudžiami, jeigu surastų suk-! 
tybę.

Padėsią Mažoms Šapoms

Korporacijos 
jų atstovas 

New York an

New Yorko senatorius Mead 
sako, jog jis gavo nuo Mažų
jų .Karę šapų 
pranešimą, kad 
bus pasiųstas
ateinančią savaitę padėti už
dėti mažąsias šapas ant karo 
darbų programos.

Mead pareiškė viltį, kad šis 
žygis bus pradžia vajaus 
Įtraukti mažąsias šapas į karo 
pastangas.

Negauna Daugiau Gazolincs
Vyriausia OPA raštinė, ku

riai duodama apeliacijos no
rinčių gauti daugiau gazoli- 
nos, nurodė, kad 75 nuošim
čiai apeliantų negaus padidin
to gazolinos kiekio, kadangi 
pagal jų sąlygas jiem buvę 
paskirta atatinkamas kiekis 
per lokalinę tarybą. Apeliavi
mu, sako vyriausia taryba, tik 
savo ir tarybos laikas eikvoja
ma. Ragino automobilistus ne
apeliuoti, bet pasitenkinti lo
kalinių tarybų sprendimu.

Buvęs Plėšiko Sumuštas

m., bravo- 
užpakalio 

Avė. ir 88

Louis Ehret, '61 
rininkas, buvo iš 
smogtas prie Park 
St., pereitą ketvirtadienį, kaip
paaiškėjo jam ligoninėj atga
vus sąmonę ir apsižiūrėjus, 
kad jo $2.50 iš kišeniaus din
gę. Iš karto buvo manyta, kad 
jis krito gatvėje apsilpęs 
krisdamas susižeidė.

Reikia Liuosnorių

ir

Civilinių Apsigynimui reikia 
dar daug liuosnorių darbuoto
jų visokioms pareigoms. Dar 
neįsitraukę vienon ar kiton 
pareigon asmenys prašomi sto
ti per susiedijos skyrių ar bi
le kurią iš penkių centralinių 
miesto raštinių.

Civilinių Apsigynimo Rašti
nės Informacijų Centras, Per
shing Square, jieško 500 mote
rų dirbti dienomis liuosnorė- 
mis Orlaivių Perspėjimo Cen
tre, New Yorke. Tom parei
gom tinka tik prasilavinusios. 
Vakariniams šiftams, sakoma, 
turi liuosnorių daugiau, negu 
reikia.

“Geras Samaritonas,” Pasi
rodė TajeriŲ Vagis

Madeline Stone važiavo 
Suffolk apskrity j ir pradėjo 
gesti jos automobilius. Tuo 
kartu atvažiavo barzdaskutis 
Frank Marino iš Patchogue 
miestelio ir pasisiūlė moterį 
nuvežti, kur jai reikia. Mote
ris paliko sugedusį automobi
lių šalimai kelio ir su juomi 
nuvažiavo. Bet, kada sekamą 
dieną ji atvyko pasiimti savo 
automobilių, tai nerado dvie
jų ratų su tajeriais. Abu ra
tai ir vienas tajeris rastas pas 
tą “gerą samaritoną,” o vieną 
jis jau buvo pardavęs. Už to
kią savo “labdarystę” jis ga
vo 180 dienų kalėjimo.

Ormando Rega, 32 m., 2166 
Arthur Ave., Bronx nuteistas 
metus kalėti už gyvenimą iš 
prostitučių jam uždirbamų pi
nigų.

Julius Eichel, 46 m., natu- 
ralizuotas pilietis, išbuvęs lai
ke 1-mo pasaulinio karo 3 me
tus kalėjime už nestojimą ka
riuomenėn, dabar vėl įkaitin
tas už nesiregistravimą.

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:

t

Abiejų Unijų Nariai 
Davė Kraujo

nė skelbia, kad 
600 moterų liuosnorių 
vinti gelbėtojomis namir 
relių ir paukščių laike 
iš oro.

Pereitą pirmadienį duotoj 
specialėj demonstracijoj eks
pertai gyvuliams teikimo pa
galbos- parodė 970 žiūrovų, 
kaip gyvuliukus gelbėti, 
didžiausis pavojus, sako 
bus nuo išgąsčio, dė 
šuniukai, katės ii’ kiti gyvūnai 

Nuo to ap
avo j aus

Apie 6,000 Brooklyno ber
niukų skautų pereitą trečia
dienį matė Dodgers žaismę, 
įžangą gaudami už atnešimą 
mažiausia dviejų svarų meta
lo. Sunešta 5 tonai.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

★ LIETUVIŠKA *

Atlantic Avė., įvyks

prieinamą 
Ridgewood 

(Cypress 
(194-196)

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled cate with 

Guildite back. 15 jsweli. $29.71

Di- 
jie, 

kurio

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtines
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTU UŽKANDŽIŲ

Pianisto Oscar Levant ir 
dainininkės Jane Froman pil
domos Gershwin muzikos pa
siklausyti į Lewisohn Stadiu- 
mą susirinko 19,700 publikos.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui ar 

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

>
pataria 

apynasrį, 
nes iš skausmo jie kanda ir
savininką.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

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

Fort Schuyler oficierių la
vinimo mokykla išleido 334 
naujus oficierius. Jų tarpe yra 
Kenneth MacLeish, kongreso 
knygyno vedėjo sūnus.

RICHMOND HILL—EAST 
NEW YORK, N. Y.

Trečiadienį, 19 d. rugpjūčio 8 vai. 
vak., Buzelio patalpoj, kampas Cres-' 
cent St. ir
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na- 
riai, kurie tik galite, malonėkite at
silankyti, nes turime svarbių daly
kų, kuriuos reikės būtinai išrišti. 
(192-194) V. Paukštys.

Rj

Keturių Mėty “Mergi 
na” Ėjo Stoti Armijon
Ant 30-tos Avenue, prie 

35th St., Astorijoj, anksti an
tradienio rytą, policistas suti
ko gražiai pasipuošusią mer
gužėlę, nešiną maža valyziu- 
ke, taipgi lietsargiu. Jam pa
sirodė, kad ji permaža viena 
keliauti bent kur. Paklausus 
jos vardo, jinai sakė manan
ti, kad jos vardas “Dinah” ar 
“Diana.”

—Atrodo, kad mergytė bū
si paklydus, — vėl klausė jos 
policistas.

—Ne aš, bet mano teta Ci- 
sey paklydo, — tikrino mer
gaitė.

—O kur eini?
—Stoti į Moterų Pagalbinę 

Armiją, — atsakė mergiščia, 
pasistojus ant tvoros, kad ge
riau susikalbėti su policistu.

Pagaliau ji atidarė valiziu- 
kę, kurioje rasta jos lėlės ir 
pora buso tikietų į Trenton, 
N. J. Taip ir pasibaigė jos 
kelionė. Jinai pasiųsta Ja
maica vaikų prieglaudon, o 
policija pradėjo jieškoti jos 
namiškių. Tos pačios dienos 
popietį ją atsiėmė iš Trentono 
pribuvę jos tėvai Burton, ku
rie ją buvę palikę savaitę pa
viešėti pas tetą Elsie Warren, 
2558 35th St. Astorijoj.

Išreikšdami savo vieningu
mą paremti šalies karo pa
stangoms, CIO ir AFL unijos 
suorganizavo bendrą kraujo 
davimo Raudonajam Kryžiui 
dieną pereitą penktadienį. Ma
siniai jie pribuvo į R. K. krau
jo priėmimo centrą, 139 E. 
36th St., N. Y., ir davė po pan- 
tę kraujo.

Tarpe davėjų buvo naciona- 
liai garsūs vadai Michael 
Quill, Saul Mills, Marcella 
Loring, Vincent Ferris, ir kiti. 
Quill, Transporto Unijos pre- 
zid., pastaruoju laiku jau an
tru kartu davė kraujo. Mills 
yra jau senas veteranas toje 
srityje, kadangi buvęs “pro
fesionališku” kraujo davėju 
prieš keletą metų, kada buvo 
bedarbių eilėse.

Parkuose esančios atminti
nės kanuolės, tankai ir kiti 
metaliniai panašūs daiktai bus 
atiduoti metalo fabrikams.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN© MOTERŲ 

ATYDAI!
Apšvietos Kliubo ir mezgėjų su

sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, rugpjūčio 20-tą, ,419 Lori
mer St. Prašome pribūti anksti, 7 
v. v., kad spėtume aptarti ambu- 
lanso, mezgimo ir kitus skubius rei
kalus, nes vėliau tą patį vakarą bus 
Jono Ormano išleistuvės. Kviečiame 
ir ne nares. — Valdyba. (193-195)

PRANEŠIMAI
Lietuvių Literatūros Draugijos 

55 kuopa rengia šaunų bankietą, 
šeštadienį, spalio (Oct.) 24 d., Vai- 
ginio-Šapalo salėje, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y.

Prašome kitų draugijų tų dieną 
nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų bankiete. įžanga $1.50. 
Visokių gėrimų ir valgių bus gau
siai. — J. Steponaitis.

(193-195)

tampa isterikais.
saugai reikia laike p
užkamšyti bei apraišioū jiems 
ausis.

Nelaimės ištiktiems
pirmiausia uždėti

5 JOSEPH ZEIDAT |
g Savininkas 3
| 411 Grand St. Brooklyn 3

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 GERU VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

adr«sas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

!l/AWAWAWAWnUlfAWAWAyi WAWAWAWAM

Lietuviu Rakandų Krautuve

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

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

MERCEDES ... 14 Id. 
•olid yellow gold case, 
l7-|ewel Precision move
ment .... $42.50

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

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

BOSITE 
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI 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. PETRAITIENE ir SŪNAI
MĮM

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-
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