
Jau gana seniai visi vyrai 
tapome valdžios suregistruoti. 
Buvo sakyta, kad tas reika
linga mobilizacijai visų krašto 
jėgų karo reikalams.

Nieko daugiau iš tos regis
tracijos nebesigirdi. Niekas 
niekur nešaukiamas ir nesta
tomas.

Kodėl tada Amerikos mote
rys nebuvo suregistruotos ? 
Jas visai pamiršo. Tai sena 
moterų pažeminimo liekana. 
Atrodo, kad moterys visai ne
reikalingos šio karo reikalams.

Tuo tarpu milijonai moterų 
plaukia į pramonę, į įvairiau
sius karo darbus. Jau pradė
ta organizuoti armijos ir lai
vyno moterų pagelbiniai kor
pusai.

Pabaigoje šių metų tik vie
nam Detroite 50 tūkstančių 
moterį; turės užimti darbus 
pramonėje. Jauni vyrai pa
šaukti armijom

Taigi, ta pirmoji registraci
ja buvo tiktai pusė darbo. Da
bar turės būti moterų darbo 
jėgos taip pat suregistruotos.

Gal žemiausiai parblokšta 
ir paniekinta šiandien tauta 
pasaulyje yra francūzai. Iš 
nieko niekada pasaulyje nebu
vo taip tyčiojamasi, kaip da
bar naciai tyčiojasi iš francū
zų.

Dabar Vichy valdžia mobi
lizuoja francūzus “savano
rius” važiuoti Vokietijon ir 
dirbti pramonės ir žemės ūkio 
darbus.

Už tokius tris “savanorius” 
Hitleris paleidžia vieną fran- 
cūzą iš karo nelaisvės.

Lavalis pasiųs naujon vergi- 
jon 150 tūkstančių francūzų, 
o Hitleris paleis 50 tūkstančių 
francūzų iš koncentracijos sto
vyklų.

šiemet Amerikoje turėsime 
nepaprastą derlių. Kukurūzų, 
kviečių, bulvių ir kitokių javų 
derlius bus toks didelis, ko
kio ši šalis nėra mačiusi per 
paskutinius 25 metus! *

Tuo tarpu beveik pusė žmo
nijos kenčia alkį. Mūsų mais
tas juos pasiekti nebegali. Ka
ras ir blokada uždarė visus 
kelius alkaniesiems prie duo
nos.

Kaip ilgai dar reikės laukti, 
kol alkanųjų miniose 
siausti epidemijos ir 
juos milijonais?

pradės 
šluoti

balsų, 
galinti

Dar vis pasigirsta 
kad Sovietų Sąjunga 
pavargti, supykti ir pasitrauk
ti iš karo. Tai hitlerinės pro
pagandos balsas, kurio tikslas 
yra pasėti nepasitikėjimo nuo
dų amerikiečių galvose.

Sovietų Sąjunga nei trauk
sis, nei nusileis. Ji šiame ka
re, taip pat, kaip Amerika ir 
visos Jungtinės Tautos, kovoti 
ir laimėti. Nei mums, nei So
vietų žmonėms pasitraukimui 
kelio seniai nebeliko.

Mes visi esame tame pačia
me laive. Gyvensime ar skęsi- 
me visi kartu.

Mūsų galybė pasirodys. Aš 
tikiu, kad nebeilgai Raudona
jai Armijai vienai reikės at
silaikyti prieš pragarišką Hit
lerio karinę mašiną.

Amerikos ir Anglijos žmo
nių balsas už antro fronto ati
darymą turės būti išgirstas ne
užilgo.

Lenkijoje naciai nužudė aš- 
tuonius šimtus katalikų kuni
gų. Taigi, nei sutona, nei kry
žius neapsaugo nieko nuo hit
lerinių barbarų.

Tuo tarpu mūsų 
kunigai daugumoje 
poterius už Hitlerį.
“Draugo” redaktorius kunigas 
Prunskis nesiliauja lojęs prieš 
Sovietų Sąjungą ir šinkavojęs

lietuviški 
tebekalba 
Chicagos

MKRISLAI
Kodėl Pamiršo Moteris?
Už Vieno Laisvę Trims

Vergija.
Mūsų Derlius ir Alkanieji.
Visi Vienam Laive.
Lai Pamokina Mūsiškius.
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No. 190 LAISVES ANrRATšeuSPLn2e: Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Rugp. (August) 14, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Stiprėja Sovietų Apsi
gynimas, Sako Anglai

London. — Anglų kari
ninkai sako, jog Sovietų 
pasipriešinimai vokiečiams 
stiprėja visuose frontuose 
Anglai teigia, kad Sovietų 
daromos atakos prieš naš
čius ’Voronežo ir Rževo 
frontuose pradeda įvaryti 
rūpesnį hitlerinįnkms, ne
žiūrint jų skelbiamų laimė
jimų Kaukazo fronte.

Anglai karą tėmytojai 
nurodo, kad ir Kaukazijos 
srityj naciai tiek nelaimi, 
kaip jie giriasi.

Oficialiai Sovetų praneši
mai tyli apie Rževo frontą, 
130 mylių į šiaurių vaka
rus nuo Maskvos. Bet vo
kiečiai kartotinai kalba a- 
pie Rudonosios Armijos 
romas įnirtusias atakas 
je srityje. Naciai sakosi 
atmuša tas atakas.

da- 
to- 
tik I

Mass. Palaiko Komunis
tų Teisę Rinkimuose
Boston, Mass.— Valstiji- 

nė Balsavimo Komisija at
metė prašymą Williamo 
MacMasters’o, kad uždrau
stų Komunistų Partijai iš- 
statyt savo kandidatus rin
kimuose.

MacMasters yra Coughli- 
no rūšies fašistas ir hitleri
ninkų pataikūnas.

Valstijinė komisija pa
tvarkė, jog komunistai, 
kaip ir kitos mažumų par
tijos, turi teisę dalyvauti 
rinkimuose.

Hitlerininkų Pagyrai
Nacių radijas paskelbė, 

būk nuo šio pavasario jie 
nelaisvėn paėmę 1,044,741- 
ną sovietinį karį ir pagrobę 
bei sunaikinę 6,271-ną tan
ką ir 10,131-ną kanuolę ir 
nušovę žemyn 5,624 orlai
vius.

Neįtikėtinas Skelbimas
London. — Anglijos ka

rininkai tvirtina, kad “la
bai neįtikėtinas” yra vokie
čių skelbimas, būk jie su
ėmę 1,044,741-ną raudonar
mietį.

“Maršalas Timošenko pa
sirodė perdaug gabus iš
traukt savo kariuomenę iš 
vokiškų apsupimų,” kad 
hitlerininkai galėtų paimti 
nelaisvėn tokį didelį skaičių 
soviet inės kariuomenės, 
kaip rašo Associated Press, 
amerikiečių žinių agentūra, 
paduodama anglų karinin
kų nuomonę apie tai.

Australija. — Amerikie
čiai ir australai atėmė iš 
japonų Kokodą kaimą saloj 
New Guinea.
nacių propagandą.

Šitie aštuoni šimtai kunigiš
kų lavonų Lenkijoje turėtų pa
mokinti mūsiškius tėvelius, jog 
jeigu Hitleris šį karą laimėtų, 
tai ne vienam ir jų galva nu
siristų. Pasiliktų tik tie, ku
rie sutiktų šuniškai hitlerinin
kams kojas laižyti.

O ne visi ir jie tokiais norė
tų būti.

Kunigas Prunskis, tiesa, 
tų Hitlerio paaukštintas į 
cių čebatų švaksavotojų 
mandierius.

bū-
na- 
ko-

VIENUR SOVIETAI PA
SITRAUKĖ, BET KITUR 

VEDA OFENSYVĄ
Raudonoji Armija Atakuoja Nacius ties Kotelnikovu

Maskva, rugp. 13. —Kau
kazo fronte Sovietų kariuo
menė pasitraukė į naujas 
pozicijas Čerkessko srityje, 
bet Raudonoji Armija at
mušė visas vokiečių atakas
Kletskaja srityje, į šiaurių beveik 2,000 vokiečių ir su- 
vakarus nuo Stalingrado, j naikino 22 jų tankus toj 
Dar daugiau. Sovietinė ka
riuomenė taip išdaužė na
cių jėgas ties Kotelnikovu, 
95 mylios į pietų vakarus 
nuo Stalingrado, kad vokie
čiai tapo priversti tiktai 
gintis. Raudo narmiečiai 
juos taip neatlaidžiai ata
kuoja, kad neduoda hitleri
ninkams progos sudrūtėt ir 
vėl pradėt ofensyvą Kotel- 
nikovo sektoriuje.

Voronežo fronte taip pat 
sovietinės jėgos abelnai at
akuoja fašistus, kurie dau
giausiai tik ginasi.

Kaukazo fronte vokiečiai 
vis pasivaro pirmyn vie
name kitame sektoriuje, 
kaip kad Čerkessko srityje, 
apie 20 mylių nuo Grozny 
žibalo versmių.

Saudoonji Armija, tą-_ 
čiaus, tebeveda didelius ap-

Amerikos Kom. Partija įgabenti; Naciu Pagalbi-
Šaukia Atakuot Hitlerį, 

0 Ne Indėnus
New York. — Amerikos 

Komunistų Partijos Nacio- 
nalis Komitetas išleido pa
reiškimą, kuriame ragina 
Jungtines Tautas tu o jaus 
atidaryt antrą frontą prieš 
nacius Europoje, o sustab
dyt “brolžūdingą” kovą, ku
rią dabar anglų valdžia ve
da prieš Indijos žmones. 
Pareiškimas, tarp kitko, sa
ko:

“Dabar yra sprendžiamo
ji valanda. Gręsia pavojus 
mūsų šaliai ir visoms Jung
tinėms Tautoms.

“Laikas atidaryt Vakarų 
Frontą prieš Hitlerį be jo
kio tolesnio gaišavimo. Štai 
kur kelias į pergalę. Štai 
kokiu būdu galima sutriuš
kint Hitlerio Ašį.

“Mes turime smogt prie
šams, o ne mūsų draugams 
Indijos žmonėms, kurie nie
ko daugiau nereikalauja, 
kaip tik susiorganizuoti ko
vai petys, petin išvien su 
mumis prieš bendrąjį mūsų 
priešą ir gaut sau tautinę 
laisvę.”

(Kitame “L.” numeryje 
ištisai tilps šis Amerikos 
Komunistų Partijos parei
škimas.)

Maskva. — Sovietai pra
dėjo atakuot vokiečius 500 
mylių frontu nuo Maskvos 
srities iki Leningrado.

Maskva, rugp. 13. — Su- 
drūtėjo Sovietų pasiprieši
nimai naciams Maikopo sri
ty j. Raudonarmiečiai ten 
atmušė visas priešų atakas. 

sigynimo mūšius Maikopo 
žibalo laukuose, į vakarus 
nuo Čerkessko, ir Krasno- 
daro apskritoj prie Kuban 
upės. Sovietiniai kovotojai 
per 24 valandas užmušė 

vietoj, k u r hitlerininkai 
mėgino persikelt per upę 
Krasnodaro srityje.

Neoficialiai pranešama, 
kad vokiečiai telkia naujas 
didžiules savo jėgas, ruoš
damiesi prasimuši pirmyn 
linkui Stalingrado.

(Hitlerininkai visai be 
jokio patvirtinimo iš nie
kur kitur pasigarsino, būk 
jie užbaigę mūšį Dono u- 
pės alkūnėje ties Kalaču, a- 
pie 50 mylių į vakarus nuo 
Stalingrado. Naciai giriasi, 
būk jie ten sunaikinę vieną 
rusų armiją ir nelaisvėn pa
ėmę 57,000 raudonarmiečių. 
Bet tai yra nepatikimas 
priešų pranešimas.)

(Smulkmeningiau apie 
mūšius sovietiniame fronte 
skaitykite Sovietų Oficia
liuose Pranešimuose 5-me 
puslapyje.)

ninkai Bus Teisiami 
Kaip Išdavikai

Washington. — Jungti
nių Valstijų generalis pro
kuroras Fr. Biddle reika
lauja teisti kaipo šalies iš
davikus dvyliką vokiečių, 
kurie pagelbėjo aštuoniems 
naciams sabotažninkams - 
sprogdintojams, į g a b e n - 
tiems Amerikon hitleriniais 
submarinais. Suprantama, 
kad bus teisiami kaip išda
vikai ir du kiti tokie pagal
bininkai, kurie dabar laiko
mi koncentracijos stovyklo
se.

Taigi visiem keturiolikai 
gręsia mirties bausmė.

Šeši iš minimų sabotaž- 
ninkų tapo numarinti elek
tros kėdėj e.

SĄMOKSLAS NUŽUDYT LAVALĮ, VICHY 
FRANCUOS VALDŽIOS GALV4

Vichy, Franci ja. — Po- 
licica surado 45 svarus di-. 
namito netoli Chateldon 
palociaus, kur gyvena Pier
re Lavai, nepriklausomos 
Franci jos valdžios galva, 
nacių sandarbininkas. Tei
giama, kad francūzai pat
riotai ruošėsi tuom dina
mitu susprogdint palocių ir 
taip nužudyt patį Lavalį. 
Vichy Francijos policinin
kai daro plačiausias abla- 
vas, j ieškodami kaltininkų.
Ne tik du nacių lakūnai už

mušti, bet dar keliolika 
sužeista

Francūzai rank inėmis 
graantomis ne tik užmušė 
du vokiečių lakūnus Bouin 
stadione arti Paryžiaus,

Japonų Pasakos apie 
Saliamono Salų Mūšį
Japonijos radijas neofi

cialiai skelbia, būk jos lai
vynas “laimėjęs milžiniškas 
pergales prieš amerikiečius 
mūšiuose ties Saliamono ir 
Aleutų salomis.” Japonų 
seimo pirmininkas pasiuntė 
sveikinimą admirolui I. Ya- 
mamotui, savo laivyno ko- 
mandieriui.

Bet panašus pasveikini
mas buvo pasiųstas admi
rolui Yamamotui ir po to, 
kai Amerikos laivynas su
plėkę japonų laivyną Kora
lų Jūros ir Midway mūšiuo
se...

Washington. — Kongre
sine tyrinėjimų komisija 
žada įteikt prez. Roosevel- 
tui vardus 17 tūkstančių 
nacių ir jų pritarėjų.

Amerik. Fašistų Vadas 
Gavo 15 Metų Kalėti
Indianapolis, Ind. — Fe- 

deralis teismas pasiuntė 
kalėjiman 15-kai metų Wil- 
liamą D. Pelley, “sidabra- 
marškinių” fašistų vadą.Jis 
baudžiamas už maištiškus 
sąmokslus prieš Ameriką, 
už~ kurstymą neit į šios ša
lies kariuomenę ir už ra
ginimą kareivių ir jūrinin
kų neklausyt savo koman- 
dieriu. L-

Dar 12 Žmonių Užmuš
ta Indijos Riaušėse
Bombay, Indija. — Šia

me mieste pradeda atslūgt 
indėnų išstojimai prieš ang
lus, .bet New Delhi tapo nu
kauta dar 12 žmonių susi
kirtimuose su anglų polici
ja ir kariuomene.

Verda indėnų riaušės prieš 
Angliją 
kituose 
kalauja 
Indijai 
jaus.

London.— Anglų vyriau
sybė skelbia, kad ji jau su
valdo indėnų sukilimus. Sa
ko, kad jie buvo išsiveržę 
tik tūluose miestuose, o ne 
visoj Indijoj abelnai.

Poonoj Ir keliuose 
miestuose. Jie rei- 

nepriklausomybės 
nuo Anglijos tuo-

bet dar ir sužeidė šešioli- 
ką. Tuo laiku 60 nacių la
kūnų mankštinosi stadiono 
aikštėje. Užpuolikai pabė
go.
Hitlerininkai grąsina at
keršyt visiem francūzam
Už naujus užpuolimus ir 

sabotažo veiksmus prieš vo
kiečius užimtoje Franci jos 
dalyje hitlerininkai sušau
dė 03 francūzus, ne pačius 
kaltininkus, bet įkaitus, pa
imtus iš koncentracijos sto
vyklų. Kaltininkų jie nesti- 
gauna. >

Dabar generolas Oberg, 
galva slaptosios Hitlerio 
policijos pavergtoje Fran- 
cijos dalyje, grūmoja ker
šyt visiem tenaitiniam

AMERIKIEČIAI LAIMI 3-SE 
SALIAMONO SALOSE

PRIEŠ JAPONUS
Amerikos Lakūnai Dauzįp Japonus ir Kitose Srityse

Washington, rugp. 13. — 
Amerikos marininkai susti
prino savo pozicijas trijose 
Saliamono salose. Jie at
muša atkaklias japonų ata
kas ir ne tik atlaiko savo 
pozicijas, bet grumiasi pir
myn.

Jungtinių Valstijų mari
ninkai buvo iš laivų iškelti 
į Tulagi ir dvi kitas arti
mas salas šešios dienos at
gal, ir nuo to laiko įnirtu
siai, neatlaidžiai atakuoja 
priešus. Dažnai verda kau
tynės durtuvais. ’

Amerikos ir Australijos ir sužalojo du. Japonai gi 
orlaiviai pleškina japonų nušovė žemyn vieną tajki- 
stovykias ir lėktuvų aikš- ninku orlaivį ir sužeidė ki
tes. Siaučia mūšiai tarp 
Jungtinių Valstijų ir Japo
nijos karo laivų.

Amerikos laivyno depart- vo karinius priešų punktus 
mentas sako: “Kol negauta New Britain ir Kei salose.

Anglai Numetė Virš 50,- 
000 Bombų į Mainzą, 

Svarbų Nacių Miestą
London, rugp. 13. —An

glų orlaiviai antrą naktį pa
eiliui bombardavo Mainzą, 
svarbų pramonės ir geležin
kelių miestą, prie Rhein li
pęs, vakarinėje Vokietijoje. 
Anglų oro bombos vėl už
kure skaitlingus gaisrus ir 
padarė smarkius sprogimus 
Mainze. Penki anglų orlai
viai negrįžo iš šio

Naktį pirmiau 
lakūnai numetė 50 
čių gaisrinių ir 
sprogdinamųjų bombų į tą 
miestą. Tą naktį jie sukėlė 
tiek daug gaisrų Mainze, 
kad negalima buvo jų net 
susakityti, kaip teigia ang
lų lakūnai, šiame bombar
davime dalyvavo 500 orlai
vių.

Mainze yra svarbūs ma
šinų, chemikalų ir elektros 
fabrikai, dideli maisto šal
dytuvai ir stambus geležin
kelių mazgas.

žygio.
Anglijos 
tūkstan- 
daugius

dar bet 
veiksmą

koman-

francūzam, jeigu 
kas padarys kokį 
preiš vokiečius.

Andai gi nacių 
dieriai šiaurinėje Franci jo
je išleido įsakymą nužudyt 
visus vyriškius gimines ne
sugaunamų asmenų, kalti
namų užpuolimais bei sabo
tažu prieš vokiečius.

Francūzai patriotai bom
bomis pagadino nacių var
tojamą Šiaurinį Kanalą, iš
plėšė dalį geležinkelio bė
gių ties Epinal, metė bom
bą į nacių biurą, rekrutuo
jantį francūzus darbinin
kus, Paryžiaus priemiesty
je Chelles, ir padarė eilę 
kitų pasinio j imu prieš hit
lerininkus.

smulkmeningesnių ž i n i ų, 
tai negalima duoti platesnių 
pranešimų apie tuos veiks
mus.” 

Oro žygiai prieš Japonus 
Timor, New Guinea ir 

Kitose Salose 
Australija. — Amerikos 

ir Australijos orlaiviai nu
skandino prekinį japonų lai
vą ties Timor sala. Talki
ninkų lakūnai virš New 
Guinea salos nukirto že
myn du japonų lėktuvus, 

• turbūt, sunaikino dar tris

tus.
Amerikos ir Australijos 

orlaiviai, be to, bombarda-

EXTRA
Amerikiečiai Išvijo 

Japonų Laivyną
London, rugp. — Kari-* 

niai AmerMos laivai ir or
laiviai išvijo Japonijos lai
vyną iš Tulagi prieplaukos, 
Saliamono salyne.

4

Australija, rugp. 13. — 
Didieji Amerikos bombinin- 
kai sunkiai sužalojo ir, tur
būt, nuskandino keturis ja
ponų laivus, kurie visais 
garais gabeno savo karius, 
ginklus ir amuniciją prieš 
amerikiečius, įsiveržusius į 
Saliamono salas. ’

AMERIKOS MARININ- 
KAI PIRMYS!

' Australijoj pasklido pra
nešimai, kad Amerikos ma- 
rininkai pralaužė japonų li
nijas bent trijose Saliamo
no salose ir griumiasi pir
myn užimt geriausią japo
nų orlaivių stovyklą tenai.

Amerikos Lakūnai Pe
ria Kailį Naciams

London, rugp. 13. — Jau 
48 valandos, kai Amerikos 
orlaiviai su savais lakūnais 
atakuoja nacius Vokietijoj 
ir hitlerininkų užimtuose 
kraštuose. Tuo tarpu ame
rikiečiai lakūnai padarė 
daugiau kaip 20 žygių.

J

Amerikiečiai Indijoje 
Laikysis Nuošaliai

Washington. —Amerikos 
valdžia įsakė savo kariuo
menei Indijoje visai nesi- 
kišt į susidūrimus tarp in
dėnų ir anglų. Sako, ame
rikiečiai ten yra tik karui 
prieš fašistus užpuolikus.

Cairo. — Amerikos lakū
nai bombardavo nacių už
imtą Navarino uostą Grai- 

I ki joj. I 1
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Atlantiko Čarteris: Kai Kurios
Pastabos

Šiandien sukanka lygiai vieneri me
tai, kai buvo pasirašytas “pokarinio pa
saulio braižinys” — Atlantiko čarteris. 
Atlantiko Čarteris — nėra tai Jungtinių 
Tautų parlamentų užgirtas dokumentas, 
ir tuo būdų jis nėra tokis tarptautinis 
dokumentas, kuris jau dabar pasakytų, 
jog tas ar kitas būtinai turės būti taip, 
o ne kitaip, jog pasirašiusios po juo val
stybės (viso jų šiuo tarpu yra 28-nios) 
skaito jį būtinai prievartingu arba prie- 
volingu dokumentu.

Ne! Atlantiko Čarteris kol kas yra 
tik ideologiniai - propagandinis doku
mentas, rodąs gaires, pagal kurias bus 
pasaulis sutvarkytas po šio karo, šiuo 
tarpu, sakė prezidentas Rooseveltas, 
mes ne tik esame pasirįžę karą laimėti, 
bet taip jau pasirįžę esame palaikyti ir 
taiką.

Jeigu Atlantiko Čarteris būtų prie- 
volingas dokumentas, tai jame, aišku, 
jau šiuo metu būtų atžymėta konkre
tus pokarinis pasaulis, valstybių sienos, 
ir 1.1. Bet jis, Atlantiko Čarteris, tokiu 
nėra. Jame yra pabrėžti tik bendri nuo
statai bei principai, sulyg kuriais bus 
bandoma sugriautas pasaulis atstatyti 
ir taika palaikyti.

Ir dėlto, aišku, šis dokumentas yra 
žvarbus.

Atlantiko Čartery yra pareikšta, kad 
po karo nebus jokių svetimų žemių už
grobimų; kad kiekviena tauta, bus ji 
didelė ar maža, galės laisvai apsispręsti 
savo ateitį, pasirenkant tokią valdžios 
formą, kokia jai yra geriausia. Visoms 
tautoms, kurios neturi gamtinių resur
sų, bus duotas laisvas prie jų priėjimas 
(jų gavimas) tose šalyse, kurios jų turi. 
Jūros privalo būti laisvos visoms tau
toms. Visos tautos, visi žmonės turės 
teisę sočiai pavalgyti, nebus alkanų, bus 
laisvi nuo baimės, kad juos kas nors 
užpuls.

Toki tai yra pagrindiniai Atlantiko 
Čarterio principai.
Jei Atlantiko čarteris būtų iš tikrųjų 

“įstatymiškas,” jei jis būtų prievolingas 
kiekvienai .valstybei, .pasirašiusiai po 
juo, tai šiandien, veikiausiai, jis pasi
tarnautų išspręsti tragišką padėtį Indi
joj. Šiandien visos Jungtinės Tautos ga
lėtų tarti žodį Indijos žmonių laisves 
klausimu; jos visos, o ne vieni anglai 
valdytojai, galutiną išvadą padarytų. Ir 
šiandien, aišku, nebūtų Indijoje žmonės 
šaudomi, nebūtų ten išstojimų ir strei
kų, iš kurių naudos teturi tiktai iš fa
šistinės Ašies plėšikai. Reikia pasakyti, 
kad tragingieji įvykiai Indijoje uždėjo 
negražią dėmę ant Atlantiko Čarterio, 
bet yra vilties, kad greit toji dėmė bus 
nuimta, kad reikalai Indijoje bus su
tvarkyti taip, kad jie išeis naudon ir 
visoms Jungtinėms Tautoms.

Kitas svarbus dalykas, liečiąs Čarterį, 
dėl kurio tenka tarti keli žodžiai. Meti
nių Atlantiko čarterio sukaktuvių pro
ga pasaulis atrodo niūkesnėje padėtyje, 
negu jis buvo tuomet, kai čarteris gi
mė. Per tuos metus laiko Čarterio prie
šai — fašistinė Ašis — tik grobė ir gro
bė naujas žemes, padarė laimėjimą po 
laimėjimo. 1941 metų rugpjūčio mėnesį 
daugeliui atrodė, kad, jei Japonija pra
dės karą prieš Ameriką ir Angliją To
limuose Rytuose, tai per šešis mėnesius 
jos nei dulkės neliks. Bet štai jau aš
tuntas mėnuo, kai ji karą paskelbė, ir 
Rami ąj ame Vandenyne Japonija pasi
grobė tiek daug teritorijų su tiek mažai 
iškaščių, jog tas viskas atrodo lyg bai
siame sapne! Rytų Indijos, Malajai, 
Singaporas, Hong-Kong, Burma ir dau
gybė salų ir salynų šiandien Japonijos

rankose. Filipinai — taip jau. Jie kon
centruojasi ant Chinijos ir Indijos. Af
rikoje Ašies jėgos yra netoli Aleksan
drijos. Rytų Fronte šiuo metu Ašis pa
siekė pavojingų Jungtinėms Tautoms 
laimėjimų, žodžiu, kur pažiūrėsi, ten 
nyku. Pasak to žymaus poeto (Adomo 
Mickevičiaus): “ciemno wszędzie, glucho 
wszęd?ie, co to będzie, co to będzie. — 
Visur tamsu, visur gūdu,—kas gi bus, 
kas gi bus?....”

Aišku, mes nesame pesimistai. Mes 
buvome ir esame giliai įsitikinę, kad 
Jungtinės Tautos karą laimės, kad faši
stinė Ašis bus sunaikinta, kad Atlantiko 
čarteryj paskelbti idealai gyvuos. Ta
čiau mes būtume apgavikai, jei sakytu
me, jog šiandien visur saulė šviečia, kad 
mes laimime, kad mes jau pradėjome 
didžiuosius žygius pergalėms pasiekti ir 
kad pergalė jau matoma.

Vienas gražus reiškinys, pasitikęs me
tines Atlantiko Čarterio sukaktuves, yra 
mūsų ginkluotų jėgų veiksniai Saliamo
no Salose. Nors niekas dar nežino (šiuos 
žodžius rašant), kuo užsibaigs mūsų ten 
pradėtas ofensyvas, bet jis visvien sti
prina dvasioje Atlantiko Čarterio šali
ninkus.

Bet tai toli gražu neužtenkamas veik
snys.

Milijonai ir milijonai žmonių nori, 
kad Jungtinės Tautos pradėtų svarbes
nius veiksnius Vakarų Europoje. Mili
jonai žmonių reikalauja atidaryti ant
rąjį frontą. Bet jo vis nėra. Atlantiko 
Čarterio didžiausias priešas yra Hitleris; 
jis todėl turi būti pirmiausiai sunaikin
tas. Deja, prieš jį, prieš jo milžinišką 
karo mašiną tesimuša vis tik vienintelė 
Tarybų Sąjunga, — jau 14-tas mėnuo 
kai ji mušasi ir mušasi didvyriškai, — 
tačiau niekas kol kas jai nestojo talkon, 
nors toji talka buvo pažadėta, — paža
dėta, kai Molotovas lankėsi Londone ir 
Washingtone, — padarytos net sped j a- 
lės sutartys antrojo fronto aitdarymo 
reikalu.

Metinių Atlantiko Čarterio sukaktu
vių proga, mūsų nuomone, turėtų būti 
pradėtas atidaryti antrasis frontas Eu
ropoje. Hitleris turi būti pradėtas muš
ti iš dviejų pusių — vakarų ir rytų, — 
ko jis labiausiai bijosi. Turi būti pradėti 
kariniai veiksniai tuojau vakaruose.

Tik tuomet Atlantiko Čarteris įgaus 
didesnes žmonėms prasmės.

Nei jokia graži programa, nei joki kad 
ir puikiausi idealai neatėjo patys. Už 
juos reikėjo kovoti, — smarkiai kovoti. 
Tas pats yra ir su Atlantiko Čarteriu: 
pirmiau negu jame patiekti principai ir 
siekimai bus pradėti pasaulyj įgyvendin
ti, laisvę ir taiką mylinčioji žmonija pri
valo sunkiai kovoti, ji privalo pirmiau 
nugalėti kultūros ir civilizacijos priešą, 
privalo pirmiau nusukti galvą fašistinės 
Ašies pabaisai!

Tuomet Atlantiko Čarteris gyvuos!
Tegyvuoja jis!

Atlanto Čarterio
Pirmoji Sukaktis

I Kritiška Situacija Mūsų 
Pietinėse Valstijose

Rugpjūčio 14 d. pažymi 
pirmą sukaktį prez. Roose- 
velto ir premjero Churchil- 
lo pasirašymo Atlanto Čar
terio.

Šis istorinis dokumentas 
padengia aštuonis punktus, 
kurie apima šiuos svarbius 
pagrindus:

Su v. Valstijų ir Chinijos 
birželio 2 d.; Suv. Valstijų 
ir Sov. Sąj. birželio 10 d.; 
tarpe Suv. Valstijų ir 7 iš
tremtų valdžių (Lenkijos, 
Čechoslovakijos, Belgijos, 
Graikijos, Olandijos, Nor
vegijos ir Jugoslavijos) lie
pos mėn., 1942 m. Visos su-

Prezidentas Rooseveltas ir Anglijos ministeris 
pirmininkas Churchillas Atlantiko Čarterio pa
sirašymo metu kur nors Šiauriniame Atlantike.

Kovingasis Marcantonio
Nepaisant visokių insinuacijų, nepai

sant visokių šmeižtų prieš jį, paleistų iš 
social-fašistų ir reakcininkų abazo, kon- 
gresmanas Vito Marcantonio nomina
cijas laimėjo. Ir dar kaip laimėjo! Visų 
trijų partijų — republikonų, demokratų 
ir Amerikos Darbo Partijos nariai — 
balsuotojai didelėje daugumoje padavė 
už jį savo balsus. Ir dabar kongresma- 
no Marcantonio išrinkimas yra užtikrin
tas.

20-jo kongresinio distrikto (Manhat- 
tene, New Yorke) žmonės, mat, gerai 
pažįsta savo kongresmaną. Pažįsta jį 
kaipo kovingą, darbštų, teisingą ir są
žiningą žmogų, jų atstovą Jungtinių 
Valstijų kongrese. Pažįsta jį kaipo stip
rų ir energingą anti-fašistą. Pažįsta jį 
kaipo uolų kovotoją už tai, kad antrasis 
frontas Europoje kuoveikiausiai būtų 
atidarytas, kad karas būtų mū
sų laimėtas; Pažįsta jį kaipo ugnin
gą kalbėtoją, atsidavusį gynėją dar
bo žmonių reikalų. Jį šitaip pažin
dami, 20-to j o distrikto žmonės-piliečiai, 
be partijinių skirtumų, padavė savo bal
sus už jį. Ir tuomi jie, aišku, uždavė 
smarkų smūgį tiems, kurie Marcantonio 
šmeižė ir bjauriojo.

Marcantonio *buvo apšauktas “Mask
vos. agentu,” “komunistu,” tokiu ir ki
tokiu. Tačiau balsuotojų tas viskas ne- 
nustūmė nuo savo mylimojo kongres- 
mano, —- priešingai, juos kaip tik labiau 
surišo su juo. Ir jie padavė už jį savo 
balsus!

1. I š n aikinimą prievar
tos, agresijos ir sveti
mų teritorijų grobimo.

2. Kiekviena tauta turi 
teisę pasirinkti sau ko
kią valdžios formą ji 
pageidauja.

3. Visi žmonės turi teisę 
gauti žaliąją medžia
gą; lygiomis teisėmis 
vesti pasaulinę preky
bą, ir jūrų laisvė turi 
būti užtikrinta visiems.

4. Užtikrinti kiekvienam 
saugumą ir laisvę nuo 
baimės ir skurdo.

Sausio 2 d., 1942 m., 26 
Susivienijusios Tautos pa
sirašė pareiškimą priimda
mos Atlanto Čarterio tiks
lus ir principus — palie
kant kelią atdarą kitoms 
tautoms — “kurios dabar 
duoda arba galėtų duotį 
medžiaginės paramos ir pa
spirties kovoje dėlei perga
lės laimėjimo prieš hitleriz- 
mą.” Dvi kitos tautos — 
Meksika ir Filipinai pasira
šė pareiškimą birželio 14 d., 
1942 m.

Vasario 23 d., 1942 m. 
Didžioji Britanija ir Suv. 
Valstijos pasirašė savitar
pinės pašalpos sutartį, ku
ri atnaujino “Lend-Lease” 
pašalpą Didžiajai Britani
jai, ir kuri pareiškė, jog 
Didžioji Britanija pristatys 
Amerikai tokios abipusinės 
pagejbos, kokios ji gali 
teikti. Nors dabar per 
anksti permatyti arba iš
aiškinti tikrai ir smulkme
niškai sąlygas, sutartis pa
brėžė nekuriuos principus, 
kurie turi būti užlaikyti 
kaip savitarpiniai ekonomi
niai santykiai tarp Didžios 
Britanijos ir Suv. Valstijų 
ir pagerinimas pasaulio 
ekonomines pažangos. Tam 
tikslui Suv. Valstijos ir Di
džioji Britanija bendrai 
veiks, ir kitos šalys, kurios 
panašiai tiki, galės prisidėt 
— paplatinti tinka mais 
Tarptautiniais ir naminiais 
žygiais produkbiją, padali
nimą ir vartojimą reikme
nų; išnaikinti visas diskri
minavimo formas tarptau
tinėj komercijoj; lygiomis 
teisėmis vesti pasaulinę 
prekybą. . '

Ši sutartis tapo pavyz- 
dis kitiems paktams tarpe

tartys reikalavo, kad poka
rinis pasaulis “ugdytų savi
tarpinius ekonominius san
tykius.”

Savo raporte kongresui 
apie “Lend-Lease” progra
mą birželio 15 d., preziden
tas Rooseveltas nurodė, 
kad “vieninga akcija dabar 
mes galime prezervuoti 
laisvę ir ; sugrąžinti taiką 
tarpe mūsų žmonių. Vie
ninga akcija vėliau, mes 
įvykdinsime pergalę, kurią 
pasiryžę laimėti. Abelnas 
supratimas Suv. Tautų ne
žus šio baisaus karo kovų 
laukuose. Jis bus pagrindas 
visuotino pasaulinio susi
pratimo, kuris prezervuos 
žmonijai taiką ir laisvę.”

Atlanto Čarterio sieki
mas yra pasaulinis. Jis lie
čia Indiją ir Chiniją ir Ru
siją ir Burmą ir Afriką ir 
Europą ir visas Amerikas. 
Atlanto Čarteris gauna sa
vo vardą nuo fakto, kad 
pasirašytas jūrose ir ne dėl 
to, kad liečia tautas prie 
Atlanto, kaip daug žmonių 
tiki.

Suv. Tautos privalo susi
vienijusios laikytis. Jeigu 
Suv. Tautos nebus vienin
gos, mes negalėsime reali
zuoti principų, dėl kurių 
mes kovojame. Strategija 
Ašies paremta ant principo 
“Paskaldyk ir valdyk,” 
kontra-strategija Suv. Tau
tų yra “Vienykitės ir lai- 
mėkit.”

Labai svarbu šiuom laiku 
pakartoti vėl ir vėl, kad 
.mes turime -būti vieningi 
laimėti šį karą.

Mes turime būti vieningi 
laimėti taiką!

Sau viena, nei viena tau
ta negali užtikrinti naudos 
Atlanto Čarterio principų.

Bendrai, Suv. Tautos ga
li užtikrinti pergalės vaisių 
visoms šalims ir visiems 
žmonėms.

Office of War 
Information.

Pietinių valstijų ponijos 
ir valdžių atsinešimas lin
kui negrų virto skandalu 
ir pavojm visoje Ameriko
je. Bjauri diskriminacija 
prieš negrus pasidarė di
džiausiu užtvaru karo pa
stangoms.

Karo gamyba reikalauja, 
kad visos darbo jėgos būtų 
pakinkytos darban. Bet kai 
pietinių valstijų pramonėn 
nueina negrai dirbti, jie su
siduria su diskriminacija 
prieš juos, persekiojimu ir 
linčo dvasia. Net bijoma ra
sinių riaušių.

Negrai jaunuoliai imami 
armijom Bet net rekruta- 
vimo stotyse juos pasitinka 
diskriminacija, persekioji
mas ir net policijos lazda 
už mažiausį pasijudinimą.

Pietinių valstijų valdžios 
nieko nedaro prieš šitą dis- 
kirminacija. Tų valstijų gu
bernatoriai net atsistojo 
pryšakin baltųjų šovinistų 
ir padeda terorui prieš neg
rus.

Tai tokioj įkaitusioj si
tuacijoje pakėlė balsą libe
rališka organizacija, kuri 
vadinasi National Federa
tion for Constitutional Li
berties. Jungtinių Valstijų 
konstitucija užtikrina neg
rams visas civilines teises 
ir jiems jų niekas neprivalo 
atimti.

Šita Federacija pasiuntė 
prezidentui Rooseveltui te
legramą ir raginimą, kad 
jis, kaipo šalies prezidentas 
ir visų karo jėgų koman- 
dierius, tuojau įsimaišytų 
ir padarytų galą tam kon
fliktui pietuose.

“Turi būti padarytas ga
las tam defytizmui, trukdy
mui ir atviram išstojimui 
prieš karinę programą, ku
ri veda galingas piliečių 
baltveidžių nepatrijotų blo
kas,” sako Federacija. Ji 
ragina prezidentą “užtikrin
ti pietinių valstijų patrijo- 
tiškiems žmonėms, juodvei- 
džiams ir baltveidžiams, ap
saugą nuo visokių teroris
tų, kurie rimtai kenkia sėk
mingam karo vedimui.”

“Netikėtinas Alabamos 
gubernatoriaus Dixon pasi
priešinimas jūsų įsakymui 
8802 ir plačiai pasklidę ra
sinių riaušių grūmojimai 
pietuose, neturi būti pra
leidžiami pro pirštus,” skai
tome Federacijos telegra
moje prezidentui. “Pietinė
se valstijose šiandien nedi
delė, bet įtekminga grupė 
valdininkų, laikraščių re
daktorių ir kitų, iškėlė o-

balsį ‘išlaikyti baltveidžių 
pirmenybę,’ idant sugriauti 
pietuose žmonių vienybę ir 
pakenkti karui.
. “šis prohitleriškas obal- 
sis yra taip jau pavojingas 
mūsų tautai, kaip ir Hit
lerio ginkluotos jėgos,” to
liau pabrėžia Federacija. 
“Jisai pastato į pavojų tą 
vienybę ir pasiaukojimą, 
su kuriuomi pietinių vals- 
jų žmonės yra susimobili- 
zavę pergalei prieš Ašį.

“Šių metų balandžio 28 
dieną savo prakalboje jūs 
persergėjote Amerikos žmo
nes, kad jie saugotus tų, 
kurie savo saumyliškus in
teresus stato prieš visos 
tautos interesus. Šita pieti
nių valstijų grupė šiandien 
ir stato savo saumylingus 
interesus aukščiau visos 
tautos interesų.

“Mes raginame jumis tuo
jau viešai pasmerkti ir 
stengtis pašaukti prie atsa
komybės visus tuos pietuo
se, kurių saumylingi intere
sai šiandien suteikia fašis
tinei Ašiai amunicijos prieš 
visą amerikiečių tautą.”

Kiekvienas nuoširdus pa- 
trijotas pritars šios Federa
cijos pakeltam balsui prieš 
pietinių valstijų biurokrati
ją

Šypsenos
Po Biskį iš Visur

Ką Vokiečiai Berlyne Šneka

Negalvok — už tave galvo
ja Hitleris.

Nekalbėk — kalba už tave 
Gqebbelsas.

Nevalgyk — valgo už tave 
Ribbentropas.

Nesirengk — už tave apsi
rengia Goeringas.

Kapicko Taikos Pypkė
Kas išgers Kapicko stiklą,

Kas jo pypkę išrūkys,
Tam Keršulis dar pafundys 

Ir good-luck dar pasakys.

Antras Frontas 
Naciai jaučia, naciai žino, 
Kad dalia jiem bus karti, 
Kad juos giltinė prie Dono 
Šimtais tūkstančių naikina, 
Kad Jungtinių Tautų antras 

frontas
Jau arti.
Kaip žalčiai, hitlerininkai, 
Riausiasi jau požemiuos; 
Francūzijos pakraščiuos 
Baimė fašistus apnyko, 
Kad jų kaulus į padanges 

bombos
Išnešios.

Prof. Krienas.

Amerikos orlaivininkas fotografas, kurio užduotis lekio
ti virš priešo teritorijos ir fotografuoti svarbius apsigy
nimo punktus bei tvirtumas.
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8-Year Old Girl Foregoes Luxuries; Buys 
Stamps So Her Officer Uncle Can Shoot 

Japs; Urges Others to Do Same

Brooklyn LDSer

8-year old girl forgoes candy for 
War Bands and Stamps.

(The following article was received 
from Elaine in response to the ap
peal for articles in a recent John
nie’s Chips column. We are proud 
of it.—Editor.)

Cranford, N. J. — I am on
ly eight years old but I feel 
much bigger. I already have a 
great big War Bond which will 
be worth $25.00 in ten years. 
My mommy said, by that time 
I will be out of High School 
and it will be carfare for me 
till I find work. But that is 
not the big reason why I saved 
my nickels and dimes to get 
this Boridr'It wras mostly be
cause I want my country to 
win this war. You see, my 
Uncle Carl is an officer in the 
army and when he comes home 
sometimes he gives me a ride 
on his horse. I love him very 
much and I don’t want him to 
die like my daddy. That’s why

I don’t buy candy. The radio 
man said that a 25 cent War 
Stamp will buy 12 bullets. I 
will buy all the stamps I can 
so my Uncle Carl will have lots 
of bullets for his gun when he 
goes to fight the bad Japs. If 
you boys and girls save your 
money and buy stamps with it, 
maybe someone you love, too, 
will come back safe from the 
war. —Elaine Worobey.

BE 100% 
WITH YOUR

BROOKLYN’S OWN: Al Purve- 
nas, member of the Brooklyn 
BuiLDerS Branch of the LDS is 
now serving in the U. S. Army Air 
Corps. Al is as native a Brooklyner 
as can be and sometimes even says 
“Toity-toid Street” for “Thirty- 
third Street.” A swell Fellow! He 
has been an active sportsman for 
the BuiLDerS for years.

IV. Rudminas

Lithuania Under the Yoke 
Of the Brown Crusaders

Below, we are presenting a very important article which the Laisve has received by 
mail from W. Rudminas from the Soviet Union. Mr. Rudminas was one of the 
Lithuanians who escaped from the Nazi invasion of Lithuania and landed in Mos
cow. He presents here a brief history of what has taken place in Lithuania since 
the “Brown Crusaders” invaded it, in June, 1941, and compares the tactics of the 
Nazis to those of the Teutonic Knights, of five centuries ago, who had also in
vaded Lithuania. The comparison is fitting. The article is important. It is one 
year of Lithuania’s history — from June 22, 1941 to June 22, 1942. .The year oi 
Lithuania’s greatest sorrow. — Editor.

(Continued from last week)
Lithuanian national culture is being destroyed sys

tematically, with typical German methodicalness. 
The fascist “kulturtraeger” dissolved many schools 
and requisitioned the school-buildings for barracks. 
The Lithuanian language is being systematically 
eliminated from public life. In government institu
tions Lithuanians are forbidden to address German 
officials in Lithuanian. Seventy per cent of all radio 
broadcasts are in German. It is very seldom that 
the Vilnius or Kaunas radio broadcasts in Lithuan
ian, and even t>en it is but as translations from the 
German. All day long the German announcers 
broadcast their trite philistine jokes and German 
soldiers of the army of occupation send standard
ized greetings telling their Lottes and Gretes about 
their happy life in Lithuania.

In Soviet Lithuania public life had reached a high 
water mark. Trade Unions, public organizations, 
thousands of circles, mass campaigns with thousands 
upon thousands of men and women taking an act
ive part in them — those were but some of the 
manifestations of the lively public activity in those 
days. All this has given way to the silence of the 
grave in German-occupied Lithuania. The Hitlerites 
fear the Lithuanian people. They know that the 
Lithuanians hate them; and that any public activity 
might easily turn into a manifestation of this 
hatred.

Nor has any trace of sovereignty been left in 
Lithuania. After the seiure of the Baltic republics 
the Hitlerite magazine Ostland wrote: “The Baltic 
countries must be incorporated in the old German 
Baltic sphere.” Nor did it take long before the 
meaning of the phrase “German Baltic sphere” was 
deciphered. What it means is that Lithuania has 
been converted into a German province, or, to be 
more exact, into part of a German province called 
“Ostland,” and that it is under the undivided sway 
of the Baltic Baron Adrian von Rentein, who in 1919 
succeeded in making his getaway from Riga to
gether with the German troops. Adrian von Ren
tein’s forefathers among the Livonian Knights of 
the Sword "ravaged... the land of the heathen,” 
and his father, a landlord, was wont to flog Lith
uanians and Latvian farm labourers to death. Ren- 
teln himself is a storm-trooper and at one time 
headed the Hitler youth, whom he taught to sing 
"What if the world goes to ruin — we don’t give a 
snap.” Now his pupils are reducing the world to 
runis, while he himself is doing the same in Lith
uania, which he is drenching in blood. The character 
of the Hitler-appointed hangman in Lithuania is 
alone sufficient indication of what is meant by the 
“German Baltic sphere.”

The age-old hatred of the Lithuanian people for 
the German invaders provides a poor soil for the 
breeding of Quislings. In the absence* of others, the 
occupation authorities have had to put up with their 
old hireling — Kubliunas, who in 1934 attmpted, as 
a paid agent of the Germans, to engineer a coup 
d’etat in order to deliver Lithuania to the Germans. 
The coup failed, Kubiliunas was arrested, put on 
trial, and sentenced to death. He saved his life only 
by betraying his accomplices, young Lithuanian of
ficers, who had been ill-advised and trusted him. 
His life was preserved, but he became known among 
the people as the double traitor who sold out both 
his country and his associates. This old lackey of 
theirs is the only one whom the Germans have 
succeeded in luring to accept the post of "President 
of the General Council,” for which they have been 
unable to find a sufficient number of members.

The German invaders are bent on depriving the 
Lithuanian people of its national culture and so
vereignty, they are out to destroy it by means of 
starvation, disease and firing squads, because their 
ultimate aim is to annihilate the Lithuanian people 
and settle the country with Germans. The Hitlerite 
invaders do not say so openly. On the contrary, at 
the present juncture they are even trying to pose 
as the protectors of the Lithuanian people and its 
“liberators.” They are unable, however, to keep 
their own greed in check, and have already begun to

settle Germans in Lithuania. “The role of the Ger- 
' man minority in the Baltic countries — countries of 

old German culture — must be intensified,” wrote 
the German press. Then the Deutsche Nachrichten 
Bureau announced that German peasants were mov
ing to the Baltic countries, where-they would teach 
the people — “how to till the soil.” The German 
press calls upon Germans to capturd “the key posi
tions” in farming in the East. In actual fact, the 
“teaching” amounts to the following: The occupation 
authorities have handed over the state farms to Ger
man landlords, are taking away the land from the 
poor peasants and farm laborers who were given 
land under the Soviet power and are giving it to 
German colonists at the rate of 125 hectares per 
farm.

The Lithuanian people have never meekly submit
ted to their enemies. Together with all the peoples 
of tsarist Russia, the Lithuanians fought tsardom. 
They always courageously and stubornly fought the 
German invaders. They dealt blows to the Knights 
of the Sword and, together with the Russians and 
Poles, routed them at Gruenwald.

They dealt blows to the German invaders in 1918 
and smashed the “iron divisions” of Bermont who 
also tried to build up a “German-Baltic sphere.”

The miiltant traditions of the Lithuanian people 
are as alive today as they have ever in the past. 
During the fighting in Lithuania the Germans drop
ped parachutists specially clad to make them look 
like the local inhabitants, and then they spread 
the lie about the local population giving them help. 
But the Lithuanians were not slow in showing up 
this contemptible German lie by deeds. From the 
very first days of the invasion they launched gueril
la warfare against the Germans. And no matter 
how brutal the reign of terror instituted by the 
Germans, they cannot break the resistance of the 
Lithuanian people, its struggle for freedom.

The measures adopted by the occupation authori
ties are being persistently and unanimously sabo
taged. The peasants sabotage deliveries of food pro
ducts. The townsfolk refuse to give away their 
warm clothing or to contribute to the “Winterhilfe,” 
the unemployed do not register, the Lithuanians re
fuse to accept the “ostmark,” the special currency 
introduced by the Germans. Guerilla warfare is 
growing and extending from day to day. In Kaunas, 
partisans led by the brave Šimėnas blew up German 
foodstores. Peasants on many occasions have been 
pleasantly surprised when partisans returned to 
them cattle requisitioned from them by the German 
robbers. The inhabitants of Šauliai still remember 
how the partisans blew up the electric power plant.

Recently a German court in Kaunas sentenced 
three commanders of guerilla detachments to death. 
One of them, according t<* German reports, had ex- 
teępiinated 29 German soldiers and officials. German 
soldiers are now afraid to walk alone at night. But 
that is of little avail — not long ago a column of 
German soldiers was fired upon right in the city 
of Kaunas and in broad daylight.

Reichskommissar G. Lose of the “Ostland” an
nounced a reward of five thousand rubles for the 
head of every partisan. But the Hitlerites cannot 
frighten or bribe the Lithuanian people.

The Lithuanian people have been heroically, fight
ing and will go on fighting against Hitler and his 
gang. The Lithuanians know that they are not 
alone. They know that they have the support of 
all the peoples of the Soviet Union, of the liberty
loving people of Europe and America, and of their 
brothers — Lithuanian-Americans who have always 
given their fraternal help to the Lithuanian people 
and are now, all of them, to a man, sworn enemies 
of Hitler and his gang.

The Lithuanians have heroically fought and will 
go on fighting in the ranks of the Red Army. The 
Lithuanian guerillas will go on ruthlessly and fear
lessly raiding the German occupation forces in 
Lithuania.

The Lithuanian people have heard Stalin’s call— 
to exterminate the invaders and, like all the people 
of the Soviet Union, their response Is:

“Death to the German invadėrs!”

I

sro»Nazi Liths Smear Our Allies 
At Chicago 'Lith Independence 
Day' Rally; Hide Nazi Terror

>

By GEORGE STARKAUSKAS 
Vilnis Staff Writer

For several years before Pearl Harbor, before the attack on our Russian allies, 
Hitler propaganda in this country attempted to paralyze our thinking — all was a 
prelude to humanity’s battle for existence—the United Nations fight for liberty.

Today the sowers of dissension, seditious elements, cohorts of Hitler who operate 
under various guises, in language groups, via language newspapers, are being roun
ded up. They, who would destroy our national unity, create unrest, deflect us from 
our major purpose—the defeat of the Axis—are meeting a just fate.

We are happy over this action, our government’s action. We see in the arrest and 
imprisonment—and we stand for their immediate execution!—of enemy agents, our 
government’s, and our allies’ VICTORY to-be over those who would have humanity
relive the Dark Age era. For only 
through the rounding up of those 
that sabotage, disunite, can the 
United States conduct a war of vic
tory.

THEY WORK FURIOUSLY
Hitler’s agents are at work furi

ously. And Hitleristic propaganda, 
wearing a thousand false beards, 
never announcing itself as “Nazi,” 
is eppearing in least expected plac
es and under most innocent auspi
ces. It has appeared in Lithuanian 
circles, and under innocent auspices. 
Without hindrance, it grows in di
mension.

Chicago is the stronghold of Lith
uanian pro-Nazi and Nazi activity. 
Eastern cities such as Brooklyn, 
New York, Boston, Massachusetts 
are also concentration points of 
Lithuanian Hitler agents.

LEADERS IN PRO-NAZI 
ACTIVITIES

Leaders in the wave of pro-Nazi 
activity circulated amongst the 
masses of democracy loving Lith
uanian-Americans have been the 
following newspapers: “Naujienos” 
edited by “I hate Russia” Pijus Gri
gaitis whose newspaper every day 
circulates most viscious propaganda 
emanating from Nazi circles; 
“Draugas” edited by L. Simutis who 
has on the staff of that newspaper 
the most vehement red-baiter and 
propagandist the Reverend Juozas 
Prunskis, “refugee” allowed to 
leave Nazi Germany with Hitler 
blessings and who today still main
tains connections with "Citizens In 
Germany League,” a Nazi Lithua
nian organization formed in Ger
many following Lithuania’s join
ing of the Union of Socialist So
viet Republics. Both of these news
papers are published in Chicago 
and though disagreeing on some is
sues, are unanimous in condemna
tion of America’s ally, Soviet Rus
sia, and peck away whenever pos
sible at our other ally, Great Bri
tain.

INDIVIDUALS INVOLVED
Connected in one form or another 

with these pro-Nazi publications, 
giving lip service to įhe thouj^bts 
^kpressed, are the following mid
west residing persons: Stanley Ple- 
za, editorial staff member of the 
Chicago Hearst "American,” Judge 
John T. Zuris, Att’y Anthony Olis 
and former minister to Lithuania, 
Owen C. Norem. The latter is the 
head of the recently formed 
“Friends of Lithuania” an organiza
tion whose activities can be likened 
to the once existing “Friends of 
New Germany.”

The activity of these persons and 
publications has been nefarious. 
Their role has been and still is, one 
of disunity, of assistance to the 
enemies of our country and the 
allied nations. They cannot point to 
one patriotic endeavor on their part 
which has aided our nation’s war 
effort. On the contrary, their 
achievement to date has been to 
stir up hatred among Lithuanian-
Americans for those nations whose 
sons by the millions have died, in 
the fight against Axism-Hitlerism.
ANTI-RUSSIA GATHERING HELD

The LAISVE and VILNIS have 
time and again exposed Lithua
nian pro-Hitler elements and 
other mouthpieces of fascist skull
duggery. Yet we find some politi
cians and stooges in the state of 
Illinois still lending aid and assis
tance to those whose activity serves 
Axism. Perhaps these politico’s are 
naive, do not fully understand or 
know that they are being utilized 
for un-American activity. In that 
case it’s about time they found out! 
The wrath of anti-Nazi Lithuanian- 
dom is yet to be felt. And in the 
case of Governor Dwight Green 
who possibly had it in mind to 
curry a few votes from Lithuanian 
voters, by proclaiming “Lithuania 
Independence Day” on July 28, 
made a move which resulted in 
widespread agitation. For the Chi
cago held “Lithuanian Independence 
Day” as a PRO-NAZI gathering! 
And the Marquette Park section of 
CIVILIAN DEFENSE which en
dorsed the meeting, the Chicago 
Office of Civilian Defense, knows 
now—now that the gathering is 
over, that it was pro-Nazi!
INVEIGLE CIVILIAN DEFENSE

As stated by the United States 
Office of Facts and Figures, .“Hitler 
hopes to destroy our unity, physi
cally and mentally. All his tricks 
are now being directed against us... 
Hitler propaganda wears a thousand

“The United States is still intact, but Hitler 
hopes to destroy that unity, physically and 
mentally. All his tricks are now being direct
ed against us . . . Hitlers propaganda wears 
a thousand false faces. It never anounces it
self as “IVazi.” It appears where least expect
ed, and under the most innocent auspices ...”

United States Office of 
Facts and Figures

false faces. It never announces it
self as ‘Nazi.’ It appears where 
least expected, and under the most
innocent auspices...”

Such was the Chicago held "Lith
uania Independence Day Meeting.” 
It was one of those gathering held 
under "most innocent auspices.” A 
bond sale was to be conducted. And 
with the endorsement of the Mar
quette Park section of Civilian De
fense, AN ANTI-RUSSIA MEET
ING TOOK PLACE! Not once was 
mentioned the question of Lith
uanian-American unity behind the 
war effort, NOT one word was 
mentioned as regards Hitler terror 
and murdei7 in Lithuania, except by 
one speaker—Att’y Charles P. Kai.

PRESS RELEASES FALSE
It was all cleverly arranged. More 

clever still, were the free talks 
made while so-called typewritten 
“duplicates” were handed out to the 
press for publication. The press re
leases were false, as compared with 
the free talks! The speakers dealt 
with items that did not exist in the 
press releases. Their talks were 
anti-ally, seditious—considering the 
times! And as regards the sale of 
bonds, it was only through the ad
mirable efforts of members of the 
Chicago Lithuanian V Conference 
who distributed leaflets on Lithua-

nian-American unity and bond buy
ing, were any bonds sold.

Hitler-like at this "Lithuania In
dependence Day,” fanatically, anti
ally, speaker after speaker spewed
his wrath. Unbelievable to witness 
in a nation that is working cooper
atively and energetically with the 
Union of Socialist Soviet Republics. 
Not Hitler, but “Stalin and Russia 
was responsible for the downfall of 
Lithuania.” Such was the outburst 
of L. Simutis, editor of “Draugas" 
and P. Dauzvardis, of the Smetona 
“consulate.”

FORMER MINISTER 
DENOUNCES ALLY

But these phlegematic remarks 
were mild as compared to the sayso 
of Owen C. Norem, former Ameri
can Minister to Lithuania and head 
of the “Friends of Lithuania.”

“Russia shot 3,000 Lithuanians in 
Kaunas alone,” stated Norem. And 
as regards the shooting of 400 Lith
uanians by Hitler recently, the for
mer minister and apologist for Na
zism stated “Russian parachutists 
dropped over Lithuanian territory 
for the purpose of sabotage and 
guerrlla activity, so agravated the 
Nazi that they had no other re
course but to shoot them and Lith
uanians involved.” Here, of course, 
Norem’s inferrence was that of

Johnnie's Chips
When I wrote the last column for 

the Ldisve English Section about 
women taking a more active part 
in our organizational affairs, parti
cularly to keep the home fires 
burning in so far as our youth 
movement is concerned, I little re
alized how quickly one can become 
a soldier from a civilian. This is 
exactly what happened. When I got 
up Saturday morning I was a civi
lian. When I went to bed that eve
ning, I was a member of the U. S. 
Armed forces. On August 22nd, I 
am to report for camp. This sec
tion, therefore, is being edited 
while I am on my fourteen day 
furlough, which each new inductee 
receives now if he wants it, before
actually donning a uniform. This 
fourteen day leave is given in or
der to complete all civilian busi
ness and prepare for armed services.

Now more than ever before, I 
want to stress as much as I can— 
that while we soldiers are trying 
to bring victory as soon as possible 
that you members of the LDS and 
of the Choruses will not forget that 
we are depending upon you to keep 
up our organizations as much as 
you are depending upon us to help 
win this war.

It is all on your shoulders now— 
you young ladies and young men 
who are not.subject for army ser
vice. And the finest thing about it 
all is that we, who are serving our 
country now more directly than 
most of you, have the confidence in 
you that is so necessary. Leaving 
for the Army, I do not fear that 
something will go amiss in the or- 
ganiation. This is because for the 
past ten years, I have worked 
with all of you, and I know that 
you will work to keep things rolling 
at a higher pace than ever before.

I want to give some advise to the 
young fellows who may leave for 
the army soon. Many think that 
the two weeks should be filled in 
by a 14 day binge. This, in my 
opinion is all wrong. Everyone, es
pecially a fellow about to leave for 
the armed services, should enjoy 
himself as much as he possibly can 
—but being on a hinge is not ne
cessarily the way to do it. One

good way, is to spend as much time 
as possible to brush up on your ma
thematics a bit, to get a booklet 
with some sample mental tests 
which you are going to get as soon 
as you get into camp. Brush up on 
several things, so that you will be 
able to serve your country in the 
capacity that you are best suited. 
Obviously after a two week’ binge, 
you will not be as mentally alert 
and will not be able Jo make as 
good a grade in these mental tests 
as you would if you would mode
rate a bit. In most book-stores, 
there are booklets and books which 
you can get to prepare yourself a 
bit for the mental or intelligence 
tests which you will get soon after
you get in. At least you will know 
what they are all about. We like 
to see our organization’s members 
make progress wherever they are, 
in the army or out. It is a good 
idea to prepare.

those shot4, most were Russians and 
that Lithuanians had nothing to do 
with the violent action against the 
Nazi occupationists. In other words, 
the Lithuanian people were satis
fied with the Hitler regime of 
murder and oppression.

INFERS LITHUANIANS 
NAZI-LOVERS

Mr. Norem spoke further. He re
alized said he, “that the Smetona 
regime was not a democracy. It 
was a ‘benevolent’ dictatorship.” 
Also, “Lithuania is not at war, for 
the Soviet government had only 
given the nation 9 hours in which 
to issue a d e c 1 a r ation of war 
against Germany.” Again the in
ferrence was to the effect that 
“probably it (Lithuania — Ed.) 
would have declared war upon the 
Soviets instead.”

Not a single sylable of Mr. No
rem’s speech was of attack against 
the Nazi beast. Full vehemence was 
directed against Soviet Russia, and, 
against those who intimate that 
“Lithuanians are Slavs.” No doubt, 
on the question of racial theory, Mr? 
Norem had learned a bit about ra
cial superiority from Herr Hitler 
and his “aryans.” But that isn’t the 
point, Mr. Norem was, as all pro- 
Nazi Lithuanians were, aggravated 
over the action of the Chicago Lith
uanian V. Conference who partici
pated in the Chicago All-Slav Rally

■ on July 19 at Soldier Field, to de
monstrate their full suport behind 
the war effort.

EX-MINISTER NOREM 
PRO-NAZI

Mr. Norem is a pro-Nazi! The 
organization he heads; “Friends of 
Lithuania” is pro-Nazi! Mr. No
rem’s actions and activity consti
tutes a threat to Lithuanian-Ameri
can unity, a danger to our govern
ment. His talks are subversive, un- 
American, detrimental to America’s 
war efforts.

Thus, briefly as is possible, we 
have presented to our Lithuanian- 
American readers and those who 

I have the task of safeguarding our 
country from seditious element, ac
tions, activiity of pro-Nazi Lithua
nian newspapers, organizations, and 
individuals. All are menacing, all 
are detrimental. They are following 
a line set by certain higher-up 
treasonable element. That line is— 
to separate us from our allies by 
arousing distrust in them; to create 
friction within the United States in 
order to divert us from our true 
enemy—the Axis.

LITH NAZIS MUST 
BE STOPPED!

Lithuanian-Americans are uneasy. 
Lithuanian-Americans are fighting 
against all treasonable elements. 
If a section of the Chicago Civilian 
Defense could be inveigled, if some 
unthinking politico’s were induced 
to support the Juily 25tty PRO- 
NAZI, ANTI-RUSSIA, ANTI-ALLY 
“Lithuania Independence Day”; 
then it is time that this activity 
is stopped! The policy of DIVIDE 
AND RULE, the set program of 
Hitler must be stopped dead in its 
tracks and those responsible, taken 
to task.

Simple matter? That depends on 
us, and how will we profit from the 
lessons of Europe. We have seen 
how Hitler’s strategy created inter
nal distress in every nation before 
the attack. We have seen how he 
underminde civilian morale, sep
arated governments from their 
allies, set group against group. We 
have seen this subtlety and the

I would like to leave my address 
with many of you personally, but 
I do not know where I shall be 
stationed nor anything about it 
yet. However, those of you who 
would like to write to me, you can 
do so at my home address: John 
Orman, 17-11 Suydam Street, Broo
klyn, N. Y. The mail will be for
warded to me as soon as possible.

This brings up another important 
question. The writing of letters to 
your friends who are in the service. 
So many of us forget and the boys 
are complaining that they write 
letters to their fellow members, but 
do not receive answers. Remem
ber, that a letter from a friend, 
from the home town and from a 
fellow member of your organization 
does more to cheer up a young fel
low than all the pep talks that the 
army can give.

depth of Hitler terror—before in
vasion during invasion and after 
occupation.

The United States is still intact, 
but Hitler hopes to destroy that 
unity, physicallj# and mentally. Pro- 
Nazi Lithuanians with Chicago as 
their center, are doing just this.

membership for the first time in 
its history. This is because many 
of our good workers are in the 
armed forces and cannot look for 
new members for their branches. 
However, you who are at home — 
it is up to you to make up for 
that drop — start now by joining 
the LDS if you haven’t joined, by 
enrolling a friend if you are alrea
dy a member. It is your duty now. 
We must show a gain in member
ship, instead of a loss by the end 
of the year—and we can do it.

As I leave my regular work, 
which is editing the Tiesa English 
Section and being secretary of the 
LDS National Youth Committee, I 
am also leaving a challenge with 
the young people in our organiza
tion. That of getting new mem
bers from now until the end of the 
year. The officers of the LDS re
ported at the convention that our 
organization fell dovyn in total

And so my work, temporary 
though it was, in editing the Lais
ve English Section until a new 
editor is found, comes to an end — 
at least until the war is over. I 
only had a chance to edit three 
editions — but I enjoyed doing it 
and I hope you enjoyed reading it. 
The response which was received 
was certainly gratifying enough. 
After I leave, it would be nice, 
though, if all of you would coope
rate and send in articles from your 
activity, so that the person who is 
to be the new editor would be able 
to make up an excellent paper.

So long — until we meet again!
—Johnnie.

Mg



OlS'VB Penktadienis, Rugpj. T4, 1942Ketvirtas Puslapis

į
i TUO PAČIU KELIU
. JONAS ŠIMKUS (Apysaka) 4—8—14, 1942

• • • • • • •
. (Tąsa)

Paskiau pasirodė, kad Petro viena te
lyčia savo vardu užrašyta, o kita — El
zės.

—Bene lizdą pradedi sukti svetimoje 
pastogėje!

—Taigi. Bene per akis pavogti tely- 
čiuke taisaisi?

sunkus antspaudas baltą popierių. Dide
lis kūjis plaka vyro krūtinėje, daužo į 
Elzės dešinįjį kalniuką. Elzė pradeda 
verkti ir rankas paleidusi nebesigina. 
Jai ir džiugu ir liūdna. Jai 23 metai ir 
tik pirmą kartą ją taip vyras kamuoja, 
taip nepaprastai kankina.

Daugnorai susekė, suuostė.

Lietuvos Komunistai Ragina: Mušti
Hitlerininkus, Laisvinti Lietuvą

Piliečiai, Draugai!

Ir abu Daugnoros buvo nutarę eiti 
pas seniūną, kad tas metrikus pertaisy- 

■ tų. Bet perėjo karštis ir apsiramino.
Laikas slinko. Telyčiukės augo ir 

drauge su motina pešė šieną iš ėdžių.
Kai kartą vokiečiai atėjo į ūkį apžiū

rėti prieaugliaus ir likučių pasiimti — 
iš Daugnorų neišsivedė nei vienos tely
čios, nors kiti tokie pat gaspadoriai ne
turėjo teisės turėti dviejų telyčių. Net 
kariški įstatymai buvo apeiti.

Senis Daugnora vakare teiraujasi:
—Sakyk, Petrai, kodėl vokiečiai mums 

paliko telyčias? Gal čia koks vokiečių 
gudrumas ?

—Čia mūsų, dėde, o ne vokiečių gud
rumas. Dėl to neišvedė telyčių, kad tu 
pastaruoju laiku rečiau pas kleboną 
lakstai, — pasijuokė Petras.

Susigėdo ir susiraukė senis. Nuėjo 
prie savo lovos, išsitraukė rąžančių ir iš
ėjo. Taku. Keliuku. Paprūde.

Sugrįžo susimąstęs ir pakuždom žmo
nai ėmė kalbėti, kad Petras esąs įtarti
nas žmogus. Jam velnias padedąs. Jeigu 
jis čia ilgai pabūsiąs, tai velnias užtūp
siąs visą jo ūkį. Tada viskas puikiausiai 
klosis, bet eis velnio naudai.

Maždaug taip pamokė klebonas ir tuo 
patikėjo. Daugnora.

Pasitarė, pasitarė seniokas su žmona 
ir nusprendė prie Šv. Antano mišias už
pirkti, o priedams — kas vakarą po ra
šančių atkalbėti.

Petrui nė į galvą neatėjo, kad už jį 
šventieji kozirius guldo, kad dėl jo senis 
vakarais neina gulti ir rąžančių suka. 
Jis taipogi nežinojo, kad jo kamarą daž
nai išsmilkydavo verba ir iššlakstydavo 
švęstu vandeniu.

Nieko nepadėjo.
Petras nesitaisė. Bet jo darbštumas 

buvo’ nepaprastas. Laukuose iškritus 
sniegui ir sustingus pelkėms, jau 4 vai. 
ryto iš Daugnorų kiemo sniege pasiro
dydavo vėžės. Pasukdavo į mišką. Pas
kiau grįždavo vieną, kitą ir trečią kar
tą.

Petras gabeno rąstus naujam kloji
mui.

Gulė nauji rąstai palei kūtės sieną ir 
kaskart ir krūva didėjo.

Ir vėl Daugnora pamiršo velnius. Au
go rąstai, telyčios, aviniukai, pasitenki
nimas.

Veronika ypač ėmė sekti Elzę. Ji ste
bėjo ją atsikeliančią ir gulančią, kaip 
pusmergė dedančią vištą. Ji pastebėjo, 
kad Elzė dažnai užbėga į Petro kamarą, 
švariau sutvarko jo lovą.

Daugnorai ėmė įtarti Elzę.
Daugnorienė, kaip pamotė, kalbėjo vy

rui:
—Išsirpo, tai išsirpo, bet ne kokiam 

ten perėjūnui abejotinam.
—Ne pro šalį, ne pro šalį akį tvirčiau 

užmetus. Žiūrėk, kamarą, lovą išpuošė. 
Tur būt snukiuojasi patamsyje. Žiūrėk, 
neduok Dieve, kurią nors dieną pamaty
sime bepumstančią.

Čiakšėjo Daugnorai palei krosnį vai
kus suguldę, patamsyje.

O kamaroje du įsimylėjusieji dalijosi 
nepasidalydami glėbiais. Stiprūs vyriški 
glėbiai sugniauždavo rifergą, nors ir be- 
sispiriant jai. Maloniai neatsispirdavo 
Elzė, suglebdavo stiprūs rankų raume
nys ir raudonikė merga pažlugdavo pra
kaitu.

— Nusivilk, Elziut, tą storąją. Ir vė
siau ir...

Nusivelka storąją....
Vėl keliolika minučių tylių kabinėji

musi. Vėl iš sodo ir iš lauko lenda šilto 
oro gniūžtys. Lūpos įsikabinę į lūpas, 
degina ir degina. Gal net per daug, gal 
net per labai. Pažastyse vėl prakaitas.

— Elziut, nusivilk ir tą plonąją.
Nusivelka ir plonąją.
Nors marškiniai ir stori, bet pro juos 

išsispaudžia du kieti kalniukai. Kietieji 
kalniukai atsiremia į vyrišką krūtinę, 
pusnuogę, apsamanojusią.

Ima drebėti Elzės krūtinė, o už krūti
nės širdis mažu kūju duoda ir duoda. 
Rankos įsivelia į Petro plaukus. Drasko 
ir tąso. Vyriška krūtinė prislegia, kaip

Pasišaukė dukterį ir ėmė sakyti pa
mokslą:

— Gniaužotės ištikus vakarus, nečy- 
stos dvasios! Oi negerovę užtrauksi! Sa
kyk, ko tyli! — tėvas bakėsi.___

— O gal pas kleboną jau reikia eiti, 
tu ištvirkėle! Ko tyli, kaip melžiama?

Elzė ėmė verkti. Ji mylinti Petrą. 
Daugiau nieko. Ko dabar tėvai taip pyk
stu? Juk Dievas nedraudžiąs mylėti.

Daugnora pasitaręs su žmona, išdūmė 
pasitarti ir su klebonu. Jeigu kaip, tegu 
ženijasi.

Bet klebonas, išklausęs Daugnoros 
pasakojimo, tarė:

— Geriau šunimi dukterį užpiudyk,- 
negu už bedievio atiduok! Užsitrauksi 
prakeikimą ir ant savęs.

— Na, klebonėli, jeigu, padėkim, ji, 
vot... Kaip čia pasakyti...

— Sakysim, apsivaikuoja, — padėjo 
klebonas.

— Nuje. Tada nei be šis, nei be tas. 
Vis tiek ženytis reiks.

— Šunį! Niekuomet už bedievio! Liks 
ir paliks beturinti vaiką. Kas bus, kai 
liks beturinti visam amžiui šėtoną po 
šonu. Jei nusidėjo, nuodėmes atleisim. 
Dievas gailestingas. Bet amžinai prasi- 
žudyti... Ne, turėk protą, kaimyne!

Ir sustiprintas ir susilpnintas par- 
klumpojo Daugnora namo. Pušys kelia 
seniui kepures. Kadugiai linkčioja. O vis 
dėlto markatna. Dygu dūšioje.

4.
Klebonas nervingas. Plaukai nuo gal

vos seniai nušliaužė. Jie nušliaužė kartu 
su tais metais, kai ir žiemą, ir rudenį, 
ir vasarą vis būdavo pavasaris. Pavasa
ris atrodė būsiąs be galo.

Tada jis buvo dar jaunas, lieknas, 
aukštas, gelsvais, plonučiais, garbiniuo
tais plaukais.

Tada kitaip jam atrodė bažnyčios, ki
taip stovėjo kryžiai pakelėse. Jie visi 
buvo linksmi ir jis negalėjo suprasti, ko 
tie smūtkeliai pakelėse tokie liūdni.

Tik paskiau, kai jo mylimoji pateko į 
kalėjimą, jis sutemo, pasidarė niūrus ir 
užgaulus, daugiau įsigilino į Dievo tar
nybą.

Jo mylimą Stasę už priešvalstybinį 
veikimą rusai pasodino į kalėjimą. Už
darė mūruose, bet nebe vieną. Praslinko 
keli mėnesiai, ir jos kameroje vieną nak
tį sucypė mažučiukas geltonplaukis su
tvėrimėlis.

Vėliau kalėjimo vyresnybė norėjo at
imti iš Stasės vaiką ir atiduoti į pames
tinukų prieglaudą, bet motina keliuose 
klaupus išprašė, kad leistų jai pačiai 
mažučiuką auklėti. Taip jis motinos glo
boje ir priežiūroje išaugo iki 10 metų.

Liūdna buvo motinai, kad vaikas ka
lėjime. Jai malonu, kad jis drauge su 
ja, bet gi už kalėjimo sienų tiek kartų 
sužįsta pievos, tiek kartų ateina pava
saris. O jis kalėjime — nenuteistas. Tik 
dėl to, kad motina čia.

Stasė nutarė paleisti sūnų. Mažiukas 
nenorėjo palikti motinos, bet priprašy
tas sutiko.

— Tik, mama, kai man bus nuobodu, 
aš vėl sugrįšiu.

— Sugrįši, sugrįši... — ramino moti
na.

Motina sukalė viską, kas reikalinga, 
sūnui į galvą. Suminėjo jaunąjį, gelton
plaukį kunigą, kuris esąs jos geras pa
žįstamas ir nurodė jo antrašą, nors ne
buvo tikra, kad prieš pusmetį rašytas 
antrašas nepasikeitė.

(Bus daugiau)

Raudonoji Armija, perėjusi 
į puolimą, sudavė vokiečių 
kariuomenei ištisą eilę sun
kiausių smūgių.. Hitlerio gau
jos visu frontu traukiasi atgal, 
palikdamos dešimtis tūkstan
čių lavonų, tūkstančius tankų, 
mašinų, patrankų. Ištisoje ei
lėje vietų vokiečiai sąmyšyje 
bėga ir masiškai pasiduoda į 
nelaisvę. Raudonoji Armija 
jau išvarė vokiečius iš tūks
tančių gyvenamų vietovių ir 
šimtų miestų.

Traukdamiesi nuo Raudono
sios Armijos broliškose respu
blikose Hitlerio plėšikai, savo 
karo vadovybės įsakymu, pa
lieka paskui, save dykumą. Jie 
išveža visus grūdus, gyvulius, 
viską, ką tik gali su savim 
paimti, degina ir sprogdina na
mus, masiškai žudo gyvento
jus, negailėdami senių, mote
rų, vaikų.

Hitlerio okupacija atnešė 
Lietuvai neišpasakytus vargus. 
Vokiškieji okupantai privertė 
lietuvį badauti tavame krašte, 
kuris visada buvo pertekęs 
maisto ištekliais. O tuo tarpu 
vokiečiai išveža į Vokietiją 
mūsų duoną, mūsų mėsą, mū
sų sviestą. Jie atima iš gyven
tojų drabužius ir apavą. Jie 
įvedė Lietuvos darbininkams 
vergiją, priversdami juos pus
velčiui dirbti 12—14 valandų 
per parą. Jie atima iš vals
tiečio gyvulius, javus. Jie ati
ma iš lietuvio valstiečio jo že
mę, kurią jis, jo tėvai ir pro
tėviai laistė savo prakaitu, jo
je triūsdami, savo krauju—ją 
gindami. Jie dalina lietuvio 
žemę vokiečių kolonistams.

Okupantai grąžino į Lietu
vą darbo žmonių rykštę—ne
darbą. Jie išvežė ir tebeve- 
ža po darbo tarnybos priedan
ga tūkstančius mūsų brolių, 
mūsų sūnų į fašistinį pragarą, 
į katorginius darbus, iš kurių 
niekas nebsugrįš. Jie atnešė į 
mūsų kraštą dėmėtąją šiltinę 
ir daug kitų baisių ligų.

Okupantai naikina lietuvių 
tautos kultūrą, uja lietuvių 
kalbą iš visuomeninio gyveni
mo, iš radijo, prievarta ir klas
ta vokietina mūsų kraštą. Jie 
panaikino Lietuvoj ^et kokį 
lietuvišką valstybiškumą, bet 
kokį lietuvišką visuomeninį gy
venimą ir pavertė Lietuvos 
respubliką Ostlando provinci
ja. Lietuvoje viešpatauja ren- 
telnai, vulfai, kremeriai. Jie 
pavertė lietuvį beteisiu, antros 
rūšies, žemesnės rasės piliečiu 
savoje tėvynėje. Jie kiekvie
name žingsnyje įžeidinėja tau
tinę lietuvio savigarbą, kuria 
gali nebaudžiamai tyčiotis 
kiekvienas vokiečių kareivis.

Sužvėrėję hitlerininkai žiau
riai smurtauja mūsų krašte, 
prievartaudami moteris, žudy
dami geriausius lietuvių tautos 
sūnus.

Broliai! Frontas nesulaiko
mai artėja prie Lietuvos. Ar
tėja ta valanda, kad Hitlerio 
gaujoj bus priverstos bėgti iš 
mūsų krašto. Traukdamiesi iš 
Lietuvos, Hitlerio kraugeriai 
taip pat degins, griaus, sprog
dins ir žudys, kaip jie tai kad 
daro kitose broliškose respu
blikose. Jausdami savo besiar
tinantį galą, jie jau dabar pra
dėjo vežti iš Lietuvos javus, 
mašinas, įmonių įrengimus, 
gyvulius, sustiprino drabužių 
plėšimą, žiauriau ėmė varyti 
lietuvių jaunimą į “darbo tar
nybą,” lietuvių darbininkus į 
darbus į Vokietiją.

Broliai! Neleiskim Hitleriui 
plėšti ir niokoti Lietuvos! Rau
donosios Armijos pergalės 
įdvasino laikinai okupuotų ta
rybinių rajonų gyventojus į 
dar ryžtingesnę kovą prieš 
Hitlerio gaujas. Partizanai 
perkerta kelią besitraukian
tiems vokiečiams, naikina juos, 
gyventojai neleidžia deginti 
savo namų, grobti savo turto.

Neleiskim gi tad ir mes pa
versti dykuma gimtosios Lie
tuvos. Stabdykime traukinius,

kuriais okupantai išveža mūsų 
krašte prisigrobtą turtą, ne
leiskime imti iš įmonių maši
nas ir žaliavą. Neleiskim hit
lerininkams išvežti į savo ver
giją mūsų brolių ir sūnų. Kur
kime savisaugos būrius, kurie 
neleistų deginti mūsų kaimų 
ir miestų, plėšti ir žudyti mū
sų gyventojų.

Dar smarkiau triuškinkime 
okupantų užnugarį Lietuvoje. 
Juo greičiau bus sutriuškintas 
Hitleris, tuo mažiau nukentės 
mūsų kraštas.

Kurkime miestuose ir kai
muose komitetus kovai prieš 
okupaciją iš įvairių gyventojų 
sluoksnių atstovų. Kenkime 
okupantui mažuose ir didžiuo
se darbuose. Nevykdykime 
okupantų įsakymų, neimkime 
jų pinigų. Padeginėkime ir 
sprogdinkime vokiečių štabus, 
kareivines, geležinkelius. Nai
kinkime okupantų kareivius. 
Deginkime ir naikinkime vo
kiečių kolonistus. Tegu vokie
tis okupantas suranda Lietu
voje žemės tik kapams!

Be pasigailėjime naikinki
me išdavikus, kurie padeda 
okupantui nerti kilpą lietuviui

ant kaklo. Visokeriopai rem
kime partizanus, kovotojus dėl 
Lietuvos laisvės!

Broliai! Galutinis Hitlerio 
žlugimas artinasi. Hitlerio 
pražūtis neša lietuvių tautai 
taiką, laisvę, tautinį išvadavi
mą, taikingą ir kūrybinį dar
bą. Nesigailėkim jėgų, ir pa
stangų jo pražūčiai artinti. Iš
naikinkime iki vieno visus vo
kiečius, prasiskverbusius kaip 
okupantus į mūsų kraštą.

Tegyvuoja Lietuvos liaudies 
kova prieš vokiečių okupan
tus !

Tegyvuoja laisva Tarybų 
Lietuva!

Mirtis vokiečių okupantams!
Laimėjimas bus mūsų!

. .Lietuvos Komunistų Partijos 
(bolševikų)

. .Centro Komitetas 
1942 m. vasario 16 d.
..“Laisves” Red. Pastaba:— 
Šis lapelis yra gautas tam ti
krais keliais iš Europos. Jis 
yra platinamas okupuotoje 
Lietuvoje. Lapelis, žinoma, 
jau nusenęs, išleistas vasario 
mėnesį, bet mes perspausdi
name jį kaipo dokumentą.

sukite po kairei Meridian Rd. 
ir biskį pavažiavus vėl sukite 
po kairei ir ten bus pikniko 
vieta.

Kvieslys
Draugai ir draugės, visur 

reikalaukite antro fronto ati
darymo, ką tik sutinkame, tai 
aiškinkime reikalus mūsų ka
ro išlaimėjimo, o kad Jungti
nės Tautos galėtų išlaimėt! ka
rą tai būtinai reikalingas grei
tas atidarymas antro fronto. 
Aiškinkime žmonėms, kad jie 
remtų prezidento Roosevelto 
susitarimą su kitomis šalimis 
antro fronto reikale. Siųskime 
savo pareiškimus prezidentui, 
kad mes stovime su juomi. Nes 
tokis yra plieno ir kitų kari
nių industrijų darbininkų nu
sistatymas.

F. J. Madison.

Nashua, N. H.

DETROITO ŽINIOS
Pranešimas LLD 52 Kuopos 

Nariams z
Sekamą sekmadienio rytą, 

tai yra rugpj. 16 dieną, 10 
vai. ryto, 4097 Porter St., 
įvyks LLD 52 kp. mėnesinis 
susirinkimas, todėl visi nariai 
malonėsite dalyvauti susirinki
me ir svarstyti kuopos ir vi- 
suomenijos bėgančius reika
lus. Kiekvienas darbininkas 
privalo rūpintis kas dedasi or
ganizacijoje ir abelnai darbi
ninkų judėjime. Niekas nepa
dės mums nieko veikti, jeigu 
mes patys su tuo nesirūpinsi
me.

Dar yra dikčiai narių, kurie 
mokesčių neužsimokėjo už 
šiuos metus į LLD, o žinote, 
kad mokesčių mokėjimo laikas 
yra prailgintas tik ant poros 
mėnesių — iki pabaigai kito 
mėnesio. Todėl, reikia steng
tis, kad šį mėnesį visi nariai 
būtų pilnai užsimokėję. Kaip 
matėte pranešimuose, kad šių 
metų laidos knyga jau spau
doje ir į trumpą laiką bus ga
tava labai įdomi istorija, o ži
note, kad išleidimas knygos ir 
žurnalo “šviesos” kainuoja 
daug pinigų, o suvėlavimas 
narinių mokesčių, trukdo visą 
darbą LLD Centre. Už tai, 
kiekvienas narys tur būt už
simokėjęs laiku, tad LLD Cen
tre darbas bus daug greites
nis ir laiku.

LLD 52 kp. nariai, kurie 
turite kokius keblumus su 
siuntinėjimu “šviesos,” nere
guliariai ateina ar visai ne
gaunate ,tuo jau surašykit ant 
sklypo popierio visą nusiskun
dimą ir savo tikrą antrašą ir 
priduokite kuopos susirinkime 
finansų sekretoriui, tai bus vis
kas tinkamai sutvarkyta ir kas 
negero pataisyta.

J, K. Alvinag,
12136 Monica Ave.

Blogos Naujienos Apie Fordą
Jau daug darbininkų lietu

vių, dirbančių pas Fordą Ri
ver Rouge dirbtuvėje, kalba ir 
neabejotinai nusiskundžia, kad 
ten darbininkai buvo stipriai 
organizuoti ir mokėjo laimė
ti streiką toj vergijos įstaigoj, 
bet dabar dalykai eina labai 
į blogą pusę. Darbininkai ne
lanko lokalo susirinkimų, kaip 
turėtų lankyti ir buvę Fordo 
šnipai, kurie buvo pakinkyti 
prie darbo po unijos; suorgani
zavimo, dabar pradėjo rašy
tis į uniją ir, aišku, kad kurią 
gražią dieną tie gaivalai įsi
skverbs į lokalo valdybą ir 
uniją pasuks ne ten, kur dar
bininkai nori, bet ten, kur 
kompanijai bus geriau. Tada 
vėl iš naujo turės kovą vesti 
vien tik dėlto, kad darbiniu-

kai snaudžia, kada laikas bu
dėti. Liejyklos - Faundry dir
ba apie 12,000 darbininkų, o 
valdybos rinkimuose dalyvavo 
147 nariai. Tai, aišku, kaip 
diena, kad darbininkai nesi
rūpina unijos reikalais.

Alvinas.

Nelaimingas Atsitikimas
Rugpjūčio 6 dieną draugų 

Egerių sudegė didžiulis višti- 
ninkas, dviejų aukštų namas ir 
virš 900 vištų. Padaryta labai 
daug nuostolių. Apskaitliuoja- 
ma, kad namas ir vištos buvo 
per $6,000 vertės. Tai labai 
didelė nelaimė!

Draugai Egeriai visuomet 
yra pirmutiniai mūsų veikime, 
jie dirba, kur tik reikia ir kur 
tik gali ,nei vieną darbinin
kišką didesnį parengimą jie 
neapleidžia, ne vien ten da
lyvauja, bet ir su aukomis vi
sada prisideda. Labai gaila, 
kad tokia nelaimė juos pati
ko. V. V.

Youngstown, Ohio
Lietuvių Darb. Susivienijimo 

9-ta kuopa ruošia pikniką, ku
ris įvyks rugpjūčio 16-tą die
ną, po pietų, pas Paul Autolik, 
926 S. Meridian Rd. Bus ąera 
muzika šokiams, tai gera pro
ga susipažinti su kitų koloni
jų lietuviais, kaip tai: cleve- 
landiečiais, akroniečiais, ūki
ninkais, šaroniečiais ir visos 
apylinkės lietuviais.

Iš Youngstown reikia va
žiuoti Makoning Avė. iki mies
to ribų, kol busai eina. Tada

ARE YOU 
puttingTenPerCentof 
your Income into U.S. 
Wor Bondi ^Stamps?
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Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 
gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakacijų kainos: suaugusiom $14 i savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.

.Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono 
Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:

Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama sekmadieniais nuo 8:45 iki 9:15 ryte

Iš stoties WHDH, Iš Bostono, 850 Klcs.
H------------------------- --------- —.------ ; 1

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.

□

E- ■B

Prašome visų nusistyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais KreipkitFs:

59 Dyer Street Montello, Mass*
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.
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AMERIKIEČIAI STIPRINA SAVO POZICIJAS 
SALIAMONO SALOSE

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, rugp. 12. — Jungtinių Valstijų lai

vyno departmento pranešimas sako:
Tebeina karo veiksmai Saliamono salose.
Yra patvirtinta, kad Jungtinių Valstijų marininkai 

išlipo į tris salas arti Tulagi, kaip kad buvo planuota. 
Dabar marininkai stiprina savo pozicijas. Juos re
miančios mūsų laivyno jėgos vedė įnirtusius mūšius, 
apie kurių pasėkas dar nėra smulkmeningesnių žinių. 
Orlaiviai Jungtinių Valstijų armijos ir Australijos vis 
atakuoja japonų išlipimo vietas ir jų orlaivius, vei
kiančius iš salų.

Yra patikimų ženklų, kad japonai planavo įsteigti 
karinę savo stovyklą Tulagi srityje ir buvo padarę jau 
gana gerą pradžią tam darbui.

Kol bus gauta daugiau smulkmeningų žinių, negali
ma plačiau kalbėt apie tuos veiksmus. Visi susisieki
mų keliai dabar yra perdaug užimti būtinais ir grei
tais pranešimais apie šiuos veiksmus.

AUSTRALIJA, rugp. 13. — Jungtinių Tautų štabo 
pranešimas:

Timor sala. — Vidutiniai talkininkų bombanešiai 
atakavo japonų laivus, bet pasekmės nežinomos. Pasi
tvirtina pranešimas, jog mūsų orlaiviai nuskandino 
prekinį priešų laivą laike pirmesnės atakos.

Toeal, Kei salos. — Vidutiniai talkininkų bombane
šiai pataikė bombomis tiesiog į čionaitinę prieplauką 
ir pastatus.

New Guinea. — Mūsų lėktuvai kovotojai turėjo mū
šį su septyniais japonų Zero lėktuvais virš pietiniai- 
rytinės dalies New Guinea salos, į šiaurius nuo Sama
rai. Du priešų lėktuvai tapo nušauti žemyn, trys kiti, 
turbūt, sunaikinti ir du likusieji sužaloti. Japonai nu
šovė žemyn vieną mūsų lėktuvą ir sužalojo kitus.

New Britain, Rabaul. — Talkininkų orlaiviai naktį 
atakavo čionaitinę japonų lėktuvų stovyklą. Pastebėta, 
jog mūsų lakūnai pataikė į vietas arti aikštės, nuo 
kurios pakyla priešų orlaiviai.

vynias dienas nušlavė apie 2,000 hitlerininkų, sunaiki
no septynis vokiečių tankus ir 120 trokų ir susprogdi
no keturis amunicijos sandėlius.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo raudonarmiečiai už
mušė virš 400 vokiečių; likusieji priešai pasitraukė iš 
mūšio lauko. Tuo žygiu buvo sunaikinta septyni jų 
tankai ir 15 trokų.

Krasnodaro srityje, kur vokiečiai mėgino pereit per 
vieną upę, sovietinės jėgos sunaikino 12 jų tankų ir už
mušė daugiau kaip 1,000 hitlerininkų.

Į pietus nuo Voronežo raudonarmiečiai išmušė vo
kiečius iš dviejų apgyventų vietų ir atmušė kelias hit
lerininkų kontr-atakas. Sovietiniai orlaiviai sudaužė 14 
vokiečių tankų ir 40 trokų.

Japonai Siunčia Didžius 
Pastiprinimus Saviems

J Saliamono Salas
Washington. — Neoficia

liai pranešama, kad Japo
nija su didžiausia paskuba 
siunčia visus galimus kari
nius savo laivus, karius ir 
orlaivius į Saliamono salų 
mūšį prieš amerikiečius.
ARDOMI ESĄ JAPONŲ 
PLANAI ŲRIEš SIBIRĄ
Washingtono karininkai 

teigia, kad amerikiečiai, už
puldami japonus Saliamo
no salose, tuomi ardo Japo
nijos pasirengimus atakuot 
Sovietų Sibirą.

Newark, N. J.
Tai Pirmutinis Punktas 

Nusisekė
Pereitą sekmadienį lietus 

kad jau pyle, tai pyle. Atro- 
rė, kad rengiamas astuonių 
jungtinių, tautų piknikas įvyk
ti negalės. O įvyko. Apie tre-

KOTELNIKOVO SRITYJ SOVIETAI VEDA OFEN- 
SYVĄ PRIEŠ NACIUS; CERKESSKO SEKTO

RIUJE PASITRAUKĖ KIEK ATGAL
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 13. — Šiandieninis Sovietų prane

šimas sako:
Mūsų kariuomenė rugp. 12 d. vedė mūšius srityse 

Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelniokvo ir srityse 
Čerkessko, Maikopo ir Krasnodoro.

Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Į pietus nuo Kletskaja sovietinė kariuomenė atmušė 

vokiečių fašistų atakas.
Viename sektoriuje, N dalinys mūsų kariuomenės 

padarė kontr-ataką. Kautynėse dėl vienos apgyventos 
vietos mūsiškiai kovotojai užmušė virš 200 hitlerinin
kų.

Kitame sektoriuje sovietinė kariuomenė per dieną 
užmušė 250 vokiečių kareivių ir oficierių ir sunaikino 
tris jų tankus, dvi kanuoles ir septynis kulkasvaidžius.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo siaučia atkaklios 
kautynės. Kai kuriuose sektoriuose priešai tapo pri
versti pereit į defensyvą ir tiktai gintis. Mūsų kariuo
mene pradėjo eilę sėkmingų atakų ir lamdo priešus, 
neduodama jiem progos atsigriebti ir sutvirtinti savo 
eiles. «

Sovietiniai tankistai su parama artilerijos ir orlaivių 
užpuolė vokiečių eilę ir padarė daug nuostolių jų ka
riams ir įrengimams. Užmušta daugiau kaip 700 vokie
čių ir sunaikinta 16 jų tankų, trys šarvuoti automobi
liai, 14 kanuolių ir 17 kulkasvaidžių lizdų.

Krasnodar© srityje (Kaukazijoj) sovietinė kariuome
nė veda įtūžusius apsigynimo mūšius prieš skaitlinges- 
nius priešus. Mūsų kariuomenė neleido priešams pereit 
per vieną vandens liniją. Mūsų orlaiviai šturmavo prie
šus; mūsų artilerija ir mortiros pylė ugnį į juos ir 
mūsiškiai kariai sunaikino priešų įrengimus per tą 
vandenį.

Krasnodar© srityje mūsų kovotojai per dieną sunai
kino 20 priešų trokų, 10 tankų ir iki trijų kuopų jų 
pėstininkų. Sovietiniai atakos lėktuvai ir bombanešiai 
padarė skaudžių nuostolių atsarginei vokiečių kariuo
menei.

Čerkessko srityje mūsų kariuomenė *pasitraukė į 
naujas pozicijas.

Į pietus nuo Voronežo, vakarinėje Dono upės pakran
tėje, sovietinė kariuomenė per dvi dienas užmušė iki 
500 vokiečių kareivių ir oficierių, pagrobė kelias ka
nuoles, daug šautuvų ir automatinių šautuvų ir paėmė 
nelaisvėn kiekį priešų.

Viename gretimame sektoriuje įvyko mūšiai gatvė
se vienos apgyventos vietos.

Karelijos fronte sovietiniai lakūnai sėkmingai ata
kavo vieną Finliandijos orlaivių stovyklą. Prasiverž
dami pro priešlėktuvinių kanuolių ugnį, mūsų lakūnai 
nuskrido virš taikinių ir numetė didelį skaičių bombų 
į priešų orlaivių stovyklą; sunaikino 10 jų bombane- 
šių ir lėktuvų kovotojų.

London.— Anglijos lakū
nai birž. ir liepos menesiuo
se šią vasarą viso numetė 
13,000 tonų bombų į kari
nius vokiečių punktus Va
karinėje Europoj.

Roma, rugp. 13. — Fašis
tai pasakoja, būk nuskan
dinta keli Angį jos laivai va
karinėje dalyje Viduržemio 
Jūros; sako, mūšis dar tę
siasi.___________________

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
LLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 14 d., pradžia 7:30 v. v. 
Liet. Salėje. Kviečiame visas nares 
atsilankyti ir naujų atsivesti. Bus 
išduoti raportai iš parengimų ir au
kų rinkimo Sovietų Sąjungai Gel
bėti. Nesivėluokitc. —• J. K. Nava- 
linskienė, Rast. (188-190)

GREAT NECK, N. Y.
Norime pranešti, kad Great 

Necko Lietuvių Draugysčių pikni
kas, kuris turėjo įvykti rugpjūčio 
9 d., atkeltas į rugpjūčio 16-tą. Ka
dangi labai lyjo tą dieną, tai pikni
kas negalėjo įvykti. Todėl kviečia
me visus dalyvauti šį sekmadienį 
A. ir J. Kasmočių Salėje-Parkc, 91 
Steamboat Rd. Pradžia 3 vai. dieną. 
Programa 6 v. v. Dainuos Pirmyn 
Choras vad. Geo. Kazakevičiaus. Šis 
piknikas ruošiamas naudai Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus, prisidėti 
prie nupirkimo Ambulanso. Kalbės 
ARK atstovė (angliškai) Mrs. Le- 
Boutillier. Įžanga 50c suaugusiems. 
Vaikams 25c. Gros Kazakevičiaus 
orkestrą. Nepamirškite dalyvauti.

(189-191)

NORWOOD-MONTELLO, 
MASS.

Norwoodo ir Montello Moterų

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.'

Tel. EVergreen 8-7170

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

MASKVA, rugp. 12. — šiandieninis Sovietų prane
šimas, tarp kitko, padavė tokias žinias:

Telefonas: HUmboldt 2-7964

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Apšvietos Kliubai rengia pikniką, 
šeštadienį ii' sekmadienį, rugpjūčio 
15 ir 16 dd. Liet. Taut. Parke, 
Montellojo. šeštadienio vakare, gros 
Steponavičiaus orkestrą iki vėlai 
nakties. Sekmadienį, piknikas pra
sidės 1 vai. dieną, orkestrą gros per 
dieną. Turėsim priruoštą stalą su 
skaniais valgiais. Norvvoodietės pa
gamins kugelio ir pyragaičių. Bus 
ir įvairių gėrimų. Žingeidi progra
ma. Abiejų miestų kliubietės trauks 
virvę, taipgi įvyks mėlynuogių pa
jų valgymas (Blueberry Pie). Nor
woodo Kliubas skirs pelną nupirki
mui vilnų, mėgsti svederius rau
donarmiečiam. Kviečiame visus da
lyvauti. — Komisija. (190-191)

HARTFORD, CONN.
Spccialis “Laisvės” Pikniko Ko

misijos susirinkimas įvyks šeštadie
nį, rugpjūčio 15 d., 7 v. v., 155 Hun
gerford St. Komisija ir visi kurie 
tik norite, kad piknikas būtų sėk
mingas, dalyvaukite šiame susirin
kime. Viską turėsimo plačiai aptar
ti. —■ W. Brazauskas. (189-191)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, rugpjūčio 15 d., įvyks 

“Block Party,” South Smedley St., 
tarpe Spruce ir Pine, 16 ir 17 Sts. 
Pradžia 4 vai. dieną. Ruošia visos 
organizacijos, todėl kviečiame visus 
ALDLD narius ir “Laisvės” skaity
tojus dalyvauti. Pelnas bus skiria
mas Sovietų Sąjungai Gelbėti.

(189-191)

HARTFORD, CONN.
Sekmadienį, rugpjūčio 16 d., 12 

vai. dieną, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo Bizniaus Skyrius ruošia pik
niką. Lietuvių Sąryšio Darže, Sta
tion 24, Glastonbury Rd., E. Hart
forde. Šokiams gros Diamond Or
kestrą, taipgi bus įvairių gėrimų 
ir valgių. Pelnas eis užbaigimui 
Kliubo Salės scenorijų, kur bus ga
lima atvaizduoti veikalai ir kiti 
kultūros darbai. Įžanga 25c, įskai
tant taksus. Važiuokite Glastonbu- 
rio busu, išlipkite Station 24, pa
ėję apie 10 minučių, rasite pikniko 
vietą. Užkviečia Kliubo Veikiančioji 
Komisija. (189-190)

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST.,

. SPENCERPORT, N. Y.

čią lietus apstojo ir į Lenkų 
Svetainę, Irvington, N. J., su
sidarė visai nemažas mišrus 
būrys, žinoma, kad ne lietus, 
būtų buvę dešimteriopai.

Buvo po saujalę visokių tau
tų: vokiečių, rusų, karpato- 
rusų, ukrainų, lenkų, slovakų, 
latvių, bet mūsiškių lietuvių, 
ar žinote, buvo daugiausia! 
Ir jie geriausiai pasirodė! Tai 
ir panūdau apie tai pranešti, 
pagirti lietuvius už puikų dar
bą.

Programos pildyme geriau
siai pasirodė irgi lietuviai. Mū
siškis Sietyno Choras stebino 
visą įvairiaspalvę publiką. 
Gražiai dainavo solo įžymi 
latvių dainininkė Lelija Ja- 
mesoniūtė./• Buvo vokiečių vy
rų choras, — nedidelis skai
čium, bet smagu buvo matyti 
pažangių vokiečių būrį ir gir
dėti juos dainuojant pažan
gias dainas.

Rusų mandolinų orkestras ir 
lenkų jaunuolių šokikų grupė 
— visi tautiškai pasidabinę— 
įnešė gražaus įvairumo.

Buvo keletas kalbėtojų nuo 
įvairių tautų. Visi mušė už 
antrą frontą, už gausią pagal
bą didvyriškai Raudonajai Ar
mijai.

Kas ypač smagu — tai. pu
blikos nuoširdus duosnumas. 
Mūsų sietynietės žvitriosios 
jaunuolės buvo aukų rinkėjos. 
Sudėta aukomis Raudonajai 
pagalbai 410 dol. 30 centų.

Už bilietus, už užkandžius 
ir gėrimus, tur būt susidarė 
dar kita tiek. Pora komiteto 
narių spėliojo, kad gal dasi- 
varys iki tūkstantinės iš viso.

Programai pasibaigus, pu
blikos pakako ir salėj prie šo
kių ir parke po medžiais atsi
vedi ntojų.

O, būč ir užmiršęs! No tik 
kad sietyniečių, buvo po keletą

ir iš Harrisono, Karnes, net iš 
Klifsaidės buvo Stasiukaitis su 
savo jauna pačiuke. Buvo net 
ir iš kitos gubernijos: iš Brook
lyn© keletas įgudusių entuzias
tų. Bravo už tai!

Na, tai pirmutinis punktas, 
kad ir lietus pagadino, bet 
išėjo gerai.

Dabar seka antras punktas: 
dviejų nenuilstamų pažangių
jų moterų — Anita C. Whit
ney ir Ella R. Bloor (Mother 
Bloor) gimtadienio minėjimas. 
Visi ir visos į Continental Au

ditorium, 982 Broad St., New
ark, N J. šį penktadienį (rug^ 
pjūčio 14 d.), kaip 8 v. vak.

O ant rytojaus — ir trečias 
punktas: milžiniškas viso mies
to paradas, nuo 2 vai. po pie
tų, prasidės nuo Lincoln par
ko, Broad St. ir Clinton Ave. 
Tai bus skardus reikalavimas 
antro fronto. Kurie tik galėsi
te išlikti nuo darbo, būkite vi
si urmingai paskirtoj vietoj 
demonstruotojų tarpe. Dėkui 
iš anksto.

J. K-aitis.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS 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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
(&T Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga <=^

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
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

Le VANDĄ
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel, STagg 2-0783
NIGHT—MAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborlus-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 i
(Shalinskas) (

FUNERAL HOME |
84-02 JAMAICA AVE. Į

Opposite Forest Parkway J
WOODHAVEN, N. Y. Į

’ • iSuteikiam garbingas laldotuvea i

$150' ']
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

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

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

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies
VALGIAI

Gaminami Europiško 
ir Amerikoniško 

Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų Ir žalių 4*

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661



Šeštas Puslapis ’ '
■ «   >11.<■■■•»*——>—į-umuji       .......... ■......... ...  luiih.ilbifiri.i.itu iiiia«i^'į/4liM<»WiriiVii*

LAISVI
-........-■ ■ ••■•---- • - -' - -

Penktadienis, Rugpj. 14, 1942

NewWto^i&^fe7inl(«
Apvaikščios Atlantiko 

Čarterį

Cacchione Jau Parda 
vęs $30,000 Vertės

Karo Stampij

GREITAS MAISTINGUMAS

Yorkvillės organizacijos šau
kia masinį mitingą rugpjūčio 
14-tos vakaro 8 vai., prie 86th 
St., ir 3rd Ave., New Yorke. 
Jame apvaikščios Atlantiko 
Čarterio pirmą metinę sukak
tį ir atsišauks į Vokietijos vo
kiečius suprasti, kad jų atei
tis randasi Jungtinių Tautų 
pergalėje. Taipgi ragins Ame
rikos vokiečius energingai 
remti Amerikos karo pastan
gas, numaskuoti kiekvieną na
cių agentą savo eilėse, ir dar
buotis už atidarymą antro 
fronto tuojau.

Mirė Juozas Jeseliūnas
Rugpjūčio 12-tą, savo kam

baryje, 21 Scholes St., rastas 
negyvas Juozas Jeseliūnas. Jį 
radęs asmuo ant greitųjų pa
šaukė netoliese esančius gais- 
ragesius suteikti pirmąją pa
galbą, bet nepasisekė atgai
vinti. Išvežtas į Kings County 
lavoninę.

Velionis kai kada kukoriau- 
davo mažesniuose restauranuo- 
se ir šiaip pripuolamus darbus 
dirbdavo.

Lehmanas Kalbės De
mokratų Konvencijai
Paskelbta, kad gubernato

rius Herbert H. Lehman pa
skirtas demokratų valstijinės 
konvencijos laikinuoju pirmi
ninku, kuris, paprastai, pasa
ko vyriausią konvencijos pra
kalbą. Gubernatoriaus pava
duotojas Charles Poletti se
niau buvo paskirtas paruošti 
platformos pamatinį planą.

Kaip Lehmanas, taip Poletti 
yra žinomi James M. Mead 
kandidatūros šalininkai, tad 
paskyrimas Lehmano konven
cijos kalbėtoju sukėlė tarp po
litikierių nemaža nuostabos, 
kadangi jį paskyrusis partijos 
komiteto pirmininkas ir Brook
lyno delegacijos vadas Frank 
V. Kelly, kuris buvo žinomas, 
kaipo Bennett’o kandidatūros 
šalininkas.

Senatoriaus Mead kandida
tūros į gubernatorius rėmėjai 
atsišaukė į Bennett’o rėmėjus 
“grįžt atgal prie senso” ir no- 
minuot Mead, kadangi tik jis 
vienas, sako jie, gali būti iš
rinktas prieš republikonų kan
didatą Dewey, nes tiktai Mead 
turi plačių darbininkų masių 
užgyrimą.

Miesto CIO Unijų Taryba, 
o taip pat ir daugelis AFL 
unijų jau užgyrė Mead kan
didatūrą. Numatoma, kad jei
gu demokratai nominuos 
Mead, tai Darbo Partija ne
statys savo atskiro kandidato, 
bet rems Mead.

Demokratų Partijos konven
cija įvyks 19-20 rugpjūčio, 
Brooklyne.

Su rugpjūčio 15-ta apriboja
ma dviračių pardavimas, o 
mėnesio pabaigoj sulaikoma 
jų gamyba.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prižiūrėtojas 

(superintendent) prie 27 šeimynų 
namo, maži kambariai, naujas na
mas, Sunnyside, L. I. Algą gausite 
pinigais, tris kambarius, veltui ga
gą ir elektrą. Kreipkitės: 1293 E. 
New York Ave., Brooklyn, N. Y., 
Apt. 2, arba telefonuokite Slocum 
6-6320. (190-191)

Reikalingas prižiūrėtojas (supe
rintendent) prie 34 šeimynų namo. 
Gaus 3 kambarius ant pirmų lubų, 
su gesu ir elektriku iškaitoma. Ge
ra alga. Telefonuokite: Esplanade 
5-0342. (189-191)

Reikalingas senyvas žmogus pa
dėti dirbti prie grindų obliavimo 
(floor scraping), turi mokėti auto
mobiliu važiuoti. Darbo patyrimas 
nereikalingas, išmokysime. Gyventi 
yrą vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme
niškai.

Mr. ftletvys, 506 W. 177th Street, 
New York City. Tel. WA 3-2006.

(186-191)

Ambulanso Nupirkimui Ko 
mitetas Šaukia Draugijų 

Atstovų Konferenciją

Studentų Delegacija 
Dėl Antro Fronto

am-
nu-

šio

Galutinam apsvarstymui reikalų sąryšyj su nupirkimu 
bulanso, Komitetas, laikytam posėdyje 12 d., šio mėn., 
sprendė paskubomis šaukti draugijų atstovų konferenciją 21 
d. šio mėnesio, Piliečių Kliubo patalpose, 280 Union Avė., 
Brooklyne, 8 v. v.

Ambulansas jau yra užsakytas ir dalis pinigų, vienas tūks
tantis dolerių ($1,000) jau sumokėta. Dar trūksta apie $560. 
Komitetas rūpinasi, idant bėgyje poros savaičių laikotarpio 
likusi suma kaip nors būtų sukelta, nes žygiai yra daroma am- 
bulansą atiduoti Amerikos Raudonajam Kryžiui 30 d.
mėnesio. Kiek yra žinoma, tai nuo Amerikos lietuvių šis bus 
pirmutinis ambulansas padovanotas Raudonajam Kryžiui.

Komitetas prašo draugijų, kurios yra paskyrę pinigų am- 
bulanso nupirkimui, bet dar nėra pridavę Komitetui, iki šau
kiamai konferencijai skirtus pinigus priduoti. Taipgi iki tam 
laikui aukų rinkimui blankos reikia sugrąžinti.

Konferencijos reikalu draugijoms laiškai nebus siuntinėja
ma, o tik pranešama per visus vietos lietuvių laikraščius. Jei
gu kuriai draugijai nebuvo pasiųsta aukų rinkimui blanka, lai 
tokia draugija neim tai už blogą, .nes Komitetas jam nuskirtą 
darbą iki šiolei vedė gan sparčiai ir neturint draugijų antrašų 
po ranka buvo sunku visas draugijas pasiekti. Draugijos, ga
linčios skirti kiek pinigų tam tikslui, yra prašomos atsiųsti 
savo atstovus į šaukiamą konferenciją, kartu priduodant pi
nigus. Taipgi iki konferencijos dar galima gauti aukų rinki
mui blankų pas komiteto pirmininką arba sekretorių.

Dėkime bendras pastangas sukėlimui likusios sumos pinigų, 
idant ambulansas nuo Brooklyno lietuvių draugijų būtų 
ma atiduoti planuojamu laiku.

KOMITETAS:
J. LeVanda, pirmin.
K. Petrikienė, vice pirm.
Adv. S. Bredes, iždin.
J. A. Draugelis ir J. Kairys, 
sekretoriai.

Pereitą pirmadienį Washing
tone lankėsi didžiojo New Yor- 
ko kolegijų studentų delegaci
ja prašyti, kad tuojau būtų 
atidarytas! antrasis frontas Eu
ropoje. Pas prezidento sekre
torių jie paliko savo pareiški
mą, o taipgi ir virš 2,000 stu
dentų parašų.

Delegacija buvo šiltai sutik
ta Washingtone per senatorių 
Claude Pepper iš Floridos, ku
ris jaunimo delegacijai nuro
dė, jog labai svarbu jauniems 
žmonėms paspausti savo kon- 
gresmanus tuo klausimu.

Išėjo Kariuomenėn
Matas Vinikas, Jr., sūnus 

SLA sekretoriaus Dr. M. J. 
Viniko, pereitą penktadienį iš
vyko Jungtinių Valstijų kariš- 
kon 
kas 
ku.

tarnybon. Jaunasis Vini- 
yra išsimokinęs vaistinin-

gali-

Amteris Kalbės Per 
Radio Sekmadienį

Rusijai Pagalbos Laivai 
Pasiekė So v. Sąjungą

Russian War Relief, Inc., 
centralinė raštinė, 11 East 
35th St., New Yorke, skelbia, 
kad šiomis dienomis gavo iš 
Maskvos radiogramą, kurioj 
pranešama, jog ten priimta 
keturi iš vėliausių Rusijos pa
galbai siuntinių.

Radiogramą atsiuntė R. Li- 
berson, Rusijos Draugijos Kul
tūriniams Ryšiams su Užrube- 
žiais viršininkas. Minėta drau
gija yra įgaliota priimti ame
rikiečių aukas ir jas paskirs
tyti Sovietų Sąjungos Raudo
najam Kryžiui ir Raudonajai 
Pagalbai, kurios per savo sky
rius išdalina tas dovanas ka
riams ir civiliniams, atsižvel
giant į reikalą.

Vėliausiuose s i u utiniuose, 
kaip skelbia Russian War Re
lief, Inc., prezidentas Edward 
C. Carter, buvo daug medika-

tų didžiulių siun- 
surinktas pietinėj 
laike pastarosios 
laivo” kampani-

Vietos Vokiečiai Unijistai Už
gyrė Nužudymą Nacių 

Sabotažninkų
New Yorke susidaręs CIO
AFL unijų Pergalės Komi

tetas pereitą pirmadienį pa
siuntė prezidentui Rooseveltui 
telegramą, kurioje pilniausia 
užgyrė nubaudimą mirtimi na
cių sabotažninkų. Jie sako:

“Mes užgiriame skyrimą 
mirties bausmės bile kuriam 
nuteistam sabotažninkui ar iš
davikui. Jokio pasigailėjimo 
negali būti rodoma jokiam as
meniui, kuris trukdo mūsų ka
ro pastangoms ir dirba prieš 
mūsų pergalę ant fašistinių 
valstybių.”

Telegramą pasirašė M. J. 
Obermeier, prezidentas Vieš
bučių ir Kliubų Darbininkų 
Unijos Lokalo 6-to, AFL, pir
mininkas Pergalės Komiteto, 
ir Gustav Faber, iš Transpor
to Darbininkų Unijos, CIO, to 
komiteto vice-pirmininkas.

ir

Solomon Stein, 50 m., išve
žęs savo vaikus pasivažinėti, 
savo automobiliumi užgavo 
motorcikliu važiavusį jaunuo
lį. Persigandęs, jis parbėgo na
mo ir nusišovė. Gi užgauta
sis, laikinai buvęs netekęs są
monės, net nepavojingai su
žeistas.

Israel Amter, Komunistų 
Partijos kandidatas į New 
Yorko valstijos gubernatorius, 
šio sekmadienio vakaro 7:30 
kalbės per radio, iš stoties 
WQXR (1560 kilocycles), apie 
pasekmes įvykusių nominaci
jų-

Peter V. Cacchione, Miesto 
Tarybos narys, karo štampų 

pardavimo ekspertas

Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione ,komunistas, sa
ko, jog Miesto Tarybos narį 
negalima spręsti vien iš to, 
kaip jis balsuoja Miesto Ta
ryboje, nors tas yra be galo 
svarbu. žmonių karo laiku, 
sako Cacchione, žmonės turi 
būti įsitraukę kovon visuose 
frontuose. Geras tarybininkas, 
jo manymu, turėtų būti prie
šakyje tų kovų ir to jis nepa
lieka vien tik žodžiuose, bet 
praktikuoja.

Gegužės 30-tą, Cacchione 
pradėjo vajų parduoti $10,- 
000 vertės karo štampų, tam 
pavartojant atviro oro ir kitus 
mitingus, taipgi savo ofisą.’ 
Pirmuose dviejuose mitinguo-, 
se jis pardavė virš $500 ver
tes štampų. Net pašto virši
ninkai buvo nustebinti tokiu jo 
pasisekimu, kadangi lig tol to
kiuose eiliniuose atviro oro mi
tinguose būdavo sukeliama po 
$30-$40. Pasekmės buvo to
kios, kad šešiomis savaitėmis 
jis užbaigė pirmąją savo kvo
tą — $10,000 ir pasiskyrė nau
ją — sukelti $50,000 iki La
bor Day.

Nuo liepos 11-tos iki šiol 
jis jau sukėlęs virš $30,000.

Cacchione pavyzdžiu pase
kė daugelis kitų organizacijų, 
įsteigdamos reguliarį karo 
štampų pardavimą.

DIDŽIULIAME BUTELYJE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Prieš Fish ir Kitus Tokius 
Defytistus Dar Bus 

Didelė Kova
žinomasis defytistas ir dar

bininkų ėdikas Hamilton Fish 
laimėjo republikonų nomina
cijas 26-me kongresiniame 
distrikte, kuris susideda iš 
Orange, Dutches ir Putnam 
apskričių. Tai sužinojęs, kovą 
prieš Fish išrinkimą vedančio 
komiteto pirmininkas James 
II. Causey pareiškė:

“Kova nugalėti Ham. Fish 
dar tik prasidėjo. Gausa bal
sų jo republikoniškų oponentų 
rodo kylantį sentimentą 26-me 
distrikte. Esu tikras, kad kuo
met Fišei priešingieji apvienys 
savo jėgas įtempton kampani
jom Hamilton Fish bus sumuš
tas lapkričio rinkimuose.”

Nominacijose Fish turėjo 
tris oponentus, o galutinuose 
rinkimuose tikimasi turėti tik 
vieną. Pereituose rinkimuose
Fish buvo laimėjęs tik 5,000 

i balsų didžiuma.

Policijos radio mašina 
1 gavo ir sunkiai sužeidė 10 
tų mergaitę Anna Gula, 
E. 70th St., N. Y., žaič

1 užpakalyje pastatyto troko.liškų ir operacijoms reikmenų, 
vyriškų drabužių, mažų koro- 
sininių pečiukų, cigaretų ir 
daug kitų įvairių naudingų da
lykų. Pečiukai, sakoma, la
bai svarbu karo lauko ligoni
nėms.

Vienas iš 
tinių buvęs 
Kalifornijoj 
“pripildymo 
jos.

Nuo pradėjimo siųsti Rusijai 
pagalbos siuntinius pereitų me
tų rugsėjo mėnesį, Russian 
War Relief, Inc., kas kart su
daro didesnius ir daugiau siun
tinių. Įstaiga planuoja šiais 
metais sukelti ir pasiųsti Ru
sijai pagalbos už $6,000,000. 
Tą, be abejo, įvykins, jeigu vi
sos įstaigą remiančios, organi
zacijos ir pavieniai palaikys ir 
plės aukų rinkimo darbą.

Komunikacijy Unija Prašė 
Karo Darbo Tarybos 

Išrišti Ginčą
Joseph P. Selly, Amerikos 

Komunikacijų Sąjungos, CIO, 
prezidentas, pasiuntė darbo 
sekretorei Frances Perkins 
prašymą tuojau pavesti Karo 
Darbo Tarybai ginčą tarp uni
jos ir Western Union Tele
graph Co.

Greta viršininko laiško, įdė
ta ir peticija, pasirašyta 2,- 
136 tos firmos dąrbininkų. 
Peticijoj darbininkai rašo dar
bo sekretorei:

“Mes užgyrėmė mūsų uni
jos pasižadėjimą atiduoti 
streiko įrankį visu karo lai
ku. . . Mes darome viską atlik
ti telegrafo patarnavimus mū
sų šaliai. Bet kaip ilgai mūsų 
kantrybė ištesės!”

Kantrybei trūkti ištiesų yra 
pavojaus, kadangi gegužės 15- 
tą prasidėjusios su firma de
rybos dėl algų ir darbo sąly
gų lig šiol nedavė pasekmių.

•VAVM
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DR. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

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

Tel. EVergreen 7-6868

Pasekmėj nelaimės Hudson 
& Manhattan Tubes geležin
kelio ir po to pravesto tyri
nėjimo, būsią padaryta pakai
tų geležinkelio vedime.

+ LIETUVIŠKA

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir. Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn [

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

W|WI'

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
dlių, 1 a ik rodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir *« i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums ' reikalin
ga.
DAIKTAIS IK 

KAINOMIS 
BOSITE

PATENKINTI

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

9

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

MERCEDES . . . 14 kt. 
•olid yellow gold caio, 
17-jewol Precition move
ment .... $42.50

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

Guildite back, 15 (eweU . $29.71

<F
<!>

<i>

<♦>

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N.

•■C V.
J

Pirmas Rodymas Amerikoj—Šeštadienį, Rugpj. 15
Svarbiausias judamasis paveikslas jūsų gyvenime:

“Moscow Strikes Back”
Rusų Didvyrybė prieš Nacių Barbarizmą!

Nufotografavo 100 fotografų, nepaisant nacių kulkų!

Tikros kanuolės! Tikri kariai! Tikras Karas!

PAAIŠKINA EDWARD G. ROBINSON

/I ADU TOI7ATD17 Broadway arti 46th SI1L V D L I iltį ”1 1 R L New York

(ATVEDINTAS ORAS)

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 Dus patenkintk

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

<♦>

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givuiis

Geriausias Alus Brooklyne

d>

<♦>

<t>

<b

<♦>
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<b

<♦>

<♦>

<f>
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f Lietuvių Rakandų Krautuve

1 409 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
te?

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.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja 
AKIS


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00546.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00547.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00548.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00549.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00550.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00551.pdf (p.6)

