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Dienraščio The Chicago Sun 
korespondentas Londone pa-
skelbė, kad Didžioji Britanija 
ištraukusi pripažinimą Lietu
vos, Latvijos ir Estijos atstovy
bėms Anglijoj. Podraug, taigi, 
ji ištraukusi pripažinimą ir 
toms valstybėms.

Britanijos vyriausybė pro-
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AMERIKIEČIAI ŽYGIUOJA TOLYN SALIAMONO SALOSE
tarpiais išleidžia tam tikrą di
plomatini sąrašą, kuri siunti
nėja kitų šalių ambasadoms ir 
atstovybėms. Bet štai, išleista
me už lapkričio mėnesį sąraše 
paminėtųjų trijų kraštų atsto
vybių jau nebėra.

Nežinia, kaip Pabalčio kraš
tų atstovybės Anglijoje laikė
si. Amerikoje, kur jos dar vis 
“tebegyvuoja/’ tos atstovybės 
ir konsulatai patapo naciškos 
propagandos įrankiais. Tik 
paimkime lietuviškas “kance
liarijas.” Kam gi daugiau jos 
tarnauja, jei ne naciams?! 
Kieno gi jos propagandą sklei
džia, jei ne mūsų krašto prie
šų ?!

Mano nuomone, tos rūšies 
įstaigos turėtų būti uždarytos 
kuo veikiausiai. Nes lietuvių 
tautai jos daro gėdą, o Jung
tinėms Tautoms — žalą.

Tai jau ir rugpjūčio 15-toji. 
Daugiau, kaip pusė vasaros 
praėjo. Bet antrojo fronto dar 
vis nėra. Milijonai žmonių ne
kantrauja, klaus inėdamiesi: 
Kada bus atidarytas antrasis 
frontas?

Prieš virš savaitę į Dėdės 
Šamo kariuomenę įstojo žy
mus LDS veikėjas Clevelande, 
Juozas Paltanavičius. Tai jau
nas, bet gabus vyras, — kaipo 
veikėjas ir kaipo muzikas, 
chorvedis ir sportininkas. Jis 
vadovavo Lyros Chorui, jis vei
kė Lietuvių Darbininkų Susi
vienijime; Juozas buvo visur 
tinkamas vyras.

Be abejo, iš jo bus geras 
ir karys! Juozui tik tiek gali
ma palinkėti: Didžiausios iš
tvermės priešą nugalėti ir lai
mingai grįžti civilinin gyveni- 
man!

žymusis rusų rašytojas, Uja 
Erenburgas, sako :

“Karo metu kiekvienas nar
susis karys privalo būti pasi
rengęs mirti. Tačiau, jis eina 
į mūšį ne mirti, bet užkariau
ti. Jis kovoja, kad gyventi, 
kad apginti savo gyvybę ir gy
vybes visu tu, kurie yra jam 
artimi ir brangūs.

“Kai francūzas visais bū
dais bandė išgelbėti savo gy
vybę, tai jis prarado viską. Jis 
žuvo nuo vokiečių bombos ar
ba kaipo karo belaisvis. Gud
ruoliai francūzai tuomet sakė, 
būk jie trokšta “išgelbėti Pa
ryžių nuo sunaikinimo.” Jie 
leido vokiečiams įeiti Pary
žiun. Vokiečiai apiplėšė mies
tą, padarė jo gyventojus ver
gais, apvogė žmones, išsigabe
no meno kūrinius, sunaikino 
paminklus, pakeitė Paryžių į 
karo pramonės bazę ir tuo bū
du išstatė miestą į pavojų bū
ti atakuotam iš oro.

“Kai asmuo nori gyventi, 
bet nenori rizikuoti ,bijosi pa
siaukoti, tuomet jis praranda 
viską. Tai yra tiesa, tinkanti 
paskiriems individualams ir 
tautoms...”

Apie narsiuosius Raudono
sios Armijos žygius rašytojas 
šitaip primena:

“Raudonoji Armija parodė 
pasauliui, ką reiškia drąsa. 
Tačiau Raudonoji Armija, ei
dama į mūšį, neturi troškimo 
mirti. Raudonosios Armijos 
kovos yra uždegtos meile gy
venimui... Raudonarmiečiai 
didžiai pasiilgę savo gimtinių 
sodžių ir miestelių, savo šei
mų. Yra fronte jaunuolių, ku
rių širdys uždegtos pirmąja 
meile, degančia, kaip tyroji

AMERIKOS GENERO
LAS UŽ ANTRA 
FRONTĄ GREIT

London, rugp. 14. — A- 
; merikos armijos komandie- 
rius generolas Mark W. 
Clark, pareiškė: “Mes pla
nuojame pradėt ofensyvą 
prieš Vokietiją taip greit, 
kaip tik galima. Reikia duot 
rusų armijom galimybę 
daužyt Vokietiją iš vienos 
pusės, kuomet mes daužysi
me ją iš antros.”

Laivynas Užėmė Užs- 
treikuotą Fabriką

Bayonnėj, N. J.
» »- - Į-

Bayonne, N. J. — Pagal 
prezidento Roosevelto įsa
kymą, laivyno departmen- 
tas užėmė čionaitinį fabri
ką Generalės Kabelių - Vie
lų Korporacijos; tai todėl, 
kad tūkstantis šio fabriko 
darbininkų trys dienos at
gal išėjo streikan ir atmetė 
valdžios ir unijos vadų ra
ginimus grįžti darban.

Jūreiviai laikys užėmę 
fabriką, kol susitvarkys da
lykai taip, kad jis galėtų 
būti sugrąžintas į kompa
nijos rankas ir dirbti taip, 
kaip reikia kad dirbtų ka
riniams tikslams, — sako 
prezidento patvarkymas.

Tie darbininkai, priklau
są Amerikos Darbo Federa
cijos unijai, sustreikavo, iš- 
statydami šitokius reikala
vimus:

Pridėt po 10 centų algos 
valandai; duot dviejų sa
vaičių apmokamas atosto
gas ir panaikint fabriko 
viršininkų įsakymą, jog 
kiekvieną kartą, kai darbi
ninkas eina toiletan, tai 
turi gaut tam tikrą žalią 
sagą nuo darbvedžio.

Valdiška Karinių Darbų 
Taryba atmetė darbininkų 
reikalavimą pakelt jiem al
gą todėl, kad jau pernai 
sausio 1 d. jiem buvo pri
dėta 15 procentų uždarbio. 
Ta įstaiga sakė, jog tuome
tinis algos priedas atitinka 
gyvenimo reikmenų pa
brangimui.
Pats Amerikos Darbo Fe

deracijos pirmininkas Wm. 
Green atsišaukė į streikie- 
rius grįžt darban. Bet jie 
neklausė, kol laivyno jėgos 
užėmė fabriką.

Indija, rugn. 14. — Ame
rikos orlaiviai smarkiai 
bombardavo tris japonų 
lėktuvų stovyklas Burmoje.
liepsna. Dora ir aistringa mei
lė stiprina jauno kareivio drą
są. Pirmu kartu savo gyveni
me jis taria: ‘Aš esu vyras. 
Aš privalau apsaugoti ją, ma
no mylimąją, nuo vokiečių!’ ”

Panašiai yra su tėvais, šei
mų galvomis, kovojančiais 
prieš barbarus vokiečius. Pa
našiai su broliais, panašiai su 
motinų sūnais.

šitie Erenburgo žodžiai ver
ti įsidėmėjimo kiekvienam. Nes 
tai nepalaužiama tiesa. Nes tai 
reikalinga kiekvienam anti
fašistui žinoti tiesa!

Sovietų Kariuomenė
Laimi Briansko ir

Voronežo Frontuose
Raudonarmiečiai Atmetė Vokiečius Atgal jr Stalingrado 

Fronte; Bet Naciai Žymiai Pažygavo Kaukam Fronte
Maskva, rugp. 14. —Eilė 

vokiečių tankų ir šarvuotų 
automobilių prasiveržė 65 
mylias pirmyn palei Rosto
vo - Baku geležinkelį, iki 
miesto Mineralnyje Vody, 
stovinčio už 140 mylių į 
šiaurvakarius nuo Grozny 
žibalo versmių, Kaukaze. 
Bet visose kitose srityse 
sustiprėjo pasipriešinimai 
iš Sovietų pusės ir sumažė
jo pavojus, kuris gręsė 
Stalingradui ir sovietinio 
laivyno stovykloms Novo- 
rossiiskui ir Tuapsei, Juo
dojoj Jūroj.

Oficialis Sovietų praneši
mas sako: “Mineralnyje 
Vody srityje mūsų kariuo? 
menė vedė apsigynimo mū
šius prieš skaitlingesnes 
priešų jėgas.” Tuo tarpu 
kita motorizuota vokiečių 
eilė pasigrumė kiek pirmyn 
i Kaukazo priekalnes ties 
Čerkessku.
NUGRŪDO ATGAL 300 

NACIŲ TANKŲ
Pirmesni pranešimai tei

gė. jog sovietiniai pėstinin
kai. tankai ir orlaiviai smi- 
oikai, gindami savo linijas, 
Stalingrado fronte su “ne
apsakomu įtūžimu,” nugrū
do atgal 300 vokiečiu tan
ku atgal viename mūšyje ir 
sunliekė dvi hitlerininkų di
vizijas kitame.

Raudonoji Armiia turėl 
io dideliu pasisekimu kau
tynėse i šiaurių vakarus 
mm Maskvos.

Voronežo sritvie Sovie
tai užėmė dar viena ano-v- 
venta vieta ir stumia vokie
čius vis tolyn atgal.

Jungi. Valstijų Orlaiviai 
Sužalojo Tris Fašistų

Šarvuočius
Cairo. —Amerikos armi

jos bombanešiai užklupo 
keturis Italijos šarvuotlai
vius Navarino prieplaukoj, 
Graikijoj, užimtoj fašistų, 
ir bombomis skaudžiai su
žalojo tris iš tų karinių lai
vų.

Amerikos Karys Angli
joj Išteisintas

šiaurvakarinė Anglija.—<- 
Viena 16-kos metų mergšė 
kaltino amerikietį karį Tr. 
B. Hammondą, būk jis slėp
tuvėje nuo nacių orlaivių 
užpuolęs ją žaginti. Bet ka
rinis amerikiečių teismas 
atrado Hammondą nekal
tu.

ŽYGIUOJA PIRMYN 
PRIEŠ NACIUS BRIAN

SKO FRONTE
Briansko fronte, 220 my

lių j pietų vakarus nuo Mas
kvos, sovietinį kariuome
nė permetė fašistus antra
pus vienos upės ir atėmė iš 
jų kelias apgyventas vie
tas.

Šioje srityje Raudonoji 
Armija ir toliau žygiuoja 
pirmyn. Sovietinė kariuo
menė čia, be kitko, sudaužė 
56 priešų fortus ir pagrobė 
šešis tankus.

Į šiaurių rytus nuo Ko- 
telnikovo raudonarmiečiai 
sumušė vokiečius, atmetė 
juos atgal ir pagerino savo 
pozicijas.

Krasnodar© srity j, Kau
kazo; fronte, sovietiniai ko
votojai atmušė kelias žiau
rias priešų atakas, sunai
kino 70 vokiečių tankų, 75 
trokus ir užmušė apie 2,000 
jų kareivių ir oficierių. Ki
tame sektoriuje tapo .už
mušta dar 1,000 hitlerinin
kų vien Krasnodar© srityje.

Sovietinės jėgos supleški
no du laikinus fašistu til
tus per vieną svarbią upę 
(matyt, Kuban), sudaužė 
daug priešų mašinų ir už
mušė didelį skaičių pėsti
ninkų.

NUSKANDINO PRIEŠŲ 
SUBMARINĄ IR TRIS 

LAIVUS
Sovietinės jėgos nuskan

dino fašistu submariną 
Finliandijos Įlankoj ir su
naikino tris priešų trans
porto laivus Barents Jūro
je, šiaurėje. Tie laivai tu
rėjo 20,000 tonų įtalpos.

Žuvo Anglų Šarvuotis
London, rugp. 14.—Ang

lai pripažįsta, kad Vidurž. 
Jūros mūšyje su vokiečių ir 
italų orlaiviais ir kariniais 
laivais jie praardo šar
vuotlaivį “Manchester.”

Jau pirmiau anglai pra
nešė, kad fašistai nuskan
dino Anglijos lėktuvlaivį 
“Eagle”. Anglai gi sunaiki
no bent vieną fašistų sub
mariną.

Chinai Atakuoja 20,000 
Apsuptų Japonų

Chungking. — Chinų ka
riuomenė apsupo 20 tūks
tančių japonų Linchware ir 
šturmingai atakuoja -juos. 
Per penkias pastarąsias 
dienas chinai užmušė bei 
sužeidė pusantro tūkstan
čio iš tų priešų.

a

TALKININKAI ATKER
TA JAPONU PASTI

PRINIMUS
London, rugp. 14.—Jung

tinių Valstijų laivynas at
gabeno naujų pastiprinimų 
Saliamono salose prieš ja
ponus.

Australija, rugp. 14. — 
Jungtinių Tautų karo lai
vai ir orlaiviai užkerta ke
lią japonams įgabent pasti
prinimus saviesiems Į Sa
liamono salas.

Anglų Laivai Praplaukė, 
Nors Fašistai Pasa

koja Ką Kita
1 L

London, rugp. 14. — Ei
lė prekinių - transportinių 
Anglijos laivų atplaukė į 
anglų salą Maltą, Vidurže
mio Jūroje, nepaisant ita
lų ir vokiečių pasakų, būk 
jie sunaikinę beveik visus 
tuos laivus.

Anglai, tačiaus, pripažįs
ta, jog fašistai nuskandino 
Anglijos lėktuvu išvežioto- 
ją “Eagle”, 22,600 tonų.

Amerikos laivyno štabas 
Londone nieko nesako apie 
italų skelbimą, kad jie, gir
di, sužaloję Jungtinių Val
stijų lėktuvlaivį “Wasp” 
minimame mūšyje.

FAŠISTŲ PAGYRAI
Italų radijas pasakojo, 

būk jų ir vokiečių kariniai 
laivai ir orlaiviai nuskandi
nę du Anglijos šarvuotlai
vius, vieną torpedinį ir de
šimt prekinių bei transpor
tinių laivų. Pasak nacių, 
tai fašistai, girdi, sužeidę 
dar tris šarvuotlaivius ir 6 
prekinius laivus, neskai
tant Amerikos lėktuvlaivio 
“Wasp.”

Kongresmanai Nutarė 
Tuo j Mokėt Pašalpas 

Karių Šeimoms
Washington. — Kongre

so atstovų rūmas nutarė, 
kad tuoj aus turi būt moka
ma pašalpa kareivių ir jū
reivių šeimom ar jų na
riam, kurie neturi iš ko 
pragyvent. Darant šį tari
mą, dalyvavo tik 28 kong
resmanai; kiti 402 nesusi
rinko, bet suprantama, kad 
dauguma jų sutinka su tais 
28-niais.

Pagal įstatymą išleistą 
š. m. birželio mėnesį, val
diška pašaloa karių šeimom 
ėjo sąskaiton nuo birželio 
1 d., bet pašalnos čekiai tu
rėjo būt sulaikyti iki lap
kričio 1 d.

Manoma, kad ir senatas 
užgirs kongresmanų tari
mą tuojaus pradėt išmokė
jimus tokios pašalpos, nors 
karo departmentas tam 
priešinasi.

Amerikiečiai Užėmė
Didžią Jaconų Oriai" 

vių Stovyklą Saloj
Amerikos Marininkai Užima Vis Daugiau Punktų Saliamono 

Salose; Amerikiečiai Užvaldė Tulagi Prieplauką
Australija, rugp. 14. — 

Pranešama, kad Jungtinių 
Valstijų marininkai užėmė 
didžiąją japonų orlaivių 
stovyklą Saliamono saloje 
Guadalcanal, kur amerikie
čiai laimėjo žiaurų mūšį 
durtuvais.

Kariniai tėmytojai sako, 
kad dabar, turbūt, siaučia 
milžiniškas mūšis tarp ka
rinių Amerikos laivų ir or
laivių, iš vienos pusės, ir 
Japonijos oro ir jūrų jėgų, 
iš antros.

Teigiama, kad Amerikos 
marininkai . taipgi sulaužė 
japonų pasipriešinimus 
svarbiausiuose punktuose 
Tulagi saloje ir dabar įsi
tvirtina naujai .užimtose 
pozicijose. Tuo tarpu japo
nų bombanešiai ir lėktuvai 
kovotojai be atlaidos žeria 
ugnį į marininkus.

Amerikiečiai stumia ja
ponus tolyn atgal į raistus 
ir pelkes, kur, tačiaus, ja
ponams būsią lengviau gin
tis.

Pranešimai iš Naujosios 
Zelandijos sako, kad dabar, 
matomai, yra susirakinę į 
didžiausia Ramiojo Vande
nyno mūši, ties Saliamono 
salomis, karo didlaiviai, 
lėktuvlaiviai, naikintuvai, 
submarinai ir pagalbiniai 
laivai.

Amerikos marininkai iš
muša japonus iš daugiau ir 
daugiau pozicijų Tulagi sa*

Naciai Pasiekė Doną 
Ties Kletskaja

Maskva, rugp. 14. —Vo
kiečiai aukodami daugius 
savo kariuomenės ir įren
gimų, dasivarė iki Dono u- 
pės Kletskaja srityje, į 
šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado.

Raudonarmiečiai paskui 
išmušė daugumą priešų iš 
Dono pakrantės toj vietoj, 
bet dar nemažai hitlerinin
kų pasilieka ten prie upės.

(Naciai pasakoja, kad jie 
esą jau tik truputį daugiau 
kaip 30 mylių nuo Stalin
grado, prie Volgos upės.)

Sovietai per kontr-atakas 
prieš vokiečius j šiaurių va
karus nuo Maskvos ir 
Briansko ir Voronežo fron
tuose užmušė 3,000 hitle- 
ninkų eigoje vienos dienos.

London. — Gauta žinių, 
kad Mussolinis išbraukė iš 
fašistu partijos virš 60.000 
narių kaipo negana ištiki
mus.

Maskva, rugp. 13. —Rau
donarmiečiai padarė labai 
didelių naciam nuostolių 
Stalingrado fronte.

loję. Tuo pačiu laiku jie 
sutvirtina savo laimėjimus 
salose Floridoj, Guadalca
nal ir Malaitoj. Sakoma, 
kad amerikiečiai jau visai 
užvaldė Tulagi uostą ir nu
vijo tolyn japonų karo lai
vus.

Yra žinių, kad amerikie
čiams atgabenama vis dau
giau pastiprinimų.

Jau septingta diena, kai 
verda mūšiai toje srityje, 
ir amerikiečiai iki šiol ima 
viršų.

London. — Anglų spau
da teigia, kad Amerikos ir 
Australijos orlaiviai Sa
liamono salų srityje vyrau
ja prieš japonų oro jėgas.

Chungking, Chinija.—Pa
stebėta didelis japonų tran
sporto laivas su kokiais 20,- 
000 kariuomenės ties Frari^ 
cūzų Indo-China. Manoma,- 
kad jis gabens tą kariuo
menę į Saliamono salas 
prieš amerikiečius.

Rolandų submarinas, tur
būt, nuskandino du Japo
nijos transporto laivus su 
kariais ir reikmenimis.

Washington. — Ameri
kos laivyno sekretorius 
Frank Knox sakė, kad jis 
labai pasitenkinęs amerikie
čiu mūšiais ties Saliamono 
salomis ir jose.

Indėną Riaušės Atslūgs
ta, Sako Anglai

Bombay, Indija, rugp. 14.
— Anglai tvirtina, kad In
dijos žmonių demonstraci
jos ir riaušės prieš Angliją 
jau žymiai susilpnėjo. Sa
ko, jog daugelis indėnų 
streikierių grįžta darban.

Bet dar pasikartoja de
monstracijos indėnų, reika
laujančių savo kraštui ne
priklausomybės nuo Angli
jos tuojaus.

Anglų policija ir kariuo
menė nuo praeito sekmadie
nio iki ketvirtadienio nušo
vė 73 indėnus demonstran
tus; sužeidė bent keturis 
šimtus ir dar daugiau areš
tavo. _ _ _ _ _ _ _ 1

KAI KUR PAAŠTRĖJO i 
RIAUŠĖS INDIJOJ

Bombay, rugp. 14.—Pra
nešama, kad anglų policija 
kelis kartus šaudė į de
monstrantų minias Nagpur 
srityje, Indijoje. Sakoma, 
kad indėnai deginą, valdiš
kus namus ir plėšią krau
tuves.
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Tautininkai ir Tauta
Prieš keletą dienų J. Baltrušaitis pa

rašė straipsnį “Vilny j” apie tai, kaip 
Lietuvos tautininkai, ura-patrijotai iš- 
tauti. Šiomis dienomis mes gavome iš 
Čikagos tą patį J. Baltrušaičio raštą la- 
pelyj, — “Lietuvos Tautininkai Seniau 
ir Dabar.”

J. Baltrušaitis nurodo, kaip 1937 m. 
tautininkai Lietuvoje skaitėsi geriau
siais Lietuvos mesijai, o po 1942 metų— 
“tie Lietuvos vadai ir vadės—buvusieji 
ir dar norį būt vadais, vadėmis, — jau 
kritikuoja vieni kitus už ištautėjimą! 
Tik dveji metai nuo jų valdiškos vado
vybės netekimo praėjo ir jie jau ištautė
ję! Kurie da ne taip greiti ištautėjimo 
biznyje, kritikuoja greitesnius savo na
rius, draugus.”

Paskui J. B. paima pačių tautininkų 
rašinius, pasirodžiusius jų pačių (fa- 
šistinėje-tautininkiškoje) spaudoje ir jų 
pagalba įrodinėja, kaip tautininkai iš- 
tautėja, pamiršta lietuvių kalbą, ir tt. 
Ten pat autorius sako:

“Tautininkams tauta ant galo liežu
vio visuomet vartėsi, kaip velniuko rie
šutas be branduolio. Visi kiti žinojo, kad 
tauta — tai, pirm visko ir daugiausia, 
liaudis, bet tautininkai to nežinojo. Jie 
tautą engė, išnaudojo ir nė kiek neban
dė nusileist nuo savo tironiško pedesta- 
lo. Ir nenusileido iki pat savo griuvimo, 

''iki bėgimo pas didžiausius Europos ti
ronus — nacius.

“Ve, dabar ir turime tuos didelius ir 
ne taip didelius, bet tikrus lietuvių tau
tos vadus: per dvejus metus jau beveik 
ištautėjo. Nėra tautos, kurią galėtų iš
naudoti, tai tuščia jo ir to velniško tuš
čiavidurio riešuto ant galo liežuvio. Ir 
jie lengvai, be sąžinės graužimo tą rie
šutą, vardu “tauta,” išspiovė. Tai vadi
nasi — ištautėjo. Ir tai tik per dvejus 

f *;• metus.
“Seniau atėję į Ameriką paprastai 

emigrantai taip greit neištautėja. Dėl 
to, kad jie tautos nespaudė-nelobo. Jei 
iš savo žmonių lobo, tai gražesniais, de
mokratiškais būdais. Lietuvoje tik 1926 
m. niekingas-amžinas karo stovis buvo 
pertrauktas, vos per keletą mėnesių. Bu
vo pradžia demokratiškos tvarkos. Ją 
Smetona su ginklais paguldė į purvy
ną, atgaivino karo stovį, sustiprinęs jį 
laikė “amžinai” iki pats pabėgo pas Hit
lerį.

“Lietuviai, žmonės nė truputį jo ir jo 
“tvarkos” nesigaili; nėra ko gailėtis.”

Kad lietuviški fašistai, tautininkai' 
greit ištauti, kad jie pasiduoda bile “biz- 
niškai pagundai” ir bando visur eiti pa
vėjui, — tikra tiesa. Bet mums neatro
do, kad buvo reikalo tuo klausimu leisti 
net lapelis (Kas jį išleido—nežinome). 
Kiek tai' liečia kalbą, kiek liečia tautybę, 
tautininkai gali vadintis kuo tik jie nori, 
—anglais, amerikiečiais, vokiečiais, len- 

• kais. Šiuo metu, mūsų nuomone, svar
biau žiūrėti, ką tokio tautininkai bei jų 
talkininkai dirba politiniai. Šiuo metu 
svarbu iškelti aikštėn tautininkų ir jų 
talkininkų pro-naciškus darbelius. Tai 

; į yra nepaprastai svarbus dalykas, — 
. svarbus ne tik lietuvių tautai, bet ir mū
sų kraštui, Amerikai, ir visoms Jungti
nėms Tautoms.

I, Nieko Sau Matematikas!
Neokupuotosios Francijos premjeras 

Lavalis arba “Juodasis Petras,” kaip jį 
vadina anti-naciški francūzai, yra nieko 
sau matematikas. Jis susitarė su Hit
leriu dėl mainų, o tie mainai yra toki:

• Hitleris paleis tam tikrą skaičių francū- 
zų nelaisvių, paimtų 1940 metais karo 
metu, o neokupuotoji Franci ja grąžon 
duos Hitleriui lavintų darbininkų-speci- 
jalistų.

Visas dalykas gražiai skamba, ar ne?
Bet pažiūrėkime faktams veidan. Už 

paleistą vieną francūzą belaisvį, “Juoda
sis Petras” Hitleriui duos tris specija- 
listus darbininkus!

Privalome atsiminti, francūzai karo 
belaisviai, išbuvę Hitlerio globoje per 
virš du metus, yra iščiulpti, sunykę, nie
kam gal būt jau ir neverti žmonės. Bet 
už kiekvieną jų Hitleris gaus, palyginti, 

. tris dar sveikus francūzus!
Tai judošystė, tai pažeminimas fran- 

cūzų tautos tokis, kokio ji turbūt nėra 
savo gyvenime mačiusi.

Būtų gerai, kad juo greičiau prasi
dėtų antrasis frontas Europoje. Gal dar 
būtų galima šitam bjauriam skymui už
bėgti už akių!

Kunigas ir Ponas Grinius
Mūsų korespondentas rašo iš Philadel- 

phijos, kad lietuvių katalikų kunigas 
kalbėjo už tuojautinį atidarymą antrojo 
fronto. Pilnai teisingai, nes antrasis 
frontas reikalingas mūsų karo išlaimė- 
jimui.

Bet tame pat susirinkime Jonas Gri
nius senu papratimu niekino Sovietų 
Sąjungą ir porino, būk, jeigu Lietuvoj 
nebūtų buvę tarybų santvarkos, tai Hit
leris Lietuvos nebūtų pavergęs.

Tai hitlerinis melas! Patsai Antanas 
Smetona jau kvietė Hitlerį ir jo armiją 
į Lietuvą. Ir jeigu Lietuva nebūtų bu
vusi tarybinė, tai šiandien Lietuva būtų 
Suomijos, Vengrijos ir Rumunijos padė
tyj ir kariautų ne vien prieš Sovietų Są
jungą, bet ir prieš Amerikos Jungtines 
Valstijas. Tada Amerikoj lietuviai būtų 
tokioj padėtyj, kaip šiandien vokiečiai.

Pagaliau, Grinius turėtų nors senat
vėj išmokti suprasti, kad Hitleris paver
gė ne vien kai kurias tarybines respubli
kas, bet pirmiausiai'tas, kur jokių tary
bų nebuvo, — Lenkiją, Norvegiją, Hol- 
landiją, Belgiją, Franciją, Jugoslaviją 
ir kt.

Kaukazas ir Mūsų Žalioji 
Medžiaga

Iš Washington© rašo Mr. John W. 
Lowe, kad jeigu Hitleriui pavyktų pa
imti Kaukazą, tai jau nekalbant apie 
Sovietų Sąjungos žibalą ir kitus nuos
tolius, nekalbant apie tai, kad jis tada 
atsidarytų kelią pavergimui visų Angli
jos Artimųjų Rytų—Egipto, Irako, Pa
lestinos, Sudano, Afrikos kolonijų, taip
gi Irano, Afganistano ir Indijos,—jis 
atimtų Anglijai ir ypaingai Amerikai 
labai daug būtinų karo vedimui žaliųjų 
medžiagų.

Kaip žinome, Amerika iš Sovietų Są
jungos gauna manganą, kuris būtinai 
reikalingas priemaišų! prie plieno ir 
daug kitų dalykų. Jau vien tas parodo, 
kaip Jungtinėms Tautoms reikia vienin
gai veikti, kad išlaikyti strateginius 
punktus, kaip reikalingas antrasis fron
tas!

Nacių Lėktuvai Turkijai
Iš Kairo Mr. Henry J. Taylor prane

ša, kad Vokietijos fašistai pradėjo par
davinėti Turkijai naujus bombininkus. 
Šis pranešimas tik patvirtina tą, kad, 
jeigu Hitleriui pavyktų užimti Kaukazą, 
tai jis gautų į savo pusę Turkiją.

Kova Prieš Lietuvių Tautos 
Priešus Nesiliauna

Lietuvos Komunistų Partijos organas 
“Tiesa” (iš š. m. kovo 1 d.) rašo:

“Vasario pabaigoje Kaune, prie gele
žinkelių stoties, ryto metą buvo rastas 
negyvas vokiečių sargybinis. Jo šautu
vas ir šaudmenys — dingę. Vokiečiai 
slapta veda stropų tardymą. j

“Vasario 20 dieną, neprivažiuojant 
Utenos, kai kurie gyventojai matė grio
vyje apvirtusį vokiečių sunkvežimį, ša
limais gulėjo išsiritusios iš sunkvežimio 
3 naftos statinės ir aplink statines snie
gas persisunkęs nafta.

“Mažeikių apskrityj, prie pat buvusios 
Latvijos sienos, lietuvių ir latvių jungti
nis partizanų būrys vasario mėnesio 
pradžioje užklupo vokiečių 10 vežimų 
gurguolę, kuri gabeno iš valstiečių pri
grėbtą maistą ir 8 arklius į Mažeikių 
geležinkelių stotį. Partizanai nudėjo 11 
vokiečių kareivių ir vieną feldfebelį. Pa
ėmę ginklus, amuniciją, dalį maisto ir 
16 arklių, partizanai pasislėpė.”

Pasirodo, kad jokois represijos, jokie 
hitleriniai žvėriškumai nesulaikys Lie
tuvos žmonių nuo kovos prieš amžinuo
sius lietuvių tautos priešus - okupantus.

"Laisvė” Pirko Seifą
Jau buvo pranešta, kad 

rugp. 7-tą naktį plėšikai 
įsilaužė į “Laisvės” rašti
nę. Didžiausias jų darbas 
buvo įsilaužti į seifą (ap
saugos spintą). Geležinėm 
štangom nudaužė seifo ran
kenas ir suskaldė jutriną. 
Tačiau seifas savo užduotį 
atliko. Vagių neįsileido, pa
dėlį išsaugojo. Bet jis labai 
nukentėjo ir jo pataisymas 
daug būtų kainavęs. Taigi 
pirkome kitą ir už senąjį 
didesnį seifą, antra-rankį, 
bet modernišką ir didelį, 
kuris kainavo $225.

Laikai nepaprastai sun
kūs iš priežasties karo ir 
dar plėšikai užpuolė. Jie 
pasiėmė smulkiais ir stam- 
pom arti tik $13. Bet žalos 
padarė daug, viską išvers
dami ir sudaužydami ap
saugos spintą.

Šis nemalonus įvykis yra 
retas atsitikimas “Laisvės” 
įstaigoje. Apie 25 metai at
gal buvo plėšikai įsiveržę. 
Ir tada nedaug grobio te
gavo.

Turėsime p a s i s pausti, 
kad užpuolikų padarytus 
nuostolius išlyginti ir turi
me rimtai kreipti dėmesio į 
tas sunkenybes savo dien
raščiui, kurios paeina iš 
priežasties karo.

Ašies pajėgos turės būt 
sudaužytos. Tačiau karas 
gali būt ilgas ir sunkus. 
Tuomi mus jau nekartą yra 
persergėjęs Amerikos gink
luotų pajėgų vyriausias ko- 
mandierius, prez. Roosevel- 
tas. Savo šalies Amerikos 
ir visų demokratinių šalių 
karo laimėjimui turime 
stoti į pagelbą ne tik žo
džiais bet ir darbais. Tu
rime pirkti Karo Bonus, 
nes to prašo mūsų . šalis. 
Reikia ginklų sunaikinimui 
civilizacijos n e p rieteliaus 
fašizmo! Pramonėse ir vi
sose valdžios organizuoja
mose apsigynimo funkcijo
se turime būt. ant pirmo 
pakvietimo.

Daugelis “Laisvės” skai
tytojų pasisakė davę krau
jo Raudonajam Kryžiui. 
Daugelis pasižada duoti 
kraujo. Tas yra gražus da
lykas. Daug kareivių gyvy
bių tuomi bus išgelbėta. Jie 
iš naujo stos vėl į mūšį su 
fašistiniais barbarais už 
laisvę žmonijai ir kovos kol 
barbarai bus sumušti.

Kad palaikyti žmonių 
moralą atatinkamoje aukš
tumoje kovai prieš Ašies 
užpuolikus, labai yra reika
linga spauda. Nes yra 
spauda iš kitos pusės, kuri 
puldo žmonių moralą. Fa
šistų laimėjimais gązdina 
žmones, tarnauja Hitleriui. 
Tai hitleriniai spaudai at
remti reikia spaudos, kuri 
gina demokratinius princi
pus. Dienraštis “Laisvė” 
yra tikrai kovingumo in
spiracija prieš Ašies barba
rus. Visais būdais turime

remti savo dienraštį “Lais
vę,” turime jam neskūpau- 
dami paaukoti šiuo momen
tu, nes pagelba labai reika
linga.

Jau buvo rašyta, kad iš 
Portland, Ore., nuo progre
syvių organizacijų kuopų 
gavome $47.50 pelno nuo 
parengimo spaudos naudai. 
Iš Detroit, Mich. A. Gotau- 
tas prisiuntė $35 pelno nuo 
parengimo spaudos naudai. 
Kur organizacijos veikia, 
ten ir naudos yra. Daugely
je vietų būtų galima šį-tą 
surengti spaudos naudai, 
bet vargas, kad ne visur 
žmonės turi geros iniciaty
vos.

Geras “Laisvės” patrio
tas B. šleivys, iš New York 
City rašo:

“Buvau sakęs, kad pri
siųsiu $12, bet mano žmo
na pridėjo $2, tai prisiun
čia $14.”

P r i s iųstuosius pinigus 
drg. Šleivys padalino seka
mai: $7 aukoja į “Laisvės” 
Popieros Fondą, $2 Apšvie- 
tos Fondui ir $2 Sovietų 
Sąjungai Gelbėti Fondui, o 
$3 užmokėjo už paskelbimą, 

. pajieškojimą darbininko.
Geras “Laisvės” kaimy

nas Juozas Zeidat, jis turi 
taverną, 411 Grand St., 
Brooklyne, aukpjo $6 į Po
pieros Fondą. Tą auką pri
davė Rojus židžiūnas.

K. Motiejūnienė, iš Fair 
Lawn, N. J., aukojo $4 sa
vo dienraščiui į Popieros 
Fondą.

Po $2 aukojo: Peter Ki
sielius, Brooklyn, N. Y.; J. 
ir M. Kalvaičiai, Brooklyn, 
N. Y.; Jonas Lastauskas, 
Camden, N. J.

Jadvyga 1 V a 1 a i t i enė, 
brooklynietė, turėjo keletą 
savaičių vakacijų pas Bloz- 
nelius ant farmos, Cats
kills, N. Y. Grįždama par
vežė nuo Bloznelienės aukų 
$1 “Laisvei’ ’ir $5 Sovietų 
Sąjungos medikalei pagel- 
bai.

Aukojo po $1: Geo. Wa- 
reson, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. M. Subach (Subačie- 
nė), Thomas, W. Va.; K. 
Tamošiūnas, New York 
City, N. Y.; Ag. Evans, 
Rochester, N. Y. Pereitame 
aukų skelbime buvo pažy
mėta, kad K. Vaivoda au
kojo $1. Turėjo būti pažy
mėta, kad K. Baronas au
kojo $1.

Ad. Stankevičius, New 
York City, N. Y., 75c.

Gražių aukų suteikė “L.” 
prieteliai, kurių vardai 
aukščiau paduoti. Tas duo
da stiprų užtikrinimą, jog 
dienraštis “Laisvė” trium
fuos, nepaisant sunkių ka
ro aplinkybių. ’ Aišku, kad 
dar daugelis iš skaitytojų 
greit pribus su doleriuku 
kitu į pagelbą savo dienraš
čiui.

P. Buknys.

Trumpai ir Storai
J. B

“Pilno kraujo propaganda” 
Anglijos Propagandos mi- 

nisteris Mr. Bracken pasa
kė, kad “Amerika ir Ame
rikos valdžia niekad neto
leruotų pilnakraujų (full 
blooded) propagandą.” Jam 
buvo patarta padaryti pil
ną propogandą, nes dabar 
jos esą permažai Amerikoj.

ti. Tą įstatymą senatas, 
birželio pabaigoj, nusiuntė 
atstovų namui priimti. Kai 
tuodvi kompanijos susivie
nys, tai galės atleist nuo 
darbo 12,400 telegrafistų.

Tą susijungimą jie vadi
na “mergeriu,” ne trustu.

Revoliucija, o ne karas
Šį karą daugelis kapita

lizmo mokslininkų jau se
niai vadina ne karu, bet re
voliucija, arba revoliuciniu 
karu. Seniau ir Hitleris ir 
Mussolinis savo karą vadi
no revoliucija. Mūsų gi 
valdžių diplomatai panašia 
prasThe išsireikšdavo, bet, 
rodos, žodžio revoliucija 
nevartojo. Neseniai, vie
nok, Kanados generalgu
bernatorius (Anglijos kara
liaus atstovas) lordas Ath- 
lone pasakė:

“Šis karas yra revoliu
cinis karas (revolutionary 
war) ir revoliucinė taika 
jokiu būdu nėra negalima. 
Be abejo išsivystytų trečias 
karas, jeigu taika nebūtų 
revoliucinė.”

Ką jis reiškia tuo tvirti
nimu, nežinia.

Naciai “revoliucija” va
dina išnaikinimą bolševiz
mo. Bet tai būtų “kontr- 
revoliucija,” arba “karas 
prieš revoliuciją,” karas į- 
vedimui vergijos pasaulyj, 
kad negalėtų but jokios lai
svės kovos — revoliucijos.

Puikus būdas išviliot Suo-
I miją iš karo

“Vienybei” patiko PM ko
respondento Washingtone 
Kenneth G. Craford’o pra
nešimas ir ji tą išspausdi
no. Kaip geriausiai būtų ga
lima Suomiją išviliot iš ka
ro? Girdi, Rusija turėtų 
pasiūlyti Baltijos valsty
bėms nepriklausomybę; tas 
“patarnautų kaipo priemo
nė užtikrinti Suomiją.” Va
dinas, Suomija, pamačius 
tą cicytę ims ir atsimes nuo 
Hitlerio šaikos, ateis prie 
Anglijos, Amerikos, Rusi
jos ir kitų dvidešimt penkių 
tautų ir sykiu kariaus prieš 
Hitlerį, tikėdama, kad ir j: 
po karo gaus tokią pat do
vanėlę — nepriklausomybę.

Jeigu tiesiog Suomijai tą 
pasiūlytų dabar, tai ji gali 
nepaisyt. Ji paisys tik tada, 
kai pasiūlys Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai. Vaikiškas 
protas!

Tamsi motina taip išauk- 
li kvailą pavydą vaikuose. 
“Kad Juonukas neklauso, 
tai aš tau, Petruk, duodu 
šitą cicytę.”

Motinų didvyriškumas
Už keletos dienų prieš 

pulsiant Sevastopoliui, vai
kus iš to miesto gabeno 
laivais į saugią vietą; jų 
motinos liko kovoti veikliai 
prieš užpuolikus fašistus. 
Amerikos korespondentas 
Shapiro tat nežymiai para
šė, birž. 23 d.:

“Po iškraustymui dalies 
Sevastopolio miestiečių, — 
daugelis jų buvo vaikai, ku
rių motinos pasiliko apsi
ginklavusios miestui apgin
ti, — miesto liaudis pasiun
tė Juozui V. Stalinui savo 
pasiryžimą veikimo - ar-, 
mirties.:

“Mes norim, kad ir toliau 
pasitikėtumėt Sevastopolio 
apgynėjais.

“Mes ginsime savo gimtą 
miestą iki paskutiniam sa
vo kraujo lašui... Mirtis ar
ba pergalė!”

Del ko
Naciai 1941 m. užėmė 

Kauną, Vilnių, Kijevą, 
Charkovą, Odesą. Labai di
delis pralaimėjimas demok
ratijų. O vienok užsidegi
mas ūpo prieš fašistus - pa
saulio pavergėjus nemenko
jo. Priešingai, didėjo. Pats 
pirmas užpuolimas, pirmas 
bombardavimas Kauno ir 
Kijevo birželio 22 d. 1941 
m. pajudino Angliją stoti 
už Rusiją! Churchillas nie
kad pirma nekalbėjo taip 
entuziastiškai, kaip tą die
ną, pasakydamas, kad Ang
lija duos pilną paramą So
vietų Sąjungai. Na, o kas 
gali užmiršt, kad Anglija 
pirm to, visai neseniai, bai
siai pralaimėjo Balaknuose 
— Jugoslavijoj ir Graikijoj, 
baisiausias jos spėkų ir 
garbės žuvimas Kretoje, 
delei ko ir kilo tasai jau is
toriškas priežodis —f “too 
little and too late (pristaty
ta ginklų “permažai ir per- 
vėlai”). Ir visgi po to at
sirado didelis ūpas su dide
liu prižadėjimu Rusijai, ka
da ją nacių karo mašina ė- 
mė griaut.

Kas gi dabar atsitiko? 
Del ko toks negandas ir 
protų maišatis, kad Tobru- 
ko miestelis, naciams pate
kęs? Antras frontas dėl to 
galįs tapti antru Dunkirku. 
Del ko?

Naujas Trustas
Senatas nusprendė, kad 

Amerikos telegrafo kompa
nijos — “Postai” ir “West
ern Union” —gali susijung

Prisipažįstu, man darosi 
nuobodu klausant žmonių 
kalbų, kad Anglija negali 
kariauti. — Harry Hopkins

Anglų Komunistai Reikalau
ja Laisvės Indijai

Sovietų Sąjungos piliečiai dirba prie kasimo Taškento kanalo Azijoj; tai bus svar 
bus vandens kelias ir jis padės laukams irriguoti.

London. — Anglijos Ko
munistų Partijos komitetas 
išleido pareiškimą, reika
laudamas, kad Anglija duo
tų teisę Indijos žmonėms 
sudaryt savo tautinę val
džią iš visų tenaitinių poli- 

1 tinių sriovių, kad Indija ga
lėtų veikliai dalyvaut Jung- 
tnių Tautų kovoj prieš fa
šistų Ašį.

Rumunija Skubi Pristatyt 
Daugiau Kareiviu Naciam 
Rumunija šaukia armi- 

jon tuos jaunuolius, kurie 
būtų turėję eit kariuome
nėn tik 1943 ir 1944 m. 
Mat, reikia Hitleriui dau
giau karių ant greitųjų.
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Lietuvos Liaudies Švietėjams, Inteligentams, 

ir Visiems Darbo Žmonėms
žemiau telpąs atsišaukimas—tai bal

sas žymaus Lietuvos literato ir darbuoto
jo, Antano Venclovos, tarybines Lietu
vos respublikos liaudies švietimo komisa
ro. Atsišaukimas taikomas pavergtosios 
Lietuvos inteligentijai, tačiau jis tinka ir 
Amerikos lietuviams, inteligentams ir vi
siems darbo žmonėms. Lietuvos išlaisvi
nimas iš po baisiosios naciškos priespau
dos privalo rūpėti kiekvienam padoriam 
lietuviui, nepaisant, kur jis gyvena. O 
kad išlaisvinti Lietuvą, reikia karą lai
mėti, reikia Hitleris ir jo gengsteriai su
mušti; reikia antrojo fronto Europoje.— 
“L.” Red.

Broliai lietuviai!
Mokytojai, liaudies švietėjai, inteligentai ir 

visi pavergtosios Lietuvos darbo žmonės!
Nuo 1941 m. birželio 22 d. mūsų mylimos 

Lietuvos žemę slegia fašistinių vokiškųjų 
grobikų letena. Mūsų miestai sugriauti, mū
sų laukai ištrypti priešų tankų ir pabūklų, 
mūsų kultūros židiniai sugriauti ir išardyti. 
Lietuva, kurios laisvę nuo vokiškųjų grobikų 
amžiais didvyriškai gynė geriausieji mūsų 
tautos sūnūs—Kęstutis, Vytautas, Margis— 
šiandien ir vėl dejuoja, žiauraus vokiškojo 
okupanto pavergta. Mūsų žmonės, kovotojai 
dėl Lietuvos laisvės, ir vėl kankinasi vokie
čių kalėjimuos bei koncentracijos liogeriuose. 
Ir vėl dejuoja mūsų kraštas, laukdamas savo 
išsilaisvinimo valandos.

Lietuvą ištiko žiaurus smūgis. Tą smūgį 
drauge su Lietuvos darbo žmonėmis, be abe
jo, labiausiai ant savo pečių jaučiate jūs, tik
rieji patriotai, liaudies švietėjai, inteligentai, 
kurie savo krašto likimui visada jautrūs ir 
dėl Lietuvos laisvės niekad negailėjote jokio 
triūso ir aukų. Jūsų ilgametėmis pastangomis 
Lietuva pastebimai kilo į kultūrą, darėsi švie
sesnė ir laimingesnė. Jūs atsimenate nesenus 
tarybinius laikus, kada Lietuvoje švietimo ir 
kultūros reikalai susilaukė niekad anksčiau 
Lietuvoje nematyto dėmesio. Tarybinė vy
riausybė per nepilnus savo gyvavimo metus 
Lietuvoje atidarė šimtus naujų pradžios mo
kyklų, dešimtis vidurinių mokyklų. Dešim
tys tūkstančių suaugusių miestų ir kaimų 
darbo žmonių švietėsi gausinguose suaugusių 
švietimo židiniuose. Lietuvoj jau buvo pradė
tas likviduoti sunkusis praeities palikimas — 
neraštingumas, kuris mūsų tautai taip kliudė 
pakilti į aukštesnį kultūros laipsnį. Per labai 
trumpą tarybinį laikotarpį buvo organizuo
tos tokios svarbios mūsų mokslo įstaigos, kaip 
Mokslų Akademija ir meno įstaigos, kaip 
Valstybinė Filharmonija. Visuose didesniuose 
Lietuvos miestuose jau buvo organizuojami 
teatrai, muziejai, o miesteliuose ir kaimuose 
steigėsi naujos bibliotekos ir kultūros na
mai. Lietuvos mokytojams, visiems liaudies 
švietėjams, nuoširdžiai pasiryžusiems dirbti 
savo krašto kultūrai, Tarybų Lietuvoje buvo 
atsidarę iš tikrųjų neaprėpiami darbo akira
čiai. Materialinės liaudies švietėjų sąlygos ta
rybų valdžios buvo žymiai pagerintos, kad 
jie be vargo galėtų atsidėti savo mėgstamam 
tiesioginiam, savo kraštui tokiam reikalingam 
darbui.

Visokių mokyklų tinklas ir moksleivių skai
čius per vienus tarybinio gyvenimo metus 
Lietuvoje buvo nepaprastai išaugęs—visur— 
pradedant nuo vaikų darželių, baigiant aukš

čiausiomis mokyklomis. Jau vyko visoje Lie
tuvoje daugybės naujų mokyklų statyba, ir 
metai iš metų mūsų tauta turėjo žengti tvir
tu žingsniu vis į aukštesnį švietimo ir kultū
ros laipsnį. Argi šis faktas galėjo nedžiugin
ti kiekvieno doro Lietuvos patrioto, kuriam 
brangus gimtasis kraštas ir jo kultūra? Ar 
šis ypatingas dėmesys kultūros reikalams ga
lėjo nedžiuginti Lietuvos meno žmonių—akto
rių, dailininkų, rašytojų—širdies? Kiekvie
nam kultūros darbuotojui mūsų krašte tary
biniais laikais atsivėrė plačiausios galimybės 
dirbti,, kurti, pareikšti savo iniciatyvai.

Deja, 1941 m. birželio 22 dieną, šis taip 
sėkmingai pradėtas darbas vokiškųjų fašistų ( 
žiauriai, kruvinai buvo nutrauktas; Mūsų mo
kyklas, bibliotekas, kultūros židinius vokiškie
ji fašistiniai grobikai daug kur pavertė pele- i 
nais, arba arklidėmis ir sandėliais, žiauriam 
ir amžinajam mūsų tautos ir jos kultūros 
priešui vokiečiui, prieš kurį šimtmečiais at
kakliausiai kovojo mūsų tauta, kuris Lietu
vą žiauriausiai buvo nualinęs jau 1914—1918 
metais, nieko nėra šventa ir gerbtina Lietu- I 
voje, kaip ir kituose jo pavergtuose kraštuo
se. Hitlerio ir jo klikos tikslai niekam nėra 
paslaptis. Jau šiandien atsakingiausiose vie
tose Lietuvoje sėdi vokiškieji fašistai. Jau 
šiandien Lietuva apgrobta ir nualinta. Jau 
šiandien Lietuva pradedama kolonizuoti vo
kiečių. Kas gi būtų, jeigu Lietuvoje vokiečiai 
pasiliktų ilgesnį laiką? Argi dar kam neaiš
ku, kad jie mūsų žydintį kraštą paverstų vo
kiška žeme, kur lietuviai būtų išnaikinti iš 
šaknų arba liktų vokiškų kapitalistų ir dva
rininkų bernais ir vergais? Tai nėra joks 
prasimanymas. Apie tai jau svajojo kryžiuo
čiai. Lietuvą stengėsi nutautinti įvairūs Prū
sų karaliai, Lietuvos kolonizavimo planus kū
rė Vilhelmas II, o dabar šią seną vokiškųjų 
imperialistų svajonę su istorijoje negirdėtu 
•žiaurumu vykdo kruvinasis Hitleris su savo 
banditiška gauja.

Broliai lietuviai! Lietuvos inteligentai! Vo
kiškieji fašistai atnešė mums pavergimą, 
griuvėsius, kraują, mirtį ir kančias. Tačiau 
mūsų garbingoji narsioji tauta šimtmečių ko
voje su vokiečiais užsigrūdino ir patyrusi, 
kas yra kruvinasis kryžiuotis ir vokiškasis 
imperialistas, ir šį kartą nepasiduos vokiš
koj on verguvėn. Raudonoji Armija, kurios ei
lėse šiandien dėl savo krašto išvadavimo 
kaujasi ir jūsų broliai lietuviai, kasdien vis 
smarkesnių smūgių suduoda fašistiniams vo
kiečių galvažudžiams, vis toliau juos varo į 
vakarus iš savo žemės. Vokiškieji fašistai, 
jausdami, kad ir Lietuvoje jų viešpatavimas 
nestiprus, kartais mėgina lietuvius privilioti 
šėtonišku gudrumu. Jie nori sudaryti įspūdį, 
kad lietuvių tauta turi ir jiems valdant kai 
kurių teisių. Tačiau lietuvio neapgausi: per 
daug gerai jis pažįsta klastinguosius vokie
čius, kad bent valandėlę patikėtų jų gerais 
norais Lietuvai. Praryti mūsų tautą, išnai
kinti ją, paskandinti vokietybės bangose, pa
sigrobti sau mūsų žemę ir fabrikus, mūsų na
mus, sunaikinti mūsų mokslą ir meną — štai 
pats didžiausias vokiečių tikslas Lietuvoje, 
kaip ir kituose*jo verguvėn laikinai pateku
siuose kraštuose. Tačiau to niekad nebus! Ne 
tam mūsų žmonės dirbo ir vargo, kad jų dar
bo vaisius- rytų alkanas vokiškasis plėšikas! 
Ne tam lietuvis kelis šimtmečius be pertrau-

kos kovojo su vokiškaisiais banditais, kad da
bar nuleistų rankas ir pasiduotų jų priespau
dai ir išnaikinimui.

Broliai lietuviai! Taurieji inteligentai, tik
rieji Lietuvos patriotai! Mus pasiekia žinios 
ape baisias jūsų kančias fašistinių vokiečių 
grobikų valdžioje! Laukite mūsų—mes sugrį
šime! Organizuokite partizaninį karą prieš 
vokiškuosius okupantus! Neleiskite vokie
čiams mokyklas, universitetus, bibliotekas, 
muziejus, teatrus paversti arklidėhiis ir san
dėliais! Tai mūsų tautos mokslo ir meno 
šventovės! Mes jas sukūrėme ir vien mums 
jos tepriklauso! Aiškinkite visiems klastin
gus vokiečių būdus apgaudinėti mūsų tautą, 
žinokite, kad jeigu vokiečiai nori prie jūsų 
prisigerinti, tai tik dėl to, kad jie jau yra 
gavę iš Raudonosios Armijos tokių stiprių 
smūgių, jog jie vis labiau ima suprasti, kad 
netrukus ir iš Lietuvos jiems reikės skubiai 
išnešti kojas. O mes vėl grįšime prie savo 
darbo. Mes atstatysime sugriautąją savo kraš
to kultūrą, vėl visi stosime į garbingą laiki
nai nutrauktą kovą dėl savo krašto švietimo 
ir kultūros, vėl mūsų brangioji š^lis bus švie
si ir laiminga.

šalin iš Lietuvos vokiškuosius okupantus! 
Tegyvuoja laisvoji Tarybų Lietuva!

A. Venclova,
švietimo Liaudies Komisaras.

Apie Šostakovičių ir 
Jo Muziką

nepripažįstąs jokios “politinės teorijos, klasės, 
bei partijos”—jis tik menininkas. Vienok tas 
menininkas yra auklėtas, mokytas ir gyvena 
ne tuštumoje, bet politiniam ir ideologiniam 
gyvenime. Jo kūriniai, nepaisant kaip auto
rius save vadintų nepolitiniu, pasirodo politi-
niai ir ideologiniai. Kitaip nei būti negali. 
Jei menas vaizduoja, interesuoja žmonių gy-

laukti iki vėlyvo rudens, turės 
reikalą persvarstyti ir vajų 
pradėti vesti su Kanados Rau
donojo Kryžiaus pavelijimu.

Savaime suprantama, skir
tumo nėra per kokį komitetą
mūsų aukos pasieks tuos mūsų 
brolius ir visus kovotojus taip

Italijos žmonėms grąsina badas (sekamą žiemą), todėl net Neapolio mieste, kur se
niau buvo gėlynai, dabar bandoma užsėti tas vietas javais arba daržovėmis.

Apie trys savaitės atgal, skersai ir išilgai 
Amerikos Jungtines Valstijas, nuskambėjo 
garsai Dimitrio šostakovičiaus Septintos Sim
fonijos. Griausmingi garsai šios simfonijos 
pasiekė ir Europos Jungtines Tautas. Šosta
kovičiaus Septintą Simfoniją įscenerizavo Ar
turo Toscanini vadovaujama simfoninė orkes
trą. Tai buvo Radio City, New Yorke.

šostakovičiaus simfonijos perstatymas ir 
jos perleidimas radio bangomis turi nepapras
tos reikšmės karo ir kultūros atžvilgiu. Šos- 
takovičius1 yra Sovietų šalyje auklėtas pilietis. 
Jis ten išsiauklėjo ir muzikos pilietybę—iki 
žymiausio muziko pasaulyje. Šostakovičius 
viešai pasako, jog jis pirmiausia yra' Sovietų 
šalies pilietis. Jis viešai yra keletą kartų pa
sisakęs ir šio nuožmaus karo momentu jis sa
ko, jog jis turi pažvalgas, jis žiūri į geresnį 
gyvenimą, gražesnę ateitį. Savo laiku Dimit
ris pareiškė, kad marksizmas jo menui ne
kenkia, bet padeda.

šostakovičius, eidamas tik 18-tus metus, 
parašė, savo Pirmą Simfoniją, kuri taip pat 
buvo perstatoma New Yorke. Vėliaus jis pa
rašė simfonijas “Spalis,” “Gegužės Pirmoji,” 
taip pat operą. Jo opera buvo vaidinta New 
Yorke. Šiuo metu šostakovičius yra 36 metų 
amžiaus, bet jau sukūrė Septintą Simfoniją, 
kuri savo .kūryba, turiniu ir autorium yra 
įdomiausia mūsų laikais.

Septintoji Simfonija
Septintą Simfoniją šostakovičius sukūrė 

Leningrade, baisaus karo laiku. Jis dirbo tuo 
laiku, • kuomet Hitlerio gaujos veržėsi prie 
miesto, kanuolių ir bombų garsai, sprogimai, 
buvo kaip ir nuolatinis gyvenimo nuotikis. 
Tad ir simfonija sukurta karo tema. Pats 
autorius apie ją sako:

“Septintoji Simfonija? yra skirta 1941 metų 
įvykiams—karui. Tas, žinoma, nereiškia, kad 
ji yra natūralistinis karo imitavimas,—ji yra 
karo interpretacija.” ši simfonija, kaip kad 
abelnai menas, turi savą tendenciją, savą tu
rinį. Todėl Šostakovičius toliaus aiškina: 
“Muzika negali neturėti politinio pamato—bur
žuazija lėtai tą idėją permato. Negali būt 
muzikos be ideologijos. Senieji kompozitoriai, 
nepaisant ar jie tai žinojo ar ne, visuomet 
palaikė politinę teoriją. Dauguma, jų, žinoma, 
rėmė aukštesniųjų klasių rėdą.”

Tai tiesa. Dažnai mes girdime kompozito
rių, rašytoją, dramaturgą aiškinantis, kad jis

venimą, jausmus, jei jis įtikina, tai menas 
yra ideologija. Ir tai nežemina menininko, 
bet jį ugdo, jam padeda.

Sovietų muzikos kritikai, kurių ištraukas 
talpino ir Amerikos spauda, sekamai išsireiš
kė: “Du pasauliai vienas kitam priešingi Sep
tintojoj Simfonijoj. Vienas pasaulis yra min
tijimo, jausmo, didelių troškimų ir kilnių sie
kių. Antras pasaulis yra brutališkas, be min
tijimo, nuožmus, neperkalbamas.” šostakovi
čiaus simfonija “yra svarbiausiu artistišku 
įvykiu” šiuo momentu. “Vien tas faktas, kad 
ji buvo sukurta šiose dienose, kelia garbės 
jausmą.’’ Ta šalis, .kurios artistai “tokio nuož
mumo laiku galėjo sukurti nemirtino grožio 
ir dvasinio didumo kūrinį, yra nenugalima.”

Šostakovičiaus Septinta Simfonija yra di
delis kūrinys ir kiekiniai—ji ima pusantros 
valandos perstatymui. O Šostakovičius ją ra
šė neužsidaręs, nepasislėpęs nuo karo baiseny
bių. Jis dalyvavo Leningrado piliečių liuosno- 
rių apsigynimo darbe. Jis ėjo pareigas ugnies 
ir degančių bombų gesintojo, šostakovičius 
atliko pareigas ir konservatorijoj, kaipo pia
no skyriaus pirmininkas. Jis su liuosnorių 
teatrininkų grupe važinėjo fronte ir ten ve
dė muzikos sritį—rašė maršus ir dainas fron
to teatrui.

Tuo pat laiku jis dirbo prie Septintos Sim
fonijos. Autorius rašo, jog simfonijos “dar
bas apėmė mane visą . . .” “Aš dirbau su ne
žmonišku įtensyvumu, kokio niekuomet pir
miau nebuvau pasiekęs.” Iki spalio pirmai jau 
trys dalys simfonijos buvo galutinai baigtos. 
Ketvirtą dalį jis baigė Kuibyševe.

Amerikos Spauda Apie Šostakovičių
Amerikos spauda šostakovičių jau pažįsta 

iš pirmesnių jo .kūrinių. Ji neužtylėjo jo poli
tinio, kaipo piliečio nusistatymo. Tačiaus veik 
visa spauda atžymėjo, kad Šostakovičius šiuo 
laiku yra vienas iš žymiausių ir genijališkiau- 
sių kompozitorių pasaulyje. Nieko panašaus 
neišauklėjo fašistų šalys—Vokietija, Italija ir 
kitos. “New York Times” rašė:

“Tikrai, išėmus Jean Sibelius, .kuris daug 
senesnis žmogus . .. šostakovičius pasirodo 
veik vienatinis šių dienų kompozitorius, ku
ris gali rašyti išlaikomai, aiškiai, didžiai pro- 
porconaliai lėtus judėjimus.” “Times” pažy
mi, kad šostakovičius visuomet laikėsi ideo
loginio nusistatymo savo mene, bet jis yra 
genijalus, pasaulio dydžio artistas.

Taip pat žymi ir New Yorko “Post,” jog 
šostakovičius yra “tarptautinės reputacijos” 
artistas-kompozitorius. “Telegram” žymėjo, 
.kad mažai yra simfonijų, kurios turėtų tokį 
gilų, jautrų “dramatinį subudavojimą.” šos
takovičiaus simfonija nėra dusli. Jo “muzika 
yra pilna pulsuojančių klimaksų.” Jos “orkes- 
tracija, kuomet vietomis trenksmingai stipri, 
ji spindi naujomis spalvomis ir grupavimu.”

Gi New Yorko “Sun” žymi, kad simfonija 
“yra griaustiniu—ypatingai karo sąjūdžio 
laiku ji griaudžia labai gerai.”

Šostakovičiaus simfonija prasideda su pa
skutinėmis taikos dienomis. Šostakovičius ją 
pradėjęs rašyti dieną ar dvi prieš karą—Hit
lerio puolimą. Jos pradžia vaizduoja taikų 
gyvenimą, paskiaus ateina netikėtas priešas. 
Ji interpretuoja vokiečių puolimus, Sovietų 
apsigynimą. Simfonijos pabaiga vaizduoja 
pergalę, karo laimėjimą.

Ateinantį rudenį Septintoji Simfonija vėl 
pasirodys scenoje—New Yorke, Bostone ir ki
tuose miestuose. Mes ją girdėsime. Jos reikš
mė yra didelė kultūriniai. Ji suartins, page
rins kultūrinius santikius tarpe Jungtinių 
Tautų—ji padės moraliai laimėti .kovą prieš 
didžiausius kultūros, meno1 ir žmonių naikin
tojus, fašistus.

V. Bovinas.

herojiškai kovojančius prieš 
Hitlerio gaujas. Todėl Nacio- 
nalis Komitetas sekančiame 
savo posėdyje dalyką persvars- 
tys ir imsis darbo, kad vajų 
kaip galima anksčiau pradė
jus.

Pranešdamas apie tai, pra
šau visų dorų lietuvių ruoštis 
prie to vajaus ir kai gausite 
mūsų Komiteto sekretoriaus 
laiškus su aukoms rinkti blan- 
komis ,tuojau stoti į darbą, nes 
darbas didelis, o laiko ne tiek 
daug.

Drabužių Rinkimo Reikalu

šiuo laiku plačiai Kanadoje 
yra darbuojamasi rinkimu dra
bužių dėl Sovietų Sąjungos 
pabėgėlių ar dėl ligonių. Bet 
šio darbo vedimui tarptautinio 
Kanadoje komiteto neturime. 
Tam darbui vadovauja slavų 
— rusų, ukrainų komitetai. 
Mūsų Nacionalis Komitetas šį 
reikalą savo pirmame posėdy
je apkalbėjo ir priėjo išvados, 
kad šio darbo ne centralizuo
ti ,o palikti lokaliniams komi
tetams bei draugijoms prašant 
juos nuo to reikalo neatsilikti 
ir darbuotis susirišant su slavų 
lokaliniais komitetais.

Drabužių vajus yra labai 
svarbus ir reikalingas. Kiek
vienas gali suprasti, kad šian
dien Sovietų Sąjungai yra rei
kalinga visokia parama, kokią 
tik galime suteikti. Jiems rei
kia pradedant nuo kanuolių, 
tanku ir orlaiviu, baigiant pa
klodėmis, megstiniais ir pirš
tinėmis bei pančiakomis.

Kiekvienas gali įsivaizduoti, 
kaip smarkiai yra Sovietų 
kraštas teriojamas; kiek ten 
pramonės ir kitos gamybos 
centrų liko sugriauta, sunai
kinta. Tuo tarpu likusioji svei
ka pramonė negali būti pasta
tyta gamybai asmeniškų reik
menų. Visa Sovietų pramonė 
ir gamyba dabar yra užkinky
ta gaminimui karinių reikme
nų : ginklų ir amunicijos, kas 
šiomis dienomis yra svarbiau
sia. O tokių asmens gyveni
mui reikalingų daiktu, kaip 
drabužiu, tenai reikalas yra 
didelis, labai didelis. Tik įsi
vaizduokim tas didžiąsias sri
tis, kurias Sovietai turėjo eva
kuoti prieš besiveržianti prie
šą, kiek milijonu žmonių liko 
be pastogės ir kitų reikmenų, 
kiek milijonų nabėgėlių.

Kas tą supranta, kas atjau
čia kenčiančius žmones, tas 
negali atsilikti nuo šio taip 
svarbaus reikalo, jo neparė- 
męs kuo. Tik mūsų Nacionalis 
Komitetas tam darbui nesiimia 
vadovauti todėl, kad visai ne
būtų praktiška siuntinėti vieną 
ar kitą drabužių ryšuli iš ko
lonijų į Torontą, o iš Toronto 
paskui juos vėl siųsti. Daug 
ekonomiškiau, daug greičiau 
ir pasekmingiau darbą galime 
atlikti susirišdami su lokali-

Toronto, Canada
Tuojau Pradėsime Vajų Sovie

tų Kovotojų Paramai
Jau mėnuo prabėgo nuo įvy

kusio Kanados Lietuvių Kon
greso, kuriam išrinktam Lietu
vių Nacionaliam Komitetui bu
vo pavesta pravesti gyveniman 
visus Kongreso tarimus. Vie
nas iš svarbiųjų Kongreso ta
rimų buvo pasisakymas dar 
šiais metais pravesti vajų už 
sukėlimą $3,000 paramai lie
tuvių kovojančių už išlaisvini
mą iš po hitlerinio pavergimo

parė- mai.Lietuvos, bei bendram 
mimui sovietinių kovotojų ir 
nuo karo nukentėjusių.

Kaip jau esate matę iš 
spaudos, šis Kanados Lietuvių 
Nacionalis Komitetas savo pir
majame posėdyje šį dalyką 
svarstė ir nutarė tuojau imtis 
priemonių, kad tą kvotą nusta
tytu laiku sukėlus. Bet ligi 
šiol dar darbas nebuvo pradė
tas ne iš Komiteto priežasties. 
Iš sykio buvo nutarta darbą 
vesti per tarptautinį Kanados 
Komitetą Rėmimui Sovietų Są
jungos ir su tuo Komitetu per 
Margaret Gould vesti pasitari-

Tas komitetas yra užsi
brėžęs tikslu Sovietų Sąjungos 
paramai šiais metais pravesti 
vajų, pavaduojant Raudonąjį 
Kryžių. Vienok dar lig šiol tas 
komitetas dar pilnai nesusi
tvarkė ir dar neturi iš Otta- 
wos tam reikalui gavęs visus 
leidimus. Buvo manyta, kad 
susitvarkymas ir visi leidimai 
greitai bus gauti, bet tas Ko
mitetas nenorėdamas savo va
jų vesti tuo laiku, kada kiti 
vajai Kanadoje yra vedami 
savo vajaus laiką nukėlė ru
deniui. Tuo būdu susidaro, kad 
mūsų komitetas nenorėdamas

iais slavu komitetais. Tie sla
vu lokaliniai komitetai nraneš 
jums, kokių drabužiu reikalin
ga ir visas kitas informacijas 
suteiks. Kreipkitės pas juos.

Komiteto vardu prašau visų 
imtis iniciatyvos tame darbe 
ir veikti kiek sąlygos ir aplin
kybes leidžia. Piniginės para
mos kėlime darbas bus -veda
mas centralizuotai mūsų Na- 
cionalio Komiteto taip, kaip 
Kongresas jam yra pavedęs.

Z. Jankauskas,
Kanados Lietuvių 
Nacionalio Komiteto 
Pirmininkas.
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TUO PAČIU KELIU
JONAS ŠIMKUS (Apysaka) 5—8—15, 1942

(Tąsa)
Mažasis berniukas atkeliavo į nurody

tą vietą, bet tokio kunigėlio nerado. 
Kažkas davė kitą antrašą ir vaikas vėl 
iškeliavo. Bet ir ten nerado kunigo.

O kai surado, tai nebuvo joks malonus 
kunigėlis. Tai buvo rūstus, baigiąs plik
ti kunigas, kuris su vaiku ir kalbėti ne
panoro. Jis pažiūrėjo į vaiką, ištraukė 
iš kišenės pinigu gniūžtę ir padavęs ją 
tarė: w

— Drožk, sūnau, kur nors į miestą. 
Pasimokysi, paaugsi. Aplankyk ir moti
ną, jei gali.

Vaikas išėjo ir dingo. Gal pas motiną 
grįžo, gal į miestą, o gal į kaimą nusi
bastė.

Kunigo akyse berniuko vaizdas liko 
kaip fotografijos negatyvas. Liko toks 
mažas nekintantis.

Slinko metai. Galva visai nupliko. Vei
das dar daugiau susiraukšlėjo ir surūs
tėjo. Jis pasidarė stambus klebonas, 20,- 
000 avių parapijos šeimininkas. Atsimi
nęs pats savo senas nuodėmes, buvo 
griežtas visiems nusidėjėliams, tarytum 
norėdamas pats sau atsikeršyti už slidų 
elgesį, svetimo atgaila save išpirkti.

5 •
Elzė pasiskundė Petrui, kad tėvas ją 

virkdęs.
Susirėmė jaunas tiesia kakta vyras su 

seniu:
— Ko nori iš Elzės? Sakyk, ko nori! 

Ji tavo duktė, o mano mylima! Jei tu ją 
užauginai, tai dar ne viskas. Aš ją vesiu 
ir išsivesiu — nieko nepadarysi!

Daugnora supliuško, kaip pradurta 
pūslė.

— Ne, Petrai, ne tas! Sūneli, ne tas! 
Aš tau papasakosiu. Kad tu, sūneli, bū
tum, kaip kiti žmonės. 0 dabar, klebo
nas sako, kad už tavęs vis tiek negalima 
leisti. Tu netiki į Dievą. Sūneli, mesk to
kiu buvęs. Tada viską... Net pusę že
mės. ..

— Žinai, tėvai, tavo klebonas išsi
kraustė iš proto, ir jeigu tu jo visur 
klausysi, ir tu išsikraustysi.

Tyla tęsėsi kelias savaites.
Bet ūkis nenukentėjo. Važiavo šienas 

į pastoges. Kilo šieno kartys ir kūgiai 
vienas po kito. Derlinga ant šieno buvo ■ 
vasara. Iki pat pelkių bėgo žalios, auk
štos avižos. Ritmingai linkčiojo rugiai. 
Šilti vėjai vaikščiojo po beržyną, po so
dą, po mišką.

Petras nueidavo į bažnyčią, bet mo
terėlės sakydavo, kad jis per mišias 
skaitąs ne maldaknyges.

Kartą grįžęs iš bažyčios tarė:
— Bailiai gi tie kunigai! 0 visų bai

liausias — mūsų klebonas. Jau kelintas 
mėnesis, kaip po mišių skaito maldą už 
keizerį. Rodos, keizeris mums kaip ir 
priešas išpuola! Vokiečiai varu verčia? 
Tegu pasipriešina. Kurį galą jam tas 
keizeris padarys. Anglių kasti neišva
rys! Nekenčiu aš to mūsų plikagalvio!

Elzė užčiaupė delnu jo burną ir nutil
dė. Pakabino savo abi rankas ant Petro 
kaklo,' prisitraukė. Dingo apmaudas ir 
viskas.

Vasara persilaužė į rudenį. Parapijos 
bažnyčioje buvo ruošiamas didelis nuo
dėmių naikinimas. Iš kažkur žadėjo at
važiuoti misijonieriai. Klebonija ruošėsi 
kelias savaites. Neatisliko ir žmonės. 
Sunešė kiaušinių, viščiukų, sūrių ir svie
sto gniužulėlių, kurių neįstengė sučiup
ti vokiečiai. Vokiečių okupacinė valdžia, 
kuri neleisdavo šiaip jau žmonėms iš
vykti iš apskrities į kitą apskritį, misi- 
jonieriams nedraudė važinėtis Dievo žo
džio skelbimo reikalu.

Taigi vieną rytą į kleboniją suvažiavo 
keli dideli vežimai įvairiausių rūšių vie
nuolių ir kunigų.

Kitą rytą iš miestelio užkampių, iš 
visos parapijos pakraštėlių ir net iš kitų 
parapijų, kurie tik galėjo, traukė į mie
stelį. Daugis — mažai valgę, visokių ne
laimių ir bėdų nukamuoti, okupantų ir 
saviškių išgamų, atsidavusių okupan
tams, nuskriausti.

Prasidėjo nepaprastos rekolekcijos.
Į sakyklą lipo ir lipo juodom ir rudom 

jupom misijonieriai, klebonai ir pralo
tai. Klausyklos stenėjo žmonių stumdo
mos. Kamšatis nežmoniška visuose baž 
nyčios kampeliuose ir šventoriuje, palei 
mūro sieną, kur sustatytos klausyklos. 

/Prie altorių smilko surogatinio vaško 
žvakės, nes tikrąjį vašką vokiečiai buvo 
surekvizavę. Prie didžiojo altoriaus sto

vinčiam milžiniškam šventam Petrui net 
širdis apšleikšto nuo netikro vaško dū
mų. Jis stovėjo rūstus su dideliais rak
tais, lyg pasiruošęs kirsti jais pirmam 
pasipynusiam vokiečiui, kuris ir Dievo 
namus'lygiai apiplėšė, kaip ir paprastą 
lietuvio lūšnelę.

Tik Marija taip pat nusiminusi ir ap
siverkusi traukė iš savo krūtinės septy
nis peiliui, niekaip ištraukti negalėda
ma. Į šią liūdną sceną žiūrėjo didelis 
Kristus, nuleidęs nukankintą ir kraujais 
pasruvusią galvą.

Kitkas buvo tvarkoj. Prie Dievo stalo 
ašarojo ir žliumbė ištisos žmonių eilės. 
Kunigas žygiuodamas nuo vieno stalo 
galo į kitą, be pertraukos pusbalsiu 
kužda Corpus Domini ir t.t. Jo rankos 
pavargo ir lūpos sukepė nuo kuždėjimo.

Palei duris ubagai kerta kažkokią gie
smę polkos taktu ir smarkiai nusikei
kia, jei koks neapdaira užlipa jų žaiz- 
duotas kojas.

Į zakristiją įeina ir išeina kunigai bal
tomis kamžomis. Ūžia Dievo namas, 
kaip kopinėjamas avilys.

O apie 12 valandą prasidėjo žmonių* 
virkdinimas. Misijonieriai mosavo kry
žiais ir klupdė į kelius svyruojančią, vos 
ant kojų pastovinčių bažnyčią.

Po gražių ir jaudinančių prakalbų, 
kurias sakė misijonieriai, sumanė ne
nusileisti ir pats klebonas. Jam norėjosi 
pasirodyti prieš svečius ir ypač prieš 
pralotą, kad ir jis retoriką valdo neblo
giau už misijonierius. Juk tai reta pro
ga pasirodyti. Gi už tai vėliau džiakoną 
nusipelnys.

Dideliu kukavinio medžio kryžium ne
šinas, klebonas kaip nugalėtojas įžengė į 
sakyklą. Jis pradėjo pustyliu, maloniu 
balsu, bet juo toliau, tuo labiau tas bal
sas tragiškojo, perėjo į isteriką. Jis vai
dino, bet taip įtikinamai, jog ir pats ėmė 
tikėti savo baisiais grasinimo žodžiais.

— Verkite, pasileidėliai, paleistuviai! 
— šaukė jis, ekstazės pagautas, — Ver
kite Dievą šimtus kartų į kryžių kalę! 
Iš Jėzaus žaizdų trykšta kraujas ir ‘gai
lestingas, o jūs, užkietėjėliai, nesijaudi
nate, nesigriaudenate, neatgailaujate! 
Pragaras jumyse susisuko lizdus ir jūs 
išdrįstate eiti dar čia, į šventą bažny
čią...

Bažnyčia ūžė. Verkė. Kukčiojo.
— Jei perkūnas trenktų tuoj į šią 

vietą, ir tada jūs su šėtonu nenorėtumėt 
atsiskirti! — ir pačiupęs kryžių nuo sa
kyklos krašto metė į bažnyčios vidurį.

— Mindžiokite, latrai, Kristų! Min
džiokite tą, kuris už jūsų nuodėmes mirė 
ant kryžiaus. Išlašinkite paskutinį jo 
kraujo lašą...

Jis pavargo, užkimo ir nuleido balsą.
Į grindis puolė visa bažnyčia ir baubė 

visokiausiais balsais. Pamokslo klausę 
kunigai sveičiai kumštelėjo vienas ki
tam ir patenkinti linkterėjo galvomis.

Tuo tarpu klebonas atsiklaupė sakyk
loje ir balsu ėmė kalbėti Sveiką Mariją.

Truputį į dešinę nuo bažnyčios vidu
rio, vyrų pusėje, klebonas pamatė besi
stumdantį ir besiveržiantį į priešakį kaž
kokį vyrą. Vyras, prisigrūdęs arčiau, pa
kėlė galvą ir ranką, ir verkiančioje baž
nyčioje suriko nesavu balsu:

— Tu meluoji! Tu pats nusidėjėlis di
džiausias ir bailys!

To rėkiančio vyro isteriką nebuvo 
menkesnė už klebono.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9008 has been issued to the undersigned 
to sell bear, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB 
(Gelb's Dairy & Self Service)

636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2074 has been issued td the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
811 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM EDELSON 
(Small Profit Dairy)

811 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Lorimer Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MIKE ORLANDO
715 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6794 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1611 Cortelyou Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEROME GOTTLIEB
1611 Cortelyou Road, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 Sullivan Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH PRIORE
1 Sullivan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
693 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK COSOLITO
' (Dyker Park)

693 86th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6474 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at i etail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
340 Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROBERT HEISE
3J0 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE in hereby given that License No. 
GB 2136 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE !s hereby given that License No. 
GB 10111 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GERTRUDE EHRLICH 
Tuxedo Dairy

1159 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10582 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9204 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALBERT LEMKE
9204 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Incense No. 
GB 2540 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4902 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

Lowell, Mass.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
GBi 6483 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2917 Avenue I, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of 
be consumed off

PHILIP
Paramount Fruit 

2917 Avenue I,

MILANO
& Veg. Market.

Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1562 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 

Brooklyn, 
the

4123 Avenue J, 
County of Kings, 
premises.

HERMAN & 
4123 Avenue J,

Borough ‘ of 
to be consumed off
RUBIN KUNOFSKY 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

639
County of Kings, to bo consumed off 
premises.

JOHANNES STREICH, SR.
639 Wilson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6410 harf been issued to the undersigned' 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
945 Jefferson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EIBE STRUHS
945 Jefferson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9274 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
702 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
Coupty of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DETHLEFSEN 
702 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
297 Wilson 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

297 Wilson
FRED BOSCHEN

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 9286 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

1705 — 651.h Street, 
County of Kings, to 
premises.

ANTONIO 
65th St.,1705

PATERNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2102 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
6420 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

6420
JACK BROWN

17th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6224 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

SALVATORE, FRANK & JOHN 
MASTELLONE (Mastellone Bros.)

6224 — 11th Ave., Brooklyn, N.

the

Y.

\t5yiCE is hereby given that License No. 
GB 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524 — 17th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE
17th Ave., Brooklyn, N. Y.6524

NOTICE is hereby given that License No. 
E 253 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Bcverago 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

FRANK LEVINSKY
105 Ellery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 114 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

LOUIS SHLOMKOWITZ 
Ave*, Brooklyn,1105 Myrtle

County

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
266 Hoyt St. & 424 DeGraw St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

NOTICE is 
EB 422 has ___
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
457 Howard Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERNSTEIN
457 Howard Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that Incense No. 
been issued to the ^undersigned 

at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2285 has been, issued to the undersigned" 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law .at 
57 Willoughby St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St.. Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License Nc. 
EB 2291 has been issued to the undersigned, 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH CACCIOLA
Ave., Brooklyn, N. Y.145 Central
hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at

266
424

the premises.
JOSEPH MERLINO

Hoyt St. &
DeGraw St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2187 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
149. Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONINO TORTORICI
149 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Sectioą 107 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN GOLDFEDER
565 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
EB 733 has 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
167 Division Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10184 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I*aw at 
722 Bedford Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MAKSIAN AND 
CHARLES BANDAZ1AN

Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.722

167 Division
RAY KAUFMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.NOTICE is

EB 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5409 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAX, BEN & HERBERT ROSEN 
5409 Church Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1575 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I*aw at 
524 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tho 
premises.

524 Graham
JOE WEINIGER
Ave., Brooklyn, N. Y.

the

NOTICE !s hereby given that License No. 
EB 1598 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1101 Rutland Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of tho Alcoholic Beverage Control Law 
724 Bedford Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL 
Ave.,

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

724 Bedford
WEINGUS

Brooklyn, N.
NOTICE is 
EB 682 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
409 Bushwick Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANN FARBSTEIN, ADM. 
409 Bushwick Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107
Law at 

Brooklyn, 
the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 5)8 has been isued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
241 Bushwick Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HELEN NAGER 
(George’s Lunch)

241 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
EB 695 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic

Street, 
Kings, to be consumed

127 9th 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 167 

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

on the

MIKE WOZNIK
127 9th St., Brooklyn, N. Y.

Biznieriai, skelbkite savo bizn) 
dienraštyje “Laisvėje”!

NOTICE is hereby given that License No. 
GB’ 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
603 Grand 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to Imi consumed off the

603 Grand

NOTICE ib

LOUIS WEISMAN
St., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No. 

GB 2073 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I*aw at 
808-10 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOE FRIEDMAN
808-10 Grand St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

PASQUALE
323 Graham Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MARTONE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2336 has b.-en issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic 
369 Bush wick Av 
County of Kings, to 
premises.

retail under Section 
Beverage Control Law at 
e., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

MARTINEZ

369

MATHIAS
(La Marquesita Spanish & 

American Grocery)
Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6428 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I*aw at 
691 Bedford Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to Ims consumed off the 
premises.
691 Bedford

SAMUEL GROSS
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

64

NOTICE is 
EB 648 has 
to sell beer, 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Graham Ave., Borough of Brooklyn. County
of Kings, to be consumed on the premises.

MARKET DELICATESSEN. INC.
64 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

Philadelphia os Lietuvių Didysis

Automobilistų darb. unijos 
prezidentas Thomas atida
ro tos unijos suvažiavimą 
pereitą savaitę Chicagoje.

Mūsų Didžiausi Darbai Pagel
bėt Sovietų Karui. Tėmykite, 

Kas Jau Atlikta ir Kas 
įvyks Šį Sekmadienį.

Liepos 25 dieną mes turė
jome surengę “Tag Day” — 
aukų rinkliavos dieną Sovietų 
medikalei pagalbai.

Rinkliavos diena buvo su
rengta bendrai, kur dalyvavo 
ir aktyviai darbavosi šios or
ganizacijos: IVVO vietinė kuo
pa, Liet. Darb. Susivien. 110- 
ta kuopa, Liet. Liter. Draugi
jos 44-ta kuopa, Liet. S. ir D. 
Draugystė, Lietuvių Piliečių 
Kliubas ir International Insti
tute. Tai buvo pirmas toks 
gražus bendras darbas įvyk- 
dintas mūsų mieste.

Susitarus su International 
Institutu, šiame darbe buvo 
įsitraukę ne vienų politinių pa
žiūrų žmonės, bet visi darbuo
tojai turėjo vieną bendrą tiks
lą, tai tą, kad gelbėti Sovie
tams ir tuomi pat gelbstint 
Jungtinėms tautoms sumušti 
laisvos žmonijos baisiausį prie- 
šą-fašistinę ašį.

Toks bendras darbas, nors 
jis buvo labai trumpu laiku 
surengtas; tokiam darbui rei
kia ben mėnesis laiko įtrauki
mui daugiau žmonių aukoms 
rinkti, o turėta vos dvi savai
tės prisirengimui, bet visgi šis 
darbas davė labai geras pasek
mes. Nors ant gatvių buvo 
pastatyta tik 74 aukų rinki
kai, pavartota 100 dėžučių, 
bet aukų surinkta $904,65. 
Padengus išlaidas, kurių buvo 
$84,65, “Russian War Relief” 
komitetui į New Yorką pasiųs
ta $820.

Šiomis pasekmėmis visi
(Tąsa 5-tam pusi.)

• į ' t

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

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

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

PIKNIKAS BUS

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

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

GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

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

MURiifil



RAUDONARMIEČIAI PASITRAUKIA KAUKAZO 
FRONTE; KITUR LAIMI BEI ATSILAIKO

šeštadienis, Rugpj. 15, 1942
Penktas Puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 14. — Vidunaktinis Sovietų prane

šimas seka:
Mūsų kariuomenė rugp. 13 d. vedė mūšius su prie

šais srityse Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotelniko
vo, taip pat ir srityse Čerkessko, Maikopo, Krasnoda- 

. ro ir Mineralnyje Vody. Kitose fronto dalyse nebu
vo svarbių atmainų.

Sovietiniai laivai nuskandino priešų submariną Fin- 
liandijos Įlankoje. Barents Jūroje tapo nuskandinti 
trys priešų transporto laivais, viso 20,000 tonų įtalpos.

Į pietus nuo Kletksja ėjo kautynės prieš skaitlinges- 
nes vokiečių jėgas. Sovietų kariuomenė komandoje vy
resniojo leitenanto Jerusahovo atakavo ir atmušė ba
talioną priešų pėstininkų. 150 vokiečių kareivių ir ofi- 
cierių buvo užmušta ir kiekis jų įrengimų pagrobta.

Sovietiniai lakūnai per dieną nušovė žemyn septynis 
priešų orlaivius per kautynes ore ir sunaikino tryliką 
jų orlaivių pačiose stovyklose.

Viename sektoriuje Briansko fronto sovietinės jėgos 
bombardavo iš oro ir iš kanuolių apšaudė priešų po
zicijas; tada Sovietų pėstininkai, bendradarbiaujant 
tankams, atakavo priešų poziciją, perėjo per upę ir iš
mušė priešus iš kelių vietų.

Krasnodar© srityje mūsų kariuomenė atmušė įnirtu
sias priešų atakas. Per smarkius susikirtimus sovieti
ne artilerija sunaikino 70 priešų tankų, 75 auto-trokus 
ir užmušė 2,000 vokiečių kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje raudonarmiečių “N-tas” dalinys 
per dieną užmušė apie 1,000 priešų kareivių ir ofi- 
rių ir sunaikino penkias kanuoles, 30 mortirų ir devy
nis auto-trokus. Ugnis iš sovietinių mortirų sunaikino 
du priešų tiltus per upę.

Mineralnyje Vody ir čerkessk srityse mūsų kariuo
menė vedė žiaurius apsigynimo mūšius prieš skaitlin- 
gesnes priešų jėgas.

Voronežo srityje sovietinės jėgos užėmė vieną apgy
ventą vietą ir supliekė 222-rą pulką 75-tos vokiečių 
pėstininkų divizijos. Sovietiniai lakūnai per dieną už
mušė batalioną priešų pėstininkų.

MASKVA, rugp. 13. — Šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Kletskaja srityje mūsų pėstininkai atmušė šešias 
priešų atakas, sunaikindami 18 tankų ir 15 kanuolių ir 
užmušdmi daugiau kaip 900 hitlerininkų. Kitame sek
toriuje priešui pavyko pasivaryt truputį pirmyn.

J šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietinė kariuome
nė atakavo priešus ir pagerino savo pozicijas. Per 24- 
valandų kautynes buvo užmušta apie 500 priešų ir su
naikinta 11 jų tankų.

Buvo tęsiami mūšiai šiaurvakariniame fronte. Vie
name sektoriuje raudonarmiečiai užėmė vieną apgy
ventą vietą. Kitame sektoriuje sovietiniai kariai nušla
vė daugiau kaip 500 priešų per dviejų dienų kautynes.

AMERIKOS IR TAKININKŲ LAKŪNAI PADARĖ 
DIDELIU NUOSTOLIU JAPONU LAIVAM

Oficialiai Amerikos Pranešimai
WASHINGTON, rugp. 13. — Jungtinių Valstijų lai

vyno pranešimas sako:
Tebėra vedami karo veiksmai Saliamono salų srityje.
Nieko nėra pranešt iš kitų sričių.

AUSTRALIJA, rugp. 13. — Jungtinių Tautų štabas 
išleido tokį pranešimą:

Banda Jūroje ir ties Timor sala talkininkų orlaiviai 
bombardavo japonų laivus, bet pasėkos nežinomos.

Rabaul, New Britain. — Didieji mūsų bombanešiai 
dienos laiku atakavo japonų laivus šioj prieplaukoj. 
Didžiosiomis bombomis tapo padegtas stambus priešų 
laivas, 15,000 tonų įtalpos, kuris ir liko apsiaustas 
liepsnomis; tapo sužalotas ir kitas didelis priešų lai
vas ir buvo matyt, kaip jis skendo užpakaline savo da
lim; du vidutiniai japonų laivai buvo palikti liepsnose 
ir pasvirę. Tapo nušautas vienas iš aštuonių priešų 
lėktuvų, o trys iki šešių kitų buvo sužaloti. Visi mūsų 
orlaiviai sugrįžo.

LONDON, rugp. 13. — Čionaitinis amerikiečių šta
bas pranešė, kas seka:

Jungtinių Valstijų lėktuvai kovotojai, skrisdami kar
tu su anglų lėktuvais, per 48 valandas rugp. 11 ir 13 d., 
padarė tris žygius virš Franci jos pajūrio, dalyvavo dvi
dešimtyje atakų virš jūros ir aštuoniuose žygiuose ties 
Anglijos pakrantėmis.

Sakoma, Naciai Pralaužę 
Mineralnyje Vody Liniją
London, rugp. 14.— Ang

lų Exchange Telegraph pra
nešė, kad mechanizuotos vo
kiečių jėgos, girdi, pralau
žė Sovietų apsigynimo lini
ją Mineralnyje Vody srity
je, Kaukaze. — Nėra šiam 
pranešimui patvirtinimo.

DERYBOS TARP DARBO FE
DERACIJOS IR CIO

..Washington, rugp. 14. — 
Ateinančią savaitę Wash
ingtone prasidės derybos 
tarp Amerikos Darbo . Fe
deracijos ir CIO unijų va
dų. Bus tariamasi apie ap- 
vienijimą tų dviejų didžių 
unijinių organizacijų.

London, rugp. 4. — Dar 
labai didelis skaičius ame
rikiečių kariuomenes sau
giai atplaukė į Angliju.

Havana, Cuba. — Suži
nota, jog Ispanijos dikta
torius Franco planuoja į- 
šmugeliuot savo fašistų-fa- 
langistų agentus ir į Ku
bos respubliką.

pritarėjai Sovietų pagalbai į 
International Institutą išklau
symui ir priėmimui užbaigos 
darbo raporto, tai čia. atsilan
kė ir trys žymesni žmonės, 
būtent: Mr. Julius Woessner, 
filharmonijos orkestros direk
torius, Mr. Harry
vadas ir mokytojas 
Commercial College ir 
Eric Starbuck, mokytojas 
d over mokyklos.

Pastarasis net 4 kartus 
kėši Sovietų Sąjungoj.
Starbuck labai gražiai atsine
ša linkui Sovietų pirmynžan- 
gos ir pasiryžęs ją remti šia
me sunkiame momente.

Už tą darbą 
ir profesionalai 

šis pasisekimas

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

džiaugiamės, 
pagyrė mus 
amerikonai.
davė ir kitiems, net ir profe
sionalams gerą paraginimą ir 
padrąsinimą imtis kito didelio 
darbo, kas duotų gerą pelną 
Sovietų medikalei pagalbai.

Taigi, rugpjūčio 4 dieną, 
kuomet susirinko rinkliavos 
darbuotojai: organizacijų at
stovai, aukų rinkikai ir šiaip

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

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 Saleje-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 atstove (angliškai) Mrs. Le- 
Boutillier. įžanga 50c suaugusiems. 
Vaikams 25c. Gros Kazakevičiaus 
orkestrą. Nepamirškite dalyvauti.

(189-191)

NORWOOD-MONTELLO, 
MASS.

Norwoodo ir Montello Moterų 
Apšvietos Kliubai rengia pikniką, 
šeštadienį ir sekmadienį, rugpjūčio 
15 ir 16 dd. Liet. Taut. Parke, 
Montelloje. 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 Pio). Nor
woodo Kliubas skirs pelną nupirki
mui vilnų, ciegsti svederius rau
donarmiečiam. Kviečiamo visus 
lyvauti. — Komisija. (190-191)

HARTFORD, CONN.
Specialis “Laisvės” Pikniko 

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 turėsime plačiai aptar
ti. —■ W. Brazauskas. (189-191)

da-

Ko-

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 “Laisves” skaity
tojus dalyvauti. Pelnas bus skiria
mas Sovietų Sąjungai Gelbėti.

(189-191)

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. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

sutiktų atvažiuoti į Lowellj ir 
čia veltui duoti puikiausį kon
certą, kokio šis miestas dar 
nėra turėjęs. Jie savo darbą 
aukotų dėlei Russian War Re
lief, Inc. Tai yra, Sovietų me
dikalei pagalbai. Pasiūlymas 
priimtas ir vietoj išdirbtas pla
nas varymui darbo pirmyn.

Taigi, kitas didelis bendras 
darbas varomas visais garais 
pirmyn Sovietų medikalei pa
galbai. '• . į

Šis gražiausias koncertas, 
vadovybėj labai žymaus mu
zikos direktoriaus Arthur 
Fiedler, kur bus išpildoma, 
apart kitko, ir žymiausio šių 
dienų Sovietų kompozitoriaus, 
Šostakovičiaus sutverta šiame 
kare, baisiuose Leningrado 
mūšiuose Septintoji Simfoni
ja. Koncertas įvyks miesto di-

džiausioj svetainėj, kur telpa 
5,000 žmonių. Tai yra, Lowell 
Memorial Auditorium, August 
16 — rugpjūčio, lygiai 2.30 
vai. po piet. šį sekmadienį 
visi būkite auditoriume. Bilie
tų kainos: $2, $1, ir ant bal
konų 50c ypatai.

Taigi, kaip matome, tai vi
si galėsime pasigrožėti mums 
dar negirdėta muzika grie
žiant 80 gabiausių pasauliniai 
garsių muzikų. Na, ir tuomi 
pat pagelbesime Jungtinėms 
Tautoms sunkiausiuose mūšiuo-

se prieš kruvinąją fašizmo ašį.
Jau turėjome daug konfe

rencijų, mitingų ir išrodo, kad 
iš rengėjų pusės viskas atlik
ta, kas reikėjo ir kas galima 
buvo atlikti. Dabar tik pas
kutinis žodis į jus, gerbiamo
ji Lowellio ir plačios apylin
kės publika. Prašome jus 
skaitlingai - masiniai dalyvau
ti ir tuomi suteikti širdingą 
paramą Sovietų medikalei pa
galbai. Padėkime didvyriško
se kovose už demokratiją.

John M. Karsonas.

Liwuvm<>■

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir Žalių

lan-
Mr.

U. Quinn, 
Lowell 

Mr. 
An-

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tol.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdėliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOFAS GRABOR1US
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

hnkt

vsss

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

/TcL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

........... . $1.25 
menesį ir
.................  10c

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

papročiai visokių
J. GARŠVA

Graborius-Unclertaker 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių 

VELTUI ŠERMENINE 
(KOPLYČIA) 

Parsamčto automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir

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

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

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

su gražiais antspaudais ...$1.60
Vainikėlis, maža knygele, 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,
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ..............

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

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

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

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

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

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................   50c
Karves, 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.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Virš minėti žymūs žmonės 
ne tik užgyrė mūsų pirmesni 
darbą, bet pasekmėj to, čia 
pat ant vietos pasiūlė mums 
organizacijų atstovams ir pa
vienėms ypatoms imtis kito 
bendro darbo tam pačiam tiks
lui, tik truputį sunkesnio. Mr. 
J. Woessner mums raportavo, 
kad Bostono Symphony 
(Pop’s) Orkestrą, iš 80 ypatų,

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

GERIAUSIA DUONA
.SCHOLES BAKING

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkčs, j krautuves 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

F. W. Siūdins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

^NOTARY
PUBLIC

Telephone 
ransf 2-5043

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveiterlo stoties.

Brooklyn, N
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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



Šeštas Puslapis L A I fe V ž

Now Wko^/^^Zinlof Sovietu Judžiai Demo
kratę Mitinge

Daugiau Auky Ambu- 
lanso Fondui

Aukos Ambulanso Fondui, 
surinkta LDS 1 kp. susirinki
me, per K. Petrikienę:

Mrs. J. Jordan ir P. Vaz- 
nys po $5.

Po S2: E. Jordan, J. Dai
nius, Veronika šibeika.

Po $1 : M. Stakovas, P. Gra
bauskas, J. Grubia, Rušinskas,
J. Marčiukiene, G. Kuraitis,
K. Balčiūnas, Ona Lapato, I. 
Lavanienė, A. Velička, J. Va- 
reson, J. Kovas, S. Vertelga, 
J. Kalvaitis.

Po 50c: Matulevičia, P. 
Buknys, O. Andziulienė. Viso 
$31.50.

LDS 1-mos kuopos vyriau
sia aukų rinkėjas A. Balčiūnas 
yra surinkęs ir pridavęs Am
bulanso Nupirkimo Komitetui 
virš $50, tad atrodo, kad pir
moji kuopa savo kvotą dava- 
rys iki šimtines.

LDS-eris.

Keistutis Michelsonas 
Jau Pilnas Advokatas
Rugpjūčio 13 dieną New 

Yorko valstijos taryba kandi
datams į advokatus egzami
nuoti paskelbė, kad 42Q kan
didatų, ėmusių egzaminus š. 
m. birželio 23 ir 24 dd., perė
jo egzaminus ir yra prileisti 
prie baro. Kitais žodžiais, jie 
yra pilnais advokatais, tik dar 
reikės jiems vėliau priesaiką 
priimti.

Tame sąraše yra ir Brookly- 
no lietuvis, visuomenei žino
mas Keistutis Michelsonas, 
741 McDonough St., Brooklyn, 
N. Y.

Iš viso egzaminus laikė net 
690 aplikantų, bet egzaminus 
laimėjo tik 420. Tas parodo, 
jog pereiti valstijos egzaminus 

• nėra lengva.
Keistutis Michelsonas yra 

baigęs vieną žymiausiųjų A- 
merikoje universitetų — Ko
lumbijos Universitetą New 
Yorke. Lankydamas Universi
tetą, jis, beje, dirbo prie stu
dentų leidžiamojo laikraščio, 
—buvo jo redaktorium. Mo
kyklą Mr. Michelsonas baigė 
su aukštais kreditais.

Po valstijinių egzaminų K. 
Michelsonas vakarais dirbo 
prie civilinio apsigynimo dar
bų, aukodamas savo laiką ir 
energiją mūsų kraštui ginti. 
Ką jis veiks dabar, kai jį šita 
linksma žinia pasieks, nežino
me, bet manome, kad jis stos 
dirbti savo profesijoje.

Be abejo, visa plačioji 
Brooklyno lietuvių visuomenė 
džiaugsis susilaukusi jauno, 
gabaus profesionalo-advokato.

Mes jaunam advokatui te
galime tik palinkėti: geriausio 
pasisekimo Jūsų profesijoj!

RANDA VOJIMAI
Pasirandavoja vienas didelis kam

barys dėl vyro. Yra trys langai, 
taipgi ir vana. Prašome kreiptis po 
antrašu: 426 So. 5th Street, Brook
lyn, N. Y.

Tolimas Svečias
Rugpjūčio 13-tą lankėsi 

“Laisvėje” chicagiečių lietu
vių dienraščio “Vilnies” re
daktorius Leonas Prūseika, 
atostogų proga atvykęs apsi
lankyti pas savo draugus 
brooklyniečius, kurių jis čio
nai turi apsčiai iš ilgametės 
pažinties ir veikimo kartu, ka
da jisai dirbo “Laisvės” re
dakcijoj, Brooklyne.

Pasinaudojant ta proga, 
brooklyniečiai rengia jam pra
kalbas rugpjūčio 18-tos vaka
rą, Pil. Kliubo salėj, 280 Union 
Avė.

L. Prūseikos atostogos, kaip 
atrodo, tai tik permaina dar
bo — nuo redagavimo perėji
mas prie administracinės sri
ties, kadangi dienraščio reika
lais lankęsis Clevelande, Scran- 
tone su apylinkėmis, o dabar 
Brooklyne.

Iš Dviejų Bus Vienas
Pas amerikonus yra labai 

populiari patarlė, kad du gali 
pragyventi pigiau, negu vie
nas. Taigi, mūsų Aido Choro 
mokytoja, grakščioji Aldona 
Žilinskaitė, matyt, šios patar
lės, o labiausiai meilės suža
vėta .sutiko nepdrąsiai pasaky
ti: “Taip, Mylimasai!” savo 
sužadėtiniui Andriui ir pamė
ginti gyvenimą išvien, vietoj 
pavieniai — atskirai.

Kiek jūsų korespondentui 
teko nugirsti, tai mūsų myli
ma mokytoja Aldona Žilins
kaitė ateinantį pirmadienį, 
rugpj. 17, išteka už Andriaus, 
labai rimto ir gero vaikino, 
švedų tautybės. Deja, gaila, 
kad vaikino pavardės neteko 
sužinoti.

Tuojau po vestuvių jauna
vedžiai išvažiuoja medaus mė
nesiui. Kur? Tai ne mūsų da
lykas žinoti!

Aido Choro vardu, leiskite 
man palinkėti saldžiausio ve
dusių gyvenimo ir visokios lai
mės Aldonai ir jos sužiedoti- 
niui. Aido Choro koresp.

Atostogauja ir Gimtadienis
L ■ ' <•*

Rokaus židžiūno (Sidney), 
“Laisvės” raidžių rinkėjo sū
nus Edvardas šiomis dienomis 
atostogauja Bostone pas ge
rus laisviečius drg. Burbas. 
Edvardas dar neseniai buvo 
atvykęs iš Bostono apsigyven
ti Brooklyne, bet Brooklynas 
jam nepatinka. Sako, norėtų 
pasilikti Bostone ant visados, 
kuomet pasibaigs jo atostogos.

Taip pat dra'ugo R. židžiū
no dukra Rūta praeitą antra
dienį, rugpj. 11 d., buvo su
laukus 14-kos metų amžiaus. 
Bet oficialiai savo gimtadienį 
Rūta minėjo penktadienį, rug
pjūčio 14.

Linkime Rūtai linksmo gim
tadienio.

Koresp.

Sveikina Išeinantį 
Kariuomenėn

Gerb. J. Orman, 
Brooklyn, N. Y.
Brangus Jaunikaiti!

Aš, patėmijęs “Laisvėje,” 
kad jūs, mielas, pasidavėte į 
Dėdės Šamo rankas kariauti 
už demokratiją, sakau, jog tas 
gerai. Esu linksmas, kad jūs 
liksite gynėjais laisvos žmoni
jos. Bet tuo pačiu kartu aš 
.nuliūstu netekęs nuoširdaus 
ir darbštaus jaunikaičio dėl 
LDS, o ypatingai dėl jaunuo
lių. LDS esi daug nuveikęs. 
Mes tavęs netenkam. Mes daug 
jaunuolių neteksime.

Linkiu tau, jaunuoli, daug 
laimės ir sveikam grįžti prie 
savo jaunuolių Lietuvių Dar
bininkų Susivienijime.

Sveikina Helen Raynis ir jos 
vyras Lary Powdok.

J. S. Raynis, 
Philadelphia, Pa.

žymusis LDS veikėjas Ray
nis žino, kaip svarbu organiza
cijai geri darbuotojai, ypatin
gai jaunime ir teisėtai reiškia 
susirūpinimą liekama didele 
spraga mūsų jaunime ir visa
me lietuvių judėjime. Drg J. 
S. Raynis pareiškia minių lie
tuvių sentimentą.

Brooklyniečiai rengiasi savo 
sentimentus Jonui garsiai pa
sakyti jo išleistuvėms ruošia
moje draugiškoje sueigoje 
rugpjūčio 20-tos vakarą, “Lais
vės” salėje.

Jau Du Metai, Kaip Vedę, 
Bet Meilė Liepsnoja

Penktadienio, rugpj. 14 d., 
vakare, išvyksta Chicagon 
Pranė ir Nikodemas Pakalnis-

• ! t

kiai. Mat, pirmadienį, rugp. 
17, sukanka lygiai du metai 
nuo tada, kaip Pranė šešelgy- 
tė prižadėjo Nikiui, o Nikis 
Pakalniškis prižadėjo Pranei, 
būti amžinai ištikimi. Taigi 
šių sukaktuvių proga jiedu ir 
išvyksta į Chicagą aplankyti 
Pranės tėvelius ir praleisti an
trąjį savo medaus mėnesį po 
dviejų metų vedusių gyveni
mo ir kartu su tėveliais pasi
dalinti savo laimėmis ir var
gais, dviejų metų pergyventais 
įspūdžiais. Nikis ir Pranė ma
no Chicagoj užtrukti apie sa
vaitę laiko.

Niki dirba “Laisvės” -spaus
tuvėje, o Pranė — LDS cen- 
traliniame ofise.

“Laisvės” ir LDS štabai lin
ki Pranei ir Nikiui linksmų su
kaktuvių ir po to vėl tęsti sa
vo darbą dirbant sau ir visai 
darbininkų klasei ant naudos.

—Tas Pats.

Maspeth, L. L
Mūsų Žinutes

Ketvirtadienio vakarą, Za- 
belskio salėje, įvyko ALDLD 
138 kuopos narių susirinkimas, 
kurį atidarė organizatorius 
Kalvaitis. Pirmininkavo N. 
Kaulinienė.

Parengimų komisijos narys, 
Jonas Kaulinis, raportavo, jog 
turėta su lenkais ir rusais iš
važiavimų naudai Sovietu Sa-' 
jungos kovotojų ir naudai A- 
merikos Raudonojo Kryžiaus. 
Padaryta gražaus pelno.

Taipgi Kaulinis raportavo, 
kad sekamą sekmadienį toje 
pačioje giraitėje, prie Alley 
Pond Parko, L. I., vėl įvyks 
išvažiavimas. Nuo šio išvažia
vimo visas pelnas bus skiria
mas 138 kuopos naudai.

Todėl kuopa pageidauja, 
kad ne tik maspethiečiai, bet 
ir brooklyniečiai atvyktų į iš
važiavimą. Prašomi atvykti 
anksti ir per dieną gražiai lai
ką praleisti. Bus muzika. Ga
lima bus pasišokti, pasilinks
minti.

Kai 138 kuopa turi pinigų, 
ji nesigaili jų paaukoti, štai 
ir šiame susirinkime kuopa nu
tarė penkis dolerius paaukoti 
ambulansui pirkti, — ambu- 
lansui, kuriam pradėjo rinkti 
aukas visi Brooklyno lietuviai, 
ir kuris bus atiduotas Ameri- 
ks Raudonajam Kryžiui.

Serga Draugai
Susirinkime paaiškėjo, kad 

sunkokai serga du 138 kuopos 
nariai: Kazimieras Šimkus ir 
Vincas Škėma. Abu buvo li
goninėse. Bet dabar jau abu 
sugrįžo į namus.

Susirinkusieji jiems pareiš
kė nuoširdžią užuojautą ir 
linkėjimus greit pasveikti.

Išvyksta Vakacijoms
šeštadienį išvyksta vakaci

joms Zigmas ir Elena Kauli
niai. Jie išvyksta į Fire Island, 
L. I. Išbus ten porą savaičių. 
Zigmas yra 138 kuopos na
rys.

Laimingo jiems poilsio!
Rep.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs prižiūrėtojas 

(superintendent) prie 27 šeimynų 
namo, maži kambariai, naujas na
mas, Sunnyside, L. I. Algą gausite 
pinigais, tris kambarius, veltui ga- 
są 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 įskaitoma. 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 
yra vieta pas savininką. Dėl algos 
ir darbo sąlygų susitarsime asme- 
IližRo i

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

(186-191)

Stanley Teatre Filmą 
Apie Šostakovičiu

Prie 7-tą savaitę rodomos 
Sovietų filmos “Tai yra Prie
šas,” pradedant rugpjūčio 13- 
ta, pridėta trumpa filmą apie 
Dmitri šostakovičiu, pasauli
niai paskilbusį Sovietų kompa- 
zitorių ir pianistą, kuris ka- 
nuolems - bomboms griau
džiant virš Leningrado sukū
rė nemirštamą savo 7-ją Sim
foniją. Liepos 12-tą ji pirmu 
kartu Amerikoj išpildyta NBC 
Simfoniškos Orkestros, vado
vaujant garsiam orkestrų va
dui Arturo Toscanini.

Šioje filmoje matome ir gir
dime šostakovičiu skambinant 
valtzą iš veikalo “Auksiniai 
Kalnai.” Stanley Teatras ran
dasi 7th Avė. ir 42nd St., N. 
Yorke.

Serga Motiejus Vitkauskas
Draugas M. Vitkauskas, 504 

Wilson Ave., jau apie trys sa
vaitės atgal pradėjo jausti vi
duriuose skaudėjimą. Pasirgus 
namie j e, jo privatiški gydyto
jai patarė eit į ligoninę. Tuo
jau ir tapo nuvestas į Bush
wick Ligoninę. Ligoninėj nu
ėmė X-ray ir surado, kad vi
duriuose auga koks tai skau
dulys. Vėliau padarė opera
ciją ir dabar drg. Vitkauskas 
jau po valiai sveiksta.

Lankymo vai. nuo dviejų 
iki trijų ir nuo septynių iki 
astuonių vakare.

Veliju d. Vitkausku^ pa
sveikti kuo greičiausia.

M. Stakovas.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Safes dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys. >
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

Rugpjūčio 10-tą, Grand Pa
radise Ballroom, atsibuvo ma
sinis Demokratų Partijos susi
rinkimas. Jie, norėdami pra
vesti savo keturis žmones į 
valstijos valdvietes, norėjo tu
rėti gerą susirinkimą, bet ge
rai žinodami, kad vasaros 
karščiuose sunku žmones į sve
tainę sušaukti, po stubas bu
vo išdalinę nemokamus tikie- 
tus, ant kurių buvo pažymėta 
“Pamatykite Rusus Kovojant 
Fronte,” tikrą judi, žmonių 
prisirinko pilna svetainė, o ju- 
dis buvo labai geras, užintere- 
savo publiką!

Vakaro pirmininkas, per- 
statydamas judį, storai pabrė
žė, kad Rusai kariauja ne vien 
tik už savę, jie kariauja už vi
sas Jungtines Tautas, jų lais
vę, kad Amerikoj visos tautos 
turi susijungti ir kovoti prieš 
sužvčrėjusį fašizmą. Yra pa
geidavimai, kad ir daugiau to
kių sovietinių judžių būtų pa
rodyta. O kas link pravedimo 
antro fronto, tai demokratai 
nė bū, nė be nepasakė.

Kaimietis.

SEPTINTA DIDŽIOJI SAVAITĖ

šeštadienis, Rugpj. 15, 1942 
.............  1 ■— ........ . oi' .-tmae

(Nuotikiai iš žmonių Karo prieš Hitlerį)
"Tai yra tuojautinė pareiga kiekvieno amerikono pamatyti 
'This is the Enemy’ ”— Arthur Winchel, N. Y. Post.
** + 1/2*—Daily News.

Ir dar nepaprasta Įdomybė: “YELLOW CAESAR,” smagi 
trumpa anglų pašaipa iš niekšiško Benito . . .

Taip pat: “DOVANŲ LAIMĖTOJAI,”—judis rodąs Stalino dovanų 
teikimą atsižymėjusiems darbuotojams meno ir mokslo srityse ...

IR NAUJAUSIOS JUDŽIŲ ŽINIOS
EKSTRA: Dmitri Shostakovich veikale “Golden Mountains.”

Nuolat nuo 9 A.M.—25c iki 1 P.M., apart

STANLEY THEATRE ””
šešt., Sekm., Švenlad.

tarp 41—42 Sts. 
WI-7-9686

(Oru Vedinamas)

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamercy—5-9879

Sujudinanti atsitikimai Sovietų 
kovotojų, užpakalyj Vokiečių 

Linijos!

“Guerrilla Brigade”

Vėlai Rodoma
Kas šeštadienį

“The Yellow Cruise”
Tnipsri: Dmitri Shostakovich veikalas 

•‘Golden Mountains" Eks«r:i: Husų
Baletas ir Liaudiški Šokiai

Irving Place ir 15th St., 
New Yorke, dabar pradėta ro
dyti paskilbus filmą “Partiza
nų Brigada,” parodanti stebė
tinus Sovietų Sąjungos kovoto
jų atsiekimus užpakalyje vo
kiečių linijų. Veik kiekviena 
scena atatinka šių dienų įvy
kiams, veiksniams asmens su
manumo ir drąsos dabartinėse 
partizanų kovose, kurios vyk
doma kas diena naciu užfron- 
tyje.

Taipgi rodoma filmą apie 
Šostakovičiu ir kitos trumpos 
filmos.

* LIETUVIŠKA *

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų Ir Vietinių

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav. i
411 Grand St, Brooklyn“Laisvėje” galima gauti 

Apsigynimo Bonai

SS®

VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

pr yellow gold filled caie with 

Guildite back, 15 Jewels. $29.71

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled case, 
17-fewel Precision move
ment .... $33.75

DAIKTAIS IR
KAINOMIS

BOSITE
PATENKINTI

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

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-Jewel Precision move
ment .... $42.50

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

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y701 GRAND ST

DŽIULEIRIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovano*

I

PIRMAS RODYMAS AMERIKOJ
j 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

GLOBE THEATRE ‘
(AT VEDINTAS ORAS)

SKELBKITĖS “LAISVĖJE”

<♦>

<♦>

<b

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

<♦>

Štai

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Gimuis
Geriausias A4us Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<♦>

<♦>

<♦>

<f>

<!>

<♦>

<♦>

<♦)

<♦>

<f>

<!>

Lietuviui Rakandų Krautuvė

f 409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y

r

HMWWM

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

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. 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. PETRA1TIENĖ ir SŪNAI

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminiioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS
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