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Jų griekai nebus pamiršti. 
Užkvietė pralaimėjimą. 
Bandymas pavyko.
Rūsčioji gamta.
Renegato kelias.
Nelemti gandai.
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Tegul išgirsta balsązir per- į 
sergėjimą visi fašistiniai bude
liai Europoje, kurie dabar mė
sinėja nekaltus žmones. Tokį 
persergėjimą jiems padarė 
prezidentas Rooseveltas.

Po karo visi budeliai turės 
atsakyti prieš liaudies teismą. 
Nei vienas neišsisuks nuo pa- 
kūtos už savo kriminalystes!

O liaudis jų nesigailės!
Ne tik naciai, bet ir kvislin- 

gai turės atpakūtavoti. Tokie 
lietuviški Kubiliūnai ir Ger- 
mantai nepaspruks nuo atsa
komybės už savo kruvinus 
darbus.

Kada nors, aš tikiu, dar ir 
budelis Smetona turės atsaky
ti prieš Lietuvos liaudį už savo 
kruvinus darbus. Po šio karo 
pasaulyje turės būti daugiau 
teisybės.

Yorko demokratai nomi- 
darbininkų priešą Ben- 

kandidatu į gu bemato-

Nieko negelbėjo prezidento 
Roosevelto patarimas, nei 
Darbo Partijos persergėjimas. 
New 
navo 
nett 
rius.

Darbo Partija pastatė savo 
kandidatą Dean Alfange. O ji 
būtų rėmusi senatorių Mead, 
arba bile kurį kitą nuoširdų 
Roosevelto šalininką ir darbo 
žmonių draugą ant demokrati
jos tikieto.

Tas tik reiškia, kad James 
Farley ir visa ta reakcinė kli
ka užsikvietė demokratams 
sumušimą lapkričio rinkimuo
se.

Taigi, bandymas persikelti 
per Anglijos Kanalą ir išlai
kyti pozicijas Francijoje pui
kiai pavyko. Net devynias va
landas anglai, kanadiečiai ir 
amerikiečiai atsilaikė 
priešą.

Nuostolių buvo, tiesa, 
daug daugiau nuostolių 
padaryta priešui.

Šis komandų žygis Franci
jos uoste Dieppe tiktai dau
giau sustiprino nuomonę tų, 
kurie sako, kad reikia antrą 
frontą atidaryti ir kad jį gali
ma atidaryti.

Tuo būdu agitacija už antro 
fronto atidarymą turi ne su
mažėti, bet padidėti.

prieš

Bet 
buvo

ža- 
ja-

New Yorko apylinkę šiemet 
labai baudžia motina gamta. 
To lietaus jau perdaug. Pernai 
buvome visai išdžiūvę, jau net 
buvo pradėta bijoti vandens 
pritrūkimo, o šiemet lietus 
da sugadinti daržoves ir 
vus.

Dar pusė bėdos su tuo 
turn, jeigu nebūtų taip karšta 
ir dušnu!

Prieš kelioliką metų gana 
garsiai skambėjo vardas Amos 
Pinchot. Tai buvo gyvas ir 
veiklus liberalas, priklausė 
prie Civil Liberties Unijos ir 
smarkiai gindavo persekioja
mus žmones.

Paskui Pinchot pradėjo pa
laipsniai storžievėti, dar vė
liau niekšėti. Dar vėliau virto 
renegatu ir parsidavė patiems 
bjauriausiems darbo žmonių 
priešams.

Ar sąžinės graužiamas, ar 
smagenims susimaišius, aną 
dieną šitas renegatas bandė 
nusižudyti.

Judošius irgi pasikorė. Pin- 
chotui šį sykį nepavyko.

labai seniai pletki- 
legališkai

Labai, 
ninkama 
nupjaustydavo. Tai 
galo žiauri bausmė.

Dabar mes esame 
ti. Pletkininkų i.._ 
baudžia. O jie < 
smarkiau, negu kad nors žmo
nijos istorijoje. Ir žalos pada
ro be galo daug.

Štai kad ir dabar, kažin

liežuvius 
buvo be

koks Hitlerio agentas paleido rj0 agentam žmones gązdinti. | nų stovyklą Emdene.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50

Metams

LABAI DAUG AMERIKIE 
ČIŲ ATVYKO ANGLIJON

Didžios Amerikiečių Oro Jėgos Atplaukė Anglijon
Anglija. — Didžiausia iki 

šiol eilė Amerikos laivų 
sėkmingai perplaukė Atlan- 

i to Vandenyną ir atgabeno 
! nepaprastai daug kariuome
nės, lakūnų, orlaivių ir kitų 
karo įrankių, kurie tapo iš
kelti krantan įvairiose Ang
lijos prieplaukose.

Tie amerikiečiai kariai 
puikiame kovos upę atvyko 
į Angliją, pasiryžę kuo 
greičiausiai supliekt Hitle
rį ir grįžt namo.

Tokių didelių naujų karo 
jėgų atplaukimas iš Jungti
nių Valstijų pabrėžia Ame
rikos intenciją šiemet ati
daryt antrą frontą prieš na
cius Europoje, kaip teigia 
Associated Press, amerikie
čių žinių agentūra.

Didelė dalis dabar Angli
jon atsiųstų amerikinių jė
gų tai yra orlaiviai ir la
kūnai. Daugelis karinių ži-

Oro Nelaimėse Žuvo 23 
Amerikos Lakūnai

Washington. — Nukrito 
Amerikos laivyno orlaivis 
ties Dahlgren, Va., ir užsi
mušė 10 ar 11 jo lakūnų.

Baton Rouge, La. — Nu
kritus ir susikūlus armijos 
bombanešiui, žuvo šeši la
kūnai.

E1 Paso, Texas. — Susi
kūlus Amerikos bombane- 
šiui, tapo užmušta septyni 
lakūnai; du kiti sužeisti.

SOVIETAI NORI, KAD 
WILLKIE ATSILANKYTŲ

Maskva. — Sovietų spau
da sveikina pranešimą, kad 
žada Maskvon atsilankyti 
Wendell L. Willkie, buvęs 
repųblikonų kandidatas į 
prezidentus.

Sovietų visuomenei gerai 
žinoma, jog Willkie savo 
kalbose reikalavo, kad Jung
tinės Valstijos veikliau da
lyvautų Europos kare prieš 
Hitlerį.

London, rugp. 24.— Pra
nešama, kad naciai vartoja 
900 tūkstančių kariuomenės 
prieš Sovietus ties Dono u- 
pės alkūne, stengdamiesi 
pasiekt Stalingradą.

gandus Brooklyne, kad būk 
kada nors ir kur kokį ten 
žmogų paėmęs paralyžius, kai 
jis davęs pantę savo kraujo 
Raudonajam Kryžiui.

Pletkininkai tą gandą nešio
ja. Minkštadvasiai ir minkšta- 
košiai tiki ir bijo.

Pasekmės tokios, kad lietu
vių savanorių kraujo davėjų 
atsiranda tik labai mažai.

Tuo tarpu jokio pavojaus 
niekam nėra, jokios baimės 
neturi būti, niekas nemirė, 

__ i civilizuo-
niekas nebe-*

darbuojasi n|e^as nesusjrg0 dėl davimo
kraujo. Yra žmonių, kurie kas 
mėnuo duoda po puskvortę ir 
jiems nekenkia.

Pletkininkai padeda Hitlo-

novų spėja, kad Amerikos 
orlaiviai pradės reguliariai 
pleškint ir “minkštint” ka
rinius vokiečių punktus ir 
pramones; tuomi būsiąs 
praskintas kelias armijos į- 
siveržimui į Europos žemy
ną prieš hitlerininkus. Bom- 
biniai Amerikos orlaiviai, 
beje, jau ardė ir degino ka
rinius nacių įrengimus, y- 
patingai geležinkelių maz
gus.

Anglijoj dabar yra bai
giama statyt naujos milži
niškos stovyklos amerikinei 
kariuomenei.

Hitlerininkai Žada 
Žiemavot Rusijoj
London. — Pasikalbėji

me su turkų laikraštinin
kais Berlyne, neseniai Jo
seph Goebbels, nacių propa
gandos ministeris, sakė, jog 
vokiečiai iki žiemos dar ne
laimės karo prieš Sovietus 
ir turės ateinančią žiemą 
praleist Rusijoj. Goebbels į- 
spėjo, kad jie ten per žie
mą vėl turės kentėt daug 
vargo ir nelaimių. — Mask
vos radijas pirmiausiai pa
skelbė žinią apie tą Goeb- 
belso pasikalbėjimą su laik
raštininkais.

Chinai Vėl Laimėjo 
Prieš Japonus

Chungking. Chinai at
kariavo nuo japonų miestus 
Kiangshan ir Huangchinpu 
ir taip atgriebė daugiau 
kaip 140 mylių Hanchow- 
Nanchang geležinkelio. Mu
šdami japonus atgal, chinai 
jau pervijo priešus per Che- 
kiango provincijos rubežių.

Amerika Siunčia Brazi
lijai Orlaivius

Rio de Janeiro. — Ketu
riasdešimta keturi Jungti- 

' nių Valstijų orlaiviai at
skrido 9,000 mylių į Brazi
liją. Tuos orlaivius atvaira
vo patys Brazilijos lakūnai. 
Tai lavinimosi orlaiviai.

Iki šiol Brazilija vartojo 
vokiečių orlaivius lavint sa
vo lakūnams. Nuo dabar 
bus naudojami Jungtinių 
Valstijų orlaiviai lavinimui 
naujų Brazilijos lakūnų.

Nukautas Goebbelso 
Pagelbininkas

Berlyno radijas pranešė, 
kad sovietiniame fronte ta
po užmuštas nacių profeso
rius leitenantas Kari Boe- 
mer, buvęs pagalbininkas 
Gobbelso, propagandos mi- 
nisterio.

London. — Du Anglijos 
bombanešiai dienos laiku 
bombardavo nacių submari-

Vokiečiai ir Italai 
Šimtais Nešdinasi 

Iš Brazilijos

STALINGRADUI GRĘSIA 
RIMTAS PAVOJUS

Kletskaja Srityj Naciai Išmušti iš Keliu Pozicijų
Rio de Janeiro, Brazilija. 

— Paskelbus Brazilijai ka
rą prieš Vokietiją ir Italiją, 
šimtai vokiečių ir italų bėga 
linkui Uruguay’aus rube- 
žiaus, bet manoma, kad U- 
ruguay’aus valdžia suims 
juos ir išduos Brazilijai.

Brazilijos vyriausybė da
ro ablavas prieš visus nu
žiūrimus fašistų Ašies šni
pus, jos agentus ir jų drau
gus. Bus dedama pastangos 
išravėt tūkstančius penkta- 
koloniečių. Teigiama, kad 
pagal penktakoloniečių nu
rodymus fašistų submarinai 
skandino prekinius Brazili
jos laivus. Tie submarinai 
sunaikino bent 19-ką Brazi
lijos laivų pirma, negu ji 
paskelbė karą.
SLAPTI FAŠISTŲ RADI

JAI IR ORLAIVIŲ 
STOVYKLA

Per kratas pas nužiūri
mus fašistų agentus, tapo 
suimta slapti trumpųjų ra
dijo bangų prietaisai, ku
riais galima buvo perleidi- 
nėt šnipiškas žinias Berly
nui ir gauti hitlerininkų 
pranešimus iš ten. Dar dau
giau. Brazilijos policija už
tiko vokiečių įrengtą slap
tą orlaivių stovyklą Goyaz 
valstijoje.
SUSTIPRINTA PAJŪRIŲ 

APSAUGA
Brazilijos laivynas ir or

laiviai, dalyvaujant ir Jung-

Talkininkai Sveikina Bra
ziliją už Karo Paskelbimą 

Vokietijai ir Italijai
London. — Anglų spauda 

šiltai sveikina Brazilijos pa
skelbimą karo prieš Vokie
tiją ir Italiją. “Express” ra
šo: “Tatai dar labiau padi
dins desperaciją vokiečių, o 
sustiprins talkininkų pasi
tikėjimą laimėti pergalę.”

Maskva. >— Sovietų laik
raščiai pašventė daug vie
tos paskelbimui Brazilijos 
karo prieš Hitlerį ir Musso- 
linį. Sovietų spauda plačiai 
peržvelgė fašistų Ašies va
rytas intrigas Pietų Ameri-

Francijos Išdavikai 
Sveikina Nacius

Paryžiaus radijas, vokie
čių valdomas, pranešė, kad 
Vichy, “nepriklausomos” 
Francijos dalies, valdžia, 
pasveikino vokiečius už tai, 
kad jie atmušė anglų, ame
rikiečių ir kanadiečių įsi
veržimą į šiaurinę Franci- 
ją, Dieppe srityje, praeitą 
trečiadienį.

London. — Persišaudė di
džios kanuolės iš pietinių 
Anglijos pakrančių su vo
kiečių kanuolėmis iš šiauri
nio Franci jos kranto.

timų Valstijų lėktuvam, 
saugo visus Brazilijos pajū
rius ir artimus vandenis; y- 
pač sustiprinta apsauga Na
tai srityje, nuo kur tėra tik 
1,600 mylių per vandenyną 
iki Dakaro, Vakarinėje 
Francūzų Afrikoje.

Vichy Francijos valdžia 
taip glaudžiai bendradar
biauja su naciais, kad Bra
zilijos vyriausybė nužiūri, 
jog Vichy gali leist vokie
čiu orlaiviams ir submari- 
nams veikti iš Dakaro prieš 
Braziliją.

Brazilija labai sudrūtino 
sargybą ir savo rubežiaus 
su Francūzų Guiana, esan
čia prie šiauriniai-rytinio 
Brazilijos kampo.

GAL IR KITI PIETŲ 
AMERIKOS KRAŠTAI 
KARIAUS PRIEŠ AŠĮ
Brazilijai išstojus karan 

prieš Vokietiją ir Italiją, 
yra manoma, jog tatai pa- 
akstins Uruguay’ų, Colom- 
biją, Venezuela ir kitas Lo
tyniškos Amerikos respub
likas paskelbt karą prieš 
Hitlerį ir Mussolinį. Gal 
prieš juos išstosianti net Či
lė, kuri dar palaiko diplo
matinius ryšius su Ašim.

Brazilijos žmonės karštai 
sveikina savo valdžios pa
skelbimą karo prieš Vokie
tiją ir Italiją. Visur matosi 
iškabos su šauksmu: “Mir
tis Vokietijai!” 

koj ir Hitlerio - Mussolinio- 
Japonijos planus užgrobt 
kariniai svarbius punktus 
Brazilijoj ir kituose Lotynų 
Amerikos 
kui iš jų 
Valstijas.

kraštuose, o pas- 
užpult Jungtines

Portugalija. — 
prezidentas

Lisbon,
Portugalijos 
generolas Oscar Carmona 
pasiuntė broliškus sveikini
mus Brazilijos prezidentui 
G. Vargas’ui “šiame didžia
me momente,” kada Brazi
lija paskelbė karą prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Amerikiečiai Nušovė 13 
Japonų Orlaivių

Australija, rugp. 24. —O- 
ro mūšyje prieš 47 Japoni
jos orlaivius virš Darwin 
uosto, Australijoj, ameri
kiečiai nušovė žemyn ketu
ris japonų bombanešius ir 
devynis lėktuvus kovotojus. 
Visi amerikiečių orlaiviai 
po mūšio sugrįžo i savo sto
vyklas.

London, rugp. 24. —Pra
eitą naktį anglai nukirto 
žemyn tris iš vokiečių or
laivių, bombardavusių ryti
nę Angliją.

Maskva, rugp. 24. — Vo
kiečiai permetė savo tankus 
ir pėstininkus vienoje vie
toje per Dono upę į pietų 
rytus nuo Kletskaja, kuri 
stovi už apie 70 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado, svarbaus pramonės 
miesto, esančio prie Volgos 
upės. Verda kruvini mūšiai 
ten rytinėse . Dono pakran
tėse. Tūluose Kletskaja sek
toriuose Sovietai pagerino 
savo pozicijas.

Hitleriniai su daugiais 
tankų ir mechanizuotų pės
tininkų įsilaužė į priekines

Desperatiška Kova 
Stalingrado Srityj
Maskva, rugp. 24. —Pra

nešama, jog vokiečiai su- 
drūtino savo pozicijas į pie
tų rytus nuo Kletskaja ir 
stengiasi prasimušt pirmyn 
linkui Stalingrado. Sovietų 
kariuomenė desperatiškai 
ginasi. Kotelnikovo srityje 
hitlerininkai su didesnėmis 
tankų ir pėstininkų jėgo
mis taipgi šiek tiek pasi
stūmė pirmyn linkui Stalin
grado. |

Nuo dabartinių Ašies po
zicijų rytinėje pusėje Dono 
upės alkūnės esą 40 mylių 
iki Stalingrado.

Vokiečiai stengiasi apžiot 
Stalingradą kaip replėmis 
iš šiaurių vakarų, nuo Klet
skaja, ir iš pietų vakarų, 
nuo Kotelnikovo. Tų “rep
lių” galai mažų-pamažu ar
tėja vienas linkui kito (kaip 
sakė vidudienio radijas 
rugp. 24 d.). Siaučia neap
sakomai žiaurūs mūšiai 
“koridoriuje” tarp Dono ir 
Volgos upių. Tas koridorius 
jau vadinamas Stalingrado 
frontu.

Pavojus Stalingrado 
Geležinkeliui

Maskva, rugp. 24. — Vo
kiečių tankai ir motorizuo
ti pėstininkai stengiasi pra- 
sibriaut iki geležinkelio ei
nančio iš Maskvos Į Stalin- 
gardą. Tas geležinkelis yra 
už 13 mylių į rytus nuo Do
no upės. Jau septinta diena
paeiliui ten verda nuolati-1 ninius vokiečių tiltus per 
niai kruviniausi mūšiai. i Dono upę; su tais tiltais 

Naciai įvarė kylj į sovie- ’ nugrimzdo didelis skaičius 
tines linijas Kotelnikovo vokiečių, jų tankų ir kitų 
srityje, nežiūrint žūt-būti- pabūklų.
nių pasipriešinimų iš Sovie- Prie vieno tilto rytiniame, 
tų pusės. Hitlerininkai čia Dono krante sovietiniai ar

niai kruviniausi mūšiai.

sovietiniai kovotojai.

nių pasipriešinimų iš Sovie- Prie vieno tilto rytiniame.
" , Hitlerininkai čia Dono krante sovietiniai ar- 

taipgi turi kur kas daugiau tileristai nušlavė tris kuo- 
tankų ir kariuomenės, negu | pas vokiečių kariuomenės,

CIO SMERKIA TAKSUS 
ANT PIRKINIŲ

Washington. — CIO uni
jų centras smerkia republi- 
kono senatoriaus Tafto ir 
Fabrikantų Susivienijimo 

sumanymą apkraut iki 10 
procentų taksų visus pirki
nius, apart maisto reikme
nų.

Sovietų pozicijas į šiaurių 
rytus nuo Kotelnikovo, sto
vinčio už 100 mylių į pietų 
vakarus nuo Stalingrado. 
Siaučia žiauriausi mūšiai, 
dažnai durtuvais. Vokiečiai 
kenčia baisius nuostolius, 
kaip teigia oficialis Sovietų 
pranešimas.
UŽMUŠTA TŪKSTANČIAI 

ITALŲ
Sovietiniai tankai ir pės

tininkai sunaikino pusę ita
lų divizijos, užmušdami sep
tynis iki astuonių tūkstan
čių juodmarškinių per kau
tynes į pietų rytus nuo Klet-

ATĖMĖ KELIAS APGY
VENTAS VIETAS Iš 

NACIŲ
Kitur Kletskaja srityj 

raudonarmiečiai išvijo vo
kiečius iš kelių apgyventų 
vietų ir sunaikino 14 priešų 
tanku. Čia sovietiniai kovo
tojai pagerino savo pozici- • 
jas.

KAUKAZO FRONTAS
Sovietų kariuomenė atmu

šė stiprias vokiečių atakas į 
pietus nuo Krasnodaro ir 
padarė priešams skaudžių 
nuostolių, ir tik viename 
punkte pavyko jiem pasivan 
ryt kiek pirmyn. Raudon
armiečiai buvo priversti 
pasitraukti į naujas pozici
jas į pietų rytus nuo Piati- 
gorsko, Kaukazo priekalnė
se.

SMŪGIS VOKIEČIŲ 
ORLAIVIAMS

Per savaitę įvairiose fron
to dalyse sovietinės jėgos 
sunaikino 347 vokiečių or
laivius, o savo neteko 194- 
rių orlaivių.

“Raudonoji žvaigždė,” 
Sovietų kariuomenės laikra
štis, rašo, jog raudonarmie
čių pasipriešinimai stiprėja 
kai kuriuose sektoriuose į 
vakarus nuo Dono upės ir į 
pietų vakarus nuo Kletska
ja.

Viename punkte ties ge
ležinkelio stočia sovietiniai 
kariai užmušė daugiau kaip 
1,000 fašistų, sudegino 28 
priešų tankus ir atgriebė 
kelias apgyventas vietas.

Kitoje vietoje raudonar
miečiai sudaužė tris ponto- 

sudaužė bateriją priešų ka- 
I nuolių ir ištaškė kai kurias 
aptvirtintas jų pozicijas.

Bet abelnai hitlerininkai 
permetė daugiau savo jėgų 
iš vakarinės Dono upės pu
sės į rytinę, kur ir sudrū- 
tino savo pozicijas.

Prie Dono upės alkūnės 
vokiečiai randasi už 40 my
lių į vakarus nuo Stalingra- 
da, kuriam grūmoja rimtas 
pavojus iš šiaurių vakarų ir 
pietų vakarų.
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Ką Jie Dabar Sakys?
“Štai vardai kelių lietuvių, kurie buvo 

užmušti hitleriniame fronte ir kurių lai
škai pakliuvo i mano rankas: Povilas 
Širvinskas, iš Kauno; Kazys Grigonis, 
Stepas žižas, iš Utenos apskričio; Vla
das Labunskas, iš Kauno...

Šitaip rašo Jonas Šimkus “Laisvėje” 
iš pereito šeštadienio. Tai reiškia, kad 
paminėtieji lietuviai buvo įstoję į Hitle
rio kariuomenę ir jie žuvo nuo laisvę ir 
taiką ginančių raudonarmiečių kulipkų. 
Kaip jie Hitlerio armijon įstojo — sa
vanoriai ar verstinai, mes nežinome. 
Tiek žinome, kad šiandien Hitleris dau
gelį Lietuvos jaunuolių verste verčia sto
ti į plėšikiškos nacių kariuomenės eiles. 
Verčia juos eiti ir žūti — žūti už budelių 
reikalus.

dirba “ašies” naudai yra niekšai, bet 
braziliečiai, kurie eina su jais — yra 
šalies išdavikais.”

“Flores da Cunha sugrįžimas Brazi
lijon kol kas dar tebėra paslaptimi. Rio 
de Janeiro spauda paskelbė, kad jis ta
po patalpintas saloje Rio Grande, kur 
randasi daug politkalinių. Jei tas tiesa, 
tai išeitų, kad reakcionieriai vis dar te
bėra labai galingi. Kitas dalykas ne vi
sai aiškus, būtent, kodėl jis grįžo pasi
duoti į policijos rankas? Nejaugi Flores 
da Cunha mano, kad šituo gandistiniu 
žygiu — nesipriešinti prieš bloga,—tiek 
paveiks į reakcinius valdovus, kad šie 
paskelbs amnestiją politiniams kali
niams? Atsakymo dar tenka laukti.

“Vėlesnės žinios pranešė, kad vieton 
pasitraukusio Felinto Miuler, policijos 
to, kuris tą pareigą jau turėjo anksčiau, 
viršininku valdžia paskyrė Joao Alber- 
prieš Miulerį. Joao Alberto yra vienas iš 
1930 metų revoliucijos dalyvių. Savo lai
ku jis buvo labai populiarus masėse. Jis 
taipgi buvo Prestes Kolonos dalyvis.

“Taigi, po tamsios nakties yra jau žy
mės aušros, — aušros, kuri daug žada 
šiam kontinentui.”

Ir padėtis šiandien yra tokia: tūkstan
čiai geriausiųjų lietuvių tautos patrijo
tų šiandien yra Raudonojoj Armijoj. Jie 
muša bestijiškąsias hitlerines jėgas. O 
kai tose jėgose pasitaiko lietuvių, tai, 
aišku, ir juos tas pats likimas laukia, — 
pražūtis.

Neužilgo Amerikos kariuomenė šian 
ar ten susidurs su bestijiška Hitlerio ka
riuomene. Amerikos kariuomenėje yra 
tūkstančiai lietuvių. Na, ir jiems teks 
daryti tas pats, ką lietuviai, būdami Rau
donojoj Armijoj daro, šaudyti, mušti 
kiekvieną, kuris yra bestijiškoj nacių 
kariuomenėje, nepaisant, ar jis ten įsto
jo savanoriai ar prievarta paimtas.

Nedidelė mūsų tauta, bet, štai, kaip li
kimas lėmė josios vaikams susitikti!...

Nereikia nei aiškinti, kad į vokiečių 
bestijiška kariuomenę lietuvius verbuoti 
padeda Šimučių ir Grigaičių bičiulis, 
gestapininkas Ancevičius ir jam pana
šūs. Tos rūšies Hitlerio agentai kada 
nors gaus gerą atlyginimą, kai lietuvių 
tauta bus laisva. Nesmagiai tuomet ste
nės ir tie, kurie šiandien tebenuodina 
Amerikos lietuvius pro-naciška propa
ganda — Bajorai, šimučiai, Karpiai, 
Michelsonai ir jiems panašūs sutvėri
mai.

Brazilijoj Dalykai Krypsta Gero- 
jon Pusėn, Sako “Darbas”

- Uruguajiečių “Darbe” (iš liepos 18 d.) 
telpa įdomus rašinys apie padėtį Brazi
lijoje. Reikia pasakyti, kad pastaromis 
dienomis Brazilijoje žmonių ūpas dar 
aukščiau pakilo už karą prieš fašistinę 
Ašį, — ypačiai pakilo jis po to, kai nacių 
submarinas nuskandino Brazilijos laivą 
su kareiviais — keletu šimtų kareivių.

“Darbe” telpąs straipsnelis apie gerė- 
jančią padėtį Brazilijoje seka:

“Ateinančios žinios iš Brazilijos kas 
kartą vis geresnės. Pereitos savaitės ži
nios praneša, kad žymūs Brazilijos libe
ralai: A. Peixoto ir Vidaus reik, ministe- 
ris Dr. Tristao da Cunha, suagitavo stu
dentus manifestuoti solidarumą Ameri
kos Jungtinėms Valstybėms. Felinto Miu- 

...ler, policijos viršininkas tą manifestaci
ją uždraudė motyvuodamas, kad tatai 
reikštų tvirkinimą visuomenės. Bet ma
nifestacija įvyko, nežiūrint policijos už
draudimo. Vidaus Reikalų ministeris 
asmeniškai susikirto su policijos virši
ninku. To pasėkoje, Felinto Miuler atsi
statydino iš vietos. Mitinge kalbėjo Ge- 
tulio žentas Amaral Peixoto, kvietė stu
dentus įvykdinti daug mitingų po visus 
miestus prieš penktąją koloną. Daug žy
mių valdininkų ir šiaip intelektualų jau 
imasi darbo masėse su didžiausiu pasise
kimu.

“Aukščiausiojo Teismo narys pulk. 
Manoel Rabelo pareiškė, kad fašistuojan- 
tis elementas turės būti išvalytas iš val
džios vietų. Esą, “svetimšaliai, kurie

Brazilija Kare
Brazilija yra pati didžiausia Pietų 

Amerikos respublika. Ji didelė (kur kas 
didesnė už Jungtines Valstijas) ne tik 
geografiniai, bet ir gyventojų turi apie 
40 milijonų,—kur kas daugiau, negu ku
ri kita Lotynų Amerikos respubli
ka. Na, ir šis didžiulis kraštas pats pir
mutinis iš Pietų Amerikos respublikų 
paskelbė Vokietijai ir Italijai karą.
Uruguajus—pati mažiausia Pietų Ame

rikos respublika, —sakoma, greit paseks 
Braziliją. Be abejo, šis Brazilijos žygis 
— karo paskelbimas Vokietijai ir Itali
jai — padarys didelės įtakos ir kitose 
Lotynų Amerikos respublikose, — ypa
čiai Argentinoje ir Čilėje. Be to, tas 
paveiks ir į Portugaliją.

Kiekvienas anti-fašistas sveikins šį 
Brazilijbs žmonių žygį. Kiekvienas juomi 
džiaugiasi ir linki, kad ir Argentina, ir 
Čilė ir kitos Lotynų Amerikos respubli
kos pasektų tąjį pavyzdį.

Bet tikėtis, kad Brazilija, įstojusi ka- 
ran, galės daug kuo prisidėti priešui su
naikinti, negalima. Josios kariuomenė, 
palyginti, nedidelė, tik apie 100,000 pa
stovios kariuomenės ir arti pusė milijono 
rezervistų. Laivynas silpnas. Aviacija 
taip jau. Gerai bus, jei Brazilija pati sa
vo jėgomis apgins savo pakraščius.

Tačiau, ne tik militarinėse operacijose 
yra svarba. Svarbu politiniai. Reikia ne
pamiršti, kad Brazilijoje nacizmas ir fa
šizmas labai įsišaknėję. Ten gyvena daug 
vokiečių ir italų. Brazilijoje, beje, pažan
gusis žmonių judėjimas buvo smaugia
mas, jo vadai kalinami — Luis Carlos 
Prestes ir kiti žymūs kovotojai už laisr 
vę dar vis tebėra kalėjimuose! — o fa
šistams ir naciams buvo leista laisvai 
veikti.

Dabar, kai kraštas yra kare, aišku, vy
riausybė turės pakeisti savo nusistaty
mą. Ji turės suvaldyti fašistus ir nacius, 
o laisvės gynėjus bus priversta išlaisvin
ti ir sudaryti tautinę vienybę žūt-būti- 
nei kovai laimėti.

Pastaruoju laiku Brazilijoje buvo be- 
prasidedąs didesnis demokratijos šali
ninkų judėjimas, kuris reikalavo skelbti 
fašistinei Ašiai karą. Karo paskelbimą 
paskubino patys galvažudžiai vokiečiai, 
skandindami Brazilijos laivus.

Brazilijos žmonės gaus visokios para
mos iš Jungtinių Valstijų žmonių, nes 
šiandien kaip viena taip ir kita šalis sė
di tame pačiame vežime, — kovoja prieš 
bendrą priešą už bendrus reikalus.

Hitleris savo kanibališko
je evangelijoje sako: “Ka
da to reikalauja politika, 
reikia meluoti, išdavinėti ir 
net žudyti.” To metodo ir 
laikosi hitleriniai grobikai. 
Jie tikisi, apšmeižę kitus, 
patys atrodyti švaresni.

Žiauriai apiplėšę Lietu
vos liaudį, išvežę dar tary
bų valdžios paliktas prekių 
atsargas, apkrovę valstie
čius rekvizicijomis ir nepa- 
keliamais priverstiniais 
maisto produktų pristaty
mais, pasmerkę Lietuvos 
gyventojus skurdui ir ba
dui, gelesiški žulikėliai ir jų 
kaimiškieji batlaižiai, kaip 
ir reikėjo laukti, ėmė skelb
ti per radiją, esą Tarybų 
Sąjungoje maisto trūku
mas, esą S. Sąjungoje žmo
nės badauja, skursta ir t.t.

Kad tai yra eilinis oku
pantų šmeižtas, atrodo, tu
rėtų suprasti kiekvienas 
protaująs žmogus. Kiek
vienam gi aišku, kad indus
trializavus žemės ūkį, kada 
pasėlių plotai, palyginus su 
1913-tais metais, padidėjo 
virš 30%, kada vidutinis ja
vų derlius pakilo nuo 7.5 
dvigubų centnerių iki 11-13 
dvig. centnerių iš hektaro, 
kada vietoje 4 milijardų pū
dų grūdų į metus gaunama 
apie 8-nis milijardus, kada 
bendra žemės ūkio ir gyvu
lių produkcija padidėjo du 
kartus, kalbėti apie maisto 
trūkumą Tarybų Sąjungoje 
gali tiktai Gebelso agentai 
ir nesveikai galvoją žmo
nės.

Suprantama, kad, nors ir 
laikinas, okupavimas di
džiosios dalies Ukrainos ir 
Bielorusijos, negalėjo netu
rėti neigiamos įtakos į tary
binį žemės ūkį ir jo gamy- 

Be to, partijos ir vyriau
sybės nutarimu per 1942 
metus visos Sąjungos ra
guočių skaičius bus pakel
tas 26.7%, avių 
28.3%, kiaulių 
Aišku, kad šis 
bus įvykdytas su kaupu, nes 
laisvosios tėvynės meile per
siėmę tarybiniai patriotai 
daro stebuklus, kaip fron
te, taip ir užnugaryje. ♦

Todėl, turint galvoje nor- 
bą. Bet reikia žinoti, kad malu žemės ir gyvulių ūkių 
minėtų respublikų bendras vystymąsi ir tas didžiules 
plotas sudaro tik 2.8% di- maisto atsargas, kurias Ta- 
džiules Tąrybu Sąjungos te
ritorijos. Tiesa, tų respu
blikų atmainų plotai suda
ro žymiai didesnį procentą 
Sąjungos dirbamosios že
mės plotų atžvilgiu, bet čia 
reikia atsiminti vieną ir 
svarbiausi dalyką: Tarybų 
Sąjungoje žemės, ir labai 
derlingos žemės, yra neap
rėpiami plotai. Todėl čia 
viską nulemia traukiamoji 
jėga — mašinos ir joms val
dyti paruošti žmonės — 
traktoristai, kombaineriai, 
mechanikai. Šitie žmonės, 
su tūkstančiais traktorių, 
kombainų, sunkvežimių, 
traukiantis Raudonajai Ar
mijai iš Ukrainos ir Bielo
rusijos, sykiu pasitraukė į 
Sąjungos gilumą ir dar tais 
pačiais metais jau dirbo 
derlinguose Pavolgio, Sibi
ro, Vidurinės Azijos plo
tuose. Tarybinės mašinos

Pirkite Apsigynimo Bonus
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Amerikos kariai kažin kur” Jungtinių Valstijų prieplaukoj paruošti sesti į lai
vą ir plaukti priešą mušti.

ARE YOO 
puttingTenPerCentof 
yoųr Income into U.S. 
War Bonds Stamps ?

greitu laiku užkariavo nau
jus pasėlių plotus. Didžiau
si žemės plotai buvo išdirbti 
ir apsėti. Tuo buvo išspręs
ta grūdų problema ir paro
dyta ūkio mechanizacijos 
galia ir pateisinimas. Taip 
pat, traukiantis Raudonajai 
Armijai, į krašto gilumą 
buvo perkelti ir kolchozai, 
sovchozai ir geresnieji gy
vuliai. Tinkamai suorgani
zavus gyvulių priežiūrą, 
1941 m. gyvulių ne tik ne
sumažėjo, bet dar išaugo, 
būtent — karvių skaičius 
padidėjo 8%, avių ir ožkų— 
12.9%, kiaulių —2.3%. Kai 
kuriose respublikose ir sri
tyse tas pakilimas ypatin
gai žymus; taip pav. Turk
mėnijos respublikoje per 
1941 metus raguočių skai
čius kolchozuose pakilo 24.1 
nuoš., avių ir ožkų — 21.7 
nuoš., Kirgizijos respubliko
je raguočių skaičius pakilo 

nuoš.; Čuvašų autonominėje 
respublikoje —raguočių pa
didėjo 21.2%, avių ir ožkų 
— 28.7%; Kirovo srityje 
raguočių — 28.8%,- kiaulių 
—10,3%, avių ir ožkų — 
31.8%; Chabarovsko srity
je—raguočių padidėjo 13.7 
nuoš, kiaulių — 23.7%, avių

ir ožkų —
— 37.4%. 
nutarimas

rybų Sąjunga per eilę metų 
yra sukaupusi, galima drą
siai tvirtinti, kad Tarybų 
Sąjungoje maisto yra ir 
bus. Ir Gebelso melagiams 
nepavyks apmulkinti Lie
tuvos liaudies, nes ji puikiai 
atskiria tiesą nuo melo ir 
draugus nuo priešų.

Redakcijos Pastaba. —Šį 
straipsnį mes neseniai1 ga
vome iš Tarybų Sąjungos, 
kur jo autorius gyvena ir 
kariauja su žmonijos ne
prieteliais, naciškais vokie
čiais. Straipsnis, aišku, ra
šytas jau prieš keletą mė
nesių.

Berlyno radijas pasakoja, 
kad vokiečių lakūnai sėk
mingai bombardavę kelias 
anglų orlaivių stovyklas į 
pietus nuo Aleksandrijos, 
Egipte.
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DARBININKŲ
SVEIKATA
DR. J. J. KASKIAUČIUS

580 Summer Ave. Newark, N. J.
Tel.: Humboldt 2-7964

Perdidelis Rūgimas — 
Kartelis Edą

Gerb. gydytojau, aš “Lais
vę” skaitydamas, daug pa
simokiau ir pasinaudojau 
jūsų patarimais. Prašau ir 
man suteikti kokį patarimą 
apie mano nesmagumą, ku
ris mane labai kamuoja.

Aš esu 38 metų amžiaus 
vyras, 5 pėdų ir 9 colių, 
219 svarų. Nenaudoju svai
galų ir visai nerūkau. Ga
liu pasakyti, nepasigirda- 
mas, kad esu ne bile kokio 
mažo vėjalio papučiamas 
vyrukas. Visas subudavo- 
jimas mano kūno ir viduje 
labai gerai veikia. Niekuo 
nenorėčiau jums skųstis.

Bet va kas mane labai 
vargina. Tai nelabasis rė
muo. Ką tik užvalgau, tai 
po kelių valandų pradeda 
kokia tai rūgštis iš vidurių 
lipti į gerklę ir griebia koks 
tai karštis ant krūtinės. 
Net kartais seilės pradeda 
eiti iš burnos. Tiek užsvili- 
na ant krūtinės, kad lyg 
tarytum kokią karštą gele
žį prikištum ir vėl atitrauk
tum. Ir toks deginimas var
gina mane nuo pat mano 
jaunų dienų. Daugiausia 
nuo riebių ir sūrių valgių. 
Imdavau kreidos miltelių ir 
kokių piliukių, tai tik tam 
kartui geriau esti. Gydyto
jas liepė tik vienu pienu gy
venti. Bet, taip man pagy
venus, būtų ir mažas vėja- 
lis mane pargriovęs. Lauk
siu atsakymo. Iš kalno dė
kui.
Atsakymas:

Tai Jums, Drauge, yra 
įsisenėjusi skilvio sloga, 

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Rugpjūčio 16 dieną įvyko 
K. P. Pittsburgho distrikto 
konferencija. Dalyvavo 65 de
legatai, kurių tarpe buvo trys 
lietuviai. Konferencija prasi
dėjo 10 vai. prieš pietus. Pir
mininku išrinktas Dr. Gutri. 
Konferencijai raportą išdavė 
distrikto sekretorius H. For
bes. Jis plačiai raportavo iš 
veikimo. Jis raportavo apie 
prirašymą naujų narių į par
tiją, apie gavimą naujų skai
tytojų dėl “Sunday Worker” 
ir “Daily Worker,” apie kovą 
už atidarymą antro fronto, 
apie įvykius Indijoje ir apie 
ateinančio lapkričio mėnesio 
valdiškus rinkimus. Labai aiš
kiai jis nurodė, kodėl nebuvo 
atlikti, kaip reikia, kiti dar
bai, kaip pardavinėjimas karo 
bonų, davimas Raudonajam 
Kryžiui kraujo, neišrinkimas 
iš narių narinių duoklių ir t.t. 

; Kalbėjo jis ir apie kitus reika-

perdidAis rūgimas — hy- 
perchlorhydria arba hyper
acidity. Labai netikęs daly
kas. Jeigu taip palikti, tai 
gali tos rūgštys ilgainiui ir 
opą (roną, žaizdą) kur pra
graužti (ulcer), o opa, savo 
ruožtu, galėtų ir vėžiu pa
virsti.

O Jūs toks pritiklus vy
ras, visai nerūkote! Tai jau 
Jums turiu padėt. Drauge, 
vien pieneliu ilgai neišgy
vensi. Reikia visokio mais
to, kad atpildžius organiz
mui vitaminų ir mineralų 
stoką. Toks rėmuo kaip tik 
ir paeina nuo stokos tų ne
pavaduojamų maisto dės
niu, v

Valgykite daug pieno, 
daug grietinės, varškės, sū
rio, pasukų, kiaušinių. Taip
gi mėsos liesos, kepenų vir
tų, liesos jūrų žuvies. Dar
žovių ir vaisių sunkos, bet 
vengkite rųpienos, tų plu
šų, šiaudų, kad neraižytų 
vidaus plėvių. Nevartokite 
labai rūgščių, karštų, šaltų 
ir smarkių, sūrių, deginan
čių daiktų. Kramtykite, 
sunką nurykite, o rupesnį 
daiktą palikite ant lėkštės.

Gaukite Tincture bellado
nna, 2 ozs. Imkite prieš val
gį po 15-20 lašų su trupu
čiu vandens. Vitamin B. 
Complex tablets, po 3 kar
tu su maistu, tai po 9 kas 
diena. Anti-acid powder or 
tablets, už poros valandų 
po kiekvieno valgio. Dary
kite taip ' mėnesiais ir me
tais. Daug Jums padės ir 
viduriams ir visam organiz
mui.

lūs, surištus su veikimu unijų.
Po tam raportavo komiteto 

nariai iš skirtingų vietų. Ra
portavo, kaip žmonės veikia 
unijose. Iš Washingtono pavie
to raportavo drg. Kiss, kiti ra
portavo iš Homestead, iš 
Westinghouse, Wilmerdingo ir 
t.t. Benis Crother raportavo 
apie negrų veiklą Pittsburghe. 
Raportuota, kad yra rengia
mas Labor Day paradas Wa
shingtone ir Mononghale. Ren
gia darbo unijos, bendrai su 
CIO ir Federacija. Pranešė, 
kad tų unijų vadai laikė Pitts
burghe susirinkimą ir pasiun
tė prezidentui Rooseveltui ra
ginimą, kad būtų kuogreičiau- 
sia atidarytas antras frontas.

Pagaliau Sam Darcey iš Phi- 
ladelphijos padarė sutrauką ir 
išvadas iš Pennsylvanijos ve i- 
kimo. Jis nurodė, kad partija 
yra savyje užsidarius Pitts
burghe, pasislėpus nuo žmo
nių, nerengia mitingų po atvi
ru dangumi, mažai tedalyvau
ja karo reikaluose, pardavinė
jime karo bonų ir t.t. Tik keli 
draugai tuomi veikimu užsi
ima. Viso Pennsylvanijoj par
tija turi apie 33 tūkstančius 
narių. Jis sakė, kad kitos di
džiosios valstijos, kaip New 
Yorkas, California, Illinois, 
yra pralenkusios Pennsylvani
jos valstiją. Ragino visus na
rius smarkiau padirbėti, dau
giau naujų narių gauti ir t.t. 
Jis pranešė, kad šiemet rinki
muose K. P. neturės kandida
tų ant baloto, todėl ragino 
remti tuos kandidatus, kurie 
nuoširdžiai palaiko Roosevelto 
karinę politiką.

Po tų visų pranešimų ėjo 
delegatų diskusijos. Diskusijos 
buvo rimtos.

Beje, viena draugė raporta
vo, kad į Troy Hill namus par
sikraustė keletas negrų šeimy
nų gyventi. Tai vietiniai balt- 
veidžiai gyventojai, daugumo
je vokiečiai katalikai, užpuolė

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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KAS MŪSŲ LAUKIA IR KĄ 
MES TURIME DARYTI?

Praeitą savaitę Amerikos 
karinių jėgų, armijos ir laivy
no, ir Amerikos darbo vadai 
kalbėjo per radio į produkcijos 
fronto kovotojus apie gamybos 
krizį.

Tose visose kalbose — armi
jos ir laivyno komandierių to
limuose karo frontuose, Kari
nės Tarybos oficialų, darbo va
dų — pagyrų nebuvo. Pripa
žinta, kad mes daug nuveikė
me, daug pasiaukojome ir toli 
nuprogresavome. Bet visi suti
ko su Elmer Davis, Karo In
formacijų Ofiso Direktorium, 
kada jis sakė: “Mes tikrai pra
laimėsime, jeigu nepadaugin
sime produktavimą žaliavos 
medžiagos — jeigu vyrai ka
syklose ir lentpjūvių stovyklo
se negamins daugiau plieno, 
vario ir medinės medžiagos.” 
Prezidentas sakė: “Mes tik 
pradėjome."

Admirolas Leahy, kuris už
ėmė Prezidento padėjėjo vietą, 
kaipo štabo viršininkas, sakė: 
“Visame pasaulyje pergalėti 
žmonės laukia. Jeigu mes ame
rikiečiai pralaimėsime, francū- 
zai, olandai, čekoslovakai, 
kai, graikai, norvegai, su 
mis pusi. Rusija, Chinija, 
nija, Olandija ir Belgija 
kia ir kovoja šalia mūs.”

tautinę industrialinę mitybos 
programą tikslu pakelti pro
dukciją.

Šios programos svarbiausias 
darbas bus atliktas namuose, 
kur darbininkų užkandžiai pa
kuojami. Suvirs 8,000,000 karo 
darbininkų nešasi “lunch” bak- 
sukus.

Mūsų moterų svarbi pareiga 
yra pagaminti tinkamą maistą 
apsaugoti Amerikos Produkci
jos Kareivių stiprumą, gyvu
mą ir sveikatą.

Raudonasis Kryžius pradėjo 
vajų rekrutuoti 3,000 regis
truotų slaugių per mėnesį, kad 
sutikti su reikalavimu ginkluo
tų jėgų. Armija reikalauja 2,- 
500 slaugių ir laivynas 500. 
Kvalifikuotos slaugės privalo 
būti registruotos slaugės, bai
gusios pripažintą slaugių mo
kyklą, 
žiaus, 
dusios.

mažiau 40 metų am- 
geroj sveikatoj ir neve-
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mu- 
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Jungt. Valstijų armija 
dėjo vajų įtraukti 100,000 
tyrusių mechanikų ir techniki
nių darbininkų į oro jėgą, 
“signal corps” ir artilerijos de
partamentą. Fiziniai kvalifi
kuoti vyrai tarpe 18 ir 44 m. 
bus priimami po paliuosavimui 
iš vietinės drafto tarybos 
(boardo).

pra- 
pri-

Šuo, žmogaus geriausias 
draugas, vėl šaukiamas į jo pa- 
gelbą.

Dėdei Šamui reikia 125,000 
šunų dėl ginkluotų jėgų—ne 
atnešti laimės mūsų karei
viams ir jūreiviams, bet padėti 
karo pastangai.

Jie reikalingi sargybos dar
bams. Šunies amžius turi būti 
nuo 1 iki 5 metų, bet ypatin
gai gabūs šunes bet kurio am
žiaus bus priimami.

Armija įsteigė priėmimo ir 
lavinimo centrus šunų korpu
sui Front Royal Quartermaster 
Depot, Virginijos valstijoj. 
Įstojimo aplikacijas galima 
gauti iš Dogs for Defense, 22 
East 16th Street, New York 
City.

Joseph P. Selly, vienas CIO vadų New Yorke ir David 
Sarnoff, Amerikos Radio Korporacijos prez., duoda 
kraują Raudonajam Kryžiui.

Musų Įspūdžiai
Senoje Tėvynėje, Pittsburgh, 
Pa., Važiuojant į LDS 6-tą 
Seimą, Kuris Atsibuvo Liepos 

20—23, 1942, Chicago, Ill.

Mes turėjome laimės sustoti 
Pittsburgh e, nes norėjome sa
vo artimuosius gimines pama
tyti ir pasikalbėti su jais. Jau 
12 metų, kaip kuriuos buvome 
matę, o su kitais, virš 20 me
tų buvom nesimatę.

Pirmiausiai n u v ažiavome 
pas artimus gimines J. A. Vic
tors, kurie užlaiko stambią už
eigą, 100 Anderson St., N. S. 
Nuvažiavome naktį pirmą va
landą, bet radome pilną res
toraną kostumerių. Biznis 
jiems gerai sekasi. Jie mus

Taupymas liečia viską kas
dieniniame gyvenime. Mes pra
šomi vartoti abi puses rašomos 
popieros, prašomi laikyti savo 
automobilių garaže sekmadie
niais, atsargiai vartoti arbatą 
ir kavą, ir taip toliau. Tai pa
triotinis taupumas.

Civiliai turi branginti ir tau
pyti visus naminius daiktus ir 
visokius įrankius, ypatingai 
elektrinius. Šie įrankiai taupo 
laiką, kurį galima vartoti ki
tam darbui, labdarybei, poil
siui ir civilių apgynimui. Kada 
šie įrankiai išsinešios, naujų 
nerasime susiedijos krautuvėse.

Kada mūsų skalbiama maši
na susigadins, reikės drabužius 
skalbti ant paprastos skalbia
mos lentelės. Namus išvalysime' gražiai priėmė, pavažinėjo vi- 
paprasta šluota, kada nebebusi 
galima pataisyti elektrinį va
lytoją. Ir kada mechaniškas 
šaldytuvas sustos ėjęs, turėsi
me vėl pirkti ledo, ir vartoti 
senovišką šaldytuvą. Ir be vi
sokių patogių įrankių pusry
čiams gaminti, šeimininkės 
pirmutinis dienos
daug ilgesnis. Netikėkite, kad 
kitaip bus — turime labai at
sargiai prižiūrėti kasdien var
tojamus daiktus, kad jie būtų 
gerame padėjime ligi karo pa
baigos.

sur, kur tik mes norėjome bi
le kuriuos draugus ar drau
ges pamatyti. Už tai tariame 
širdingiausį ačiū. Taipgi A. 
Zdankui, S. Rupslaulfiui ir 
Mrs. Victors giminaitei Petro
nėlei.

Dėkavojame draugams Paul Įhamtone. 
darbas bus'A. Sliekams, kurie užlaiko už-

Bomba gali būti tokia pavo
jinga jūsų užpakaliniame dar
želyje, kaip ant kovos lauko, ir 
todėl mums šiandien reikia 
tūkstančių civilių saugotojų, 
kurie bus ypatingai išlavinti 
saugoti gyvybę ir turtą. Civi
lių apgynimai susideda iš daug

eigą po vardu “Paul Johns.” 
Jie mus nuvežė į LDS apskri
čio pikniką, kuris atsibuvo 
liepos 12. Mes ten suėjome 
daug senų draugų—D. Lekavi
čių, Kairius, Kudžius, Šim
kus, Mekiškus ir kitus. Links
ma buvo mums juos visus ma
tyti, pasikalbėti. Ir dar aukų 
surinkau dėl Spaudos Fondo 
virš $7 pas pittsburghiečius.

ti pažiūrėti The University of 
Pittsburgh, kuriame yra įreng
tas Lietuvių Kambarys. Yra 
kainavęs lietuviams daug pi
nigų — 10,000 dolerių. Taipgi 
matėme The Heinz Memorial 
Chapel ir Foster’s Hali. Įdo
mu mums buvo matyti.

Vakare važiavome į Plane
tarium, kuris randasi N. Side. 
Ten matėme daug mums įdo
mių dalykų, dirbtinus dangaus 
kūnus. Ačiū daktarei už tai 
labai.

šiame parengimeninkas pradėjo aiškinti na- priedermę 
riams apie pakėlimą duoklių dalyvaut. Bus graži programa, 
po 15 centų į mėnesį, tuo
jau buvo girdėti svetai
nėj : “Gana, jau gana, padėk 
į šalį, tas pranešimas suvis 
be vertės!”

Raštininkas baigia skaityti 
laišką ir vis girdisi tarp narių 
zurzėjimas už tuos 15 

Raštininkas pabaigė 
iš centro pranešimą, 
pirmininkas B. Durša
nariam tą klausimą giliai iš- 
diskusuoti.

Kada prieita prie galo, pa
sirodė, kad tas 42-tro seimo 
nutarimas buvo nelegališkas. 
Tokis pakėlimas nariams mo
kesčių, po 15 centų į mėnesį, 
turėjo būt leistas nariams re
ferendumu nubalsuot, o ne ši
taip, tik siųskit mokestis ir sy
kiu pridėkit po 15c., nuo na
rio.

centų, 
skaityt 
Kuopos 

leido

redaktorius, sa- 
šokiams gros

Užkandžių baksukas (lunch
box) yra svarbi dalis kovos už 
laisvę. Valdžia prašo visų šei-(-- c -----------------------  —o
mininkių ir motinų prisidėti daugiau, negu tik oro atakos 
prie svarbaus darbo pagerinti 
Amerikos karo darbininkų 
sveikatą. Galima sutaupyti ma
žiausia 80,000,000 darbo dienų 
šiemet, jeigu 
bus tinkami. 
000 daugiau 
karo laivų ir 
dėti mums laimėti karą.

Jungt. Valstijų Viešos Svei
katos Skyrius bendrai veiks su 
Office of Defense Health and 
Welfare Services, įvykdinti

grupės, ir jų užduotis yra lai
kyti vieškelius atdarus, gatves 
nuvalytas, įgriuvimus praša
lintus ir tt.

tik darbininkai 
Tas reiškia, 14,- 

bombanešių, 10 
33,000 tankų pa-

“wardenu.”
Gal priešui nepasiseks čia 

vartoti dujų. Bet turime būti 
prisirengę. Karo Departamen
to vedamos Civilian Defense 
mokyklos organizavo ir lavina 
“Decontamination Squads,” ku
rie tinkamai apsirėdę su tinka
mais įrengimais dirbs, kur tik 
dujos pasirodys.
Prie Emergency Public Works 

Service yra “Demolition and 
Clearance and Road Repair”!

darbininkai, 
Messengers,

Jeigu nelaimė kirs Ameriką 
naminiame fronte, tuoj pradės 
veikti iCitizen’s Defense Corps, 
Bomb Reconnaisance agentai, 
Utility Repair 
Drivers Corps,
Chaplains ir Staff Corp — to
dėl šiandien Civilian Defense 
raikalauja daugiau liuosnorių 
prisidėti prie šio būtinai svar
baus darbo.

i Office of War Information.

- • \ . j Hon. Franklin DRooseveJE^ 
White House,Washing!on, DC |

Dear Nir. President: f am behind- g 
SECOND FRONT AGREEMENT f 
It is needed noui idithout further delay. Jlj 
/ see danger to VICTORY, unless rhe 41 
WESTERN FRONT- is opened IMItfOMEN Sk

CIO unijų vadai Fort Wayne, Indianoj, susirinkę nutarė pasiųsti prez. Roosevel- 
tuo raginimą atidaryti antrąjį frontą Europoje greičiausiai galimu laiku.

Ačiū jums, draugės ir drau
gai, už tai.

Tik gaila, kad Pittsburgho 
progresyviškas veikimas pusė
tinai apmiręs. O gi ten tiek 
daug lietuvių gyvena! Man 
net’ skurdu darėsi ten būnant. 
Su kuriais teko kalbėtis, kaip 
su vyrais, taip moterimis, vi
si skundėsi, kad “nėra kam 
veikti pas mus.”

O man rodosi, kad tie visi 
draugės ir draugai gali veik
ti, visi tinkami veikimui. Dar 
visi jauni, stiprūs, gerai atro
danti. Ot, ko reikia, tai noro, 
pasišventimo. Ypač draugės 
moterys gali pradėti tą užbur
tą ratą sukti daug smarkiau, 
negu dabar. O toms draugėms, 
kurios nedirba dirbtuvėse, 
yra geriausia proga veikti, 
kaip tai, del LDS naujų narių 
gavimo. Galėjo gerai ten pa
sidarbuoti, taipgi moterų kliu
bo organizavime.

Mes turime gerą patyrimą 
mūsų mažame mieste Bing- 

Kiek mes moterys 
esame nuveikusios! žinoma, 
reikia veikime kantrybės ir 
būti draugiškoms su visų pa
žiūrų žmonėmis.

Ką sakote, draugės pitts- 
burghietės? Negi jūs esate 
skirtingesnės už mus. Man re
gis, kad North Side drg. II. 
Kairienė, O. Rudienė g’ali 
daug veikti ir tinkamos yra. 
Soho dalyj drg. Mekešienė, 
Bugailiškienė, Lileišienė, šim- 
kūnienė ir kitos draugės. So. 
Side, drg. A. Sliekienė su gru
pe kitų draugių gali daug nu
veikti. žinoma, drg Sliekienė 
dirba dirbtuvėj. Bet ji pati sa
kė dirbanti ne visą laiką. Aš 
taipgi dirbu pusę laiko. O LDS 
vajuje laimėjau antrą dovaną, 
gaudama 52 nauju nariu. 
Patys pas mus neatėjo, reikė
jo pas juos nueiti mažiausiai 
po 3 ir kaip kada po 6 ir 7 
kartus!

Atleiskite, draugės, neįsi
žeiskite už tai, kad prašau jus 
veikti daugiau.

Toliau mes aplankėme daug 
draugų ir įstaigų, kaip tai, 
Lietuvių Mokslo Draugijos 
Kliubą, kuriame A. Navalins
kas vis dar priklauso. Mes ra
dome čia dienraščius “Laisvę” 
ir “Vilnį”, žmonės juos skaito. 
Ten atradome būrelį senų 
draugų : Šukį, Lapeiką, Panie
ką, K. Leliušį su jo žmona. Jis 
ten yra kliubo gaspadorius.

Mes ten kiek pasikalbėjome, 
išsigėrėme ir rengėmės važiuo
ti į N. S., bet štai sutinkame 
drg. K. Šimkūną, kuris užlai
ko valgomų daiktų krautuvę 
ant 5th Avė. Jis mus pavadi
no važiuoti pažiūrėti naujų 
valdžios pastatytų namų pro
jektą. Pilni kalnai pristatyti. 
Atrodo gana gražūs.

Pas drg. J. A. Sliekus sve
čiuose visą pusdienį išbuvome 
ir pavalgę gardžią vakarienę 
grįžome ant nakvynės į N. S. 
pas Dr. L ir J. Baltrušaičius. 
Mat, buvome padarę per tele
foną sutartį su Dr. Baltrušai
tiene. Ji mus prižadėjo nuvež- 

i

lietuvių biznierių

Lietuvių Piliečių
S. Side. Iš tikrųjų

J. Victors, A. Zdankus ir 
mes abudu, važiavome aplan
kyti mano broli K. Kandrotą į 
Martins Ferry, Ohio, kurio ne
buvau mačiusi per virš 20 me
tų, ir tik turėjome laiko jį ma
tyti virš vienos valandos. Kaip 
buvo linksma, kad aš jį galė
jau nors tiek matyti!

Liepos 15 važiavome aplan
kyti M. Bernotienę, kuri serga 
jau ilgas laikas nervų liga. Ji 
randasi Woodville, Pa., kokia 
15 mylių nuo Pittsburgh©.

Grįždami sustojome Lietu
vių “Country Club.” Gražiai 
įrengtas, ant aukšto kalno. Tai 
daugiausia 
užeiga. •

Sustojom 
Kliube ant
graži įstaiga, su visais įrengi
mais. Kliubo gaspadorius Je- 
milaitis mums aprodinėjo sve
tainės virtuvę ir t.t. Vyrai su
stojo “troškulį užgesinti,” o aš 
žiūriu sėdi mandagus baltagal
vis žmogus ir skaito mūsų 
dienraštį “Laisvę.” Man net 
akys nušvito, kad galėjau ma
tyti tą mylimą dienraštį, kurio 
kelios dienos nebuvau mačiu
si. Užklausiau jo, ar jūs, drau
ge, pastoviai skaitot “Laisvę” ? 
Atsakė, “taip jau seniai skai
tau.” Sužinojau, kad tas man
dagus draugas yra kliubo gas- 
padoriaus uošvis. Dar paskui 
buvome užvažiavę pas Mr. & 
Mrs. Kolyčius, kurie užlaiko 
Beer Garden. Ten pasisveiki
nome, biskelį pasikalbėjome ir 
grįžome į mūsų giminaičio na
mus.

Dėkavojame visiems pitts- 
burghiečiams už vaišes, pava- 

draugiškumą. Tas 
pas mus pasiliks

Dainuos Laisvės Choras, vado
vaujamas B. RasimaviČiūtės. 
Prie to, bus ir daugiau. Ir vi
siems gerai žinomas R. Miza- 
ra, “Laisvės” 
kys prakalbą.
gera orkestrą, o jau gėrimų ir 
valgių tai bus ko geriausių.

Girdėjau iš rengėjų, kad 
aukos parėmimui šio pikniko 
plaukia neblogiausia — pini
gais ir valgiais.

Kurie nepaspėsite prieš pik
niką susidurti su rengėjais 
perdavimui savo skiriamos au
kos, atvežkite piknikam

P. S. Nors šiais metais susi
siekimai su išvažiavimais iš 
priežasties karo yra sunkesni, 
bet į šią vietą visai lengva pri
būti iš Hartfordo. Paimkite 
Glastonburio busą ir važiuoki
te iki 24 stoties ir eikite pa
gal nurodytas iškabas. Paėję 
kokias 10 minučių, rasite prie 
bėgančio vandenėlio puikią 
pikniko vietą.

žinėjimą ir 
viskas ilgai 
atmintyje.

J. K. Navalinskai.

Coal Centre, Pa
Pranešimas Tiems Nariams, 
SLA 95 Kp., Kurie Nesilanko 

Ant Kuopos Susirinkimų 
Rugpjūčio 2 d. SLa 95 kp. 

turėjo mėnesinį susirinkimą, 
B. Duršos svetainėj. Susirinki
me dalyvavo didžiuma kuopos 
nariu, c

PAUL KUBILSKIS, 
iš Coal Center, Pa., tarnauja 
Jungtinių Valstijų armijoje.

Perbėgus kuopos reikalus, 
prieita prie laiškų skaitymo. 
Kuopos raštininkas A. Kubils- 
kis pradeda skaityt laišką, pri
siųstą iš SLA centro, kuriame 
paliečia SLA 42-tro seimo nu
tarimus. Kada kuopos rašti-

ALBERT BELSKIS, 
liet, jaunuolis, iš Coal Center, 

Pa., tarnauja Jungtinių 
Valstijų armijoje

Tas 42-tro seimo nutarimas 
sako, kad palaikyti narius or
ganizacijoj, tai reikia apmo
kėt už juos ne tik reguliares 
jų duokles, bet ir užvilktas. 
Bet kitaip sakant, nori narius 
išvaryt iš organizacijos. Reiš
kia, neužsimokėsi tų pakeltų 
duoklių, o gal neturi iš ko už- 
simokėt, tai ir važiuok laukan 
iš organizacijos!

Praeitoj depresijoj, 1932 
metais, SLA centras davė la
bai gerą patarimą nariams. 
Sakė, kad duokles užsimokėt, 
tai nusimažink savo apdraudą 
ir pašelpą, o tada lengvai ga
lėsi apsimokėt duokles.

Kodėl SLA 42-tras seimas 
negalėjo nutart šitaip?

Katrie SLA nariai paimti Į 
kariuomenę, o turi 1,000 dole
rių ar daugiau apdraudos, o 
neišgali duoklių užsimokėti, 
tegul paima pirmą laipsnį, 
$150, tokiu būdu bus lengviau 
duokles apsimokėti, o sugrįžę 
iš kariuomenės galės vėl per
mainyt ir tokiu būdu galės vėl 
būt SLA nariais. Kurie yra pa
imti kariuomenėn, kožnas turi 
daug ar mažai apdraudos, tai 
jiems organizacijoj esant, to
kių. aukštų apdraudų ir nerei
kia. Mes nekurie ir turime sū
nus, kurie jau tarnauja ka
riuomenėj, bet tokių mokesčių 
nereikalaujame. Svetimi su 
prievarta turėtų mokėt duok

les už kitus. O gal patys už 
save neištęsi užsimokėti.

Pabaigus diskusijas ir pla
čiai apkalbėjus tą SLA 42-tro 
seimo nutarimą, kaslink pakė
limo nariam duoklių po 15c. 
į mėnesį, likos vienbalsiai nu
tarta nemokėti.

Nesusidurkite su Šiais 
Parengimais

Spalio 25 d. bus Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo pa
minėjimas 2 metų nuo įsigiji
mo nuosavo namo su koncerti
ne didele programa. Yra už
kviestos šios spėkos: operų 
dainininkė Birutė Ramoškaitė 
davė atsakymą, kad jinai da
lyvaus. Taipgi Laisvės Choras, 
vadovaujamas B. RasimaviČiū
tės, dalyvaus. Nuo š. Cicilijos 
Choro dar negavome žinios. 
Taipgi ir nuo kitų aukštų spė
kų nėra gauta atsakymai. Bus 
pranešta vėliau, šokiams gros 
Diamond Club orkestrą, susi
dedanti iš 12 kavalkų.

Labdaringas Parengimas
Spalio 11 d., 2 vai. po pietų, 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo Svetainėje atsibus pie
tūs su šokiais. Visas pelnas eis 
dėl Bakštino, kuris serga, dau
giau kaip 2 metai iš nelaimės 
— papuolimo po važiuojančia 
mašina.

Tam svarbiam tikslui jau 
pardavinėja tikietukus. Aš pa
tarčiau, kad tą darbą mes pa- 
remtumėme. Kliubas suteikė 
veltui svetainę ir visus kitus 
reikmenis.

Kliubo Susirinkimo
Susirinkimas atsibuvo rug

pjūčio 17 d. Iš raportų paaiš
kėjo, kad biznis vasariniam 
sezone nėra blogas. Kliubiečių 
jau randasi Dėdės Šamo tar
nyboje net 31. Tarpe jųjų yra 
išėjęs ir gydytojas šiupis ir 
jau turi leitenanto laipsnį.

Kliubo šokiai vėl prasidės 
rugsėjo*5 d. ir bus kiekvienos 
subatos vakarų.

Taipgi kliubo svetainėje bus 
rodomi krųtami paveikslai. 
Prasidės rugsėjo 16 d. Bus ro
doma kas seredos vakarą ir 
ketvergais. Rodytoju bus J. 
Januškevičius.

Ir taip susirinkimas užsi
baigė.

Nemunas.

Willkie Ruošiasi Kelio
nei Į Sovietų Sąjungą

Hartford. Conn
Piknikas

12 vai., 
Darže, E.

Keletas Žinučių iš Mūsų Kolo
nijos. Nepaprastas

Rugpjūčio 30 d.
Lietuvių Sąryšio
Hartford, Conn. įvyks nepap
rastas piknikas. Piknikas bus 
dėlto nepaprastas, kad jį ren
gia' bendromis spėkomis visos 
Conn. valstijos pažangios 
draugijos. O antra, likusis pel
nas eis darbininkiškai spau
dai, kuri rūpinasi su kiekvieno 
darbininko reikalais ir taipgi 
pilnai stoja prieš agresorius, 
kad laimėti dabartinį pasauli
nį karą. Aš nesitikiu, kad 
bent viena ypata atsirastų, 
kad to nenorėtų.

Jeigu taip, tai imkite sau už

Washington. — W. Will
kie gavo prez. Robsevelto 
leidimą keliaut į Sovietų 
Sąjungą, kur Willkie vyk
siąs kaip asmeninis prezi
dento geros valios pasiunti
nys.

Willkie, buvęs republiko- 
nų kandidatas į preziden
tus, jau nekartą viešai 
kalavo kuo drūčiausios 
ramos Sovietam prieš 
cius.

rei- 
pa- 
na-

VOKIEČIU ORLAIVIAI 
ATAKAVO ANGLIJA 
London, rugpj. 21. — Na

cių orlaiviai bombardavo 
Portsmouth prieplaukų ir 
du kitus punktus pietinėje 
Anglijoje, bet tik menkai 
nuostolių tepadarė ir mažai 
ką sužeidė bei užmušė.



fSĮW^7^W-^

Ketvirtas Puslapis *
pm.’„-.^-.T,ai'K.T—    1 ...................... ..'■■■?■■,-■,■!■■■■■ į :.r.’;.,'■■■■,■ ».■    ..j=

Milžinkapis: Iš Dainavos Šalies 
Senų Žmonių Padavimų

D 311 S V B AntracL, Rugpjūčio 25, 1942
icaa=====s£=3a=m==a=E3z=s=as=assE=e3X9

Vincas Krčvč-Mickevičius
(Pabaiga)

— Ei, jūs, neškite mums žalio vyno, 
baltos žvėrienos, kad pasistiprintum auk-
štan kalnan kopti.

Ir taip jie juokavo, šaipėsi, stumdė 
smeigenomis pavergtą jauniausią bajoro 
Kirklio sūnelį Kriokį ir jo jauną marte
lę Meilužę...

— Vai, ko laukiate, žiopliai! Jei neno
rite, kad ir jus, kaip šunis, surištame, 
atidarykite plačiai vartus, priimkite 

mus, kaip svečius pavaišinkite!
— Tada gyvus paliksime!
— Ir pas mus žmonės vyžas avi: o jūs 

karnas gerai mokate lupti.
Klausė vyrai, niaurūs, kaip tamsus de

besėlis. Tylėjo ir senis Mykis ir savo il
sus krimto.

Tik Zubrys vienas netylėjo, baltas 
rankas laužė, gelsvus plaukus rovė ir 
Perkūną šaukė, kad siųstų leistų jo gal
von savo žaibus.

Tylėjo Perkūnas... O kryžiuočiai li
po vis artyn ir artyn, iš visų šalių...

Ir prabilo Kriokys, jauniausias Mykio 
sūnelis, ir parkalbėjo Meilužė, drąsi Lie
tuvos mergelė:

— Vyrai, pabijokite Perkūno, jei ne
sigėdite žmonių! Ko jūs tylite, kodėl ne- 
mušate prakeiktų šunų, kurie loja, jus 
bekoliodami? Argi mūsų buitis gyvastis 
barngesnė jums už laisvę, tėvynę?...

— Berneliai, jauni raiteliai, jei prieši
ninko nemušite, pilį išduosite, manęs 

mergelės vistiek neišvaduosite. Tik nu- 
skriausit tėviškėlę, tik atiduosite vergys- 
tėn savo jaunas sesules, nustosite laisvų 
dienelių.

Ir prašė meldė, kad jų nesigailėtų, tė
vų šalį kad gintų.

O priešininkai, kvaili, nesuprasdami, 
ką jauni kalbėjo, manė, kad jie meldžia 
pilį išduoti, jų, jaunu, nežudyti....

Ir juokėsi, nudžiugę, dar labiau.
Tylėjo vyrai, mindami vietoje, o jų 

veidai niauresni buvo, nei tamsi rudens 
naktis, kai audra užkloja dangaus pla- 
tumėlius. Kaip Perkūnas toli rūsčiai 
keikė jie piktą kryžiuotį... Keikė ir 
daugel jam žadėjo ...

Tylėjo senas Mykis, tik ūsus savo 
krimto, žilą galvą žemyn nulenkęs.

— Vai vyrai, jei jūs bijote priešinin
ko, tai aš jo nebijau! — suriko Kriokys. 
Ir pasiraivė jaunasis ir pasitempė: nu
puolė nuo jo ryšiai, kaip lapai rudens 
metu nuo medžių. Stvėrė jis iš rankų 
kryžiuočio, kur arčiausias buvo, smeige
ną, bet tasai neišleido ginklo, tik giliai 
įsmeigė jaunon krūtinėn.

Suriko vyrai, kaip vienas, bet numo
jo rankas senas Mykis, ir vėl visi nutilo. 
Pikta ugnis sužibo jo akyse; lyg vilko 
akys rudens naktį — taip jo akys žibė
jo- ' . .

— Tai ir visi jūs, kaip šunys, žūsite, 
jei neatkelsite pilies vartų! — šaukė 
kryžiuočiai.

--  Vyrai! — kalbėjo mergelė:—ar 
del to, kad silpna esu, kad nenutrauksiu 
savo pančių, nenumirsiu, kaip brolis mi
rė, manote, kad aš tėvynės nemyliu? Vy
ručiai mieliausi, argi už mano vienos 
buitį išduosite tėvų kapus, šventas dievų 
ugnis, kur gabijose dega!

Ir taip verkdama kalbėjo mergelė, o 
Mykis vis dar nė žodžio neprabilo.

— Berneli mielas, tu narsus buvai, 
kaip sakalėlis, tu nebūtai leidęs, kad bū
tų gėda, ar man ar tau, ar mūsų tėvų 
šalelei! Patsai mano kraują pralietai, 
paskui už mergelę savo atkeršytai. Bet 
žuvo mano bernelis anoje pusėj Nemunė
lio, tik nežuvau aš, vargdienėlė...

Šoko ‘jaunas Zubrys, stvėrė rankon

miklų kilpinėlį, dėjo aitrią vylytėlę ir 
šovė ten, kur mergelė gailiai verkė.

Ne priešininkui taikė, tik savo mie
liausios širdin. Ir griuvo mergelė, kaip 
pakirsta žalioji liepelė, žodžio daugiau 
nepratarus.

Susilaikė priešininkai nustebę .. Su
riko lietuviai...

Nelaukė, nesitikėjo to niekas.
Vai, ir sudūzgė sušvilpė vylyčios, su

švirkštė akmenys, sudundėjo rąstai —ir 
vis ant kryžiuočių galvų nuo aukšto kal
no. Kaip upelis plaukė verdančioji der
va.

Ir guldė priguldė narsūs berneliai kry
žiuočių, kaip patalą nuklojo, kaip pėde
lių piovejelės derlingame pabarėly ...

Didžią puotą iškėlė bajoras Mykis sve
čiams. Daugelis jų pasigėrė ir pasiliko 
gulėti amžinai ten, kur sravus Merkys 
teka, kur platus Nemunėlis banguoja, 
kur niauri Merkinės pilis....

Maža kovos buvo berneliams, pilį be
ginant, tai narsūs išjojo šokti lygion 
lygumėlėn, žalioj on pievelėn. Ne kank- 
liai jiems šokiui kankliavo, tik šveitrūs 
kalavijai, tik aitrios vylyteles skambino.

Ir vijo priešininką net į gilų Nemu
nėlį. Ko kirviai neišmušė, kalavijai ne
iškapojo, širmi žirgai išmindžiojo. O ko 
širmi -žirgai neišmindžiojo, nuskandino 
platus Nemunėlis, jo sraviosios bangos.

Nei vieno priešininko nebeliko, nei 
vienas namo nebegrįžo, tik tie, kur pla
čiuoju Nemunėliu ... Bet neapsidžiaugs, 
jiems pargrįžus, nei tėvas, nei motinėlė, 
nei jaunoji seselė ...

Brangiai apmokėjo, skaudžiai atkerši
jo Dainavos raiteliai už skaistų Meilužės 
veidą. Ir nebuvo tiek plaukų jos gelsvoj 
kaselėj, kiek paguldo galvų jaunieji ber
neliai ... Ir priešininkų ir savų.

Daugel jų ten užmigo... Visų jų tar
pe ir trys Kirklio sūnūs, o ketvirtasis — 
tai puikus raitelis, Zubrys bernelis...
Nelinksmos buvo giedrios vasarėlės die

nos ne vienam tėvui, nei vienai motinė
lei... Nelinksma buvo ir seniem Kirk
liam, kuriuodu vaikų nebeteko.

Ir sukrovė berneliai ant tiesiojo Ne
munėlio kranto didelį laužą ir dausojo 
ten visus: tris Mykio sūnus, tris garsios 
Kirklių giminės vyrus, ketvirtą Zubrį 
bernelį ir jo mergelę, skaisčią Meilužė
lę ... Dausojo laidojo ant stataus kran
to. Ir supylė ten didį geltono smėlio ka
pą ir pastatė ant jo aukštą kuorą, kad 
iš tolo visi regėtų matytų, kad vaikų 
vaikai atmintų, kaip bernelis del tėviškė
lės nepasigailėjo nei savo mergužėlės, 
nei savo jaunosios buitelės.

Kuoras tai jau seniai sunyko: ir me
tai ji naikė, ir skaudūs lietūs ardė, ir 
žmonių rankos griovė.

Liko tik vienas kapas, aukštas, pail
gas, ėgliais apžėlęs.... Ir vėjai jį pusto, 
gelsvus smėlius nešioja. Išnyko ir gi
rios ...

Ir žmonės pamiršo, kas guli tame ka
pe, tik žino, kad nepaprasti ten guli il
sisi žmonės.

Ir kalba seneliai, kad milžinai ten gu
li, bet kokie, tai niekas nebežino.

Pamiršo silpni vaikai, kaip senas ba
joras Mykis vestuves kėlė savo sūnui 
Zubriui.

Pamiršo artima giminė ir tolimos ša
lies žmonės...

O gal atsižadėjo savo tėvų, šventosios 
jų kalbos...

Tylu aplinkui... Nebeskamba kalavi
jai, nebežvengia Dainavos žirgai, tik 
verkia Merkinės kalnas nuplikęs, kad 
jo sienos nuiro. Verkia rauda, kad Dai
navos sūnūs jį jau pamiršo.

Chicagos Žinios
IŠ PORTUGALIJOS ATVYKĘS DAUGIRDAS RAGINA AN- 

TAGON1ZUOTI AMERIKIEČIUS PRIEŠ SOV. SĄJUNGĄ
i

Pasakoja, kad prie Nacių Dabar Lietuvoj Nesą Tokio Didelio 
Teroro. Tačiau Pripažino, kad Žmones Kalina, Atima iš jų 

Maistą ir Panašiai

šeštadienį, rugpjūčio 15 d., 
šv. Jurgio parapijos salėj kal
bėjo tik iš Portugalijos atva
žiavęs Algirdas Daugirdas, bu
vęs “Dvidešimto Amžiaus” ad
ministratorius. Jis buvo Ber
lyne ir ten veikė kartu su ku
nigu Prunskiu. Paskui važiavo 
į Jungtines Valstijas. Kokiu 
tai. būdu Portugalijoj buvo su
laikytas. Bet pagaliau Pruns- 
kis ir kiti jo sėbrai išsistorojo, 
kad A. Daugirdas čia atva
žiuotų ir padėtų jiems vesti 
kampaniją prieš Sovietų Są
jungą.

A. Daugirdas fiziniai atro
do visai menkas žmogelis. Jis 
nei kalbėti kaip reikia nemo
ka. Tačiau toj savo menkoj

Lowell, Mass.
Koncertas Pavyko

Rugpjūčio 16 dieną Russian 
War Relief koncertas puikiai 
pavyko. Svieto prisirinko pil
na salė, kur telpa keturi tūks
tančiai žmonių. Mano svainis 
sako, kad jis pirmu sykiu 
matęs tokią minią žmonių. 
Reiškia, čionai Sovietai turi 
pritarimo, daug simpatijos. 
Orkestrą grojo iš šostakovi- 
čiaus 7-tosios Simfonijos me- 
liodijas. Buvo renkamos au
kos. Matyt, žmonės nesigailė
jo aukoti tam vertingam tiks
lui.

Kalbėjo profesorius (pavar
dė neįskaitoma. — Red.) iš 
Harvardo universiteto. Jis 
kvietė visus be skirtumo įsiti
kinimų remti visais būdais So
vietus šiame kare prieš naciz
mą. Jis sakė, jeigu Raudonoji 
Armija pralaimėtų, tai ir mes 
pralaimėtumėme, nes Raudo
noji Armija mušasi už viso pa-
šaulio laisvę. Publika griaus
mingai plojo tam profesoriui. 
Kitas kalbėjo daktaras. Jo pa
vardės nenugirdau. Ragino 
publiką nepašykštėti aukų, 
nes tai yra visų reikalas pa
dėti raudonarmiečiams.

Apie vakaro muziką, tai 
tiek turiu pasakyti, kad buvo 
viena iš žavingiausių. Grojo iš 
80 muzikantų orkestrą.

šis parengimas duos gra
žaus pelno dėl Raudonosios 
Armijos kovotojų. Publika irgi 
buvo patenkinta parengimu.

Piknikas
Rugpjūčio 30 dieną Lietu

vių Darbininkų Susivienijimo 
110 kuopa rengia pikniką 
Lietuvių Vytauto Kliubo par
ke. šis parengimas irgi remti
nas, nes LDS kuopa tremia vi
sus darbininkų reikalus — 
darbininkų spaudą, šį karą 
Jungtinių Tautų prieš naciz
mą.

Visi apylinkės ir Lowell lie
tuviai kviečiami piknike daly
vauti. Piknikas prasidės 12 v. 
dieną. Bus puiki muzika šo
kiams.

Toronto, Canada

Vaizdas iŠ vienos Saliamono salos, Tulagi, kur Amerikos karo jėgos išmušė ja
ponus ir užėmė pozicijas. Paveiksle parodoma vyriausioji g-vė Tulagio “mieste.’*

Rugpjūčio 16 dieną iš čia iš
važiavo 85 jaunuoliai tarnauti 
Dėdės Šamo kariuomenėje ir 
mušti barbarus fašistus. Ir 
taip kas mėnuo šis miestas iš
siunčia didelius būrius jaunų 
vyrų į kariuomenę. Apie šim
tas jau ir lietuvių jaunuolių 
yra išvažiavę ginti demokrati
jos garbę.

Sutuoktuvės
Nepaprastai daug jaunų 

merginų vedasi su kareiviais. 
Nors trumpas jų džiaugsmas 
esti, bet to nepaiso. Jaunos 
merginos tuomi prisideda prie 
sustiprinimo dvasioje jaunų 
kareivių. Išėję į kariuomenę 
jaunuoliai džiaugsis, kad jie 
turi už ką kariauti ir po karo 
pas ką sugrįžti. Garbė toms 
merginoms.

kalboj visgi agitavo žmones, 
kad jie rašytų Raudonajam 
Kryžiui laiškus ir jieškotų ko
kių tai savo giminių, ištremtų 
Sibire. Jis sakė :

Kad ir neturite giminių, bet 
imkite tas pavardes, kurias 
talpino “Draugas” ir “Naujie
nos”, pronacine propaganda 
susitepę laikraščiai, ir siųskite 
Raudonajam Kryžiui.

Iš A. Daugirdo kalbos gali
ma buvo suprasti, kad klerika
lai pasišovę tuo keliu antago- 
nizuoti Amerikos įtakingus 
žmones prieš Sovietų Sąjungą.

Išeina taip. Ve, kaip tūks
tančius laiškų paras ysime 
Raudonajam Kryžiui, neva 
prašant, kad padėtų sujieškoti 
“mūsų gimines,” tai šios šalies 
aukšti pareigūnai pradės mis- 
lyti: “Kokia čia ta mūsų tal
kininkė ?” Tuo keliu nacių 
tikslai bus pasiekti.

Iš visko atrodo, kad A. 
Daugirdas, tas naujas atbėgė- 
lis iš Europos, čia mano nema
žai nuopelnų padaryti dėl 
Goebbelso propagandos maši
nos.

Tikrai nežinau, ar jo ši pra
kalba buvo pirmutinė. Bet iš 
visko matyt, kad Prunskis ir 
kompanija—vadinamas Lietu
vos Piliečių Komitetas — tas 
komitetas jam ir šias prakal
bas surengė—pasiryžę Daugir
dą išnaudoti Amerikos žmonių 
antagonizavimui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Kur ponas Algirdas Daugir
das mano šiuo arkliuku nujpt? 
Jo prakalba nebuvo šaukianti 
lietuvius prie vienybės prieš 
nacius ir dėl karo laimėjimo. 
Daugirdui rūpėjo užglostyti 
nacių terorą. Jo misija, bend
rai, naciams naudinga.

Rep.

Reikalauja Paleisti Visus 
Antifašistus

Rugp. 16 d., Royal York 
viešbuty, įvyko konferencija, 
sušaukta Nacionalio Demokra
tinių Teisių Gynimo Komiteto, 
o vakare, tame pačiame vieš
butyje įvyko masinis mitingas, 
kuriame dalyvavo 1,500 žmo
nių.

Mitingas vienbalsiai priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią, 
kad vyriausybė įgyvendintų 
parlamentinio komiteto reko
mendacijas nuimti uždraudi
mą nuo Komunistų Partijos ir 
paliuosuotų visus internuotus 
antifašistus.

Mitingas savo rezoliucijoj 
išreiškė opiniją, kad teisingu
mo ministerio Loran atsineši- 
mas yra nesuderinamas su vi
suotinų kariškų pastangų rei
kalavimais.

“Ponas Loran turi klausyti 
žmonių valios, o ponas King 
žiūrėti, kad jo kabinetas bū
tų toks, kuris stovėtų už pil
ną vienybę karo laimėjimui,” 
sako priimta rezoliucija, kuri 
bus pasiųsta jiems.

Mitinge kalbėjo Manitobos 
seimelio narys Kardaš, Hamil
tono aldermanas Hunter ir ki
ti, kurių tarpe buvo N Freed 
ir Lawson, abu neseniai išleis
ti iš internavimo.

Montrealiečiai k a 1 bėtojai 
nurodė, kad Kvebeko provin
cijos žmonės nėra fašistai, ir 
kad šalul ir kiti izoliacionistai 
atstovauja labai mažą nuošim
tį. Rep.

Numirė Drg. Jonas Krisčiū.nas
Rugpjūčio 6 dieną Westone 

mirė drg. Kriščiūnas, po dvie
jų metų sunkios ligos.

Drg. J. Kriščiūnas paeina iš 
Lietuvos, Antanavo dvaro, Pil
viškių valsčiaus, Vilkaviškio 
apskričio.

Kanadon atvažaivo 1927 m. 
Pirmus metus dirbo Kanados 
miškuose, o vėliau atvažiavo į 
Torontą, atsiėmė iš Lietuvos

draugę ir vaikučius, kuriuos 
buvo palikęs.

1929 metais, užstojus kri
zių;, draugai Kriščiūnai išva
žiavo gyvent į Guelph, pradė
jo dirbt vienoj geležies liejyk
loj, kur dirbdamas pritraukė 
daug geležies dulkių į plau
čius ir pradėjo blogai jaustis. 
Metęs darbą p a r v a žiavo į 
Westona, kur pasirgęs porą 
metų mirė.

Jis turėjo dar tik 46 metus 
ir būtų galėjęs dar ilgai gy
venti, jei ne ta liga.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo gyvenimo draugę, dukte
rį, sūnų, žentą, anūką ir sese
rį.

J. Kriščiūnas prigulėjo prie 
Sūnų ir Dukterų Draugijos, 
taipgi buvo Liaudies Balso 
skaitytojas. Kaip laisvų pažiū
rų žmogus, buvo palaidotas 
laisvai ant Westono kapinių.

J. Linarta.

VICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
^STAMPS

INVEST IN VICTORY!
Our boys can tako the War to 

the enemy, if we back them up with 
ships and tanks and guns! But 
that takes money!

Help your Government to put the 
tools of war into the hands of our 
soldiers by purchasing War Sav
ings Bonds and Stamps. And re
member . , . just one Bond can’t 
lick the Axis any more than just 
one gun! It takes millions of Amer
icans buying War Savings Bonds 
and Stamps every pay day!

Bonds cost $18.75 and up . . . 
and they pay you back one-third 
more in only 10 years! Stamps cost 
100, 250, and up . . . soon total 
the price of a Bond if bought regu
larly.

Help our boys on the fighting 
fronts wherever they may be! Buy 
War Savings Bonds as an invest
ment for yourself and your country.

S

Philadelphijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo-September 6th

PIKNIKAS BUS

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
GERI VALGIAI IR GĖRIMAIĮŽANGA 25 CENTAI,

Griaustinis.

sa
%!

g!

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti-* 
morės ir kitų miestų

Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 

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

DEER PARK, N. J
NAUJAS KELRODIS: Nuo 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 nuvesti ir parvesti. 
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 Chųrch, sukit po kairei. Tė- 
mykit iškabas.
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TALKININKŲ ORLAIVIAI ATAKAVO JAPO- Priešy Pranešimai apie 
NŪS SALOSE AUSTRALIJOS SRITYJE Soviety Frontą

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 24. — Vidunaktinis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas seka:
Mūsų kariuomenė rugp. 23 d. vedė mūšius prieš prie

šus į pietų rytus nuo Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Ko- 
telnikovo, į pietų rytus nuo Piatigorsko ir į pietus nuo 
Krasnodaro.

Kitose fronto dalyse neįvyko svarbių atmainų.
SUNAIKINTA ŠIMTAI VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ 

PER SAVAITĘ
Per savaitę iki rugp. 22 d. Sovietai sunaikino 347 vo

kiečių orlaivius per kautynes ore, ugnim iš priešlėktu
vinių kanuolių ir pačiose priešų orlaivių stovyklose. 
Sovietai per tą pačią savaitę neteko 194 orlaivių.
RAUDONARMIEČIAI PAGERINO SAVO POZICIJAS

Kletskaja srityje mūsų kariuomenė veikliai kovojo ir 
pagerino savo pozicijas. Raudonieji gvardiečiai iš “X” 
dalinio išvijo priešus iš eilės apgyventų vietų.

Į pietų rytus nuo Kletskaja siautė žiaurūs mūšiai dėl 
perėjimų per Dono upę.
VIENOJ VIETOJ NACIAI PERSIGRŪMĖ PER UPĘ

Priešam pavyko viename sektoriuje perkelt savo ka
riuomenę ir tankus per Dono upę, ir sovietinė kariuo
menė veda įnirtusius mūšius su tomis priešų grupėmis.

SUNAIKINTA PUSĖ ITALŲ DIVIZIJOS
Kitoje fronto dalyje raudonarmiečiai veda įkaitusius 

mūšius prieš italų diviziją. Mūsų pėstininkai ir tankai 
kirto skaudžius smūgius tiem Hitlerio pastumdėliam ir 
sunaikino ne mažiau kaip pusę tos divizijos karių.
NACIAI PASIVARĖ PIRMYN TIES KOTELNIKOVU

Į šiaurių rytus šuo Kotelnikovo sovietinė kariuome
nė įveržtai kovojo prieš dideles vokiečių tankų ir pės
tininkų jėgas. Įvairuose sektoriuose vokiečiai, kad ir 
kentėdami baisius nuostolius, vis tiek pasivarė kiek 
pirmyn.

Kaukazo fronte, į pietus nuo Krasnodaro įvyko nuož
mūs mūšiai. Vienas raudonarmiečių dalinys atmušė 
stiprią vokiečių ataką ir padarė priešams stambių nuos
tolių.

Į pietų rytus nuo Piatigorsko mūsų kariuomenė vedė 
apsigynimo mūšius prieš vokiečių tankus ir motori
zuotus pėstininkus.

Volchovo (Leningrado) fronte įvyko susikirtimų su 
mažomis priešų grupėmis.

MASKVA, rugp. 23. — Sovietų pranešimas šiandien, 
tarp kitko, sakė:

Kletskaja srityj mūsų kariuomenė viename mūšyje 
šiomis dienomis užmušė apie 800 vokiečių, sunaikino 
14 tankų ir paėmė nelaisvėn tam tikrą skaičių priešų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo per atkakalius mū
šius sovietinė kariuomenė atmušė hitlerininkų ataką ir 
nukovė kelis šimtus priešų; sužalojo ir aštuonis jų tan
kus.

Kautynėse į pietus nuo Krasnodaro mūsų kariuome
nė atmušė priešų ataką ir užmušė didelį skaičių rumu
nų kariuomenės.

Į pietų rytus nuo Piatigorsko sovietiniai artileristai 
užmušė apie 300 priešų ir sunaikino 17 jų mortirų, 25 
trokus ir tris šarvuotus automobilius.

Voronežo srityje, vakarinėse Dono upės pakrantėse 
mūsų kariuomenė išmušė priešus iš vienos apgyventos 
vietos. Šiame sektoriuje tapo sunaikinta pusė vengrų 
kariuomenės, talkaujančios vokiečiams.

SOVIETAI KAI KŪREMŪŠTnACIUS IŠ POZI
CIJŲ, 0 KITUR PASITRAUKĖ ATGAL

Amerikos Oficialiai Pranešimai
AUSTRALIJA, rugp. 23. — Jungtinių Tautų štabo 

pranešimas sako:
RABAUL, New Britain. — Didieji mūsų bombane- 

šiai nakties laiku atakavo čionaitinę japonų orlaivių 
stovyklą, pataikė į lėktuvų aikštę, ir į jų pastogių sri
tį daugiau kaip w astuoniais tonais bombų ir užkure 
gaisrus. Nebuvo pasipriešinimo iš japonų lėktuvų pu
sės. Visi talkininkų orlaiviai sugrįžo į savo stovyklas.

LAE, New Guinea. — Dalinys talkininkų žvalgybos 
lėktuvų užpuolė čionaitinę japonų orlaivių stovyklą; 
mėtė bombas į priešų lėktuvus, stovėjusius atskiromis 
grupėmis ant žemės. Nepatėmyta, kiek buvo padaryta 
japonam nuostolių.

ANGLAI PERORGANIZA
VO SAVO ARMIJĄ J PIE

TUS NUO KAUKAZO 
London, rugp. 24.— Ang

lija įsteigė atskirą savo ar
mijos komandą Irane (Per
sijoj) ir Iraqe, į pietus nuo 
Kaukazo; rengiasi atremti 
vokiečius, jeigu jiems pa
vyktų prasiveržt per Kau
kazo kalnus.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų orlaiviai naktį bom
bardavo Derby, Ipswich ir 
Great Yarmouth apskričius 
Anglijoj.

Washington. — Republi- 
konas senatorius Taft siūlo 
įvesti 10 procentų taksų vi
siem perkamiem dalykam 
apart maisto. 

....................... I ■ I
London, rugp. 24. —Ang

lų submarinai nuskandino 
vieną fašistų laivą Vidurže
mio Jūroj ir, turbūt, sunai
kino kitą ties Norvegiją.

Sukliuvęs atidaromasis til
tas ties Madison Ave. per Har
lem Upę sulaikė upės ir gat
vės trafiką per virš 5 valan
das.

Berlyno radijas pasakojo, 
kad jie Kaukazo fronte, gir
di, prasiveržę į stiprias So
vietų pozicijas ir atmušę 
raudonarmiečių kontr-ata- 
kas. Sako, kad vokiečių la
kūnai nuskandinę du preki
nius Sovietų laivus Volgos 
upėje; giriasi, kad naciai 
atmušę Sovietų mėginimus 
persikelt iš rytinio Don u- 
pės kranto į vakarinį.

Hitlerininkai taipgi skel
bia, kad jie atmušę stiprias 
atakas Kalugos ir Rževo 
srityse. Naciai giriasi, būk 
per dieną jie sunaikinę 161 
sovietinį tanką ir nušovę 
žemyn 122 orlaivius.

(Tai yra priešų skelbi
mai, kurių niekas kitas ne
patvirtina.)

Binghamton, N. Y.
Ligoniai Mūšy Mieste

Serga Antanas Garnis. Guli 
ligoninėje Johnson City. Ap
lankykite jį, kam laikas pavė
lina.

Drg. A. Garnis, sveikas bū
damas, gerai darbavosi vietos 
organizacijose. Yra LDS 6 kp. 
iždininkas; taipgi veikdavo 
LLD 20 k p. Draugė N. Gar

mienė yra labai susirūpinusi 
savo draugo nesveikavimu. Ji 
taipgi yra veikli narė virš mi
nėtų organizacijų.

Jau ilgas laikas serga M. 
Vengraitis, guli miesto ligoni
nėje. Jis yra LDS G k p. narys. 
Aplankykite šį draugą.

Serga jaunasis sūnus drau
gų Zihorių. Jau ilgas laikas 
guli Johnson City ligoninėje. 
Ziboriai yra LDS 6 kp. ir LLD 
20 k p. nariai.

Reiškiu ligonių šeimoms už
uojautos, o ligoniams greito 
pasveikimo veliju.

J. K. Navalinskiene.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

SHOOT STRAIGHT 
, With Our Boys! , 
BUY WAR BONDS

| ★ LIETUVIŠKA ★ ’į

UŽEIGA
(S' Rheingold Extra Dry Alus g 
g Didelis pasirinkimas visokių gj 
L Vyny ir Degtinės ę
B Importuotų ir Vietinių g 
g Kasdien Turime t g 
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 

I JOSEPH~ZEIDAT I
B Savininkas g
i 411 Grand St. Brooklyn |

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergrcen 8-7179

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

Is* senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

E SIS V B

London. — Mažas skai
čius vokiečių orlaivių mėtė 
bombas rytinėj Anglijoj, 
šiek tiek žmonių užmušė bei 
sužeidė; mažai nuostolių te
padarė. Anglai sunaikino 
du nacių bombanešius.

Pittsburgh, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

tuos žmones, akmenimis bom
bardavo per dvi naktis, bet 
negrai negalėjo prisišaukti 
policijos pagelbos ir turėjo iš
bėgti. Vietinė demokratų ad
ministracija į tai žiūrėjo pro 
pirštus.

Rugpjūčio 30 dieną yra 
rengiamas bankietas paminėji
mui gimtadienio senučių kovo
tojų Ella Reeve Bloor ir Anita 
Whitney, taipgi Emmett Pat
rick Cush. Įvyks Angelo’s res- 
taurante, 941 Liberty Ave. 
Prasidės 7 vai. vakare. Lietu
viai kviečiami skaitlingai da
lyvauti. Įsigykite tikietus iš 
anksto.

Rugpjūčio 18 dieną čionai 
įvyko “blackout.” Įvyko 9 vai. 
vakare visai nesitikėtai. Pra
dėjo sirenos spiegti, varpai 
skambinti, šviesos užgeso, o 
ant miesto lekiojo orlaiviai. 
Pasidarė nyku, tartum priešas 
būtų ant miesto užpuolęs, 
žmonės lyg ir nusigando, mat, 
iš anksto nebuvo pranešta.

Rugpjūčio 17 dieną buvo su
rengtas paradas mūsų gatvėje 
išleidžiant į kariuomenę mūsų 
North Sides jaunuolius.

D. P. Lekavičius.

Atlantic City, N. J.
Draugas Vladas Šapranaus

kas sveiksta po sunkios nelai
mės. Jau buvo pranešta “Lais
vėje” apie Vlado nelaimę, įvy
kusią su traukiniu iš Cape 
May, N. J., kuriam traukinys 
koją nupjovė, o Atlantic City 
ligoninėj turėjo dar aukščiau 
nupjauti. Vladas pergyveno 
didelius skausmus. “Laisvėjė” 
buvo pranešta apie įvykį ne
teisingai, nes tą pačią dieną 
niekas negalėjo teisingai in
formuoti he Vlado, nes dakta
rai nieko neprileido. Aplan
kius Vladą, paaiškėjo, kad jis 
buvo jau įlipęs į traukinį, ir 
traukinys jau buvo nuėjęs ke
letą šimtų pėdų, kuomet jis

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kantri Alena ................ J........... 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« 

ėjo į kitą vagoną pas savo sū
nų, bet tuom syk vagonai pasi
suko ir Vladą ištrenkė lauk, 
nes jis nepaspėjo kur nors už 
ko susilaikyti tarp sudūrimo 
vagonų. Gelžkelio kompanija 
durų nebuvo uždarius, o jei 
durys būtų buvę uždarytos, 
šios nelaimės nebūt įvykę. 
Gelžkelio kompanija į šio 
krašto pajūrį siunčia per me
tus senoviškiausius ir gerokai 
apdulkėjusius traukinius.

Koją nupjovė apie 3 colius 
žemiau kelio ligoninėje, o 
traukinys aukščiau pėdos. Gai
la, kad netikėta nelaimė įvy
ko, bet smagumo padaro, nes 
žaizda gyja ir bendrai svei
kata gerėja. Ligonį aplanko 
veik kasdien draugai ir artimi 
žmonės. Varde philadelphie- 
čių draugų ir draugių linkiu 
greičiausio pasveikimo. Drg. 
U. šapranauskienė labai nu
varginta įvykusia nelaime.
Kas Girdėti po Atlantic City?

šitas miestas jau nuo seniai 
pagarsėjęs kaipo atostogų ku
rortas vasaros metu darbo 
žmonėms, viduriniai klasei ir 
daliai turčių, žiemos metu tur
tingieji susikrausto į geriau
sius viešbučius, kurių čia ne
trūksta. P a s i v a i kščiojimą 
(bordwalka) turi medinį, pla
tų ir ilgio apie 7 mylias. Oras 
labai gaivinantis, geras.

i

VERI-THIN AIRWAY ... Pini 

or yellow gold filled ca«e with 

Guildite back. 15 |eweU . $29.78

MERCEDES ... (4 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

Krautuvėje yra 
didelis paairin- 
kiman 1 a i kro- 
džių. I a ikrodė- 
lių, deimantiniu 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių. kokių tik 
jums reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS
BOSITE 

PATENKINTI

Į šiuos atostogų kurortus 
daug žmonių atvyksta ir iš to
limų vakarinių valstijų. Daug 
visokių smulkių biznierių pri
visę. Per vasarą čia suplaukia 
tūkstančiai mašinų ir šimtai

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

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

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

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VERI-THIN RYTHM ...
Yellow gold filled case, 
17-iewel Preciwon move
ment .... $33.75 

' <4

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER 

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0788
NIGHT—-IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-U nder taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Slialins 
(Shalinskas) 

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
. Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 

tūkstančių žmonių pasikeisda
mi keletai dienų, savaitei, 2 
savaitėm ir ilgiau, o pasiturin
čiųjų šeimos gyvena per vasa
rą.

Dabartiniu laiku šios šalies 
valdžia užėmė pačius clidžiuo- 
sius viešbučius ir talpina į juos 
naujosios armijos orlaivinin- 
kystės rekrutus, čia daro pre
liminarius pratimus.

Daugybė žmonių džiaugiasi, 
kad šios šalies gynimo sūnūs 
užėmė vietas parazitų dėl 
sveikatos ir parauk urnų sume
timų. Pereitame pasauliniame 
kare, prie prezidento Wilsono, 
buvo statomos kempės ir viso
kios patalpos, bet šiuo sykiu, 
kad užkariauti pasaulio bar
barus, dabartinė valdžia viską

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street

I
I

Penktas Puslapis

sugabiau veda.
Maži biznieriai užsidaro sa

vo biznius apie rugsėjo 15 d., 
ant bordwalko civilių žmo
nių neleis, nes jie labai painio
jasi po kojomis naujokų pra
timams. Miestas tas pats, 
gamta ta pati, bet tarp žmo
nių randasi kitoniška atmosfe
ra.

čia randasi keliolika lietu
vių šeimynų, kurių vyrai dau
giausia darbus turėjo viešbu
čiuose, bet dabar darbų nete
ko.

Per vieną savaitę teko per
gyventi ir daug ką patirti, 
šiandien (rugp. 19 d.) laikraš
čiai ekstra suriko, kad antras 
frontas atidarytas. Net smagu 
pasidarė. Rep.

Brooklyn, N. Y
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NeH'Wko-^g^^Zliiloi
Dalvvaukit Ambulan- 
so Perdavimo Iškilmėj

Įvykusi Brooklyn© draugijų atstovu konferencija 21 d. šio 
mėn., Piliečiu Kliubo patalpoje, pilnai užgyrč komiteto pa
tiektą planą, taip, kad ambulansas bus perduotas Amerikos 
Raudonajam Kryžiui 30 d. šio mėnesio.

Lygiai dviejose po pietų, ant Lituanica Sq., priešais Pilie
čių Kliubą, ambulansas bus atvežtas ir tenais Įvyks ruošiamos 
iškilmės.

Iškilmėse dalyvaus Aido Choras, vadovystėje Aldonos Ži
linskaitės, solistė Aldona Klimaitč sudainuos Raudonojo Kry
žiaus dainą ir yra pakviesta daugiau meno spėkų imti daly- 
vumą.

Kalbėtojai: Amerikos Raudonojo Kryžiaus, Brooklyn© sky
riaus pirmininkas Mr. Joel Sonner, Mrs. J. Harris (lietuvaitė) 
Raudonojo Kryžiaus darbuotoja. Lietuviai kalbėtojai bus nuo 
draugijų, kurios prisidėjo su didesne pinigine auka ambulan- 
so nupirkimui, būtent: nuo Kriaučių Unijos 54 Lokalo, Šv. 
Jurgio Draugijos, Lietuvių Darbininkų Susivienijimo, Piliečių 
Kliubo, Šv. Vincento Draugijos ir kitų.

Nepaisant kokis oras bus, lis ar giedra, iškilmės visvie.n 
Įvyks. Jeigu lytu, tuomet programa būt pildoma Piliečių Kliu
bo svetainėje. Lai kožnas lietuvis pasiskiria sau už pareigą 
dalyvauti tose iškilmėse, nes nuo Brooklyn© lietuvių bus pirma 
tokia graži dovana, kurios Įvykinimui dalyvauja bendrai visi 
vietos lietuviai. -

Yra pakviesta vietos angliškų laikraščių fotografai ir re
porteriai, todėl bandykime skaitlingai dalyvauti.

Komitetui suvedus apyskaitas, dar trūksta virš šimto do
lerių sumokėjimui už ambulansą. Ne visos aukų rinkimui 
blankos yra gražinta. Draugijų atstovai yra prašomi nuo drau
gijos skirtus pinigus ir aukų rinkimui blankas grąžinti ko
mitetui juo veikiausiai, nes perduodant ambulansą kartu bus 
perduota aukotojų sąrašas, idant parodžius, kaip lietuviai su
kėlė pinigus ambulanso nupirkimui.

Komitetas:
J. LeVanda, pirm.
K. Petrikienė, vice pirm.
J. A. Draugelis ir J. Kairys, sekr.
S. Bredes, ižd.

Lietuviai Baigia Ambulanso 
Pirkimo Darbą

Brooklyno Lietuviu Draugijų Ambulanso Pirki
mui Gauti Pinigai Iki Rugpjūčio 21,1942

Lietuvių Kriaučių 54-tas® 
Skyrius $500.

Šv. Jurgio Draugija $200.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas $100.
Dr. Antanas Stalionis $50.
Lietuvių Atletų Kliubas $50.
Lietuvių Kriaučių Kontrak- 

torių Sąjunga $50.
SLA 38-ta kp. $50.
LDS 1-ma kp., per A. Bal

čiūną, $55.05, per K. Petri- 
kienę $31.50.

ALDLD 1-ma kp. $45.50.
Moterų Apšvietos Kliubas 

$49.
LDS Centro Komitetas $25.
Lietuvių Piliečių Kliubas, 

Maspeth, N. Y. $25.
Dr. Martin Luther Draugija 

$25.
Aido Choras $25.
Lietuvių Tautininkų Kliubas 

$25.
Liet. Neprigulmingas Kliu

bas $8.75.
LSS 19-ta kp. $10.
LDS 14-ta kp. $5.
ALDLD 138-ta kp. $5.
LRKSA 134 kp. $5.
Pavieniai: K. Navickienė 

$1, Mateušas Simanavičius $5, 
Jonas šaltis $1, Martinas ir 
Ona B.lažiai $2.

Viso $1,348.80.
Pažadėti pinigai, bet dar 

nepriduoti komitetui: SLA 
250 kp. $6, Šv. Vincento Drau
gija, Maspeth, N. Y. $88.25, 
LMRK Sąjungos 29 kp. $42.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys vyrui, 

švariai užlaikomas, šviesus. Arti 
Broadway eleveiterių ir gatvekarių. 
Renda prieinama. Ateikite pamaty
ti. 426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.

(199-201)

Pasirandavoja fornišiuotas apšil
domas kambarys gražioje reziden
cijos vietoje, 186 Hale Ave., Brook
lyn. N. Y., vienas blokas nuo Ja
maica Line eleveiterio, Norwood 
stotis. Prašome kreiptis ant 2-rų 
lubų. * (198—200)

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas, 

džianitorius, turi būt patyręs. Gali 
turėti ir kitą darbą. Namas 30 šei
mynų, - garu apšildomas. Džianito- 
riaus alga $40 i mėnesi ir 4 kamba
riai gyvenimui. Kreipkitės: Ida 
Golden, Apart. 9, 145 Grand St. 
Ext., Brooklyn, N. Y. (197-199)

Aukojo Ambulanso 
Fondui

Aukos Ambulanso Fondui 
surinkta per K. Petrikienę, 
Moterų Apšvietos Kliubo var
du :

Po $5: Dr. J. Message, M. 
K. Sukackienė ir sūnus iš 
Worcester, Mass., Petras Ta- 
melis, Maspeth, Mr. ir Mrs. J: 
Zeidat, K. šimanskas ir M. 
Petkauskas.

Po $2: S. Sasna, K. Petri
kienė, B. Zologiūtė. K. B. 
Depsas $1.50.

Po $1: Grikštienė, A. Rai
nienė, E. Paškauskienė, J. 
Stankaitienė, O. Ęvietkienė, S. 
Petkienė, J. Augutienė, G. Va- 
rison, Tannenbaum davė 25c. 
Viso $40.75.

Surinkta per S. Kleizienę, 
Maspeth, N. Y.:

Vaistininkas F. Urbonas $2. 
Po $1 : S. Kleizienė, J. Martin, 
J. Dredzik, O. Rimkienė, S. 
Meškienė. J. Minčinauskienė 
50c. R. Laukaitienė ir W. Ma
žeikienė po 25c. A. Hoving ir 
M. Bartkus po 10c. Viso $8.25.

Vincas Karlonas — $1.
šios visos aukos jau priduo

ta fondui laike konferencijos 
rugpjūčio 21-mą.

Merginos Nosis Jam Kainuos 
Virš Metus Laiko

Charles (Buster) Rice, 26 
m., 209 Menahan St., nuteistas 
nuo 15 mėnesių iki pustrečių 
metų kalėjiman už sumušimą 
nosies Catherine’! McCarthy, 
23 m., 264 McDougal St.

Kaip liudyta teisme, Mc
Carthy su 4-riom kitom mergi
nom laukusios gatvekario prie 
Wilson ir Greene Avės., gegu
žės 17-tos rytą. Rice priėjęs ir 
nemaloniai stvėręs jaunesnę 
merginą, Anną Kenealy. Kada 
vyresnė prišoko ją ginti, Rice 
tvojęs jai nosin.

Flatbush teisme du asmenys 
pasimokėjo po $10 už neprisi- 
laikymą pritemdymų (dim- 
outs).

Rugpjūčio 21-mos vakarą, 
Lietuvių Piliečių Kliubo sajėj, 
įvyko draugijų atstovų susirin
kimas aptarimui paskiausių 
ambulanso pirkimo reikalų. Iš 
komiteto viršininkų — pirmi
ninko LeVandos, sekretoriaus 
Draugelio — ir kitų narių ra
portų paaiškėjo, kad pinigų 
jau sukelta $1,348.80. Paža
dėtų, bet dar nepriduotų aukų 
— $136.25.

Komiteto veikimo raportai 
užgirti, taipgi užgirta pasiūly
mas, kad ambulansas būtų ati
duotas Raudonajam Kryžiui

Jurgines Draugystės 
Piknikas Pavyko

Nors praeitą sekmadienį 
apie 4-tą vai. po piet užėjo 
smarkus lietus Brooklyne, vie
nok publikos nesulaikė nuo 
važiavimo į šv. Jurgio Drau
gystės pikniką, Dexter Parke. 
Veik visi stalai darže buvo už
imti. Prie stalų keliose vietose 
girdėjosi dainavimas, šokiams 
smarkiai grojo Pavidžio orkes
trą iš Newark, N. J.

šokių salėj aiškiai matėsi 
jaunų vaikinų stoka, — dau
gelis jų tarnauja Dėdės Šamo 
armijoj; vienok daugelis jų 
dalyvavo uniformose, ypač jū
reivių daug matėsi. Dalyvavo 
ir A. Yakštys, neseniai įstojęs 
į Amerikos laivyną. Merginų 
buvo kur kas daugiau negu 
vaikinų ir joms nejauku, 
kuomet šokant partneriu turi 
būti mergina vietoj vaikino.

Piliečių Kliubas turėjo savo 
stalą, atžymėtą didele kliu
bo vėliava.

Apie 8 vai. pradėjo gerokai 
lyti, tai iš daržo piknikieriai 
suėjo salėn, o kiti važiavo na
mo nepatenkinti šios vasaros 
elgesiu. Kai kurie net ir gan 
smarkiai išsitaria, kad kuomet 
reikia dirbti, tai gražios die
nos, bet kuomet žmogus nori 
su savo pažįstamais ir drau
gais linksmai laiką praleisti, 
tai tas lietus viską sudarko!

Tai gal bus jau paskutinis 
tokis piknikas Brooklyne šį se
zoną. Jau artinasi ruduo . . .

P. Š.

piet, masinėse iškilmėse Litua
nica Aikštėje, Union Avė. ir 
Hewes St., Brooklyne.

Konferencijoj buvo pasiūly* 
ta ir nutarta turėti du kalbė
tojus, vieną lietuviškai, kitą 
angliškai, apart kalbėtojo nuo 
paties komiteto, kuriuomi re
komenduota ir užgirta K. Pet
rikienė. Taipgi bus pakviesta 
pasakyti po keletą žodžių po 
vieną daugiau prisidėjusių or
ganizacijų atstovą. Kalbės ir 
Raudonojo Kryžiaus atstovai, 
atvykę priimti ambulansą.

Meno programai pildyti jau 
pakviesta ir pasižadėjęs Aido 
Choras, taipgi pakviesta lietu
vių parapijos choras, iš kurio 
dar tebelaukiama atsakymo. 
Dainuos solistė Klimaitė. Pa
ruoštoji dalis programos užgir
ta ir galutinas jos sudarymas 
palikta komitetui, su pageida
vimu, kad būtų gauta ir be- 
nas.

Ant ambulanso užgirta už
rašyti sekamai:

Brooklyno Lietuvių Draugi
jos — angliškai: Lithuanian 
Societies of Brooklyn.

Kadangi dar ne visos pa
žadėjusios draugijos savo ža
dėtas sumas pridavė ir dar 
daug trūksta pinigų, tai atsto- 
\ai pareiškė pageidavimą pra
šyti šv. Jurgio Draugystės leis
ti rinkti aukas jos piknike 
rugpjūčio 23-čią. Draugijos 
pirm. J. Kairys užtikrino, kad 
draugija tam svarbiam tikslui 
nebus priešinga ir čia pat du 
atstovai pasižadėjo nuvykti į 
pikniką ir parinkti aukų tarp 
pikniko publikos. Atstovai pa
reiškė komitetui padrąsinimą, 
kad dėl stokos pinigų nesirū
pintų, nes kaip sukelta didžio
ji dalis, taip bus sukelta trūks
tamoji, kadangi visuomenė 
tam tikslui prijaučia ir papra
šyta neatsisako paaukoti pa
gal savo išgalę. Rep.

Harleme Protestavo 
Prieš Sufrčmavimą

Negrų
Nežiūrint slopinančio karš

čio pereitą sekmadienį, Harle
mo publika perpildė didžiulę 
auditoriją, 200 W. 135th St., 
New Yorke, kad išgirsti teisy
bę užpakalyje girdų ir prieš 
negrus kurstančios spaudos 
prasimanymų prieš jaunus 
areštantus ir negrus abelnai.

Mitingas buvo sušauktas 
Harlemo Komunistų Partijos 
ir Jaunų Komunistų Lygos iš
aiškinimui atakos ant Charles 
ir Ann Coleman ir to pasek
mėj arešto ir įkaltinimo 8 jau
nų negrų.

Tarpe kitų kalbėtojų, mitin
ge buvo keturios negrės moti
nos, kurios verkdamos pasako
jo, kaip jų vaikai sumušti.

Mrs. Maggie Long, 3 W. 
135th St., sakė, kad jos vaiko 
Earl, 16-kos metų, akys taip 
užtinusios, jog jinai vargiai 
galėjo jį pažinti.

Mrs. Rosa Evans, 79 W. 131 
St., verkė pasakodama, kad 
jos sūnaus veidas taip išpurtęs 
jog baugu paliesti, atrodo, kad 
trūktų, jeigu būtų paliestas.

Mrs. Rosa Alonza, motina 
16-kos metų vaikinuko Tho
mas, 110 W. 134th St., ir Mrs. 
Eliza Reid, 161 W. 133rd St., 
motina John’o, 20-ties metų, 
bandydamos papasakoti apie 
sūnų sumušimą taip susigrau
dino, kad turėjo būti išvestos 
iš kambario.

Abner W. Berry, Daily 
Worker i o reporteris, padarė 
peržvalgą tų Įvykių, kaip kad 
jis tyrinėjime surado ir jau 
buvo aprašęs Daily Workery- 
je. Jis liudijo, kad tie vaiki
nai yra sufrė.mnoH. nekalti. 
Jis lankėsi pas Colemanus. 
Jiedu abu", brolis ir sesuo, pri
siektame afidavite, sako Ber
ry, paliudijo, kad jiedu nei 
vieno iš tų areštuotų nepažino 
kaipo kaltininkų, tačiau jie 
buvo sumušti ir jkaiunti Cole- 
manų sumušime ir žaginime.

Kalbėtojai nurodinėjo nepa
kenčiamas sąlygas kaipo prie
žastį jaunimo prasikaltimų.

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Susirinkimas reikalavo, kad 
policija turėtų tartis su liau
dies komitetu padėties gerini
mui, taipgi, kad tie sufrėmuo- 
ti būtų tuojau paleisti, 
mus komitetas žadėjo 
d įstrik to prokurorui.

‘ Partizany Brigada” 
Irvinge Pratęsta

Liūdy- 
įteikti

T-as.

Thomas Damerest, welderis 
Robins Drydock Co. dirbtuvė
se, tapo elektros užmuštas, ne
tikėtai palietus stiprios sro
vės viela.

Irving Teatre, Irving Place 
15th St., New Yorke, rodo

moji Sovietų filmą “Partizanų 
Brigada” palikta antrai savai
tei, rodys iki 28-tos. Filmą 
perstato Sovietų Sąjungos 
žmonių kovas prieš vokiečius 
užfrontėje.

Greta rodoma filmą “The 
Baker’s Wife.”

ir

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Svarbiausias judamasis paveikslas jūsų gyvenime:

“Moscow Strikes Back”
Rusų Didvyrybė prieš Nacių Barbarizmą!

Nufotografavo 100 fotografų, nepaisant nacių kulkų!
Tikros kanuolės! Tikri kariai! Tikras Karas!

“Tikrai Puikus! Prašau Jus Pamatyti Jj;"—Wanda Hale, DailyNews. 
“Mes dar niekada nematėme judžio, kuris galėtų šiam prilygti."— 

N. Y. Times.

PAAIŠKINA EDWARDGLOBE THEATRE
(AT VĖDINTAS

G. ROBINSON

Broadway arti 46th St 
New York

ORAS)

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:

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTSIšegzaminuojaAKIS

Kai Pirmadieni
Daugelis brooklyniečių rug

pjūčio 17-tos rytą pavėlavo į 
darbą ir buvo savo draugų pa
sveikinti priprasta perdaug 
baliavojusiems ir pavėlavu
siems pastaba — ‘‘Blue Mon
day.” Tačiau kaltininkas to 
buvo ne baliai, o sekmadienio 
vakarą nuvirtęs nuo bėgių 
ekspresinis traukinys prie 
BMT 36th St. ir 4th Avė. sto
ties, kuris išbuvo nenukeltas 
iki pusės po 10 pirmadienio 
rytą.

Trūkęs ratas buvo priežasti
mi traukinio nušokimo nuo bė
gių. Nelaimė skaitoma laimin
ga iš to atžvilgio, kad niekas 
iš keleivių nebuvo sužeista.

.Jis Ir Čia Ekspertas
Harry J. Fishbein, 44 m., 

tiltų ekspertas, apdovanotas 
daugybe prizų, sulaikytas kvo
timui kaltinimu laikant gemb- 
lerystės kliubą, 57th St., N. Y. 
Anot detektyvų, jis prisipaži
nęs savininku kliubo ir ėmime 
po $1 nuo asmens už leidimą 
lošti kortomis, bet tas dolerė- 
lis tik padengiąs jo ekspertiš- 
ką “priežiūrą.”

Raudonasis Kryžius gavo 14 
tonų metalo iš nugriautos bu
vusios Brooklyno Daktarų Li
goninės. R. K. slaugės ir kiti 
darbuotojai patys padėjo me
talą išrinkti iš griuvėsių.

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O

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.
Į Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

IL—-------------- ’__

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

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

1 ’■

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro rtV J* 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų tr žalių

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adre«aS;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

jj Lietuvių Rakandų Krautuvė
S __

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
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