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Rašo A. BIMBA

Didžiuma iš mūsų sergame 
viena netikusia liga: tai pa
miršimu. Ypatingai mes pa
mirštame į savo organizacijas 
duokles pasimokėti.

Dar pusė bėdos su pašalpi- 
nėmis draugijomis esti. Ten 
neužsimokėsi, susispenduosi, 
negausi pašalpos, jeigu susirg
si. Todėl tokių draugijų duok
lės dažniau guli mums ant 
“sąžinės” ir reguliariškiau jas 
pasimokame.

Gi su kultūrine organizaci
ja, kaip Lietuvių Literatūros 
Draugija, dalykai daug pras
čiau einasi, čia pamiršimo li
ga apėmus daugybę narių. Ra
si nemažai veiklių žmonių, ku
rie užvelka ir užvelka duoklių 
pasimokėjimą.

Kaip nuo visų ligų, taip nuo 
šios, mums reikia išsigydyti. O 
geriausia tam gyduolė, tai pa
simokėti duokles visose orga
nizacijose pradžioje metų.

Pinigai tie patys, kišenius 
tas pats, skirtumo nedaro.

Aš šiemet taip padariau su 
LDS ir LLD. Kai būdavo mo
ku kas trys mėnesiai duokles 
į LDS, tai visuomet “bijoda
vau”: gal jau susispendavau, 
gal jau nusidėjau organizaci
jai !

Taip visus metus ta mano 
sąžinė ir nebūdavo visai rami 
dėl tų LDS duoklių. Dabar vi
sai rami iki Naujų Metų.

-------- (
Skaičiau Lietuvių Literatū

ros Draugijos 13-to Apskričio 
konferencijos protokolą. Kon-' 
ferencija įvyko gegužės mė
nesį. Konferencija nutarė “at
gaivinti kuopas pietiniam Illi-j 
nojuj.”

Apskričio pirmininku išrink-1 
tas geras ir nuoširdus veikėjas 
Starkevičius iš Springfieldo.

Nors tikiu, kad apskričio 
viršininkai stengsis šitą kon
ferencijos tarimą išpildyti, ta
čiau nereikėtų atidėlioti. Lai
kas smarkiai bėga.

Centre būtų malonu išgirs
ti, kad 13-tam apskrityje kuo
pų skaičius paaugo.

“Laisvės” direktorių įsteig
tas Popieros Fondas palengva 
auga. Yra gerų patrijotų, ku
rie užsimokėdami dienraščio 
prenumeratas, nepamiršta do
lerį kitą paaukoti į Popieros 
Fondą.

Kai dabar darbai gerai ei
na ir uždarbiai didesni, tai 
reikia mūsų dienraščius finan
siškai sustiprinti.

Negali draugai nei įsivaiz
dinti, kaip mūsų spaudai lai
kai pasunkėjo. Prenumeratos 
nepakeltos, už spaudos darbus 
irgi mažai daugiau ima, o tuo 
tarpu viskas, kas reikalinga 
laikraščių išleidimui, nesvietiš
kai pabrango.

Brooklyne šiuo tarpu lanko
si Leonas Pruseika. Jis čia at
važiavo atostogas praleisti, 
bet susirūpinęs dienraščio 
“Vilnies” finansine būkle.

Nors nelabai seniai mes, 
brooklyniečiai, Chicagos dien
raštį puikiai pasveikinome, ta
čiau dar ir vėl niekam nenu- 
sidėsime, jeigu per drg. Pru
seika “Vilnį” paremsime. Jei
gu iki šiol nesubankrūtavome, 
tai dė to dolerio nesubankrū- 
tuosime.

šiandien vakare Lietuvių 
Piliečių Kliubo patalpoje ant 
Union Avenue, Įvyks masinis 
lietuvių mitingas. Jame kalbės 
svečias iš Chicagos. Visi kvie
čiami dalyvauti.

Kitas Japonų Skelbimas

Tokio. — Japonai pasa
koja, būk pabaidoj liepos ir 
pradžioj rugpjūčio mėn. jie 
nuskandinę 10 talkininkų 
laivų netoli Australijos. — 
Niekas to neaptvirtina.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

AMERIKIEČIAI UŽĖMĖ 5,000 MYLIU SOLOMON SALOSE
Katalikų Vadai 
Remia Sovietus

Prieš Nacius•

43 žymūs Europos kata
likų vadai, dabar gyvenan
tieji Jungtinėse Valstijose 
ir Kanadoj, išleido pareiš
kimą, kuriame sako: Jeigu 
nacizmas - fašizmas laimė
tų karą, “tai būtų visų ar
šiausias pavojus laisvųjų 
žmonių civilizacijai.” Jie 
užreiškia, kad tai yra “didi 
pasauliui laime,” jog Rusi
ja kariauja prieš nacizmą; 
todėl Jungtinės Tautos tu
rėtų remt rusus, sako šie 
žymūs katalikai. Tarp pasi
rašiusių tą pareiškimą ka
talikų vadų yra šie:

George Theunis ir Paul 
van Zeeland, buvę Belgijos 
ministerial p i r m i n inkai; 
Henri de Kerillis, Franci- 
jos seimo atstovas; garsus 
anglų katalikų rašytojai 
Sir Philip Gibbs ir Alfred 
Noyes; paskilbusi norvegų 
katalikė rašytoja Sigrida 
Undset; Varšavos Univer
siteto profesorius Oskaras 
Haleckis; Paryžiaus Katali
kų Instituto profesorius 
Jacques Maritain, žymus 
rašytojas; kunigas Thomas 
Michels, austrų Salzburgo 
Universit. teologijos profe
sorius; Baudouin Schwartz, 
Fribourgo Universit. pro
fesorius, Šveicarijoj, ir kt.

Jie sako: “Tai būtų ne
išmintingas dalykas, jeigu 
Jungtinės Tautos atsisaky
tų bendrai veikt” su Rusija 
ir padėt rusams apgint sa
vo namus: “Pagalba ru
sams sutinka su tarptauti
niais įstatymais.”

“Rusijos laimėjimas pa
liktų demokratinėms šalims 
veikimo lai svę, paliktų 
krikščioniškai e n e r g i j ai 
.laisvę veikti”... o jeigu 
Hitleris laimėtų, jis tuojaus 
“visą pasaulį” paimtų už j 
gerklės.

Tie katalikų vadai teigia, 
kad gręsiąs pavojus krikš
čionybei ir iš komunizmo 
pusės, bet hitlerizmas grū
moja juo aštresniu pavojum 
krikščionybei.

RAUDONOSIOS AR
TILERIJOS UGNIS 
ATREMIA NACIUS

Maskva, rugpj. 17. —Vo
kiečiai su naujomis didžio
mis jėgomis prasiveržė 
kiek pirmyn Dono upės al
kūnėje, Kotelnikovo - Klet- 
skaja srityje, Stalingrado 
fronte. Bat maršalo Timo- 
šenko sutelkta sovietinės 
artilerijos ugnies siena su
laiko priešus nuo žygiavi
mo artyn Stalingrado. Hit
lerininkai nukentėjo baisių 
nuostolių.

Sydney, Australija. — 
Jungtinių Tautų kariuome
nė dar priešinasi japonam 
Timor saloje, nors jie skel
bėsi užėmę tą salą jau šių 
metų pradžioje.
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NORS NACIAI UŽĖMĖ 
MAIKOPA, JIE VISAI 
NEGAUS JO ŽIBALO

Sovietai, Pirm Pasitraukiant iš Maikopo, Išsivežė {ren
gimus ir Žibalą ir Užgriovė Jo Versmes; Atkariavo 

Pozicijas Briansko ir Voronežo Srityse
Maskva, rugp. 17. — So

vietų kariuomenė pasitrau
kė iš Maikopo miesto, ži
balo versmių centro, Kau- 
kazijoj. Pirm pasitraukiant, 
Sovietai išsigabeno visus 
žibalo pramonių įrengimus 
ir visą gatavą žibalą ir už
griovė išsprogdindami ži
balo versmes. Oficialis So
vietų pranešimas sako: 
“Vokiečių fašistai negavo ir 
negaus sovietinio žibalo.”

mūšiai 200 mylių 
FRONTU KAUKAZIJOJ

Tęsiasi įveržti mūšiai 
dviejų šimtų mylių frontu 
nuo Krasnodaro iki Mine- 
ralnyje Vody, Kaukaze. Ru
sai atmušė žiaurias priešų 
tankų ir motorizuotų pėsti
ninkų atakas Krasnodaro 
srityje, sunaikindami devy
nis priešų tankus, dvyliką 
trokų ir penkias kanuoles ir 
užmušdami per 200 vokie
čių.

Mineralnyje Vody sek
toriuje, didesnėms priešų 
jėgoms darant atakas, rau
donarmiečiai pasitraukė į 
naujas pozicijas. Tebeina 
mūšiai Čerkessko srityje.

Hitlerininkai, užėmę Mai- 
kopą, dabar randasi už 60 
mylių nuo Tuapse, sovieti
nio laivyno stovyklos Juo
dojoj Jūroj.

Fašistai dar kiek pasistū
mė pirmyn linkui Grozny

ALABAMOS DŽ1ŪRE ISTEISINO ŽMOGŽUDĮ, 
KURIS NUŠOVĖ NEGRĄ MAINIERĮ

Birmingham, Ala. —Tik
sliai parinktų baltųjų po- 
sėdininkų teismas atrado, 
kad, girdi, TCI anglies 
kompanijos mušeika - šau
dytojas Herbert Gray tu
rėjęs teisę nužudyti negrą 
mainierį Jacką Bloodwor- 
thą. Tikrumoje gi štai kaip 
Gray nužudė tą negrą dar
bininką, kuris neužilgo tu
rėjo eiti armijon:

Razbaininkas Gray be jo
kios priežasties pradėjo re
volverio buože daužyt tam 
negrui galvą prie algų ap
mokėjimo raštinės. Paskui 
Gray įsiuto kumštimis 
mušt Bloodworthą; tik ta
da Bloodworthas pradėjo 
gintis ir ėmė viršų. Tuo
met ir kitas kompanijos 
mušeika metėsi ant to neg
ro mainierio, o Gray mušė 
kelis šūvius iš revolverio ir 
nušovė Bloodworthą. Tatai 
matė daugelis baltųjų ir 
negrų darbininkų, kurie no
rėjo liudyti. Bet teismas 
nesiskaitė su jais.

500 kompanijos darbinin
kų protestuoja ir grasina 
streikuot, jeigu kompanija 
nepavarys Gray’o ir ketu- 

žibalo šaltinių, esamų už 
140 mylių į pietų rytus nuo 
Mineralnyje Vody.

KAUTYNĖS ST ALI N-
/ GRADO FRONTE
Naujasis Sovietų prane

šimas teigia, kad vokiečiai 
pasigrūmė kiek pirmyn 
Kletskaja srityje, į šiaurių' 
vakarus nuo Stalingrado.

Kotelnikovo sekto riuje 
sovietinė kariuomenė su
pliekė fašistų pulką ir at
mušė kelias priešų atakas.

Ankstyvesnis pranešimas 
sakė, kad į šiaurių rytus 
nuo Kotelnikovo raudonar
miečiai sunaikino vokiečius, 
kurie buvo įsivarę kyliu į 
sovietinę apsigynimo liniją 
ir vienur kitur laimėjo vie
tinius mūšius prieš nacius. 
VOKIEČIAI SUMUŠAMI 
BRIANSKO IR VORONE

ŽO FRONTUOSE
Briansko fronte Sovietai 

atkariavo vieną apgyventą 
vietą nuo hitlerininkų. Vo
ronežo srityje, vakarinėje 
pusėje Dono upės, raudon
armiečiai sunaikino 1,200 
vokiečiu ir kelis šimtus ven
grų ir atėmė nuo priešų ka
riniai svarbias kalvas.

Per savaitę iki praeito 
šeštadienio sovietinės jėgos 
sunaikino 369 vokiečių or
laivius. Tuo tarpu Sovietai 
neteko 241-no orlaivio.

rių prieš-negriškų ir prieš- 
unijinių savo viršininkėlių.

Tuo tarpu Alabamos gu
bernatorius Dixon ir Geor- 
gijos gubernatorius Tal
mage, veikdami išvien su 
fašistiniia kukluksais, pra
dėjo smarkesnius kursty
mus per spaudą ir radiją 
prieš negrus, pasakodami,, 
būk tarpe negrų esą “bai
siai daug kriminalistų.”

r Nesiliauja Riaušės 
Indijoje

Bombay, rugpj. 17. —In
dėnai sudegino dar kelias 
geležinkelių, pašto ir polici
jos stotis ir padarė kitų 
veiksmų prieš Angliją, rei
kalaudami Indijai nepri- 

jklausomybės tuojaus.
Anglų policija pašovė 11 

demonstrantų Kalkuttoj ir 
suėmė dar eilę indėnų, da
lyvaujančių judėjime prieš 
Angliją.______

Cairo, rugpj. 17. — An
glų orlaiviai sužeidė kelis 
fašistų laivus bei valtis ties 
šiaurine Afrika.

Amerikos Lakū
nai Veikia iš 
Užimtų Bazių
Australija. — Jungtinių 

Tautų štabas praneša, kad 
Amerikos marininkai Tula- 
gi ir trijose kitose artimo
se Saliamono salose ne tik 
įsidrūtino atimtose iš japo
nų vietose, bet atima ir 
daugiau pozicijų iš priešų.

Amerikos orlaiviai ener
gingai veikia iš užkariautų 
nuo japonų stovyklų ir žy
miai padeda savo marinin- 
kams atakuot priešus.

Amerikiečiai gauna vis 
daugiau pastiprinimų tose 
salose.

JAPONŲ LAIVAI IŠVY
TI Iš SALIAMONO SALŲ 

SRITIES
Jungtinių Tautų pas

kutiniai pranešimai nieko 
nesako apie naujas atakas 
prieš japonų laivus Salia
mono salų vandenyse. Iš to 
suprantama, kad talkinin
kų jėgos išvijo priešų lai
vus iš tų vandenų. Tatai 
reikštų, kad tapo atkirsti 
ir japonų siunčiami pastip
rinimai saviškiams tose sa
lose.

Skaičiuojama, jog ameri
kiečiai iki šiol užėmė bent 
5,000 ketvirtainių mylių 
plotą tenai.

Talkininkų orlaiviai iš 
Australijos atakavo japonų 
kariuomenę, įvairius pasta
tus ir kelius pietiniai ryti
niame ruožte Timor salos 
ir užkūrė gaisrus tarp te- 
naitinių įrengimų.

JAPONŲ PAGYRAI
Japonų radijas pasakojo, 

būk didžiame jūrų mūšyje 
ties Saliamono salomis jie 
sunaikinę jau 40 laivų A- 
merikos ir kitų Jungtinių 
Tautų ir nušovę žemyn 58 
talkininkų orlaivius.

Noroms - nenoroms, ta
čiau, japonai pripažįsta, 
kad “tęsiasi mūšiai tarp ja
ponų ir Amerikos marinin- 
kų, kuriems pavyko išlipt į 
Saliamonp salas.”

O kiek pirmiau japonai 
pasakojo, būk telikę jau 
“tik saujelė” amerikiečių 
tose salose, bet, girdi, ja
ponai baigią naikinti ir 
tuos pačius.

STOKUOJA PLATESNIU 
ŽINIŲ APIE SALIA
MONO SALŲ MŪŠĮ

Washington, rugpj. 17.— 
Vienuoliktoje dienoje didžio 
mūšio srityje Saliamono sa- 
hj trūksta platesnių žinių 
apie pasėkas iš amerikiečių 
ir japonų pusės. Bet iš 
trumpų pranešimų supran
tama, jog Amerikos mari
ninkai paplatino savo laimė
jimus tose salose.

Buenos Aires. — Argen
tinos valdžia uždraudė ruo
šiamą visų slavų kongresą 
prieš fašistų Ašį.

AMERIKOS ORLAIVIAI 
PR ADEDA BE ATLAIDOS 

ATAKUOT VOKIEČIUS
Garsus Amerikos Lakūnų Generolas Doolittle Eina Parei

gas Anglijoj; Amerikiečių Lėktuvai Kovotojai Veikė 
Nuolat per 24 Valandas prieš Hitlerininkus

London, rugpj. 17. — Es
kadronai Amerikos armijos 
orlaivių per paskutines 24 
valandas nuolat atakavo 
karinius vokiečių taikinius 
užimtoje Francijos dalyje. 
Jie veikė kartu su anglų ir 
kanadiečiu orlaiviais, v

Amerikiniai lėktuvai ko
votojai išvien su Anglijos 
lėktuvais taip pat gynė tal
kininkų laivus nuo nacių ir 
dalyvavo veiksmuose prieš 
vokiečių orlaivius. Iki šiol 
gautos žinios nerodo, kad 
bent vienas amerikiečių 
lėktuvas būtų žuvęs.

Atvyko Anglijon ir eina 
savo pareigas Amerikos ge
nerolas James H. Doolittle, 
garsus oro jėgų komandie- 
rius. Tai šio generolo va
dovybėje amerikiniai or
laiviai balandžio 18 d. pleš
kino karinius Japonijos fa
brikus ir šiaip svarbius 
įrengimus Tokio ir kituo
se japonų miestuose.

Radijo pranešimas pir
madienį teigė, jog genero
las Doolittle, be kitko, ap-

Anglai Sako: Talkinin
kai Laimėjo Didį Sa

liamono Saly Mūšį
London, rugpj. 17. —Čio- 

naitinis anglų dienraštis 
“Evening Star” išspausdi
no pranešimą iš Australi
jos, kuris sako:

“Rodos aišku, kad talki
ninkai Saliamono salų sri
tyje jau laimėjo didžiausią 
iki šiol pergalę prieš japo
nus ant žemės, jūroje ir 
ore.”

Mirtina Graikų Klaida
London. Graikai pa

triotai saloje Kretoj apsiri
ko, palaikydami nacius pa- 
rašiutistus anglais. Jie per 
klaidą puolėsi padėt įsivaiz- 
duojamiem anglam užimt 
orlaivių stovyklą. Naciai 
suprato, kame dalykas, ir 
sušaudė visus tuos graikus.

SUIMTAS AMUNICIJOS 
SPROGDINTOJAS

Washington. — Tapo su
imtas tūlas Theodore Woz
niak, kuris prisipažino da
lyvavęs susprogdinime di
džio amunicijos fabriko 
Kingslande, New Jersey, 
laike praeito karo.

London. — Vokiečių or
laiviai liepos mėnesį užmu
šė 368 civilius žmones Ang
lijoj ir sužeidė 803.

V

žiūrinėja amerikiečių orlai
vių stovyklas Anglijoj.
ANGLŲ BOMBANEŠIAI 

VĖL ARDO NACIŲ KA
RINIUS PUNKTUS

Bombiniai Anglijos or
laiviai panaujino savo ofen- 
syvą prieš karines nacių 
pramones Ruhr krašte, va
karinėj Vokietijoj, ir šiau
rinėj Franci jo j. Penki an
glų bombanešiai nesugrįžo. 
Anglų lakūnai, tarp kitko, 
sunaikino ir vieną vokiečių 
bombanešį.

Anglai skelbia,' jog per 
porą dienų pabaigoj praei
tos savaitės blogas oras ne
leido jiems daryti platesnių 
žygių iš oro prieš hitleri
ninkus.

Naktį iš sekmadienio į 
pirmadienį gana smarkiai 
persišaudė vokiečių kanuo
les iš Francijos pakrančių 
su anglų kanuolėmis, pylu- 
siomis ugnį iš pietinių An
glijos pakrančių ’.

Naciu orlaiviai tik tru
putį atakavo taikinius ry
tiniame ir pietiniame An
glijos ruožtuose.

Anglų Premjeras W. 
Churchill Maskvoj Ta

rėsi su Stalinu
V., LONDON, rugpj. 17. — 
Praeitą savaitę Anglijos 
ministeris pirmin. Winston 

Churchill, atsilankęs Mas
kvoj, tarėsi su Sovietų 
premjeru Stalinu ir su pre
zidento Roosevelto asmeni
niu atstovu Harrimanu.

Pasitarimai buvo nuošir
dūs. Tapo patvirtinta pir- 
mesnieji tarimai kas liečia 
Anglijos ir Amerikos ben
dradarbiavimą su Sovietais 
kare; padaryta ir eilės nau
jų tarimų dėlei pagalbos 
Sovietams ir dėlei sutartino 
karo vedimo prieš fašistų 
Ašį.

Premjeras Churchill jau 
išvyko iš Maskvos atgal į 
Londoną.

Šimtai Tūkstančių Ru
munų Žuvo Fronte 

Prieš Sovietus
Maskva, rugpj. 17. —■ 

Kartu su vokiečiais kariavo 
prieš Sovietus milionas Ru
munijos karių. Iš to skai
čiaus jau 400 tūkstančių ru? 
munų užmušta bei pavojin
gai sužeista, kaip teigia 
“Raudonoji žvaigždė,” So-* 
vietų kariuomenės laikraš
tis.
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Dėl Santykių su Finų Fašistais!
Nepaisant to, kad finų fašistų lėktu

vai išvien su Hitlerio lėktuvais ir sub- 
marinais iš Finliandijos prieplaukų ir 
aerodromų skandina Amerikos laivus, 
Washingtone vis dar sėdi Finliandijos 
fašistų atstovas Procope. Jo čia buvi
mas, aišku, surištas su priešų veikla.

“New York Times” gavo iš Maskvos 
savo specialio korespondento nuomonę 
apie tai. Žinoma, Amerikos ir Finliandi
jos santykiai tai nėra Sovietų Sąjungos 
reikalas. Bet korespondentas sekamai 
pabrėžia susidariusią nenormališką pa
dėtį:

“Finliandijos pagalba Vokietijai yra 
labai didelės reikšmės, nors tikrumoj 
Finliandijos armija negali vesti akty
vaus karo Karelijos Siaurumoj ir Lap- 
landijoj. Bet finai mušasi ant Dono; ke
li mėnesiai atgal jie mušėsi ant S vi r 
upės; jų lėktuvai degino rusų sodžius.

“Iš šiaurinių Finliandijos prieplaukų 
ir aerodromų priešai puola Amerikos ir 
Anglijos prekybos laivus, plaukiančius į 
Murmanską. Nacių divizijos traukia per 
Finliandiją, kad atakuoti kelią, kuriuo 
Amerikos reikmenys siunčiamos Sovie
tams.

“Jeigu tatai būtų ženklas, kad Jungti
nių Valstijų palaikymas diplomatinių 
ryšių su Finliandija padrąsina finus na
mie prieš Hitlerį, tai Sovietų atsineši- 
mas, kuris visada yra realistinis, būtų 
skirtingas. Bet gi nėra jokių pranešimų, 
kad tas drąsintų finus prieš vokiečius.

“Kiek laiko atgal kas tai kėlė klausi
mą, kad Sovietų Sąjunga palaiko diplo
matijos ryšius su Bulgarija, kuri pa
skelbus karą Amerikai, ir tai panašu į 
Washingtono santykius su Finliandija. 
Bet tą negalima lyginti, nes Sovietų Są
junga, palaikydama diplomatinius ry
šius su Bulgarija, tuo pačiu kartu laiko 
nuošaliai iš savo fronto Bulgarijos ar
miją. Nieko nėra panašaus iš Sovietų 
Sąjungos talkininkės Amerikos diploma
tinių ryšių su Finliandija. Sovietuose 
supranta, kad Amerika, būdama iki 
kaklo kare, tuo pat kartu nemato savo 
priešų, kurie taip pat iki kaklo kare 
priešingoj pusėj ir su priešais vis dar 
prieteliškai kalbasi.”

Aišku, kad kol Amerika nepaskelbia 
karo Finliandijos fašistams, tai nėra 
normalė padėtis, nes tokia “taika” 
mums nepadeda, bet kenkia.

TašČios ir Kenksmingos Pasakos
Tūli kolumnistai spaudoj taip pripra

to “filosofijas” pasakoti, kad rodosi jie 
negali be jų gyventi. Ir kas blogiausiai, 
kad jie nemato tikrų dalykų, bet bando 
klaidžioti dausose.

Kada Amerikos ir Australijos jėgos 
pradėjo puolimą prieš japonus Saliamo
no salyne, tai tūli skelbė, būk tas pada
ryta, kad Japoniją sulaikyti nuo atakų 
prieš Sovietų Sąjungą.

Bet paskui sako: (1) Amerika negali 
sudaryti Japonijai pavojaus iš Saliamo
no salyno pusės, nes tai reikštų tūkstan
čius mylių varyti japonus atgal. (2) Jei
gu Japonija pasiruošus pulti Sibirą, tai 
Saliamono salynų kovos, kurios veda
mos veik išimtinai jūrinių jėgų, negali 
paveikti į Japonijos Mandžūrijoj saus- 
žemio jėgas. (3) Kad Kiška ir Atu sa
lynas daug daugiau padėtų Sovietų Są
jungai, kaip veiksmai Saliamono salyno 
srityje ir (4) Amerikos sprendžiami 
smūgiai užduos Japonijai smūgį ne Sa
liamono salyno srityje, bet smūgiais 
prieš pačią Japoniją ir tada nereikės su 
didelėmis lėšomis ant tūkstančių mylių 
atimdinėti nuo Japonijos atskiras sa
las, nes ji pati susmuks vienu kartu ir

bus išlaisvinta ir Holandijos Indija, ir 
Malajus, ir Philipinai ir daugybė Ra
miojo Vandenyno salų.

Jeigu taip, tai kam tada rašyti apie 
kokią ten “Sovietams pagalbą?”

Jeigu tik kas kur pasaulyj įvyksta, 
tai tie kolumnistai tuojau rūpinasi rišti 
klausimą, kaip tas atsilieps į Sovietų 
Sąjungą. Pamename, kada Japonija- 
Vokietija-Italija pasirašė bendro veiki
mo karinį suokalbį, tai veik visi jie rašė, 
kad tai esąs tik prieš Sovietų Sąjungą 
suokalbis. Gi kaip žinome, tai pasek
mėj to suokalbio mes, Amerikos žmonės, 
Perlų Uoste pirmiau nukentėjome, kaip 
Sovietų Sąjunga.

Ir antro fronto atidarymą daugelis 
vis riša išeidami iš “pagalbos Sovietų 
Sąjungai.” Tai ne tiesa. Ta pagalba 
mums visiems reikalinga, nes be vienin
go Jungt. Tautų veikimo, tai yra, antro 
fronto, trečio ir gal ketvirto fronto ne
galėsime karą išlaimėti. Reikia klausi
mus daugiau rišti iš mūsų pačių karo 
laimėjimo pusės, o ne kokias ten tuščias 
“filosofijas” pasakoti.

Pakartojo 1,200 Nacių 
Propagandą

Kada Indianapolis mieste federalinis 
teismas teisė fašistą William D. Pelley 
už ardymą Amerikos žmonių moralo, už 
skleidimą nacių propagandos, tai atra
do jį kaltu 11-koj prasikaltimų. Jam da
vė 15 metų kalėjimo ir nubaudė $10,000 
pinigais.

Dr. Harold Lasswell, vyriausybės 
propagandos specialistas, surado, kad 
Pelley redaguojamas laikraštis “The 
Galilean” net 1,200 kartų pakartojo 
Ašies—Berlyno, Romos ir Tokio propa
gandą.

Mes manome, kad, jeigu kas patikrin
tų “Keleivį,” kuris net vienoj laidoj per
sispausdino penkis straipsnius iš Hitle
rio laikraščių, jei kas nors palygintų 
“Naujienų” ir “Draugo” “žinias,” tai su
rastų dar daugiau atsitikimų, kur jie 
atvirai persispausdino nacių propagan
dą.

Karo Gamyba Indijoj
Dabartiniai įvykiai Indijoj labai truk

do karo gamybą. Atsiminkime, kad ten 
yra veik 400 milijonų žmonių. Indijoj 
yra per 1,500 dirbtuvių ir fabrikų, ku
rie gamina šautuvus, kulkasvaidžius, 
bombas, amuniciją, mažesnes kanuoles, 
kanuolių vežimus, šarvuotus automobi
lius ir kitką.

Indijoj yra fabrikų, kurie sujungia 
sunkvežimių ir lėktuvų dalis, paruošia 
tuos ginklus ir siunčia į Chiniją. Indi
ja pagamina per metus virš 1,000,000 
porų kareivinių apsiavų, per 2,000,000 
tonų plieno ir tiek audinių ir blanke tų, 
kad lengvai gali visą Anglijos armiją 
aprengti.

Paskui Generolus Seks ir 
Hitleris

Hitlerio išgarbinti generolai vienas po 
kito galą gauna Sovietų Sąjungos fron
te. Naciai nelabai skubinasi apie tai 
pranešti, bet visada ir viską užtylėti ne
gali.

Neseniai pranešė, kad generolai Ger
hart Florin ir Herman Braunegg tapo 
užmušti. Hesso princas Willhelm už
muštas. Nacių tankų ekspertas genero
las Julius von Bernauth taip pat užmuš
tas.

O kiek jų galą gavo pirmiau? Na
ciai vis sakosi, būk jų nuostoliai Sovie- 1 
tų fronte maži, bet jeigu taip galą gau
na generolai, tai ką kalbėti apie eilinius 
fašistus!

Mūsų Pagalba Pasiekė Sovietus
Keturi laivai iš Amerikos su medika

mentais, operacijų prietaisais, drabu
žiais, cigaretais ir kitokiais reikmenimis
pasiekė Sovietų Sąjungą, skelbia Rus
sian War Relief Komitetas, kurio raš
tinė yra 11 E. 35th St., New Yorke.

Tie laivai pristatė nemažai ir lietuvių
moterų numegstų svederių ir kojinių. 
Jie nuvežė medikalius instrumentus, nu
pirktus ir už lietuvių aukas, kurias lie
tuviai anti-hitlerininkai 
lė.

Amerikoje sukė-

Kada fašizmas bus nugalėtas, tai vi
sas civilizuotas pasaulis tą atsimins ir 
įvertins. Garbė tiems, kas dirba prieš 
hitlerizmą. Gėda tiems lietuviams hit
lerininkams, kurie tam darbui kenkia.

Hitleriui Nepavyks
Kolonizuot Lietuvos

Rašo M. Gregorauskas, 
LTSR Prekybos Liaudies Komisaras

Žmogėdra ir maniakas 
Hitleris, savo knygoje 
“Mein Kampf” rašė: “Te
ritorijos, esančios tiesiogi
niai į rytus nuo Vokietijos 
bus vokiečių kolonizuotos. 
Mūsų misija yra pavergti 
kitas tautas. Vokiečių Tau
ta pašaukta duoti pasauliui 
naują ponų klasę.”

Kokie yra Hitlerio planai 
Rytuose, vadinasi ir Lietu
voje? Vienas žymiausių na
cistinės Vokietijos šulų, 
Reicho žemės ūkio ministe- 
ris Darre tiesiog pareiš
kia: . i .

“Užkariautųjų kraštų že
mės bus išdalintos tarp la
biausiai pasižymėjusių ka
reivių ir pavyzdingų natio
nal - socialistų partijos na
rių. Ši aristokratija turės 
savo baudžiauninkus: vie
tinius gyventojus.”

Taip sako ne kas kitas, 
bet patsai Hitleris ir jo ar
timiausias sėbras, Reicho 
žemės ūkio tvarkytojas 
Darre; šitai veidmainingai 
nuslepia lietuvių tautos iš
gamos Kubiliūnai ir jiems 
panašūs.

Lietuvos valstiečiai! Ru
dieji okupantai jau deda 
savo leteną ant Lietuvos 
valstiečių # žemės. Hitlerio 
komisaras Ostlandui paskel
bė, esą, Rygoje steigiamas 
“Gemeinschaf t s b a n k in 
Ostland” pramonei, preky
bai ir žemės ūkiui kredi
tuoti, su skyriais Kaune ir 
Taline. Į tą banką bus įjun
gti visi veikę Lietuvoje 
bankai ir taupomosios ka
sos. Tą banką tvarkys vo
kietis R. Veindorfas, prave
dęs bankų sujungimą Šlez- 
vig - Holšteino provincijo
je.

Lietuvos pramonė ir pre
kyba jau dabar išimtinai 
valdoma vokiečių, kuriems 
kol kas padeda kai kurie 
parsidavę vokiečiams lietu
viai. Jai kredituoti tokio 
banko nė nereikia. Šio nau
jo banko tikslas vienas: pa
imti savo žinion lietuvių 
sutaupąs iš taupomųjų ka
sų, uždėti savo leteną tiems 
lietuvių valstiečių ūkiams, 
kurie turi skolų.

Buržuazinėje Lietuvoje 
valstietis, norėdamas mo
dernizuoti savo žemės ūkį, 
užveisti daugiau karvių, 
kiaulių, pastatyti geresnius 
ūkio ' trobesius, buvo pri
verstas skolinti pinigus 
Žemės Banke, smulkaus 
kredito draugijoje ir pas 
privačius kapitalistus. Bet 
kainos žemės ūkio produk
tams buvo žemos, mokes
čiai dideli ir dėl to valstie

čiai neišgalėjo padengti sa
vo skolų, bet atvirkščiai, 
vis labiau į jas brido. Taip, 
antai, 1933 metais Lietuvos 
valstiečiai Žemės Bankui 
buvo įsiskolinę 86 milijonus 
litų, o 1938-tais metais jau 
114 milijonų litų. Skolos 
smulkaus kredito draugi
joms siekė 54 milijonus li
tų, nesumokėtų mokesčių— 
20 milijonų litų, prekybos 
įmonėms už prekes — 10 
milijonų litų, įvairioms ki
toms įstaigoms (nederliaus 
paskolos, išperkamieji mo
kesčiai) bei kitiems ban
kams — 72 milijonai litų. 
Tokiu būdu lietuvių vals
tiečių įsiskolinimas sudarė 
270 milijonų litų, taigi išvi
so virš 400 milijonų litų.

Jau liaudies seimas pa- 
seklbė žemės nacionalizaci
jos aktą, kuriuo žemė pasi
darė amžina valstiečio nuo
savybė ir niekas nebegalėjo 
valstiečio išvaržyti, išvyti 
iš jo ūkio. Tęsdama liau
dies seimo darbą, tarybinė 
valdžia išbraukė išperka
mųjų žemės mokesčių ir 
nederliaus paskolos skolas, 
nubraukė skolas žemės 
banke visiems valstiečiams, 
turintiems žemės iki 5-kių 
ha, 50 nuošimčių skolų val
stiečiams, turintiems iki 10 
ha, ir 25-kis nuošimčius 
valstiečiams, turintiems i- 
ki 15-kos ha, visiškai ne
reikalavo mokesčių iš val
stiečiu, turinčių žemės iki 
15.

Bet vokiškieji okupantai 
panaikino visus tarybų val
džios išleistus įstatymus ir 
tuo būdu vėl apkrovė nu- 
brauktom skolom Lietuvos 
valstiečius. Dabar visos tos 
skolos pereina okupacinės 
valdžios organų žinion ir 
pasidaro įrankiu išmesti 
Lietuvos valstietį iš jo 
prakaitu aplaistytos žeme
lės.

Sukūrę savo banką, vo
kiečiai ims reikalauti iš 
valstiečių apmokėti palūka
nas, grąžinti paimtas sko
las, sumokėti mokesčius. 
Tatai paliečia visus Lietu
vos valstiečius. Kiekvienas 
valstietis yra kuo nors įsi
skolinęs: vieni turi paėmę 
Žemės Banke (apie 30,000 
ūkių) paskolas — tų liki
mas visų liūdniausias —jie 
pirmieji bus išmesti iš savo 
ūkių, nepajėgdami grąžinti 
paskolos; iki skolingi smul
kaus kredito draugijoms 
(apie 60,000 ūkių), treti 
prekybos ir pramonės įmo
nėms privatiems asmenims. 
Pagaliau, visų likimas vie
nodas. Kai kas, turėjęs ma

Anglijos orlaivintnkai “kažin kur Afrikoj” ruošiasi 
lėkti priešo pozicijas daužyti.

žiau skolų, viską atimda
mas nuo savęs, susiveržęs 
pilvą ir pasiryžęs vaikščioti 
nuogas ir basas, tuo tarpu 
apsigins; kiti, turį stambes
nes skolas, jokiu būdu ne
išgalės jų apmokėti. Tokiu 
būdu jau dabar, šio steigia
mo banko pagalba, be regi
mos priespaudos, kapitalis
tų išmėgintu ir jau vokie
čių anksčiau pritaikintu bū
du, kolonizuojant XIX amž. 
Lenkijos vakarų sritis, lie
tuviškas žemes — Rytprū
sius ir Klaipėdos kraštą,— 
Lietuvos valstietis bus ve
jamas iš savo žemės, o jo 
vieton, gavęs paskolą iš 
naujo banko, atsisės vokie
čių dvarininkas.

Neabejotinai į banko spą
stus bus traukiami ir tie 
valstiečiai, kurie neturi sko
lų, ar nedaug jų turi. Jiems 
bus siūloma paimti “pato
giomis” sąlygomis paskolą 
ūkiui pagerinti, dalimis iš
mokėti, kad paskui, paspau
dus grąžinti, apkrovus ne
pakeliamais mokesčiais val
stietį — paimti jo žemę 
banko žinion ir perduoti vo
kiečiui.

Bankas kredituos taip 
pat pramonę ir prekybą. Čia 
taip pat slepiasi gudri vo
kiečių politika. Reikia at
siminti, kad Lietuvos koo
peratyvai yra įsiskolinę 
bankams apie 40 milijonų 
litų (Prekybos kooperaty
vai su Lietūkiu apie 30 mi
lijonų litų ir pieninės su 
Pienocentru apie 10 milijo
nų litų). Daugelis koopera
tyvų vertėsi vadinamais 
draugiškais vekseliais, ku
riuos išdavė jų nariai val
stiečiai, garantijos vekse
liai bankams, Lietuūkiui, 
Pienocentrui buvo žiruoti 
narių - valstiečių. Už paim
tas prekes valstiečiai buvo 
skolingi kooperatyvams a- 
pie 10 milijonų litų. Visų 
tų skolų tarybinė valdžia 
nereikalavo. Dabar jos per

eis naujo banko žinion. Ir 
vėl tai bus įrankis valstie
čiams - k o o p e r atyvinin- 
kams pasmaugti — dirbti
niu būdu privedę prie ban
kroto kooperatyvus, vokie
čiai pareikalaus sumokėti 
ir už draugiškus ir už ga
rantijos vekselius. Juk Lie
tuvos valstiečiai dar puikiai 
atsimena, kai juos mėtė iš 
ūkių už draugiškus vekse
lius lietuviškieji kapitalis
tai. Aišku, vokiškieji oku
pantai dar žvėriškiau pa
sielgs su lietuviais valstie
čiais.

Tačiau bergdžios vokiš
kųjų okupantų viltys. Jiems 
nepavyks kolonizuoti Lietu
vos. Lietuvis nevergavo ir 
nevergaus vokiečių ponams. 
Lietuvių tauta, buvusi lais
va, 700 metų kovojusi su 
savo amžinu priešu, vokiš
kaisiais grobikais ir jų 
veržimusi į Rytus, išgyve
nusi 1914-18 m. okupaciją, 
vieningai pakils prieš ne
kenčiamuosius okupantus.

Nepaliaujama kova ir 
mirtis budeliams! Lietuvos 
išlaisvinimo nuo vokiškųjų 
okupantų valanda nebetoli!

“Laisves” Redakcijos Pa
staba. — Šį straipsnį šio
mis dienomis mes esame 
gavę iš Tarybų Sąjungos. 
Nors jis parašytas jau se
nokai, tačiau savo reikšmės 
nenustoja ir dabar.

Kearny, N. J.

Amerikos ir Anglijos karinė pagalba Tarybų Sąjungai siunčiama visaip, šis pa- 
veikslas parodo sunkvežimius, gabenančius Sovietams pagalbą per Persiją; sunk- 
vezimiams, ima apie 8 dienas pasiekti Sovietų pasienį.

Žinomi pranešu, kad Jonas 
Burdulis, 78 metų amžiaus, 
gyvenantis po antrašu 86 
Chestnut St. ir dienraščio 
“Laisvės” senas skaitytojas, 
numirė! Pirmiausia jam supa
ralyžiavo visą kairįjį šoną ir 
jis jo daugiau ncbevaldė; 5 
savaites išsirgus jam namie, 
tapo nuvežtas į Hudson Coun
ty Central ligoninę ir ten dar 
3 savaites išgulėjęs, rugpjūčio 
16 d., 5 vai. ryte, pasimirė.

Pašarvotas graboriaus AŠe- 
kūno koplyčioj, 310 John St., 
Harrison, N. J. Laidotuvių 
diena bus rugpjūčio 19, bus iš
lydėtas iš virš rrlinėto grabo
riaus koplyčios 2 vai. po pie
tų į Linden, N. J. krematoriją 
ir ten bus sudegintas, nes jis 
dar gyvas būdamas to pagei
davo. Prašome jo draugus, gi
mines ir pažįstamus, paskutinį 
kartą jį aplankyti.

Jonas Burdulis iš Lietuvos 
paeina iš Suvalkų rėdybos, 
Punsko parapijos. Amerikoj 
išgyveno apie 35 metus ir bu
vo pažangus žmogus.

Jonas Burdulis paliko dide
liam nuliūdime savo žmona 
Rožę, apie 88 metų amžiau, 
dukterį Marijoną, po vyru 
Paknienę ir 2 anūkus, taip pat 
2 posūnius, Joną ir Vincą Ži
linskus ir podukrą Oną Žilins
kaitę, po vyru Titanienę', kuri 
gyvena Brooklyn, N. Y.

V. Želia.
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Trečias Puslapis

Apie Barbariškus Vokiečių Dar
belius Okupuotose SSSR Srityse

V. MOLOTOVAS, SSSR Užsienių Reikalų Komisaras.

Binghamton, N. Y.

Žemiau telpąs raštas yra 
nota, kurią SSSR užsienio rei
kalų komisaras V. Molotovas 
1942 metų, sausio mėn. 6 die
ną, pasiuntė kitų valstybių 
vyriausybėms. Tai dokumen
tas, liudijąs, kokius barbariš
kus “žygius” vokiečiai barba
rai atlikinėjo okupuotose SSS 
R srityse, šio šiurpaus doku
mento ištraukos kadaise buvo 
atspausdintos “Laisvėje,” bet 
neištisas jis.

Turime atsiminti, kad tas 
pats Molotovas, praėjus ke
liems mėnesiams, padarė ir 
antrą pareiškimą apie dar 
žiauresnes vokiečių niekšystes, 
padarytas okupuotose žemė
se. SSSR užsienio reikalų ko
misaras, baigdamas šią notą, 
pareiškia, jog “Tarybų Sąjun
gos laisvės kova yra kova ne 
tik už Tarybų Sąjungos tau
tų teises ir laisvę, bet taip pat 
už viso pasaulio laisvę mylin
čių tautų laisvę ir teises ir 
kad šis karas gali pasibaigti 
tik visišku hitlerinės kariuo
menės sutriuškinimu ir visiš
ka pergale prieš hitlerine ti- 
raniją.”

Šiandien, akiregyje visko 
to, ką fašistiniai bestijos at- 
likdinėja, kiekvienas protau
jąs žmogus, kiekvienas lais
vę ir taiką mylįs žmogus, skai
tydamas šiuos V. Molotovo žo
džius, sutiks su jais šimtu nuo
šimčių ! — “Laisvės” Redakci
ja.

Užsieniu Reikalu Liaudies 
Komisaras drg. V. M. Moloto
vas pasiuntė visiems pasiunti
niams ir Įgaliotiniams kraštų, 
su kuriais TSRS turi diploma
tinių santykių, sekančio turi
nio notą :

“Tarybų Socialistinių Respu
blikų Sąjungos Vyriausybės 
pavedamas turiu garbę pra
nešti jums, kas seka:

Raudonosios Armijos dali
niai, savo sėkmingai besitę
siančio priešpuolio eigoje, iš
vaduoja eilę miestų ir kaimų, 
kurie buvo laikinai okupuoti 
vokiškų grobikų, ir tas išva
davimas iškėlė aikštėn ir kiek
vieną dieną vis daugiau iške
lia nematytą vaizdą visuoti
nio plėšimo, niokojimo, šlykš
taus smurto, pasityčiojimo ir 
masinių žudynių, kur fašistiš
kieji vokiečių okupantai darė 
taikingiems vietiniams gyven- 
tojiams ir savo puolimo metu, 
ir savo okupacijos metu, ir at
sitraukdami. Esantieji Tarybų 
Sąjungos Vyriausybės žinioje 
gausingi dokumentai ir me
džiaga liudija, kad gyventojų 

plėšimas ir alinimas, lydimas 
žvėriško smurto ir masinių žu- 
dynių, yra paplitę visuose ra
jonuose, kurie buvo patekę j 
vokiškų grobikų jungą. Nepa
neigiami faktai liudija, jog 
okupuotų kaimų ir miestų tai
kingų gyventojų plėšimas ir 
kruvinas teroras jų atžvilgiu 
yra ne kokie nors atksirų ne- 
drausmingų karinių dalinių, 
atskiru vokiečiu karininku ir 
kareivių ekscesai, o sudaro 
tam tikra nustatyta sistema, iš 
anksto numatytą ir skatinamą 
ivokiečių vyriausybes ir vokie
čių karo vadovybės, kurie są
moningai ugdo savo kariuome
nėje, karininkų ir kareivių tar
pe, pačius šlykščiuosius, žvė
riškuosius instinktus.

Kiekvienas fašistinės vokie
čių kariuomenės ir jos sąjun
gininkų žingsnis okupuotoje 
tarybinėje teritorijoje Ukrai
noje ir Moldavijoje, Beloru- 
sijoje ir Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje, karelų-suomių te
ritorijoje, rusiškuose rajonuo
se ir srityse neša griovimą ir 
naikini m ą n es u sk a i č i u o j a m ų 
medžiaginių ir kultūrinių mū
sų liaudies vertybių, neša tai
kingiems gyventojams prara
dimą savo turto, įgyto atkak
liu darbu, neša katorginį dar
bą, badą, kruvinas žudynes, 
prieš kurių siaubą nublunka 
baisiausi nusikaltimai, kuriuos 
bet kada yra žinojusi žmoni
jos istorija.

Tarybų Sąjungos Vyriausybė 
ir jos organai veda tikslią į- 
skaitą visų hitlerinės kariuo
menės piktadariškų nusikalti
mų, už .kuriuos pasipiktinusi ta
rybinė liaudis teisingai reika
lauja atpildo ir pasieks jį.

Tarybų Sąjungos Vyriausy
bė laiko savo pareiga pranešti 
visai civilizuotai žmonijai, vi
siems doriems žmonėms visame 
pasaulyje savo pareiškimą apie 
faktus, apibudinančius šiurpius 
nusikaltimus, daromus hitleri
nės kariuomenės prieš taikin
gus gyventojus jos okupuotoje 
Tarybų Sąjungos teritorijoje.

Visur, kur tik vokiškieji gro
bikai žengė į tarybinę terito
riją, jie nešė su savim mūsų 
miestų bei kaimų griovimą ir 
naikinimą. Dešimtys miestų, 
tūkstančiai kaimų lai
kinai okupuotuose TSRS rajo
nuose jų sugriauti arba visiškai 
sudeginti. Užregistruoti gau
singi faktai, kada vokiečių ka
riuomenė plėšikiškai griovė ir 
naikino miestų pastatus, įmo
nes, įrengimus, ištisus kvarta
lus, kaip tai buvo Minske, Kije
ve, Novgorode, Charkove, Ros

tove, Kalinine ir kituose mies
tuose. Tokie miestai, kaip Is
tra, Klinas, Rogačiovas—Mask
vos srities, Epifanė — Tūlos 
srities, Jelnia — Smolensko sri
ties ir eilė kitų, paversti griu
vėsiais. Vokiški grobikai nu
šlavė nuo žemės paviršiaus šim
tus kaimų Ukrainoje ir Belo- 
rusijoje, Maskvos, Leningrado, 
Tūlos ir kitose mūsų krašto 
srityse. Tūlos srityje Dedilovo 
kaime iš 4 998 namų okupantai 
sudegino 960 namų, Kursko sri
tyje Požidajevkos kaime iš 602 
namų sudeginta 554, Maskvos 
srityje Krasnos Polianos rajo
ne Ozerecko .kaime iš 232 na
mų sudeginta 225. To pat rajo
no Kobnieškių kaimas, kuriame 
buvo 123 namai, visiškai sude
gintas. Maskvos srityje Voso- 
kovskio rajone Nekrasino kai
me iš 99 namų sudeginti 85, 
Baklanovo kaime — iš 69 su
deginta 66. Pasitraukdami iš 
kaimų Krasnaja Poliana, Mi- 
šeckoje, Ožerelje, Visokovo — 
Maskvos srityje, vokiečiai iš
skirdavo automatininkus, kurie 
iš butelių su degančiais skys
čiais apipildavo namus ir pa
degdavo juos. Kai gyventojai 
mėgindavo gesinti gaisrus, vo
kiečiai pradėdavo šaudyti iš 
automatų. Iš 80 kiemų Mi- 
šecko kaime teliko 5 namai, iš 
200 .kiemų Ožereljės kaime te
paliko astuoni namai. Visoko
vo iš 76 namų pasiliko 3 na
mai. O už 70 metų valstiečio 
F. K. Grigorjevo žodžius “ne
deginkite mano namo” — se
nis buvo sušaudytas.

šis nusikalsdamai niekšiškas 
mūsų krašto miestu ir kaimu C 4- V
griovimas iškelia aikštėn pa
siutusią hitlerininkų neapykan
tą mūsų .kraštui, tarybinės liau
dies darbui ir pasiekimams, 
tam, kas jau padaryta Tarybų 
Sąjungoje valstiečių darbinin
kų ir inteligentijos gyvenimui 
pagerinti. Bet šie piktadariški 
grobikų nusikaltimai daromi 
visur ir vydomi pagal įsakymą 
iš viršaus. Neseniai paimtame 
netoli nuo Oriolo srities Ver- 
chovjės miesto įsakyme 512-tam 
vokiečių pėstininkų pulkui, pa
sirašytame pulkininko Šitnigo, 
sakoma su neprilygstamu įžū
lumu : “Zona, kuri, priklauso
mai nuo aplinkybių, yra eva- 
kuotina, turi po kariuomenės 
atsitraukimo likti dykuma... 
Tose vietose, kurios turi būti 
visiškai sugriautos, reikia su
deginti visus namus ir tuo tiks
lu pirma prikimšti namus, ypač 
mūrinius, šiaudų, mūrinius pa
status reikia susprogdinti, ypač 
reikia sugriauti esamus rūsius.

Priemonės sukurti sunaikintai Į 
zonai turi būti parengtos ir 
įvykdytos visiškai ir be jokio 
pasigailėjimo.”

Griaudama mūsų miestus ir 
kaimus, vokiečių karo vadovy
bė reikalauja iš savo kariuo
menės sukurti “dykumos zoną“ 
visose tarybinėse vietovėse, iš 
kur Raudonoji Armija sėkmin
gai išvaro grobikus. Tačiau vi
sur, kur okupantai dar tebėra 
mūsų teritorijoj, jie tebedirba 
savo niekšišką darbą, banditiš
kai paversdami gyvenamas vie
tas “dykumos zona.” Jie sprog
dina ir degina gyvenamus na
mus, visuomeninius pastatus, 
fabrikus, gamyklas, mokyklas, 
bibliotekas, ligonines, bažnyčias.

Vokiečių užgrobtose vietose 
taikingieji valstiečiai, nežabotai 
plėšiami ir niokojami. Valstie
čiai netenka savo turto, įgyto 
ištisų dešimtmečių atkakliu 
darbu, netenka namų, gyvulių, 
duonos, drabužių, — viso, iki 
paskutinės grūdų saujos. Dau
geliu atvejų kaimų gyventojai, 
įskaitant senius, moteris ir vai
kus, tuoj po kaimo užėmimo iš
varomi vokiškų okupantų iš sa
vo namų ir jie yra priversti 
glaustis žemėje iškastose duo
bėse, urvuose, miške arbar šiaip 
po atviru dangumi. Okupantai 
dienos metu keliuose nuvelka 
ir nuauna pirmus sutiktus 
žmones, jų tarpe ir vaikus, 
žiauriai žudydami visus, kas 
mėgina protestuoti ar kokiu 
nors būdu priešintis plėšimui.

Raudonosios Armijos išva
duotuose Rostovo srities ir Vo- 
rošilovgrado srities kaimuose, 
Ukrainoje, valstiečiai buvo ne 
vieną kartą plėšiami, kada per 
jų vietovę ėjo vokiečių kariuo
menės daliniai, ir kiekvienas jų

Tarybų Sąjungos karžygiai “kažin kur” pietiniame 
fronte, Sovietų Sąjungoj, muša priešą.

iš naujo kratė, plėšė, degino, 
šaudė už maisto neatidavimą. 
Tas pats buvo ir Maskvos, Ka
linino, Tūlos, Oriolo, Leningra
do ir kitose srityse, iš kurių 
Raudonosios Armijos daliniai 
dabar varo vokiškų grobikų ka
riuomenės likučius.

Pavyzdžiui, Tūlos srityje, 
Maslovo kaime vokiečių kari
ninkai ir kareiviai atėmė iš 
gyventojų visus produktus ir 
pagaliau pasiekė to, kad šita
me kaime kasdien mirdavo ba
du 1—2 žmonės. Tokių vokie
čių okupuotų kaimų sutinkama 
visur. Visur kaimuose vokiškie
ji grobikai atima visus maisto 
išteklius, pjauna gyvulius ir 
paukščius, atima duoną ir ki
tus produktus ir, kaip pasku
tiniai vagiliai, tempia su sa
vim visus namų apyvokos daik
tus, drabužius, baltinius, apa
vą, baldus, vaikų žaislus. Vo- 
rošilovgrado srityje Golubovkos 
kaime vokiečiai papildomai api
plėšė gyventojus, iš kurių jie 
jau buvo anksčiau atėmę visus 
maisto išteklius, atimdami pas
kutines maisto liekanas iš mo
terų ir vaikų, atimdami namų 
apyvokos daiktus, drabužius, 
pagalvius, antklodes, virtuvės 
įrankius, kuriuos tik galima 
buvo nusinešti. Ypatingai pa
plito tokie faktai: Golubovkos 
kaime iš kolchozininkės M. I 
Leščenko, trijų vaikų motinos, 
vokiečiai atėmė vaikiškus marš
kinaičius bei paltus ir visą vai
kams paliktą maistą; tame pat 
kaime vokiečių karininkas ir 
keli kareiviai, įsiveržė į moky
tojos V. I. Matijenko namus, 
paėmė iš jos visus jos drabu
žius ir vaikiškus daiktus, o bal
dus, kurių negalėjo nusinešti, 
sukapojo kirviu. Tūlos srityje 
Prudno kaime vokiečių .karei

viai, įsiveržė į namus, kur buvo 
150 invalidų, atėmė iš jų vi
sus šiltus drabužius ir produk
tus, grąsindami paliegusiems 
žmonėms ginklu; Tūlos srityje 
Kolodeznajos kaime, netrukus 
prieš ji išvadavus Raudon. 
Armijos daliniams, vokiečiai 
gruodžio 7-tą dieną, sušaudė 32 
vyrus ir moteris, esą, už tai, 
kad jie atidavė vokiečiams ne 
visus Šiltus drabužius; Mask
vos srityje Vlasovo kaime vie
na iš kolchozinin.kių, pasiprie
šinusi vokiečiams, kada jie vo
gė kopūstus ir bulves, buvo su
žeista iš automato, o kada su
žeistoji moteris pradėjo šaukti 
ir keikti vokiečius, vadindama 
juos banditais ir plėšikais, vo
kiečiai sušaudė ją iš automa
to, o po to pradėjo šaudyti iš 
automatų susirinkusius kaimo 
gyventojus. Visur vokiečių ka
riuomenė įvedė kruvinų repre
sijų režimą po ta priedanga, 
kad atiduotas ne visas maistas, 
kad atiduoti ne visi šilti dra
bužiai, kad atidavimas drabu
žių ir produktų vyksta nepa
kankamai greitai ir pan. Mėgi
nimai pareikšti vokiečių val
džios organamas skundus prieš 
plėšikus skelbiami kaip “komu
nistinė propaganda,” kaip pri
tarimas tarybų valdžiai ir ve
da prie naujų žudynių.

Vokiškieji grobikai, siekda- 
mi neišleisti iš savo plėšikiškų į 
rankų kolchozinio turto ir kol-į 
chozinių galvijų, pasodino į 
kolchozus savo fašistinius “val
dytojus,” į .kuriuos renkami 
Vokietijoj visokie nešvaraus 
grobio mėgėjai iš hitlerininkų 
partijos tarpo, o kartais ii' 
niekšiški išsigimėliai iš mūsų 
piliečių tarpo. Savo įsakymuo
se vokiečių okupantai įžūliai: 
pareiškia: “Kolchozų žemė, j 
kolchozų turtas tampa vokie
čių kariuomenės nuosavybe.” 
Viename tokių įsakymų, pa
skelbtame liepos mėn. 9-tą I 
dieną, vokiečių karo vadovybė 
įsako: “Per 48-nias valandas 
po šio įsakymo paskelbimo vi
sas buvęs kolchozo turtas, 
esantis pas valstiečius, turi bū 
ti atiduotas atitinkamiems vai 
dytojams. Už 
sušaudymas.” 
šikai banditai 
valstiečiais ir

neįvykdymą — 
Taip godūs plė- 
elgiasi su mūsų 
jų turtu.

Nežabotai plėšiami ir mies
tų gyventojai laikinai vokiečių 
okupuotuose rajonuose. Visur 
jų užgrobtuose miestuose vo
kiečių karininkai ir kareiviai 
įsiverždavo į vietinių darbinin
kų, tarnautojų, inteligentų, se
nelių pensininkų butus ir, su 
nieku nesiskaitydami, nesi- 
bjaurėdami jokia vagyste, gro
bė visą, kas patekdavo į ran
kas, nuo brangių daiktų ligi 
paprastų virtuvės indų. Visas 
šitas grobikų plėšimas lydimas 
kruvinų represijų.

(Bus daugiau)

Aukos Dėl Preso Fondo

Važiuojant į Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo konfe
renciją, kuris įvyko Chicagoj, 
teko surinkti aukų tarpe New 
Yorko, New Jersey, Pennsyl
vania ir Illinois lietuvių preso 
fondui.

Sustojus pas artimus gimi
nes, J. A. Vivetors, kurie už
laiko užeiga ir restoraciją, 100 
Anderson St., N. S. Pitts
burgh. Pa., išbuvom visą sa
vaitę. Todėl galėjome aplan
kyti senus draugus ir su nau
jais susipažinti. Aplankėme 
kaip kuriuos ir lietuvius biz
nierius. Kai kurie paaukavo.

Paul ir Alice Sliekai, kurie 
vadina įstaigą “Paul - Johns” 
aukavo $2.00. Grigaitis $1.00. 
Po 50 centų : S. Karsokiene, 
K. Šimkūnas. A. Pipiras ir J. 
Kazlauskas. Po 25c.: H. Kai
rienė, A. šerbinas, M. čėsnie- 
nė, Mažeika, K. Lukas, J. 
Norkus, Valkauskas, P. Pau
lauskienė, Mikėnas iš Newar- 
ko, Michilas ir Gedeminienė 
iš Chicagos. A. T. Bagdonai iš 
Binghamton aukavo $1. Viso 
surinkta $9.80. Pinigai priduo
ta vietos komitetui.

Visiems aukavusioms širdin
gai ačiū ir atsiprašau, kad 
taip ilgai spaudoj nepaskel
biau, nes tik dabar dar grįžau 
iš Chicagos.

J. K. Navalinskienč.

Aukos Sovietu Sąjungos 
Medikalei Pagelbai

Sovietų Sąjungos pagelbai 
Literatūros Draugijos 20 kuo
pa aukavo iš savo iždo $10, J. 
Kireilis 50c. ir pavieniai asme
nys 50 centų.

Per klaidą nebuvo paskelb
ta drg. J. K. vardas “Laisvėj” 
iš birželio 29 dienos laidos. 
Ton taipgi klaidingai pasaky
ta “Gaidžius” aukavo $1, o 
turėjo būti V. B. Gaidis. Šias 
klaidas pataisome ir draugus 
atsiprašome.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 20 kp. aukų rinkimo komi
sija: •

A. Žemaitienė, «
J. K. Navalinskienč.

AVe cannot have all we want 
if our soldiers and sailors are to 
have all they need.”

•—Franklin D. Roosevelt

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 6-tojo Seimo metu Čikagoje įvykęs bankietas—liepos 22 d., Lietuvių Auditorijoje.
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Šviesa Tamsiame 
Pasaulyje

(Pabaiga)
Klebonas truputį sumišo. Jis galvojo, 

ka čia atsakyti.
—Pikta dvasia keršija, kaimyne. Ker

šija už Petrą, kad jam nepavyko.
— Tai kodėl Dievas nesuvaldo to vel

nio? Juk Jis viską gali? — naiviai klau
sė Daugnora.

— Šiukštu, kaimyne, taip nekalbėk. 
Dar ir pats Dievo koronę gali užsitrauk
ti. — Paskiau švelnesniu balsu pamokė:

— Kaimyne, ne mums suprasti Dievo 
begalinę išmintį. Ne mums.

Gal ir ne mums, — mislijo tą vakarą 
Daugnora, — suprasti viso pasaulio rė
dą. Bet jis taip užsimislijo, kad pamiršo 
ir poterius.

3 <
Atvažiavo daug vokiečių matininkų. 

Žmonės ėmė kalbėti, kad pro miestelį 
vokiečiai vesią geležinkelį. Matininkai 
nubrido klebono laukais ir pradėjo ka
linėti stulpelius. Bet po keletos dienų 
kažkodėl tie patys matininkai ištraukė 
kuolus ir ėmė matuoti kitoje vietoje. 
Tęsė plienines virves, kalė kuolus ir 
stulpelius su vokiškais ženklais. Taip 
matuodami priėjo Daugnoros beržyną, 
per beržyną ir nuėjo miško linkui.

Ir taip tu man nutaikyk išilgai beržy
ną, išilgai tokį liekną ir baltastuome- 
nį.

Iš pradžių Daugnora tik stebėjosi. 
Net apsidžiaugė, kad mašina švilps toli 
pro langus. Bet vieną dieną įvyko bai
sus dalykas. Kuopa belaisvių ir kelios 
dešimtys vokiečių kareivių dulkėtu ke
liu atžygiavo į jo beržyną.

Daugnora žiūrėjo pasilipęs ant tvo
ros, ką ten tie vokiečiai darys.

Nagi pasirodė, kad jie beržus ver
čia. Verčia vieną po kito.

— Negi mano beržyną kirs, — pagal
vojo Daugnora. — Argi pats velnias ir 
apsėdo. — Jis nušoko nuo tvoros ir nu
bėgo pas belaisvius ir vokiečius.

— Čia mano beržai! Ką jūs darote!— 
šaukė Daugnora.

— Ja, ja, barlabacham, marlaba- 
cham — visokiausiais garsais ir balsais 
vozgurojo vokiečiai, o Daugnora nieko 
nesuprato. Jis ėmė stumti nuo beržų vo
kiečius ir mostaguoti rankomis. Pribė
go prie vienos belaisvių poros ir sulai
kė piūklą. 1

Storas vokietis priėjo ir lazdike kir
tęs Daugnorai per žilę suriko:

— Vek!
— Ak tu man, vek, tu kiaulės šmo

te! — koliojosi Daugnora ir nubėgo na
mo.

Jis greit pribėgo prie kūtės pastogės 
ir ėmė raustis. Ilgai pasirausęs, ištrau
kė savo seną, surūdijusį šautuvą, kurį 
buvo paslėpęs nuo vokiečių. Su šautuvė
liu atbėgo į grįčią.

Veronika, pamačiusi vyrą su šautuvu, 
sukliko Dievo vardą ir čiupo už šautu
vo.

— Ar iš proto ,tėvai! Ar iš proto! Ką 
tu sumisilnai daryti?

— Pasitrauk, Vere! Velniai apsėdo 
mano beržyną. Kerta žalčiai nuo pra
džios iki galo. Aš juos pašventinsiu.

Kažkur kamino liukte surado ragą su 
paraku, paskiau ėmė griosti stalčius.

— Vere, kur kukavinis rąžančius
— Tėvai, a tėvai! Kam tau rąžančius 

dabar. Jėzau Marija, ką darai, tėvai?

Daugnora susirado rąžančių ir pra
dėjo darbą.

Jis suardė rožančiaus karolius ir su
pylė į šautuvo vamzdį.

— Tik šitaip į velnius! Jie nieko ne
bijo, ale švento daikto jie pabūgs. Aš 
jiems parodysiu mano beržyną kapoti.

Jis užtaisė šautuvą ir tekinas išdūmė 
į lauką. Paskui jį bėgo Veronika rėkda
ma.

Senis susikūprinęs pabėgėjo kelias de
šimt žingsnių ir pritūpė. Pakėlė šautu
vą prie peties ir iššovė beržyno linkui.

Vokiečiai, išgirdę šūvį, kaip vapsvos 
iš kūlio, taip jie iš beržyno šoko bėgti 
Daugnoros gaudyti.

Daugnora visai nebėgo. Jis buvo įsi
tikinęs, kad vokiečiai nuo jo šūvio dings 
iš beržyno ir todėl stebėjosi, kodėl jie 
bėga pas jį.

Dvejetas stiprių vokiečių sučiupo senį 
Daugnorą. Šautuvas pats išvirto iš jo 
rankų. Storas vokietis dūrė seniui kum- 
ščia į pasmakrį ir tas būtų vietoje su
dribęs, jei kitas vokietis jo nebūtų lai
kęs. .

Suimtą Daugnorą vokiečiai atsivedė 
į jo namus. Dalis ėmė raustis ir kra
tyti visus pakampius, o trejetas saugojo 
Daugnorą, rankoje laikydami nuogus 
revolverius.

Paskiau užvilko jam švarką, uždėjo 
kepurę ir pamiške, paprūde išsivedė į 
miesteli.

Apie Daugnoros suėmimą žinia greit 
pasiekė ir kleboną. Jis nieko nelaukda
mas nubėgo į žandarmeriją ir paprašė, 
kad leistų jam su seniu pasikalbėti. Jis 
tikino vokiečius, kad senis jam esąs ge
rai pažįstamas ir jokių blogų norų prieš 
vokiečius nereiškęs.

Klebonui leido pasikalbėti.
— Kas atsitiko, kaimyne, su tavimi? 

Argi vokiečius sumanei iššaudyti? Iš 
kur šautuvas tokiu metu? Juk žinai, 
kaip už tokius dalykus dabar baudžia.

Senis išsigandęs ir stiklinėmis akimis 
žiūrėdamas i kleboną:

V

— Į velnius šoviau. Ne šratais, o ya- 
žančiaus poteriais. Nugi mano beržyną 
tie velniai baigia nuversti.

Klebonas trauktelėjo pečiais, pakrai
pė galvą ir išėjo.

Per tarnaitę pranešė, kad namiškiai 
Daugnorai atneštų švarius baltinius. 
Veronika ir Elzė atbėgo pas kleboną ir 
verkdamos ėmė maldauti, kad ir jis už
tartų pas vokiečius senį ir jį paliktų.

Klebonas paglostė Veronikos galvą ir 
raminančiai, tyliu balsu, tartum paslap
tį sakydamas, tarė:

— Senis iš proto išėjo. Jis dabar gali 
būti pavojingas visiems. Aš paprašysiu, 
kad jį nugabentų į ligoninę ir ištirtų jo 
protą. Turėkite viltį Aukščiausiajame. 
— Ir jis atleido moteris.

Beržynas nuo vokiškų piūklų retėjo ir 
retėjo. Saulė, kuri iš ryto visuomet įs- 
pringdavo tarp beržų, dabar šliaužė ly
giu dangumi, niekur neužkliūdama. Tik 
pačiuose beržyno pakraštėliuose pasili
ko keletas svyruoklių, tartum priminti, 
kad anksčiau čia būta šaunaus lietuviš
ko beržnyno.

Vokiečiai nuvežė beržus, paraku iš 
žemių išsprogdino kelmus ir geležinke
lio pylimą supylė. Bet Daugnora negrį
žo.

Nebegrįžo jis ir tada, kai iš mūsų že
mės okupantai buvo išvaryti.

Amerikos kariai pratinasi išlipti ant sausžemio manevruose, kurie įvyko Fort 
Bragg, North Carolinoj

Kada karas prasideda, su 
keliais išskyrimais, sutartys 
tarp kariaujančiųjų yra panai
kintos. Viena išimtis yra Ge- 
nevos Sutartis, pagal kurią vi
sų tautų Raudonojo Kryžiaus 
draugystes veikia. Yra faktas, 
kad karo metu Raudonasis 
Kryžius pasireiškia, kaipo “pa
sauline jėga.”

Raudonasis Kryžius šiandien 
pareiškia žmonijos aukščiau
sius idealus. Kur tik yra rei
kalas, kur tik yra nelaimė, kur 
tik nelaimingi šaukiasi pagal
bos, Raud. Kryžius veikia su 
pasiryžimu ir pasišventimu. 
Didžiojo karo tragedijoj jo 
simbolius šviečia tamsiame pa
saulyje, gerbiamas priešo ir 
draugo. Sergantieji ir sužeis
tieji žino jo mielaširdystę, ba
daujanti ir suskurdę pažįsta jo 
priežiūrą. Kaip visų didžiųjų 
dalykų, taip ir Raudonojo 
Kryžiaus pagrindinė idėja yra 
kukli. Gelbėti sergančius ir 
sužeistuosius karo metu, ne
žiūrint kokią uniformą jie dė
vi, kokią vėliavą jie neša. Nei 
tautiniai, nei religiniai socia
liai nesusipratimai įeina į šią 
didelę kovą prieš žmonijos 
kentėjimą.

Tarptaut. Raudonojo Kry
žiaus Komitetas Genevoj pa
laiko pasaulyje pasitikėjimą į 
Raudonąjį Kryžių, kuris buvo 
įsteigtas 1864 m. Po vadovys
te jo narių, visi šveicarai, Rau
donojo Kryžiaus darbas vyk
domas bepartyviai. Jie prižiū
ri, kad valdžios prisilaikytų 
Raud. Kryžiaus sutarčių. Jie 
perduoda komunikacijas tarp 
kariaujančių šalių tautinių 
Raud. Kryžiaus draugysčių. 
Jie gauna ir perduoda val
džioms sąrašus karo belaisvių 
ir civilių internuotų.

Tarptautinio Komiteto dele
gatai lanko stovyklas, kur bc- 

•laisviai ir civiliai laikomi. Jię 
peržiūri dalykus ir kalba pri
vačiai su belaisviais. Jie pri
ima skundus ir bando ištai
syti nesusipratimus, ir pakeis
ti sąlygas taktingais pasiūliji- 
mais vadovybei. Kada reikia, 
Tarptautinis Komitetas duoda 
oficialius “demarches” val
džioms.

Rugsėjo mėn., 1939 m. Ko
mitetas, kaip ir kituose karuo
se, priėmė darbą atgaivinti 
centralę agentūrą apsimainy- 
mui informacijų apie karo be
laisvius. šiandieną su štabu 
Genevoj ši agentūra turi virš 
20 skyrių įvairiuose Šveicari
jos kantonuose, su šimtais dar
bininkų, tūkstančiais savano
rių, tūkstančiais laiškų ir pa
kelių kasdieną, ir milijonus 
belaisvių vardų surašuose.

Sutvarkymas pakelių su 
maistu, drabužiais, knygomis 
ir kitokiais daiktais viso pa
saulio belaisviams yra milži
niškas darbas. Tam tikslui, 
plati transporto ‘organizacija 
buvo įsteigta. Raud. Kryžiaus 
prekybiniai laivai plaukia tar
pe Lisbono ir Viduržemio Jū
rų, uostų. Daugiau, negu 6,000 
prekybinių vagonų išvažiavo iš 
Genevos, veždami daugiau, ne
gu 12,000,000 pakelių. Pake
liai adresuoti žinomiems be
laisviams, giminių arba drau
gų, yra tuoj pristatyti ir re
guliariai išsiuntimai bendram 
išdalinimui tarpe belaisvių yra 
daroma iš Raud. Kryžiaus san
dėlių, laikomų Gienevoj tam 
tikslui.

Kiekvienas karas praplati
na darbą Tarptautinio Komi
teto. Prie originalių pareigų 
— prižiūrėjimo sergančių ir 
karo sužeistųjų — atsirado 
reikalas sudaryti centra.linę 
informacijos agentūrą dėl ka
ro belaisvių. Komitetas keičia 
sužeistuosius kareivius, siun
čia į neutrales valstybes karo 
belaisvius, kurie reikalauja 
pagalbos kituose klimatuose, 
repatrijuoja civilius, evakuo
tus iš karo zonų, jieško tų, ku
rie pasimeta masių judėjime 
karo metu, išdalina maistą, 
drabužius ir medikalius reik
menis civiliams ir t.t.

Atsiekti savo( plačiausią nau
dingumą karo metu, Raud. 
Kryžius turi būti aktyvus ir 
taikos laiku. Įvykinti šį sie
kinį, pagal Amerikos patari
mą, Lyga Raudonojo Kry
žiaus draugysčių buvo įsteigta 
pabaigoje pasaulinio karo. Du 
objektyvai pamatavo šį spren
dimą : pagerinimas viešos svei
katos ir įsteigimas pasekmin
gos pašalpos nelaimėse.

Per Lygą, kuri veikia atski
rai nuo Tarptautinio Komite
to, tautinės Raud. Kryžiaus 
draugystės pasimaino infor
macijas, kurios liečia veikimą 
ir kooperuoja įvairiuose tarp
tautiniuose projektuose, kurie 
nepadengti Tarptautinio Ko
miteto.

Raud. Kryžius sujungė vi
sas šalis, šiandieną jis yra 
ryšys tarp išskirtų tautų. Kiek
vienas įvertina jo principus. 
Valdžios pripažįsta jo sieki
nius; jos bando prisilaikyti ne 
tik sutarties žodžiais, bet dva
sia; ir jų pasitikėjimas į 
Tarptautinį Komitetą, yra pri
pažinimas pasekmingo darbo.

Šiuose faktuose glūdi dide
lė viltis ateityje.

Am. Raudonasis Kryžius.

Jersey City, N. J.
Mirė Antanas Patumsis

Rugpjūčio 9 d. staiga mirė 
Antanas Patumsis. Jo mirtis, 
jo pažįstamus, gimines ir drau
gus sujaudino, turėjo 58 me
tus amžiaus. 7 d. rugpjūčio 
likosi nuvežtas į ligonbutį ir 9 
d. atsisveikino su šiuo pasau
liu.

Draugą Patumsį teko paži
noti per daugelį metų, buvo 
kairaus nusistatymo žmogus, 
netikintis į jokias religines 
dogmas ir buvo karštas dien
raščio “Laisvės” rėmėjas, 
taipgi rėmėjas visų darbinin
kų judėjimo reikalų ir yra 
tankiai aukavęs įvairiems dar
bininkų judėjimo reikalams. 
Bet mirusį palaidojo prieš jo 
gyvo būdamo įsitikinimus, su 
bažnytinėmis apeigomis.

Draugas Antanas Patumsis,

kiek jį pažinojau, laikė užei
gą ir kitą mažos vertės biznį. 
Tačiau neturėdamas biznyje 
pasisekimo, pasitraukė. Esant 
bedarbei ir esant senyvo am
žiaus žmogum, darbas dirbtu
vėje gauti buvo sunku. Netu
rint darbo, išsibaigė jo sutau- 
pos, apleido ir organizacijas, 
prie kurių jisai per daugelį 
metų .priklausė. Apleido Lais
vės Draugiją ir Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
16-tą kuopą. Neturėdamas iš
tekliaus, nustojo skaitęs, pre
numeravęs dienraštį “Laisvę,” 
bet pas draugus nuėjęs visada 
sekdavo, kas yra rašoma 
“Laisvėje.” Reiškia, su dien
raščiu nebuvo visiškai atsisky
ręs.

Jaunesnėse dienose, kuomet 
gyvenimas sekėsi geriau, buvo 
aktyvus veikime žmogus, buvo 
Laisvės Draugijos valdyboje. 
Pas jį atsilankę, kaip iš “Lais
vės” pastogės ar kito miesto 
progresyviai veikėjai, rasdavo 
užuojautą ir auką. Bet senat
vė, bedarbė jį padarė jau ke
letą metų neveikliu. Atsisky
rusiu nuo visų organizacijų, vi
so judėjimo ir uždarbiaudavo 
retkarčiais namų baltinimu. 
Paskutiniais laikais dirbinėjo 
už bartėnderį, kas ir jo gy
venimą sutrumpino ir kaip jo 
giminės ir pažįstami pasakoja, 
turėjo aukštą kraujo spaudi
mą. 4.

Nuo savęs reiškiu jo žmonai 
sūnui ir dukrai jų liūdesio va
landoj užuojautą. O tu, drau
ge Antanai Patumsi, ilsėkis 
Dėdės Šamo žemelėje.

K. Biuras.

Kas Yra Helen Žilinskaite?

Tai Vinco ir Jievos Žilinskų 
dukraitė, kuri, rodos, 5 metai 
atgal užbaigė Franklin. Morell 
High School Irvingtone. Per 
ilgą laiką buvus sietynietė, so
pranas, lošėja-dainininkė. Dir
ba Prudential apdraudos kom
panijoj, kaipo raštininkė. 
Skaisti, draugiška, linksmo bū
do, 23 metų jaunuolė.

Jos jaunasis draugas ame
rikonas, kuris užbaigęs kole
giją, dirbęs taip pat virš mi
nėtos kompanijos raštinėj. 14 
mėnesių atgal, išvyko į Dėdės 
Šamo armiją ir po sunkaus 
mokinimos, šiandien turi jau 
leitenanto laipsnį.

Jaunavedžiai po vakarienės, 
atsisveikinę tėvelius, gimines 
ir draugus išvyko į California 
abu, kur leitenantas Miller 
eis ir toliau savo, kaipo karys, 
pareigas ligi kol išvyks kur ki
tur.

Šiuos žodžius rašantis, lin
ki Aneliutei ir jos gyvenimo 
draugui Miller gražaus, lai
mingo ir ilgo gyvenimo.

Vestuvės buvo gražios, drau
giškos ir smagios, kuriose da
lyvavo per 150 svečių, giminių 
bei draugų iš abiejų pusių.

Albinas.
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Irvington, N. J.
Čia įvyko vestuvės, rugpjū

čio 1 dieną. Susivedė Helen 
Anelė Žilinskaitė su Harold A. 
Miller, leitenantu. Abu iš šios 
apylinkės. Vestuvių ceremoni
ja įvyko St. Leos bažnyčioj, 5 
valandą po pietų. Vaišės įvy
ko tam tikram name, kuris 
tam tyčia įrengtas dėl pana
šių sueigų. Vieta graži, rui
minga ir patogi.

INSURE YOUR HOME 
AGAINST HITLER/ 4

8^/WAR SAVINGS BONOS £> STAMPS

London, rugp. 13. — Ang
lų orlaiviai naktį bombar
davo ne tik Mainzą, vaka
rinėj Vokietijoj, bet ir 
svarbius nacių punktus Bei- 
gijoj ir Holandijoj.
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Philadelphijos Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Paramai

Įvyks Sekmadienį Prieš Labor Day

6 d. Rugsėjo—September 6th
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T rys Dovanos - Prizai prie iš anksto 
parduodamų įžangos tikietų 

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

PIKNIKAS BUS

DEER PARK, N. J

4

K
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GERA ORKESTRĄ GROS ŠOKIAMS
ĮŽANGA 25 CENTAI GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

c

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

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



AnlracL, Rugpjūčio 1$, T942 Penktas Puslapis

SOVIETU KARIUOMENE PASITRAUKĖ IS 
MAIKOPO, BET LAIMĖJO MŪŠIUS 
BRIANSKO IR VORONEŽO SRITYSE r

Sovietų Oficialiai Pranešimai

ponų orlaivių stovyklą Myitkyiną (Burmoj) taip, kad 
neprileidžia priešų orlaivių prie tos stovyklos.

Vienas vidutinis Amerikos bombanešis tiesiog patai
kė bomba į geležinkelio tiltą į pietus nuo Wuntho 
(Burmoj) ir visiškai sunaikino tą tiltą. Kitas viduti
nis mūsų bombanešis numetė kelias bombas ant prie
plaukos įrengimų ir sandėlių Kathoj.

Rugp. 8d. vienas vidutinis Amerikos bombanešis nu
metė kelias bombas ant prieplaukos įrengimų ir san
dėlių Kathoj.

75,000 Newarkiečią
Reikalavo 2-ro Fronto
Newark, N. J. — Praeitą 

šeštadienį čia demonstravo 
75 tūkstančiai žmonių, rei
kalaudami antro fronto 
prieš vokiečius šiemet.

Maskva, rugpj. 17. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas seka:
—Mūsų kariuomenė rugpj. 16 d. vedė mūšius srityse 
į pietų rytus nuo Kletskaja, į šiaurių rytus nuo Kotel- 
nikovo, taip pat srityse Mineralnyje Vody ir Krasno
dar.

Sovietų kariuomenė apleido Maikopo miestą.
Žibalo pramonių įrengimai ir visas gatavas žibalas 

buvo laiku išgabenta, o pačios žibalo įmonės buvo taip 
sugadintos, kad jomis priešai nė kiek negali pasinau
doti.

Apsiriko vokiečių fašistai, kurie tikėjosi, kad užim
dami Maikopą, jie galėsią padidinti savo žibalo sandė
lius kaštais Sovietų.

Jie negavo sovietinio žibalo ir negaus.
Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Per savaitę iki rugpj. 15 d. vokiečiai prarado 369 

orlaivius, o Sovietai tuo tarpu neteko 241-no orlaivio.
Sovietų kariuomenė rugpj. 15 d. įvairiose fronto da

lyse sunaikino bei sužalojo apie 30 vokiečių tankų, su
daužė tam tikrą skaičių geležinkelio traukinių ir nu
skandino jų transporto laivą apie 3,000 tonų.

Į pietų rytus nuo Kletskaja mūsų kariuomenė vedė 
įkaitusius apsigynimo mūšius prieš vokiečius.

Vokiečiai darė kelias atakas sektoriuje, kurį laiko 
“N” pulkas sovietinių pėstininkų. Mūsų kariai pasiti
ko priešus ugnim iš kanuolių ir kulkasvaidžių. Hitleri
ninkai, paaukodami didelį skaičių saviškių, įvarė kylį 
į mūsų apsigynimų linijas.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo “n-tas” Sovietų pės
tininkų dalinys atmušė kelias priešų atakas, paskui 
pats kontr-atakavo ir supliekė pulką rumunų pėstinin
kų. Mes suėmėme daugiau kaip 100 priešų karių ir 
kiekį jų pabūklų.

Krasnodaro srityje (Kaukaze) mūsų kariuomenė at
mušė žiaurias atakas priešų tankų ir motorizuotų pės
tininkų. Viename sektoriuje buvo sunaikinta devyni 
vokiečių tankai, 12 trokų ir penkios kanuoles ir už
mušta virš 300 vokiečiu kareiviu ir oficierių.

Mineralnyje Vody srityje mūsų kariuomenė, spau
džiama skaitlingesnių priešų, pasitraukė į naująš po
zicijas ir tęsė kovą.

Voronežo srityje, vakarinėje Dono upės pakrantėje 
didelės priešų jėgos padarė ataką ir įsiveržė į vieną 
apgyventą vietą. Siaučia atkaklios kautynės gatvėse.

Būrys partizanų kovotojų Leningrado srityje užpuo
lė priešų garnizoną viename kaime, užmušė 55 vokiečių 
kareivius ir du oficierius ir pagrobė jų štabo doku
mentus.

Anglai Norėtu Derėtis Į Priešų Pranešimai apie
Su “Sukalbamais” 

Indėną Vadais
Sovietų Frontą

London, rugpj. 17. — Bu
vęs Anglijos ministeris Ar
thur Greenwood, darbie- 
tis, sakė, kad anglų valdžia 
turėtų eiti į derybas su In
dijos Kongreso Partijos va
dais apie nepriklausomybę 
jų kraštui, jeigu jie sustab
dytų dabartinį indėnų ju
dėjimą prieš Angliją. 
Greenwood, tačiau, išsitarė, 
jog kol bus laimėtas karas, 
negalima būsią duot Indi
jai nepriklausomybės, atsi
žvelgiant į dabartinius kari
nius keblumus.

Bombay, Indija. — An
glų valdžia Indijoj j ieško 
tokių indėnų tautinių vadų, 
su kuriais galima būtų su
sikalbėti kas liečia būsimą 
Indijai nepriklausomybę po 
karo.

London, rugpj. 17.—An
glai nuskandino nacių kari
nės sargybos laivuką.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Detroito Moterų Pažangos 

bo susirinkimas įvyks ketvirtadieni, 
rugpjūčio 20 d., 8 v. v., Draugijų 
Salėje. Kliubo nares stcngkites da
lyvauti, o kurios dar nesate narė
mis, kviečiame ateiti įsirašyti.—M. 
Ginaitiene, Sekr. (193-195)

Kliu-

Nacių radijas pirmadie
nį skelbė, būk jie apvalę 
nuo rusų visą didžiąją Do
no upės alkūnę, Stalingra
do srityje. Bet vokiečiai 
pripažįsta, jog Sovietai te
beveda stiprią ofensyvą 
prieš nacius į šiaurių ir pie
tų vakarus nuo Maskvos.

Naciai sako, kad jie nu
skandinę du sovietinius 
transporto laivus Judo jo j 
Jūroj. Jie pasakoja, kad at- 
mušę smarkias raudonar
miečių atakas į rytus nuo 
Viazmos ir arti Rževo. Vo
kiečiai giriasi, būk vien 
Rževo, srityje jie sunaikinę 
71-na Sovietu tanka. €> €• C-

Indijos Mahometonai 
Reikalauja Teisią

Maskva, rugpj. 16. — šiandieninis Sovietų praneši
mas, tarp kitko, sakė:

Voronežo srityje sovietinė kariuomenė žygiavo pir
myn, užmušdama apie 1,200 vokiečių; vakariniame šo
ne Dono upės tapo užmušta keli šimtai vengrų.

Briansko fronte sovietinės jėgos, kontr-atakuoda- 
mos, išmušė priešus iš vienos apgyventos vietos.

Tik pusė karių teliko 541-me ir 542-me vokiečių pės
tininkų pulkuose. Todėl iš tų dviejų pulkų likučių jie 
sudarė tik vieną pulką.

Sovietiniai lakūnai sunaikino apie 20 vokiečių tan
kų ir 8 kanuoles.

Rombiniai vokiečių orlaiviai mėgino prasiveržt bom- 
barduot Murmanską, bet tapo išblaškyti. Keturi jų 
orlaiviai buvo nušauti žemyn.

Vokiečiai buvo pasiuntę savo baudžiamąją ekspedi
ciją — 2,000 karių, 10 tankų, du šarvuotus automobi
lius ir grupę orlaivių — prieš partizanus Leningrado 
srityje. Bet sovietiniai patriotai parodė nepaprastą 
atkaklumą ir sunaikino šešis vokiečių tankus ir užmu
šė apie 500 priešų.

AMERIKOS ORLAIVIU ŽYGIAI PRIEŠ 
VOKIEČIUS ŠIAURINĖJ FRANCI JOJ

Oficialiai Amerikos Pranešimai
London. — Čionaitinis Jungtinių Valstijų štabas iš

leido tokį pranešimą rugpj. 16 d.:
Jungtinių Valstijų armijos lėktuvai kovotojai drauge 

su kanadiečių-anglų lėktuvais atakavo vokiečius šiau
rinėje Francijoje per 24 valandas.

Jungtinių Valstijų armijos lėktuvai veikė išvien su 
Anglijos lėtuvais, gindami saviškius laivus.

Amerikos armijos lėktuvai kartu su anglų lėktu
vais taipgi atakavo vokiečių orlaivius.

Australija, Rugpj. 16. — Vidutiniai talkininkų bom- 
banešiai atakavo japonų kariuomenę, pastatus, kelius 
ir kitus įrengimus pietiniai rytiniame Timor salos pa
jūryje; bombomis padegė įvairius pastatus.

Kokoda, New Guinea. — Japonai tebedaro spaudi
mą prieš priekines talkininkų pozicijas Kokodos srityj.

AMERIKOS LAKŪNAI SUDAUŽĖ DU JAPONŲ 
TILTUS BURMOJE

NEW DELHI, Indija, rugp. 14.— čionaitinis Ame
rikos armijos orlaivių štabas pranešė, kas seka:

Amerikiečių lakūnai ir toliau sėkmingai atakuoja ja-

■

PHILADELPHIA, PA.
Liet. Moterų Kliubo susirinkimas 

jvyks rugpjūčio 20 d., 8 v. v., 735 
Fairmount Ave. * Dalyvaukite visos 
susirinkime ir naujų narių atsives
kite. — P. Walant. (193-195)

WORCESTER, MASS.
LDS 57 kp. susirinkimas jvyks 

rugpjūčio 20 d., 29 Endicott St., 7 
vai. vakaro. Malonėkite dalyvauti. 
— D. Lukiane, fin. sekr. (193-195)

WATERBURY, CONN.
Pranešame Waterburio Lietuvių 

Šviesos Draugijos nariams ir sim- 
patikams, kad šios draugijos reng
tasis piknikas rugp. (Aug.) 9 d., iš 
priežasties lietaus neįvyko. Likosi 
perkeltas į rugp. (Aug.) 23 d., Lie
tuvių Parke, Waterbury, Conn., 
pradžia 1 vai. po pietų. Kurie turite 
bilietus įsigiję dėl 9-tos, tai tie bi
lietai bus geri ant Aug. 23 d. Kvie
čiame skaitlingai dalyvauti šiame 
piknike, nes rengėjai rūpinasi pada
ryti jį įdomiu. — Komisija.

(193-196)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tcl. TRiangle 5-8622

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tcl. EVergreen 8-7179

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Bombay, Indija. — Mo
hammed Ali Jinnah, pirmi
ninkas Indijos Mahometonų 
Sąryšio, pareiškė, kad jis 
pritartų tuo jautimam įstei
gimui laikinos tautinės val
džios Indijoj, bendradar
biaujant visoms indėnų par
tijoms. Bet jis įspėjo, kad 
Anglija neturėtų duot nuo
laidų vien indusams, atsto
vaujamiems Kongreso Par
tijos. Sako, Indijoj yra 80 
milionų mahometonų, ir jei
gu Anglija juos skriaustų, 
tai, girdi, jie kovotų prieš 
anglus.

Washington. — Neoficia
liai pranešama, kad jeigu 
Indijos žmonių atstovai ir 
Anglijos valdžia įkasytų, 
tai Amerikos vyriausybė 
sutiktų tarpininkaut kaipo 
taikytoja indėnų su anglais.

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
Cukrinės Ligos (Diabetes)   85c 
Palangos Trajanka, stambios ša

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

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 baimės, su

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

slaptybės, 
prirengia 
mavimas, 
tautų ir 
puslapių

Apie dangų, saulę,

kaip jie mirusius 
pašarvojimui, balsa- 

papročiai visokių 
deginimai kūnų, 300

............ $1.25
mėnesį ir

žvaigždes .................................  10c
Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai- 

ninkų .....................................
Kantri Alena .............................
Pranašavimai Mikaldos ............
Marių Duktė .............................
Duktė Pūstynėse ......................
Savizrolas, juokingi skaitymai :
Neužmokamas žiedas ..............  :
Gudrus Piemenėlis ....... .’............ :
Velniškas Tiltas per Nemuną, 

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

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

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

daryt sūriai .............................. 25c
Kapitonas Velnias, gražūs 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
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

Worcester, Mass.
Mano Kovos su Žmonių 

Kenksmingais Papročiais
Nuo pat mažiutėlio buvau 

katalikų tikyboj išauklėtas ir 
įtikintas, kad tiktai vienas ka
talikų Dievas yra geras, o vi
sos kitos tikėjimų sektos, tai 
Dievo neregės ir po mirties jos 
turės atkentėti.

Man atvykus į Ameriką, 
čia radau laisvą šalį ir laisvą 
literatūrą, tai ir gavau pa
traukimą prie skaitymo laik
raščių ir knygų. Skaičiau dau
giausiai iš Chicagos Alšiausko 
spaustuvės išleistas, varčiau 
jas lapas po lapo, ypatingai 
atydžiai skaičiau “Tikėjimų 
Istorija” ir astronomijos moks
lo knygas. Tos knygos man ir 
atidarė akis, kad tikėjimas į 
Dievą, tai yra pačių žmonių iš
galvotas dalykas. Pradėjus 
man laisvai protauti, jau ne
bereikėjo daugiau į dešrą žiū
rint ir sausą duoną valgyti, 
taipgi maldoms veltui laiką 
eikvoti, o savo sunkiai uždirb
tais centais kunigus šerti. Ir 
ūmai mano gyvenimas pasida
rė lengvesnis.

Taipgi, iš pat savo jaunys
tės dienų buvau labai įpratęs 
tabaką rūkyti, rodėsi, kad be 
rūkymo jau ir gyventi negali
ma. Bet per skaitymą gavau 
supratimą, kad rūkymas yra 
nuodingas žmogui, nereikalin
gas ir kenksmingas. Mečiau 
rūkęs ir palikau daug sveikos-

nis. Mano drabužiai daugiau 
medvokė tabaku, taipgi ir 
kambariai turi švarų orą, o ir 
išlaidų bereikalingų nėra ir 
dabar džiaugiuosi, kad rūky
mą pamečiau.

Kiek supratau, tiek dirbau 
darbininkiškam judėjimui per 
40 metų, kad kiek galima pa
lengvinus darbo žmonių gyve
nimą, bet atrodo, kad darbi
ninkų gerovės gadynę man 
neteks matyti, kaip jau dau
geliui mano vienminčių nete
ko.

Mane jau užpuolė “genero
las” dusulys atakuoti. Iš tos 
priežasties esu priverstas nuo 
susirinkimų susilaikyti ir na
mie sėdėti, nuo savo draugų 
atsiskirti, nes kada jis prade
da atakuoti, tai mano gyveni
mo draugė turi po oda įleisti 
tam tikrų gyduolių ir tada ant 
poros valandų turiu atsigulti, 
pasilsėti ir tuo laiku pasiskai
tyti brošiūrų ar laikraščių. 
Taip mano gyvenimo kovos ir 
baigiasi.

i

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei- 
ir

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

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

r

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių ..
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuveft

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

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

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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

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

anglių pristatymas į miestus

H. Stankus.

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

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai Ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai
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Šeštas Puslapis

Noh Wk(k>W6Mc/7iiihH
Perkūnėlis Vėl Savo
Triksus Išdarinėjo

Per visą pereitą savaitę veik

Išgirskite L Prūseikos 
Prakalbą Apie Karą!

šių dienų įvykiai karo fronte iškelia daugybę naujų klau
simų, i kuriuos visi jieškome atsakymo. Juos išsiaiškinti pa
gelbsti diskusijos, gera prelekcija ar prakalba per geografi
nės, politinės ir karo jėgų padėties žinovą. Tokiu žinovu yra 
Leonus Prūseika, Chicagos lietuvių dienraščio Vilnies redak
torius, daugelio knygų autorius, žymusis lietuviu žurnalistas 
ir prakalbininkas.

Tai Buvo Žmonių Laimėjimas, 
Pareiškė Marcantonio

kasdieną lietuje ir sutroj bu
vus, broo k lynieciai-newyork ie
čiai laukėj sekmadienio ir gied
ros, kaip išganymo, kad išeiti 
į laukus, atsikvėpti lengviau. 
Bet jau anksti rytą sekmadie-

Leonas Prūseika pasakys prakalba Brooklyn© lietuvių (Liet. 
Literatūros Draugijos 1-mos kuopos) rengiamame masiniame 
susirinkime antradienio vakarą (šį vakarą), rugpjūčio 18-tą, 
Piliečių Kliubo salėj, 280 Union Avė., Brooklyne. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga nemokama. Visi kviečiami atsilankyti.

Ateikite išgirsti svečio kalbėtojo aiškinimą svarbiausių, vė
liausių pasaulinių įvykių ir su juomi pasimatyti. Šios bus vie
nintelės jo prakalbos Brooklyne, kadangi yra alvykęs tik ke- 
letai dienų. Praneškite apie prakalbas ir kitiems, kurie šio 
pranešimo nebus matę. Komisija.

Jono Ormano Išleistuves 
į Kariuomenę

Jau buvo paskelbta, kad j resyvę visuomenę dalyvauti 
žymu^ lietuviu .jaunimo veikė-!-name parengime.
jas Jonas Ormanas greitu lai- Tai bus paskutinė proga pa
ku išvyks į kariuomenę. Ta sikalbėti su Jonu, paspausti 
proga LDS Nacionalis Jauni-i.jam ranką, ir palinkėti jam 
mo Komitetas rengia draugui' geriausios laimės. Jis išvyksta 
Ormanui išeistuviu vakarėlį. Į kariauti už mūsų visų reika- 
Parengimas įvyks ketvirtadie- lūs, už žmonijos laisvę ir de
nio vakare, rugpjūčio 20 d., Į mokratiją. Tad visi laikykime 
Laisvės salėj, aštuntą valandai sau už pareigą dalyvauti šio- 
vakare. Rengėjai kviečia visus j se Jono Ormano išleistuvėse.
LDS narius, visus Jono drau-j Taipgi bus užkandžių ir gė- 
gus ir pažįstamus, ir abelnąįrimų. Įžanga veltui.
Brooklyno ir apylinkės prog- —Komitetas.

MATYKITE JUDI “MOSCOW STRIKES BACK”

Į Marcantonio nominacijas 
buvo atkreiptos akys ne vien 
tik viso miesto gyventojų, bet 
ir visos šalies. Apie jo laimėji
mą New York o apskričio Dar
bo Partijos Komiteto viršinin
kai Eugene P. Connolly ir 
Morris Watson teisingai pasa
kė, jog Marcantonio laimėji
mas parodo, kad žmonės re
mia jo veikimą kongrese: “už 
antra frontą dabar ir už vie
ningumą Amerikos žmonių rė
mime prezidento karo laimė
jimo politikos.”

Marcantonio yra miesto is
torijoj pirmas toks kandidatas 
nacionalėn įstaigon, kuris ga
vo visų trijų didžiųjų partijų 
nominaciją—darbiečių, repub- 
likonų ir demokratų. Jeigu ne-

Daugiau Auloj Ambu- 
lanso Nupirkimui

Literatūros Draugijos 1 kp. 
aukavo ambulanso nupirkimui 
$5. Ant blankos No. 4 dar 
gauta tam tikslui aukų nuo 
sekamų žmonių.

Po $1 aukavo: P. šoloms- 
kas, M. Dobinis, Agnės Paikie- 
nė, F. Vaitkus ir V. Kazlaus
kas.

John Birshton iš New Yorko 
miesto* per P. šolomską $1.

Visiems aukavusiems širdin
gai ačiū. D. M. š.

Scena iš judžio “Maskva Smogė Atgal,” dabar rodomo 
Globe Teatre, Broadway ir 46th St., New Yorke.

Ant LDS 1 kuopos blankos 
per A. Balčiūną, apart pirmiau 
skelbtų, dar aukojo sekami:

M. Ballas $2. Jack Malkin 
$1. Viso pei’ A. Balčiūną lig 
šiol sukelta $54.05.

LDS-eris.

Globe Teatre, ant Broad-E- 
way ir 46th gatvių, New Yor
ke, dabar yra rodomas judis 
“Moscow Strikes Back” (Mas-

Iš LLD1 Kuopos
Susirinkimo

kva Smogia Atgal). Tai nėra 
taip suvaidintas judis, bet virš 
100 paveikslų traukėjų nu
traukti paveikslai karo fron
te, veik išimtinai pereitų metų 
pabaigoj ir šių metų pradžioj, 
kada žiauriausi mūšiai ėjo 
prie Maskvos.

Kaip žinome, Hitleris ir jo 
razbaininkų šaika siekė paim
ti Maskvą ir jau veik skaitė 
ją paimta. Jis buvo prieš 
Maskvą sutraukęs baisybę tan
kų, lėktuvų ir 85-kias divizi
jas savo geriausios armijos.

Bet Raudonoji Armija, va
dovystėj Stalino, į niekus pa
vertė tas fašistų pastangas. 
Judžiuose matysite, kaip Rau
donoji Armija paruošė savo 
jėgas ir kirto tam niekšiškam 
priešui smūgį atgal.

Judžiai aiškiausiai parodo 
kalnus primuštų vokiečių tan
kų, sunkvežimių, nacių. Jie 
parodo, šimtus ir tūkstančius 
civilių žmonių nukankintų, su
šaudytų, pakartų ir sudegintų 
per žvėris fašistus! Jie paro
do, kaip žmonės su džiaugsmu 
pasitinka išlaisvintoją Raudo
nąją Armiją.

Paveikslų turinį anglų kal
boj aiškina Amerikos garsusis 
artistas Edw. G. Robinson. 
Taipgi yra ir angliški užrašai 
prieš kiekvieną naują kovų 
perijodą. Matykite.

Buvęs.

Įvykęs pereitą ketvirtadienį 
susirinkimas buvo vidutinis 
dėl lietingo oro. Įsirašė du 
nauji nariai. Tas rodo, kad 
kuopa gyvuoja neblogai (pa
gal narių skaičių).

Delegatas ambulansui pirkti 
konferencijon D. M. šoloms- 
kas raportavo, kad lietuviai 
jau sukėlė daugiau tūkstančio 
dolerių. Vieną tūkstantį per
davė Amerikos Raudonajam 
Kryžiui kaipo rankpinigius už 
ambulansą, o likusi suma, 500 
dol. su virš, dar prisieis sukel
ti aukomis.

K. Petrikienė, ambulansui 
pirkti komiteto narė, pranešė, 
kad prieš pabaigą šio mėnesio 
ambulansas bus parvežtas į 
Williamsburga ir ant jo užra
šyta Brooklyno lietuvių orga
nizacijų vardas. Rugpjūčio 30, 
iškilmingose ceremonijose prie 
Lituanica Aikštės, ambulansas 
bus perduotas Raudonajam 
Kryžiui.

1 Kp. Korespondentas.

NAVIKIENĘ LAIDOS 
ŠIANDIEN \

Jievos Navikienės kūnas 
bus išlydėtas iš Bieliausko 
šermenines antradienį, rug
pjūčio 18-tą, 2 vai. po pie
tų, j Alyvų Kalnelio kapi
nes. Prie kapo atsisveikini
mo kalbą pasakys R. Miza- 
ra, “Laisves” redaktorius. 
Draugai ir pažįstami prašo
mi dalyvauti laidotuvėse.

Mykolas Liepa Jau Par
davė 27 Karo Bonus

Mūsų krašto karinės pastan
gos galima visaip ir visur stip
rinti. Svarbiausias būdas ir 
priemonės—pirkimas karinių 
štampų bei bonų.

Štai imkim. Mykolą Liepą,— 
brooklynietį savininką resto
rano ir saliūno.

Jis kas savaitę mažiausiai 
vieną karinį boną parduoda; 
parduoda ne tiesioginiai vie
nam kuriam žmogui, bet par
duoda leisdamas išlaimėjimui. 
Dalykas paprastas: Liepa pa- 
akstina kostumerius sudėti po 
tam tikrą pinigų sumą ir pas
kui traukti numerius. Kuris iš
traukia giliukingiausį numerį, 
to esti karinis bonas.

Iš viso iki šiol Mykolas Lie
pa jau pardavė 27-nis karinius 
bonus!

Bet tai ne viskas! Rep.

priklausomo kandidato neiš- 
statys, jis būtų vieninteliu 
kandidatu į kongresmanus iš 
20-to distrikto.

Sveikinamas su laimėjimu 
susirinkusių savo rėmėjų iš vi
sų trijų partijų, Marcantonio 
pareiškė :

“Tai yra žmonių rinkimai 
laimėjimui žmoni’; karo.”

Marcantonio laimėjimas lai
koma labai svarbiu ir pastan
gose apvienyti Darbo Partiją. 
Jis yra pats žymiausis iš vie
ningumo šalininkų ir atkarto- 
tinai šaukė taip vadinamus 
dešiniuosius vienytis. Kai ku
rie, kaip pavyzdin, Queens 
darbiečiai paklausė, išstatė 
vieningą sleitą. Kitur neklau
sė raginimų vienytis ir pralai
mėjo.

Apart pirmesnių pareiškimų 
ir raginimų, paskiausią dieną 
prieš nominacijas, Marcanto
nio, Darbo Partijos New Yor
ko Apskričio Komiteto pirmi
ninkas. pareiškime sakė:

“Progresyvių slcitai yra at
sidavę vieningai partijai, o ne 
perdavimui kontrolės bent ku
riai atskirai grupei—dešinių
jų, kairiųjų, centrinių ar as
meniškų.”

“Tie žmones,” toliau sakė 
jis, “kurie siekia laimėjimo 
padalinimu Amerikos Darbo 
Partiios yra pasmerkti nusivy
limui.”

Atrodo, kad taip ir atsitiko, 
kadangi didelėj didžiumoj tų 
distriktų, kuriuose dešinieji; 
šiaušėsi prieš sudarymą bend
ru sleitų, jie prakišo nomina
cijas, nominuota kairiųjų šlei
fo žmones. ’Savo balsavimu 
žmonės parodę, kad jie nepa
kenčia skaldytojiškos politi
kos. Apie tai, kur katrie lai
mėjo ar pralaimėjo, rasite ki
toje vietoje. Gi už Marcanto
nio balsu buvo:

Darbiečių 2,049 b., už opo
nentą Mucciolo 234 b.

Demokratų 5,247 m., už 
oponentą Ricca 2,529 b.

Republikonų 2,784 b., už 
oponentą Mucciolo 291 b.

nį po pagalve lendą varpų, 
gatvekarių ir kiti balsai-garsai 
rodė, kad oras perpildytas 
drėgme ir kad tik valandų 
klausimas, kol ji pradės savo 
kelionę žemyn.

Neilgai reikėjo laukti, kai 
vienur kitur pakrapijo leng
vas lietutis. Bet laukta popie
čio su viltimi, kad išsigiedrys. 
Ankstybu popiečiu Coney 
Islande jau buvo apie 500,000 
maudymosi mėgėjų. Tolygiai 
privažiavo daug ir kituose pa
jūriuose ir parkuose. Bet apie 
4 vai. pasisuko žaibų-griausti- 
nio audra su stipriu vėju ir iš
vaikė žmones namo.

žaibai ir lietūs savo aktą 
pakartojo dar kelis syk per 
dieną ir naktį.

Laike audros Patrick O’Gra
dy, 1249 Amsterdam Ave., 
N. Y., ir jo du vaikai, John, 11 
m. ir Virginia, 9 m., prigėrė, 
jų motorinei valčiai sugedus 
Hudson Upėj, šimtus audros 
užtiktų ir bėdon pakliuvusių 
pajūriuose išgelbėjo gyvasties 
sargai. Taipgi paskuboj bėgti 
nuo audros pasimetė su tėvais 
kelios dešimt vaikų. Lietūs vėl 
buvo užplukdę daug kelių ir 
skiepų. Vėsula išraustė nema
žai medžių.

1,500 žmonių išėjo iš 15-kos 
stubų ant University Avenue, 
Bronx, 15-kai minučių pereitą 
sekmadienį pratimuose iš- 
kraustymų laike atakų iš oro.

* LIETUVIŠKA * 

U Ž E I G A
Itheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokiu
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERŲ 

ATYDAI!
Apšviętos Kliubo ir mezgėjų su

sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, rugpjūčio 20-tą, 419 Lori
mer St. Prašome pribūti anksti, 7 
v. v., kad spėtume aptarti ambu- 
lanso, mezgimo ir kitus skubius rei
kalus, nes vėliau tą patį vakarą bus 
Jono Ormano išleistuvės. Kviečiame 
ir ne nares. — Valdyba. (193-195)

RICHMOND HILL—EAST 
NEW YORK, N. Y.

Trečiadienį, 19 d.‘ rugpjūčio 8 vai. 
vak., Buzelio patalpoj, kampas Cres-. 
cent St. ir Atlantic Ave., įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai, kurie tik galite, malonėkite at
silankyti, nes turime svarbių daly
kų, kuriuos reikės būtinai išrišti. 
(192-194) V. Paukštys.

PRANEŠIMAI
Lietuvių Literatūros Draugijos 

55 kuopa rengia šaunų bankietą, 
šeštadienį, spalio (Oct.) 24 d., Vai- 
ginio-Šapalo salėje, 147 Thames St., 
Brooklyn, N. Y.

Prašome kitų draugijų tą dieną 
nieko nerengti ir kviečiame daly
vauti mūsų bankiete. įžanga $1.50. 
Visokių gėrimų ir valgių bus gau
siai. — J. Steponaitis.

(193-195)

Antrad., Rugpjūčio 18, 1942

Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

Tai Bent Meilė!
Du buvę kadaise geri “fron

tai,” Frank Ottaviano ir Peter 
Brucato, aną dieną atsidūrė 
Brooklyno teisme už tai, kad 
jiedu rugpjūčio 4-tą buvo už
tikti viens kitą besivejant ap
link mašiną ir šaudant.

—Kame priežastis? — kvo
tė teisėjas.

Kaltinamieji žvalgėsi viens 
į kitą ir tylėjo. Jauna ,graži

advokate .supratus padėtį, už 
juos abu atsakė:

—Labai graži ponia, gerbia
masis. Jiedu atsisako viens ki
tą kaltinti, — toliau dadėjb 
advokatė. Tai išgirdęs teisėjas 
kaltinimą užpuolime išmetė, o 
du karštos meilės jaunikaičiai, 
vienas 54 metų, kitas 49-nių, 
pasisveikino, žadėdami būti 
draugais — bent lig kito kar
to.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

PIRMAS RODYMAS AMERIKOJ
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

Broadway arti 46th St., 
New York

(ATVftDINTAS ORAS)

GLOBE THEATRE
<♦>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & CRUM
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkintx

>

<♦>

<f>

a

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
l7-[aw«l Precldon move- 
m«nf .... $33.75

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold cate, 
17-jewel Prechion move- 
mani .... $42.50

nothing unsaid

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

Krautuvėje yra 
didelis pasirin
kimas 1 a i kro- 
džių, 1 a ik rodė 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a b rinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
lutns reikalin
ga.
DAIKTAIS IR 

KAINOMIS
VERI-THIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled caie with 

Guildite back. 15 jewel.. $29.7$

BOSITE 
PATENKINTI

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST,, BROOKLYN,, N. Y.
DŽIULFJRIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovano*

MMM

I' ' Į ’ '''ii'f.ii'tYr 1'1'1 ‘A-’ 1 ' i. ,’>i 

1

<♦>

adresa8

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givuds

Geriausias Alus Brooklyne

Lietuvių Rakandui Krautuve

<♦>

>

»

<f>

>

<♦>

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
IftVMVMVMVflftVlVnilUlV/IW

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja 
AKIS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

Pritaiko
AKINIUS

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

gerais patyrimais ir su 
akis, išrašome receptus,

* 'to'-
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