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Metams
Brazilija — vienintelė Pie

ty Amerikoje respublika, ku
rioje oficiali kalba yra portu
galų. Kitose respublikose, 
tiek Pietų, tiek Centralinėje 
Amerikoje oficiali kalba yra
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ispanų.
Braziliją atrado portugalai 

ir braziliečiai turėjo kovoti 
dėl savo krašto nepriklauso
mybės taip pat sunkiai, kaip 
kovojo kitų lotynų Amerikos 
respublikų ž^nonės.

Jeigu ispaniška! kalbantie
ji žmonės, nepaisant kur jie 
gyvena, palaiko artimus ryšius 
su Ispanija, tai Brazilijos žmo
nės palaiko artimus ryšius su 
Portugalija. Portugalija yra 
braziliečių tėvų kraštas.

Dabar spėjama, kad Brazi
lijos karo paskelbimas Vokie
tijai ir Italijai gyvai atsilieps 
j Portugalijos žmones.

Todėl įstojimas Brazilijos į 
karą prieš Vokietiją ir Italiją 
turi didelės reikšmės. Jeigu 
būtų galima pakreipti Jungti
nių Tautų pusėn Portugaliją, 
tai būtų dar didesnis mūsų 
laimėjimas. Kaip Brazilija, 
taip ir Portugalija geografi
niai užima svarbias pozicijas, 
nors militariniai jos nėra stip
rios.

Platesnis apie Braziliją 
straipsnis tilps ketvirtadienio 
“Laisvėje” — Įvairumų Pus
lapyje. Perskaitykite!

Pereito sekmadienio New 
York “Timese” tilpo ilgokas ir 
įdomus Ralfo Parkerio straips
nis apie Juozą Staliną, SSSR 
premjerą. Mr. Parkeris žymi, 
kad Stalinas — vienintelis pa
saulyje žmogus, ant kurio pe
čiu rymo tokia didelė atsa
komybės našta. Jis pažįsta 
savo kraštą, jis pažįsta savo 
žmones, supranta jų reikalus 
ir niekad jų nepaneigia. Va
landų valandas jis kalbasi su 
karo vadais, su fabriku va
dais, su ūkvedžiais, ir niekuo
met nepamiršta “paprasto 
žmogaus,” kurio laimei, kurio 
šviesesnio rytojaus priartini
mui jis paaukojo visa savo 
gyvenimą, — viską, ką jis turi 
geriausio.

Per civilį kara Rusijoje Sta
linas buvo Lenino “ausvs ir 
akys;” jis vadovavo didžiuo
sius mūšius priešui sunaikinti, 
šiandien tasai kuklus ir išmin
tingas darbo žmonių draugas 
ir tautų vadas vadovauja di
džiausiam pasaulyje karui; jis 
vadovauja mūšiams prieš visos 
žmonijos priešą, fašizmą.

Kiekvienas žymesnis politi
kas, žymesnis asmuo, kuriam, 
tenka progos su Stalinu pasi
kalbėti, pripažįsta, jog jis tu
rėjo reikalo su nepaprastai gi
lios išminties žmogumi, su ge
nijumi.

Bet, jeigu demokratijos gy
nėjai, fašizmo priešai Staliną 
gerbia ir myli, tai fašistų tal
kininkai jį visaip niekina, jį 
bjaurioja. šiandien fašistams 
neapkenčiamiausi vyrai yra: 
prezidentas Rooseveltas, Stali
nas, Churchillas. Ir lietuviuo
se yra žmonių, kurie iš patvo
rių surinktais “argumentais” 
svaido į Tarybų Sąjungos 
premjerą, kurie dar tik vakar 
jį vadino “banditu” tik dėl to, 
kad jis atstovauja naują pa
saulį. r

šiuo metu kiekvienas pro
taująs žmogus gerai padarytu, 
jei susipažintų su Stalino raš
tais, su jo mokymais.

Baisus pavojus gresia Sta
lingradui. Stalingrado mies
tas kadaise buvo vadinamas 
Caricinu. Civilio karo metu 
ties Caricinu Raudonoii Armi
ja, vadovaujama Stalino, su
mušė baltuosius ir po to Cari- 
cinas buvo pavadintas Stalin
gradu.

Jeigu Stalingradas patektų 
vokiečiams, — baisus smūgis

Vokiečiai Grūmoja 
Grozny Žibalo 

Versmėms
Naciai Pažygiavo 50 Mylių Linkui Grozny, io Stalingrado 

Fronte Permetė Dideles Savo Jėgas per Dono Upę
Maskva, rugp. 25. — Vo

kiečių kariuomenė su dau
giais tankų prasigrūmė 50 
mylių pirmyn linkui Groz
ny žibalo versmių, Kauka
ze.

Didelės hitlerininkų tan
kų ir mechanizuotų pėsti
ninkų jėgos prasiveržė per 
Dono upę apie 40 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Stalin
grado, svarbaus pramonės

Talkininkai Sunaikinę 
4,000 Vokiečiy per Už

puolimą Dieppe
London. — Komandierius 

Kovojančių Francūzų, daly
vavusių atakoje išvien su 
anglais ir amerikiečiais 
prieš vokiečius Dieppe, 
šiaurinėj Francijoj, rugp. 
19 d., skaičiuoja, kad jie 
ten sunaikino keturis tūks
tančius hitlerininkų, tame 
skaičiuje ir daug nacių la
kūnu. Jis teigia, kad Kovo
jančių Francūzų nuostoliai 
tame žygyje buvę maži.

Tas komandierius yra gy
venęs Amerikoj ir tarnavęs 
viename New Yorko banke.

Ottawa, Canada. — Ne
oficialiai skaičiuojama, jog 
žvgyje prieš nacius Dieppe 
536 kanadiečiai buvo sužei
sti bei užmušti.

NACIŲ PASAKOJIMAI
London. — Čia girdėtas 

nacių radijas iš Paryžiaus 
pasakojo, būk per kautynes 
prie Dieppe vokiečiai paė
mę nelaisvėn 2,000 talkinin
kų karių, tame skaičiuje 
viena generolą, du pulkinin
kus ir tryliką kitų anglų, 
amerikiečių ir kanadiečių 
oficierių.

Šimtai Anglų Orlaivių 
Atakavo Vokiečiy 
Pramonės Miestus

London, rugp. 25. — Ne
žiūrint blogo oro, daugiau 
kaip 300 bombinių Anglijos 
orlaivių, po savaitės laiko, 
vėl įnirtusiai bombardavo 
Frankfurtą, Wiesbadeną ir 
kitus karinės pramonės cen
trus vakarinėje Vokietijoje. 
Tai jau 30-tą kartą šiame 
kare Frankfurt buvo anglų 
bombarduojamas iš oro. Da
bar žuvo 16 Anglijos bom- 
banešių.

Tuo tarpu kiti anglų or
laiviai atakavo geležinkelius 
Holandijoj ir Belgijoj ir su-' 
naikino tam tikrą skaičių 
nacių garvežių.

būtų visoms Jungtinėms Tau
toms. Ir šis faktas dar kartą 
turėtų paakstinti Jungtines 
Tautas kuo veikiausiai atida
ryti antrąjį frontą Europoje!

miesto, stovinčio prie Vol
gos upės. —O antradienio 
radijo pranešimas teigė, jog 
naciai, vyriausioje koman
doj feldmaršalo Fedoro von 
Bock’o, pažygiavo jau į ry
tus nuo tos upės linkui Sta
lingrado.

(Fašistinis Vichy Fran
ci jos radijas gi skelbė, būk 
vokiečiai per savaitę užim
siu Stalingradą.)
SOVIETŲ KOVOTOJAI 

DARO NACIAMS DIDE
LIŲ NUOSTOLIŲ

Sovietų komandos prane
šimas teigia, kad Grozny 
žibalo srities gynėjai veda 
įveržtus mūšius prieš vokie
čių tankus ir motorizuotus 
pėstininkus Prochladnaja 
srityje. — Prochladnaja y- 
ra geležinkelio stotis 50 
mylių į pietų rytus nuo 
Piatigorsko ir 85 mylios į 
šiaurių vakarus nuo Groz
ny.

Krasnodaro srityje hitle
rininkai, atakuodami su kur 
kas didesnėmis jėgomis, pri
vertė sovietinius kovotojus 
pasitraukt atgal dviejose 
vietose. Naciai stengiasi 
nuo Krasnodaro prasiveržt 
į pietus linkui Novorossiis- 
ko, sovietinio laivyno sto
vyklos Juodojoj Jūroj.

Pusiau - oficialiai prane
šama, jog vokiečiai šturmu 
prasimušė per Dono upės 
alkūnę į pietų rytus nuo 
Kletskaja, kuri randasi už 
75 mylių į šiaurių rytus 
nuo Stalingrado. Stambios 
šių vokiečių jėgos briaujasi 
linkui geležinkelio einančio 
iš Stalingrado į Maskvą.

Raudonoji Armija veda į- 
nirtusius mūšius prieš na
cių tankus ir pėstininkus 
rytinėje pusėje Dono upės. 
Kautynėse dėl vienos ap
gyventos vietos čia sovieti
niai kariai sunaikino aštuo
nis priešų tankus ir užmušė 
bent 400 hitlerininkų.

ATĖMĖ Iš NACIŲ AP- 
TVIRTINTĄ PUNKTĄ;

SUMUŠĖ RUMUNUS
Srity j Kletskaja, kuri stovi 

vakarinėje Dono pakrantė
je, sovietinė kariuomenė iš
mušė vokiečius iš vienos ap
gyventos vietos.

Į pietų vakarus nuo Sta
lingrado, ties Kotelnikovu, 
raudonarmiečiai vedė įnir
tusius mūšius prieš dideles 
jėgas priešų tankų, šarvuo
tų automobilių ir mechani
zuotų pėstininkų, kurie įsi
veržė į priekines Sovietų 
apsigynimo linijas. Vienas 
raudonarmiečių dali nys, 
kontr - atakuodamas fašis
tus, sunaikino 11 jų tankų, 
aštuonias prieštankines ka- 
nuoles ir užmušė 300 vokie
čių karių.

Mūšiuose ties viena gele
žinkelio stočia buvo sunai
kinta dvi kuopos rumunų.

Jungtinių Tautų Lakūnai 
Šauniai Sukirto Japonus 

Ore virš Australijos
Amerikos Oficialiai Pranešimai

AUSTRALIJA rugp. 24. — Jungtinių Tautų šta-
• bo pranešimas:

DARWIN, 'Australija. — Dvidešimt septyni didieji 
japonų bombąnešiai, lydimi dvidešimties jų Zero kovos 
lėktuvų, užpuolė čionaitinę orlaivių stovyklą, bet tik 
menkai nuostolių tepadarė. Talkininkų lėktuvai kovoto
jai, šauniai užklupdami juos, nušovė žemyn keturis 
priešų bombanešius ir devynis Zero lėktuvus kovoto
jus, o patys neturėjo jokių nuostolių.

BUKA SĄSIAURIS, Saliamono Salos. — Talkinin
kų lėktuvų grupė bombardavo japonų naudojamus pa
status ir prieplaukų sritį, bet nebuvo patėmyta, kokių 
nuostolių priešams padarė.

Brazilija Užgrobė Fašistų 
Laivus, Bankus ir Dirbtuves

Rio de Janeiro, Brazilija. 
— Šio krašto valdžia užgro
bė tris didelius vokiečių ir 
francūzų - italų bankus su 
apie 35 milionais dolerių 
juose rastų pinigų. Taipgi 
tapo užgrobta 15 Vokietijos 
ir Italijos laivų, stovėjusių 
Brazilijos uostuose. Brazilų

NUTEISĖ BAHRĄ, MOKYTĄ NACIU ŠNIPĄ
Newark, N. J. — Federa- 

lis prisiekdintųjų teismas 
pripažino kaltu Karlą Frie- 
drichą Bahrą, kaipo nacių 
slaptosios policijos karinį 
šnipą prieš Ameriką.

Bahr, 29 metų amžiaus, 
inžinierius, gimęs Vokieti
joj, ėjęs aukštesnius moks
lus Amerikoj, paskui nuvy
ko Vokietijon specializuo
tis inžinerijoj; pagaliaus, 
parsisamdė slaptajai nacių 
policijai grįžt Amerikon ir 
šnipinėt Vokietijos naudai.

Jam gręsia mirties baus
mė bei kalėjimas iki 30 me
tų. Nuosprendis bus pa
skelbtas rugsėjo 2 d.

NEPAVYKO BAHRUI 
IŠSIMELUOTI

Bahr įvažiavo Amerikon 
Švedijos laivu “Drotning- 
holm” ir nudavė, būk esąs 
pabėgėlis nuo nacių. Jis sa
kėsi esąs žydų draugas ir 
buvo išmokęs .vienos žydų 
šeimos istoriją, kaipo įro
dymą amerikiniams laivo 
inspektoriams. Paskui Bahr 
tapo suimtas ir kalėjime pa
rašė savo neva išpažintį. 
Joje jis prisipažino gavęs 7 
tūkstančius dolerių nuo 
slaptosios nacių policijos. 
Jis parodė ir du pluoštelius 
vatos, kuri buvo įsiūta po 
jo švarko sagomis. Pamir
kius vandenin tą vatą, pasi
daro nematomas atramen- 
tas rašyt šnipiškus praneši
mus.

Bet .Banr pasakojo, būk 
jis neturėjęs intencijos šni
pinėt prieš Ameriką. Jis, 
girid, tik norėjęs sugrįžt A- 
merikon ir, esą, melavęs 
naciams, kad šnipinėsiąs, 
idant jie leistų jam išva
žiuot ir duotų pinigų.

Betardant Bahrą, pasiro
dė, kad jo “išpažintis” pati 
sau prieštarauja ir kad jis 

valdžia konfiskavo ir tokias 
vokiečių ir italų dirbtuves, 
kurios gamino kariniai- 
naudingus daįktus.

Pirm paskelbiant Brazi
lijai karą prieš Vokietiją ir 
Italiją, fašistų submarinai 
nuskandino 19 Brazilijos 
laivu, c

stengiasi tik teismą apgau
ti.

Keli Tuzinai Sovietų 
Orlaiviu Bombardavo

Finu Sostinę
London, rugp. 25. —Fin- 

liandijos radijas pranešė, , 
kad 40 sovietinių orlaivių 
naktį atakavo Helsinkį, fi
nų sostinę ir jos apylinkes.

(Kiti pranešimai sako, 
kad Sovietų lakūnai bom
bardavo ir iš kulkasvaidžių 
apšaudė vokiečių ir finų 
kariuomenės sutelkimus ir 
orlaivių stovyklas arti Hel
sinkio.)

įspėja Anglus Nepavė- 
luot su Antru Frontu
London. — Beveik tą pa

čią valandą, kada anglų mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill sugrįžo namo, Maskvos 
radijas vėl įspėjo Angliją ir 
kitas Jungtines Tautas, kad 
gręsia Kaukazui didis pavo
jus iš nacių pusės.

Sovietinis rašytojas ir 
laikraštininkas Emilian Ja- 
roslavskį, kalbėdamas iš 
Maskvos, sakė, kad vokie
čiai grąsina atkirst pietinę 
dalį Sovietų Sąjungos su 
Kaukazu.

“Tatai būtų pavojinga ne 
tik visai šaliai, bet ir visai 
laisvę mylinčiai žmonijai,” 
priminė Jaroslavskis. Tatai 
reikštų ir naują pavojų Ma
skvai ir Leningradui, pridū
rė jis:

“Hitleris tada taipgi įsi-, 
drąsintų vakaruose,permes
tų ten paliuosuotas savo 
jėgas iš sovietinio fronto;” 
tokiu budu naciai pastatytų 
pavojun ir talkininkų pla
nuojamą antrą frontą prieš 
vokiečius iš vakaru šono.

Churchillui Grįžus, 
Anglai Reikalauja 

Atakuot Nacius
Anglija Telkia Kariuomenę Irane (Persijoj) ir Iraqe, j 

Pietus nuo Kaukazo, prieš Pavojų iš Nacių Pusės
London, rugp. 25. —Su

grįžus iš užsienių Churchil
lui, Anglijos, ministeriui 
pirmininkui, dauguma ang
lų reikalauja ne žodžiais, 
bet darbais pradėt tikrai a- 
takuot Hitlerį. Žmonės ne
kantriai klausinėja: Kada 
Anglijos valdžia pradės o- 
fensyvą prieš nacius Euro
pos žemyne? Jie suprato, 
jog atsilankęs Maskvon pas 
Staliną Churchillas žadėjo 
atidaryt antrą frontą šie
met prieš Vokietiją. Anglų 
dauguomenė šaukia tuojaus 
daryt tokius žygius, kurie 
padėtų rusams apsigint nuo 
nacių, nes naciai tada būtų 
priversti ištraukti dalį savo 
jėgų'iš rytų fronto.

Manoma, kad Churchill 
sušauks specialį vasarojan- 
čio seimo posėdį ir ką nors 
jam praneš iš savo pasita
rimų su Stalinu ir iš kelio
nės Egipte.
ANGLŲ SPAUDA PRA
NAŠAUJA OFENSYVĄ

PRIEŠ HITLERĮ
Londono laikraščiai tei

gia, kad premjero Churchi- 
llo kelionė į Rusiją ir į E- 
giptą tai esą žengimas per 
slenkstį į mūšį. Anglų spau
da tvirtina, kad neišvengia
ma yra ataka prieš vokie
čius vakarinėje Europoje, 
pirmiausiai tuo tikslu, kad 
atliuosuot nacių spaudimą, 
daromą prieš Sovietus,.

Po atsilankymo Maskvon 
Churchillas nulėkė Egiptan 
ir apžvelgė tenaitinį anglų 
frontą prieš vokiečius ir i- 
talus.
ANGLAI MOBILIZUOJA- 
SI I PIETUS NUO KAU

KAZO.
Bebūnant Churchillui E- 

gipte ir, suprantama, pagal 
jo įsakymą tapo perorgani
zuota anglų- armija Iraqe ir 
Irane (Persijoj), į pietus 
nuo Kaukazo.

Kiti pranešimai sakė, kad 
anglai telkią daugiau kari
nių jėgų į tą sritį. Anglai 
stiprinąs! ten atremt hitle
rininkus nuo Irano ir Iraqo 
žibalo šaltinių, jeigu vokie
čiams pavyktų persibriaut 
per sovietinį Kaukazą. O 
kai kas spėja, kad anglai iš 
Irano ir Iraqo ruošiąsi pa
dėt Sovietam atmušt nacius 
pačiame Kaukaze.

Savo 15 tūkstančių mylių 
kelionę Churchillas atliko 
amerikiniame bombanešyje 
“Liberator,” kurį vairavo 
ąmerikiečiai lakūnai. Su 
Churchillu pirmadienį su
grįžo ir sekami anglų ir

PRIEŠŲ PRANEŠIMAI
Berlyno radijas rugp. 25 

d. skelbė, kad jie užėmę ke
lias Kaukazo tarpkalnes ir 
iškėlę svastikinę savo vėlia
vą ant Elbruso, aukščiau
sios Kaukazo Kalnų viršū
nės. (Tai priešų pranešimas, 
kurio niekas kitas nepatvir
tina.) i į 

amerikiečių politikai ir 
aukšti karininkai, kurie 
drauge su juom lankėsi Ma
skvoj ir Egipte:

W. Averell Harriman, as
meninis prezidento Roose- 
velto pasiuntinys; generolas 
Sir Alan Brooke, galva Di
džiosios Britanijos karinio 
štabo; Sir Alexander Cado
gan, Anglijos užsienio rei
kalų vice - ministeris, ir Sir 
Charles Wilson.

Amerikos Bombanešiai 
Pleškino Hitlerininku 
Submariny Statyklas
London. — Dvylika di

džiųjų Amerikos bombane- 
šių — Lekiančių Tvirtumų 
— smarkiai ardė ir degino 
nacių prieplauką ir subma- 
rinų statyklas Le Trait’e, 
šiauriniame Franci jos pajū
ryje tarp Rouen ir Havre. 
Jie taipgi daužė vokiečių 
naudojamus geležinkelius, 
tiltus ir vieškelius.

Tuos didžiuosius Jungti
nių Valstijų orlaivius lydė
jo ir gynė amerikiečiai, an
glai, kanadiečiai ir lenkai • 
lakūnai greituose kovos lėk
tuvuose. Visos Lekiančios 
Tvirtumos sugrįžo Angli- 
jon; tik vienoje iš tų oro 
tvirtumų buvo sužeista keli 
lakūnai.

Talkininkai nušovė žemyn 
du vokiečių orlaivius; savo 
taipgi prarado du nedide
lius greituosius lėktuvus. .

EXTRA
Didis Laivyny Mūšis ties 

Saliamono Salom. į
Australija, rugp. 25. — 

Pranešama, kad siaučia 
smarkus mūšis tarp Ame
rikos ir Japonijos karo lai
vų ties Saliamono salomis, 
ypač Tulagi srityje. Mūšis 
prasidėjo sekmadienį, kada 
didelis skaičius karinių Ja
ponijos laivų atplaukė bom- 
barduot amerikiečius.

Neoficialiai pranešama, 
kad Amerikos orlaiviai ir 
kariniai laivai sužalojo bent 
šešis japonų karo laivus. 
Tarp sužalotų priešų laivų 
esą du lėktuvų išvcžiotojai, 
du karo didlaiviai ir bent 
vienas šarvuotlaivis, kuris 
smarkiai degąs.

Teigiama, jog amerikie
čiai žinojo, kad japonai ata
kuos juos ir bandys atgriebt 
tris (ar keturias) Saliamo
no salas, užimtas Amerikos 
marininkų. Todėl amerikie
čiai prisirengė.
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London, rugp. 25. —Nak
tį mažas skaičius vokiečių 
orlaivių bombardavo Angli
ją. Vienas priešų orlaivis 
nušautas žemyn.
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Entered as second class matter March 1J., 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Brazilija ir Jos Karines Jėgos
Brazilijos respublikos paskelbimas 

karo hitleriškai Vokietijai ir fašistinei 
Italijai labai daug reiškia Jungtinėms 
Tautoms. Brazilija plotu yra didžiausia 
šalis Amerikoj, didesnė už Jungtines 
Valstijas. Ji užima 3,275,510 ketv. myl. 
plotą ir turi. 42,000,000 gyventojų.

Brazilija geografiniai yra labai svar
bioj vietoj. Iš Brazilijos į Afriką yra 
arčiausia, tarpe Brazilijos ir Afrikos ties 
Dakaru labai susiaurėja Atlantiko Van
denynas, kur yra tik apie 1,600 mylių. 
Todėl Brazilijos stojimas Jungtinių Tau
tų pusėn sumažina hitlerininkų invazijos 
pavojų per Pietų Ameriką ir palengvina 
Afrikos gynimą. Taipgi Brazilijos prie
plaukos tarnaus Jungt. Tautų laivynams 
kovoj prieš hitlerininkų submarinus ir 
transporto laivams, plaukiantiems į Ar
timus ir Tolimus Rytus.

Brazilijos industrija nebus labai di
delis priedas Jungtinėms Tautoms, bet 
jos žalioji medžiaga labai daug reikš. 
Brazilijoj yra apsčiai iškasamų turtų, 
anglies, geležies, brangakmenių, žibalo ir 
kitko, bet gamyba neužtektinai išvysty
ta.

Brazilijos augmenys ir javai daug ga
lės padėti talkininkams. Ten auginama 
medvilnė, dalinai gumos gaminimo aug
menys, labai daug kavos, kitų javų ir 
augmenų. Brazilijoj yra daug tinkamų 
medžių.

Kas liečia Brazilijos ginkluotas jėgas, 
tai dabartiniu laiku armijoj yra versti
nas tarnavimas nuo 21 iki 45 metų vy
rams. Armija yra apie 100,000 vyrų ir 
nuo 300,000 iki 500,000 pralavintų rezer
vų. Armijos apginklavimas vidutinis. 
Orlaivynas nedidelis.

Brazilija turi laivyną, kurio du šar
vuočiai statyti 1912-1913 metais, bet 1940 
metais naujai pertaisyti ir gali sėkmin
gai jūroj veikti. Tur 2 kruizerius, 10 nai
kintojų, 4 submarinus ir, suprantama, 
tam tikrą skaičių mažesnių karo laive
lių, kaip tai: minų statytojų, minų šla
vikų, sargybinių ir kitokių. Brazilija jau 
bus dvidešimts devinta šalis, stojanti į 
Jungtinių Tautų kovą prieš Ašies jėgas.

Brazilijos įstojimas į karą padarys 
galą laisvam Hitlerio ir Mussolinio agen
tų veikimui ten. Jau yra įrodyta, kad 
per Portugaliją ir Braziliją Hitlerio 
propaganda masiniai plaukė į Ameriką. 
Juk ir lietuviški hitlerininkai didžiumoj 
per Braziliją pasiekė mūsų šalį, jų tarpe 
ir Antanas Smetona. Laivai su šimtais 
tūkstančių laiškų plaukdavo iš Portuga
lijos į Braziliją ir iš ten juos išsiųsdavo 
į Jungtines Valstijas. Tuo keliu ir lietu
viški pro-naciai gaudavo “Laiškus iš Li
sabono.”

Kada Brazilija paskelbė hitleriškai 
Vokietijai ir fašistinei Italijai karą, tai 
Brazilijoje pradėjo šimtais areštuoti 
Hitlerio ir Mussolinio.agentus. O jų ten 
yra daug. Pranešimai sako, kad Hitlerio 
ir Mussolinio šnipai bėga iš Brazilijos, 
kaip žiurkės iš skęstančio laivo.

Brazilijos įstojimas į karą, veikiausiai, 
paakstins ir kitas Pietų Amerikos šalis 
stoti išvien. Iš dešimties Pietų Ameri
kos respublikų jau tik dvi — Argentina 
ir Čilė — palaiko ryšius su Ašimi, o ki
tos nutraukę ryšius. Argentinoj, ypatin
gai, labai didelė hitlerininkų įtaka. Bet 
Brazilijai įstojus į karą ir sekant kitoms 
Pietų Amerikos respublikoms paskui ją 
galima laukti pakaitų ir Argentinoj.

Brazilijos įstojimas į karą turės di
delės įtakos ir į Portugalijos žmones, 
taip, kad, gal būti ir, ten bus kiek su
siaurintas hitlerininkų veikimas.

Kol Brazilija buvo neutrališka, tai Ita-

* Ii jo j į Mussolinis ir į jo J. saikai didžiavosi, t 
f būk) ten) taip; jo. didelė \įtaka,; kadĮBrazi-!- 
•< Ii ja- niekados neis karu, prieš ’Italijos f a- 
. šistus. Tas burbulas sprogo. Panašiai
Finliandijos fašistai didžiuojasi, kad jų 
taip didelė įtaka Jungtinėse Valstijose, 
kad prezidentas Rooseveltas nedrįsta 
jiems karą skelbti. Gal būt, laikui bė
gant ir šis fašistų burbulas sprogs.

Nesulauks Jie Smetonizmo
Lietuvoje

Buvęs Smetonos ministeris Washing
tone ponas P. Žadeikis parašė laišką “N. 
Y. Times” laikraščiui, kuriame nei žode
lio nesako prieš barbarišką hitlerizmą ir 
jo baisiausi terorą Lietuvoj, kur naciai 
nužudė per 30,000 lietuvių, kur šimtus 
tūkstančių išvežė Vokietijon vergijon ir 
sukimšo į kalėjimus, bet puola Sovietų 
Sąjungą.

Ponas Žadeikis kalba jau ne vien Lie
tuvos, bet net Latvijos ir Estijos reika
lais. Kiek mums žinoma, tai Lietuvos 
liaudis yra savo žodį tarus 1940 metais, 
kada ji pirmu kartu visos Lietuvos isto
rijoj galėjo balsuoti, kada kaip “The 
World Alamanac” ir atžymi 199.19% 
Lietuvos gyventojų arba 1,386,569 pilie
čiai išrinko savo atstovus į seimą, davė 
instrukcijas ir tas seimas įvedė Lietuvoj 
tarybinę santvarką ir susijungė su kito
mis Sovietų Sąjungos tautomis.

Lietuva tapo tarybinė šalis ir Hitlerio 
gaujų jos okupavimas to fakto nepa
keitė. Maskvoj buvo Lietuvos liaudies 
atstovų konferencija, kuri pasiryžo 
vesti kovą iki bus Lietuva išlaisvinta. 
Sovietų Sąjungoj veikia Lietuvos vy
riausybė. Sovietu Sąjungoj išvien su 
Raudonąja Armija veikia lietuvių armi
jos daliniai, kurie kovoja už Lietuvos 
laisvę. Lietuvoj veikia tūkstančiai par
tizanų, kurie kovoja už Lietuvos laisvę. 
Tai jie ir bus Lietuvos reikalų tvarky
tojai, o ne koki ten iš Berlyno į Ameriką 
importuoti “tarybų” nariai - bėgliai, ku
riems ir Lietuvos piliečių teisės atimtos, 
neigi ponai Žadeikiai.

Kada hitlerizrhas bus sukriušintas, ka
da Lietuvos liaudis atgaus savo laisvę, ji 
ir vėl galės pilniausiai pasisakyti dėl to
kios santvarkos, kokia jai geriausiai'ata- 
tinka, už tokius valdžioj žmones, kurie 
už Lietuvos liaudies reikalus kovoja ir 
krauja lieja. O poną Žadeikį laukia ne
garbingo Bachmetjevo ir jo sekretorių 
likimas. Lietuvos liaudis veda sunkią 
kovą prieš hitlerizmą ne tam, kad jo 
vieton grąžinus smetonišką fašizmą.

Nėra Ribą
“Naujienos”, kurios diena iš dienos 

skleidžia tarpe Amerikoj gyvenančių lie
tuvių Hitlerio propagandą, griebiasi 
šlykščių priemonių niekinimui Amerikos 
talkininkės Sovietų Sąjungos. To laikra
ščio num. 198 Grigaitis purvais drabsto 
ant Sovietų Sąjungos ir Stalino, tos ša
lies liaudies vado.

Greta talpina kitą straipsnį po antraš
te: “Stalinas ‘Antro Fronto’ Bijo.” Ir 
šiam purvinam nacių propagandos 
straipsniui pasiskolino “argumentus” iš 
politinio šarlatano ir žinomo kriminalis
to Jan Valtino, kurio bjauriais išmis
tais Hearstas dar taip neseniai maitino 
žmones.

Grigaičio “Naujienoms” viskas gera, 
viskas tinka, kad ir bjauriausias, niek- 
šiškiausias išmistas, nesvarbu, kas jį su
galvojo, kas jį prasimanė, bile tik prieš 
Sovietų Sąjungą, bile tik vienaip ar ki
taip niekinti Amerikos talkininkę, šalį, 
kurios piliečiai milijonais miršta; šalį, 
kurios vadai išvien su Amerikos ir Angi- 
jos vadais nuoširdžiausiai dirba, kad 
pasaulį išgelbėjus nuo hitlerizmo!

“Naujienos,” kai kada numeta vieną, 
. kitą žodelį prieš Hitlerį. Panašiai daro 

ir kita lietuvių pro-nacių spauda, kuri 
metai laiko atgal visa gerkle sveikino 
Hitlerio ant Lietuvos užpuolimą. Bet 
tie pasisakymai “prieš Hitlerį” yra tik 
pridengimas savo hitlerinio veido, nes 
mūsų šalis ruošiasi mirtinai kovai prieš 
hitlerizmą. Kada jos rašo “prieš Hitle
rį,” tai taip ir jauti, kad tatai yra tik 
“dėl mados.”

Kitas dalykas, kada “Naujienos” rašo 
prieš Sovietų Sąjungą, tada jos įdeda vi
są savo energiją, jieško “žmoniškumo 
jausmų,” nesigaili agitacijai kraujo, aša
rų ir panašiai. Taip dabar Amerikoj da
ro visi hitlerininkai. Bet jiems nepavyks 
apgavinėti žmones amžinai.

"Laisves” Popieros
Fondas Gyvuoja

Nuo Pittsburgho į rytus 
iki Canados sienos yra įves
ta gazolino racionalizacija. 
Pati tirštoji dienraščio 
“Laisvės” teritorija yra su
varžyta gazo racionalizaci
ja. Dėl to skaudžiai nuken
tėjo draugijų vasariniai pa
rengimai. Bušų visai nega
lima pasisamdyti ir su pri
vatiniais automobiliais la
bai sunku toliau pavažiuoti. 
Nes nėra gana gazolino ir 
didelis trūkumas padangų 
(tires). Dėl tos priežasties 
“Laisvės” biznis nupuolė. 
Mažiau spaudos darbų, ma
žiau įplaukų už skelbimus 
nuo parengimų ir mažiau 
pelno nuo parengimų pa
čiam dienraščiui tiesiogi
niai. Todėl finansinė našta 
taip pasunkėjo, kad buvome 
priversti įsteigti Popieros 
Fondą.

Tas aplinkybes, kurios 
mus privertė įsteigti Popie
ros Fondą, primename daž- 
besnių aukų ir reikia jų iš 
vienas apšvietą branginan
tis žmogus suprastų, kaip 
rimtas reikalas yra paauko
ti dienraščiui. Reikia stam- 
nai, nes svarbu, kad kiek- 
platesnių masių. Kitaip 
dienraščiui būtų labai sun
ku egzistuoti.

Džiaugiamės, kad nuro
dymai visuomenei dienraš
čio finansinius sunkumus 
randa gražios simpatijos. 
Skaitlingesni būriai aukoto
jų ir stambesnių aukų pa
sirodo vėlesniu taiku. Ve
teranas dienraščio “Lais
vės” platintojas, A. Buivy
das, iš Dorchester, Mass, 
prisiuntė $10 į Popieros 
Fondą. Jis surinko iš seka
mų asmenų f Po $1: K. Ka- 
lašius, J. Buzak, J. Vaznys, 
A. Buivid, K. Žukauskas, A. 
Jonkus, M. Kazlauskas, A. 
Barčius, D. J. Repshys. Po 
50c: C. Freemont ir J. Ba- 
risauskas. ”

Binghamton, N. Y., LDS 
6 ir Liet. Literatūros Drau
gijos 20 kuopos buvo suren-

Kvietkai

! gusios pramogą spaudos 
naudai. Pereitą savaitę M. 
Vaičikauskienė a t v a žiavo 
pasiviešėti pas savo brolį į 
Brdoklyną, aplankė “Lais
vės” įstaigą ir pridavė nuo 
Binghamtono Draugijų 12 
dol. ir 40 centų “Laisvei,” 
kaipo dalį pelno. Taipgi pa
ti Vaičikauskienė aukojo $1 
savo dienraščiui.

Senas “Laisvės” skaityto
jas ir rėmėjas G. Kvietkus 
su žmona iš Cambridge, 
Mass., lankėsi Brooklyne. 
Aplankė “Laisvės” įstaigą, 
užsimokėjo už prenumera
tą ir paaukojo dienraščiui 

viešėjo pas
židžiūnus. Jie labai simpa
tiški žmonės ir gražiai įver
tina apšvietą. Jiem patiko 
“Laisvės” mašinerija ir ki
ti įrengimai.

Po $2 aukojo: J. Urbo
nas, Brooklyn, N. Y.; dd. 
Blozneliai, Catskill, N. Y.; 
P. Bullott, Philadelphia, Pa. 
ir John W. Chesny, Tren
ton, N. J.

Po $1: M. Sukackienė, 
Worcester, Mass.; P. Tu
melis, Masįjeth, N. Y.; O. 
Kučiauskaitė, Balti more, 
Md.; K. Maziliauskas, Ba
yonne, N. J.; V. Mikulėnas, 
Brooklyn, N. Y.; B. Radze- 
vich, Wilkes Barre, Pa.; D. 
P. Lekavičius, Pittsburgh, 
Pa.; Vincas Kartonas, Mas- 
peth, N. Y. ir P. Žukas, 
Brooklyn, N. Y., 50c.

Širdingai dėkojame vi
siems aukojusiems dienraš
čiui, kurių vardai aukščiau 
suminėti. O kurie dar ne
prisirengėte paremti savo 
dienrašti šiuom sunkiu mo
mentu, prašome nesivėlinti. 
Reikalas yra greitas.

Jau labai laikas ruoštis 
prie žieminių parengimų. 
Salėse parengimai šiemt tu
rės būt sėkmingi. Kiekvie
na kolonija, didelė ar ma
ža, turi ką nors surengti 
“Laisvės” naudai.

P. Buknys.
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Jungliniii Valstijų Milžinislta - 
Žmogaus PajegŲ Galybe

i* •j- >

Jungt. Valstijos dabar orga
nizuoja vieną iš didžiausių jė
gų pasaulio istorijoj kovoti 
Ašies spėkas agresijos ir prie
spaudos — tai yra, žmogaus 
pajėgų jėgą.

‘‘Kiekvienas amerikietis turi 
vietą šiame totaliniame kare,” 
neseniai pareiškė Paul V. 
McNutt Jungt. Valstijų žmo
gaus pajėgų komisijos pirmi
ninkas. “Vienas iŠ kiekvienų 
trijų vyrų tarpe 20 ir 65 m. 
dalyvauja ginkluotose jėgose 
arba produktuoja ginklus ir 
reikmenis ir transportuoja juos 
į Jungt. Tautų kovos laukus. 
Su Kalėdomis vienas -iš kiek
vienų dviejų bus kare!”

Pagal žmogaus Pajėgų Ko
misiją, kuri buvo įsteigta už
tikrinti efektingiausią mobili
zavimą ir naudojimą šalies 
žmogaus pajėgų, Jungt. Vals
tijose sujungtos darbo ir gink
luotų jėgų jėgos yra 55,000,- 
000 asmenų, didžiausias skait
lius visoj istorijoj. Daugiau 
kaip 2,000,000 iš šių jau da
bar ginkluotose jėgose. Apie 
9,500,000 šių dirba būtinai 
reikalingą darbą ūkėse pro- 
duktuodami maistą per pava
sarį. Mūsų pilna darbo jėga, 
pridėjus- moteris ir vaikus, yra 
nuo 70,000,000 iki 75,000,000 
asmenų.

Šis milžiniškas skaitlius dar
bininkų deda visą energiją ap
rūpinti Jungt. Valstijų kovo
jančias jėgas. Jie taipgi pro
duktuoja įrengimus ir maistą 
dėl visų Jungtinių Tautų.

Karo industrijos Jungtinėse 
Valstijose sparčiai susitvarko. 
Tikima, kad tarpe sausio, 
1942 m. ir sausio 1944 m. lai
vų statymo jėga bus patrigu
binta. Lėktuvų fabrikai 1944 
m. samdys keturissyk daugiau 
darbininkų, negu samdė sau
sio mėn., 1942 m. Valdžios ka
ro darbai, kaip laivų statymo 
vietose, armijos ginklinyčiosė 
ir oro stotyse, bus per penkis 
kartus padauginti. Ir rokuoja
ma, kad Jungt. Valstijų gink
luotuose jėgose bus 7,000,000 
ir gal 10,000,000 vyrų tuo pa
čiu laiku.

Programa tokios milžiniškos 
proporcijos dar niekad nebu
vo bandoma vakariniame že
myne. Tos programos tautinis

pertvarkymas į tokį trumpą 
laiką yra didelis darbas. “Mū
sų darbas reikalauja didesnio 
greitumo, negu Hitlerio — ir 
kas svarbiau, reikalauja užlai
kymo demokratijos formos,” 
pareiškė žmogaus Pajėgų Ko
misija. “Mes atliksime darbą 
todėl, kad mes norime sumuš
ti nacių ir japonų karo vadus, 
ne dėlto, kad kas mums įsako 
taip daryti.” 

t

Prezidentas Rooseveltas, eg- 
zekutyviu įsakymu, išleistu 
birželio mėn., 1941 m., patvir
tino valdžios nusistatymą 
prieš diskriminaciją darbinin
kų dėl rasės, spalvos arba tau
tinės kilmės. Problemos, išsi
vysčiusios iš totalinio karo 
ekonomijos, turi būti išrištos 
per kooperaciją darbininkų, 
darbdavių, valdžios ir visų ki
tų, derybomis 
persitvarkymu 
lygy.

Ateiviai gali
prie karo kontraktų, nors ne
kurtuose slaptuose ir apribo
tuose kontraktuose specialis 
leidimas iš armijos arba lai
vyno yra reikalaujamas. Lėk
tuvų fabrikai pradės samdyti 
moteris visokiuose darbuose, 
nes jos jau įrodė, kad jos ga- 

tinkamai atlikti tuos darbus.
F.L.I.S.—Common Council.
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Easton, Pa

ŠYPSENOS
PUSIAU - ATVIRAS LAIŠKAS 

Iš LISABONO
Aukštai ir storai gerbiamas 
Profesoriau Kriene:

Mane liucipieriškas reikalas verčia 
vėl kreiptis prie tavęs ir maldauti tavo 
krieniškų patarimų. Be abejo tu patėmi- 
jai, kad per kelias dienas “Naujienos” ir 
kiti mūsų laikraščiai Amerikoje, nebeį- 
talpino mano, atsiprašau, Goebbelso lai
škų iš Lisabono; taigi, ar tu, profesoriau, 
negalėtum man krieniškai pliurptelėti, 
kokis perkūnas trinktelėjo mano bendra
darbiam, kad jie susabotažavo Goebbelso 
kūrybą? Tiesa, minėtuose laikraščiuose 
buvo ir tebėra velniškai daug pridengtos 
pro-nacių propagandos, bet kodėlgi laiš
kai iš Lisabono dingo? Aš manau, kad 
jeigu mano bendradarbiai išgąsčio pri
trenkti susmuko ir apsnūdo, tai reikia 
jų pro-naciškus jausmus padilginti su 
poezija, taigi aš čia įdėjau savo poezijos 
sampalą; kadangi tu ne asilas, tai per
skaityk jį.
Esu nacių bernas, esu išsinėręs, 
Esu brolių kraujo nemažai išgėręs.
Aš iš Lisabono daug laiškų paleidžiu, 
Nacių propagandą Amerikoj skleidžiu.
Mano bendradarbius turbūt biesas krato, 
Kad jų spaudoj mūsų laiškų nesimato.
Goebbelsas užkūrė man peklišką pirtį, 
Koks biesas apsėdo juos?—Liepė patirti.
Gal jiem kinkos dreba, o gal tulžys 

silpsta?
Kad iš Lisabono laiškai nebętilpsta...
Lisabonoj būdams kriokiu kaip šėtonas, 
O Bostone miega, knarkia Michelsonas.

Vonsiatskio netekęs Tysliava susmuko, 
Smetonlaižis Klinga jau tik pypkę rūko.
Ėdęs Jurgelionį, kaip vabalą voras, 
Užspringo Tėvynėj fašistas Bajoras.
Laučka, Prunskis, Kmitas ir kiti 

klebonai,
Prikandę liežuvius vėpso kaip balvonai.
Pabusk, Karpiau, Kybą, Grigaiti, Šimuti, 
Stilsonai, Januški, taipgi tutti fruti.

Dabar, profesoriau, pridėk čia savo 
dvylekį. Ar tu manai, kad tokia poezija 
įžiebs drąsos į mano kolegų pro-naciš- 
kus plaučius?

Pekliškai trokštu, kad išreikštum savo 
krienišką nuomonę.

Su barbariška pagarba,
Nacinė Išnara.

Prie tokio puikaus rašto ir tokių eilių, 
Aš nieko pridėti, nei atimt negaliu.
Čia klausimai vietoj, ir pastabos geros, 
Lai išvadas patys skaitytojai daros.

Su velniška neapykanta fašistam,
Jūsų Prof. Krienas.
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cannot have all wo want 
if our soldiers and Bailors are to 
have all they need.”

—Franklin D. Roosevelt

BUY 
WAR 

BONDS

Kas Nauja Atlantic City, N. J.
Kirpykloj žmonės kalbėjo ir 

vieni antrus baugino, kad nie
kas nevažiuotų atostogauti į 
Atlantic City. Būk ten kariuo
menės tiek daug esą, kad ne
galima gauti kambarių, žin
geidumo apimtas, išlikau nuo 
kirpyklos darbo penkiom die
nom ir marš į Atlantic City.

Buvo sekmadienio rytas, 
kuomet mes jau buvome gar
siųjų man d yrtių mieste. Kam
barį nakvynei gavom labai 
lengvai ir patogu, su vieta pa
sistatyt auto-mašiną. Einame 
ant tilto-bordvoko, ir tuoj me
tėsi vaizdas kareivių maršavi- 
mo bordvoku, kuopa paskui 
kuopą jie žygiuoja, kur ne 
kur būbnai muša, trimitai gau
džia, veidai kareivių su šypse
na. Jeigu viena kuopa švilpau-' 
ja, tai antra dainuoja patrijo- 
tišką dainą. Pilna publikos vi
sur, kuri smalsiai tėmija ka
reivėlius.

Ant rytojaus ir dar kitom 
dienom, mes pastebėjome ant 
skersinių gatvių kareivių pra- 
timus-muštrą. Buvo daug nau
jokų, kuriem pratimai sunkiai 
einasi. Senas kareivis daug 
vargo turi, pakol naujoką iš
mokina, kaip reikia taisyklin
gai vėliavą ir pareigūnus su 
ranka saliutuoti, ot, ranką 
prie kaktos prideda ne taip ir 
gana. Bet už savaitės antros, 
naujokas pasidaro nebe tas. 
Kultūringi mūsų karžygiai vai
kinukai išmoksta viską labai 
greitai.

Kiek kariuomenės dabar 
yra Atlantic City? Vieni spė
ja, kad 25 tūkstančiai, kiti sa
ko 37 tūkstančiai vyrų.

Valdžia nusavino visus vieš
bučius. Ant bordvoko, Tray- 
more, Breakers, Dennis, New 
Belmont, Strand, Knicker
bocker, St. Charles, Haddon ir 
kiti visi užimti dėl kariuo
menės. Tie viešbučiai darbi
ninkam vasarotojam buvo ne
prieinami. Buržuazija ir mili
jonieriai ten tupėdavo ant pi- 
jazų, o jų moterėlės, kaip viš
tos pereklės, per aukso binok
lius tėmydavo publiką ant 
bordvoko. Dabar mes matome 
ten paprastus mūsų šalies ka
reivius, kurie sėdėdami ant pi- 
jazų ir langų rūko papirosus, 
ir švilpauja patrijotiškas me
lodijas. Publika labai juos už
jaučia ir gerbia.

Šalia miesto ant bulvaro ne
toli nuo White Horse vieške
lio, kožnas rytas po du trys 
tūkstančiai kareivių su benais

(Tąsa ant 5-to pusi.}
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Kiekvienas darbas, kožnag doleris ar 
centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

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

“Jieva Kalta Už Adonio
Smalsumų”

Moterys Gali Paskubinti 
Vyrų Grįžimą iš Karo

Tą pačią mintį, tik kitais 
žodžiais, pareiškė Boeing 
Aircraft Kompanijos virši
ninkas H. Oliver West, 
kompanijos veikiantysis vi- 
ce-prezidentas, Seattle, Wa
shington, kuris pasiūlė savo 
kompanijai darbe atskirti 
moteris nuo vyrų, nes vy
rai į moteris bežiūrėdami 
sumažina produkciją. Jis 
sakė:

“Moterys gana gerai dir
ba karo produkcijoj, bet jos 
sukelia sąjūdį.” Prie to jis 
dadėjo, kad daugelis esan
čios tenai “kitais, ne svar
biais tikslais.”

Jis sakė, kad kompanija 
planuoja “sąjūdį” prašalin
ti išskyrimu moterų į tai}) 
vadi namą “sub-assembly” 
skyrių, kur moterys geriau 
gali dirbti už vyrus ir kur 
jos negalės interesuotis nie
ku kitu, “kaip tik darbu.”

Ponas West taipgi skun
dėsi, kad moterų ilgi plau
kai ir papuošalai sudaro jų 
saugumui pavojų. Kompa
nija pageidauja, kad mote
rys abiejus paliktų namie.

Minėta kompanija prieš 
trejetą mėnesių visai netu
rėjo moterų produkcijos 
skyriuose, o dabar 26 nuo
šimčiai jos darbininkų yra 
moterys.

Su ta pono West mintimi 
anaiptol ne visai sutinka 
moterys. Mums lig šiol ne
teko girdėti, ka sako pačios 
to fabriko darbininkės. Ta
čiau p-lė Mary Anderson, 
varde Darbo Departmento 
moterų divizijos, Washing
tone. pareiškė, kad didelė 
didžiuma moterų darbinin
kių karo šapose dirba savo 
darbą serioziškai ir sėkmin
gai.

Miss Anderson, kuri, kai
po viršininkė moterų divi
zijos šiame kare, kaip kad 
ir pereitame, turi pareigą 
padėti įtraukti moterų pa
jėga industrijom sako:

“Atrodo, kad Mr. West 
yra vienas iš tų vyru, ku
rie nenorėjo moterų šanoje 
pirmoi vietoj. Jis, kaip dau
gelis formanų. kurie niekad 
nedirbę su moterimis, ju bi
josi. Jie skundžiasi: “Kaip 
galime moteris spausti prie 
darbo? Mes negalime ant 
jų bartis.’ ”

Andersoniūtė pripažįsta, 
kad tūlos moterys mėgsta 
šposauti. Bet, sako ji, “vi
sos moterys neturėtų būti 
baudžiamos dėl kelių šdo- 
sininkių ar gal flirčių. Tas 
neliečia vien tik moteris. 
Turi būti ir vyras, su ku
riuo flirtuojama. O kas ga
li pasakyti, kuris pradėjo 
flirtavimą?

Ji toliau nurodo, kad gal 
tos šapos problema paeina 
iš samdymo politikos. Kad 
ten “yra tendencija samdy
ti merginas tiesiai iš moky
klos, iš kurių dar daugelis 
ne gana suaugusios, kad 
imti darbą serioziškai.” Ji 
sako, jog samdytojai pra
leido progą nesamdymu mo
terų virš 36 metų, kurios 
yra pilnai subrendusios į- 
vertinti darbą ir esamą pa
dėtį ir sykiu turi dar gana 
pajėgos, vikrumo ir budru
mo, kad atlikti gerai ir 
greit darbą.

Jeigu remtis mūsų turi
momis žiniomis, tai jaunos

moterys - merginos, kurios 
yra rimtos abelnai, rimtai 
ir. rūpestingai atsineša į bi
le darbus ir ypatingai į ka
ro darbus.

Štai buvusi per keletą 
metų paprasto raštinės dar
bo darbininkė Ona Visoc- 
kienė prieš tūlą laiką per
ėjo ant taip vadinamo vy
riško darbo, kuriam ra
miais laikais reikia keletos 
metų pasiruošimo. Ona sa
ko, jog darbas įdomus ir ji 
viską padėjo į šalį, kad į tą 
darbą įsigyventi ir pasiekti 
aukštą gamybos laipsnį per 
6 mėnesius. Jinai sako: “Jį 
dirbu dienomis, jam pasi
ruošiu vakarais ir net nak
timis.” Rusė motina, kolektyvio farmerio žmona, rauda prie

šais griuvėsius savo buvusiu namu, kurie tapo sunai
kinti naciams užpuolus jų kraštą.

Daktaras Taria Žodį Apie 
Karo Laikų Vedybas

Viena aukšto laipsnio 
jauna menininkė, kurios 
vardo be atsiklausimo jos 
nenorime minėt, rašo: “Dir
bu ant ‘drill preso’ ir džiau
giuosi, kad gerai sekasi ir 
kad galiu prisidėti prie ga
mybos karui laimėti.” Tik 
atostogomis atitrūkus ji 
dirba karo gamyboje, deda 
pastangas ko geriausia tą 
darbą suprasti-padaryti ir 
tuomi teisėtai džiaugiasi, 
didžiuojasi.

Tokių pavyzdžių būtų ga
lima parodyti daug. Tačiau 
laiks nuo laiko ant mūsų 
daromi užmetimai, jei ir ne 
labai gerais tikslais, mums 
padaro gero — paakstiną 
mus siektis daugiau žinoji
mo ir sugebėjimo atlikti, jei 
ne geriau, tai ir ne blogiau 
už ką nors kitą bile kurią 
pasiimtą pareigą ar tai ji 
būtų šapo j, mokykloj, rašti
nėj, organizacijoj už algą 
ar liuoslaikiu atliekama
me darbe visuomenės gero
vei.

' M-tė.

Didžiai Gerbiamoji Mote
rų Žinių Redaktore!*- v

Širdingai ačiū, kad įdėjo
te į skiltis: “Moterų Žinios” 
mano trumpą laiškutį: Mo
ters Ryžtingume — Palai
ma Žmonijai.

Mergaitė smagiai jaučiasi ei
dama mokyklon su nauja, pa
togia suknele, kuri pasiūta iš 
margučio marškonio. Forma 
gaunama 6 iki 14 dydžio.

Užsakymai su 15c mokesties 
ir pažymėjimu formos nume
rio ir dydžio siųsti: Federated 
Press Pattern Service, 106 
Seventh Av., New York, N. Y.

Bet dar širdingiau ačiū 
už: “Ką Jūs Darytumėte?” 
Tai gyvas nūdienos klausi
mas. Patikėk man, p. redak
torė, kad aš esmi gavęs 
daugiau, nei pusę tuzino 
laiškų — nuo mergaičių 
(College girls), ne nuo pa
prastų “shop girls,” tuo 
klausimu. Šiame taip svar
biame klausime tėvai labai 
retame atsitikime žino savo 

Į dukrelės gyvenimo proble
mą. Jei ir sužino, tai pas- 
kutiniausioje valandoje.

Dar tikrai mokslas nepa
tikrino, kad karo laiku lyti
nis (sexual) gamtos in
stinktas aštriau veikia. Ne 
tipk propagacijos tikslu, 
kiek patenkinimo lytinio 
gašlumo. Kai kada jis pasi
daro nesuvaldomas šalto 
proto ir valios, nežiūrint — 
pageidautinas, ar nepagei
dautinas atsiradimas kūdi
kio. Aš nuo savęs pridėsiu 
dar lyties ligą. Apsisaugo
jimas nuo lytinės ligos ir 
nuo nepageidautino kūdi
kio atsiradimo — tai čia 
glūdi visa bėda! Mano ome
nyje stovi H. G. Wells’o po
sakis: “Ignorant people are 
social dirt.”—

Meilė ir šaltas protas ve
da prie laimingo gyvenimo. 
Bet meilė ir užsimiršimas— 
pasekmės ašarotos ir širdį 
perveriantis skausmas!

Aš ne kunigas ir nuodė
mių išrišimo neduodu — aš 
gydytojas ir mano šventa 
pareiga — suteikti žinią, 
reikalingą jaunuoliams.

Gražus ir pritraukiantis 
jaunuolis karinėj uniformoj 
ir aš nei kiek nenusistebu, 
kad mergaitė tampa akla 
meilės auka. Gerai, jei jau
nuolis laimingai grįžta ar 
didvyriškai miršta karo 
lauke. Bet kaip su tuo jau
nuoliu — tėvu, kuris bai
siausiai sužalotas grįžta pas 
savo žmonelę? Karį mylin
ti žmonelė pasitinka su kū
dikiu rankose ir tėvas amži
nai. bjauriai sužalotas ir in
validas. Ar meilė dingsta?

Taip, dingsta, liekasi tik 
mielaširdystė! Ir toji miela- 
širdystė užgęsta į mėnesį- 
kitą!... Perskyrų teismas 
tokiame atsitikime neduo
da. Didvyris invalidas — 
gauna pensiją, o ji... aš 
nenorėčiau jos (motinos) 
sėdėti kėdėj...

Tai čia tik trumpai. Kitą 
gali didžiai gerbiama p. re
daktorė pamatyti: Kokius 
vaisius suteikia klaidingai 
suprasta meilė ir dora.

Jei nori tuo klausimu — 
platesnių žinių— gali rasti: 
“Parenthood: — Design or 
Accident?”

Spaudžiu nuoširdžiai 
Tamstos dešiniąją ranką ir 
tariu ačiū už pakeltą klau
sima: “Ką Jūs Darytumė
te?”

Dr. A. L. Graičūnas.

Merginos Susitvėrė 
“No Date” Kliubą

Daugelis brooklyniečių 
merginų, kurių vaikinai 
randasi kariuomenėj, lavi
nasi būti Raudonojo Kry
žiaus slaugėms padėjėjo
mis. Jos bevelija liuoslai- 
kius praleisti darbe, negu 
jieškojime “deitų” su ki
tais jaunuoliais. Priedams 
prie to, grupė iš jų susira
šė į “No Date” Kliubą, pa- 
sižadėdamos neit su kitais.

Be abejo, panašiai elgia
si ir kitų miestų merginos, 
kurių mylimieji randasi 
mūs šalies ginkluotose jėgo
se.

Merginos žino, jog ne 
vien tik ginklai, bet ir ūpas- 
dvasia turi begalinės reikš
mės laimėjimui karo, tad 
jos nenori būti priežastimi 
to, kas erzintų jų mylimuo
sius.

Neseniai spaudoje buvo 
paduota, kaip vaikinas, rin
kęs sužeistuosius mūšio 
lauke, sugrįžęs kempėn, ra
do laišką nuo saviškių su 
žinia, kad jo mylimoji susi
žiedavo su kitu. Tas, virš 
dienos pergyvenimų, įsimy
lėjusį jaunuolį vos neišvedė 
iš lygsvaros.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

Šimtai mūsų jaunų vyrų 
iš kiekvienos kolonijos išei
na kariuomenėn, šimtuose 
mūsų moterų — motinų, 
žmonų, sužadėtinių — kyla 
klausimas: Kada sugrįš? O 
atsakymas turėtų būti vi
soms aiškus: Sugrįš tada, 
kada bus sumuštas fašiz
mas.

Baisiai tolima atrodo ta 
valanda ir ne viena nusimi
nusi ašaroja. Gal kiekvie
nai gaili ašara nurieda vei
du, bet rimtesnė atsipeikė
ja ir pagalvoja: Ar mano 
ašaros padės Hitlerį sumuš
ti? Ir pati parausta dėl sa
vo minties ir klausimo. Juk 
kiekvienam aišku, kad pa
dėti negali. Ir ji įieško ki
tų kelių, kuriais galėtų pa
dėti fašizmą sunaikinti ir 
priartinti laimingą valan
dą — sugrąžinimą namo sa
vo mylimo.

Savo liūdesį kiekviena 
rimta moteris skandina ko
kiame nors darbe padėti 
laimėti karą, nes į ką gi bū
tų panašu, jeigu ji išverktų, 
liuosnoriai atiduotų savo 
akis, sveikatą tam priešui, 
prieš kurį jos'mylimas iš
ėjo kovoti?

Rimtos moterys, turin
čios ir neturinčios savųjų 
artimų kariuomenėj, veikia 
ką nors padėti laimėti ka
rą.

Vienos mezga raudonar
miečiams drabužius, kitos 
padeda tą darbą remti fi
nansiniai. Jos žino, kad tik 
viskuo aprūpintas karys ga
li sėkmingai kovoti ir kad 
jų aprengtas raudonarmie
tis kovoja ne tik už save ir 
savo kraštą, bet ir už mū
sų kraštą ir už kiekvieną iš 
mūs.

Daugelis perka karo bo- 
nus-stampas, kitos eina į- 
vairias liuosnorių pareigas.

Vienos siuva, mezga A- 
merikos Raudonajam Kry
žiui, renka jam aukas.

Kitos budriai saugo na
mų frontą, aukli organiza
cijas ir spaudą.

Dar kitos nuolatos auko
ja kraujo. Detroitietės pir
mos pradėjo organizuotą 
kraujo davimą. Brookly- 
netės organizuoja kraujo 
davimą Raudonajam Kry
žiui šį šeštadienį, rugpjūčio 
29-tą. Būrys moterų ir vyrų 
susirašė atlikti tą patrioti
nę ir sykiu žmoniškumo 
prievolę.

Kraujas yra tas bran- 
giausis daiktas, kuris gali 
išgelbėti sužeistų karių gy
vastis, bet kurio negalima 
mainose iškasti, nei už pi
nigus pripirkti, kurį tik ga
lima suaukauti.

Karas Sumažino Skai
čių Mokytojų

P-lė I. E. Schatzman iš 
Illinois Universiteto kalbė
dama Kanados Namų ir 
Mokyklos Nacionalės Fede
racijos konvencijoj Alberta 
valstijoj, pare iškė, kad 
Jungtinėse Valstijose jau 
dabar esama stoka 10,000 
mokytojų ir kad sekamą 
žiemą gali stokuoti iki 45,- 
000. Esą aprokuojama, kad 
tūkstantis mokyklų dėl tos 
priežasties neatsidarys šią 
žiemą.

O suaukauti reikia daug. 
Karo frontas baisiai platus 
ir karas žiurus. Tūkstan
čiai, gal desėtkai tūkstančių 
gali būt sužeisti kas dieną 
per visus frontus. Reikia 
tūkstančių ir kraujo davė
jų. Puskvortė kraujo ati
duoti sveikam, suaugusiam 
žmogui nieko nekenkia, o 
karo fronte ji gali išgelbėti 
gyvastį, kuri tūlai motinai 
ėmė mažiausia 20 metų su
kurti ir išauklėti ir kuri vi
sam jos likusiam gyvenime 
reikš džiaugsmą arba liūdė
si.

Mes galime išgelbėti tūks
tančius tų brangių gyvybių. 
Ir'tas reikia daryti jau da
bar. S. Sasna.

Iš Brooklyn© Mezgėjų 
Veiklos

Vasarai baigiantis, Brook- 
lyno mezgėjos ruošiasi prie 
spartaus darbo. Tiesa, vasaros 
metu mezgimas nesustojo, bet 
kiek biskelį sulėtėjo. Mat, 
kad ir prie geriausių norų, 
kartais dėl šilumos tenka pa
dėti virbalus ir pasimaudyt 
bei kiek pailsėti, bet tai ne
reiškia, kad darbas buvo pa
liktas vėsesniam orui, nes ir 
vakacijom kitos važiuodamos 
save apsirūpino su vilnomis ir 
nuo vakacijų grįždamos par
vežė gražių megstinių.

Įvykęs mezgėjų susirinki
mas 20 d. šio mėn., kaip da
lyvių skaitliumi, taip ir jų ge
ra nuotaika, tikrai buvo malo
nus. Susirink, teko atlaikyt pa
skubomis, nes toje pat svetai
nėje turėjo įvykti J. Ormanui 
ruošiamos išleistuvės kariuo
menėn. Iš komisijų raportų 
pasirodė, kad kliubo vardu dėl 
ambulanso surinkta $49. Tai 
gražus draugių pasidarbavi
mas.

Komisija sure gistravimui 
kraujo davėjų raportavo, kad 
jau yra užsirašę 42 asmenys. 
Tikimas^ daugiau liuosnorių.

Išvažiavimas į Alley Pond 
giraitę įvyks rugsėjo 13 d. Iš
važiavimu daugiau rūpinasi 
Maspetho draugės. Draugė S. 
Kleizienė pasižadėjo susižino
ti su lenkų organizacija, kuri 
toje giraitėje nuolatos ruošia 
išvažiavimus, idant rengiant 
bendrai būtų galima daugiau 
naudos turėti dėl vilnų fondo.

Susirinkimo pirmininkė pa
prašė drg. S. Sasna, kuri lai
ke savo vakacijų turėjo progos 
susitikti su Rochesterio mezgė
jomis, idant papasakotų, kaip 
ten mezgėjos darbuojasi. Tik
rai buvo įdomu išgirsti, kaip 
mūs sesės ročesterietės puikiai 
veikia, užimdamos net žymią 
vietą vietos mieste tarpe pa
čių amerikiečių. Ir kasgi ga
lėjo tikėtis, kad mūs darbščių
jų moterų įdėta į mezgimą 
energija galėjo tiek išpopulia- 
rizuoti lietuvių vardą svetim
taučių eilėse. Reiškia, ne pra
šmatnūs drabužiai, ne tušti 
pasigyrimai, bet tik geri dar
bai iškelia žmones kitų akyse. 
Brooklyno mezgėjos siunčia 
jum, ročesterietės, draugišką 
pasveikinimą už jūsų puikią 
darbuotę.

Kadangi susirinkime buvo 
viešnia net iš tolimos Kalifor
nijos, draugė Zologiūtė, tai 
pirmininkė pakvietė viešnią 
paaiškinti, kaip jų mezgėjoms 
sekasi. Gerbiama viešnia, api
būdinus tenaitinę lietuvių ko
loniją, nurodė, ką jų mezgė
jos jau yra atsiekusios. Paaiš- 
ki, kad ne vien tik brook ly- 
nietės gali didžiuotis savo 

čampione drauge K. Petlitz- 
kiene, kuri jau numezgė 105 
poras kojinių, bet ir kalifor- 
nietės turi savo eilėse mezgė
jų, kurios jau gerokai peršokę 
šimtinę kavalkų gražių megs- 
tinių. Tai buvo gražus minčių 
pasidalinimas trijų, daugiau
siai mezgime pasižymėjusių 
grupių moterų. Pasirodo, kad 
visos mezgėjos yra draugiškos, 
pilnos energijos ir pasiryžę 
dirbti jom visais galindais bū
dais, idant kiek galint daugiau 
pagelbėjus savo šaliai ir ali- 
jantams greičiau nugalėti fa
šistinį gaivalą.

Moterys ne tik mezga, bet 
jos atlieka daug kitų gerų dar
bų. Pavyzdžiui, draugė Stat
kienė iš Maspeth, N. Y., pa
siuvo 13 dresių Sovietų mote
rims ir žada daugiau pasiūti. 
Kliubo narės ir rėmėjai per 
mėnesį sunešė 165 kavalkus 
vyriškų ir moteriškų drabu
žių tam pačiam tikslui.

Komisija vėl nusiskundė, 
kad už vilnas teko įsiskolmt 
net $38.40. Prasidėjus svetai
nėse parengimams, mezgėjos 
bandys panaudoti visas gali
mybes vilnų fondo pakėlimui.
• Į susirinkimą megstinių at
nešė sekamos: R. Laukaitienė
— 4 svederius; S. Kleizienė
— 4 poras kojinių; O. Čepu
lienė — 2 svederius su ran
kovėmis; K. Petlitzkienė —- 
15 porų kojinių: K. Rėklienė
— 5 p. kojinių; B. Zologiūtė
— svederį. Seniau buvo pri
duota: Mrs. Rosenbaum — 2 
šalikus; M. Bovinienė — šali
ką, Kutkienė, Great Neck, — 
p. kojinių; M. Burkauskienė, 
Elizabeth, N. J. — 9 p. ko
jinių; B. E. Senkevičienė — 
svederį su rankovėmis; A. 
Kalvaitienė — svederį su ran
kovėmis; Helen Peikus — sver 
derį; Mrs. Geldberg — 2 šali
kus; Gilmanienė — 2 šalikus; 
Anna šolomskaitė — svederį 
su rankovėmis; šolomskienė— 
svederį; S. Petrovski — 2 sve
derius. Tai vėl susidarė gra
žus pundas megstinių, kurie 
pradžioje sekamo mėnesio bus 
išsiųsti į Sovietus.

Pinigų vilnų fondui gauta 
nuo sekamų: William Skuodis, 
kuris su savo žmona užlaiko 
gražią užeigą ant Wythe Ave., 
davė $5. Gutauskienė, iš Mon
tello, Mass., per O. Čepulienę, 
davė $5. Po $1 aukojo: Dobi- 
lienė, Anna M. Jones ir Ver- 
kutienė. Viso $13. Mezgėjos 
širdingai dėkoja už pinigus. 
Už tai bus nupirkta netoli 7 
svarai vilnų, iš kurių galima 
pagaminti netoli 9 poros ko
jinių arba netoli 8 be ranko
vių svederiai arba netoli 5 su 
rankovėmis svederiai. Ši skait
linė duos skaitytojams supras
ti, kiek reikia vilnų pagamini
mui desėtkų kojinių ir svede- 
rių, gi mūšų mezgėjos jau 
šimtais megstinius skaitliuoja. 
Kariams šilti rūbai būtinai yra 
reikalingi, gi moterys sparčiai 
mezga, tad lai visuomenė ne
pyksta, kuomet mezgėjos pri
mena, kad reikia pinigų dėl 
vilnų.

Viena iš Mezgėjų.

Armija Kovoje Prieš Muses
Ant kiek musės yra ža

lingos, kaipo ligų nešioto
jos, galima spręsti iš to, kad 
net armija, užsįima kova 
prieš jas. Neseniai Williams 
Field, Arizonoj, viršininkai 
patvarkė, kad paleisti liuos- 
laikiui kariškiai privalo at
nešti po vieną negyvą stu- 
bos musę už kiekvieną va
landą.

Saldūs pudingai ir net o- 
buolių košė būna saldesnė, jei 
įmetama žiupsnelis druskos. 
Daugelis geriau mėgsta skonį 
ir kavos, kurion įdėta biskelis 
druskos.



Trečiad

UŽKEIKTA MERGA: IŠ DAINAVOS
ŠALIES SENŲ ŽMONIŲ PADAVIMU

VINCAS KRĖVĖ-MICKEVIČIUS

Ant Nemuno kranto yra Jočiūnų 
džius. Nuskurdęs dabar tas sodžius, 
sodų, nei medžių ten nėra. Tik smėliai 

. aplinkui siūbuoja, kaip jūrės linguoja, 
kaip Nemunėlio bangos.

Tik viena daina ten dar nenuskurdo, 
ir dažnai ten sesulės, jaunos mergelės, 
liūdnas daineles dainuoja ir ankstų rytą, 
saulei netekėjus, kai darban jos jaunos 
eina, ir vėlų vakarėlį, saulei nusileidus, 
kai iš darbo grįžta.

Ir toli plaukia, toli toji dainelė — ty
ruoju lauku, kur tik smėlys jos klauso.

Bet ne taip čia buvo senovėj, kaip pa
sakoja seni senužėliai, kurie daugel pa
tys matė, o dar daugiau buvo girdėję iš 
tėvelių, iš savo prosenelių ...

Buvo laikai, kada aplinkui girios siū
bavo, žalios pušys, balti berželiai šlamė
jo, o tose giriose, kaip sidabro varpeliai, 
maži paukšteliai čiulbėjo ...

Praslinko laikai, išnyko girios, nu
skurdo žmonės — nebeliko ten didvyrių 
milžinų, kurie gyveno senovėj...

Tarp girių siūbuojančių ėjo platus 
vieškelis nuo rytų, nuo pietų ir nuo va
karų šalies. Ten, kur visi keliai subėgda
vo susitikdavo, stovėjo aukštas laibas ak
muo ... Jis ir dabar ten tebestūkso, pu
siau smėliu užpustytas..

Ir žmonės kalba, kad nepaprastas tai 
akmuo, bet merga užkeikta ...

Ką man seni žmonės kalbėjo, aš jums 
papasakosiu, kad pamatytute, kokie bu
vo mūsų tėvai, kaip jie mylėti mokėjo...

so- 
nei

II
Ankstų pavasario rytą išjojo narsus 

Dainavos kunigaikštis Šarūnas karan 
tolimon lenkų šalin.

Ne vienas išjojo: su juo išjojo trys 
tūkstančiai jaunų bernužėlių, ant trijų 
tūkstančių širmųjų žirgelių.

Ilgai kare buvo, toli žirgus varinėjo, 
daugel pikta ten padarė, kraujo daug 
praliejo. Ne vieną seną motužėlę 
pravirkdė, ne vieną jauną mergelę naš
laite paliko, ne vieną vaikelį. Daugel 
suardė, sudegino ir sodžių liūdnųjų ir 
pilių garsiųjų. Kur jojo — ten gaisais 
padangę švietė, ten gaisrais kelią žymė
jo. O kur jaunieji prajojo, nieko tenai 
nebeliko, tik tyras laukelis ...

Ir keikė jį tos šalies žmonės ir keršto 
šaukė iš aukšto dangaus ir pagalbos lau
kė...

• Bet dangus tylėjo, ir pagalbos ilgai 
nebuvo.

Išjojo Šarūnas ir su juo puikusis 
Šviedrys, bajoro sūnelis. Narsus buvo 
Šarūnas, bet šviedrys dar narsesnis; 
šveitrus buvo Šarūno kalavijas, bet Švie
drio dar šveitresnis; ristas buvo Šarūno 
žirgas, bet šviedrio dar ristesnis. Duno
jus kraujo praliejo Šarūnas, o Šviedrys 
tai jau Nemunus. Baisiai keikė žmonės 
Šarūną, o Šviedrio keikti tai jau net 
nemokėjo...

Ir nebuvo kito tokio tarpu visų ber
nelių, kaip Šviedrys, bajoro sūnelis.

Bet ne veltui jį žmonės keikė, ne dova
nai keršto šaukė.

Atsiliko Šviedrys ir nuklydo toli gi
rion, žmones bevaikydamas, mažus vai
kus, jaunas mergeles bebaidydamas.

Ir užpuolė jį lenkai; iš visų pusių ap
stojo. Nors jisai drąsiai gynėsi, smarkiai 
kovėsi, nuveikė jį lenkai, nugalėjo. Ir 
pavergę, surišo jį drūtais pančiais, nu
vedė tolimon šalin, stiprion kunigų pilin, 
įsodino gilian rūsin, kur nei saulės nebe
matyti, nei žmonių balso nebegirdėti...

Įsodino gilian rūsin, užvožė vario du
rimi, užrakino didžiais raktais...

Ir nuliūdo bernužėlis, rūsy besėdėda
mas, ir prailgo jam kiauros dienos, kaip 
ilgiausi amžiai. Pasiilgo ir mėlynojo dan
gaus ir šviesiosios saulutės. Ne tiek švie
siosios saulutės, kiek žalių girių šlamė
jimo.

Ir dėjosi sau galvon jaunasai bernu
žėlis, kad vargely teks jam žūti, gyvam 
pūti, jauna jaunystėje pragaišinti...

Kad žinotų nors berneliai, kad žino
tų nors broleliai, kur jaunasis sėdi, kur 
narsusi skursta, pa 
sunkios vergijos vaduotų

Šviedrį savo menėn, kur susirinkę buvo 
daugel jo bajorų ir karžygių, ir taip 
rūsčiai į jį prakalbėjo:

— Pakarti tave reikėtų, kaip vagį, 
kad netyčiomis užpuolei mano šalį, dau
gel bloga padarei, nesigailėdamas nei 
mažo vaiko, nei silpnos moteriškės...

— Pakarti tu mane ar kitaip nužudy
ti gali, bet aš kareivis, kaip ir tu, ir gė
dą sau užtrauksi, jei kareivį, kaip vagį, 
surištą nužudysi.

Nieko neatsakė į gudrią Šviedrio kal
bą kunigas, tik, suraukęs kaktą ir niau
riai į jį pažvelgęs, prabilo:

— Daugel pagrobė mano šalies žmo
nių, senųjų senelių ir mažųjų vaikų, ta
sai šuo Šarūnas. Žmonės kalba, kad tu 
jo draugas esi. Laisvai leisiu tave namo, 
jei paleis juos visus iš vergijos tavo val
dovas.

— Tiesą kalbi, draugas jisai mano, del 
to aš tau ir pasakysiu, kad jei Šarūnas 
šuo, tai tu ir tavo kareiviai — bailūs 
kiškiai, kurie girių tankumynuose nuo 
jo slapstėsi.

Suriko čia visi, kurie ten buvo, nuo 
jauno iki seniausio, kai išgirdo drąsius 
Šviedrio žodžius. Ėmė kardais barškinti, 
žodžiais jį plūsti, piktais vardais vadinti 
ir šaukė kunigaikščiui, kad baisia baus
me nubaustų vergą, kuris juos taip pa
niekinti išdrįso.

Bet ramiai viso to klausė Šviedrys, lyg 
ir dabon nedėjo.

Rūsčiai į visus pažvelgė kunigas, rūs
čiai ranka pamojo, bet ne tuoj keiksmai 
nutilo, ne greitai jo vyrai nurimo.

— Mes savo kunigo daugiau vengiam, 
nei tavęs tavo karžygiai, — prabilo 
Šviedrys, kai nurimo susirinkę vyrai.

— Kvaila tavo kalba užgaus tik kvai
lą, — atsakė kunigas: — patsai savo kai
liu patyrei, kad šitie kiškiai moka kram
tyti skalikus, ne tik tokius šuniukus, kaip 
tu.. Nekalbėk, vai nekalbėk kvailai, — 
karščiavosi toliau kunigas: — žinok, kad 
mano rankoj esi! Panorėsiu, gyvam kai
lį liepsiu nulupti...

k Žinau, kad jūsų rankoj esu: jūsų 
daugel, o aš vienas ir pavergtas, be gink
lo. Bet veltui mane baidai, kunige: aš 
nieko nebijau.

— Gana kalbėti. Rašyk į savo valdovą, 
teišperka tave, tepaleidžia tuos, kuriuos 
kalaviju pagrobė... Štai žmogus, mokąs 
rašto — jis surašys, ką jam kalbėsi...

— Kalaviju mane paėmėte, kalavijas 
mane tik ir išvaduoti tegali. Ne vergu 
gimiau, kad “pirktu” mane žmonės va
dintų. Jei užmokės tau Šarūnas, tai kala
viju ir gaisrais — už mano vargus. Ne
reikia man tavo žmogaus, kuris rašto 
moka.

— Greičiau dangus apaks, saulė ne
tekės, nei tave kas kalaviju išvaduos iš 
mano nagų. Kad pamilai mano rūsį, tai 
ir tupėk ten, kol apaksi.

Ir liepė kunigas įmesti jį giliausian 
rūsin ir penėti sužiedėjusią duona ir gir
dyti sūriu vandenimi, kaip peni ir girdo 
sunkiausius nusidėjėlius...

IV.
Tarpu tų, kur buvo menėje ir matė 

narsųjį Šviedrį, kur girdėjo, kaip drąsiai 
jis kalbėjo su tos šalies valdovu, buvo ir’ 
pilies tijūno duktė Vanda, daili, jauna, 
aštuoniolikos metų mergužėlė.

Patiko jai narsus bernelis: puikaus 
stuomens, gražaus veido. Ir pagailo ji 
jauno raitelio, kad vienas jisai toli nuo 
artimų, nuo draugų, kurie jį myli, nuo 
savo šalies žmonių, vienas tarpu prieši
ninkų, kurie jo neapkenčia.

Ir ilgai vakarą svajojo ji ir mąstė apie 
bernelį, apie sunkią jo dalelę. Giliai jau
tė vargingą jo buitį....

Ant rytojaus, popiet, tėvui nežinant, 
tylomis nusiuntė jam ir valgio gardesnio 
ir gėrimo saldesnio nuo savo tėvo skob
nių...

Ir taip darydavo dažnai, kiekvieną die-

(Tąsa bus)

linki naujai porai geros klo

įgalbą jam duotų, iš 
duotų...

III.
Ir sužinojo priešininkai, kad ne papra- 

x sto kareivio jų rūsy sėdima, bet didžio 
ir .galingo bajoro sūnaus, artimiausio 
baisiojo Šarūno, Dainavos valdovo, drau
go.

Tada liepė tos šalies kunigas atvesti
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ir abelnai 
kuriais sy- 
tarėmės ir 
d. draugų

draugus Terzus ant ūkės. Drg. 
Terzai turi labai puikią ūkę ir 
draugiški žmonės. Nors dar 
pirmą syk teko ten dalyvauti, 
bet mus puikiai pavaišino ir 
dar gerai apdovanojo su ūkės 
produktais, kad turėjome ką į 
namus parsivežti. Todėl mums 
kelionė ir apšilankyipas visur 
puikiai pavyko ir labai esame 
dėkingos visiems.

M. Alvinienė.

ties jų gyvenime, taipgi, kad 
neužmirštų savo amato, pradė
to jaunomis dienomis, tai yra, 
kad ir ateityje darbuotųsi me
no srityje pagal savo išgalę 
darbo žmonių naudai.. Aš pil
nai pasitikiu, kad jisai tą pa
darys.

Įspūdžiai Iš Clevelandiečių 
Pikniko

Pamatę garsinimą “Vilhyj,” 
kad įvyks clevelandiečių “Vil
nies” naudai piknikas rugp. 9 
d., aš, draugė Smalstienė ir 
mūsų šeimynų, nariai sumanė
me nuvykti į tą pikniką iri pa
simatyti su savo senovės drau
gais ir draugėmis 
visais veikėjais, su 
kiu darbavomės, 
barėmės. Rugp. 8
Smalsčių automobiliu patrau
kėme į rytus ir į pavakarį jau 
buvome Clevelande. Aš . apsi
stojau pas savo sūnų ir marčią 
Valentus pasiviešėti, o Smals
tienė su savo sūnum Lenardu 
apsistojo pas drg. Mundraus- 
kus ant poros dienų paviešėti.

Sekmadienio ryte visi ne
kantriai laukėme popiečio, 
kad tik greičiau nuvykti į pik
niko vietą ir pasikalbėt su pik
niko dalyviais. Laikas, rodos, 
slinko pamažu, bet štai netru
kus pradėjo telefonas skambė
ti ir vienas po kitam šaukė ir 
klausė ar būsime piknike, ži
noma, juk tik mes dėl to atvy
kome, atsakiau.

Piknike buvo labai linksma 
praleisti laikas, nes ką tik pa
tikau ar su kuo kalbėjaus, vi
si buvo pilni draugiškumo ir 
daug gero velijanti žmonės. 
Nors kada sykiu gyvenome ir 
veikėme gal buvau įsipykus ir 
nuobodi visiems, bet dąbar, 
kada atvykau iš kitos koloni
jos, mus priėmė už garbingus 
svečius. Aš gi labai džiaugiuo
si, kad gavau progą dalyvauti 
clevelandiečių piknike. Labai 
esame dėkingos drg. Roman- 
dienei ir Stripeikienei už 
šes ir draugiškumą.

Apie Draugus
Clevelandiečiai žino,

Dr. Simans yra žvaigždė lietu
vių organizacijų veikime. Da
bar jis man aimanavo, kad tu
rėtų labai daug veikimo lietu
vių organizacijose ir komisijo
se, bet pas draugus ir drauges 
stoka pastangų dėl taip reika
lingo darbo. Taipgi tą patį pa
žymėjo drg. Mažanskas, Ro- 
mandai ir kiti įžymesni drau
gai ir draugės. Daugelis pa
vargę nuo dirbtuvės kasdieni
nio darbo, kiti šiaip senatve 
skundžiasi. Todėl veikimas 
neina, kaip turėtų eiti.

Laikui bėgant piknike, kal
bėjausi su labai daugeliu cle
velandiečių, kad net sunku 
būtų paminėti visus. Todėl 
apie vietinius ir nerašysiu 
daug.

Tik noriu pažymėti, kad la
bai smagu ir malonu, kada pa
matai svečių atvykusių iš toli
mesnių kolonijų. Piknike bu
vo iš Bedford drg. Levertienė 
ir Žilinskas, iš Akron 
Braziai ir Baklienė, iš 
field Rubai ir keletas 
kuriais 
bėti.

JOE GATIS,

LDS 201 kuopos narys, Cleve
land, Ohio, tarnauja Dėdės ' 

Šamo armijoje.

Waterbury, Conn

Mūsų Dvi Draugės Gerai 
Dirba

Taipgi turiu paminėti mūsų 
dvi drauges, kurios gerai dir
ba dėl Rusijos ir Chinijos pa- 
gelbai naktinio pikniko. Jos 
pardavė virš 700 įžangos ti- 
kiętų, tur būt netoli 800. Tai
gi tos dvi draugės daug ener
gijos turėjo padėti tiek tikietų 
parduoti — tai yra M. Svinku- 
nienė ir M. Strižauskienė.

Taipgi turiu pasakyti, kad 
tos dvi draugės visur dirba. 
Tai yra nenuilstančios drau
gės. Ypatingai, kada Amerika 
tapo užpulta per fašistines 
valstybes, kada lietuvių komi
tetas susitvėrė gelbėti Ameri
ką, jos visur darbuojasi pagal 
išgalę. Teisybė, randasi ir ke
letas draugų, kurie dirba, bet 
negali susilyginti su tomis 
dviejomis draugėmis.

Jau buvo rašyta, bet ne pro 
šalį bus priminti šį kartą, kad 
viso buvo pagaminta 1,000 
įžangos tikietų dėl minėto pik
niko ir visi išparduoti.

Pasirodo, kad piknikas pil
nai pavyks.

Korespondentas.

“Amerikos studentai be iš
imčių uoliai remiame valdžios 
politiką puolimo ant nacių, ir 
atidarymą antro fronto Euro
poj.

“Aišku, kad ateitis Susijun
gusių Tautų remiasi ant grei
to veikimo parinktu laiku. 
Rugpjūčio mėnesis yra didelių 
nuosprendžių mėnesis.”

Studentų pasisakymas už 
nedelsiantį atidarymą antro 
fronto turi didelės reikšmės, 
nes tas paliečia ne tik vien 
Chicagos universiteto studen
tus, bet paliečia visą mokslei
viją.

Darbo unijos, ypač veik
liausioji dalis, CIO unijos pa
kartotinai pasisakė už uolų 
valdžios politikos rėmimą ir 
už atidarymą antro fronto.

Patsai svarbiausias mėnesis, 
tai šisai. Jeigu dabar neveiks 
Susijungusių Tautų jėgos prieš 
fašistinę Ašį sprendžiamai, 
tai ne tik gali karas ilgai už
sitęsti, bet iš neveiklumo pa
kyla dąug abejonių karą lai
mėti.

Todėl visur reikia pareikšti 
valdžiai pasitikėjimas ir rėmi
mas Roosevelto karo politikos, 
ir pareikšti pageidavimas ant
ro fronto Europoj.

Studentas.

vai-

kad

Pasižvalgius Aplinkui

Korespondentui pavyko su
žinoti, kad žada apsivesti vie
nas jaunuolis meno veikėjas, 
kuris būdamas dar vaiku daly
vavo meno srities parengimuo
se prigulėjo vaikų chorelyj 
Ateities žiedas, paaugęs užė
mė vadovauti Vilijos Chorą ir 
vadovavo gal apie 10 metų. 
Tuomi jaunuoliu 
cas Strižauskas. 
rugpjūčio 29 d., 
D. C., su panele
New Britain, Conn.

Korespondentas nuo savęs

Chicago, III
CHICAGOS UNIVERSITETO 
STUDENTAI REIKALAUJA 

ANTRO FRONTO

nespėjau nei

Vitaitis, 
Middle- 
kitų, su 
pasikal-

Pikniko Eiga 
man atrodė, piknikasKaip 

buvo prirengtas gana tvarkiai 
ir rūpestingai. Apart valgių ir 
gėrimų, buvo surinkta keletas 
gražių dovanų dėl laimėjimo 
nuo Clevelando lietuvių biz
nierių. Tai puikus darbas. Tos 
dovanos buvo išleistos laimėji
mui ir pelnas ėjo dėl laikraš
čio paramos.

Drg. L. Prūseika pasakė ne
ilgą, bet labai įdomią prakal
bą apie dabartinius pasauli
nius įvykius ir reikalingumą 
išreikalauti, kad Alijantai ati
darytų. antrą frontą prieš fa
šistų jėgas. Prakalba visiems 
patiko.

Piknikas būtų buvęs dar 
skaitlingesnis ir pasekminges- 
nis, jeigu nebūtų pradėję lyti. 
Buvo tik pats geriausias laikas 
baliavotij nuo 5 vakare pradė
jo lietus šturmuoti ir sugadino 
visą pikniko eigą, žmonės ne
kantraudami pradėjo skirsty
tis ir važiuoti į namus.

Mes svečiai detroitiečiai pa
buvę porą dienų Clevelande, 
linksmai praleidę laiką, antra
dienį grįžome į namus.

Pakelyje tarpe Toledo ir 
Detroito buvome sustoję pas

yra Kleman-
Jis apsives 
Washington, 

B. Jonaitis iš

Pasiuntė Rezoliuciją Preziden
tui Rooseveltui, Kurioje Išreiš
kia Pageidavimą, kad Nedel

siant Būtų Atidarytas 
Antras Frontas

Chicagos Universiteto stu
dentų grupė, vadovaujama 
Minna Sachs, pirmininko Ka
ro Tarybos ir redaktoriaus 
“Daily Maroon,” priėmė rezo-

Juozas Jonutis Apiplėšė 
Daučiūno Taverną

Išsiblaivęs po apiplėšimo 
Juozas Jonutis užklausė poli
cijos :

“Kaip jūs galėjote mumi su
sekti” ? Deering policijos sto
ties saržentas Patrick atsakė:

“Juk beveik visi jus pažino 
buvę Daučiūno Taverne, kur 
padarėte apiplėšimą.”

Jonutis išsigėrę su žmona— 
jie gyvena 2649 S. Union 
Avė., apiplėšė Daučiūno taver
na, kuri randasi 3301 S. Union 
Avė. Paėmė iš registerio $37.

BUT

Philadelphijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

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

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

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J
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 nuvežti ir parvešti. 
Busai ims po 25c į vieną pusę. AUTOMOBILIAIS važiuokite per Delaware tiltą į 
Camdeną ir Atlantic City keliu privažiavę pirmą Circle po kairiai, sukite į Route 40 
ir važiuokite apie 8 mylias iki privažiuosite St. Mary’s Church, sukit po kairei. Tė- 
mykit iškabas.

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

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



Amerikos Bombanešiai vėl
Bombardavo Vokiečius Sovietų Kariams Medikales 

Pagalbos Piknikas
tuvių draugijų masinis pikni
kas, pagalbai Sovietinių Res-

Amerikos Oficialiai Pranešimai t
Rugpjūčio 29 ir 30 dienomis 

Montelloj, Lietuvių Tautiška
me Parke, yra rengiamas

LONDON, rugp. 24. — Amerikiečių štabas ir anglų 
oriai vyno ministerijos pranešimas sako:

Šį popietį Jungtinių Valstijų armijos didieji bomba- 
nešiai - Lekiančios Tvirtumos (B-17) atakavo vokiečių 
lai vasta tykias Le Trait, arti Rouen (užimtoj Franci jos 
dalyj). Tuos bombanešius lydėjo eskadronai anglų, len
kų ir amerikiečių oro jėgų.

Visos Lekiančios Tvirtumos pasiekė taikinį ir bom
bardavo jį labai aukštai skrisdamos. Viena Lekianti 
Tvirtuma begrįžtant susidūrė su vokiečių orlaiviu, ku
ris ir sužeidė nedidelį skaičių jos įgulos narių. Bet visi 
tie amerikiniai bombanešiai sugrįžo atgal Anglijon.

Talkininkų lėktuvai kovotojai-palydovai sunaikino 
du priešų orlaivius; du mūsų lėktuvai kovotojai nesu
grįžo.

HITLERININKAI PASISTŪMĖ PIRMYN 
STALINGRADO FRONTE IR KAUKAZE

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 25. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas sako:
Mūsų kariuomenė rugp. 24 d. vedė mūšius į pietų ry

tus nuo Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelnikov ir 
srityse Prochladnenski ir į pietus nuo Krasnodaro.

Finliandijos įlankoje mūsų laivai nuskandino' priešų 
transporto laivą 7,000 tonų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikov eina kautynės tarp 
sovietinės kariuomenės ir daugelio vokiečių tankų ir 
pėstininkų, kurie įvarė kylį į Sovietų pozicijas. Tapo 
sunaikinta 11 priešų tankų ir užmušta bent 300 jų ka
rių.

Į pietus nuo Krasnodaro vokiečiai sutelkė dideles sa
vo jėgas viename sektoriuje ir pastūmė Sovietų ka
riuomenę atgal. Viename sektoriuje šio fronto buvo už
mušta 150 vokiečių.

Prochladnenski srityje Sovietų kariuomenė vedė 
apsigynimo mūšius su priešų tankais ir motorizuotais 
pėstininkais.

Kletskaja srityje mūsų kariuomenė darė veiklius žy
gius. Ypač įnirtę mūšiai siautė prieš tuos priešų tan
kus ir mechanizuotus pėstininkus, kurie perėjo į ryti
nį Dono upės krantą.

MASKVA, rugp. 24. — Sovietų Žinių Biuras šiandien, 
tarp kitko, padavė tokias žinias:

Kletskaja srityje raudonarmiečiai naktį įsiveržė į vie
ną priešų poziciją. Durtuvais ir rankinėmis granatomis 
jie nušlavė daugiau kaip 100 hitlerininkų ir sunaikino 
jų bevielinio telegrafo stotį, vieną šarvuotą automo
bilį ir tam tikrą skaičių trokų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo priešai, subūrę dide
lį skaičių tankų viename sektoriuje, įvarė kylį į prieki
nes Sovietų linijas. Mūsų kariuomenė vedė įkaitusius 
mūšius prieš tą priešų grupę. Sovietinių tankų būrys 
kirto smūgį priešams į šoną ir sunaikino septynis vo
kiečių tankus ir užmušė virš 200 hitlerininkų. Kautynė
se dėl vienos apgyventos vietos mūsų pėstininkai sumu
šė ii’ nuvijo batalioną rumunų pėstininkų.

Į pietų rytus nuo Piatigorsko mūsų kariuomenės da
liniai viename sektoriuje pasitraukė į naują apsigyni
mo poziciją, po atkaklių mūšių su priešais.

Į pietų rytus nuo Krasnodaro sovietinė artilerija iš
blaškė susibūrimą priešų tankų ir mechanizuotų pėsti
ninkų; užmušė daugiau kaip 150 vokiečių kareivių ir 
oficierių ir sunaikino aštuonis jų tankus, 30 trokų ir 
15 vežimų su amunicija.

Šiaurvakariniame fronte dvi grupės mūsų bombane- 
šių atakavo priešų orlaivių stovyklas, kur sunaikino 
tris vokiečių lėktuvus, šeši sovietiniai atakos lėktuvai 
sunaikino 10 vokiečių orlaivių kitoje jų lėktuvų stovyk
loje. Per kautynes ore buvo nušauta žemyn vienas vo
kiečių orlaivis. Sovietiniai orlaiviai neturėjo jokių nuo-, 
stolių.

Mass, valstijos pažangiųjų lie-

Easton, Pa.
(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 

daro mankštas ir pratimus. 
Paklausiau viršylos-sardžento, 
ar galiu paveikslą nutraukt? 
šypsodamasis atsake, “nevalia, 
neteksi aparato-kameros, už
drausta turėt aparatą ant 
bordvoko ir byčiaus.”

Manoma, kad ateinantį mė
nesį bus ten sutraukta kariuo
menės iki 60 tūkstančių, o 
septynių mylių bordvokas bus 
uždarytas dėl publikos. Tokia 
kariuomenės stovykla atnešė 
laimę dėl Atlantic City biznie
rių, nes suvažiuoja kareivių gi
minės, draugai ir šiaip sau 
vasarotojai, smalsuoliai ir 
žiopsotojai. Visi jie padaro 
gerą biznį visiem. Ypač prie 
valgyklų laike vakarienės kar
tais prisieina stot į eilę ir pa
laukt pusvalandį, pwol gausi 
stalą.

Ant bordvoko yra naujai 
įtaisyta šalia Steel Pier, Flori
da Estate Exhibit (paroda). 
Duoda koncertus ir rodo ju- 
džius. Viskas už dyką.

Kiek toliau ant bordvoko II. 
J. Heinz Co. duoda šaunioj sa
lėj kepimo ir virimo pamokas 
ir šiaip koncertus ir judžius, o 
ir visokias informacijas. Irgi 
viskas už dyką. Darbininkai, 
kad ir su mažai pinigų, gali 
praleist smagiai vakacijų lai
kus, ir kartu pamatyt daug 
įdomybių ir dalį mūsų šalies 
armijos.

Atlantic City žiemos laiku 
turi 64,000 gyventojų. Bet 
kuomet ateina vasara, tai gy
ventojų skaičius pašoksta iki 
pusės milijono, ir biznieriam 
atsidaro rugiapjūtė. Jūrų van
duo švarus, ant byčiaus tūks
tančiai žmonių maudosi. Sar
gyba patruliuoja visur ant jū
rų ir ore. žiburiai nuo jūrų vi
sai užtemdyti, šiaip kiti žibu
riai — mėlynos mažos lempu
tės, bet bizniui tas nekenkia.

V. J. Stankus.

publikų kariams, esantiems 
mirtinoje kovoje su niekšin
giausiu žmonijos priešu už

sušęl^jmu ir pagalba savoj 
gimtiniųi kraštų:/difes lietuviai 
negalime sušelpti okupuotos 
Lietuvos lietuvių, bet mes tie
sioginiai ar netiesioginiai šel
piame savo brolius lietuvius, 
šelpdami Sovietų Sąjungą. 
Nes, viena, Sovietų Sąjungoj

Naciai Arčiau Kaip 40 
Mylių nuo Stalingrado

—————————R t

Maskva, rugp. 25. — Vo
kiečiai su daugybe tankų ir 
orlaivių prasiveržė tolyn į 
rytus nuo Dono upės alkū
nės ir pasiekė punktus ar
čiaus, kaip už 40 mylių nuo 
Stalingrado. Nors sovietinė 
kariuomenė žūt-butiniai ko
voja, bet priešai su daug di
desnėmis mechanizuotomis 
jėgomis šiek tiek pasivaro 
pirmyn ir vis rimčiau grū
moja Stalingradui.

Vokiečių orlaiviai nulei
do žemyn šimtus parašiuti- 
stų į sovietinių linijų užnu- 
garę Stalingrado ir Kauka
zo frontuose.

AMERIKIEČIŲ SMŪGIAI 
JAPONAMS

Washington, rugp. 25.— 
Praeitą sekmadienį, pradė
jus japonams atakuot ame
rikiečius Saliamono salose, 
pirmame mūšyje tapo nu
kirsta žemyn 21-nas priešų 
orlaivis. Amerikiečiai turė
jo tik mažų nuostolių ore.

Naujausiomis žiniomis, 
dabartiniame mūšyje ties 
Saliamono salomis ameri
kiečiai sunkiai sužalojo ke
lis japonų šarvuotlaivius, 
neskaitant kitų jų karinių 
laivų.

Chungking. —Chinija at
sišaukė į talkininkus, kad 
dabar užpultų japonus, ku
riuos chinai atmetė atgal 
dar keliose vietose.

PRANEŠIMAI 
Iš KITUR

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 27 d., 8 v. v. Prašome 
narių dalyvauti šiame susirinkime 
ir kurie neužsimokėjote duoklių, 
atėję užsimokėkite. Bus salėje, 376 
Broadway. — G. Lekas, rašt.

(200-201)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD_ 141 kp. susirinkimas

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
1 10 vai. ryto, 143 Pierce St. Visi na- 

1 riai dalyvaukite, susirinkime. Kaip 
1 žinote, “Laisvės” piknikas arti, rei
kės daug darbininkų. Taipgi turime 
ir kitų reikalų svarstyti. — L. Tu- 
reikis. (200-202)

SO. BOSTON, MASS.
Liet. Progresyvių Tarybos, Bos

tono Skyriaus, susirinkimas įvyks 
šeštadienį, rugpjūčio 29 d., 8 v. v., 
376 Broadway. Vasara baigiasi, ru
duo arti. Aptarimų daug yra. Pra
šome draugus iš Cambridge, 
Somerville, Brighton ir Dorchester 
dalyvauti. Atsivežkite ir naujų na
rių prirašyti prie Tarybos. — M. 
Kazlauskas, Sekr. (200-202)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, rugpjūčio 28 d., 7:30 
v. v., Jurginės Salėje, 180 New 
York Avė. Visi nariai būkite susi
rinkime, nes yra svarbių reikalų 
aptarti. — V. J. Kasparas, Sekr.

(200-202)

laisvą pasaulį. Kiekvienas pa
žangus lietuvis bei kiekvienas, 
kuriam iš tikrųjų rūpi sumu
šimas ir visiškas sunaikinimas 
tautžudiško fašistinio siaubo, 
būtinai privalo dėti visas pa
stangas būti šiame piknike ir 
nors dalinai prisidėti prie tos 
kovos.

Mūsų gimtinė šalis, mūsų 
tėviškė Lietuva vaitoja po nie
kingo, plėšraus fašisto padu. 
Mūsų tėveliai, motinėlės, bro
liai ir seselės yra be jokios 
kaltės žudomi, niekinami ir į 
vergus verčiami. Mūsų kalba 
ir kultūrinės įstaigos sistema- 
čiai naikinamos. Mūsų tėvų 
sodybos atiduodamos niekšin
giausių Hitlerio galvažudžių 
nuosavybėn. Ir tas darosi ne 
tik Lietuvoje, bet kiekvienoje 
šalyje, kur tik fašistinė koja 
įžengia.

Mūsų pasirinktoji naujoji 
tėvynė Jungtinės Valstijos 
taipgi kariauja prieš tą patį 
fašistinį siaubą sykiu su Brita
nija, Chinija, Sovietų Sąjunga 
ir kitomis tautomis, bet kol 
kas mes dar palyginamai ne 
tiek daug nukentėjome, kada 
Chinija, Britanija, Sovietų Są
junga ir kitos tautos jau pa
nešė milžiniškus materialius ir 
gyvybinius nuostolius. Iš tų 
visų, Sovietų Sąjunga nukentė
jo daugiausia, nes Hitlerio ri
tamas fašistinis kamuolys, su 
pagalba daugelio Europos ša
lių Kvislingų, priskaitant ir 
mūsų lietuviškus Kvislingus, 
risdamasis po visą Europą, au
go, stiprėjo ir sukuopęs savy
je visos Europos ginklus ir 
gaminimo priemones, metėsi 
ant Sovietų Sąjungos, sunai
kindamas, sugriaudamas dau
gelio milionų žmonių gyveni
mą, paversdamas didžiausius 
plotus šalies į pusiau tyrus. 
Vienok Sovietų Sąjungos žmo
nės, seni ir jauni, vyrai ir 
moterys, visi, kaip vienas, pa
plūdę ašarose, kraujuje ir 
prakaite, kariauja, muša ir 
naikina niekingą, sužvėrėjusį 
priešą, pasinešusį pavergti vi
so pasaulio žmoniją.

Visos kariaujančios prieš- 
fašistinės šalys turi Ameriko
je komitetus, kurie rūpinasi

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokiij 
deginimai kūnų, 300 

............. $1.25 
mėnesį ir 

. 10c

Maskva, rugp. 25. — So
vietų orlaiviai ir kariniai 
laivai nuskandino dar du 
nacių transporto laivus, vie
ną 7,000 tonų, kitą 6,000 to
ną.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 
varo laukan akmenėlius, pakelis 60c

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

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

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c 
Ta pati gražiais celuloido viršais

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

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

paveikslais ..  50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

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

Istorija, Ali-Baba ir 40 Razbai- 
ninkų ...................................... !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS 
834 DEAN ST.. 

SPENCERPORT, N. Y.

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

randasi labai daug nuo karo 
pabėgusių lietuvių, kita, daug 
Lietuvos kariuomenės dalinių 
kariauja rusų fronte prieš fa
šistus ; ir, trečia, Sovietų Są
junga yra mūsų talkininke, 
kuri, kariaudama už savo rei
kalus, sykiu kariauja ir už 
mūsų reikalus.

Tad, vietoj važiuoti į pa
jūrį ar kur kitur, pasistengki- 
te būtinai atvažiuoti į šį pikni
ką. Čia pasilinksminsite ir 
gerą darbą atliksite. Bus gra
ži programa ir vakare bus ro
domi judami paveikslai — 
“Our Russian Front,” ir kiti.

Zavis.

.užmokėtos ~ kareiviams-duok
les? . ■ '*

Todėl visi nariai būtinai tu
ri dalyvauti ateinančiame su
sirinkime ir spręsti šį svarbų 
klausimą. Bus sveikiau kuopai 
ir visam LDS, kada visi nariai 
padarys tarimą, nebus užmeti
mų.

O. Zdaniene, Sekr.

I’enkta^Tuslapis

Juozas\Patalkis. r- ;
" žinoma, gal ir -daugiau lie

tuvių išvyko Dėdės Šamo ka
riuomenėn, vienok nebeteko 
visų sužinoti.

Virš minėtiems būsiantiems 
Dėdės Šamo kareiviams vėlinu 
geriausio pasisekimo nusukti 
priešams sprandą ir sugrįžti 
sveikiems.

Wilkes-Barre, Pa.
LDS 7 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks rugsėjo (Sept.) 
13 d., 1942 m., 10 vai. ryte, 
Progresyvių Kliubo Svetainėj, 
325 E. Market St. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti, nes 
yra svarbus reikalas apsvars
tyti LDS 6-tam seime padary
tas tarimas užmokėti karei
viams duokles. Bet kaip? Pa
likta kiekvienai kuopai, kuo
pų nariams visuotinu balsavi
mu išspręsti; ar pasikelti sau 
mokestis 10c. į mėnesį sudary
mui to fondo, iš kurio būtų

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tol, STagg 2-0783
NIGHT—HAveineyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-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. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave. 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Elizabeth, N. J
Išvyko į kariuomenę šie lie

tuviai :
Adv. Jonas A. Petrikas
Jurgis Kazlauskas

S. Baltutis susižeidė darbe. 
Susižeidė ranką ir neteko vie
no piršto.

Gilios užuojautos drg. S. 
Baltučiui šioje nelaimėje.

Ukrinas.

PENKTAS METINIS

PIKNIKAS
DAINOS - ŠOKIAI

—Rengiamas—

N. J. Lietuvių Radijo Valandos
VEDĖJAS JUOZAS RATKUS 

Girdžiama Sekmadienio rytais 8-tą valandą 
per Station WHOM 1480 kiloc.

įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio (August) 30 dieną

Pradžia 1-mą vai. po pietų JžANGA TIK 35c.

PARK CASINO
Wood and Mitchell Avės. Linden, N. J.

Muzika bus A. Pavydįs ir jo RADIJO ORKESTRĄ
KELRODIS: Iš Newarko, važiuokite Highway 25 iki Wood 

Ave., Linden, ir sekite Pikniko iškabas.
BUŠU: Imkite Bušą No. 62 (Perth Amboy) nuo Broad St., 

Newark. Išlipkite ant Edgar Road ir Wood Ave. Lindene, ir eiki
te iki Stimson Ave. Paskui eikite Stimson Ave. iki Mitchell Ave. 
ir rasite Park Casino.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SflOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

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

»

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
17-fowel Precidon move
ment ... $33.75

MERCEDES ... 14 let 
colio! yellow gold case, 
!7-|ewel Prechion move
ment .... $-42.50

Krautuvėje yra 
didelbi paeirin- 
kimae ! a i k ro
džių, 1 a ik r ©dė
lių, deimantiniu 
žiedų, aukeiniq 
ir e i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums rcikalin-

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y<701 GRAND ST

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanok

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

VERI-THIN AIRWAY ... Pink BOSITE 

or yellow gold filled cere wWk PATENKINTI 

Guildite back. 15 jewel* . $29.71

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.

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



Šeštas Puslapis '

Ruošiasi Ambulanso 
Iškilmėms

Kur susitiksi būrelį lietuvių, 
ten išgirsi kalbantis, kad Šį 
sekmadienį eis iškilmėsna. 
Kur? Kelio galas, kaip atro
do, visų bus vienodas — 1 Li- 
tuanica Aikštelę, priešais Pi
liečių Kliubą, kur įvyks Brook
lyn© Lietuvių Draugijų nu
pirkto ambulanso atidavimas 
Raudonajam Kryžiui.

Iškilmės prasidės lygiai 2 
vai. po pietų, su prakalbu ir 
dainų programa, dalyvaujant 
ir Raudonojo Kryžiaus atsto
vams.

Beje, šeštadienį bus kraujo 
davimas toje pat apylinkėje. 
Virš 40 asmenų jau susirašė iš 
anksto, kiti dar priduoda savo 
vardus su pažadu ateiti duoti 
kraujo. Vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau. Užsirašiusiern 
iš anksto žadama pranešti į 
namus. G-s.

Amerikos Darbo Parti 
ja Išstatė Nepriklau

somą Sleitą

Darbo Partijos Nominalas 
Rems Roose veltą

Dean Alfange, Naujosios 
Dalybos ir karo rėmimo demo
kratas, priėmė Darbo Partijos 
nominaciją į gubernatorius. 
Jis pareiškė, jog priima kandi
datūrą dėlto, kad nominavi- 
mas per demokratus Bennetto 
ir per republikonus Dewey 
“palieka eilinius narius ir libe
rališkus balsuotojus be kandi
dato, ant kurio jie galėtų ga
lutinai atsidėti, kad jis seks 
prezidento Roosevelto vadovy
bę.“

Alfange veikia eilėje civili
nių karui remti ir šelpti parei
gų. Sakoma, kad jis atsisakęs 
priimti demokratų nominaciją 
į kongresmanus iš 17-to d’S- 
trikto, New Yorke, dėlto, kad 
ten kandidatavo republikonų 
ir darbiečių remiamas kong- 
resmanas Joseph Baldwin, 
Roosevelto rėmėjas. Jis pareiš
kęs, kad Baldwino balsavimo 
rekordas 4 
savo, kaip 
savęs, tad 
išstoti.“

yra geras. Jis bal- 
kad aš būčiau bal
as negaliu prieš jį

Amerikos Darbo Partija sa
vo nominacinėj konvencijoj 
rugpjūčio 22-rą, Hotel Capi
tol, paskelbė savo nepriklau
somą sleitą kandidatų į valsti
jos viršininkus.

Kandidatu į gubernatorius 
nominuotas Dean Alfange, 
naujadalybinis d e m okratas, 
New Yorko advokatas.

Į gubernatoriaus pavaduo
tojus — Charles Poletti, da
bartinis, buvęs nominuotas ir 
demokratų partijos tikietu.

Į prokurorus — Alexander 
Kahn (numatoma, kad ši kan
didatūra tik laikina, būsianti 
ištraukta paramai kito kahdi- 
dato, dėl kurio dar tariamasi).

Į kontrolierius - iždininkus 
— Joseph V. O’Leary, dabar
tinis, Darbo Partijos narys ir 
demokratų nominuotas.

Į kongresmanus nuo visos 
valstijos — at-large — Mrs. 
Flora D. Johnson iš Syracuse 
ir dabartinis kongresmanas 
Matthew J. Merritt, demokra
tas.

Darbo Partija būtų nesta
čiusi savo atskiro kandidato į 
gubernatorius, jeigu demokra
tai būtų išstatę remtiną kandi
datą, uolų karo laimėjimo ša
lininką. Bet demokratų viršy- 
lai Farley užsispyrus pastatyti 
ant savo, išstačius Bennett’ą, 
kuris buvo žinomas, kaipo 
darbiečiams neremtinas, dar- 
biečiai pareiškė, kad jie dar
buosis visomis išgalėmis su
mušti Bennett’ą rinkimuose.

Išstatymu kandidatu į gu
bernatorius Demokratų Parti
jos nario, taipgi parėmimu ki
tų kelių demokratų išstatytų 
kandidatų, kurie yra darbie
čiams remtini, kaipo šalies vie
ningumo ir karo laimėjimo ša
lininkai, darbieeiai duoda pro
gą balsuoti tiems demokra
tams, kurie, išstačius Bennett, 
buvo likęsi be kandidato.

Darbo Partija taipgi atsisa- 
l ks remti Dewey, kuris, buvo 

numatoma, būsiąs nominuotas 
Republikonų Partijos kandida
tu. Republikonų Partijos kon
vencija prasidėjo rugpjūčio 
24-tą, Saratoga Springs, N. Y.

Dr. Counts, naujas Darbo 
Partijos valstijos pirmininkas, 
savo prakalboj konvencijai at
žymėjo, kad Darbo Partija li
kosi “paskutine Naujosios 
Dalybos tvirtuma New Yorko 
valstijoj” ir prezidento Roose- 
elto vėliavos nešėja. Dėlto, 
kė jis, ji privalo duoti tokį 

:andidatą, “kurį masės libera- 
ų Naujosios Dalybos 

suotojų galėtų remti be 
mės ar gėdos.”

bal- 
bai-

sto
ties paskirta vienas skraidan
tis ambulansas.

Prie LaGuardia orlaivių

pareiškime spau-Viešame
dai Alfange pažada:

“Kaipo Naujosios Dalybos 
demokratas aš norėjau, kad 
senatorius Mead būtų demo
kratų nominatu. Aš priėmiau 
Amerikos Darbo Partijos no
minaciją į gubernatorius dėlto, 
kad parinktasis demokratų 
valstijinės konvencijos ir nu
matomasis parinktinis republi- 
konų konvencijos palieka eili
nius narius ir liberališkus bal
suotojus be kandidato, ant ku
rio jie galėtų galutinai atsidė-

ti, kad jis seks prezidento 
Roosevelto vadovybę.

“Demokratų o r g anizacija 
New Yorko valstijoj pasirinko 
vėliavą, kuri yra skirtinga nuo 
viršutinės vadovybės Demo
kratų Partijos. Amerikos Dar
bo Partija dabar yra vieninte
lė partija New Yorko valsti
joj, kuri atstovauja Naujosios 
D a 1 y b os d e m o k r a t i j ą.

“šioje kampanijoje yra trys 
svarbiausi klausimai:

“1. Pilnas ir besąlyginis rė
mimas Nacionalio Karo pa
stangų iš New Yorko valstijos.

“2. Išsaugojimas socialių at- 
siekimų, įgytų prie gubernato
rių Smith o, Roosevelto ir Leh- 
mano.

“3. Išvystymas rasinės ir re
liginės tolerancijos, kuri viena 
gali būti pamatu nacionaliam 
vieningumui ir teisėtai ir pa
stoviai taikai.

“Ir dar galiu dadėti, yra 
ketvirtas klausimas — išvys
tymas vadovybės 
įvykdyti keturias 
nančioje taikoje.

“Aš einu šion 
įsitikinęs, kad aš
turiu ką nors savo pusėj, ko 
neturi nė katras iš mano opo
nentų — turiu įsitikinimą ir 
tikėjimą į didį tikslą, ir aš ti
kiu, jog New Yorko valstijoj 
randasi gana žmonių su pana
šiais įsitikinimais, kuriem di
dieji mode miško pasaulio 
klausimai ką nors reiškia, ir 
kurie eis su manim. Aš manau, 
jog yra gana žmonių, kurie 
stos su manim atsukdami nu
garą senajai gvardijai.“

ir direkcijos 
laisves atei-

k am p an i j on 
laimėsiu. Aš

Komunistai Ruošiasi 
Konvencijai

Kafeterininkai Gavo 
Naują Kontraktą

Paskutinė iš šios valstijos 
nominacinių konvencijų, kuri 
taip pat nemažiau rūpi sekan
tiems politiką, bus Komunistų 
Partijos konvencija. Ji įvyks šį 
šeštadienį ir sekmadienį, Man
hattan Center, 34th St. ir 8th 
Ave., New Yorke.

J Komunistų Partiją atkreip
tos politinės akys ne tiek dėl 
jos skaitlingumo, kiek dėl to, 
kad ji, kaipo jauna ir kovinga 
partija, ginanti liaudies reika
lus, turi didelę veiklumo ir įti
kinimo jėgą, galinčią pasukti 
šimtus tūkstančių balsų vienon 
ar kiton pusėn. Pavyzdin, 
1938 m., gubernatoriaus rinki
muose Lehmanas buvo išrink
tas tik 65,000 balsų didžiuma, 
o komunistų kandidatas į kon- 
gresmanus nuo visos valstijos 
(at-large) gavo 106,000 balsų. 
Kadangi komunistai kandida
to į gubernatorius nestatė, tad 
daug tų balsų teko Lehmanui.

Šių metų rinkimuose, kurie, 
vaduojantis jau paskelbtomis 
demokratų, darbiečių ir repub- 
likonų nominacijomis, bus tri
kampiai, partijų 
vadams juo labiau
darys komunistai, šiemet 
dar daugiau galimybės, 
komunistų balsai gali būti 
sveriamąja jėga.

politiniams 
rūpi, ką 

yra 
kad 
per-

Pametė Dvynukus
Tūlas tėvas, Bellevue ligoni

nės buildinge paprašęs nepa
žįstamas moteris padaboti jo 
dvynukus, kol jis 
žmoną, nesugrįžo, 
-paduoti prieglaudon.

Raštelyje sako:
pas jus iki mano sąlygos page
rės.“

aplankys
Kūdikiai

“Palieku

Trečia'd., Rugpjūčio 26, 194Ž

žvaigždė

Brooklyn, N. Y.

7

Pritaiko
AKINIUS

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

NOTARY
PUBLIC

Nakčia iš trečiadienio į ket
virtadienį užsikūrė 4 gaisrai 
4 blokų plote Bushwick sek
cijoj. Jieškoma padegėjų.

Raudonajam 
kuris gelbsti karei- 

nukentėjusiems kare.
Jo žmona

Jogasč Marčiukienė.

Federalis Samdymo Biuras 
skelbia, kad New Yorko vals
tijos aukštojoj srityje bėgiu 
sekamų kelių mėnesių reikėsią 
170,000 moterų darbininkių.

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

Garsusis Sovietų Sąjungos kompozitorius ir pianistas 
Dimitri Šostakovičius, skambina valca iš ‘ Auksiniai 
Kalnai.” Filmą dabar rodoma Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., greta paskelbusio judžio “Tai Yra Priešas, 
kuris rodoma jau 8-ta savaitė.

Hotel Edison, New Yorko, 
įrengė kambarį, kurį be mo- 
kesties užleis Civilinio Apsigy
nimo liuosnorių biznio mitin
gams, kaipo auką tam darbui.

* LIETUVIŠKA ★

B

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

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

“Tai Yra Priešas” Jau 
Pradėjo 8 Savaitę

Petro Marcinkų 
Atminčiai

Rugpjūčio 23-čią sukako 
vieni metai, kai Petras Mar- 
čiukas atsiskyrė iš gyvųjų tar
po. Nors jis neturėjo daug 
progos dalyvauti darbininkiš
kuose veikimuose dėl aplinky- 
bių-sveikatos, bet jis buvo at
jaučiantis ir didžiai trokštan
tis darbininkų klasės žmonėms 
gerovės, kad sukriušintų ne
naudėlį fašizmą ir sulauktų 
ramesnio gyvenimo, kaip So
vietų Sąjungos žmonės, kad 
buvo susikūrę. Tad jo vardan 
aukoju Rusijos 
Kryžiui, 
viam,

Su pradėjimu 8-tos savaitės 
rugpjūčio 21 -mą, naujausia 
Sovietų filmą “Tai Yra Prie
šas,“ Stanley Teatre, 7th Avė. 
ir 42nd St., New Yorke, pada
rė naują Sovietų filmų lanky
mo rekordą — turėta tiek lan
kytojų, kiek turėjo pirmesnė 
rekordinė Sovietų filmą “Mer
gina Iš Leningrado“ per 11 sa
vaičių jos rodymo tame teat
re.

Toj pat programoj rodoma 
garsusis Sovietų pianistas - 
kompozitorius šostakovičius 
skambinant valcą iš kūginio 
“Aukso Kalnai.“

Viešbutis Duos Vietos 
Li»’osncriy Darbui

SKELBKITĖS LAISVĖJE
Agatha Masai, 77 m. amž., 

mirė rugpjūčio 22 d., namuo
se, 25-31 — 43rd St., Long 
Island City, L. I. Laidotuvės 
įvyks rugpjūčio 26 d., Kalva
rijos kapinėse. Kūnas pašarvo

tas namuose. Laidotuvių parei
gom rūpinasi grab oriu s J.

Aktorė Užsimušė
Radijo ir scenos 

aktorė Linda Lee, 27 m., užsi
mušė nušokus ar nukritus iš 
7-to aukšto apartmento 100 
Central Park South, New Yor
ke. Policija tyrinėja, ar nebus 
buvus išstumta pro langą.

TELEPHONE
STAGG 2-5043

Nauju kontraktu, kuris pa
sirašyta pereitą pirmadienį 
Kafeterijų Darbininkų Unijos 
Lokalo 302, AFL, ir organi
zuotų restauranų savininkų, 
darbininkai gauna generalį al
gų pakėlimą po 3 dolerius per 
savaitę. Taipgi į s t e igiama 
bendri savininkų ir darbininkų 
komitetai akstinti karo prog
ramai ir prižiūrėti, kad nebū
tų eikvojimo, bet kad ir taupy
mas nebūtų vedamas blogini
mu maisto.

Tarp kitų kontrakto provi- 
zijų yra įrašyta sutikimas pra
šalinti iš industrijos diskrimi
naciją dėl rasės, spalvos ar ti
kėjimo. Taipgi mokėti tokią 
pat algą moterims, užiman
čioms kariuomenėn išeinančių 
vyrų vietas.

Kontraktas paliečia 8,000 
darbininkų, esančių 141 kafe- 
terijoj, priklausančiose prie 
Affiliated Restauranteurs, Ine. 
Buvo užgirtas darbininkų re
ferendumu.

Pakeičiant galinį ratą pasly
dus jack’iui, automobilis mir
tinai nuspaudė paštininką Ro
bert Lyons, 45 m., jo gara- 
džiuje, Springfield, L. L

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)

Long Island žuvininkai šie
met pagauna daugiau ir įvai
resnių žuvų. Spėjama, kad ne
ramumai jūrose iš priežasties 
karo veja žuvis į kraštus. Kas 
galėjo manyti, kad jūrų gel
mių gyventojus galėtų pasiek
ti karas?

REIKALAVIMAI
Reikalingas prižiūrėtojas (Jani

tor) prie 25 apartmentų namo, ga
ru šildomi kambariai. Gaus penkis 
kambarius ir algą. Kreipkitės pas 
Nathan, 195 Vernon Ave., Brook
lyn, N. Y. Galite rytais arba vaka
rais telefonuoti Evergreen 8-5316.

(200-202)

Rheingold Extra Dry Alus g 
Didelis pasirinkimas visokių g

Vynų ir Degtinės 8
Importuotų ir Vietinių 8

Kasdien Turime g 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ | 

JOSEPH~ŽEIDAT g
Savininkas S

411 Grand St. Brooklyn g

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

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

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. GLenmore 5-6191

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

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

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

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga rtiO

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

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

Brooklyn, N. Y.
Tęl. EVergreen 4-9508

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
Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

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

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

anglių pristatymas į miestus

Fru-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

Štai Geriausias Alus Brooklyne 
“Presas-
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