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Vokiečiai pradėjo savo pa- 
salingą užpuolimą ant Tarybų I 
Sąjungos naktį iš birželio 21 į 
22 d. (1941). Taigi šiandien ir | 
rytoj sukanka lygiai 14-ka mė-
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nėšių, kai prasidėjo didžiausi 
žmonijos istorijoje kariniai 
mūšiai.

Per tuos 14-ką mėnesių did
vyriški Tarybų Sąjungos gynė
jai mušėsi su didžiausiai ir la
biausiai apginkluota nacių ka
riuomene,— kariuomene, kuri 
prieš 14-ką mėnesių, pagal 
daugelio “didelių žmonių” 
nuomonę, buvo nenugalima.

Na, ir daugelis tų “eksper
tų,” kurie skelbė, būk Tarybų 
Sąjunga būsianti sunaikinta 
per 30 dienų, per tris mėne
sius, šiandien jau kitaip mano, 
šiandien jau ir jie mano, jog 
Hitleris Tarybų Sąjungos su
naikinti negalės, nors jam pa
vyktų užimti Kaukazas, nors 
net jei jam pavyktų užimti ir 
Stalingradas.

Nedaug prieš 14-ką mėne
sių buvo žmonių, kurie manė, 
kad šiandien tarp Tarybų Są
jungos, Didžiosios Britanijos 
ir Amerikos bus tokia glaudi 
vienybė, kokią matome. Kas 
tuomet tikėjosi, kad Didžio
sios Britanijos ministeris pir
mininkas lėks į Maskvą tartis 
su Stalinu dėl bendro priešo 
sunaikinimo? !

Bet karas padaro daug ne
galimų dalykų—galimais.

Šiandien Tarybų Sąjunga 
stovi ne viena. Su ja stovi di
džiulės ir stiprios Amerika ir 
Anglija. Su ja stovi Chinija. 
Su ja stovi visos Jungtinės 
Tautos. O tai reiškia nepap
rastą dalyką. Tai reiškia ga
rantiją, jog fašistinė Ašis bus 
sunaikinta!

Pereitą trečiadienį talkinin
kų jėgų išsėdimas į Franciją 
tą viltį patvirtina.

Tiesa, Jungtinėse Tautose 
yra nemažai žmonių, dar vis 
smala spjaudančių ant Tarybų 
Sąjungos, ant mūsų krašto di
džiosios talkininkės. Yra ne
mažai jų pasekėjų, suklaidin
tų, nelaimingų žmonelių, kurie 
savo senu įpročiu bjaurioj a 
SSSR. Mūsų tautos nelaimei, 
yra tokių žmonių ir pas lie
tuvius.

Bet daugelis jų pasimokins. 
Karas juos privers kitaip pro
tauti ir įvertinti mūsų galin
gąją talkininkę. Daugelio lie
tuvių šeimų narių yra mūsų 
kariuomenėje, kuri muša tuos 
pačius priešus, kaip juos muša 
Tarybų Sąjungos didvyriai. 
Mūsų amerikiečiai kariai, jų 
tarpe mūsų broliai lietuviai 
garbingai žus mūšio laukuose, 
kaip žūva didvyriški raudon
armiečiai. Tas viskas mus la
biau suartins su raudonarmie
čiais. Tas viskas privers ir sto- 
rakakčius pagalvoti ir prasi
blaivyti, o prasiblaivius — pa
sakyti, kad mes stojame su 
Tarybų Sąjunga, nes mes sėdi
me viename vežime, mes esa
me draugai ir broliai, kuriems 
likimas lėmė sumušti pasauly
je didžiausią žmonijos pabai
są !

Štai Floridoje garbingai žu
vo pirmasis leitenantas Edvar
das Burkė, lietuvis. Inteligen
tiškas buvo vyras, gabus. Jis, 
tiesa, žuvo ne aktualiuose mū
šiuose, tik pasiruošimuose mū
šiams.

Ar leitenantas Burkė žuvo 
ne dėl to paties tikslo, dėl 
kurio tiek daug žuvo raudon
armiečių ?

Taip, dėl to paties tikslo!
Leitenantas Burkė būtų mu

šęs tuos pačius mūsų krašto 
neprietelius, kuriuos muša ru
sas, ukrainietis, bielorusas, 
gruzinas, latvis, estas ar lietu
vis, esąs Raudonojoj Armijoj! 
Bet leitenantas Burkė žuvo pa-

i.

PAVYKO LAIKINAS ĮSIVERŽIMAS PRIEŠ VOKIEČIUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—----------------E _________________________________________

Sovietų Lakūnai 
Bombardavo
Tilžę., Karaliau
čių ir Danzigą

i MASKVA.—Sovietų bom- 
banešiai atakavo Vokietijos 
miestus Danzigą, Tilžę ir 
Karaliaučių; padarė daug 
gaisrų. Jie vien Karaliau
čiuje užkūrė 13 didelių gais
rų, Tilžėje gi keturis, o 
Danzige septynis.

Visi Sovietų orlaiviai su
grįžo.

Anglai Bombardavo Na
cių Laivastatyklas

London. — Anglijos or
laiviai smarkiai bombarda
vo Flensburgą, vokiečių lai
vų statymo centrą, netoli 
Danijos rubežiaus.

Raudonarmiečiai Ata
kuoja Vokiečius 400 

Mylių Frontu
MASKVA, rugpj. 20. — 

Sovietų kariuomenė atakuo
ja nacius 400 mylių ilgio 
frontu nuo Briansko iki Il
men ežero sektoriaus ir rau
donarmiečiai išlaiko veiks
mų iniciatyvą savo rankose.

Sovietiniai kovotojai at
rėmė naujas hitlerininkų 
atakas Kletskaja-Kotelniko- 
vo srityje ir Kaukazo fron
te ir atlaikė savo pozicijas.

MEDŽIOJA AŠIES ŠNI
PUS BRAZILIJOJ

Rio de Janeiro, Brazilija, 
lijos valdžios narys pareiš- 
rugpj. 20. — Vienas Brazi- 
kė, jog tai pagal fašistų 
šnipų nurodymus vokiečių 
submarinai p a s k u tinėmis 
dienomis nuskandino pen
kis prekinius Brazilijos lai
vus, su kuriais žuvo iki 670 
keleivių.

Brazilijos vyriausybė gau
do nužiūrimus vokiečių, ja
ponų ir italų šnipus pajūri
niuose miestuose ir gabena 
juos į tolimas nuo krantų 
vietas. Planuojama įsteigt 
darbinės koncentracijos sto
vyklos fašistų šnipams ir 
agentams.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
nukirto žemyn 4 fašistų or
laivius.

siruošimuose mūšiams. Visvįen 
—amžina jam atmintis!

Žmonės, ypačiai darbo žmo
nės, privalo apie tuos dalykus 
giliau pagalvoti. Jie privalo 
liautis klausę visokių pro-na- 
ciškų redaktorių plepalų prieš 
Tarybų Sąjungą.

“Keleiviai,” “N a u jienos,” 
“Draugai” ir jiems panašūs 
laikraščiai, bjauriodami Tary
bų Sąjungą, padeda mūsų 
priešams, padeda Hitleriui ir 
jo naciškiems gengsteriams; ir 
jie su purvais maišo mūsų 
didvyrių žygius.

SOVIETAI PASITRAUKĖ
IŠ KRASNODAR©; KITUR

ABELNAI ATSILAIKO
Raudonarmiečiai Sunaikino 1,150 Nacių ir 44 Jų Tankus

Maskva, rugpj. 20. — So
vietų kariuomenė pasitrau
kė iš Krasnodaro miesto, 
stovinčio prie geležinkelio, 
vakariniame Kaukaze. Po 
to naciai dar pasistūmė 
kiek pirmyn į pietus nuo 
Krasnodaro, linkui sovieti
nės Juodųjų Marių prie
plaukos Novorossiisko. — 
Nuo Krasnodaro iki Novo
rossiisko yra apie 60 my
lių.

Hitlerininkai su didesnė
mis mechanizuotomis jėgo
mis pasivarė kiek pirmyn 
ir linkui Piatigorsko, esan
čio už 15 mylių į pietus nuo 
Mineralnyje Vody miesto. 
Vokiečiai, matyt, stengsis 
prasiveržt į Grozny, žibalo 
versmių centrą, kuris stovi 
už 130 mylių į pietų rytus 
nuo šių dviejų miestų.

’ Sovietų kariuomenė at
kakliai ginasi iš naujų po
zicijų Krasnodaro ir Piati
gorsko sektoriuose ir atre
mia priešus kitose Kauka
zo fronto dalyse.

Kuban upės-Krasnodaro 
srityje kazokai, kontr-ata- 
kuodami nacius keliuose

LENKIJOS PREMJERO SVEIKINIMAS 
SOVIETAM IR STALINO ATSAKYMAS
London. — Pirmoje meti

nėje sukaktyje sutarties 
tarp Lenkijos Respublikos 
ir Sovietų Sąjungos, gene
rolas Vladislavas Sikorskis, 
Lenkijos ministeris pirmi
ninkas ir vyriausias koman- 
dierius, pasiuntė Stalinui ir 
Sovietam sveikinimo tele
gramą, kurioje, be kitko, 
sako:

“Ta sutartis yra pastovus 
pamatas draugiškų santikių 
tarp Lenkijos ir Sovietų So
cialistinės Respublikos ir 
prisidės prie tarptautinio 
teisingumo pergalės laimė
jimo prieš (Ašies) smurtą, 
prievartą ir jos neteisybes. 
Ši sutartis įsteigė bendrą 
ginklų broliškumą Lenkijos 
kareivių, lakūnų ir jūreivių 
su Sovietų Sąjungos armi
ja, laivynu ir oro jėgomis ir 
padėjo pagrindus būsimam

Talkininkai Užmušė 
Labai Daug Naciy

Vichy, Franc., rugpj. 20. 
— Vakarykščiame žygyje 
prieš vokiečius šiaurinėje 
Franci jo j e kanadiečiai, a
merikiečiai ir anglai užmu
šė labai daug nacių karių, 
kaip pranešajna iš francū- 
ziskų šaltinių.

Kautynėse su vokiečiais 
ten užmušta ir trisdešimt 
civilių . francūzų ir šimtai 
sužeista.

punktuose, kardais iškapo
jo 500 priešų.
DIDŽIULIAI VOKIEČIŲ 

NUOSTOLIAI
Sovietinės jėgos per die

ną visame fronte užmušė 
daugiau kaip 1,150 vokiečių 
ir sunaikino 44 jų tankus.

Į pietų rytus nuo Klets- 
kaja, 75 mylios nuo Stalin
grado, naciai vienoje vieto
je prasiveržė iš vakarinio 
Don upės kranto j rytinį, 
bet sovietiniai kovotojai su
naikino visus per upę perė
jusius priešus.

Kotelnikovo srityje, |95 
mylios į pietų vakarus nuo 
Stalingrado, siaučia įnirtu- 
sios kautynės ir svyruoja 
mūšių linija tai vienon, tai 
antron pusėn.

Viename Kletskaja sek
toriuje daugiau kaip 100 
vokiečių tankų šturmavo 
sovietines pozicijas. Rau
donarmiečiai atmušė tą 
priešų ataką, sunaikino 31- 
ną jų tanką ir 25 trokus 
su kariuomene ir užmušė 
400 vokiečių vien tik šioje 
fronto dalyje.

mūsų kaimyniškam bendra
darbiavimui Jungtinių Tau
tų rėmuose.”
STALINO ATSAKYMAS
Atsakydamas į Sikorskio 

pareiškimą, Stalinas pasiun
tė jam telegramą, kurioj 
sako:

“Aš esu įsitikinęs, kaip ir 
tamsta, p. Minister! Pirmi
ninke, jog ta sutartis tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lenkų 
Respublikos sudaro pastovų 
pamatą draugiškiems santi- 
kiams tarp Sovietų ir lenkų 
tautų.

“Aš esu tikras, jog toles
nis sandarbininkavimo iš
vystymas tarp mūsų val
džių ir tautų patarnaus 
tam, kad Jungtinės Tautos 
greičiau laimės pergalę 
prieš bendruosius mūsų 
priešus.”

Užmušti Visi Naciai, Ku
rie Perėjo per Upę
MASKVA, rugpj. 20. — 

Sovietų kariuomenė sunai
kino visus 500 vokiečių ir 18 
jų tankų, kurie buvo persi- 
grūmę per Dono upę į pie
tų rytus nuo Kletskaja.

Ottawa. — Kanados mi
nisteris pirmininkas sakė, 
kad bus sustabdyti nesvar
būs civiliai darbai, o darbi
ninkai statomi į svarbias 
būtinas pramones.

V. y. Darbo Fe- 
derac. Pasižada 

Visom Jėgom 
Remt II Frontą

Rochester, N. Y. — Su
važiavimas N. Yorko vals
tijos Darbo Federacijos 
vienbalsiai priėmė rezoliuci
ją, kurioj pasižadėjo visais 
galimais būdais ir pasiau
kojimais remt būsimą ame
rikiečių įsiveržimą Euro
pon prieš nacius. Suvažia
vimas, atstovaująs pusan
tro miliono unijistų, savo 
rezoliucijoj, tarp kitko, pa
reiškė :

“Mes su begaline pagarba 
ir pasigėrėjimu žiūrime į 
narsią kovą, vedamą mūsų 
talkininkų, Anglijos, Chini- 
jos, o ypatingai į kovą Ru
sijos žmonių, ant kurių gu
la pati aršiausia Ašies ata
ka.”

Churchill© Atsilanky
mas Maskvon Žymiai 
Sustiprino Talkininkus

Maskva. — Sovietų laik
raštis “Izviestija” rašo, kad 
Anglijos premjero Churchi- 
llo ir pFezidento Roosevelto 
pasiuntinio Harrimano de
rybos ir susitarimai su Sta
linu Maskvoj turi didelės 
svarbos; sako, jie žymiai 
sustiprino talkininkų fron
tą prieš fašistų Ašį.

“Izviestija” priduria, jog 
“karas prieš hitlerinę Vo
kietiją ir jos sėbrus Euro
poje įeina į griežtą, spren
džiamąjį laipsnį.”

TAIP, ANTRAS FRONTAS 
YRA GALIMAS

WASHINGTON. — čto- 
naitiniai karininkai sako, 
kad pastarasis laikinas tal
kininkų įsiveržimas į Fran
ciją parodo, jog antro fron
to atidarymas yra galimas 
dalykas.

13 ANGLUOS KARO LAIVU 
BOMBARDAVO NACIUS 
FRANCIJOS PAKRANTĖJ
London, rugpj. 20.—Pra

nešama, jog k#i anglai, ka
nadiečiai ir amerikiečiai įsi
veržė dvylikos mylių fron
tu į šiaurinę Franciją prieš 
vokiečius Dieppe srityje, 
tuo laiku ir trylika karinių 
Anglijos laivų audringai 
bombardavo vokiečius.

(Berlyno radijas pasako
jo, būk talkininkai viso tik 
400 vokiečių sužeidę bei už
mušę per savo įsiveržimą į 
šiaurinę Franciją.)

Cholera tarp Japan©
Chungking, Chinija, rug

pjūčio 20. — Trys iki ketu
rių tūkstančių japonų išmi
rė nuo choleros Tengyueh, 
vakarinėje Yunnan provin
cijoje, Chinijoje.

TALKININKŲ KARIAI 
KOVĖSI 9 VALANDAS 
SU HITLERININKAIS

Pasiekę Savo Tikslą, Talkininkai Sugrįžo Anglijon
London, rugpj. 20.—Jung

tinių Tautų smarkuolių ka
riuomenė, tame skaičiuje 
savanoriai a m e r i k i e čiai 
Reindžeriai, su tankais ir 
kitais pabūklais per devy
nias valandas vakar štur
mavo vokiečius aplink Diep
pe, prieplaukos miestą, 
šiauriniame Francijos pa
jūryje. Paskui talkininkų 
kariai sugrįžo Anglijon. Tai 
buvo sėkmingas laikinas įsi
veržimas prieš nacius ir jis 
yra laikomas repeticija bū
simam atidarymui antro 
fronto prieš Hitlerį Euro
pos žemyne.

DIDIS ORO MŪŠIS
Besikertant talkininkų ka

riams su vokiečiais ant že
mės, siautė ir didžiulis mū
šis ore. Naujausiomis ži
niomis, tame mūšyje tapo 
nušauta žemyn 91-nas vo
kiečių orlaivis ir 98 anglų 
orlaiviai. Be to buvo suža
lota 100 hitlerininkų orlai
vių.

Anglų spauda skaičiuoja, 
jog tapo sunaikinta, tur
būt, trečdalis visų priešų or
laivių, kuriuos jie turėjo 
vakaruose.

Mūšiuose ant kranto dau
giausiai dalyvavo kanadie
čių; paskui savo skaičium 
seka anglai ir amerikiečiai 
ir nedidelė grupė Kovojan
čiųjų Francūzų.

Jie, be kitko, sunaikino 
šešių kanuolių bateriją, 
amunicijos sandėlį ir radijo 
stotį.

Daug buvo užmušta bei 
sužeista iš abiejų pusių.

Tuo tarpu didieji Ameri
kos bombanešiai — Lekian

Jungtinių Valstijų Sub- 
marinas Nuskandino 
Karinį Japonų Laivą
Washington. — Ameri

kos submarinas torpedavo 
ir nuskandino Japonijos 
šarvuotlaivį ar karinį laivą 
naikintuvą jūrų mūšyje ties 
vakarinėmis Aleutų salo
mis.

Tokiu būdu kariniai ame
rikiečių laivai ir orlaiviai 
iki šiol nuskandino bei pa
vojingai sužalojo jau 28 ja
ponų laivus toje srityje.

Amerikos Lakūnai Dau
žė Japonų Laivus

Australija, rugpj. 20. — 
Generolo MacArthuro šta
bas praneša, kad Jungtinių 
Valstijų bombanešiai - Le
kiančiosios Tvirtumos smar
kiai bombardavo karinius 
Japonijos laivus Saliamono 
salų srityje, netoli Faisi. 
Visi bombanešiai saugiai 
sugrįžo.

čios Tvirtumos bombarda
vo vokiečių kovos lėktuvų 
stovyklą Abbeville, šiauri
nėje Francijoje; užkūrė di
delius gaisrus, sunaikino 
lėktuvų pastoges ir suardė 
jų pakilimo kelius. Ameri
kinius bombanešius lydėjo 
anglų lėktuvai kovotojai. 
Visi Amerikos bombanešiai 
saugiai sugrįžo į savo sto
vyklas Anglijoj.

Amerikiečiai, kurie daly
vavo užpuolime ant nacių 
Franci jo j, buvo išlavinti 
taip Anglijoj, kaip anglų 
narsuoliai vadinami “ko
mandai.”

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Nacių radijas pasakojo, 

kad talkininkų įsiveržime 
Francijon dalyvavę 15 tūks
tančių kariuomenės, kuri 
būk tai bandžius atidaryti 
antrą frontą. Hitlerininkai 
giriasi, kad jie užmušę ke
lis šimtus talkininkų karių 
ir nelaisvėn paėmę pusan
tro tūkstančio, tame skai
čiuje ir 60 kanadiečių ofi- 
cierių.

Vokiečiai skelbia, būk jie 
sunaikinę tris karinius tal
kininkų laivus naikintuvus, 
du torpedlaivius, keturis 
transporto laivus ir vieną 
karinį greitalaivį. Be to, 
naciai nušovę žemyn 83 an
glų orlaivius.

Naciai pasakoja, būk įsi
veržime dalyvavę 300 iki 
400 laivų ir valčių, kuriuos 
saugoję 13 iki 15 šarvuot
laivių ir nakintuvų. Anot 
hitlerininkų, tai keli anglų 
transporto laivai su kariuo
mene tapę nuvyti atgal.

Talkininkai Parsigabe
no Nacių Belaisvių iš 

Francijos
London, rugpj. 20. — Tal

kininkų kariuomenė, su- 
grįždama iš Francijos, po 
žygio prieš vokiečius, parsi
gabeno ir grupę paimtų ne
laisvėn nacių karių.

Daugelis anglų, amerikie
čių ir kanadiečių sugrįžo 
sužeisti iš mūšių su hitleri
ninkais. Grįždami visi bu
vo smagūs, kad žygis taip 
pavyko, ir jie dažnai dai
navo. 

____

Nukauta 5,500 Vokiečių ' 
Ties Voronežu—

Maskva, rugpj. 20. — Per 
kelias paskutines dienas so
vietinė kariuomenė užmušė 
5 tūkstančius 500 vokiečių 
vien tik Voronežo fronte. 

____  
■»

Australija. — Talkininkų 
orlaiviai vėl bombardavo 
japonus Timor saloj.

O
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Ginčai Dėl To, Kurių Geresni 
Bomberiai

Prieš keletą dienų Anglijoj kilo gin
čai dėl to, kurių geresni bomberiai: A- 
merikos ar Anglijos? Tie ginčai pasie
kė ir Ameriką ir šiandien tas klausimas 
yra rišamas spaudoje.

Vienas anglų aviacijos ekspertas pa
rašė straipsnį tūlame Anglijos laikraš
tyje, dėstydamas, jog anglų bomberiai 
yra geresni, kaip amerikiečių, — geres
ni Vokietijos miestams bombarduoti, fa
brikams ir kitokiems karui reikalin
giems pabūklams griauti. Ir kilo net 
toks pasiūlymas amerikiečiams: tegu jū
sų bomberiai lekioja po jūras, “gaudy
dami” vokiečių submarinus ir naikinda
mi vokiečių laivus, tegu jie saugo mūsų 
pakraščius, na, o amerikiečiai lakūnai 
tegu naudoja mūsų bomterius Vokieti
jos miestams bombarduoti.

Šitokia pažiūra, šitokia nuomonė, aiš
ku, nepatinka daugeliui amerikiečių. Ne
patinka, gal būt, vyriausiai dėl to, kad 
mes esame išsiauklėję ir įpratę suprasti 
tą, jog Amerikoje aviacija gimė, jog 
Amerikos technika yra aukštesnė už 
Britanijos, jog Amerikos komerciniai- 
pasažieriniai lėktuvai iki šiol buvo pri
pažinti geriausiais, todėl ir mūsų kito
kį lėktuvai turi būti patys geriausieji, 
tik geriausieji, — geresni negu kurių 
kitų kraštų.

Deja, ši amerikiečių pažiūra, atrodo, 
neatitinka tikrovei. Faktai visgi parodo, 
kad naujausieji Anglijos bomberiai yra 
geresni ir tinkamesni Vokietijos mies
tams griauti, negu Amerikos.

Amerika ir Anglija turi dviejų rūšių 
bomberius:

Amerikos—Flying Fortress, Liberator.
Anglijos—Stirling, Lancaster.
Kuomi gi Anglijos bomberiai — Stir

ling ir Lancaster — yra tinkamesni už 
Amerikos Flying Fortress ir Liberator?

Anglai nurodo, tuomi: jų Stirling ir 
Lancaster gali nešti ant syk po aštuonis 
tonus bombų, o Amerikos Flying Fort
ress ir Liberator — tik po apie tris to
nus bombų. Anglų bomberiai geriau gin
kluoti ir tvirtesni. Todėl, anglai sako, 
jų vieno bomberio nulėkimas, sakysim, 
ant Hamburgo, padarys priešui daugiau, 
kaip du sykius tiek nuostolių, negu A- 
merikos dviejų bomberių ten nulėkimas. 
Ir anglų bomberiai turėsią daugiau pro
gų pasprukti nuo priešo zenitinių ka- 
nuolių, nes jie tvirtesni. Vadinasi, daug 
patogiau esą bombarduoti Vokietijos 
miestus anglų bomberiais, negu ameri
kiečių. Taipgi daug ekonomiškiau. i

Šitų faktų iškilimas aikštėn, be abe
jo, nustelbė ne vieną amerikietį. Prisi- 
pažinsime, mes iki šiol vis buvome tos 
nuomonės, kad, kur tu ją nedėsi, “Le
kiančioj! Amerikos Tvirtuma” (Flying 
Fortress) yra patsai geriausias bombe- 
ris pasaulyje. Deja, dabar pasirodo kas 
kita.

Bet kokias gi geresnes savybes turi 
Amerikos bomberiai?

Štai kokias: jie gali vienu lėkimu daug 
toliau lėkti. Sakysime, jeigu anglų Stir
ling ir Lancaster gali vienu lėkimu pa
daryti apie 2,000 mylių ar biskelį dau
giau ar mažių, tai Amerikos Flying For
tress padaro 3,200 mylių o Liberator — 
3,000. Vadinasi, šitie “dangaus paukš
čiai” taipgi nepaprastai yra reikšmingi. 
Ir jie buvo statyti vyriausiai tam, kad 
galėtų labai toli lėkti be sustojimo; jie 
buvo taikyti daugiausiai Ramiajam Oke
anui. Tad anglai ir siūlo juos naudoti 
pakraščių saugojimams ir tik tolimiems 
skridimams.

Be abejo, tie ginčai, kurie dėl bombe
rių iškilo, nesudarys jokių didesnių ne
susipratimų tarp Anglijos ir Amerikos. 
Viskas bus gražiai išspręsta.

Nebūdami joki toje šakoje ekspertai, 
mes negalime savo patarimų duoti gin-

čams išspręsti. Bet vistiek ir mums no
risi įkišti savo dvylekis/ Kodėl, būtent, 
Amerikos bomberių nenaudoti bombar
davimui ginklų fabrikų, esančių toliau 
nuo Anglijos, esančių, sakysime, Čecho- 
slovakijoj ir Austrijoj? Ar gi tai nėra 
galimas daiktas? Arba kodėl iš Angli
jos, sakysime, Amerikos bomberiai ne
galėtų bombarduoti Rytų Prūsijos?

Hitleris Vėl Neteko 1,250,000 
Žmonių

Sovietų Sąjungos Informacijų Biuras 
pranešė, kad nuo gegužės 15 dienos, 

> 1942 m. iki rugpjūčio 15 dienos, tai yra, 
per tris mėnesius karo' Hitleris ir jo pa
kalikai neteko 1,250,000 kareivių, užmuš
tais, sužeistais, ir nelaisvėn paimtais. 
Vien užmuštų yra nemažiau 480,000 ka
reivių! Prie to Hitleris ir jo talkininkai 
neteko 3,390 tankų, 4,000 įvairių rūšių 
kanuolių ir nemažiau 4,000 lėktuvų. To
kią kainą krauju ir ginklais jis užmokė
jo už šių metų pergales.

Kaip žinome, Hitleris užėmė Kerčo 
pusiausalį, Sevastopolio tvirtumą, Dono 
upės įlanką ir prasilaužė į Kubaniaus ir 
Kaukazo sritį. Svarbiausi Sovietų cen
trai toj srityj yra Voronežas ir Stalin
gradas, kurie virto į malūnus, kur Hit
lerio armijos ir ginklai triuškinami ir 
galų gale, virs tokiais x kapinynais, kaip 
pereitais metais buvo Smolenskas, Le
ningradas ir Maskva!

Suprantama, kad ir Sovietų Sąjun
gai tos kovos baisiai daug atsiėjo. Per 
tą patį laiką Sovietų Sąjunga neteko 
606,000 savo kareivių užmuštais, sužeis
tais ir dingusiais. Prie šių Sovietų Są
jungos žmonių nuostolių reikia pridėti 
dešimtis tūkstančių, o gal ir šimtus tūks
tančių civilinių žmonių, kuriuos fašistai 
išžudė!

Sovietų Sąjunga neteko daug ir gink
lų, būtent, 2,240 tankų, 3,162 kanuolių ir 
2,198 lėktuvų. Sovietų Sąjungos ginklų 
nuostoliai yra mažesni, kaip Hitlerio. 
Bet jeigu imti atydon miestus ir fabri
kus, kurių Sovietų Sąjunga neteko ir 
taip pat tą, kad kovos laukai su su
daužytais tankais, kanuolėmis ir kitais 
ginklais liko Hitlerio rankose, tai So
vietų nuostoliai yra labai dideli. Hitle
ris neteko daugiau tankų, bet dalį su
daužytų tankų jis galės vėl pasitaisyti 
ir vėl kovos lauke naudoti, gi Sovietai 
savo sugadintus tankus turėjo palikti, 
kuriuos jų priešai, jeigu negalės pasitai
syti, tai nors metalą panaudos.

Hitleris prie šio ofensyvo ruošėsi per 
visą žiemą. Jis planavo nusiaubti Sovie
tų Sąjungą ne tik iki Volgos ir net 
iki Uralo Kalnų, bet didvyriškos Raudo
nosios Armijos kovos ištaškė jo tuos pla
nus. Nors jis pasiekė Kaukazą, bet jam 
gali iš ten prisieiti didelėj paskuboj 
trauktis, jeigu tik Anglija ir Amerika 
pradės laiku prieš jį veikti.

Kirsti Smūgį Hitleriui!
Po Maskvos konferencijos Sov. Sąjun

gos spauda rašo, kad kol kas vis dar tik 
viena Raudonoji Armija turi atlaikyti 
Hitlerio ir jo šaikos smūgius. Hitleris 
ir gengsterių šaika pilnai supranta, kad 
jie negalės šio karo išlaimėti, jeigu grei
tu laiku nesumuš Sovietų Sąjungos. To
dėl jis nesigaili nei žmonių, nei mašine
rijos, bet masėmis juos grūda ir grūda, 
kad tik šiemet, tai yra, šią vasarą su
mušus Raudonąją Armiją, pirm Angli
ja ir Amerika prisirengs galutinam smū
giui prieš Hitlerį.

Raudonoji Armija savo pareigas at
lieka ir masiniai naikina Hitlerio ir jo 
talkininkų jėgas. Bet, žinoma, tas bran
giai atsieina ir Sovietų Sąjungai.

Sovietų Sąjungos valdžios organas 
“Izviestija” rašo, kad “Hitleris plikai 
nuskuto kitus savo frontus Europoj, 
mesdamas visas jėgas į Sovietų-Vokieti
jos frontą ir siekdamas pergales.” Su
prantama, kad geresnės progos antra
jam frontui negali būti. Mažiau Hitle
ris turi jėgų Europoj, daugiau jo jėgų 
Sovietų fronte, tuo lengviau bus Angli
jos ir Amerikos armijoms išlipti ant 
sausžemio.

Galinga Sovietų Karo Industrija
Sovietų Sąjunga, pravesdama Penk

mečių Planus gyveniman, paruošė savo 
šalį visokiems netikėtumams. Daugelis 
žmonių manė, kad Hitleris su savo tal
kininkais į trumpą laiką parblokš Sovie
tų Sąjungą. Jie labai apsiriko.

Sovietų Sąjunga neteko derlingų Uk
rainos laukų, bet kolektyviečių masės su 
traktoriais, kombainais ir kitomis maši
nomis persikėlė į Sibirą ir ten naujus že
mės plotus dirba ir gamina duoną.

Trumpai ir Storai

Fabrikai po žeme
Iš Stockholmo ateina ži

nia per Londoną, kad Vo
kietijoj lėktuvų fabrikai e- 
są pastatyti po žeme. Tų 
fabrikų darbo nepertraukė 
anglų bombos, kuomet dau
žė Hambrugą, nors ir ra
portavo, kad didelių nuos
tolių toj srityj padarė ‘‘ka
ro pramonei.” 
Ameriką atsiuntė 
Press iš Londono, 
čio 3 d.

J. B. ,

Tą žinią į 
United 
rugpjū-

anglais”“Nebus sunku su
Tokia vokiečių nacių min

tis.
Uja Erenburgas rašo:

Pas užmuštą vokiečių 
leitenantą Richard Ulrich 
atrastas laiškas, rašytas iš 
Vokietijos jo brolio, sako:

“Fuehrer (Hitleris) žino, 
kaip atlikti riziką. Jeigu 
mes užimsime Kaukazą iki 
rudens ir apsikasime prie 
Volgos, tai nebus tada sun
ku su anglais.

“Kur tas antras frontas?” 
— tyčiojasi naciai!

Erenburgas praneša iš 
Sovietų Sąjungos:

“Mūsų kareiviai skaito 
vokiečių numestus lapelius, 
kuriuose Goebbelsas su ma- 
nijako užsispyrimu rašo: 
‘Tai kur gi yra jūsų talki
ninkai? Kur yra antras 
frontas?!’ ”

Tyčiojasi iš Anglijos 
Amerikos naciai...

ir

be

Po-

“Karas šiemet baigsis 
mūsų pastangų!”

John Elliot, Foreign 
licy Bulletin’e liepos 10 d. 
rašė, kad britų nepasiseki
mai Libijoje, Tobruke, 
“pilninteliai išsklaidė pir- 
mesnį jausmą lengvo pasi
tenkinimo (easy complacen
cy), pastebimo Washingto
ne, kad karas būsiąs išlai- 
mėtas šiais metais be mū
sų pastangų.” Dabar esą 
manoma, kad “karas bus il
gas ir sunkus.”

Elliott tą korespondenci
ją rašė liepos 6 d. Dabar 
jau rugpjūtis, o pastangos 
tik pašnekesiuose.

Tam pačiam Bulleitn’e 
Vera M. Dean rašo, kad 
“tikroji Britų silpnybė” ne 
kareivių ir civilių narsos 
stoka, bet “militarinių ir 
politinių vadų nuolatinė 
tendencija nedakainuoti A- 
šies valstybių spėkų ir ryž
tumo.” Tas pat esą ir su 
Jungtinėms Valstijoms.

“Stebėtinas dalykas, kad 
Britanijos ir Jungt. Valsti
jų žmonės tatai pajuto aiš
kiau, negu kai kurie jų va
dai.” Tą žmonių visišką pa
sišventimą reikia pakinky
ti karo išlaimėjimui, —bai
gia rašytoja Dean.

Keliolikos metų bernelis — 
pabaigtas Tautos vadas!

1936 metais birželio 13 d. 
“Jaunojoj Lietuvoj” V. Ma
tulaitis rašė:

“Ne iš puikių dvaro rū
mų... yra kilęs mūsų Tau
tos Vadas Antanas Smeto- 
na.Jis gimė ir augo papras
toj sodžiaus trobelėje...Jau 
pirmaisiais mokymosi me
tais jame, vos keliolikos 
metų bernely, susiformavo 
Tautos Vadas.”

“Jaunosios Lietuvos” Są
junga švęsdavo birželio 13 
dieną. Del ko? Del to, kad 
ta diena buvo “

Šefo, Tautos Vado vardb 
diena.”

Tokių nonsensų buvo 
daugybė garbinant nuolatos 
Tautos Vadą. Tas vadas 
dabar, turbut, jau gyvena 
antrąją vaikystę, kad da 
nori sugrįžti į “nepriklau
somą” Lietuvą ir vėl užsi- 
sėsti 
Šauni

po kraugeriškų 
jungu!

ant tautos sprando.
“nepriklausomybė” 

despotų

Ar jau SLA turės susidėt 
su žydiška Insurance Co.?

Pagal Viniko atkarto ti
nus tvirtinimus seime —tai 
taip: SLA negalės gyvuot, 
arba pasidaryti vėl f rate r- 
nališku, kokiu buvo prieš 
keletą metų, turės išnykti 
arba “žydišku” tapti!

Bet jeigu vadams iš gal
vų kas iššluotų “inšiurans 
kompaniją” — žydišką ar 
bent kokią privatinio biznio 
korporaciją, tai SLA pa
sveiktų ir vėl gyvuotų ge
rai, fraternališkai, kas rei
škia kooperatyviškai, visų 
narių bendrai naudai, o ne 
tų numatomų penkių inkor- 
poruotojų pelnui.

Kas tą šluotą paims? 
. Reiktų stipraus ražo, kad 
išbrauktų tą bjaurumą iš 
surembėjusių smegenų!

Ponas Vinikas nesigaili 
SLA iždo: pats reikalavo ir 
gavo, —kaž kokiu stebuk
lu, — seimas jau sustojęs ir 
eidamas iš salės nutarė 
duoti labai didelę jam algą.

Ar nesusimylės tie ponai 
ant Susivienijimo ir ar ne
bus vėl broliais? Ar patys 
nepaims šluotos prieš korn- 
panijos kipšą?

“Liet. Darb. Taryba”
Kai Amerika įėjo į pir

mąjį pasaulinį karą, daugy
be žmonių, kaip buvo, taip 
ir ilgokai pasiliko priešingi 
įsivėlimui į “nereikalingą 
karą.” Jie kartu su Socia-

“People’s Council” (liau
dies tarybą) vedė propa
gandą, peticijas; tankiai 
kai kurie išsireikšdavo, kad 
karo skelbimą valdžia tu
rėtų leist per referendumą.

“Naujienų” Grigą itis, 
nors “faktais” buvo socia
listas, bet nesutiko su So
cialistų Partijos veikla; ne
paisant to, kad kai kurie 
socialistai pradėjo organi
zuot savo “Workers Coun
cil,” jis organizavosi “Lie
tuvių Darbininkų Tarybą.” 
Tai buvo 1917 m. vasaros 
mėnesiais. Kur dingo tos 
L. D. Tarybos fondas? O 
kiek padarė atšaukimui to 
“nereikalingo karo”, ar apie 
tai buvo atskaita?

Sekančiais metais Grigai
tis turėjo “Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Lietuvos 
Laisvės Fondą,” ką jau 
minėjau trumpai ir storai. 
Tas fondas taip pat dingo, 
kaip gazo burbulas vande
nyje. Tai ve, kokiais šuo
liai tas žmogus atšokavo į 
šį karą ir jau viėšai drįsta 
girtis (SLA seime), turįs 
faktus prieš bolševikų prie
vartą, išvežant lietuvius į 
Rusiją. Tuos “faktus” gavo 
iš nacių Vokietijos... Ir di
džiuojasi!

Cairo. — Anglų orlaiviai 
įnirtusiai atakavo fašistų 
uostą Tobruką, Libijoj, ir 

Sąjungos jų laivus toj srityj.

Hitleris užėmė daug didelių miestų ir 
industrijos centrų, kaip tai: Krivoj Rog, 
Charkovas, Kijevas, Odessa, Nikolaje
vas, Rostovas, Smolenskas, Minskas ir 
daugelis kitų. Bet Sovietų Sąjungos 
svarbiausi apsigynimo centrai yra Ura-

Soviety Sąjungos lakūnas, dedasi šaliką, numegstą 
Amerikos moterų; tokių šalikų, svederių ir kojinių 
tūkstančius numezgė Amerikos moterys, jų tarpe ir lie
tuvės; tas viskas pristatyta Tarybų Sąjungos didvy
riams. Persiuntimą atlieka Russian War Relief Komi
tetas.

0WI Įspėja, Kad Totalitarinis Karas Yra 
Būtinai Reikalingas Mums Laimėti

-________ , :

“Mes turime daug neku
riu resursų, kas link kitų, 
mes esame ‘neturinti’ tau
ta. Kai kurių mes gauna
me iš užsienio ir mums pri
statymas tų daiktų pavo- 
jun išstato • žmonių gyvastį, 
dėl kitų mes turime rasti 
pavaduotojų.

“Mes galime pralaimėti šį 
karą. Mes niekad karo ne
pralaimėjome, bet mums 
primintina, kad tas reiškia, 
jog mūsų protėviai niekad 
nepralaimėjo karo; ir mū
sų protėviams šitokis karas 
niekada negrąsino. Yra ka
ras prieš žmones, su ku
riais teisinga taika nėra ga
limas daiktas; Europoje ir 
Azijoje jie vartojo kitokių 
būdų prieš aktualį šovimą, 
ir jų rekordas parodo, kad 
jie vis tęs jų juodąjį dar
bą, kada kautynės sustos, 
jeigu jie vis turės galę. Yra 
totalinis karas, kur pralai
mėjimas reiškia pragaištį. 
Francūzai žino, kad garbin
gas pasidavimas Hitleriui 
negalimas daiktas.

“Laimėti totalinį karą 
mes turime totaliniai kovo
ti ir lig šiol mes taip neda
rome. Mes kovojame fana
tiškus žmones ligi galo dėl 
pasaulinės dominacijos, ir 
įveiksim juos tik, jeigu taip 
sumušime, kaip jie nori 
mus sumušti. Daug ameri
kiečių pasiaukojo, bet kai
po tauta mes negana’* giliai 
stovime kare. Mes galime 
laimėti, jeigu mes realizuo
sime, kad laimėti karą yra 
būtiniausias dalykas šian
dien visame pasaulyje.”

Office of War 
Information.

šiol 
pa- 
ne-

Svarbioj ir kritiškoj per
žvalgoj apie Amerikos da
bartinį militarinį ir pro
dukcijos padėjimą, Karo 
Informacijos Ofisas įspėjo 
pereitą savaitę, kad “Mes 
galime pralaimėti šį karą.” 
Kad nors a m e r i k i e č i ai 
daug pasiaukojo, OWI pra
neša, “Kaipo tauta, mes tik 
iki slėpsnų kare.”

“Mūsų Ali j antai lig 
neša sunkiausią naštą, 
gal peržvalgą, ir jiems
teikėme tiek daug pagalbos, 
kiek jie tikėjosi nuo mūsų 
gauti.” Iš dalies buvo dėl 
priešo išlaimėjimų, bet 
“mes lig šiol neproduktavo- 
me karo pabūklų iki mūsų 
išgalės, ir mes nepristatė- 
me tą medžiagą į kovos 
laukus, kiek buvo reikalin
ga laimėti karui.”

“Gal šis metas yra nule
miantis metas,” peržvalga 
sako. “Bet taip bus tik 
tuomet, jeigu mūsų prie
šams nepasiseks mirtinai 
kirsti mūsų alijantus prieš 
metų galą.” *

Darbas namie “pusėtinai 
gerai atliktas, bet ne gana 
gerai.”

“Nėra abejonės,” peržval
ga sako, “kad Amerikos 
žmonės ketina laimėti ka
rą; bet ne visi realizuojasi, 
kaip ^unku bus mums tas 
įvykdinti. Karas vis toli 
nuo šios šalies, ačiū, mūsų 
laimei, užsispyrimui mūsų 
alijantų; bet taip ilgai ne
bus, jeigu mes sunkiau ne
dirbsime. Per daug žmo
nių mano, kad mes kariau
jame su perviršiu — visų 
dalykų perviršiu, resursų, 
laiko ir t.t. Neteisybė.

Užsimušė Leit. H. J Burkė
“The Newark Star-Ledger”, 

antradienio, rugpjūčio 28 d. 
1942, padarė sekamą tragišką 
pranešimą:

Union. Pirmas leitenantas 
Edvardas J. Burkė, 29 metų 
amžiaus, užsimušė vakar, kuo
met karinis lėktuvas krito ant 
gazolino troko ties Karinės 
Komandos Mokyklos Baze, 
Orlando miestely, Floridoj. Jis 
buvo sūnus Hario J. Burkės, 
gėlininko, 891 Pennsylvania 
Ave., Union, N. J. Leitenantas 
Burkė, kurs išbuvo armijoj 18

mėnesių, turėjo civilio lakūno 
leidimą prieš įstojant tarny
bon.

Burkė padėdavo savo tėvui 
gėlinyčioj pirma įstojimo tar
nybon. Jo brolis, seržantas Al
bertas Burkė, yra tarnyboj Tė- 
mijimo Eskadrone, Dikso sto
vykloj, ir buvo nusisprendęs 
važiuot namo vakar vakarą. 
Jųjų motina mirė.

Kritimo auka paėjo iš 
Union miestelio, buvo veiklus 
mokyklų atletikoj. Jis buvo 
lankęs keletą kolegijų. Jo tė
vas vakar vakarą planavo par
sivežt lavoną namo iš Orlan-

lų Kalnuose — Sverdlovske, Magnito- d0> 
gorske, Novosibirske, Kuznecke ir kitur, _____
kur karo reikmenų pagamina daugiau, kiame vėlionies tėvui” ir bro- 
negu jie pagamino pirm karo pradžios, liui nuoširdžios užuojautos gi- 
Bet Sovietams talkininkų pagalba yra lauš liūdesio valandoj, 
labai reikalinga*

Tai skaudi tragedija. Reiš-

J. K-aitis.
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Apie Barbariškus Vokiečių Dar
belius Okupuotose SSSR Srityse

V. MOLOTOVAS, SSSR Užsienių Reikalų Komisaras.
(Tąsa)

Tai nesukliudė, kad atsi
traukdami iŠ Istros fašistai 
vokiečiai pogromininkai iš
sprogdintų savo šaudmenų 
sandėlį Naujojoe Jeruzalėje ir 
nepakartojamą rusų bažnyti
nės istorijos paminklą paverstų 
griuvėsių krūva.

Tarpe kitų vandališkai vo
kiečių sugriautų ir išniekintų 
TSRS tautų kultūros paminklų 
reikia paminėti okupantų su
griautą didžiojo Ukrainos po
eto Taraso Ševčenkos pamink
lą Kanevo mieste, Ukrainoje, 
o taip pat namą, kuriame gy
veno didysis rusų kompozito
rius Rimskij-Korsakovas, Tich- 
vino mieste, visam pasauliui 
žinomo rusų rašytojo Čechovo 
namą Taganroge ir daugelį ki
tų.

Vokiškieji grobikai prieš 
nieką nesustoja, siekdami jų 
okupuotuose tarybinių respu
blikų rajonuose visaip įžeidi
nėti tautinius rusų, ukrainie
čių, belorusų, lietuvių, latvių, 
estų, moldavų jausmus, o taip 
pat tų Tarybų Sąjungoje gy
venančių tautybių atskirų as
menų, kuriuos jie, sutikdami 
savo kruviname kelyje, taip 
pat prievartauja ir niekina— 
žydų, gruzinų, armėnų, uzbe
kų, azerbaidžanų, tadžikų ir 
kitų atstovų tarybinių tautų, 
sujungtų savitarpy broliškos 
draugystės ir bendradarbiavi
mo Tarybų Sąjungoje jausmo.

Dėdamiesi esą “aukštesnės” 
rasės atstovai ir reikalaudami 
iš laisvę mylinčių Tarybų Są
jungos tautų pavergtųjų pa
klusnumo ir vergiško darbo iš 
po lazdos, hitlerininkai visu 
savo šlykščių ir engėjišku el
gesiu sukėlė neaprašomą pasi
piktinimą ir neapykantą jiems 
visose Tarybų Sąjungos tauto
se ir visuose jos visuomeni
niuose sluoksniuose. Ne tiktai 
katorginį darbą, niokojimą ir 
badą, bet, be to, dar niekini
mą žmogiškosios vertės ir tau
tinių jausmų neša vokiškieji 
okupantai į jų užgrobtus ta
rybinius rajonus. Vokiečiai 
okupantai po vokiškos “aukš
tosios rasės” iškaba ne tiktai 
nori pavergti savo tautą, bet 
padaryti vergais ir kitas tau
tas. Vokiečių kariuomenė įsi
veržė į mūsų teritoriją, norė
dama likviduoti Tarybų Sąjun
gos tautų laisvą gyvenimą ir 
kultūrą, tas tautas suvokietin
ti ir paversti jas vergais. Kaip 
tik dėl to Tarybų Sąjungos 
tautos susijungė prieš neken
čiamą vokiečių pavergėjų ka
riuomenę į nepalenkiamą ir 
nenugalimą milžinišką jėgą.

III
Nėra ribų liaudies pykčiui 

ir pasipiktinimui, kuriuos su
kelia visų tarybinių gyvento
jų ir Raudonosios Armijos ka
rių tarpe nesuskaitomi faktai 
niekšiško smurto, šlykštaus ty- 
čiojimosi iš moterų garbės, 
faktai masinių tarybinių pilie
čių žudynių, kurias vykdo fa
šistiniai vokiečių karininkai ir 
kareiviai. Visur, kur ima vieš
patauti vokiečių durtuvas, įve
damas nepakeliamas kruvino
jo teroro, nežmoniškų kanki

Jungtinių Valstijų pakraščių saugotojai-kariai prati
muose; jie manevruoja Battle Creek, Mich.

nimų ir žvėriškų žudynių reži
mas. Plėšimus, kuriais užsii
ma vokiečių karininkai ir ka
reiviai, lydi mušimai ir žudy
mai didžiulio skaičiaus niekuo 
nekaltų žmonių. Už neįvykdy
mą reikalavimo atiduoti visą 
iki paskutinio trupinio mais
tą arba už neįvykdymą reika
lavimo atiduoti visus iki pas
kutinių marškinių drabužius 
okupantai muša ir karia se
nus ir mažus, moteris ir vai
kus. Priverčiamuose darbuose 
muša ir šaudo už nepilną at
likimą nustatytų darbo normų.

Birželio 30 dieną Hitlerio 
banditai įėjo į Lvovo miestą ir 
jau rytojaus dieną surengė 
skerdynes su obalsiu “mušk 
žydus ir lenkus.” Išžudę šim
tus žmonių, Hitlerio banditai 
surengė nužudytųjų “parodą” 
pasažo rūmuose. Prie namų 
sienų buvo sudėti iškoneveikti, 
daugiausia moterų, lavonai. 
Pirmoje šios šiurpios “paro
dos” vietoje buvo padėtas 
moters lavonas, prie kurios 
durtuvu buvo prismeigtas jos 
kūdikis.

Tokie buvo šiurpūs hitleri
ninkų žvėriškumai jau pačioje 
karo pradžioje. Skęsdami ne
kaltame kraujuje, Hitlerio 
niekšai tebetęsia savo šlykš
čius nusikaltimus.

Krasnos Polianos kaime, 
prie Maskvos, fašistiniai vokie
čių niekšai gruodžio 2 d. su
rinko visus vietos gyventojus 
nuq 15 iki 60 metų ir uždarė 
šaltuose, su išdaužytais lan
gais, rajono vykdomojo komi
teto namuose, neduodami jiems 
per 8 dienas nei duonos, nei 
vandens, šitaip kankinamoms 
Krasnos Polianos fabriko dar
bininkėms A. Zaicevai, T. Gud- 
kinai, O. Naliotkinai ir M. Mi- 
chailovai ant rankų numirė ne
seniai gimę kūdikiai.

Buvo nemaža atsitikimų, 
kada hitlerininkai paversdavo 
tarybinius vaikus šaudymo tai
kiniu.

Krasnos Polianos rajone Bie- 
lyj Rast kaime grupė girtų vo
kiečių kareivių pastatė vieno 
namo prieangyje kaip taikinį 
12-kos metų Volodią Tkačio- 
vą ir ėmė į jį šaudyti iš auto
matų. Berniukas buvo visas 
kulkomis sukapotas. Po to, 
banditai ėmė be jokios tvarkos 
šaudyti į namų langus. Ėjusią 
gatve kolchozininkę I. Mosolo- 
vą su trimis savo vaikais jie 
sustabdė ir čia pat sykiu su 
vaikais sušaudė.

Dubinino rajone Voskre- 
sensko kaime hitlerininkai kaip 
taikinį .panaudojo trejų metų 
berniuką ir į jį prišaudė kul- 
kasvaidžius.

Kursko srityje rajoniniame 
centre Volove, kur vokiečiai 
buvo keturias valandas, vokie
čių karininkas smogė galva į 
sieną ir užmušė Boikovos dvie
jų metų sūnų už tai, kad kū
dikis verkė.

Oriolo srityje Zlohino apy
linkėje fašistai nužudė kol- 
chozininkų Kratovų dvejų me
tų kūdikį už tai, kad jis savo 
verksmu kliudė jiems miegoti.

Kalinino srityje Semionovs- 
ko kaime vokiečiai išniekino 

25 metų Olgą Tichonovą, rau
donarmiečio žmoną, trijų vai
kų motiną, buvusią paskutinėj 
nėštumo stadijoj, prieš tai su
rišę jai virve rankas. Išnieki
nę ją, vokiečiai perpjovė jai 
gerklę, perdūrė abi krūtis ir 
sadistiškai jas pragręžę. Tame 
pačiame kaime okupantai su
šaudė 13 metų berniuką ir jo 
kaktoje išpjovė penkiakampę 
žvaigždę.

Lapkričio mėnesį Kalinino 
miesto telegrafiste K. Ivano
va kartu su savo 13-kos me
tų sūnumi Leonidu ėjo pas 
savo giminaičius į Burašovo 
kaimą prie Kalinino. Kada jie 
išėjo iš miesto ir juos pastebė
jo hitlerininkai, jie iš 60 met
rų atstumo ėmė į juos šaudy
ti ir užmušė berniuką. Motina 
kelis kartus mėgino pakelti ir 
nusinešti berniuko lavoną, bet 
kiekvieną kartą, kai tik ji mė
gindavo tai padaryti, vokiečiai 
imdavo į ją šaudyti, ir ji buvo 
priversta jį palikti. Ištisas 8 
dienas vokiečių kareiviai nelei
do paimti lavono. Jis buvo 
Ivanovos paimtas ir palaidotas 
tik tada, kai šią vietą užėmė 
mūsų kariuomenė.

Rostove prie Dono amatų 
mokyklos mokinys 15 metų 
Vitia čerevičnyj kieme žaidė 
su savo karveliais. Tuo metu 
pro šalį ėjo vokiečių kareiviai 
ir pradėjo atiminėti karvelius. 
Berniukas užprotestavo. Vo
kiečiai jį paėmė ir 28 linijos 
bei 2-os Maiskos gatvių kam
pe sušaudė už tai, kad jis ne
atidavė karvelių. Hitlerinin
kai taip iškoneveikė berniuko 
veidą užkulnių smūgiais, kad 
jo nebebuvo galima pažinti.

Mūsų kariuomenės rugsėjo 
pradžioje išlaisvintas Basma- 
novo kaimas Glinkos rajone 
Smolensko srityje, po vokiečių 
šeimininkavimo, atrodė degė
sių krūva. Jau pirmą dieną 
fašistiniai niekšai išvarė lau
kan daugiau, kaip 200 mokyk
linio amžiaus vaikų, atvažia
vusių kaiman derliaus nuimti, 
apsupo juos ir žvėriškai iššau
dė. Didelę grupę mokinių mer
gaičių jie išsivežė į užnugarį 
“ponams karininkams.”

Kaimų ir miestų užgrobimas 
paprastai prasideda pastatant 
kartuves, ant kurių vokiškieji 
budeliai žudo pirmuosius po 
ranka pakliuvusius taikingus 
gyventojus. Be to, fašistai pa
lieka kartuves su pakaruok
liai daugelį, dienų ir net po ke
lias savaites. Taip pat jie el
giasi su tais, kuriuos sušaudo 
miestų ir kaimų gatvėse, pa
likdami lavonus daugelį dienų 
nepalaidotus.

Pagrobę Charkovo miestą, 
vokiškieji žudikai pakorė ke
letą žmonių didelio namo lan
guose, miesto centre. Be to, 
tame pačiame Charkove lap
kričio 16 d. eilės namų balko
nuose fašistai pakorė 19 žmo
nių, kurių tarpe buvo viena 
moteris. Kalinino srityje Ve- 
likije Lūki rajone čerepeso a- 
pylinkėje okupantai sušaudė ir 
sudegino ant laužo 7 valstie
čių šeimas.

Leningrado srityje Tichvino 
mieste viename miesto name 
buvo rastas pirmojo rango ka
ro gydytojo Ramzancevo lavo
nas, kuriam nupjauta nosis, iš
suktos rankos, nuimtas galvos 
skalpas ir yra keletas durtuvu 
padarytų žaizdų kakle.

Ukrainoj Voronkių kaime 
vokiečiai patalpino ligoninės 
namuose 40 sužeistų raudon
armiečių, karo belaisvių ir gai
lestingųjų seserų. Iš medici
nos personalo atėmė tvarsto
mąją medžiagą ir medikamen
tus, maisto produktus ir kitus 
reikmenis. Gailestingąsias se
seris išniekino ir sušaudė, o 
prie sužeistųjų pastatė sargy
bą ir 4 dienas nieko prie jų 
neprileido. Dalis sužeistųjų 
mirė, o likusius vėliau išmetė 
upėn, uždraudę vietos gyven
tojams palaidoti lavonus. Nie-

Varšavos Ghetuose tūkstančiai žydų miršta iš bado; 
paveikslas parodo vieną baisų vaizdą; šis paveikslas, 
beje, buvo slaptai iššmugeliuotas iš ten į pasaulį. Mirš
ta badu ne tik žydai, bet ir krikščionys—lenkai, lietu
viai ir kitų tautų žmones, bestijiškų hitlerininkų pa
vergti.

Chicago, III.
Antanas Gužauskas ir Kiti 12 

Lietuvių Išėjo į Armiją
Veiklus bridgeportietis jau

nas amerikietis lietuvis Anta
nas Gužauskas, kuris du me
tai atgal Jaimėjo LDS vajaus 
dovaną, išėjo į armiją. Jis yra 
vienas iš daugelio mūsų šalies 
jaunimo, stojančio budavoti 
karines jėgas, kad sutriuškinti 
Ašį, tai Japonijos, Vokietijos 
ir Italijos pasimojimus visame 
pasaulyje užkarti fašistinę 
diktatūrą.

JOE PACELIŪNAS, 
LDS “Sparks” narys, 

Chicago, Ill.

Antanas ’Gužauskas daug 
veikė LDS Sparks kuopoj, ši 
kuopa yra pati didžiausia iš 
visų LDS jaunimo kuopų.

Gaila, kad trumpu laiku A. 
Gužauskas liko iššauktas ir 
kuopa neturėjo kada surengti 
jam išleistuvių pramogėlės.

Iš Bridgeporto ir Town of 
Lake išėjo armijon dikčiai lie
tuvių jaunimo, čia nekuriu 
vardus paminėsiu, šie paskuti
niu laiku išvyko:

Stasys Merkevičius 
Jonas žuromskis 
Franas Slotkus 
Antanas Gužauskas 
Robertas Grigaliūnas 
Franas Misevičius 
Izidorius Trtimpis 
Aleksandra Gerčius 
Jonas Gerulis 
Kazys Šimkus

kas iš vokiečių už tarybinių 
piliečių žudymą jokios atsa
komybės neturi, nors ir kažin 
kaip tas žudymas būtų bepras
miškas, o, atvirkščiai, šį žudy
mą vokiečių administracijos 
organai dar skatina.

(Bus daugiau)

Liudvikas Pocius
Franas Butkus
Jurgis Sprindis.
Daug išėjo į armiją ir dar 

daug išeis, nes karas greit ne
sibaigs. Susijungusių Tautų 
frontuose nesimato prošvais
čių, kad karas greitai baigtų
si. Reikia visiem vieningai ir 
ryžtingai dirbti, kad sutriuš
kintume Ašies jėgas, kad ap
gintume mūi?ų šalį ir pasauli
nę demokratiją.

Bridgeportietis.

Braintree, Mass.
Rugpjūčio 10 d. buvo at

vykęs iš Glendalė, Calif., Ed- 
wardas J.usius po suvirs dvie
jų metų laiko ten buvimo ir 
nesimatymo su tėvais. Trum
pai gali viešėtis, tik vieną sa
vaitę, rugpjūčio 17 d. grįžta 
atgal prie savo užsiėmimo, kur 
yra didelis reikalas budavoti 
bomberius.

Jaunuolis pasekmingai dar
buojasi vienoje iš didžiausių 
orlaivių dirbtuvių Lockheed - 
Vega Corp. Dabar esą rūpes
tingiausiai* dirbama Flying 
Fortresses—tai milžinai bom- 
beriai’, po keturius motorus, 
kiekvienas mot. 1,200 arklių 
pajėgos. Jam tenka, veik kiek
vienas gatavas orlaivis pertik
rinti elektros veikime, kad eg- 
zaminierius galėtų uždėti O. 
K. ir esančias klaidas sujun
gime vielų surasti. O kadangi 
naujų darbininkų vis daugiau 
prie darbo stoja, tai daug tų 
klaidų padaroma.

Koks tolimas pasidalinimas; 
Edwardo tėvas, D. G. Jusius, 
rytiniam gale Amerikos konti
nento budavoja laivus, o sūnus 
vakariniam gale už trijų tūks
tančių mylių budavoja orlai
vius! Edwardas aplankė sa
vo draugus ir gimines Wor- 
cesteryj taipgi.

Geriausio pasisekimo jam 
darbuotis ant toliau.

D. J. 

Philadelphia, Pa.
Koncertas, Benas ir Prakalbos

Lietuvių Muzikalės Namo 
Bendrovės buvo surengtas pa
rengimas pagerbimui savo na
rių, kurie yra į mūsų šalies 
armiją pašaukti apgynimui 
demokratijos. Parengimas įvy
ko rugsėjo 9 dieną.

Tą dasižinojau per radijo ir 
nuėjau į bendrovės svetainę 
pažiūrėti tos iškilmės. Atėjęs 
radau duris atdaras ir daug 
žmonių lauko pusėj. Klausiu, 
kame dalykas, kad žmonės 
neina į vidų, nes jau ir antra 
valanda, kaip buvo garsinta, 
kad tuo laiku -prasidės. Gau
nu atsakymą, kad laukia pa
rapijos vaikučių beno ir Ame
rikos legionierių atmaršuojant. 
Štai ateina legionieriai ir be- 
nas. Visi suūžėme į svetainę ir 
tuojau prasidėjo programas.

Mykolas Grigą navičius,

bendrovės prezidentas, pareiš
kė publikai, kad šis parengi
mas, tai aukščiausia pagarba 
dėl bendrovės narių, kurie pa
imti į armiją ir paprašė Dai
nos Chorą sudainuoti “Star 
Spangled Banner” ir paskui 
“Lietuva Tėvyne Mūsų.”

Perstatytas kalbėti kunigas 
Bagdonas, kuris perskaitęs 
dievišką palaiminimą prašė 
katalikų ir ne katalikų, kad 
visi melstųsi prie Dievo, kad 
padėtų sumušti mūsų nepriete
lius, nes būk be Dievo pagel- 
bos karo nelaimėsime.

Lietuvių legionierių koman- 
dierius Kazakevičius aiškino, 
kad turėsime prisitaikinti prie 
aplinkybių, kad turėsime per
gyventi tūlų dalykų nedatek- 
iių karo metu, trūkumą mė
sos ir t.t.

Kalbėjo Dr. Kalinski, sena
torius, jis prašė padėti visa- 
kuom valdžiai, kad nugalėjus 
mūsų neprietelius.

Paskui kalbėjo Jonas Gri
nius. Jis iš pradžios krėtė juo
kus, bet sakė tol kariausime, 
kol pradžioj , nukariausime 
Hitlerį, o paskui Staliną, kad 
Lietuvai nepriklausomybę duo
ti. (šiandien tik hitlerininkai 
Amerikoj skleidžia nacių pro
pagandą, kad būk mūsų šaliai 
reikės vėliau .kariauti prieš 
Staliną, suprask Sovietų Są
jungą—Redakcija.) Jis sakė, 
kad jeigu Hitleris ar Stalinas 
laimės, tai “nelauk Lietuvos 
nepriklausomybės.”

Prie manęs sėdįs žmogus 
klausė: “Kodėl Grinius taip 
kalba prieš Amerikos talkinin
kę, juk Amerika, Rusija ir 
Anglija visos bendrai kariau
na prieš nacių Vokietiją”?

Po to Dainos Choras sudai
navo “Kur Šešupė Plaukia,” 
vaikų benas sugrojo maršą ir 
programa baigėsi.

Buvęs Parengime. 

Cleveland, Ohio
Reikia Stebėtis.

Socialistas Jarus agituoja 
už vietos klerikalų laikraštį 
“Cleveland© žinias”. Girdi: 
“Toks laikraštis gali būti tin
kamu skaityti kiekvienam lie

r----- ■ ■ ■■ -■ -----------------------------------
PENKTAS METINIS

PIKNIKAS
DAINOS - ŠOKIAI

—Rengiamas—

N. J. Lietuvių Radijo Valandos
VEDfcJAS JUOZAS RATKUS

G i r dž lama Sekmadienio rytais 8-tą valandą 
per Station WHOM 1480 kiloc.

įvyks Sekmadienį

Rugpjūčio (August) 30 dienų
Pradžia 1-mą vai. po pietų ĮŽANGA TIK 8Sc.

PARK CASINO
Wood and Mitchell Avės. Linden, N. J.
Muzika bus A. Pavydįs ir jo RADIJO ORKESTRĄ

KELRODIS: Iš Newarko, važiuokite Highway 25 iki Wood 
Ave.,, Linden, ir sekite Pikniko iškabas.

BUŠU: Imkite Bušą No. 62 (Perth Amboy) nuo Broad St., 
Newark. Išlipkite ant Edgar Road ir Wood Ave. Lindene, ir eiki
te iki Stimson Ave. Paskui eikite Stimson Ave. iki Mitchell Ave. 
ir rasite Park Casino.

________ MONTELLO, MASS. 

Penktas Metinis Piknikas
Rengia Naujosios Anglijos Moterų Sąryšis.

Sekmadienį, Rugpj. 23 August
LIETUVIU TAUTIŠKO NAMO PARKE

MONTELLOJE

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

nininkas Ignas Kubilūnas ir 
pasakys prakalbelę.

Prie įžangos tikietų bus duodama proga laimėti dovanas.

ŠOKIAM GROS G. STEPONAVIČIAUS ORKESTRĄ

KVIEČIAME VISUS DALYVAUTI.

tuviui.” Nors tas laikraštis jau 
visai prašvinkęs pronacine 
propaganda perdėm. To laik
raščio redaktorius Gabaliaus- 
kas, kuriam vis mažiau ir ma
žiau vilties belieka, kad jis ka
da grįžęs j Lietuvą vėl galės 
žertis po kelis tūkstančius lity 
į dieną, vis aršiau ir aršiau 
pradeda šmeižti Lietuvos dir
bančiąja liaudį.

Lietuvos liaudis buvo įsistei
gus sau Tarybinę tvarką, kur 
nebūtų tokio baisaus skirtumo, 
kad vienas žerias litus tūks
tančiai į dieną, o kitas ir sun
kiai dirbdamas gauna tik porą 
litų, nors tam sunkiau dirban
čiam* reikia daugiau maisto ir 
drabužių. Lietuvos Tarybinė 
valdžia panaikino išnaudoji
mą žmogaus žmogumi visiš
kai.

Ponui Gabaliauskui nepati
ko tokis patvarkymas ir jis be- 
velino, kad Hitleris sumaišytų 
su kraujais ir žeme Lietuvos 
dirbančiąja liaudį. Jis čia at
vykęs prie to klerikalų laikra
ščio, pavertė jį į vieną iš ar
šiausių pro-nacinių, pro-fašisti- 
nių laikraščių. Dabar tas laik
raštis kriminaliai šmeižia Lie
tuvos liaudies išrinktą Tarybi
nę valdžią, kuri kūrė laimin
gą ateitį dėl dirbančiosios liau
dies.

Ar gi nereikia stebėtis, kad 
socialistas Jarus to nemato?

Anti-fašistas.

JOE VALENTĄ, 
LDS 201 kp. narys, 

Cleveland, Ohio.
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Milžinkapis: Iš Dainavos Šalies 
Senų Žmonių Padavimų

PenktaČl., Rugpjūčio 21, 1942

Vincas Kreve-Mickevičius
(Tąsa)

—Kas savo tėvus myli, tasai myli ir 
tėvynę, brangiąją Lietuvą, — atsakė 
Kęstutis. — Nors brangus tu man ir 
malonus, bet nekliudysiu tau: jok tėvų 
šalin, kad pasidžiaugtų seni tėveliai, kad 
nurimtų tavo širdis.

Gražiai atsisveikino su savo valdovu 
Zubrys ir prižadėjo greitai pargrįžti at
galio ir tarnauti garsiam kunigaikščiui, 
kiek vieko turėdamas, kraujo savo nesi
gailėdamas ...

Atsisveikinęs, ristan žirgelin sėdo ir 
nujojo tėvų šalin, senon Merkinėn, kur 
tyliai Nemunas banguoja, kur švarus 
Merkys teka.

Ir lyg ne žirgu jojo, bet aitvaru lėkė 
namo jaunasis bajoro sūnus...

Ir dieną ir naktį...

IX.
Ankstų rytą, saulei netekėjus, įjojo 

Zubrys Merkinėn. Ir pirmą, ką pamatė, 
tai buvo skaisčioji Meilužė, kur anksti 
kėlės, aukso nėšius ėmė, beržinius kibi
rėlius ir, eidama į šulinėlį, svajojo apie 
jauną bernelį... Jau ne nūdien, dažnai 
ji žiūrėjo tona šalelėn, iš kur kelias eina 
nuo senų Trakų...

O pamačius bernužėlį, paraudonavo, 
kaip putino uogelė, kaip tie karoliai, ku
rie ant jos balto kaklo karojo...

Ir praliejo mergužėlė vandenėlį ir pa
metė kibirėlius viduje viešo kelelio ir, 
nubėgus aukšton klėtin, gailiai nusiver
kė... O ko verkė, pati nežinojo.

Ir nušvito puikus bernužėlis, garsus 
tėvo sūnelis, kai pamatė mergelę, kurios 
labai išsiilgo. Ir nušvito niaurus veidas, 
kaip .miglotoji dienelė, saulei debesėlius 
perskriedus.

X.
Džiaugėsi Mykis, sūnaus susilaukęs, 

džiaugėsi ir visa draugė, krūvon susirin
kus.

Jau norėjo senas bajoras su visais, ir 
giminaičiais ir kaimynais, pasidžiaugti 
kartu ir pradėjo rengti didžią puotą...

—Palauki, tėvužėli, — kalbėjo Zub
rys: — tada kelsi puotą, kai aš suvaikš
čiosiu į seną bajorą Kindį, pamatysiu 
dailią jo dukrelę, Meilužę, pakalbėsiu su 
sena jos motinėle...

Ir suprato Mykis, ko nori sūnus, ir 
klausydamas tik ūsus raitė... Ir jam 
tiko skaistūs Meilužės veideliai.

Ankstų rytą atsikėlęs, išsirinko arkli
dėje ristąjį bėrelį senam Meilužės tėve
liui, dvi margi karveli jos senai motužė- 
lei, o jaunajai mergelei — aukselio žie
delį dovanėlėms duoti, ir nujojo į merge
lės dvarą, prieš josios tėvulį motinėlę že
mai galvos lenktų, kad dukrelę viešnužė- 
lę bernužėliui atiduotų.

Ir ne vienas nuo jo jo, bet su senu pri
tyrusiu piršliu, kuris daugel buvo matęs, 
daugel pratęs.

Ką jie ten kalbėjo, ką darė, niekas ne
žino, tik namo pargrįžęs prašė Zubrys 
tėvo puotą ruošti.

Ir priruošė prigamino senas Mykis 
kalnus keptos ir virtos žvėrienos ir kel- 
tavienos, midaus ir alaus nuputojusio 
šulinius. Ir siuntė kvieslius į visas ke
turias pasaulio šalis, kad jie eitų šauktų 
žmones dvaran puotauti — garsaus kar
žygio, jaunojo Zubrio vestuvėsna! Ir 
tuos kvietė, kurie raiti kalaviją vartoja, 
ir tuos, kurie pėsti žemę kiloja, ir bajo
rus, ir ūkininkus, ir vargdienius darbi
ninkus ...

Visus kvietė kviesliai, nieko neap
lenkdami, nes visiems buvo pagaminta 
sočiai ir gerti ir valgyti.

Ir iš visų šalių kaip nemunai plaukė 
žmonės, ne tiek, kad atsigertų, ne tiek, 
kad gardžiai pavalgytų, kiek kad pama
tytų narsųjį bernelį ir jo skaisčią mer
gužėlę. ..

Tris ilgas dienas, tris kiauras naktis 
ir gėrė ir valgė visi, kas ko panorėjo, at
sigerti, atsivalgyti negalėdami.... Link
smai visi uliojo ir besilinksmindami nar
sųjį bernelį garbino, ir jo seną tėvulį, ir 
skaisčiąją mergelę.

Ilgai ilgai minėjo vėliau žmonės tas 
dienas, kai vedė sau žmoną Zubrys, seno 
Mykio bajoro sūnus.

XI.
Tris dienas, tris naktis gėrė ir valgė 

Merkinės menėje svečiai. Tris dienas 
džiaugėsi Zubrys savo jauna mergužėle.

Ir daili gi buvo' skaisti jauna Kirklio 
martelė! Kaip saulė giedriam danguje 
tarpu baltų debesėlių, taipo ji, senos Mer
kinės menėje, tarp kitų mergelių, jaunų 
moterėlių. Kur nužengė žingsnį, ten visų 
veidai prašvito, kur žodį tarė, ten juokai 
linksmai skambėjo... Ir pamilo visi Mei
lužę už jos linksmą būdą, už gerą širdį, 
o ypač senas šešiuras Kirklys, kuriam 
dievai tikros dukružės nebuvo lėmę...

Tris dienas, tris naktis visi gėrė val
gė, ketvirtą dienę susigodojo ir jauni 
berneliai ir seni senužėliai tamsion gi
rion joti, anon pusėn Nemunėlio, žvė
rių pamedžiotų, žirgų pavaikytų, kilpi- 
nų pamiklintų, vylytėlių pašaudytų.

Susigodojo vyrai žalion girion jotų,— 
drauge joja ir jaunasis Zubrys.

Joja Zubrys, nelieka ir jaunoji jo 
žmonelė, dailioji Meilužė.

Ir išjojo visi ankstų rytą, saulei ne
tekėjus, nuo aukšto kalno, iš Merkinės 
pilies... Ir kiek ten džiaugsmo buvo, 
kiek juokų, kol prijojo platų Nemunėlį, 
gilų vandenėlį...

XII.
Išjojo Zubrys su jauna mergele; išjo

jo trys jo broliai, kaip briedžiai plačiara- 
giai. Išjojo drauge visi svečiai, kurie bu
vo sujoję suvažiavę iš artimo krašto ir 
iš tolimos šalies Merkinėn.

Visi linksmi buvo, bet linksmiausias 
tai jaunas Zubrys, kuris kaip aras tarpu 
bernužėlių, o jo širmas žirgas, tai kaip 
bitinėlis... Kai žingsneliu jojo, žemelė 
drebėjo, o nuo medžių viršūnėlių žali la
pai krito; kai ristele žirgas bėgo, vėjelį 
pralenkė. Bet ne žirgu didžiavosi, ne šir
muoju puikinosi jaunasis bernelis ...

Kai prijojo Nemunėlį, vieni ėjo ten, 
kur luotais irstė žilas, kaip obelis, Kul- 
vys, o kiti puolė tiesiai Nemunėliu, va
rė žirgus šaltan vandenėlin ir be luotų 
raiti plaukė per didelį vandenėlį, per 
platų Nemunėlį.

Dar neįsiyrė Kulvys Nemuno vidurin 
— mato: plaukia per Nemuną į Merki
nės krantą briedis plačiaragis.

Ėmė Meilužė kilpiną rankelėn, dėjo 
aitrią vylytėlę ir šovė ten, kur briedis 
plaukė. Gerai pataikė Meilužė, pataikė 
spraudau, ir Nemuno bangos paraudona
vo. Bet silpna buvo Meilužės ranka, silp
nai įtempė kilpiną, ir briedis plaukė to
liau į kraštą. Jau jau buvo priplaukęs, 
kai puolė jį Zubrys ir įvėrė kaklan stip
riąją smeigeną. Rūsčiai subliovė briedis, 
net girios suskambėjo, ir griuvo ant ak
menų, kur gulėjo Nemuno pakrašty.

— Gražus ženklas! — suriko vyrai.
— Dievai lėmė medžioti, kad briedžiai 

patys į mus bėga, — tarė narsus Zub
rys.
sus metus valgysim ir nesuvalgysim. 
ssus metus valgysim ir nesuvalgysim.

— Nejokite medžiotų, bajorai! — ta
rė senas Kulvys, kuris buvo daug matęs 
savo amžiuje. — Grąžinkite žirgus atga
lio: neramus girioje metas, kad žvėrys 
laukuosna bėgą.

Nedėjo dabon jo žodžių bajorai ir 
linksmi nujojo girion. Tuoj supleškėjo 
giria ragų trimitavimu.

Ir nusigando žvėrys ir pasislėpė gi-
• liuose tankumynuose. Nusigando, kad 

Dainavos bernai medžiotų išjojo.
Ir pakriko ir pasklido po šilus, po šlai

tus ir tankumynus medžiotojai...

XIII.
Plačiai iškriko visi žmonės po girias; 

daugel jie pašovė stirnų, daugel jie nu
dūrė lokių.

Bet niekas tiek nepašovė, niekas tiek 
nenudūrė, kiek jaunasis Zubrys. Tik vie
nos stirnos, kurią pašovė Meilužė, nega
lėjo bernelis pasivyti ir nuklydo giliai 
girion, ją besekdamas.

Jau saulelė žemai stovėjo, girios klos
tėsi nakties drapanėlėmis, o jis vis dar 
sekė.

Jau ir saulė nusileido už medžių, ir 
tamsi naktis užgulė girias, o jisai vis 
dar vijo. Ir bevydamas išgirdo didį ragų 
trimitavimą....

O jie trimitavo ne taip, kaip trimi
tuoja medžioklėje, šaukiant toli nukly
dusių, tik jie trimitavo, kaip trimituoja 
karan bernų šaukdami, didžiu pavojumi 
grasydami.

Ir klausydami to trimitavimo, verkė 
giria ir verkė medžiai, lyg jauno berne
lio širdis, j1: 1

(Bus daugiau)

DETROITO ŽINIOS
Serga

M. Janulienė, žinoma kaipo 
tyli ir darbšti mūsų progresy
viam- judėjime veikėja, šiomis 
dienomis sunkiai susirgo. Rug
pjūčio 15-tą jai padarė opera
ciją ir nors dar silpna, bet po- 
valiai eina geryn. Drg. Janu
lienė yra narė Moterų Pažan
gos Kliubo ir choro, taipgi 
LLD 52 kp. ir nuoširdi rėmėja 
Detroito Aido Choro. Ji svei
ka būdama šiose organizacijo
se dikčiai yra prisidėjusi su 
darbu ir gausiai parėmusi au
komis bile svarbesnį iškilusį 
reikalą, todėl yra verta užuo
jautos ir kuriem aplinkybės 
pavėlina, aplankykit draugę. 
Ji randasi Grace ligoninėj, 
Northwestern skyriuje, ant 
Meyers, arti 7-tos mylios ke
lio, ant 5-tų lubų, kambarys 
14-tas.

Pažangos Kliubo ir choro 
narės ypatingai laukia drg. 
Janulienės pasveikstant, kad 
ir vėl galėtų su mumis daly
vauti ir darbuotis.

M. Ginaitie.ne.

vo jų sesuo ir motina. Bet ji 
buvo labai gero būdo moteriš
kė, visados būdavo linksma ir 
draugiška, todėl su visais la
bai gerai sugyveno. Labai gai
la tokių žmonių, kada jie ren
giasi dar į gyvenimą, o turi 
skirtis iš gyvųjų tarpo. Pareiš
kiame gilią užuojautą jos vy
rui ir Burkauskų šeimynoms.

J. ir M. Alvinai.

Hartford, Conn.

Mirė N. Burkauskaitė
Rugp. 10 d. mirė Nellie 

Burkauskaitė-Paddock, J. K. 
Alvino žento sesuo. Burkaus
kaitė jau buvo vedus su vo
kiečių kilmės vyru, ir labai 
puikiai gyveno. Vyras gerai 
dirbo, o Nellie laukėsi kūdi
kio su džiaugsmu. Bet sulau
kus kūdikio, gyveno tik 4 va
landas ir mirė. Kūdikis gyvas 
ir auga sveikas. Paliko nuliū
dime savo vyrą II. Paddock 
ir penkis savo brolius. Jau visi 
yra vedę.

Nellie iš pat jaunų dienų 
gyveno vargingai. Dar jai jau
nai būnant, mirė tėvas ir mo
tina ir ji buvo veik vyriausis 
šeimynoj. Tad jai prisiėjo 
daug vargo praleisti, auginti 
ir prižiūrėti savo jaunučiui 
penkis broliukus. Todėl ji bu-

Antro Fronto Demonstracija

Rugp. 13 d. Detroite įvyko 
masinė darbininkų demonstra
cija ant Cadillac aikštės. De
monstracija buvo surengta 
tikslu masinio spaudimo dėl 
atidarymo antro fronto prieš 
fašistų jėgas. Demonstracija 
buvo pusėtinai gerai prirengta, 
ir žmonių dalyvavo virš 10,- 
000. Btet būtų buvę daug skait- 
lingesnė ir pasekmingesnė, 
jeigu visos unijos būtų dėję 
pastangas gerai garsinti. Di
džiuma UAW, CIO lokalų nė 
vieno lapelio nenunešė į dirb
tuves, kad darbininkus para
ginti į tokią reikalingą demon
straciją. Tik kelis sykius buvo 
garsinta per radijo. Bet pasek
mės nebuvo taip prastos, buvo 
graži programa ir eilė jaus
mingų prakalbų. Priimta vien
balsiai rezoliucija dėl atidary
mo antro fronto Europoj, ir 
nusiųsta prez. Rooseveltui.

Kalendorius

Aido Choro piknikas, sek
madienį, rugp. 23 d., Beech
nut Grove darže ant Middle
belt Rd. Pradžia nuo 12 vai. 
dieną. Visus kviečia dalyvauti.

Waterbury, Conn.
Mūsą Parengimai ir Kiti 

Dalykai
Kada mūsų šalis tapo už

pulta per fašistus, Waterbu- 
rio lietuviškos .draugijos, iš
skyrus katalikiškas draugijas, 
sušaukė konferenciją iš 17 
draugijų ir sutvėrė komitetą. 
To komiteto tikslas yra pagel
bėti šiai šaliai kaip galint su
kėlime pinigų. O su pinigais 
galima daug dalykų atlikti. 
Ir tasai komitetas jau sukėlė 
keletą šimtų dolerių dėlei Rau
donojo Kryžiaus. Dabartės nu
sitarė surengti parengimą dė
lei Rusijos ir Ghinijos pagel- 
bos ir kiek girdėjau, tai pik
nikas, kuris įvyks rugpjūčio 
22 d., subatos vakare, Lietu
vių Parke, Waterbury, Conn., 
bus labai didelis. Už tai dide
lis, kad jau parduota vienas 
tūkstantis įžangos tikietų. 
Kalbės miesto majoras ir kiti 
valdininkai. Pradžia 8 vai. va
kare, iki vėlai.

Ant rytojaus, rugpjūčio 23 
d., įvyksta Waterburio Lietu
vių šviesos Draugijos piknikas 
Lietuvių Parke. Pradžia 1 vai. 
po pietų.

Gerbiami šios draugijos na
riai ir šiaip geri tos draugijos 
prieteliai, paremkite šį pikni
ką, kadangi šviesos Draugija 
verta paramos. Ji prisideda 
visokiais būdais prie sumuši
mo fašistų užpuolikų mūsų ša
lies, ypatingai finansiniai. 
Draugija yra pirkus už $4,000 
apsigynimo bonų., Reporteris.

mSftVINQS BONDS &STAMPS

LLD 52 kp. ir LLD 21 kp. 
piknikas rugp. 30 d. Beech
nut Grove darže. Pradžia nuo 
12 vai. diena.

• *" ""* • •
Draugijų svetainės komiteto 

susirinkimas penktadienį, rug
pjūčio 28 d., 8 vai. vakare, 
4097 Porter St. Visi atstovai 
būtinai dalyvaukite.

Alvinas.

Iš Spaudos Pikniko 
Susirinkimo

Rugpjūčio 15 dieną įvyko 
spaudos pikniko susirinkimas, 
kuriame buvo daug svarbių 
dalykų apkalbėta. Pirmiausia 
buvo kalbėta, kaip geriausia 
pikniką išgarsinti. Nutarta du 
sykiu garsinti per radijo, 
WNBC nedėliom 10:15 iki 
10:45. Tas darbas pavestas V. 
Bražauskui. Taip pat bus duo
dami laimėjimai.

Apie šeimininkių stalą buvo 
plačiai apkalbėta. -Gerbiamie
ji, kuriem jau prisiėjo daly
vauti mūsų darbininkiškos 
spaudos piknikuose, tai gerai 
žinote, kad mūsų draugės pri
rengia visokio geriausio mais
to ir kurie atsilankote, tai ne
būnate alkani. Tai ir šiame iš
važiavime būsite užganėdinti, 
nes visos draugės pasižadėjo 
eiti pas gerus mūsų biznierius, 
kad prisidėtų prie šeimininkių 
stalo su maistu. Taigi, drau
gai, kiekvienas prisidėkime su 
kuom tik galime, nes mūsų 
spauda gina mūsų visų reika
lus. Stalo užrašą raštininke

paliko V. Kazlovienė.
Darbininkų k 1 a u sime išsi

reikšta, kad darbininkų būtų 
kuo daugiausia. Taigi, drau
gai, kurie galite padirbėti pik
nike, tai užsirašykite pas V. 
Brazauską, 155 Hungerford 
St.

Taipgi buvo išrinkta valdy
ba. Pirmininkas V. Brazaus
kas, iždininkas J. P. Kazlau, 
užrašų rašt. B. Muleranka.

Nutarta turėti antras susi
rinkimas, taip pat platus, kur 
bus raportuojama, katras, 
kiek, kur gavo pas kokį biznie
rių paramos. Tas susirinkimas 
įvyks antradienį, rugpjūčio 25 
d., 7:30 vai. vak., 155 Hunger
ford St. Taigi visi dalyvauki
me.

Nutarta pasamdyti Pikieno 
orkestrą iš 5 muzikantų.

Taigi, kaip matosi, pikni
kas bus puikus. Spaudos pik
nikas bus nedėlioj, rugpjūčio 
30 d., Lietuvių Parke, E. Hart
ford, Conn., State 24.

Dalyvavęs.

Rio de Janeiro. — Fašis
tų submarinai iki šiol nu
skandino 18 Brazilijos lai
vų.
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! VAKACIJOS T

<J>
<|> Dideliame sode, ant aukšto kalno ir

<l>
i gražioje lygumoje: <j)

<|>

i Bloznelių Farmoje <l>
* R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.
<|>

<l>

I GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS <j>
<į> Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

<|>
<l>

1 Vakacijų kainos: suaugusiom $14 į savaitę. <l>
<!> Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.

<j> Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono
<l>

J Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite: <l>
<> Catskill 885-F4
| Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti. <j>
(k. g<—$—9 č-£-3 s 6-S~£ 8—$—8 S—9 fe-$-3 t—* 6-$-8 4

Philadelphijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai
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Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo-September 6th
r

Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 

1-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
NAUJAS KELRODIS: Ndo Ferry persikėlus į Camdeną busai po No. 54 eis nuo 11 

vai. ryto iki 4 vai. po pietų tankiai (nesivėluokite) iki Deer Parko kelio; grįžtant 
žmones paims nuo kelio tarp 7 ir 8 valandos vakare. Visi būsite nuvešti ir parvežti. 
Busai ims po 25c į vieną pusę. AUTOMOBILIAIS važiuokite per Delaware tiltą į 
Camdeną ir Atlantic City keliu privažiavę pirmą Circle po kairiai, sukite į Route 40 
ir važiuokite apie 8 mylias iki privažiuosite St. Mary’s Church, sukit po kairei. Tė- 
mykit iškabas.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti- 
morės ir kitų miestų.
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Didesnės Vokiečių Jėgos Privertė Sovietus 
Pasitraukt Atgal 2-se Vietose Kaukaze

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, rugpj. 20. — Sovietų Žinių Biuras anksti 

šiandien išleido sekamą pranešimą:
Naktį rugpj. 19 d. sovietinė kariuomenė vedė mū

šius prieš vokiečius į pietų rytus nuo Kletskaja, į šiau
rių rytus nuo Kotelnikovo, taip pat ir Piatigorsko 
srityje (Kaukaze).

Po atkaklių kautynių, per kurias buvo padaryta sun
kūs nuostoliai priešų kariams ir įrengimams, sovieti
nė kariuomenė apleido Krasnodar© miestą.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.
Srityje į pietų rytus nuo Kletskaja mūsų kariuome

nė atmušė atakas skaitlingesnių priešų tankų ir pės
tininkų. Viename sektoriuje, bombarduojamame mū
siškės kariuomenės, vokiečiai sutelkė daugiau kaip 100 
savo tankų. Jiem padėjo ir jų orlaiviai. Įveržtose 
kautynėse su priešais sovietiniai kariai sunaikino de
vynis vokiečių tankus, 11 kanuolių, 25 trokus su kariuo
mene ir nušlavė apie 400 vokiečių. Sovietų prieštanki
niai šauliai sudegino bei išmušė iš veikimo 22 vokie
čių tankus.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietinė kariuome
nė vedė įtemptus mūšius prieš atakuojančius vokie
čius. Vienas mūsų kariuomenės dalinys, atmušdamas 
vokiečių ataką, sunaikino keturis jų tankus ir daugiau 
kaip 200 jų oficierių ir kareivių.

Piatigorsko srityje buvo sunaikinta du vokiečių tan
kai ir užmušta virš 100 vokiečių kareivių ir oficierių.

Į pietus nuo Krasnodaro sovietinė kariuomenė vedė 
apsigynimo mūšius. Viename sektoriuje mūsų kariai 
sunaikino septynis vokiečių tankus ir nušlavė kokius 
250 vokiečių.

Leningrado fronte įvyko vietinių kautynių. Sovieti
nė kariuomenė užmušė daugiau kaip 200 vokiečių ka
reivių ir oficierių.

Viename sektoriuje Volchovo (Leningrado) fronto 
priešai bandė pereit per upę. Sovietų artilerijos ugnis 
padarė jiem daug nuostolių ir atmetė priešus atgal.

Maskva, rugpj. 19. — Sovietų pranešimas šiandien, 
tarp kitko, sakė:

Krasnodaro srityje mūsų kariuomenė atmušė eilę 
žiaurių hitlerininkų atakų. Mes sumušėme mechani
zuotą priešų pulką, sunaikinome daug jų trokų ir sep
tynis tankus.

Piatigorsko srityje (Kaukaze) vokiečiams pavyko 
•pastūmėt mūsų kariuomenę šiek tiek atgal. Kazokai, 
netikėtai užpuldami priešus, kardais nukirto 300 vo
kiečių kareivių ir oficierių.

Briansko fronte sovietinė artilerija atmušė aštuo- 
nias priešų atakas ir užmušė bent 500 vokiečių.

Amerikiečiai Gerai Atliko Savo Pareigą Įsiver
žime prieš Vokiečius Franci joj

Amerikos Oficialiai Pranešimai
London, rugpj. 19. — Jungtinių Valstijų armijos čio- 

naitinis štabas išleido šitokį pranešimą:
Mūsų kariuomenė, dalyvaujanti užpuolime Dieppe 

srityje (šiaurinėj Francijoj prieš nacius), išlipo iš lai
vų į visus tuos punktus, kurie buvo iš anksto parinkti.

Kai kuriose vietose mūsų kariuomenė susidūrė su 
stipriu pasipriešinimu, ir vokiečiai tuojau atmušė vie
ną išlipusią mūsiškių grupę kairiajame šone, bet mū
sų kariai persitvarkė ir paskui šturmu užėmė vietinį 
pajūrio sklypą.

Dešiniojo mūsų sparno kariuomenė, tarp kitko, vi
siškai sunaikino priešų šešių kanuolių bateriją ir amu
nicijos sandėlį, ir atlikus savo darbą, suėjo į laivus, 
grįždama Anglijon.

Mūsiškio užpuolimo viduryje buvo krantan iškelta 
tankai, ir dar tęsiasi smarkios kautynės su vokiečiais.

Karinė užpuolimo jėga susidarė daugiausiai iš Kana
dos karių.

Taip pat dalyvauja specialė anglų kariuomenė, bū
rys Jungtinių Valstijų “Reindžerių” bataliono ir nedi
delė grupė Kovojančiųjų Francūzų.

Tuos karius atgabeno ir atlydėjo daliniai Anglijos 
karinio laivyno.

Anglų oro jėgos duoda plačios paramos ir apsaugos 
kovojantiems talkininkų kariams prieš gana smarkiai 
besipriešinančius vokiečius.

Kuomet buvo daromi bendri talkininkų veiksmai 
(prieš Dieppe), du eskadronai Amerikos Lekiančiųjų 
Tvirtumų-bombanešių, lydimi Anglijos lėktuvų kovoto
jų, iš labai aukštai atakavo priešų lėktuvų stovyklą 
Abbeville.

Buvo matyta daug sprogimų ant pastatų, ant lėktu
vų pakilimo vietų ir kituose punktuose.

Visi amerikiniai bombanešiai saugiai sugrįžo.

Brazilija Žada Atkeršyt 
Fašistam už Nuskan

dintus Jos Laivus
Rio de Janeiro. — Di

džiulė žmonių minia de
monstravo ties palocium 
Brazilijos prezidento Getu- 
lio Vargaso, rūsčiai šauk
dama paskelbt karą prieš 
Vokietiją ir Italiją. Prezi
dentas prižadėjo, kad jo 
valdžia “energingai veiks 
prieš tuos kriminalistus,” 
fašistus, kurių submarinai 
paskutinėmis dienomis nu
skandino dar penkis preki
nius Brazilijos laivus. Su 
tais laivais žuvo 679 žmo
nės, tarp kurių buvo dau
giau kaip 300 Brazilijos ka
reivių.

Fašistų Ašies submarinai 
iki šiol nuskandino jau 18 
prekinių Brazilijos laivų.

Prezidentas Vargas pa
reiškė, kad už tai bus nu
bausti “tie piratai,” jūri
niai plėšikai ir galvažudžiai.

Ne tik sostinėje Rio de 
Janeiro, bet ir kituose Bra
zilijos miestuose įvyko 
smarkios žmonių demons
tracijos, reikalaujančios pa
skelbt karą Vokietijai ir 
Italijai.

Vyriausybė Svarsto Pla
nus Mėsai Apriboti

Washington. — Karinės 
Gamybos Tarybos komite
tas maisto reikalais davė 
sumanymą nustatyti, kiek 
mėsos galima bus parduot 
įvairiuose Amerikos aps- 
kričiuose ir miestuose. Tas 
komitetas taipgi patarė 
Kainų Administracijos Į- 
staigai, kad p a s i r u o štų 
įvest korteles gaut pirkt 
žmonėms po tam tikrą kie
kį mėsos ir nusakyt jos kai
nas.

Daugius mėsos dabar su
vartoja Amerikos armija; 
be to, dideli kiekiai mėsos 
yra išsiunčiami Anglijai ir 
tūloms kitoms Jungtinėms 
Tautoms.

DAUGUMA GYVENTOJŲ
IŠSIKRAUSTĖ Iš V0K1E-

ČIŲ UŽIMAMŲ VIETŲ
Maskva. — Sovietų Žinių 

Biuras teigia, kad nors vo
kiečiai užėmė svarbius plo
tus Dono ir Kuban upės 
srityse, bet dauguma gy
ventojų iš ten persikraustė 
į Sovietų žinybą. Sovietai 
taipgi išsigabeno fabrikų Į 
įrengimus, o kurių negalėjo 
išsivežti, tuos sunaikino.

Sovietų spauda pastebi, 
kad naciai šiemet vis tiek 
daug lėčiau tepasivaro pir
myn, negu pernai tuo pačiu 
laiku.

London. — Hitlerininkai 
Čechoslovakijoj sušaudė 
dar aštuonis gyventojus už 
priešingus vokiečiams veik
smus.

Australija, rugpj. 18. — 
Amerikos ir Australijos or
laiviai pleškino japonus Ti
mor ir New Ireland salose.

E S I S V H TcnkTas PusTapIi
. ■■......=ssssgsaa

Washington, rugpj. 19. — Laivyno pranešimas seka: 
Šiaurinis Ramusis Vandenynas.
Jungtinių Valstijų submarinas pranešė, kad jis nu

skandino vieną Japonijos šarvuotlaivį ar naikintuvą 
srityje Vakarinių Aleutų salų. Sąlygos buvo tokios, 
kad negalima buvo patikrint, kokios rūšies tas priešų 
laivas.

Jokiame pirmesniame laivyno departmento praneši
me nebuvo paskelbtas šis nuskandinimas.

Australija, rugpj. 19. —- Jungtinių Tautų štabo pra
nešimas :

Kavieng, New Ireland. — Talkininkų žvalgybos or
laivis numetė tam tikrą skaičių ^bombų srityje japonų 
lėktuvų stovyklų. Pasekmės nežinomos.

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

Iš senų padarau! 
naujus paveiks-! 
lūs ir krajavus : 
sudarau su ame- : 
rikoniškais. Rei- : 
kalui esant ir;! 
padidinu tokio? 
dydžio, kokio pa- !; 
geidaujama. Tai- :; 
pogi atmaliavoju :; 
įvairiom spalvom. !

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn ; 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Pakeista Anglą Ko
manda Egipte

London. — Vieton gene
rolo Cl. J. E. Auchinlecko 
tapo paskirtas vyriausiu 
anglų komandierium Vidu
riniuose Rytuose genero
las Sir Harold Alexander.

Savo 'kelionėje Maskvon, 
Winston Churchill, Angli
jos ministeris pirmininkas, 
staptelėjo ir Egipte, kuris 
priskaitomas prie Viduri- 
nių Rytų._______________

PRANEŠIMAI 
LŠ KITUR 

BALTIMORE, MD.
Lyros Choro susirinkimas įvyks 

rugp. (Aug.) 22 cl. (šį šeštadienį), 
pradžia 8 vai. vakare, Lietuvių sve
tainėje, 853 Hollins St.

Gerbiami Choro nariai! Malonė
kite visi dalyvauti šiame susirinki
me, nes nuo šio susirinkimo daug 
priklausys choro ateitis. Atsiveskite 
ir naujų narių į chorą. Bus ir ki
tų svarbių reikalų aptarimui. — 
Org. A. Žemaitis.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopos susirinkimas 

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

SHENANDOAH, PA.
LDS 10 Apskričio piknikas įvyks 

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

PHILADELPHIA, PA.
Išanksto pranešame, jog 4 d. 

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

BALTIMORE, MD.
Mezgėjų Kliubas rengia draugiš

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

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

Kelrodis: Imkite street car No.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

(194-196)

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- 
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)

WATERBURY, CONN.
Pranešame Waterburio Lietuvių 

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

(193-196)

Hillside, N. J.
Liepos 18 d. buvo surengta 

surprizo puota dėl draugų Ro
pių, atžymėjimui 25 metų jų 
vedybinio gyvenimo. Svečių 
dalyvavo geras skaičius. Ro
pė pirmiau vis svyruodavo ir 
labiau linkdavo Smetonos pu
sėn. Bet dabar jam reikia ati
duot garbė už permatymą da
lykų. Jis likosi pilnas rėmėjas 
Sovietų Sąjungos ir visos de
mokratijos.

Kadangi rengėjos tame va
kare nedavė pašaliniam kal
bėt, tik giminėm ir jų šeimy
nos nariams, tai draugas Ro
pė man prisiminus sutiko, kad
parinktume aukų dėl “Lais
vės” Popieros Fondo ir buvo 
surinkta $5.50.

Meriden, Conn.
Jaunuolis Walter Adomai

tis, sūnus W. Adomaičio, sa
vanoriu išėjo Jungtinių Valsti
jų kariuomenėn. Jis išėjo ar- 
mijon liepos 29 dieną. Dabar
tiniu laiku randasi Replace
ment Training Center, 582 
Technical School Squadron, 
Miami Beach, Florida.

Walteris yra Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 49 kp. 
narys, Waterbury, Conn.

Jis rašo, kad Miami Beach

yra labai graži vieta ir užlai
ko labai gerai. Gyvena hote- 
lyj tik už 100 pėdų nuo jūrų. 
Patarnavimas hotelyje labai 
puikus. Tuos pamario hotelius 
paėmė valdžia nuo privatinių 
savininkų.

Tik prie vieno dalyko esą 
sunku priprasti, tai kad reikia 
ryte anksti keltis, būtent, 5 :30 
vai.

Vėlinu Walteriui geros klo
ties tarnaujant armijoje ir kad 
nusuktų sprandą rudajam 
kraugeriui Hitleriui.

W. Adomaitis.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamiūuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

TELEPHONE
| STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y

Aukotojų Vardai:
J. Ropė .......... ............. $1.00
Chas. Urbonas . ........ 1.00
G. Kudirka .... ............ 1.00 1
Chas. Janužis . ....... .50
J. Vasiliauskas . ................ 50
II. Kudirkienė . ................ 65
B. Strols .......... . .CT7I. .50
J. Arlauskienė . /............. 35

Viso .......... $5.50
G. Kudirka.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 

$150 
h

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
frąT 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.

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. elevelterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

I*-
LORIMER RESTAURACIJA

ANTANAS BARZDA, Savininkas
417 LORIMER ST. “Laisvės“ Name BROOKLYN

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršlena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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



•i

y.

*

*7*

Penktad., Rugpjūčio 21, 1942

NewYorto^K0gfe7lnlos
Kraujo Davėjų Skaitlį 

nė Didėja
Pradėjus vajų už kraujo 

davimą dėl Raudonojo Kry
žiaus, pereitą savaitę tilpo 
dienrašty j Laisvėje sąrašas 25 
vardai. Gi po to vėl užsirašė 
duoti pantę kraujo:

Mary Libinski, Margaret 
Adomaitis, A. Zablackienė, A. 
Pakalniškienė, A. Kalvaitienė, 
Granickienė, Zalogiūtė, V. 
Bunkus, B. Kalakauskaitė, Ol
ga Wagnis, B. E. Senkevičie- 
nė.

Kraujas bus imama rugpjū
čio 29 d., tai bus šeštadienis, 
idant 
jams 
Vieta

nereikėtų kraujo davė- 
sugaišti darbo laikas, 
bus paskelbta vėliau.

Gaila Žmogaus, Kada 
Netenka Lygsvaros
“Naujojoj Gadynėj,” rug

pjūčio 6-tos laidoj, šių metų, 
Vyt. Katilius (didelis Jonas), 
aprašydamas Kriaučių Nepri- 
gulmingo Kliubo pusmetinį su
sirinkimą. bando mane kriti
kuoti, būk tai aš nemokąs su
tvarkyti Kriaučių Neprigul- 
mingo Kliubo finansų, sakyda
mas: — kadangi K. N. K. yra 
turtingas finansais, tai finansų 
sekretoriui reikia tinkamai su
vesti finansines sąskaitas. Bet 
pasirodo, kad J. Kairys tų fi
nansų nepajėgia tinkamai su
tvarkyti.

Pereitam metiniam susirin
kime irgi turėjom argumentų, 
vienok knygų peržiūrėjimo ko
misija išduodama raportą pri
dėjo, kad knygas rado tvarkoj 
vedamas ir viskas yra tvarko
je.

Turėjote, didysis Jonai, pa
sakyti, kad : — Aš Kairio ne
kenčiu ir aš 1941 metais per 
pusmetinį susirinkimą buvau 
priprašęs vieno savo kamaro- 
to, kad keltų argumentą tokį 
pat, kaip šiame susirinkime. 
Bet nieko iš to nebuvo, tai 
šiam susirinkime pats tų prie
kabių jieškojau.

Aš niekad nenoriu sakyti, 
kad aš geriausis finansų žino
vas arba sekretorius, nes aš 
iš to gyvenimo nedarau. Aš 
taip pat vargstu toj pačioje 
dirbtuvėj, kaip ir ponas Kati
lius. Bet tik tiek galiu pasaky
ti, kad aš buvau ACW Unijos 
Lietuvių Kriaučių 54 skyriaus 
finansų sekretoriumi viršaus 
10-ties metų ir unijos akaunte- 
riai žiūrėjo mano vedamas 
knygas ir niekad neturėjau 
sarmatos. Taipgi Kriaučių Ne- 
prigulmingo Kliubo jau esu 
sekretoriumi nuo 1938 metų, 
liepos mėnesio ir visada kny
gų peržiūrėtojai rado jas ge
rai. O tik dabar jau likaus ne
tikęs. Geriau, didysis Jonai, 
pasakyk teisybę, kad jūs Kai
rio nemylite už tai, kad Kai
rys žino jūsų praeities gyveni
mą ir visą jūsų “dortiną” po
litiką, per tai ir negeras sek
retorius.

Ir dar vienas dalykas. Ka
da jūs buvote unijos duoklių 
sekretoriumi, iš pradžios jūsų 
tarnybos tame darbe, vieną sy
kį kaipo frentui pasisakei, kad 
trūksta jums apie 100 duok- 
Iii) štampų. Ir aš jums tada 
padėjau surasti tas štampas, 
kurių netrūko, o tik turėjote 
klaidą. Ir už tai teko išsigerti 
nuo jūsų porą gurgolių, kad 
suradau ir jūs galėjote sekan
čią naktį jau ramiai miegoti, 
o sakėtės pirmesnę naktį ne
galėjęs miegoti, nes vis matė
si jums ta trūkumą štampų.

J. Kairys.

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas su alaus 

laisniais. Biznio daroma nuo $450 
iki $500 į savaitę. Pardavimo prie
žastis 
armiją,
kainą. Kreipkitės: 
Ave., Brooklyn, 
Hill apylinkėje)

savininkas pašauktas i 
Parduosime už prieinamą 

388 Ridgewood 
N. Y. (Cypress

• (194-196)

14 Mėnesių ir 14 Dienų 
Keliavęs Siuntinys

dienų.
primena mums, 

nusiminti, nerei- 
spėliojimams ir 
kada ilgiau ne-

Rugpjūčio 18-tą mus pasie
kė siuntinys iš Lietuvos, dien
raščio Tarybų Lietuva numeris 
130 už birželio 5-tą, 1941 me
tų. Reiškia, keliavęs lygiai 14 
mėnesių ir 14

Šis faktas 
kad nereikia 
kia pasiduoti 
rūpesčiui, jei
gauname laiško nuo savo jau
nimo iš užjūrio.

Keisti jausmai suima paly
ginus dabartinę Lietuvos pa
dėtį su aprašomąja tuomet.

Laikraštyje rašo apie ener
gingą ruošimąsi meno deka
dai, masinį pasirašymą trečio
jo penkmečio paskolos, baig
tus ir baigiamus sėjos ir miš
kų apželdinimo darbus, apie 
siunčiamus į pasilsio kempes 
vaikus, apie naujų namų sta
tybą ir kitos gamybos prave- 
dimą, vietomis net iki 190 
nuošimčių. Džiaugiasi sužydu-

siais sodais, kurie 1939—1940 
metų žiemą buvo iššalę ir 
1940 metų vasarą nedavė vai
siaus, kai kurie net nebuvo su
žaliavę. Kažkaip skaudžiai 
nudiegė perskaičius to 
džiaugsmingo pranešimo apie 
sodus paskutinius žodžius:

“šią vasarą, jei tik nebus 
kokių gamtiškų nelaimių, savo 
soduose turėsime daug uogų ir 
pakankamai obuolių.”

Tai rašė birželio 5, 1941 m.
Gamtos nelaimių nebuvo, 

bet už ’ keliolikos dienų jų 
gražius sodus nutrempė rudie
ji žvėrys naciai. O ko nespė
jo nutrempti, tą, užaugus, na
ciai surijo. O vargšas lietuvis 
pasiliko ilgėtis ir alkti savo 
užauginto vaisiaus iki iš naujo 
Lietuvai pražydės laisvė ir so
dai vėl žydės ir augins vaisius 
jiems patiems, o ne pavergė
jams, kol fašistiniai bestijos 
bus išmušti iš Lietuvos.

Karštos Lenktynės Tarp 
Mead-Bennett Jėgų

Rugpjūčio 19-tą atsidarė 
šios valstijos demokratų kon
vencija, Brooklyne, dalyvau
jant 1,104 delegatams. Posė
dyje išklausyta gubernatoriaus 
Lehmano. prakalba, sulyg plo
jimo konvencijos bosų per
žvelgta delegatų sentimentai 
ir už valandos sesija užsidarė 
iki 20-tos ryto 11-tos valandos.

Uždarymas sesijos anaiptol 
nereiškė užsidarymą konven-

Užsigavo Krisdama 
Laiptais

Helen Barkus, Laisvės ko
rektoriaus duktė, ketvirtadie
nio rytą skaudžiai užsigavo 
šoną, kojai pasprūdus ant vie
no laipto ir nukritus keliais. 
Ar kas sunkiau pažeista, kol 
kas nebuvo aišku.

Linkime Helenai greit 
sveikti.

Norite Pasilinksmint?
- Štai Gera Vieta

šv. Jurgio Draugystė ruošia 
65-tą pikniką. Tik pagalvoki
me—65-tą. O tas juk kaip 
pirštu rodo, kad jie turi būti 
gera vieta pasilinksminimui, 
nes kitaip jie nebūti] tokį il
goką amželį išgyvenę, tokios 
skaitlinės sulaukę.

Ta proga norisi kviesti vi
sus Brooklyno lietuvius dar 
kartą susieiti šiam smagiam 
pažmoniui šį sekmadienį, rug
pjūčio (Aug.) 23, Dexter Par
ke, ,74-11 Jamaica Ave., 
Woodhaven, šokių mylėtojai 
smagiai pasišoksite prie geros 
A. Pavidžio orkestros. Nepai
santieji šokių, rasite gana pa
šnekesio ir pasivaišinimo su 
skaitlingais mūs nariais ir 
draugais, kurie yra jau pasi
žadėję čia būti.

—Jurgis.

Iškels Tarnybinę 
Vėliavą

Jeigu Ne WPA Klasės, 
. Aš Tebebūčiau

Svetimšaliu”
GREITAS MAISTINGUMAS

OldKaip kad Ellis Sala tapo 
pirmaisiais vartais imigran
tams jieškant šalies, kurioje 
laisvė galioja, taip New Yorko 
Miesto WPA Pilietybei šviesti 
Projektas išsidirbo į vyriausias 
duris, kurios veda juos į Ame
rikos pilietybę ir džiaugsmą 
laisvėje.

Projektas duoda raštingu
mui ir pilietybei įgyti klases 
suaugusiems nemokamai viso
se dalyse miesto. Tūkstančiai 
jo studentų turi vieną ambici
ją— išmokti angliškai ir Įgau
ti teisę vadinti save ameriko
nais. Projektą palaiko Jungti
nių Valstijų Teisdarybės De- 
partmentas bendrai su švieti
mo Taryba.

Pilietybės klasėj Bronxe 
studentai stato daug klausi
mų instruktoriui palietus J. V. 
įstatymus liečiančias proble
mas. Vienas studentas turėjo 
sunkumų gauti antrąsias’ po- 
pieras del techniškumo. Pade
dant projekto mokytojui ir 
patarėjui tos kliūtys prašalin
ta. Dabar jis lanko klasę, kad 
pagerinti savo iškalbą ir žino
jimą Amerikos istorijos ir įsta
tymų.

Klasėj aukštutiniame New 
Yorke pabėgėlis architektas iš
pildė savo egzaminus angliš
kai. Jose kiekvienas gali iš
mokti reikalingiausių sau da. 
lykų ir gauti mokytojų nuio- 
dymus-patarimus siekimuisi to
liau.

Brooklyno klasėj randasi 70 
metų studentas iš Munich-), 
turėjęs pabėgti iš savo gimto
jo miesto dėlto, kad jo tikė
jimas į demokratiją “ne ma
doje prie Hitlerio.” Jis nori
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tapti piliečiu ir daryti viską 
laimėjimui karo prieš Ašį.

Studentai brangina tas kla
ses, kaip vienas- studentas išri-j 
reiškė: “Jeigu ne WPA nemo-i 
karnos klasės, aš tebebūčiau 
svetimšaliu.”

Smulkmeningos informaci
jos apie WPA centrus ir kla
ses jūsų gyvenamoje apylinkė
je gaunamos WPA Education 
Information Service, 239 East 
11th St., Manhattan. Telefo
nas: GRamercy 7-1966.

Vyrams Grožė Kainuos

Brooklyno ir Queens CIO 
barbenai nusitarė su spalių 
1-ma pradėti imti $1 už nukir- 
pimą plaukų ir apskutimą. At
skirai, kirpimas bus 75c., sku
timas 25c. Barberių minimum 
algos nustatyta $30 ir pusiau 
įplaukos virš $45 per savaitę. 
Pakilusios pragyvenimo lėšos 
buvo priežastimi kėlimo kainų 
ir algų.

Raudonojo Kryžiaus Queens 
Skyrius aprokuoja, kad šių 
metų birželio, liepos ir rugpjū
čio mėnesiais duota pirmos pa
galbos pamokos 20,500 asme
nų.

Armijai pagalbos vakarui, 
užvadintam “We’re All In 
It,” rengiamam Gardene rug
sėjo 30, jau parduota bilietų 
už $35,000.Šį sekmadienį, rugpjūčio 23, 

vai. po pietų, bus iškelta tar
nybinė vėliava prie Grand St. 
ir Wythe Ave., pagarbai šios 
apylinkės vaikinų, išėjusių 
Jungtiniu Valstijų kariuome
nėn. Iškilmėse bus prakalbų, 
muzikos ir dainų, dalyvaujant 
apylinkės organizacijų ir mies
to Įstaigų atstovams.
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DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS 

221 So. 4th Street 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EVergreen 7-6868

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

cijos darbo. Taip būtų papras
toj konvencijoj, bet ne politi
kierių. Faktinai, pati didžioji 
darbymetė tik prasidėjo—ap
skričių delegacijų pasitarimai, 
jų vadų susibėgimai-kokusai 
ir, svarbiausia, skautų me
džioklė patirti, kaip jaučiasi 
tas ar kitas delegacijos vadas, 
kapitonai ir atskiri delegatai; 
apžiūrinėjama jų jautresnės 
vietos, iš kurių padarius ata
ką būtų galima pakreipti sa
vo pusėn.

Valstijinės partijų konvenci
jos vyriausia šaukiamos nomi- 
navimui kandidato į guberna
torius ir šioje konvencijoje 
lenktynės eina tarp James M. 
Mead, senatoriaus, prezidento 
Roosevelto ir unijų užgirio 
kandidato ir John J. Bennett, 
prokuroro.

Vietos anti-rooseveltinė, an- 
ti-naujadalybinė spauda gar
siai šaukia už Bennett ir pra
našavo jo laimėjimą prieš 
Mead, kad paveikti delegatus, 
kurie, kur tik galėjo Farley 
vadovaujama mašina patvar
kyti, bandyta pravaryti savie
ji. Tad buvo spėjama, kad 
lenktynės už demokratų nomi
naciją turi būti nusvertos ke
lių balsų skirtumą.

Darbininkų politikos rate
liuose kalbama apie tai, kad 
Bennettas jau pereitą žiemą 
ruošėsi tai kandidatūrai ir dėl 
to užsitikrino sau laikraščių 
leidėjų malonę ir paramą iš
duodamas drausmę prieš strei
kuojančius laikraščių pardavi
nėtojus, kurių streikas buvo 
sulaužytas. Streiko tada buvo 
paliesti visi vietos stambieji 
angliški laikraščiai, išskiriant 
tik Post, PM ir Daily Worker.

Automobilistams
Pradedant rugpjūčio 20-ta, 

vakarais važiuoti leidžiama 
tik 20 mylių per valandą, o 
prie pasisukimų tik 1<» mylių. 
Priešakinės lempos turi būti 
pritamsintos, kaip kad parki- 
nimo lempos. Už greitesni va
žiavimą baudžia jau dabar, o 
lempas pertvarkyti la’kas pra
tęsta iki rugsėjo 1-mos.

Pirmais 7 mėnesiais šių me
tų Raud. Kryžiaus Queens 
Skyriaus 1,259 instruktoriai 
pramokino 36,817 asmenų 
teikti pirmąją pagalbą.
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? * LIETUVIŠKA *

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių

Vynų ir Degtinės
Importuotų ir Vietinių

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

8 JOSEPH ZEIDAT S
B Savininkas S
g 411 Grand St Brooklyn B

VALANDOS:
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661pa-

Svečias Išvyko

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

Boles tošis Buvo Mirtinas

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. V. 

Tel. TRlangle 5-3622

dar trūkstama.
650 berniukų.

30 iki 40 centų 
Gyvens mokyto-

Vilnies redaktorius, 
trečiadienio vakarą 
Chicagos link. Kelyje 
stosiąs Clevelande ir 
kai kur kitur.

VIRI-THlN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move
ment .... $33.75

Leonas Prūseika, dienraščio 
pereito 
išvyko 

dar su- 
gal dar

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Paliuosuos Studentus 
Fanny Darbams

Vidurinių mokyklų studen
tai, kurie apsiims darbus rink
ti obuolius, bus paliuosuoti 
nuo mokyklos dviem iki trijų 
savaičių, kad užbaigti derliaus 
nuėmimo sezoną, kaip paskel
bė Švietimo Taryba pereitą 
pirmadienį.

Kad surinkimas derliaus ne
nukentėtų dėl stokos darbi
ninkų, Hudson Klonio far- 
moms sumobilizuota būriai 
studentų, bet 
Nori gauti 
Jiems mokės 
per valandą,
jų prižiūrimose kempėse.

Mirtis, kaip atrodo, nesiren
ka vietos. Pereitą sekmadienį 
Thomas Bruzenski, 17 metų 
vaikinas, žaidė sviediniu Port 
Washington vidurinės mokyk
los stadiume. Vejantis bolę, 
kitas vaikinas pataikė alkūne 
į pilvą. Bruzenskis nuo to mi
rė pirmadienio vakarą.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. V.

Tel. EVergreen 8-7179

VERI-THIN AIRWAY ... Pink 
or yellow gold filled cate wM 

Guildite back, 15 jewel. . $29.71

MERCEDES ... 14 kf. 
solid yellow gold case, 
l7-|ewel Precision move
ment .... $42.50

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

KAINOMIS
BOSITE

PATENKINTI

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

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 GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ 

Ateikite pasimatyti su Giviais 
Staj Geriausias Alus Brooklyne

—————————————————— 

459 Grand St 
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Lietuvių Rakandų Krautuve

I 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
MIMIM^
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