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Washingtone reiškiama di
delio nepasitenkinimo neang- 
liškąja Amerikos spauda, — 
spauda, kurią kiti vadina sve- 
timkalbiška (foreign lang
uage press). Tasai nepasiten
kinimas reiškiamas aukštes
niuose vyriausybės rateliuose. 
Yra nuomonių, kad visą ne- 
angliškąją spaudą reikėtų ka
ro metui uždaryti. Kiti mano, 
ją reikėtų labiau suvaržyti: 
turėtų būti spausdinami verti
mai tuose pačiuose laikraš
čiuos, — sakysim, viena ko- 
lumna lietuviškai, o kita ang
liškai !

šitie faktai paaiškėjo per
eitą antradienį įvykusiame 
neangliškųjų laikraščių redak
torių susiėjime, kuris įvyko 
Roosevelto viešbutyj, New 
Yorke.

IŠ lietuvių tame susiėjime 
dalyvavo dr. Vinikas nuo “Tė
vynės,” p. Laučka nuo “Ame
rikos” ir šitų žodžių rašyto
jas — nuo “Laisvės.”

Tame susiėjime dalyvavo iš 
Office of War Information 
atstovai. Mr. Alan Cranston, 
viršininkas n e a n g 1 i škosios 
spaudos skyriaus (Chief of 
Foreign Language Division) 
sakė kalbą — išsamią kalbą 
apie mūsų spaudos vaidmenį 
karo metu. Mr. Cranston nė
ra vienas tų, kurie siūlo vir
šui paminėtąsias priemones 
klausimui išrišti. Ne! Mr. 
Cranston ir jo sandarbininkas 
Mr. Carr ragina neangliško- 
sios spaudos redaktorius ir lei
dėjus “išvalyti savo namus.” 
Jis ragina juos apvalyti spau
dą nuo pro-naciškos propagan
dos. Jis ragina visą neangliš- 
kąją spaudą karo metu spaus
dinti tik tokius raštus, kurie 
vienija žmones karui laimėti, 
bet ne tokius, kurie skirsto 
žmones į grupes. Priešingai, 
bus bloga!
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Mūšių Pasėkos ties Saliamo
no Salomis Iki Šiol Ėjo 

Amerikiečių Varniai
Amerikos Oficialiai Pranešimai

STALINGRADO FRONTE
SOVIETAI ATMUŠĖ VISAS

HITLERININKŲ ATAKAS
Bet Kaukaze Didėja Pavojus Sovietam

Raudonarmiečiai Išlaisvino 
Nuo Priešų Tris Miestus ir 
607 Kitas Apgyventas Vietas

>^-Btry>Qloga! . . .
Ir šį (Hph>mat)šką įspėjimą 

privalo imti dėmesin kiekvie
nas leidėjas ir kiekvienas re
daktorius. Jį privalo imti rim
tai ne tik profašistiški laikraš
čiai, spausdinami vokiečių, ita
lų, vengrų, bulgarų, rumunų ir 
suomių — tas tautybes Mr. 
Cranston įvardino, — bet ir 
tam tikros rūšies lietuvių kal
boje leidžiami laikraščiai, tar
naują ne Amerikai, bet fašisti
nei Ašiai!

Nuolatinis spausdinimas 
šmeižtų ant Tarybų Sąjungos
— didžiausios Amerikos talki
ninkės, — betarpiškas spaus
dinimas iŠ Hitlerio leidžiamų 
laikraščių “Ostlande” “žinių”
— nėra leistinas!

WASHINGTON, rugp. 26. — Jungtinių Valstijų lai- 
vynas šiandien išleido tokį pranešimą:

Pietinis Ramusis Vandenynas:
Dar negalima apskaičiuot pasėkas jūrių mūšio, kuris 

tebėra vedamas Saliamono salų srityj, bet iki šiol gauti 
pranešimai rodo, kad mūsų jėgos Guadalcanal saloje 
atlaiko savo pozicijas prieš stiprias ir smarkias japonų 
atakas ir kiekvienu žygiu padare didelhj nuostolių ata
kuojančioms priešų jėgoms.

Kuomet priešų karo laivai bombardavo Guadalcanal 
salą naktį rugp. 23-24 (apie ką jau buvo pranešta), 
mūsų orlaiviai smigikai sužalojo vieną japonų naikin
tuvą.

Jungtinių Valstijų laivyno ir marininkų orlaiviai iš 
Guadalcanal salos atakavo būrį japonų transporto lai
vų, šarvuotlaivių ir naikintuvų, kurie iš šiaurių pusės 
artinosi prie tos salos rugp. 24 d. Apart japonų šar
vuotlaivio, kuris, kaip pirmiau pranešta, degė, dar ame
rikiniai orlaiviai padegė vieną priešų naikintuvą ir ke
turis kitus laivus, kuriuos ir paliko degančius.

Japonai pasitraukdami atgal, paliko vieną savo tran
sporto laivą, kuris, kaip pranešta, buvo sužalotas.

ŠAUNIAI PASIŽYMĖJO AMERIKOS LĖKTUVAI
Mūsų/lėktuvai kovotojai, veikią iš savo stovyklų 

Guadalcanal saloje, labai atsižymėjo. Jie, kaip jau pir
miau pranešta, pastojo kelią dideliam priešų orlaivių 
būriui, skridusiam atakuot Guadalcanal rugp. 23 d. 
Dvidešimt vienas japonų orlaivis buvo nušautas žemyn. 
Mes praradome tik tris savo lėktuvus.

Rugp. 25 d. šešiolika dvimotorinių Japonijos bomba- 
nešių, lydimi dvylikos Zero lėktuvų kovotojų, atakavo 
Guadalcanal salą. Mūsų kovos lėktuvai pasitiko tas 
priešų jėgas ir nušovė žemyn septynis jų bombanešius 
ir penkis Zero lėktuvus. Amerikiečiai neteko tik vieno 
kovos lėktuvo.

Iki šiol mūšių pasėkos dėl amerikiečių išsilaikymo 
pietiniai - rytinėse Saliamono salose yra padrąsinan
čios.

(Pirmesnės žinios rodė, kad amerikiečių laivyno ir 
oro jėgos padegė ir kitaip sužalojo septynis karinius 
japonų laivus ir transportus. Taigi, sudėjus krūvon 
naujus japonų nuostolius, bus sunaikinta bei sunkiai 
sužalota jau 13 priešų laivų.)

Maskva, rugp. 27. —Ver
da įnirtę mūšiai į šiaurių 
vakar, nuo Stalingrado, bet 
“Sovietų kariuomenė atmu
ša kiekvieną ataką iš prie
šų pusės ir daro didžiulius 
n uos t olius vokiečiams,” 
kaip teigia oficialis Sovietų 
pranešimas.

Šimtai tūkstančių fašistų 
pėstininkų, divizijos tankų 
ir motorizuotos kariuome
nės, po priedanga savo or
laivių, nuolat atakuoja so
vietines pozicijas Kletskaja 
sektoriuje, į šiaurių vaka
rus nuo Stalingrado, ir Ko- 
telnikovo sirtyje, į pietų va
karus nuo jo.

Bet Raudonoji Armija 
jau ne tik ginasi, ale daro 
ir kontr-atakas prieš hitle
rininkus ir kai kur atmeta 
juos atgal. Abelnai (šiuos 
žodžius berašant) yra bent 
laikinai sustabdytas vokie
čių žygiavimas linkui Sta
lingrado. O šturmavimui 
Stalingrado gynimo linijų 
naciai yra subūrę 750 tūk
stančių iki miliono savo ka
riuomenės.
DIDŽIULIAI NUOSTO
LIAI VOKIEČIŲ TAN

KAM IR ORLAIVIAM
Kotelnikovo sektoriuje 

vokiečiai per dieną prara
do 62 tankus, o kitose fron
to dalyse sovietiniai kovo
tojai sunaikino bei išmušė 
iš veikimo dar 42 priešų 
tankus; tai viso jau 104 
tankai per dieną. Vienoje gi 
šio fronto dalyje raudonar

miečiai pramušė hitlerinin
kų pozicijas.

O per paskutines dvi die
nas Sovietų lakūnai ir 
prieš - lėktuvinės kanuolės 
supleškino 92 nacių orlai
vius.

Tarp miestų, kuriuos 
raudonarmiečiai atėmė iš 
vokiečių per 15 dienų Rže- 
vo fronte, yra ir Zubcovas, 
ties kuriuom naciai buvo.y- 
pač galingai apsitvirtinę. 
Tenaitines savo fortų virti
nes jie su pasididžiavimu 
vadino “Ostwall” (rytų sie
na).
KAUKAZO FRONTE FA

ŠISTAI PASISTŪMĖ
PIRMYN

Mechanizuoti vokiečių bū
riai pasiekė sritį Mozdoko, 
pasivarydami 32 mylias pir
myn į pietų rytus nuo Pro- 
chladnaja.

Pačiame Mozdoko apskri
tyje mažai tėra žibalo šalti
nių, bet jis yra tik už 60 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
Grozny gausingų žibalo ver
smių.

Į pietus nuo Krasnoda- 
ro siaučia įkaitę mūšiai 
tarp raudonarmiečių ir vo- 
kiečių-rumunų. Sovietinės 
jėgos smarkiai sumušė ir 
puvijo atgal rumunų raite
lių diviziją. Pusi* jos karių 
tapo užmušta.

Prochladnaja srityj so
vietinė kariuomenė nušlavė 
visus fašistų karius, kurie 
buvo persigrūmę per upę.

O jei pasitaiko paimti iš 
priešo spaudos kokią ištrauką 
arba “žinią,” tai turi būti pa
sakyta, kad ši žinia yra ima
ma iš mūsų priešo spaudos ir 
todėl ji gali būti priešo pro
paganda.

Mums reikalinga tautinė 
vienybė, — todėl ir visa lietu
viškoji spauda karo metu pri
valo spausdinti lietuvių visuo
menę vienijančius rastus, — 
vienijančius kovai dėl mūsų 
tėvynės, Amerikos, pergalės!

Diskusijų bėgyj priminiau 
pp. Vinikui ir Laučkai:

— Man rodosi, reikėtų lie
tuviškų laikraščių redakto
riams susirinkti ir iškeltuosius 
p. Cranston© klausimus ap
svarstyti; turėtume visą mūsų 
lietuvišką spaudą pernagrinė- 
ti ir taisyti, iki dar ne vėlu.

Jiedu nieko neatsakė. Bet 
aš savo nuomonės ir dabar lai-

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Amer. Lakūnai Pleš
kino Ašies Laivus 
Cairo, Egiptas. — Jung

tinių Valstijų bombanešiai 
daužė ir degino vokiečių ir 
italų laivus ties Graikijos 
sala Kreta ir Korintho Ka
nale, Graikijoje.

Jie numetė daugiau kaip 
50,000 svarų bombų į prie
šų laivus Ir prieplaukų į- 
rengimus ir, suprantama, 
padarė didelių fašistams 
nuostolių.

Chinai Vis Veja 
Japonus Atgal

Chinija, rugp. 27.— Chi- 
nų kariuomenė vis toliau 
veja japonus atgal Chekian- 
go ir Kiangsi provincijose.

Dabar chinai šturmuoja 
priešus už puspenktos my
lios nuo Chuhsien miesto, 
prie kurio yra didelė orlai
vių stovykla. Spėjama, kad 
chinai užims Chuhsieną ir 
iš jo galės orlaiviais bom- 
barduot Japoniją.

Planuojama Įvest 
Dienos be Mėsos

Washington. — Valdiška 
kainų administracija pla
nuoja tvirtai nustatyt kai
nas parduodamų mėsai 
vų galvijų ir kiaulių, tik
riau apribot kiaulienos ir 
jautienos kainas ir atsi
saukt į gyventojus, kad 
rugsėjo ir spalių mėnesiais 
bent vieną dieną per savai
tę susilaikytų nuo mėsos. O 
jeigu atsišaukimas nebus 
vykdomas, tai valdžia už- 
drausianti mėsos pardavi
nėjimą tam tikromis dieno
mis.

Mėsinių gyvulių didieji 
augintojai iš vakarinių val
stijų protestuoja prieš su
manymą aprėžt jų gyvulių 
kainas.

RAUDONOJI ARMIJA ĮSIVERŽĖ Į NACIU 
UŽIMTO RŽEVO PRIEMIESČIUS; SOVIETŲ 

LAKŪNAI ATAKAVO BERLYNO SRITĮ
Maskva, rugp. 27. —Rau-°

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 26. — Specialis Sovietų žinių Biuro 

pranešimas.
Mūsų kariuomenė vakariniame ir Kalinino frontuose 

pradėjo ofensyvą Rževo ir Gžatsko-Viazmos srityse. 
Mūsų kariuomenė pirmose tos savo atakos dienose pra
siveržė per priešų apsigynimo linijas septyniasdešim
ties mylių ilgio fronte.

Sovietiniai kariai, išvystydami ofensyvą ir kirsdami 
priešams nuolatinius smūgius, supliekė 171-mą, 242-rą, 
129-tą, 6-tą, 256-tą divizijas vokiečių pėstininkų, 14-tą 
ir 36-tą motorizuotas divizijas ir 2-rą tankų diviziją.

Raudonarmiečiai padarė didelių nuostolių 1-mai ir 
5-tai vokiečių tankų divizijoms, 328-tai, 183-čiai ir 78- 
tai pėstininkų divizijoms.

Vokiečių kariuomenė minimose vietose buvo atmes
ta atgal 25 iki 30 mylių.

Iki rugpiučio 20 d. mūsų kariuomenė (per 15 
dienų) išlaisvino nuo priešų 610 apgyventų vietų, tarp 
jų ir miestus, Zubcovą, Karmanovo ir Pogorieloje Go- 
rodišče.

Pagal dar nepilnas skaitlines, mūsų kariuomenė pa
grobė nuo vokiečių sekamus Įrengimus: 250 tankų, 757 
kanuolės, 567 mortiras, 1,615 kulkasvaidžių, 929 prieš
tankinius ir automatiškus šautuvus, 11,100 paprastų 
karinių šautuvų, 17,909 minas, 2,311,750 šautuvinių 
kulkų, 32,473 kanuolinius šovinius, 65 radijo perduotu- 
vus, 2,220 automobilių ir trokų, 952 motorinius dvira
čius, 1,969 paprastus dviračius, 52 traktorius, 37 lauko 
virtuves, 350 vežimų, 75 sandėlius amunicijos, drabu
žių ir kitų reikmenų.

Be to, raudonarmiečiai ir mūsų lakūnai sunaikino 
324 vokiečių tankus, 343 kanuolės, 140 mortirų, 348 
kulkas valdžius, 3,090 trokų ir automobilių.

Per mūšius ore ir ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių 
buvo nušauta žemyn 250 vokiečių orlaivių, o 296 jų or
laiviai sunaikinta bei sužalota užnugarėję priešų lini
ją ......................... ........

Skaičius užmuštų priešų kareivių ir oiicierių siekia 
45 tūkstančius.

Daužydami galybę vokiečių fašistų divizijų, sunai
kindami bei pagrobdami didelį dalį jų įrengimų, mūsų 
kariai tebeveda Įnirtusius mūšius prieš juos.

Dar tebeina kautynės Rževo apylinkėse.
Ypatingai atsižymėjo kariuomenė komanduojama ge

nerolų Leliušenko, Sediuninskio, Chozino, Polenovo, 
Reiterio ir Sviatovo.

Tą prasilaužimą per vokiečių frontą suorganizavo 
generolai Žuko v ir Konev.•

donosios Armijos smarkuo-

London.—Anglijos prem
jeras Churchill davė prane
šimą savo ministerių kabi- 

i netui apie pasitarimus su 
I Stalinu Maskvoj.

liai įsiveržė į priemiesčius 
Rževo, apie 120 mylių į 
šiaurių vakarus nuo Mask
vos. Siaučia kruvini mūšiai 
gatvėse, namas nuo namo, 
gatvė nuo gatvės.

Kita dalis Sovietų kariuo
menės, praėjus į vakarus 
nuo Rževo, grasina apsupt 
vokiečius. Raudonarmiečiai 
grumiasi artyn geležinkelio 
tarp Rževo ir Viazmos.

(London, rugp. 27. —An
glų karininkai sako, kad 
jeigu Sovietai kirstų vokie
čiams panašius smūgius 
Voronežo srity, kaip 
kad Rževo-Viazmos fronte, 
tai galėtų atkirst visą di
džiulę hitlerininkų armiją 
esamą toliau į pietus.)

Amerikiečiu žinių agen
tūra, United Press, praneša 
iš Maskvos*, kad sudrūtejo 
Sovietų apsigynimas Stalin
grado fronte.

Griežtas Jūrų Mūšis 
Amerikos su Japonija
Naujoji Zelandija, rugp. 

27. — Amerikos laivyno 
mūšis su japonų laivynu ties 
Saliamono salomis pasiekia 
griežto, sprendžiamojo laip
snio, kaip neoficialiai pra
nešama.

PRIEŠŲ PRANEŠIMAS
Tokio, rugp. 27. — Japo

nų komanda teigia, kad a- 
merikiečiai nuskandino vie
ną Japonijos naikintuvą ir 
sužalojo vieną jos lėktuvlai- 
vį.

Japonai pasakoja, kad per 
tris pirmąsias dienas mū
šio jie, girdi, sužaloję du 
Amerikos lėktuvlaivius ir 

vieną karo didlaivį.
(Niekas kitas nepatvirti

na šio priešų pranešimo.)

Anglai Supliekė Ita
lų Diviziją Egipte
Cairo, Egiptas. — Nauja- 

zelandiečių ir anglų kariuo
menė supliekė italų Bolog- 
nos diviziją į vakarus nuo 
EI Alamein Egipte.

Daug juodmarškinių tapo 
užmušta ir nelaisvėn paim
ta, o likusieji persigandę ir 
betvarkėje pabėgo toliau 
atgal.

Didelis Sovietų Oro 
Žygis prieš Nacius

London, rugp. 2^. —Stam
bus skaičius Sovietų orlai
vių bombardavo ne tik Ry
tų Prūsiją, bet ir vidurinę 
Vokietiją, kaip sako prane
šimai iš Švedijos.

Kai kurie sovietiniai or
laiviai atakavo ir Berlyno 
priemiesčius.

I Tezidentas Sakys 3 
Radijo Kalbas

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas rugp. 31 d. 
kalbės per radiją apie šimt
metinę sukaktį nuo įsteigi
mo Laivyno Medicinos Biu
ro; rugsėjo 3 d. prezidentas 
sakys kalbą jaunuoliams, o 
Darbo Dienos proga jis kal
bės apie reikalą nustatyt 
farmų produktų kainas ir 
darbininkų algas, kad per
daug nepabrangtų gyveni
mo reikmenys.

Karinė Sovietų Padėtis 
Tebėra Pavojinga

London, rugp. 27. —Ang
lų radijas pranešė, jog Sta
linas, kalbėdamas Mask
voj sakė, kad “Sovietų 
karinė padėtis tebėra labai 
pavojinga.”

Anglų radijas nenurodė, 
kada Stalinas taip kalbėjo.
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Chinų Laimėjimai ir Kas Toliau?
Pastaruoju laiku Chinijos armija už

davė kelis smūgius įsiveržėliams japo
nams ir atgriebė Linchwan, Yukan, 
Changshan ir kelis kitus miestus. Pirma 
buvo matoma, kad Japonijos samurajai 
norėjo parblokšti Chiniją. Dabar staigus 
dalykų pasisukimas.

Mes žinome, kad didvyriška Chinijos 
liaudis labai daug nukentėjo, bet ji nėra 
parblokšta. Jos armija auga, jos parti
zanų veikla didėja. Bet Japonijos vėles
nių nepasisekimų priežasties reikia j ieš
koti kitur. Dalykus nepasuko chinam ge- 
ron pusėn ir neperdidelis Amerikos ka
ro lėktuvu kiekis.

Mūsų supratimu, Japonijos samurajai 
ištraukia dalį savo jėgų iš Chinijos ir 
kur nors jas koncentruoja naujoms a- 
vantiūroms arba apsigynimo tikslams. 
Japonija savo jėgas išdraikė Ramiojo 
Vandenyno salynuose nuo Alaskos iki 
Australijos, nuo Indijos iki Naujosios 
Guineos. Jos jėgos išbarstytos ant tūks
tančių mylių. Japonija vienu kartu pri
versta ginti bent porą šimtų svarbių 
strateginių salų, kurios išmėtytos di
džiausiame plote. Kol Japonija vystė 
puolimą, kol Anglijos ir Amerikos jėgos 
tik gynėsi, tai ji ant tų salų galėjo lai
kyti nedaug jėgų, o koncentruoti jėgas 
į savo puolimo punktus.

Bet kada Amerikos ir kitos Jungtinių 
Tautų jėgos uždavė Japonijai smūgį Ka
rolinėse Jūrose, vėliau Amerikos jėgos 
Midaway salų srity j, o pastaruoju lai
ku Saliamono salų srityj, tai tas privertė 
Japonijos samurajus susirūpinti jų už
grobtomis salomis ir ten drūtinti jėgas. 
Gal būt tas ir privertė Japoniją traukti 
jos jėgas iš Chinijos ir suteikė Chinijai 
progą pereiti į užpuolimo veiksmus.

Kita priežastis gali būti, tai Japoni
jos samurajų ruošimasis prie naujų už
puolimų, prie naujų avantiūrų. Japonijos 
užpuolimas dabartiniu laiku gali būti ar
ba ant Indijos, arba ant Sibiro. Indijoj 
vystosi blogi veiksmai prieš Angliją. Ja
ponijos imperialistai turi ten agentų ir 
gali užpulti anglus. Iš antros pusės Hit
lerio “blitzkriegai” susmuko Sovietų Są
jungoj. Šių metų jo garsintas ofensyvas 
dar nedavė jam rezultatų. Japonija gali 
užpulti Sovietus iš kitos pusės, kad pa
dėjus Hitleriui.

Maskva ir Stalingradas
Pereitais metais su didžiausiu pasigy

rimų triukšmu Hitlerio gaujos artinosi 
prie Maskvos ir jau gyrėsi, kad “mato 
Maskvą.” Prieš Maskvą tada buvo apie 
750,000 Hitlerio geriausios armijos, tūks
tančiai lėktuvų ir tankų, tūli spėliojo, 
kad prieš Maskvą Hitleris turėjo 14,000 
ar net 30,000 tankų ir apie 10,000 lėk
tuvų.

Maskvai pavojus buvo didelis. Prieš 
jokį pasaulyje miestą dar niekados ne
buvo tokia galinga ir naikinanti jėga. 
Raudonoji Armija traukėsi ir didvyriš
kai kovojo. Maskvos frontan, į strategi
nes pozicijas buvo traukiama, pagal 
Stalino ir Raudonosios Armijos vadų 
komandą, strateginiai rezervai. Ir štai 
valandoje, kada Anglijoj spauda jau pri- 
rengdinėjo žmones prie Maskvos neteki
mo, kada visas pasaulis laukė žinių apie 
Hitlerio gaujų įžengimą į Maskvą, į pa
saulį buvo paleista Sovietų radio bangų 
žaibai: “Hitlerininkai sumušti pietų 
sparne!... Hitlerininkai sumušti ir šiau
rių sparne!... Hitlerininkai palieka tam 
kus, kanuoles, sunkvežimius ir bėga!”

Įvyko “stebuklas,” kurio ir šiandien 
daug “karo specialistų” nesupranta, ku
rie tik žiemoj ir kitose priežastyse ma
to Hitlerio pralaimėjimą. Bet JHitleris 
prie Maskvos pralaimėjo ne todėl, kad 
atėjo žiema, bet Stalinas ir Raudonosios 
Armijos komanda pasirodė gudresnė už

Hitlerį ir jo komandą, o Raudonosios 
Armijos kovotojai gabesni ir drąsesni 
kovoj už žmonijos laisvę, negu Hitlerio 
vergijos razbaininkai!

Šiemet yra Stalingradas pavojuj. Hit
lerio gaujos prasiveržė į šiaurinius šlai
tus Kaukazo kalnų. Bet jo tie pasiseki
mai tol yra pavojuj, kol Raudonosios Ar
mijos rankose yra Voronežas ir Stalin
gradas.

Pastaruoju laiku Hitleris vėl metė 
500,000 naujų jėgų su baisybe tankų, ka- 
nuolių ir lėktuvų prieš Stalingradą. Pir
mesnės jo divizijos išdaužytos, išmuštos, 
išnaikintos. Fašistų kalnai primušti. Bet 
Anglijos ir Amerikos demokratija dar 
vis neatidaro antro fronto ir Hitleris 
galėjo pusę miliono vokiečių, italų, veng
rų, rumunų, slovakų ir finų vėl prista
tyti prie Stalingrado.

Raudonosios Armijos padėtis yra la
bai sunki Stalingrado srityje. Jos pa
dėtis yra daug sunkesnė, kaip buvo prie 
Maskvos. Nors Maskva buvo jau pus
lankiu apsupta fašistų jėgų, bet linkui 
jos dar vis vedė keturi geležinkelių ke
liai, daug plentų ir vienas vandens ke
lias. Stalingrado srityje nėra daug ge
ležinkelių. Paskutinis Stalingrado-Mask- 
vos geležinkelis jau nukirstas priešo ar
tilerijos ir lėktuvų bombų ugnies. Pali
ko tik pavolgės kraštu plentas ir pati 
Volga — vandens kelias. Iš rytų pusės 
privežimas yra sunkus per Volgą linkui 
Stalingrado. Iš pietų pusės pagalbos 
daug negalima laukti, nes ten susisieki
mo keliai prasti, Raudonosios Armijos 
dalys priverstos ginti kelius linkui As- 
trachanio ir Kaspijos Jūros. Iš šiaurių 
pusės geležinkelis nukirstas ir pik Vol
ga su plentu pasiliko susisiekimu Stalin
grado apgynėjams.

Stalingrado padėtis yra labai sunki. 
Bet mums atrodo, kad ji nėra beviltin- 
ga. Stalinas, kuris su Vorošilovu piliečių 
karo laiku mokėjo ginti Stalingradą (Ca- 
riciną), Raudonosios Armijos komanda, 
kuri jau daug kartų pasirodė gudresnė 
už priešo armijų komandą, kuri su daug 
mažesnėmis armijos jėgomis, su daug 
mažiau tankų, kanuolių, lėktuvų jau 
daugelį kartų sugebėjo įveikti priešus, 
mūsų nuomone, padarys viską, ką gali 
žmogus Stalingrado išgelbėjimui, o Rau
donosios Armijos drąsūs karžygiai atli
ko ir atliks savo pareigas.

Stalingrado išgelbėjimas gali ateiti ne 
vien prie jo sienų, bet vyriausia Raudo
nosios Armijos veiksmais iš šiaurių per 
Doną, nuo Kazansko, Bogučaro, Kanto- 
mirovkos ir Milerovo. Stalingrado išgel
bėjimas gali ateiti nuo Voronežo, Liski 
ir Svoboda miestų pusės.

Stalingrado išgelbėjimas gali ateiti ir 
Francijos, Belgijos, Norvegijos, Holan- 
dijos pakrantėse, jeigu vakarų demokra
tija — Anglija ir Amerika galų gale mes 
savo jėgas prieš bendrą priešą — Hit
lerį ir atidarys antrą frontą, kuris ne 
vien gali išgelbėti Stalingradą, daug ki
tų miestų, šimtus tūkstančių nekaltų 
moterų, vaikų ir senelių nuo mirties, bet 
tuo pačiu kartu ir milijonus Amerikos 
ir Anglijos žmonių šiemet sudaužant 
Hitlerio jėgas ir sutrumpinant karą. J

7,000 Lietuvių “Vilnies” Piknike
Pereitą sekmadienį Čikagoje įvyko 

dienraščio “Vilnies” piknikas — didelis 
ir gražus piknikas. Žmonių dalyvavo, 
pasak “Vilnies”, apie 7,000. “Tai buvo 
vienas didžiausių dienraščio piknikų,” 
žymi dienraštis. Tai parodo, kaip Čika
gos lietuviai ( o podraug ir kitų miestų 
lietuviai) įvertina savo spaudą, — spau
dą, kuri mobilizuoja žmones kovai ka
rui, kovai dėl mūsų laimėjimo.

Piknike buvo kalbų ir tūkstančiai pik
niko dalyvių pasiuntė savo krašto pre
zidentui pasižadėjimą dėti visas pastan
gas karui remti. Be to, jie pageidavo ir 
antrojo fronto Europoje. Telegrama ši
taip skamba:

Hon. Pres.
Franklin D. Roosevelt
White House
Washington, D. C.

7,000 Lithuanians gathered at 
“Vilnis” picnic at Oaks Grove, Le
mont, Ill., August 23rd, pledge their 
support to the war effort of the 
President of the United States and 
express their desire that the second 
front in Western Europe be opened 
immediately.

Chairman,
J. P. Stanley.

Smag.u, kai mūsų visokios pramogos 
yra gyvai išnaudojamos karinėms pa
stangoms stiprinti, žmonių moralui pa
kelti !

u

Trumpai ir Storai

Koks Skirtumas Tarpe Pir
mojo ir Antrojo Karo

Pastangų
Kai Amerikos kongresas 

nutarė įeit į Europos karą, 
žmonės to karo nenorėjo ir 
per du, tris mėnesius dau
gelis dar vis tikėjo, kad tas 
nutarimas bus atšauktas. 
Daugelis kitų paliovė tam 
tikėję nuo pirmos rekrūtų 
registracijos, birž. 5 d., 1917 
m., taigi po dviejų mėnesių 
nuo karo paskelbimo.

Dabar: žmonės nenorėjo 
karo tol, kol Japonija neuž
puolė Amerikos' salų Ha
waii. Po Pearl Harbor įvy
kio, kongresas tuoj paskel
bė karą. Žmonės visi (iš
skyrus pro-nacius) yra ka
ringi prieš fašizmą. Jie ska
tina valdžią veikti smar
kiau, greičiau užpult tvir
čiausią priešą — Vokietiją.

1917 m. valdžia turėjo il
gai vesti propagandą tarp 
žmonių, kad suprastų pa
skelbto karo reikalingumą; 
kartu ji sriūbavo ir baugi
nimus ir rengė “sedition” 
įstatymus.*

Dabar tokio legališko 
bauginimo nėra, nereik. 
Yra bauginimas lyg kaimiš
kas: atrado “šeštą koloną,” 
streikieriams atrado pro- 
nacizmą. Bet nebaudžia. 
Pirmojo karo pradžioj, jei
gu- ką “pro-germanu” pa
vadino, tai daugeliui buvo 
baisu.

Tada valdžia, jos propa
ganda, taipgi spauda kalė ir 
skelbė, visokius paniekos žo
džius Vokietijos vokiečiams 
—“huns” ir kaizeriui; bėda
vojo, kad kareiviams nelen
da į galvą tokia neapykan
ta. Dabar valdžios propa
ganda neskelbia neapykan
tos. Tatai' skelbia kai ku
rie laikraščiai ir kai kurie 
talkininkai (pavyzdžiui, ce
chų valdžia ištrėmime, So
vietų propaganda).

1917 m. rudeniop iš Wa
shington paskelbta, kad 
Amerikos vokiečiams nieko 
blogo neatsitiks, bet—“keep 
your mouth shut” (užsi- 
čiaupkit). Tą ir ne vokie
čiai suprato. Apie tą laiką 
Cincinnati, Ohio, patrijotiš- 
kam mitinge koks daktaras 
liepsningai kalbėjo prieš 
“hyphenated - Americans,” 
Tai buvo prieš “German- 
Americans,” — taip vokie
čiai vadino savo sąjungą. 
Bet tą suprato ir kiti atei
viai, ėmė slėpt savo tautiš
kumą. Tą sąjungą neužilgo 
valdžia uždarė. Uždarė vo
kiečių vaistų - chemikalų 
trustą, konfiskavo. Dabar 
panašiai nedaro; skelbiama, 
kad toks trustas bendrai su 
Standard Oil, Du Pont ir 
kitais amerikonais turčiais 
tebegyvuoja ir pelno dalį 
pasiunčia vokiečiams į Pie

tų Ameriką. (Tat rašė di
dieji dienraščiai šį pavasa
rį.)

Tada visi dirbo, o nedir
bančius policija gaudė gat
vėse. Dabar dar yra daug 
bedarbių, nors gaminimas ei
na visais garais. Dabar yra 
streikų, o tada jų visai ne
buvo, nes algos ir kainos 
buvo nustatytos. Tada buvo 
linčiaus - smalos ir plunks
nų pavojus visose Amerikos 
dalyse — prieš “pro-germa- 
nus” ir nekaringuosius. Da
bar yra komercinėj spaudoj 
gręsmingi žodžiai pirmoj 
vietoj prieš komunistus a- 
merikonus; kai kas juos va
dina “ruskiais;” bet valdžia 
jau yra pradėjus areštuot 
nacių bundo narius. Paga
lios, rugpjūčio 8 d., šiais 
metais pirmoji šalies leidė, 
Rooseveltienė, paskelbė pei
kimo laišką prieš Amerikos 
Darbo Partijos “kairiuo
sius,” arba “komunistus,” 
išvadindama juos svetimų, 
Rusijos idėjų šalininkais. 
Tokios filozofijos anam ka
re nebuvo, socialistų taip 
nevadindavo. Bet baudė tą, 
kas pasakė, kad karas eina 
už rinkas, ne už demokra- 
ti ją!____

Paskutinis 
Užkvietimas
Gerbiami Conn, ir Mass, lie

tuviai! Gal jau esate spaudoje 
pastebėję, kad Conn, apskri
čiai rengia didelį išvažiavimą 
dėl naudos “Laisvei,” kuris 
įvyks nedėlioj, rugpjūčio (Au
gust) 30 dieną, gražiame 
Hartfordo Lietuvių Parke — 
State 24, E. Hartford, Conn. 
Taigi visi, kurie tik turite au
tomobilius ir gazolino, o ra
tus patepkite su taukais, ir 
traukite į tą iškilmingą išva
žiavimą, nes jis bus nepapras
tas. Už tad, kad Hartfordo 

Įgaspadinės jau pradėjo bulves 
Į skusti ir keps kugelį ir taip 
visokius valgius gamins, o vy
rai, tai jau prijuostes užsidė
jo, kad tik kogeriausiai patar
navus dėl atsilankiusių svečių.

Taigi, matote, nebūsite al
kani nei sausi, nes mūsų biz
nieriai ir farmeriai paaukojo 
daug maisto ir gėrimo. Nepa
mirškite šio sekmadienio, visi 
būkite E. Hartforde.

O, beje, dar būčiau pamir
šęs, kad Laisvės Choras ren
giasi su puikiomis dainelėmis 
palinksminti mumis. Taip pat 
R. Mizara pasakys daug nau
jų pasaulinių įvykių.

Taigi, pasimatysime nedė
lioję! B. M.

RAMYBE HITLERIUI JAU DINGO. . «
Ir štai kas “Laisvei” reikalinga.

Sapnuoja Hitleris jau grabą — 
Prieš žiemą Rusijos jis dreba; 
Jį smaugt pradėjo pranešimai •— 
Ant Dieppe komandų užpuolimai.
Užklups tuoj hitlerines jėgas
Vėl šaltis Rusijos ir sniegas;
Jau nacių armijos retėja,
O mes kariaut dar tik pradėjom!
Spaudoj matysime kasdieną 
Dabar vis svarbesnes naujienas, 
Ir “Laisvė” jas paduos teisingai, 
Bet štai kas “Laisvei” reikalinga.—
Draugai, kur progą tik pamato,
Parinkt naujų prenumeratų,
Privalote pasidarbuoti,
Ir fondan popieriaus aukoti.
Kas “Laisvės” popieriui aukoja,
Tas Hitleriui į sprandą tvoja,— 
Tas tvoja Goebbelsui į sprandą, 
Ištaškant nacių propagandą.
Kas aukų “Laisvės” fondui duoda,
Tas naikina fašizmą juodą,

Tas duoda mūsų spaudai galią 
Užkirsti hitlerizmui kelią.
Padėkim Dėdei Šamui mūsų
Kratyti Hitlerį už ūsų, 
Atsiskaityti su japonais, — 
Padėkim bombomis ir bonais!
Padėkim taipgi ir Sovietam, 
Kad karą šį greičiau laimėtum;
Padėkim “Laisvei” kožną dieną
Suteikti jums svarbias naujienas.

Krienas.

VIDURIAVIMAS — ŽARNŲ 
SLOGA

Drauge daktare. Mano svei
kata pradeda krūpčioti. Esu 
vyras 54 metų amžiaus, 5 pėdų 
11 colių, 195 svarų. Pavienis, 
dirbu daugiausia ant lauko. 
Negeriu, nerūkau. Pirma bu
vau vedęs, darė man steriliza
ciją jau kokie 5 metai, t. y. už
rišo dūdeles vyro sėklos išbėgi
nio. Po to jaučiaus labai ge
rai. Bet dabar pasidarė koks 
tai diegimas viduriuose. Ką tik 
valgau, .kad ir duoną tik su mė
sa, vistiek labai varo vidurius. 
Vidurius raižo skausmai ir lyg 
kas ten niurna, braška vidu
riuose. O burna tai kaip išpli
kusi. Kada užvalgau kokių 
fruktų ar daržovių žalių, tai 
jau ir sėdėk. Burną taip džio
vina, kad galėčiau išgerti ga
lioną vandens ant sykio. Jei 
kiek susijaudinu ar supykstu, 
tai da labiau džiovina burną ir 
vidurius skauda. Kartais ir 
strėnas ir galvą. Ir esu labai 
nervingas.

Gydytojas davė baltų miliu
kų, nieko negelbėjo. Kitas da
vė irgi baltų miliukų ir balto 
skystimo. Kai vartojau, buvo 
kiek lengviau, o paskui ir vėl. 
Liepė valgyt virtą jautieną, 
vištieną, virtų daržovių, o aš 
mėgdavau žalias.

Kokių blogumų gali padaryti 
sugedusios kepenys, .inkstai,

blužnis ar tulžis? Atsakykite 
per “Laisvę.”
ATSAKYMAS:

Jums, Drauge, viduriuose 
rimtas dalykas, ne juokai. 
Žarnų sloga arba kataras. Jei 
ši liga ilgiau užsitęsia, tai la
bai nusilpnina visą organizmą.

Jums vietos gydytojai pata
rė gerai, tik jūs gal neprisilai
kė! taip griežtai. Tie miltukai 
ir baltas skystis, be abejo, bu
vo tam, kad apraminus žarnų 
plėvių įdegimą. Dietą jums 
priskyrė irgi atatinkamą.

Patarčiau štai ką. Gaukite 
gerai prisirpusių vasarinių 
obuolių, kad nebūtų perdaug 
rūkštūs. Nulupkite, išimkite vi
durius ir gerai pritarkuokite 
tokių obuolių didelį dubenį 
(bliudą). Ir gyvenkite ta tar
kuotų obuolių tyre. Nieko kito 
nei į burną. Net ir vandens 
ne. Kokią dieną ar dvi maitin
kitės tik ta tyre. Paskui pri
dėkite ir gerai pribrendusių 
bananių,—tarkuokite arba ge
rai kramtykite. Galėtute dargi 
ir arbatos gerti, po kelis puo
dukus į dieną.

Gaukite taipgi Bismuth Sub- 
gallate, 2 ounces. Imkite po 
arbatinį šaukštuką 3 kartus 
per dieną, kol viduriai susi
tvarkys. Tada laipsniškai pra
dėkite valgyti įvairesnio mais
to. Vengkite aštrių, rūkščių, 
deginančių, karštų ir labai šal
tų valgių. Vitamin B Complex 
capsules or pills — imkite po

Galima matyti, kaip krinta bombos ant miesto St. Malo, esančio okupuotoje 
Francijoje; Anglijos lakūnai bombardavo šiame mieste geležinkelio centrus.

3 su maistu, tai po 9 kas die
na, per labai ilgą laiką. Apie 
kepenų, tulžies, blužnies, inks
tų sugedimą čia nėra vietos ai
škinti. Jums to veikiausia nė 
nėra.

Naujosios Zelandijos Premje
ras pas Prez. Rposeveltą 
Washington. — Atvyksta

Naujosios Zelandijos mini- 
steris pirmininkas, Peter 
Fraser pas prez. Rooseveltą 
pasitart karo reikalais.

Prezidentas taipgi pa
kvietė atsilankyt Australi
jos ministerį pirmininką 
Johną Curtiną ir Pietų Af
rikos premjerą Janą Smut- 
są.

(Naujoji Zelandija, Aus
tralija ir Pietų Afrika yra 
savivaldiški kraštai, bet su
dėtinės dalys Anglų Impe- 
rijos.)............ j
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Naminis Frontas
Kova su Kainų Kilimu

Kova sulaikyti gyvenimo iš- 
kaščių kilimą yra kova, kurio
je negali būti pertraukos, mes 
visuomet turime būti veiklūs. 
Kas tik pamena pereitą karą, 
žino, kas įvyksta, kada kainos 
nekontroliuojamos. Jungtinėse 
Valstijose gyvenimo iškaščiai 
taip aukštai pakilo, kad visai 
nesutiko su algomis.

Pereitame kare, pav., paš
tu siunčiamų (mail-order) dar
bininkų kelnių kaina pakilo 
nuo 82 centų iki $2.95. Dar
bo drabužiai—žakietai, marš
kiniai ir kelnės — yra svarbūs 
daiktai biudžete kiekvienos 
dirbančios šeimos ir būtinai 
reikalingi.

Už pereitą savaitę Kainų 
Administracijos Ofisas ėmė 
žygius nustatyti vidutinę kai
ną darbo drabužiams. OPA 
matė, kad jeigu darbo drabu
žių industrijoj padėtis nebus 
pataisyta, tai kainos šių dra
bužių bus labai aukštos. OPA 
nukirto maksimumo kainą me
džiagos dėl darbo drabužių ir 
vėliau sumažino maksimumo 
kainas, kurias išdirbėjai ir ur
mu pardavėjai galėjo imti už 
šiuos drabužius. Ir dabar Ame
rikos industrijos ir žemdirbys
tės darbininkų drabužių kai
nos nebus aukštesnės už kovo 
mėnesio kainas.

Reikia 100,000 Lavintų 
Darbininkų

Karo departmentas veda 
rekrūtavimo vajų dėl 100,000 
prityrusių mechanikų ir tech
nikinių darbininkų tarnauti 
Army Air Force, Signal Corps 
ii- Ordnace Department. “Pa
sekmingi aplikantai prie dar
bo bus lavinami gauti aimijos 
techninio darbininko laipsni,” 
departmentas pranešė. Oro jė
ga reikalauja lėktuvams me
chanikų, šarvininkų, radijo 
mechanikų, radijo operatorių, 
metalo darbininku ir suleidė- 
jų (plieno) ; Signal Corps jieš- 
ko telefono ir telegrafo vielų 
su.jungėjų, “installer - repair
men,” radijo operatorių ir tai
sytojų, telegrafo operatorių ir 
taisytojų ir t.t. Ordnance De
partments reikia instrumentų 
pataisytųjų, “diesel” inžinų 
mechanikų, elektrikų, optikų 
ir radial inžinų mechaniku. 
Visi aplikantai turi būti Jungt. 
Valstijų piliečiai tarp 18 ir 44 
metų amžiaus ir visi turi gauti 
paliuosavimą nuo savo vietinės 
drafto tarybos. Jie privalo bū
ti tinkami militarinei tarnybai 
pagal dabartinių sveikatos 
standardų, departmentas pra
neša. Aplikacijas reikia siųsti 
tiesiog į vietinį Army and 
Air Corps rekrūtavimo ofisą.

Būkite Pasirengę Nepato
gumams

Kaip pasiekiate darbą arba 
miestą — gatvekariu, busu, 
požeminiu traukiniu, eleveitė- 
riu arba traukiniu. Su ateinan
čiu mėnesiu tikėkite sulaukti 
permainų. Office of Defense 
Transportation įspėja, kad su 
rugsėjo mėnesiu vietinės trans- 
portacijos sistemos vilks sun
kiausią naštą visoj istorijoj. 
Jau dabar visos sistemos neša 
40% daugiau negu 1940 m. ir 
su mokyklų atidarymu bus 
daug daugiau pasažierių. Tas 
reiškia, kad ne visi žmonės ga
lės karuose sėdėti, daug turės 
stovėti, reikės toliau keliauti 
pasiekti buso stotį ir reiškia 
daug kitų nepatogumų. Tie ne
patogumai neišvengiami, vis 
mažiau privačių automobilių 
bus vartojama ir mūsų karo 
darbininkų armija vis auga.

Rinkimas atliekamo metalo, 
gumos, skardos, riebalų ir ki
tos medžiagos, kuri taip būti
nai reikalinga karo produkci
jos programai, darosi svarbes
nis su kiekviena diena. Mūsų 
karo fabrikams dabar žaliava 
yra labai reikalinga, ir norma
liai šaltiniai negali jos prista
tyti. Todėl valdžia atsišaukia į 
visą šalį su prašymu dėti pa
stangas virš minėtą medžiagą

rinkti. Šis rinkimas dapildo vis 
augančius trūkumus.

Šeimininkių Dėmesiui

Virtuvės riebalų rinkimas 
yra naujas daiktas amerikie
čiams. Jeigu kiekviena šeimi
ninkė šalyje sutaupytų tik po 
2 svaru šio joms beveik nerei
kalingo daikto, per mėnesį 
būtų surenkama bilijonas sva
rų medžiagos gaminimui 
sprogstamųjų reikmenų, ap- 
saugojančių aptepimų (coat
ings) tankams ir karo laivams, 

ketc.
Šeimininkės prašomos atsar

giai taupyti sekamus:
1. Visus riebalus nuo (pe

čiuje) kepto kumpio, jautie
nos, avienos ir paukštienos.

2*. Riebalus nuo šteikų ir 
veršienos.

3. Visus nupirktus riebalus 
(taukinius, daržovinius, etc.) 
kurie vartojami kepti bulves, 
žuvis, kukulius ir kitą maistą.

4. Riebalus nuo lašinukų, 
dešrų ir kito panašaus maisto.

Juos taupykite sekančiai:
1. Gerai išplaukite skardinę 

dėžutę (nuo kavos arba tau
kų). Ir persunktus riebalus su
pilkite į skardinę dėžutę. Rie
balus laikykite tik metalinėj 
dėžutėj, nevartokite popieri
nių ar stiklinių įrankių.

2. Laikykite skardinę dėžu
tę vėsioj vietoj, geriausia šal
dytuve.

3. Kada šeimininkė turi ma
žiausia svarą riebalų, turi nu
nešti į mėsos krautuvę, kuri 
prisideda prie riebalų rinki
mo vajaus. Krautuvės savinin
kas užmokės šeimininkei nu
statytą kainą, numušęs vieną 
centą padengimui jo išlaidų.

4. Riebalai šitaip sukolek- 
tuoti nebus vartojami kaipo 
maistas.

5. Patariama nenešti rieba
lų į mėsos krautuvę savaitės 
pabaigoje, geriau nešti pra
džioje.

Office of War Information.

BUCKNER, ILL
Šiomis dienomis Įvyko keli 

svarbūs susirinkimai šioj apy
linkėj, kur kalbėjo F. Bieden- 
kopp, žymus prakalbininkas iš 
New Yorko. Visuose susirinki
muose buvo keltas klausimas 
svarbumo antro fronto tuojau, 
kad padėti mūsų šalininkei 
USSR kol dar nepervėlu. Taip
gi buvo pasiųstos rezoliucijos 
nuo susirinkusių prez. Roose- 
veltui išreiškiant pageidavimą 
tuojau antro fronto Europoj, 
kad sumušus priešą kuogrei- 
čiausia ir išreiškiant visu pri
žadą padėti visais būdais iki 
pergalė bus mūsų.

Laikytam susirinkime mūsų 
mažam kaimelyj Buckner su
sirinko gražus būrelis žmonių 
City Parke. Apart Mr. Bieden- 
kopp buvo keli kiti kalbėtojai, 
mūsų majoras D. Daniels pir
mininkavo. Po prakalbų jis 
karštai pasveikino Mr. Bieden- 
konp už jo išsireiškimą.

Harrisburge diena buvo la
bai karšta. Susirinko tarp 300 
—400 žmonių, kurie stovėjo 
prie County Court House ir 
atydžiai klausėsi 112 laipsnių 
karštyj. Majoras Rose pasivė
lino' atidaryti susirinkimą, bet 
pribuvęs vėliau dalyvavo kar
tu su kitais. Buvo sunku kal
bėtojui tokiam karšty stovėti, 
bet jis savo pareigą atliko ge
rai.

Johnston City susirinko apie 
300 klausytojų. Įvyko biskį 
nesusipratimas, kadangi susi
rinkta ant parkučio, kuris pri
klauso gelžkelio kompanijai. 
Pasiremiant tuo mėginta sulai
kyti susirinkimą. Tur būt pa
tarta nuo miesto valdininku, 
kad netrukdyti. A. M. G.

CHINAI ŽYGIUOJA
Chinija. — Chinai, spren

džiant pagal pastaruosius 
jų laimėjimus, turi progą 
atgriebt nuo japonų mels
tus Lishui ir Chuhsien su 
orlaivių stovyklomis.

Laivas, prikrautas svarbių reikmenų ir paruoštas iš
plaukimui į kokią nors Ramiajame Vandenyne Ame
rikos militarinę bazę, iš kurios mūsų kovotojai puls 
japoniškus neprietelius.

Kam Reikalingi tie Seno Plieno Laužai?
Prezidentas Rooseveltas ne

seniai atsišaukė į amerikie
čius rinkt kiekvieną geležgalį 
ir bet kokį nevartojamą me
talinį daiktą ir pardavinėt se
nų geležų, metalinių laužų 
verteiviams, arba “džiunkma- 
nams;” šie gi nupirkę prista
tys tas metalines atmatas 
daugmeniškiem tokių daiktų 
supirkinėtojams, o pastarieji 
perleis tokius metalų laužus 
kariniams fabrikams — dirbt 
kanuoles, tankus ir kitus pa
būklus.

žymėtina, jog ir taikos lai
kais Amerikos plieno pramo
nė, gamindama įvairius dirbi
nius, vartodavo apie pusę senų 
piieno-geležies laužų ir apie 
tiek pat naujos geležies, iškas
tos ir pradiniai nulietos.

Kodėl taip darydavo? Vie
na, todėl, kad primaišius pu
sę senų geležų išeina geresnis

geležies laužai
ki-

kalanti geresnio apmokėjimo 
už darbą ir rūpinkimės suor
ganizuoti savo dirbtuvėj ko
mitetą iš darbininkų ir darb
davių rūpintis kuodaugiausiai 
pagaminti karo reikmenų mū
sų kariams, taip pat ir mūsų 
sąjungininkams, kad laimėtu-

jas ir jau 18 metų gyvena 
Amerikoje ir beveik visą laiką 
gyvena Jersey City, čia per 
visą savo gyvenimo laikotarpį 
priklauso prie mūsų organiza-

Specialis Karinės Pramonės 
skyrius skaičiuoja, kad vien 
New Yorko ir New Jersey 
valstijose yra 420 tūkstančių 
netinkamų vartot arba nepa
taisomų automobilių, kurie tu
rėtų būt parduoti kaip senas 
metalas tokiomis kainomis, 
kokias valdžia nustatė.

Bile šeimininkas ar šeimi
ninkė, apsidairius, atras, kad 
namie bergždžiai voliojasi šio
kie ar tokie atliekami plieno 
ar kitų metalų daiktai.

Neleiskite jiem bergždžiai 
rūdyti! Surinkite juos ir par
duokite. Tuomi patys tikrai 
nenusiskriausite, o dar atliksi
te pareigą savo šaliai, patar
naudami karinėms jos pastan
goms. N. M.

Waterbury, Conn.
)

balsuo-
4,892,

kompa-

mėm karą, nušluotumėm fa
šizmą nuo viso pasaulio, idant 
visame pasaulyje žydėtų de
mokratija.

Benrus Co. darbininkų bal
savimas atsibuvo rugpjūčio 14 
dieną. Taip pat buvo vedami 
po priežiūra N.L.R.B. Iš 735 
darbininkų turėjo teisę balsuo
ti 618. Pasekmės buvo šios: už 
uniją 548, prieš 62. Sugadinta 
buvo 8 balotai. Tai pasirodo 
didelis laimėjimas unijos, šioj 
dirbtuvėj taip pat bus Inter
national Union of Mine, Mill 
and Smelter Workers, CIO.

Unijistas.

Jersey City, N. J.
Gimtadienio Pokilis. Aukos.

ei jų ir yra LDS 133 kuopos 
vice-pirmininkas ir pirminin
kas ALDLD 16 kuopos, turi 
įsigijęs daugelį draugų, yra 
“Laisvės” šėrininkas ir skaity
tojas. Taipgi skaito Kanados 
“Liaudies Balsą.”

Tad nuo savęs ir jo visų 
draugų linkime drg. A. žavi- 
šui ilgus metus gyventi, būti 
mūsų progresyvių judėjime, 
remti mūsų darbą, kaip dar
bu, taip ir aukomis, kaip ir iki 
šiol. Ir kad atžymėjus drg. A. 
žavišo gimtadienį, jam suruoš
tam pokilyj nepamiršta ir 
“Laisvės” Popieros Fondas. 
Nebuvo progų paklausti visų 
svečių, kad paaukotų,, todėl, 
kad buvau darbu užimtas ir 
tik pripuolamai keleto paklau
siau, kurie su noru paaukavo.

Aukavo A. žavišus $5, Ma- 
chioniai, kurie turi užeigą, 236 
Wayne St., $2. Po $1 : J. B.

Paserpskis, A. Bagdonas, M. 
Sabaliauskas, K. Kuzmickas, 
Vencevičienė, K. čiurlis ir Ma
tuliai. Po 50c.: W. Barstys ir 
Zaleckas, J. Kreivėnas 25c. 
Viso $15.25. Ačiū visiems už 
aukas.

A. Matulis.

MASKVIEČIAI SMAGŪS 
IR VILTINGI

Maskva. — Nežiūrint ka- 
| ro rūpesčių ir sunkenybių, 
maskviečiai yra linksmi ir 
viltingi; teatrai, judamieji 
paveikslai, koncertai ir ba
letai užsipildo žmonėmis, 
kaip teigia Ralph Parker, 
New York Times korespon
dentas, telegrafuodamas 
savo laikraščiui.

Rugpjūčio 22 d. T. Augutie- 
nė surengė savo broliui Anta
nui žavišui 50 metų gimtadie
nio pokilį. Svečių dalyvavo 
apie 70, ne tik iš Jersey City, 
bet iš Bayonnės, Harrisono ir 
Kearny. Pokilis buvo smagus, 
valgių ir gėrimų apsčiai, buvo 
kalbų, linkėjimų drg. A. ža
višui. Visų susirinkusių vardu 
buvo įteikta dovana, auksinis 
laikrodėlis A. žavišui.

Kadangi drg. A. žavišus yra 
lietuvis biznierius, remiantis 
visą darbininkų judėjimą, pri
klausantis prie progresyvių or
ganizacijų ir, turiu pasakyti, 
gal bus geriausiai remiantis 
aukomis mūsų visą judėjimą, 
tai jį gerbdami, suruošdami 
jam 50 metų gimtadienio poki
lį, draugai ir jo pažįstami, 
kalbėdami tai atžymėjo, žavi
šus iš Lietuvos paeina nuo 
Kapsčiskių kaimo, Debeikių 
vals., Utenos apskričio. Jaunas 
būdamas išvyko į Argentiną. 
Pagyvenęs keletą metų Argen
tinoje atvyko į Jungt. Valsti-j

MASSACHUSETTS LIETUVIŲ SKYRIAUS
Medikales Pagelbos Sovietų Sąjungai

PIKNIKAS
įvyks

MONTELLO J TAUTIŠKAM PARKE

Rugpjūčio (August) 29 ir 30 Dienomis
BUS GERAS KALBĖTOJAS

Dainuos Montello Liuosybės Ratelio Choras
po vadovyste Geo. Steponavičiaus

Bus Rodoma Filmą

“OUR RUSSIAN FRONT”
t

Šokiams gros Geo. Steponavičiaus orkestrą

Kviečiame visus Massachusetts lietuvius skaitlingai 
dalyvauti šiame piknike ir paremti mums visiems ben
drą, prakilnų ir būtiną tikslą. KOMITETAS

Philadelphijos Lietuvių Didysis

rū
pliėnas, ir greičiau, negu jį 
dirbant vien tik iš šviežios ge
ležies. Taigi sena geležis bu
vo naudinga dar pirm karo, 
nežiūrint, jog Amerika turi 
savo kasyklose didžius dau
gius geležies rūdos.

Dabar mūsų šalies valdžia 
ypatingai pabrėžia didelę 
svarbą senos geležies rinkimo 
dėl šitokių priežasčių :

Senai geležiai perlieti rei
kia kur kas mažiau darbo, ne
gu iš kasyklų rūdą kasti ir nuo 
pat pradžios geležį gaminti. 
Tokiu būdu
paliuosuoja darbininkus 
toms karinėms pramonėms.

Naudojant seną geležį bei 
plieną, galima kur kas grei
čiau atlikti įvairius karinius 
darbus. O laikas dabar bran
gus.

Vartojant seną geležį, yra 
sutaupoma daug anglies, kal
kių ir tūlų kitų, medžiagų, 
taipgi paliuosuojama trauki
niai ir laivai, kurie turėtų 
vežt daugius rūdos iš kasyklų 
į fabrikus.

Senuose automobilių laužuo
se, visokiuose nevartojamuose 
prietaisuose ir įrankiuose dar 
apart plieno .yra ir brangesnių 
metalų priemaišų, kaip kad: 
nikelio, tungsteno, chromo 
ir kitų, šie priemaišai būtinai 
reikalingi plienui, statant tan
kus, karinius laivus, kanuoles 
ir kitus pabūklus. O kaip tik 
tų metalų dabar ir stokuoja 
Amerikai.

Amerikos vyriausybė todėl 
pabrėžia būtiną reikalą plie- 
ninių-geležinių laužų rinkimo.

Dabar Amerikos apsigynimo 
pramonei reikia milionų ant 
milionų tonų seno plieno, o de- 
sėtkai milionų tonų tokio plie
no visuose kampuose riogso ir 
rūdyja be naudos. Juk per ke
turis paskutinius mėnesius bu
vo surinkta milionas ir virš 
600 tūkstančių tonų seno plie
no vien iš vadinamų “automo
bilių kapinių,” kur buvo suver
čiami nusidėvėję automobiliai. Luvni 
Bet tai dar tik pradžia. I pinkimės i

laimė
tini ją.

turime 
neap-

Iš Unijos Veikimo
Rugpjūčio 19 d. atsibuvo 

balsavimai Scovill Manufactu
ring Co. darbininkų dėl pasi
rinkimo sau atstovybės. Balsa
vimai buvo vedami po priežiū
ra N.L.R.B. Iš 6,217 darbinin
kų, kurie turėjo teisę 
ti, už uniją balsavo 
prieš 1,325.

Taip pat tos pačios
nijos antra dirbtuvė, kuri ran
dasi Waterville, ir tą pačią 
dieną turėjo balsavimus, šioj 
dirbtuvėj turėjo teisę balsuoti 
382. Balsavo šitaip: už unija 
253, prieš 119. Dabar pasiro
do, jog darbininkai pasirinko 
sau už atstovą tarp darbinin
kų ir darbdavių International 
Union of Mine and Smelter 
Workers, CIO.

Dabar yra dar svarbi už
duotis darbininkams, tai rūpin
tis ir dirbti, kad įtraukus tuos 
darbininkus į uniją, kurie dar 
iki šiol nėra įstoję. Neužtenka 
to, kad jau darbininkai 
jo daugumą balsų už 
Darbas nebaigtas. Mes 
kuodaugiausiai rūpintis
leisti unijos susirinkimų, gvil
denti visokius klausimus, kas 
yra reikalinga dirbtuvėj, ku
rių patvarkymų pas mus daug 
trūksta. Jei neeisim į susirin
kimus, nekelsim reikalavimų, 
niekas neateis mus paklausti, 
kas mums yra reikalinga. Po 
tam bus metama kaltė ant uni
jos, kad ji nieko neveikia. O 
kaltė mūsų pačių apsileidimas.

Dabar svarbus reikalas dėl 
sutarties - kontrakto pasirašy
mo, dėl pakėlimo mokesties 
darbininkams, nes pragyveni
mo reikmenys kyla ir pakilo 
nesvietiškai. Nekartą man pri
siėjo kalbėtis su darbininkais 
tos dirbtuvės. Visi skundžiasi, 
kad pragyvenimas baisiai pa
kilo, o kompanija nesiskubina 
su pakėlimu mokesties. Visoj 
apylinkėj, kur yra CIO, darbi
ninkai turi kontraktus, turi 
aukštesnius mokesčius, negu 
Scovill darbininkai. Dėl to rū- 

ir mes dabar parei-

&
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PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo-September 6ihu

Trys Dovanos - Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 

1-mas Prizas $15 ir Du Po $5 Pinigais
4

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 nuvešti 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.

Rojus Mizara, “Laisvės” Redaktorius, Sakys Prakalbą

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

•k

Šiame piknike bus daug svečių iš Brooklyno, Balti 
morės ir kitų miestų.
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JONAS ŠIMKUS
Palengvėle šiureno vandens paviršių 

suominis. Jūra buvo apyrami ir žalsga- 
na. Nesuprantamas jūros ūžimas, kuris 
tartum plaukė iš už šiaurvakarinio ho
rizonto, pranašavo smarkesnį vėją. Dan
guje jokio debesėlio.

Jurjonas sėdėjo prie meldomis dengtos 
pakraigės ir lopė tinklą. Jurjonienė, pa
gal žvejų paprotį, nesuspėjusi tinkamai 
apsirengti, tebesliunkinėjo po kiemą, 
vartydama ant virvių sudžiautas men
kes, marškinėta, be bliuskutės, be sijo
no.

— Plauksi šį vakarą? — prasitarė. 
Jurjonas atsuko nosį į šiaurę, pauostė 
orą, pakraipė galvą:

— Kažin. Jūra šiaušiasi. Žiemelis ati
dunda.

Baltos smiltutės viena paskui kitą ri
tosi nuo kopos, o viksva žiūrėjo į tą 
nuostabų žaismą ir palengva lingavo sa
vo viršūnę.

Po valgumą sukinėjosi vokiečių karei
vis, šautuvą per petį persimetęs. Jis ste
bėjo, ar kas negrįžta, ar kas neišplau
kia. Vokiečių okupacinė valdžia regis
travo kiekvieną žvejo išplaukimą, skaitė 
sugrįžusio menkes ir kartais smulkiai iš
kratydavo laivus.

Toliau į šiaurę, už Jurjono trobelės, 
susigūžusios tarp dviejų aukštų kopų, iš
simėtęs, išsidraikęs daubose ir ant kal
niukų matėsi Šventosios kaimas, kuria
me viešpatavo visagalis vokiečių viršila 
— žandaras Maulenhelteris. Tai buvo 
Šventosios siurbėlė, mokėjęs atimti ne
didelius žvejų derlius, sviesto gniužulė
lius, o taip pat skriausti žvejų žmonas ir 
paūgesnes dukteris.

Jo siaurose pilkose lūpose amžinai 
smilko cigarete paauksuota nuorūka, o 
primerktos rudos akys visumet kažko 
ieškojo, kažką saugojo.

Didžiumai žvejų išplaukus į jūrą, jis 
imdavo kalėdoti po kiemus kažką regis
truodamas, užsirašinėdamas ir fotogra
fuodamas. Savo albume jis jau turėjo 
susiklijavęs visų gražesniųjų žvejų mo
terų atvaizdėlius, sučiuptus visokiausiais 
atvejais, visokiausiose pozose.

Prie labiausiai akin kritusios jis im
davo gretintis kaip didmiesčio kavalie
rius, siūlydamas šokoladą ir kitokius 
skanėstus. Jei nepadėdavo toji priemo
nė, jis oficialiu raštu iškviesdavo tą ar 
kitą moterį savo biuram Ne retai pasi
taikydavo, kad iš jo biuro moterys iš
bėgdavo klykdamos, sutaršytais plaukais 
ir apdraskytomis bliuskutėmis.

Maulenhelteris į šventąją atvyko su
sisukęs, kaip sudžiūvusi stinta, atsiki
šusiais žandikauliais ir smakru. Bet per 
pusmetį jo veidas pasidarė apskritas ir 
blizgantis, kaip pilnatis; švarko visos 
siūlės ėmė irti ir diržas pasidarė trum
pokas, kad tinkamai sutvarkytų į valias 
einantį pilvą. Silkutės, stintos, riebios 
plekšnės, o taip pat kumpiukai ir svies
tas, atganė šį kaizerio tarną. Atsikišu
sio smakro vietoje nutyso paliaukis ir 
pridengdavo mundiro apikaklės susegi
mą.

Pradžioje, vos atkeltas, atrodė bailus 
ir nepaprastai stropus. Nepatiko niū
rūs ir mažakalbiai žvejai. Visus įsaky
mus davinėjo per kareivį sargybinį. To
dėl juo įdėmiau sekdavo savo primerkto
mis rudukėmis moteris, kurios atnešda
vo sviesto gniužulėlius — kontribucinę 
duoklę nuo kiekvienos karvės.

Ypač Maulenhelterio akį patraukė 
Menturo duktė Agnė, gražiausioji iš 
Šventosios. Jis ėmė lankytis jos šeimo
je. Vyrams atnešdavo cigaretų, Agnei 
saldumynų. Kareiviui buvo įsakęs ne- 
kratinėti Menturo laivo. Bet ir Menturai 
puikiai nujautė, kad tai daroma ne dy
kai. Tėvas ir brolis patarė Agnei sau
gotis prūsoko. Ji su juo būdavo korek
tiška, bet flirtan nesileido.

Kasdien labiau nusipeninčio vokiečio 
kraujas ėmė neberimti. Jis matė, kad 
geruoju ši žemaitiška varna netūps.

Kai vieną vakarą Menturas su sūnum 
išplaukė į jūrą, žandaras užsuko tarp 
kopų stovinčion vienišon trobelėn. Gal 
pušis, gal kopos viršūnė girdėjo kliks- 
mą, bet ūžianti — ošianti jūra prarėkė 
bet kokį garsą pakrantėje.

Agnė verkė visą naktį. Ji nežinojo: 
sakyti ar nesakyti namiškiams apie ne
laimę. Ir nusprendė, kad verčiau tylėti. 
Žmonės sužinos, žiūrės kaip į jūros ker
pę, kurią bangos išskalavo į krantą ir 
kuri iš tolo smirdi. Gal gi nieko nebus....

Dar kartą jis bandėtą,prigriebti, bet 
Agnė išsisuko.

Po dvejeto savaičių Maulenhelteris iš 
kažkur atsigabeno miestišką moterį, ku
ri apsigyveno jo bute ir ištisas dienas 
grodavo patefonu.

Bet po kurio laiko šioji mistietė vėl 
dingo. Žvejai pasakojo matę, kad žanda
ras vieną prievakarį vilkęs didelį sunkų 
maišą į tyrulius ir įmetęs durpynan. Kiti 
ėmė spėti, kad jis tame maiše nešęs sa
vo šeimininkę.

Nuo to laiko moterys šio žmogaus bi
jodavo kaip žmogėdros. Jo pasirodymas 
kuriame nors kieme, moterims, kaip viš
toms, padarydavo atskridusio vanago į- 
spūdį.

Ir štai tas ištvirkęs žmogus įsižiūrė
jo į Jurjono žmoną. Jurjonienė buvo ne 
iš tų moterų, kurios vengia vyrų, išsky
rus savąjį. Bet lygiai taip pat ji buvo 
santūri ir griežta. Ji nebėgdavo ir nuo 
žandaro sijoną pasikėlusi, bet visuomet 
sutikdavo jį pasiryžusi pasipriešinti bet 
kokiam nemandagumui. Jei žandaras ku
rį kartą nepaima tiek sviesto, kiek rei
kia,—ačiū. Jo valia. Bet tuo ta jo valia 
ir baigiasi.

Kartą grįždamas iš medžioklės Mau
lenhelteris miške aptiko beuogaujančią 
Jurjonienę ir savo riebokais pirštais 
čiuptelėjo jos smakrą. Jurjonienė kirto 
per vokiečio pirštus, ir tas, mirktelėjęs, 
atitraukė nagus. Kurį laiką pastovėjęs, 
jis pasistatė prie pušies šautuvą, iš lupų 
išmetė cigareto nuorūką ir nusitaikęs 
čiupo Jurjonienę per pusiaują.

Moteris kaip vėgėlė išsprūdo iš nevik
raus vyro rankų ir ėmė bėgti mišku na
mo. Maulenhelteris kažką bliurbėjo gar
galiuojančiu balsu, bet paskiau isteriš
kai ėmė rėkti: halt!

Kvailas padaras griebė šautuvą ir 
paleido šūvį. Šūvis nuėjo pušų viršūnė
mis, bet moteris ir to nepabūgo. Ji grįžo 
namo užilsusi, tuščiu uogų kreželiu ir 
apdraskytais kojų staibiais.

Ji papasakojo vyrui savo nuotykį. Jur
jonas žiūrėjo į savo žmoną plačiai išskė
tęs akis, o paskiau bumtelėjo:

— Nesivalkiok viena. — Paskiau pa
galvojęs dar pridūrė:

— Tegu jis tik pabando. Kauliukų ne
surankios.

— Ką tu kalbi! — išsigando žmona.— 
Vokiečiai tave nušaus už tai.

— Stintos uodegą jie nušaus — ne ma
ne. »

Bet vakarais plaukti į jūrą ir žmoną 
palikti namie — Jurjonas baimindavosi. 
Plaukti reikia. Žuvis, tai žvejo duona. 
Be duonos negyvensi. Kartais Jurjonas 
pasiimdavo su savimi ir žmoną plaukda
mas jūron, kai iš vakaro negalima buvo 
laukti naktį audros. Jam kaimynai buvo 
sakę, kad Maulenhelteris vakarais slan
ki© jąs apie jo namuką.

Kartą jis su žmona išplaukė į jūrą, o 
abejuose kopų tarpekliuose, pro kuriuos 
buvo galima prieiti prie jo namelio, pa
spendė spąstus. Jis norėjo įsitikinti, ar 
naktimis kas nors slampinėja aplink jo 
pašiūrę, o jei vaikšto, tai pagąsdinti.

Kitą dieną grįžęs, vienus spąstus rado 
suveltus ir sudraskytus, bet kas į juos 
buvo patekęs, — nesužinojo.

Todėl Jurjonas, žiūrėdamas į savo 
marškiniuotą žmoną, pagalvojo apie pa
vojų, reiškė abejonę dėl iškilos į jūrą 
naktį.

Pagaliau jis neiškentęs pridūrė:
— Nevaikščiotum pusnuogė. Ir dorą 

žmogų vedi į pagundą neapsirengusi.
Žmona dėbtelėjo akimis, tartum ne

suprasdama. Juk daugis žvejų moterų 
iki priešpiečių triūsiasi taip apsirengu
sios. Bet ji pagalvojo taip pat apie vo
kietį ir neprieštaraudama nuėjo į vidų 
apsirengti. .

Baigęs taisyti tinklą, Jurjonas tarste
lėjo:

— Gal ir plaukti strikto pasigraibsty- 
ti.... Eisiu pas Menturą. Ūdos sutvarky
tos, tik apkabinėti reikia:

Menturų gryčioje bu triukšmas. Tė
vas keikėsi, net žemė linko. Duktė ašaro
jo. Ji esanti nėščia ir dar nuo to gyvu
lio.

Senis Menturas šaukėsi į pagalbą per
kūnus ir grasino pasiusiąs žandarą pas 
Abraomą. Bet Jurjonas ramino seną 
žveją, nes Agnei tuo jis vis tiek nebe- 
padėsiąs.

Nepatogus laikas buvo kalbėti apie 
žvejojimą, bet Jurjonas, ilgai tylėjęs, 
užsiminė:

(Bus daugiau)

Chicagos Žinios
Kriaučiai už Antrą Frontą

Kriaučių lokalo susirinkime 
delegatai iš joint board rapor
tavo, kad darbai Chicago] 
silpnai eina ir jei dideles fir
mos neturėtų armijos užsaky
mų, tai darbo kaip ir nebūtų. 
Biznio agentas brolis Kairys 
pranešė, kad special order rū
bų siuvimas visai apsistojo. 
Kirpėjam patarta eiti mokin- 
'ti kito karo amato. Daug jų 
jau mokinasi, mokinasi ir 
kriaučiai kitų amatų. Toliau 
biznio agentas pranešė, kad 
dirbama unijose išrinkti sena- 
tan McKeough ir Adamowskj 
kongresam nes jie energingai 
eina už laimėjimą karo.

Vice pirm. Butvilą klausė 
agento, kodėl nėra lapelių ša- 
pose reikale rinkimų ir lape
lių už antrą frontą, jog Chica
gos industrijinis concil’is nuta
rė vienbalsiai už antrą frontą. 
Biznio agentas aiškino, kad 
taip yra pasisakyta už antrą 
frontą ir nutarta prirengti vi
siem nariam net postkartes ir 
prašyti prezidento Roosevelto 
atidaryti antrą frontą. Taigi, 
tas gerai padaryta. Tačiau ša- 
pose postkarčių nesimato iki 
šiolei.

Išrinkta komisija surengi
mui kriaučių baliaus. Tuo mi
tingas užsidarė.

Kriaučius.

M. Shultzienė yra veikus L. 
M. K. Kliube. Vėlesniu laiku 
daugiausia veikė su katalikais. 
Tačiau dėl nesveikatos apie 
metai laiko atgal ir iš ten iš 
veikimo pasitraukė.

Velionė buvo palaidota rug
pjūčio 20 d. su bažnytinėmis 
apeigomis šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioj. Palaidota šv. Kazi
miero kapinėse.

Širdukas.

Cleveland, Ohio

tą, birželio men. Buvęs ir “Vil
nies” redaktorius bankiete.

Draugijų Bei Komisijų Atydai
Kaip jau žinoma, kad Drau

gijų Veikiantis Komitetas lik
vidavo Lietuvių Darbininkų 
Svetainę ir tuomi komiteto pa
reigos žymiai sumažėjo. Todėl 
Veikiančio Komiteto delegatų 
susirinkimai bus laikomi kas 
trečias mėnesis. Sekantis susi
rinkimas įvyks antrą trečiadie
nį lapkričio mėn., LDS kliube. 
Visus parengimus reikia užsi
registruoti pas D. V. K. sekre
torių J. N. Simans, jo raštinėj.

—D. ž.

Binghamton, N. Y.
Drg. A. Garnis dar tebeser

ga. Jau yra parvežtas į na
mus. Jaučiasi silpnas, dau
giausiai guli lovoje.

Linkiu greito jam pasveiki
mo.

J. K. Navalinskienė.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas

Numirė Ivanauskaitė- 
Shultsienė

Rugpjūčio 17 d. ryte numi
rė Ivanauskaitė-Shultz, seniau 
nemažai veikus su kanklie- 
čiais. Dalyvaudavo lošimuose 
ir dainavime.

Močiutė Kupina Energijos
Amerikos darbo liaudies 

mylima Močiutė Bloor, rugpjū
čio 21 d., pasakė griausmingą 
prakalbą clevelandiečių su
rengtam paminėjimui jos 80 
metų gimtadienio, bankiete. 
Visi bankieto dalyviai buvo 
nustebinti, kad ta senutė taip 
energingai kalbėjo daugiau 
pusę valandos. Ji pilna humo
ro ir griežtumo. “Aš dėl jūsų 
čia galėčiau daug ką pasakyti 
apie mano praeities darbuotę,” 
sakė Močiutė Bloor, “bet da
bar yra per brangus laikas, 
kad eikvoti atpasakojant kas 
praeityje buvo nuveikta darbi
ninkų labui.” Kalbėdama Apie 
kareivių motinas irgi pastebė
jo, kad jos, vietoj verkimo, 
įtemptų savo visas pajėgas na
miniam fronte gelbėjimui de
mokratijos, dėl greitesnio su
naikinimo fašistinių barbarų, 
ir tada jų sūnūs greičiau su
grįš.

Prisiminė ir apie Spring
field, 111. lietuves moteris, ku
rios surengė dėl jos bankie-

Kearny, N. J. — čia nu
leista vandenin dar du nau
ji kariniai laivai - naikintu
vai, pabudavoti pirm nu
statyto laiko.

BE 100% 
WITH YOUR

PENKTAS METINIS

DAINOS - ŠOKIAI
—Rengiamas—

N. J. Lietuvių Radijo Valandos
VEDftJAS JUOZAS KATKUS 

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

|vyks Sekmadienį

Rugpjūčio (August) 30 dienų
Pradžia 1-mą vai. po pietų ĮŽANGA TIK 35c.

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

Muzika bus A. Pavydįs ir jo RADIJO ORKESTRĄ

KELRODIS: Iš Ncwarko, 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.

Connecticut Valstijos Lietuvių Rengiamas

LAISVES PIKNIKAS
Sekmadieni, Rugpjūčio 30 August

LIETUVIŲ PARKE - LIGHTHOUSE GROVE
GLASTONBURY RD., STA. 24 . EAST HARTFORD, CONN.

Piknikas prasidės 12-tą valandą dieną.

Hartfordo Laisvės Choras, vadovaujamas B. Rasimavičiutės

Programą išpildys Laisvės Choras iš Hartford, Conn.
Kalbės Dienraščio “Laisvės” Redaktorius R. MIZARA iš Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GROS LIETUVIŠKUS IR AMERIKONIŠKUS ŠOKIUS

šeimininkių Stalas bus paruoštas įvairiais ir skaniais valgiais ir gėrimais.

Todėl, gerbiami Conn, valstijos lietuviai, dalyvaukite šiame piknike ir paremkite tą brangų 
liaudies dienraštį “Laisvę,” kuris mus visus veda prie skaisčios ateities, laisvės ir lygybės.

Įžanga 25 centai asmeniui (įskaitant taksus)
šį pikniką rengia visos Conn. valstijos Progresyvės lietuvių organizacijos.



Penktacl, Rugpjūčio 28, 1942 u ari s ve
Soviety Kariuomene Stalingrado Srityje 
Apstabdo ir Kontr-Atakuoja Vokiečius;

Kaukazo Fronte Siaučia Įnirtę Mūšiai
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 27. — Ankstyvas šiandieninis Sovie

tų Žinių Biuro pranešimas sakė:
Mūsų kariuomenė rugp. 26 d. vedė mūšius prieš vo

kiečius srityse į pietų rytus nuo Kletskaja, į šiaurių 
vakarus nuo Stalingrado, į šiaurių rytus nuo Kotelni- 

kovo ir srityse Prochladnaja, Mozdok ir į pietus nuo 
Krasnodaro.

Per sėkmingą ofensyvą centraliniame ir Kalinino 
frontuose, mūsų kariuomene atvadavo 610 apgyventų 
vietų, tame skaičiuje miestus Zubcovą, Karmanovo ir 
Pogorieloje Gorodišče.

Vakar sovietinės oro jėgos įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei sužalojo 35 vokiečių tankus, daugiau kaip 
300 trokų su kariais ir amunicija ir 24 trokus su žiba
lu; susprogdino vieną amunicijos sandėlį ir du gazoli
no sandėlius, nutildė dvyliką artilerijos ir priešlėktu
vinių kanuolių baterijų, suardė tris geležinkelio trau
kinius ir išvaikė, dalinai sunaikinant, du batalionus

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

kausi. Atsiminkime, kad dėl 
tų laikraščių, kurie spausdina 
(sąmoningai ar ne) pro-naciš- 
ką propagandą, nukentės ir 
nekalti laikraščiai, jei nebus 
laiku susirūpinta.

Ponas Vinikas žino, ką 
reikštų SLA būti be “Tėvy
nės.” P-nas Laučka supranta, 
kaip tas atsilieptų į jo laikraš
čio skaitytojus, jei “Amerika” 
būtų uždaryta. Aš žinau, kokis 
smūgis būtų užduotas Ameri
kos lietuviams, jei neliktų mū
sų dienraščių, jei būtų uždary
ta mūsų spauda arba jei ji bū
tų suvaržyta.

Susirūpinkime, kol dar ne 
vėlu!

Christopher, Ill.
Pasikalbėjimas su SLA Nariais

Rugpjūčio 2 dieną išėjau 
pasivaikščioti ir neužilgo ties 
manim sustojo automobilius ir 
užkalbina rusiškai: “Ar neno-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Darbininkų Susivieniji

mo trečias apskritys bendrai su 
LDS 26 kuopa rengia vakarienę ir 
šokius. Vakarienė įvyks 31 d. spalių 
(October), Bayonne, N. J.

Prašome visų mums pritariančių 
organizacijų tą • dieną nieko nereng
ti, bet dalyvauti bendrame apskri
čio su LDS 26 kuopa parengime.— 
Apskričio Valdyba. (202-204)

BALTIMORE, MD.
Penktadienį ir šeštadienį, rug

pjūčio 28 ir 29 dd. bus aukų rinki
mo dienos dėl Sovietų Sąjungos Ko
votojų. Russian War Relief — Lie
tuvių Komitetas kviečia visus tal
kon. Dėžutes, guzikčlius ii’ kitus 
ženklus galėsite gauti ketvirtadie
nį, rugp. 27 d., 7:30 — 9:00 vai. 
vakaro, 111 S. Poppleton St., Stan
kevičių kambariuose. — Kom.

(201-202)

SHENANDOAH, PA.
Rugpjūčio 30 d., Lakewood Parke, 

Schuylkill Apskritys, bendromis 
jėgomis rengia pikniką ir šokius 
naudai Rusų Karo Pagelbai. Anglų 
spaudoje garsinama kaipo “Russian 
War Relief Day.” Lietuviai turėtų 
skaitlingai dalyvauti, paremti fi-

KO INDĖNAI REIKALAUJA
Karachi, Indija. — Tau

tiniai indėnų vadai sako,, 
jog jie nereikalaują, kad 
anglai  ̂tuoj aus pasitrauktų 
iš Indijos, bet jie reikalau
ja, kad Anglija gojaus per
vestų Indijos valdžią į indė
nų rankas.

Elizabeth, N. J.

labai darbuojasi dėl Rusijos 
kareivių. Numezgė 36 poras 
pančiakų, pati nusipirko vil
nas ir, prie to, nupirko 4 sve- 
derius. Pasižadėjo ir ant to
liau darbuotis.

Aš nuo savęs linkiu drg. M. 
Burkauskienei labai, labai ge
ros sveikatos ir ilgo gyvenimo, 
taipgi Domininkui Barkauskui. 
Ačiū draugėms ir draugams, 
kurie dalyvavot ant tos parės.

A. Stripeika.

priešų pėstininkų.
Kleskaja srityje mūsų kariuomenė veikliai vedė mū

šius ir tūluose sektoriuose pastūmėjo priešus atgal. 
Buvo sunaikinta šešios vokiečių kanuolės, du tankai, 
aštuoni kulkasvaidžiai ir nušluota apie dvi kuopos prie
šų pėstininkų.

Srityje į šiaurių vakarus nuo Stalingrado tęsiasi į- 
veržtos kautynės. Priešai sutelkė dideles jėgas tankų 
ir pėstininkų, kurie po priedanga savo orlaivių nuolat 
atakuoja mūsų pozicijas. Sovietinė kariuomenė atmu
ša priešų atakas ir pati kontr-atakuoja fašistinę vokie
čių kariuomenę.

Vienas mūsų šaulių būrys per dieną atmušė penkias, 
vieną po kitos darytas, priešų atakas. Šimtai užmuštų 
vokiečių liko kautynių lauke. Buvo išdeginta bei suža
lota 11 vokiečių tankų.

Gretimam sektoriuje baterijos sovietinių kanuolių 
užkirto kelią priešų tankų eilei ir sunaikino 14 tankų.. 
O kai hitlerininkų tankai bandė išvengt tų sovietinių 
kanuolių, tai jie pateko po ugnim mūsų prieštankinių 
šaulių ir prarado dar keturis tankus.

Viena mūsų tankų grupė per ilgą mūšį sunaikino 13 
vokiečių tankų ir užmušė apie 500 hitlerininkų.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietinė kariuome
nė tęsė kautynes prieš vokiečių tankus ir motorizuotus 
pėstininkus. Per vieną dieną ir tik viename sektoriuje 
buvo smogta 62-viem vokiečių tankam.

Sovietinės jėgos sulaiko priešų ’šturmavimus ir kar
totinomis kontr-atakomis eikvoja vokiečių kariuome
nės jėgas.

Mūšiuose dėl apgyventos vietos “S” sovietiniai pės
tininkai ir tankai sumušė ir atgal nuvijo vieną bata
lioną vokiečių pėstininkų ir pagrobė gana daug kari
nių reikmenų.

Kitame sektoriuje musų kulkasvaidininkai nušlavė 
dvi kuopas rumunų.

Srityje į pietus nuo Krasnodaro sovietinė kariuomenė 
vedė įtūžusius mūšius su priešų tankais ir pėstinin
kais

Prochladnaja srityje mūsų kariuomenė nušlavė gru
pę priešų karių, kurie buvo perėję per upę.

Leningrado fronte įvyko mūšiai, turį vietinės svar
bos. Vokiečiai padarė kontr-ataką. Du vokiečių tankai 
tapo sunaikinti, o kiti pabėgo .

ĮVAIRIOS ŽINIOSDAR KELIOLIKA UŽMUŠTA 
RIAUŠĖSE INDIJOJ

London. — Per susikirti
mus tarp Indijos tautininkų 
ir anglų policijos tapo nu
šauta dar 17 indėnų; kelis 
kartus daugiau sužeista.

Indėnai suruošė naujas 
grąsinančias anglams de
monstracijas L u c k n owe, 
Chichli, Betule, Garhakotoj 
ir kituose miestuose. Kelio
se vietose indėnų minios pa
degė anglų valdžios namus, 
sandėlius ir policijos stotis.

FAŠISTŲ SUBMARINAI NU
SKANDINO DU LAIVU

Washington. —- Fašistų 
submarinai sunaikino dar 
vieną prekinį Jungtin. Val
stijų laivą amerikiniuose 
vandenyse Meksikos Įlan
kos ir vieną nedidelį prekinį 
Holandijos laivą amerikinė
je Caribbean Jūroje.

Cairo.— Amerikos ir An
glijos orlaiviai kartotinai 
bombardavo fašistų prie
plaukas ir kitus karinius 
taikinius Egipte.

London. — Amerikos ge
nerolas G. M. Barnes užgin
čija, kad bet kokios nacių 
kanuolės esančios geresnės 
už amerikiečių ir anglų ka- 
nuoles.

Washington. — Fašistų 
submarinai amerikiniuose 
vandenyse viso iki šiol nu
skandino 502 talkininkų lai
vus.

Vichy, Franc. — Teigia
ma, kad talkininkų bomba- 
nešiai visiškai sunaikino 
nacių uostą Le Havre, šiau
rinėj Francijoj.

Burma. — Amerikos or
laiviai sėkmingai atakavo 
Lashio, kur buvo sutelkta 
10,000 japonų kariuomenės.

London, rugp. 27. — Di
delis skaičius anglų orlaivių 
naktį vėl bombardavo vo
kiečių punktus Francijoj.

London. — Nacių orlai
viai užmušė 12 žmonių Ang
lijoje. Du vokiečių orlaiviai 
sunaikinti.

Maskva, rugp. 27. —So
vietai atkariavo nuo vokie
čių dar 16 apgyventų vietų 
Rževo-Viazmos fronte.

ri važiuoti į pikniką” ?
Pasirodė automobiliuje be- 

esą du pažįstami rusai ir sla
vas. Pasiteiravau, kur ir kie
no piknikas ir priėmęs pasiū
lymą nuvažiavau.

Piknikas radosi netoli West 
Frankforto. Surengtas tūlos 
slavų pašaipiuos organizacijos, 
žmonių radome visokių tauty
bių : slavų, lenkų, graikų, ita
lų. Visi linksmus, šnekučiuoja
si, geria. Pamislijau sau: Jū
sų tėvynes kraujuose plūsta, o 
jūs čia linksminatės ir visi taip 
taikiai sugyvenate!

Užfundinęs savo vežikui ir 
draugams pradėjau žvalgytis 
toliau pikniko darže. Netru
kus išgirdau kalbant lietuviš
kai. Priėjau ir aš, pasisveiki
nome. Tuojau atsirado ir dau
giau mūsų vientaučių. Apsikei
tus po žodį-kitą, kalba pakry
po link SLA. Vienas sako:

“Tai susilaukėme ‘pyrago’! 
Siuntėme delegatą į Pitts- 
burghą, užmokėjome kelionės 
lėšas, o jis mums parvežė po 
15 centų ekstra mokesčių į 
mėnesį.”

Kitas ramina, kad mokestis 
nebus “štedava.” Sako, mokė
sime tik iki karas pasibaigs, 
o paskui vėl viskas bus po se
novei. Bet trečias įsimaišė ir 
primine, kad jau pluoštas me
tų kaip Detroito seimas uždėjo 
taip jau “laikinus” mokesčius 
po 5 centus į mėnesį, o dar ir 
šiandien tebemokame. Sako, 
ir šį sykį bus taip. Remdamie
si neva karo padėtim, kad už
mokėti duokles už kareivius, 
apdėjo mus specialiais mokes- 
tim, o kada reiks tuos mokes
čius panaikinti, tai atsiras šim
tai kitų priežasčių, .kodėl “ne
galima” panaikinti ir taip gal 
mokėsime amžinai.

Dar vienas aiškina, kad jau
ni vyrai, kurie išėję armijon, 
didžiumoje ir iki šiol buvo pa
laikomi SLA tik tėvų pastan
gom. Jei jiems sugrįžus jie pa
tys atsisakys mokėti duokles 
ir tėvai nebemokės, tai vistiek 

(SLA nustos narių.
Pagaliau, kodėl mes turėtu

me mokėti po 15 centų į mė
nesį, kad palaikyti geram sto
vyje Susivienijime kareivius, 
kuomet tas pats seimas nuta
rė, jog kareiviams nemokės 
nei pašalpos, nei apdraudos? 
Kur jau jūs esate girdėję ki
tą tokią organizaciją, kuri 
taip pasielgtų su tais nariais, 
kurie pasiryžę galvas guldyti 
už savo šalies saugumą ir viso 
pasaulio žmonijos gerovę.

Dar ilgai diskusavome SLA 
ir kitus svarbius klausimus. 
Tik apsižiūrėjau, kad saulutė 
slenka žemyn už medžių ir šo
kausi jieškoti savo vežiko, kad 
nereikėtų pėsčiam klampoti 
namo. Namus pasiekiau lai
mingai, bet ties durim mane 
pasitiko šeimininkė su . . . šluo
ta! Sako: “O kur tu visą die
ną trankeisi? Jau žadėjau į 
policijos nuovadą kreiptis, tik 
bėda, kad nesusikalbu!”

Persiprašiau š e i m ininkę, 
kad išvažiavau nieko nesakęs, 
o ji greitai atsileido. Ir taip 
mano sekmadienis nebuvo su
gadintas.

Piknike Buvęs ir Girdėjęs.

nansiniai ir dvasiniai gerą ir gar
bingą tikslą. Lakewood Parkas gra
ži vieta ir visai apylinkei gerai ži
noma vieta. Šokiai prasidės 8 v. v. 
Gros Lee Bergerio Orkestrą. Įžan
ga 35c. Kviečia Rengėjai.

(201-203)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, rugpjūčio 30 d., 
10 vai. ryto, 143 Pierce St. Visi na
riai dalyvaukite susirinkime. Kaip 
žinote, “Laisves” piknikas arti, rei
kės daug darbininkų. Taipgi turime 
ir kitų reikalų svarstyti. — L. Tu- 
rcikis. (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)

WATERBURY, CONN.
Liet. Darb. Parko Bendrovė ir 

ALDLD 28 kp. rengia naktinį pik
niką (Moonlight Dance), šeštadie
nį, rugpjūčio 29 d., 6 v. v. iki 1 
vai. ryto.' Lietuvių Parke, už Lake
wood Ežero, Chestnut Hill Rd. Šo
kiams gros V. Kindulos Orkestrą. 
Įžanga 25c asmeniui, priskaitant 
taksus. Turėsime gėrimų ir užkan
džių. Prašome visus lietuvius daly
vauti. — Kom. (201-202)

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. M. ŽUKAITIS 
334 DEAN ST..

SPENCERPORT, N. Y.

Rugpjūčio 4 d. buvo suruoš
ta surpryzo pramogėlė dėl 
drg. Domininko Burkausko. 
Mes visi sveikinom jį su vardo 
diena ir gimimo diena 50 me
tų sukakties. Pramogėlė įvyko 
L. D. Progresyvių Kliube, 408 
Court St. Svečių dalyvavo apie 
50.

Bevakarieniaujant, iš gimi
nių ir draugų palinkėjus links- 
maus gyvenimo ir ilgiausių 
metų, buvo priduotos gražios 
dovanėlės jubilėjaritui. Mūsų 
sumanymas buvo greitas ir per 
3 dienas atlikom savo darbus. 
Aš su drk. G. Kudirka užkvie- 
tėm draugus ir drauges, o drg. 
H. Kudirkienė ir M. Gasparai- 
tienė pagamino valgius, ir už
baigtas darbas. Ir iš mūsų visų 
kalbėtojų nei vienas neprisi
minė, kad parinkus aukų. Tai 
už poros dienų aš surinkau 9 
dolerius dėl Rusijos pagelbos.

D. Burkauskas aukavo $5, 
P. šiaulis $1, A. Stripeika $1, 
S. Brazaitis $1 ir G. Kudirka 
$1. Draugė M. Barkauskienė

Bethlehem, Pa.
Trečiadienį, rugpjūčio 26 

d., pasimirė Selma Rinkūnie- 
nė, kuri gyveno po num. 1251

Penktas Puslapis

Mechanic St. Ji yra žmona 
Stanley Rinktinas.

Rinkūnienė mirė sulaukus 
vos 53 metus amžiaus. Paliko 
dideliam nuliūdime savo vyrą, 
tris dukteris, Selma Kovacs, 
Helen ir Mildred, du sūnų, Jo
seph ir Stanley, taip pat se
serį Grace Čepulienę, kuri gy
vena Philadelphijoje.

Velionė bus palaidota šį 
šeštadienį, rugpjūčio 29 d., 9 
vai. ryto, apeigos bus Holy 
infancy bažnyčioj, o paskui 
bus palaidota Holy Savious ka
pinėse, Nazareth, Pa.

Giminės, pažįstami ir prie- 
teliai prašomi dalyvauti lai
dotuvėse. Kore»p.

Lietuviu Rakandui Krautuve

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue b 

NEWARK, N. J.

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

Z.-—

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauska!

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvėmeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

nothing >

Mokyklos baigimo - gradua-^ 
tion proga ir pirmos komu- 

♦ nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

Krautuvėj* yra 
didelis paairin- 
kitnas 1 a i kro- 
dih?. 1 a ik rodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik- 
elių, kokių tik 
urna reikalin- 
c*.

DAIKTAIS IR
KAINOMIS

VERI-THIN RYTHM ... MERCEDES . . .*14 U. VEW-THIH AIRWAY ... Pink BOSITE
Ye'low gold filled c«e .olid yellow gold cere. „ jow |d PATENKINT!
l7-|ewel rrecirion move. (7-jewel rrecliion move- ’ ’
meni .... $33.75 meni .... $42.50 Guildite beck. 16 Jewel* . $29.71

<4 '

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

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
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NwYorko^/g^TZliiioi Vieši Brooklyne
Draugė Elena Baranauskie

nė, bridgeportietė, šią savaitę 
vieši Brooklyne, savo “home

GREITAS MAISTINGUMAS

Aukos Ambulanso 
Fondui

Gražiai pasidarbavo ir east- 
newyorkieciai ambulanso fon
dui. Liet. Literatūros Draugi
jos 185-tos kuopos veikėjų O. 
Baltrušaitienės ir M. Misevi
čienės pasidarbavimu ant blan- 
kos No. 13 surinkta $13.72. 
Aukojo sekami:

Mrs. Naujokas ir Marijona 
Misevičia po $2. F. Ivaškiavi- 
čius ir. Mr. & Mrs. Sesso po 
$1. Frank Rimkus 75c.

Po 50c.: W. Baltrušaitis, K. 
Jonchunas, Julius Kalvaitis, 
N. Kisielius, C. Paska, Kazys 
Bundonis, M. Ripinskas, Mrs. 
Davienė, S. Dambrauskas, A. 
Rano. P. Kasolavičia 35c. A. 
Kaukuras 32c.

Po 25c.: P. Grisaitis, R. Vai- 
čulis, Eva Navikas. P. šoloms- 
kas 15c. B. Vaitkus, J. Valasa- 
vičius, S. Grisk us, J. Macy po 
10 centų.

Wm. Kasper-Kapturauskas 
pridavė $1.

Ambulansas jau nupirktas 
ir šie pinigai eina dabaigti jo 
išmokėjimą, kadangi rugpjū
čio 21-mą įvykusioj draugijų 
atstovų konferencijoj buvo ra
portuota, jog nors pirkimas 
užbaigtas, bet mokėti neda- 
baigta.

Ambulanso atidavimo Rau
donajam Kryžiui iškilmės bus 
šio sekmadienio popiečio 2 
vai., rugpjūčio 30-tą, Lituani- 
ca Aikštėj, prie Union Avė., 
Hewes ir Stagg Sts. Jeigu bū
tų lietinga, programa įvyks 
ten pat esančioj Piliečių Kliu- 
bo salėj. Laike iškilmių am
bulansas bus išstatytas Litua- 
nica Aikštėj.

Literatūros Draugijos kuopų 
ir su ja turinčio ryšius Mote
rų Kliubo sukeltas aukas sudė
jus kartu, kiek lig šiol buvo 
skelbta spaudoj, jau gerokai 
prašoka šimtinę.

50,000 Piliečių Pasirašė 
Komunistų Peticijas

Penkias dešimt tūkstančių 
New Yorko balsuotojų, didžiu
ma iš jų net ne komunistai, 
bet republikonai, demokratai 
ir nepriklausomi, pasirašė ko
munistų nominacines peticijas, 
kaip skelbia Komunistų Parti
jos Rinkimų Komitetas šioj 
valstijoj.

Kad uždėti valstijinės ska
lės kandidatus ant baloto, rei
kia gauti mažiausia 50 parašų 
kiekviename iš valstijos 62 ap
skričių. Kai kuriuose iš jų ko
munistai neturi arba teturi 
silpnas organizacijas. Tose 
vietose prisiėjo atskiriems ko
munistams ar mažoms grupe
lėms atlikti tą darbą, kai kur 
važiuoti desėtkus mylių už pa
rašą, bet jies atliko savo ir 
darbą baigė laiku.

Imant proporcionaliai su

rinktų parašų skaičių, pareina 
apie 200 parašų per apskritį. 
Nors reikia mažiau, bet su
rinkta daugiau. Yra sakoma: 
“Atsarga gėdos nedaro.” Jei
gu atsirastų vienas kitas neno
rimų priimti, turint daug at
sarginių—vistiek trūkumo ne
bus.

Peter V. Cacchione, komu
nistas Miesto Tarybos narys iš 
Brooklyn©, paskirtas vadu de
legacijos, kuriai pavesta įteik
ti parašus valstijos sekretoriui, 
Albany.

Peticijomis nominuotais yra: 
1. Amter, į gubernatorius; 
Frank Herron į Įeit, guberna
torius, Fred Briehl į kontrolie
rius; Benjamin J. Davis, Jr., į 
prokurorus; Robert Minor ir 
Elizabeth Gurley Flynn į kon
gresui an us nuo visos valstijos 
(at-large).

Sveikino Brazilijos 
Valdžią-Žmones

Jungtinėse Valstijose vei
kianti draugingumo ryšiams 
su Lotynų Amerikos kraštais 
palaikyti ir stiprinti organiza
cija, Council for Pan-Ame
rican Democracy, kurios cent
ras randasi New Yorke, pa
sveikino Braziliją, “kaipo di
džiulį talkininką žmonių kare 
prieš Ašies barbarizmą.”

Telegramą Brazilijos prezi
dentui Getulio Vargas ir am
basadoriui Washingtone p. 
Carlos Marints, pasirašė Clif
ford McAvoy, minėtos tary
bos pirmininkas.

town.” Ta proga Elena perei
tą antradienį atlankė laisvie- 
čius ir choristus, kurie tą va
karą praktikavo Laisvės salėj. 
Nesitenkino vien atlankymu, 
bet ir linksmai dainavo sykiu. 
Tą patį ketino padaryti ir šį 
penktadienį. Pasiilgusi dėdės 
ir draugų, džiaugiasi pamačius 
ir dar pamatysianti. Apsisto
jus pas laisviečius J. ir A. By
ron us.

Elena sako, kad jai Bridge- 
porte gyventi atrodo gražu, 
bet “perdaug ramu.” Pripra
tus čionai sūkuryje pamokų 
choro ir kitokių, nuolatinėse 
pramogose ir susirinkimuose, 
prakalbose, dabar tik retkar
čiais turint tokius dalykus, gy
venimas atrodo kažkaip veltui 
leidžiamu. D-č.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
■ ’ .• * - *• ■ • f •. • •

Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Išeina Kariuomenėn Buvęs Majoro Šoferis 
Sužeistas Kare

KRAUJO DAVĖJAMS
Raudonajam Kryžiui krau

jo priėmimo daktarams esant 
labai užimtiems, nuo lietuvių 
kraujo priėmimas atidėtas 
dviem savaitėm. Plačiau bus 
pranešta vėliau.

PATAISA
Korespondencijoj iš Jurgi- 

nės Draugijos pikniko, įvyku
sio rugp. 23-čią, Dexter Par
ke, buvo pasakyta, kad šo
kiams “grojo Pavidžio orkes
trą iš Newarko,” o turėjo bū
ti: iš Elizabeth, N. J. Už klai
dą atsiprašome.

“Petras Pirmasis” 
Irving Teatre

Pradedant rugpjūčio 28-ta, 
Irving Teatre, Irving Place ir 
15th St., New Yorke, per sa
vaitę rodys dvi žymias filmas. 
Viena iš jų, “Petras Pirmasis,” 
gaminta Sovietų Sąjungoj, yra 
romantiška istoriška drama, 
paremta ant Petro Didžiojo 
atsiekimų, kaip jie buvo apra
šyti Aleksiejaus Tolstojaus no
velėj. O kita, “Rasputinas,” 
yra iš caristinės Rusijos gyve
nimo, bet gaminta prieš Vichy 
laikus Francijoj. Harry Baur, 
garsusis francūzų aktorius, 
vaidina vyriausioj rolėj.

Komunistų Konvencijos 
Prakalbos per Radijo
Komunistų Partijos šios vals

tijos nominacines konvencijos 
svarbieji punktai — kandida
tai ir rinkimų platforma — 
bus girdimi, žinomi ne vien 
tik delegatams, bet ir visai ra
dijo klausančiai didžiojo New 
Yorko ir artimų apylinkių vi
suomenei.

Konvencijos ruošėjai skel
bia, kad pasamdyta visa ra
dijo valanda nuo 4:30 iki 5:30 
po piet šį sekmadienį, stotyje 
WQXR. Kalbės Earl Browder, 
partijos generalis sekretorius, 
ir Israel Amter, numatytas bū
siant kandidatu į gubernato
rius; komunistų organizacijos 
šioj valstijoj pirmininkas.

Programa bus perduodama 
tiesiai 'iš konvencijos salės — 
Manhattan Center, 34th St. ir 
8th Ave., New Yorke.

Konvencija tęsis dvi dienas, 
šeštadienį ir sekmadienį, daly
vaujant delegatams iš visos 
valstijos.

Harleme Formuojasi
Piliečių Komitetas

Mr. Charles Collins, Negrų 
Darbo Pergalės Komiteto vir
šininkas sako, kad Harleme 
sudaroma specialis komitetas, 
kurio veikla bus dviejuose 
frontuose. Jis įteiks distrikto 
prokurorui iškeltus faktus są
ryšyje su Harleme įvykusiais 
areštais ir įkaltinimais keturių 
jaunų vyrų žagintojais, o kitų 
keturių — užpuolikais ir plė
šikais. Taipgi reikalaus apsau
goti Harlemo gyventojų civiles 
teises, kurių, sako komitetas, 
neprisilaikyta.

Harlemo žymūs piliečiai įro
dinėja, jog tie įkaitinti jauni 
vyrai nekalti, bet sufrėmuoti. 
Jų perklausinėjimas įvyks 
penktadienį.

Kam nors sugedus pajėgos 
tiekimo aparate Glenwood 
Landing šapoj, desėtkuose 
Long Island šapų ir įstaigų su
laikyta darbas pei* porą valan
dų.

Raudonasis Kryžius jieško 
dar 100,000 asmenų mokintis 
liuosnoriais slaugėms padėjė
jais.

Dėl Drabužių Sovietam
Visoje Amerikoje yra renkami nešioti drabužiai 

nuo karo nukentėjusiems Sovietų Sąjungos žmo
nėms. Daugelis drabužius atsiunčia ar atveža į “Lais
vės” raštinę. Būtų daug geriau siųsti ar nuvežti juos 
tiesiai į:

RUSSIAN WAR RELIEF OFFICE
11 East 35th St., New York City, N. Y.

Japoniško Įkvėpimo 
Misionieriai

Iš tūkstančio su virš pribu
vusių iš Japonijos grįžtančių 
Amerikos piliečių 150 dar su
laikyta Ellis Saloj nuodugnes
niam perklausinėjimui ir tyri
nėjimui, o kiti keleiviai išleis
ta bėgiu poros dienų po at
plaukimo laivo Gripsholm.

Tarpe sulaikytų saloje yra 
ir 20 misionierių, kurie iš pra
džių ant laivo laikę pacifisti
nius mitingus, bet nesulaukda
mi lankytojų, o gal ir apsižiū
rėję, kad dėl to reikės pasi
aiškinti, paskiau buvę mitingus 
nutraukę, šnipų tarp atplau
kusių kol kas neradę!

Mirštantis Tėvas 
Matys Vaikus

Mirčiai pasiruošęs Aiman 
Harrington, 4 vaikų tėvas, 
kreipėsi į Bronx vyriausį teis
mą gauti leidimą pamatyti sa
vo keturis vaikučius, kurių pa
matyti jam neleido jo žmona, 
tų vaikų motina. Teisėjas įsa
kė vaikus pristatyti teisman.

Harrington, 23 metų vyras, 
buvo žmonos pašautas pereito 
birželio 23-čią barnyje už $3, 
kurių jis reikalavęs iš jos sa
vo asmeniškiems reikalams. 
Kaip aiškinę jo žmona, jis iš 
savo $160 per mėnesį gauna
mos algos perdaug praleisda
vo fotografijoms imti reikme
nims ir kitoms asmeniško pasi
smaginimo prašmatnybėms, o 
permažai palikdavo šeimai. 
Policija sako, kad ji prisipaži
no šovus, bet sakėsi norėjus 
tik pagązdinti. šūvis pataikė 
ir vyras nuo to laiko kankino
si ligoninėj. Pastaruoju laiku 
gydytojai pripažinę, kad jie 
kovą pralaimėjo, jo mirtis 
esanti neišvengiama.

Mrs. Anna Harrington, 20 
metų, tų keturių vaikučių mo
tina, yra išleista iš kalėjimo 
po $2,500 kaucija, su vaiku
čiais gyvena pas savo motiną, 
Queens.

Salvatore Maggio, 36 m., 
282 Ashford St., buvo nušau
tas einant prie Pitkin ir Wino
na Avės, prieš pat “blackout,” 
antradienį, iš pravažiuojančios 
mašinos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs preseris prie 

vyrų paltų (coats) prosinimo. 
Kreipkitės tuojau pas S. Markowitz, 
15-17 East 16th St., New York Ci- 
City, N. Y. — 9th floor. (202-204)

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)

Lankėsi Brooklyne
-■ -.... A

Pereitą trečiadienį aplankė 
Laisvės įstaigą Andrew Rė
kus iš New Britain, Conn. Jis 
yra lietuvių radijo programos 
vedėjas, kuri transliuojama iš 
stoties WNBC, 1410 klcs., 
Hartford ir New Britain, 
Conn. Rėkus Brooklyne lankė
si šermenų reikalu. Apsilankė 
Laisvės įstaigoje ir gražiai pa
sikalbėjome v i s u o meniniais 
reikalais. Išmanus ir energin
gas vyras. Jo radijo programa 
girdima sekmadieniais 10:45 
iš ryto.

Trys vaikinai, kurie nepaisė 
gyvybės sargų perspėjimo mo
torine valtimi neplaukti ar
čiau 50 pėdų prie maudynių 
zonos, teisme turėjo pasimokė- 
ti po $1 baudos.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRIangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Kostancija Kapturauskaitė 
Išvyko Atostogų

Kostancija Kapturauskaitė 
(Kasper) atostogų išvyko net 
Meksikon. Pakeliuje ji žada 
sustoti Chicagoj ir aplankyti 
savo gimines Salaveičikus.

Kostancija yra Vinco ir Ro
zalijos Kapturauskų duktė, 
kurie gyvena 442 Lorimer St., 
Brooklyne. Vincas Kapturaus- 
kas (Kasper) brooklyniečiams 
yra žinomas kaip namų tapy
tojas, dekoratorius ir jų taisy
tojas.

Šių žodžių rašytojas linki 
jaunuolei Kostancijai smagiai 
ir laimingai praleisti savo 
atostogas. B.

Frank Kavaliauskas, jau- 
niausis iš trijų Adomo Kava
liausko sūnų, laisvietės Lilijos 
ir kitų trijų žinomų veikėjų 
Kavaliauskaičių brolis, išeina 
kariuomenėn rugsėjo 3-čią. Vi
sa šeimyna ir kiti artimieji ta 
proga turės šeimyniško-drau- 
giško pobūdžio sąskridį šį šeš
tadienį, rugpjūčio 29-tą, tėvo 
aparfcmente, 415 Lorimer St.

Šeimai šis sąskridis dar 
reikšmingas ir dėlto, kad 17-tą 
to pat mėnesio sueina penkme- 
tinės, kaip iš jos išsiskyrė mo
tina, Elzbieta Kavaliauskienė.

Linkime Pranui geriausios 
kloties tarnyboj ir laimingai 
sugrįžti.

Jerry Crossan, buvęs majo
ro LaGuardijos orlaivio šofe
ris, randasi šiaurinės Australi
jos ligoninėj nuo sužeidimo or
laiviais a t a k u o j ant Port 
Moresby. Crossan yra vadu 
skvadrono, kuris jau atlikęs 
21 misiją.

Turen Olsen, 220 E. 70th 
St., New Yorke, sulaikytas po 
$50 kaucijos už laikymą švie
sos savo apartmente laike už
temdymo miesto.

DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868
• •

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

g * LIETUVIŠKA ★ I 
I U ž E I G A I 
8 Rheingold Extra Dry Alus g g Didelis pasirinkimas visokių g 
g Vynų ir Degtines g 
g Importuotų ir Vietinių S 
S Kasdien Turime g
g KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ g 
i josephVeidAt I 
g Savininkas z g
g 411 Grand St. Brooklyn g

1

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

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

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

TELEPHONE
STAGG 2-5043

NOTARY
PUBLIC

MATTHEW P. BALLAS
STENGER & STENGER

OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

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

anglių pristatymas į miestus .

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasal Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

£3^ Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų Ir žalių
!?

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERŲ VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneStat 

“dresas.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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