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Nusileidimo.
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Reikia saugotis tūlų elemen
tų. Reikia nuo jų bėgti, arba 
juos vyti laukan.

Tokiais ' elementais aiškiai 
pasirodo “Vienybės” redakto
rius Tysliava ir “Naujosios 
Gadynės” redaktorius Stilso- 
nas.

Štai skaitau korespondenci
ją iš Philadelphijos apie “Vie
nybės” pikniką, kuris įvyko 
rųgpj. 23 dieną. Ten kalbėjo 
paminėti gaivalai. Aišku, jiel 
taip kalbėjo, jog žmonės bu
vo kurstomi prieš Sovietų Są- Į 
jungą, Amerikos talkininkę,! 
pačios sunkiausios šio karo i 
naštos nešėją.

“Po tų prakalbų,” rašo mū
sų korespondentas, “iškilo 
karštos diskusijos, ką tik ne
prieita prie muštynių. Vieni 
gina Rusiją, o kiti Hitlerį ir jo 
sistemą.”

Pasirodo du dalykai. Vie
nas, kad visgi Stilsonui ir Tys- 
liavai nepavyko užnuodinti 
naciška propaganda visus 
savo pasekėjus. Visgi atsira
do tokių net jų sueigoje, ku
rie išėjo atvirai ir apgynė So
vietų Sąjungą.

Antras, tas parodo, kaip pa
vojinga yra Stilsono ir Tyslia- 
vos pro-naciška propaganda, 
kaip sugadinti, užnuodinti yra 
kai kurie jų pasekėjai, jų laik
raščių skaitytojai, jų prakalbų 
klausytojai. Taip užnuodinti, 
taip sugadinti, jog net šian
dien drįsta viešai, atvirai, be
gėdiškai ginti Hitlerį ir jo sis
temą !

Rugpjūčio 25 dieną New 
Yorko svetimkalbinįų - nean- 
gliškų laikraščių redaktorių iri 
leidėjų susirinkime kalbėjo 
Karinės Informacijos Ofiso 
Svetimkalbinio Skyriaus vedė
jas ponas Alan Cranston.

Skaičiau jo prakalbą. Jinai 
telpa “Laisvėje.” Skaitykite vi
si. Persiimkite tos prakalbos 
dvasia. >

Cranston kalbėjo draugiš
kai, nuoširdžiai, gero linkėda
mas mūsų šaliai ir svetimkal- 
binei, ateivių spaudai.

Matysite, jis kaip tik ir per
sergėjo prieš tokius Stilsonus 
ir Tysliavas, kurie vienoj ar 
kitoj formoj veda pro-nacišką 
propagandą, nuodija savo 
skaitytojus, kenkia Amerikos 
ir visų Jungtinių Tautų karo 
pastangoms.

Cranstonas ragino tuojau 
apvalyti visus redakcijų šta
bus nuo pro-naciškų elementų. 
Jeigu to nepadarysią patys 
laikraščių leidėjai, tai valdžia 
turėsianti įsimaišyti ir padary
ti tvarką.

Taip, žinoma, ir bus, jeigu 
dar ilgiau tokie Stilsonai ir 
Tysliavos redaguos laikraš
čius, trankysis po lietuvių ko
lonijas ir nuodins žmonių pro
tą savo prakalbomis, auklės 
tokius sutvėrimus, kurie šian
dien drįsta ginti Hitlerį ir jo 
sistemą.

Lietuviai ir visi ateiviai pa
tys turi susivaldyti ir sutvar
kyti. Patys turi apvalyti sa
vo laikraščius ir visas įstaigas 
nuo tokių Tysliavų, Stilsonų, 
Michelsonų ir Grigaičių.

“Laisvėje” buvo rašyta, kad 
Lietuvoje kvislinginiai elemen
tai dirba Hitleriui, yra priešai 
Jungtinių Tautų. Tuos parsi
davėlius, niekšus reikia pa
smerkti.

Bet vietoj to, už tuos par
sidavėlius ir niekšus Chicagos 
menševikų redaktorius Grigai
tis savo “Naujienose” (rugpj. 
27 d.) pasmerkia ir prakeikia 
Sovietų Sąjungą, Amerikos 

(Tąsa 5-tam puslapyj)
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SOVIETŲ ORLAIVIAI UŽ
KŪRĖ 91-NĄ GAISRĄ 

VOKIETIJOS MIESTUOSE

NACIAI SUŠAUDĖ 
DAR 4 ŠIMTUS 

LIETUVIŲ
Visi Sovietų Bombanešiai Sugrįžo j Savo Stovyklas

London. — Didieji bom
biniai Sovietų orlaiviai, nu- 
skrisdami iki tūkstančio 
mylių nuo Maskvos iki Ber
lyno, smarkiai ir ilgai bom
bardavo Karaliaučių, Dan- 
zigą, Stettiną, Berlyną ti
kėlis kitus Vokietijos mies
tus, kaip paskelbė Maskvos 
radijas rugp. 30 d. Tuose 
miestuose jie sukėlė bent 
91-ną gaisrą ir eilę sprogi
mų.

Sovietų radijas įspėjo vo
kiečius, kad galingos talki
ninkų atakos iš oro neduos 
naciams ramybės per ilgą- Berlyne užkūrė 48 gaisrus ...» ..» - • ZA • YT" 1*sias ateinančios žiemos nak
tis.

(Berlyno radijas pripaži
no, kad sovietiniai lakūnai 
mėtė gaisrines ir sprogsta
mąsias bombas pakraštinė
se Berlyno dalyse ir kitur 
rytinėje ir vidurinėje Vo
kietijoje. Vokiečiai sako,

Raudonoji Armija Atre
mia Nacių Šturmus Sta

lingrado Fronte
* r

Maskva, rugp. 31. —Vi- 
dudieninis Sovietų praneši
mas teigia, jog raudonar
miečiai sulaiko hitlerinin
kus visuose sektoriuose Sta
lingrado fronto, nežiūrint, 
kad naciai su naujais šim
tais orlaivių smigikų ir tan
kų šturmuoja sovietines li
nija.

(Nacių radijas, be jokio 
patvirtinimo iš niekur, pa
sakojo, būk iš pietų pusės 
jie esą jau tik už 15 mylių 
nuo Stalingrado. Tai yra 
priešo propagandos pagy
ras.)

Sovietiniai Matininkai 
Nuskandino Dar 
Penkis Nacių Laivus

Maskva. — Sovietų sub
marine komandierius Ivan 
Lunin nuskandino dar du 
vokiečių sargybos laivus ir 
vieną minų graibyto ją. Pra
eitą mėnesį Lunino subma- 
rinas torpedavo ir sužalojo 
vokiečių karo didlaivį “Tir- 
pitzą.”

Kapitonas Bedajev nu
skandino du vokiečių tran
sporto laivus su kariais ir 
reikmenimis.

Šiaurinio Sovietų laivyno 
admirolas komandierius už 
tai iškėlė bankietą Luninui 
ir Bedajevui.

Amerikos Lakūnai Nai
kino Japonu Bazes

Chungking, Chinija, rugp. 
31. — Amerikos bombane
šiai pragaištingai bombar
davo japonų orlaivių sto
vyklą Myitkyinoj ir kitus 
karinius priešų punktus 

šiaurinėje Burmoje, Indo- 
Chinoj ir Chinijoje.

nacių miestus,

NĖ VIENAS

kad Sovietų orlaiviai, bom
barduodami
skrido labai aukštai.)
NEDINGO

SOVIETŲ ORLAIVIS
Maskvos radijas sakė, 

kad ir šiuo žygiu visi So
vietų bombiniai orlaiviai 
saugiai sugrįžo į savo sto
vyklas.

United Press teigia, kad 
tai buvo didžiausias Sovie
tų lakūnų veiksmas iki šiol 
prieš Vokietiją.

Raudonieji bombanešiai 

ir 9 sprogimus, Karaliau
čiuje — 29 gaisrus ir 6 
smarkius sprogimus, Dan- 
zige — 8 gaisrus ir 4 eks
plozijas, Stettine — 6 gais
rus ir du sprogimus.

Alarmas prieš ataką iš o- 
ro tęsėsi Berlyne tris va
landas.

Chinai Šturmuoja Japo
nus Nanchange; Atėmė 

Svarbius Punktus
- r - -

Chungking, rugp. 31. — 
Chinai šturmuoja pietinius 
priemiesčius Nanchango, 
svarbiausio karinio japonų 
pupkto Kiangši provincijoj. 
Jie taip pat artinasi prie 
Kinhwos, vienintėlės japo
nų orlaivių stovyklos, iš kur 
bombanešiai dar galėtų len
gvai pasiekt Japoniją.

Nanchangą japonai turė
jo užėmę per 29 paskutinius 
mėnesius.

Chinai atėmė iš japonų 
Lanki ir Lungyu’, startegi- 
nius japonų centrus prie 
Chekiang - Kiangsi gele
žinkelio.

Raudonųjų Lakūnų 
Sveikinimas Stali
nui Iš Berlyno

Kai Sovietų lakūnai praei
tą trečiadienį bombardavo 
Berlyną ir visur aplink juos 
sproginėjo šoviniai iš vo
kiečių priešorlaivinių ka- 
nuolių, jie tuo pačiu laiku 
pasiuntė Stalinui tokią ra
diogramą :

“Draugui Stalinui, Mask
va.

“Mes esame virš Berlyno. 
Atlikome savo pareigą. 
Grįžtame atgal į savo sto
vyklą, pasiryžę atlikt bile 
kurį naują uždavinį.”

Tą jų radiogramą pakar
tojo anglų ir Amerikos ra
dijo stotys.

Anglija. — Kanadiečių 
komandierius g e n. M c- 
Naughton pareiškė, jog tal
kininkai turės įsiveržt į 
Europos žemyną prieš Hit
lerį.

London. — Naciai nužu
dė dar 53 lenkus ir 11 ce
chų už priešingus vokie
čiam žingsnius.

London. —Anglų spauda 
paskelbė pranešimą iš Kau
no vokiečių laikraščio 
“Kauener Zeitung”, kad na
ciai sušaudė dar keturis 
šimtus Lietuvos gyventojų 
už tai, jog kds ten užmušė 
du vokiečius.

Amerikiečiai Išpėrė 
Jap» Lakūnam Kailį 

Saliamono Saloj
Oficialiai Amerikos Pranešimai

WASHINGTON, rugp. 30. — Jungtinių Valstijų lai
vynas paskelbė tokį pranešimą:

Japonų orlaiviai rugp. 29 d. du kartu bombardavo 
mūsų pozicijas Guadalcanale (vienoje iš Saliamono sa- 
lų.)

Pirmąją ataką darė šeši priešų lėktuvai, o aštuonetui 
valandų praėjus, jau 18 japonų bombanešių atakavo 
mūsų pozicijas.

Tapo nušauta žemyn trys priešų bombanešiai ir ketu
ri jų Zero lėktuvai kovotojai. Tais oro veiksmais prie
šai mažai nuostolių tepadarė mūsų pozicijoms. Ameri-. 
kiečiai iš savo pusės neprarado nė vieno orlaivio.

Atakuoja Hitlerininkus 
StalingradoFronte

Maskva, rugp. 31.—Ame
rikinė International News 
Service žinių agentūra pra
neša, jog Sovietų armijos 
pradėjo kontr - ofensyvą 
prieš vokiečius Kletskaja 
srityj į šiaurių vakarus nuo 
Stalingrado ir tvirtai atlai
ko visas kitas savo pozici
jas tame fronte.

Cairo. — Anglų laivai 
smarkiai bombardavo fašis
tų prieplaukas Egipte.

Washingtonas Gėrisi Atsilankiusiais
Didvyringais Sovietiniais Partizanais

Washington. — Praeitos 
savaitės pabaigoj čia atskri
do trys šaunūs sovietiniai 
partizanai kovotojai: jau
nesnioji leitenante Liudmila 
Pavličenko, 26 metų mergi
na ; vyresnysis leitenantas 
Vladimiras Pobelincev ir 
Nikolai Krasavčenko, pasi
žymėję didvyringais žygiais 
prieš hitlerininkus.

Jie buvo labai gražiai 
priimti Washingtone ir na
kvojo prezidentiniame Bal
tajame Rūme, šie partiza
nai šauliai • buvo pakviesti 
pakalbėt per radiją, kuris ir 
paskleidė trumpas jų kal
bas visai šaliai.

Jie aplankė Kapą Neži
nomojo Amerikos kareivio 
Nacionaliniame Kapinyne 
Arlingtone ir kitas istori
nes vietas. O šį antradienį 
jie dalyvaus Tarptautinia
me Studentų Seime Wash
ingtone.

SUSIPAŽINKIME SU 
TAIS KARŽYGIAIS

Liudmila Pavličenko, par
tizanė šaulė, yra nukovusi 
309 vokiečius Odesos ir Se

Jau šių metų pradžioj 
hitlerininkai nužudė 400 
lietuvių už dviejų vokiečių 
užmušimą. Tada nacių ko
misaras užreiškė, jog už 
kiekvieną vokietį bus su
šaudoma po 200 Lietuvos 
gyventojų.

j

Japonai Sumušti Saloj 
New Guinea

Australija, rugp. 31 — 
Jungtinių Tautų kariuome
nė supliekė japonus, kurie 
buvo iš laivų išlipę į kran
tą Milne Įlankos, pietiniai- 
ry tinę j e dalyje New Guinea 
salos. Dauguma tų japonų 
suvaryta atgal jūron bei 
užmušta,.o jų likučius bai
gia naikint amerikiečiai ir 
australai.

vastopolio apygardose. Ji 
pati buvo sužeista keturis 
kartus. Užklausta, kaip ji
nai jautėsi, nušovus pirmą
jį nacį, Liudmila atsakė: 
“Aš taip jaučiausi, kaip jūs 
jaustumėtės, užmušę nuo
dingą gyvatę. Naikindami 
tuos vokiečius, mes taupom 
žmonių gyvybes.”

Liudmila yra apdovanota 
Lenino Ordinu ir nešioja 
Sovietų gvardijos ženklus.

Liudmila yra darbininkų 
šeimos duktė, gimusi arti 
Kijevo. Pabaigus pradinę 
mokyklą, jinai dirbo kaip 
paprasta darbininkė Kijevo 
fabrike, kur neužilgo išsi
lavino į amatininkę. Pas
kui ji lankė Kijevo Univer
sitetą ir Odesos Istorijos 
Institutą.

Liudmila sakė amerikie
čiams laikraštininkams:

“Rusų moterys drauge su 
savo broliais, tėvais ir vy
rais maršavo į frontą. Mū
sų neapykanta priešui dau
geriopai sudrūtino mūsų 
jėgas. Aš esu tikra, kad ir 
amerikietės moterys taip

ŠIMTAI NACIŲ TANKŲ 
IR ORLAIVIŲ SMIGIKŲ 
PRIEŠ STALINGRADĄ

Sovietai Kai Kur Sumušė Fašistus ir Stalingrado Srityj
Maskva, rugp. 31. — So

vietų radijas pranešė, kad 
vokiečiai su šimtais tankų 
iš naujo pradeda pašėlusias 
atakas į šiaurių vakarus 
nuo Stalingrado; naciai 
taipgi su pasmarkintu įnir
timu atakuoja Sovietų lini
jas į šiaurių rytus nuo Ko- 
telnikovo. Siaučia žiaurūs 
mūšiai.

Kitose fronto dalyse So
vietai išlkiko veiksmų ini
ciatyvą prieš hitlerininkus.

Rževo srityje, 130 mylių 
į šiaurių vakarus nuo Ma
skvos, raudonarmiečiai per
metė vokiečius atgal per 
vieną upę. Pačiame Rževe 
tebeverda žūt-būtiniai mū
šiui gatvėse.

Maskva, rugp. 31. —Su
stiprinti Sovietų legionai 
atmuša visas fašistų atakąs 
j šiaurių vakarus nuo Sta
lingrado, kaip teigė United 
Press pranešimas kiek .pir
miau.

Pusiau oficialės žinios sa
kė, jog raudonarmiečiai, 
kontr-atakuodami vokiečius 
Stalingrado fronte, sutriuš
kino stambią priekinę eilę 
priešų tankų ir šarvuotų 
automobilių ir atėmė iš fa
šistų kelis kaimus.

Raudonosios Armijos ko
mandą anksti šiandien pa
skelbė, jog buvo atmuštos 
visos vokiečių atakos iš 
šiaurių vakarų nuo Stalin
grado ir padaryta priešams 
baisių nuostolių.

Generolo G r. K. Žukovo 
komanduojami raudonar
miečiai sėkmingai veda o- 
fensyvą Rževo - Kalugos 

kovos, kai reikės.”
Vladimiras Pobelincevas 

keletas metų atgal buvo 
čampionas šokikas Lenin
grade, taip pat žymus atle
tas, sportininkas ir geologi
jos studentas. Jis savano
riai įstojo į šaulius Lenin
grado fronte ir nušovė 154 
nacius. Vladimiras buvo ap
dovanotas titulu Sovietų 
Sąjungos Didvyrio.

Nikolajus Krasavčenko, 
26 metų amžiaus, sūnus 
pradinės mokyklos mokyto
jo ir studentas Istorijos ir 
Filosofijos Institute Mask
voj, norėjo įstot į Raudoną
ją Armiją, bet buvo atmes
tas dėl permenkos sveika
tos. Tad jis įstojo į parti
zanus; paskui vadovavo še
šiasdešimčiai tūkstančių 

darbininkų, stačiusių ap- 
tvirtinimus aplink Maskvą. 
Buvo nacių paimtas nelais
vėn, bet ištrūko ir kovoda
mas sugrįžo pėsčias 250 my
lių atgal į sovietines lini
jas. Dabar jis yra vadas 
Maskvos Jaunimo organiza
cijos.

fronte, ir per grūdo nacius 
atgal per vieną strateginę 
upę, nuo kurios dabar stu
mia priešus toliau į vaka
rus.
SUNAIKINTA APIE 500 

NACIŲ ORLAIVIŲ
Sovietų komanda sako, 

jog praeitą savaitę buvo su
naikinta 498 vokiečių orlai
viai įvairiose fronto dalyse. 
Tuo tarpu Sovietai neteko 
206 orlaivių.

Viename tik sektoriuje 
Stalingrado fronto sovieti
nės jėgos per dieną sunai
kino 18 vokiečių tankų ir 
nušlavė 600 priešų; kitame 
sektoriuje raudonarmiečiai 
supliekė rumunų batalioną, 
sunaikindami tris ketvirta
dalius jo karių.

Kaukazo Fronte Sovietai Pa
gerino Savo Pozicijas

šiauriniame Kaukaze so
vietinė kariuomenė atka

INICIATYVĄ IR STALIN
GRADO FRONTE

■ t f■y m
United Press tvirtina, kad 

niekais nuėjo vokiečių štur- 
mavimai, kuriais jie su šim
tais tankų ir orlaivių smi
gikų mėgino sudaužyt so
vietines linijas Stalingrado 
fronte, ir Raudonoji Armija 
atgavo iųiciatyvą keliuose 
šio fronto sektoriuose.

TŪKSTANČIAI ORO 
BOMBŲ ANT NACIŲ 

GALVŲ •.
Viena tik Sovietų lakūnų 

grupė per dieną numetė 20 
tūkstančių svarų bombų ant 
vokiečių ir jų susisiekimų 
Stalingrado fronte.

Volgos marininkai, taip
gi nauji būriai sovietinių 
tankų ir pėstininkų sudrūti
no sovietines linijas.

riavo vieną apgyventą vie
tą Prochladnaja fronte ir 
pagrobė dikčiai karinių A- 
šies reikmenų per kontr-a- 
takas prieš fašistus į pie
tus nuo Krasnodar©. • ■

Generolo Žukovo raudon
armiečiai, apgulą nacius 
Rževe, prakirto priešų ap
sigynimus šiaurvakarinėj to 
miesto dalyje ir grumiasi 
pirmyn, nors sunkiai ir ne
greitai.

Kitame šio fronto sekto
riuje sovietinės jėgos sumu
šė ir atmetė atgal kelias di
vizijas vokiečių pėstininkų 
ir tankų ir sunaikino pusę 
tenaitinių priešų jėgų.

Vokiečiai mėgino perkelt 
kiek savo kariuomenės iš 
Kerčo pusiausaulio (Kri- 
me) į Kaukazo pusę. Sovie
tų gynėjai sunaikino de
šimt ginkluotų priešų lai- 
vukų pilnų kariuomenės ir 
atmušė tą fašistų bandymą, ;

Rusai atmušė kartotinas 
hitlerininkų atakas linkui 
Grozny ir Ordžonikidzės; | 
atgriebė kelis kaimus ir pa
gerino savo pozicijas aps
kritai. I
KAI KUR SOVIETAI TURI
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Amerikos, Anglijos ir Sovietų 
Bombininkai ant Vokietijos

Vis dažniau Sovietų Sąjungos lėktu
vai iš vienos pusės, o Anglijos ir Jung
tinių Valstijų iš kitos, daužo hitlerišką 
Vokietiją. Trečiadienio naktį Sovietų 
bombininkai bombardavo Berlyną, Tilžę, 
Karaliaučių ir Danzigą, o tuo pačiu lai
ku anglų lėktuvai uždavė Reino paupyj 
ir Francijoj vokiečių fašistams smūgį.

Ketvirtadienio naktį Jungtinių Vals
tijų didžiuliai lėktuvai (“skrajojančios 
tvirtumos”) bombardavol Rotterdamo 
prieplauką Holandijoj, Anglijos lėktu
vai Dieppę, Abbevillę ir kitus okupuotos 
Francijos pakraščius. Gi Sovietų Sąjun
gos bombininkai pleškino Tilžę, Kara
liaučių, Danzigą, Stolpą, Schneidemueh- 
lę, Stettiną, Stargardą, Fuerstemvaldę 
ir patį Berlyną.

Reiškia,. “nenugalimi” Vokietijos fa
šistai jau paragauja, ką reiškia jų už
kurtas karas. Lai Vokietijos fašistai ži
no, ką reiškia bombardavimai Londonui 
ir kitiems Anglijos miestams.* Lai jie ži
no, ką reiškė jų budeliškas iš pasalų 
naktį užpuolimas ant Tarybų Lietuvos 
ir viena nakčia deginimas 46-šių miestų 
ir miestelių!

Esame linkę manyti, kada naktys da
rosi ilgesnės, tai Ąnąlijos, Amerikos ir 
Sovietų Sąjungos bombininkai' vis daž
niau ir stipriau bambarduos Vokietijoj 
miestus, gelžkelius, karo įmones, tiltus, 
susisiekimo priemones ir tuo padės ben
dram Jungtinių Tautų galutinam smū
giui, kad sudaužyti budelišką Hitlerio • 
karo mašiną.

Ateina Ruduo ir Žiema
Žmonės, kurie nenori matyti tikrų 

įvykių Sovietų fronte, pasakoja, būk pe
reitais metais Hitlerio gaujas prie Mas
kvos “sumušė žiema.” Tie patys žmonės 
jau dabar pradeda kalbėti, kad Anglijai 
ir Amerikai nereikalinga skubėt šiemet 
atidaryti antrąjį frontą prieš Hitlerį 
Europoj, nes būk ruduo jau netoli, o 
paskui jį seks “generolas žiema,” kuris 
būk Sovietų Sąjungai geriau pagelbės, 
negu antrasis frontas.

Šios išvados yra kenksmingos Ameri
kai, Anglijai, kaip lygiai ir Sovietų Są
jungai. Priekaukazijoj ir pietuose nebus 
tokia žiema, kurios Hitlerio armija nu
sigąstų. Ir prie Maskvos ne žiema Hit
lerio armijas sumušė, bet neišpasakyta 
drąsa ir gabi Raudonosios Armijos va
dovybe. Pereitų mętų gale, prie Mas
kvos, Raudonosios Armijos vadas gene
rolas Jurgis Žukovas reikalavo iš kiek
vieno raudonarmiečio muštis už šešis 
žmones, nes iš kitur pagelbos nėra. To 
paties ir dabar Raudonosios Armijos ko
manda reikalauja Priekaukazijoj ir Sta
lingrado fronte.

Sovietų Sąjungos liaudis ir armija 
laukia ne žiemos, bet energingo veikimo 
iš savo talkininkų pusės—antrojo fronto 
prieš Hitlerį.

Rževas, Gžackas ir Viazma
Raudonoji Armija vysto ofensyvą 

Rževo-Gžacko-Viazmos srityj. Jeigu jai 
pavyks paimti tuos miestus, tai ne vien 
Hitlerio jėgos bus atmestos nuo Maskvos, 
panaikintas Sovietų sostinei pavojus, 
bet visa Hitlerio 1942 metų kampanija 
bus paversta niekais, nes Raudonoji Ar
mija prasimuš į Lietuvą ir vystys veiks
mus prieš Rytų Prūsiją.

Bet klausimas, kiek Sovietų Sąjunga 
galėjo ten sutraukti jėgų, kada jai vie
nai prisieina kautis prieš Vokietijos, Ita
lijos, Finliandijos, Rumunijos, Vengri
jos, Slovakijos ir kitų fašistų jėgas. Vie
nas žinoma, kad Sovietai negali turėti 
nei tankų, nei lėktuvų, nei kanuolių, nei 
kareivių daugiau, kaip jų priešai. Viltis 
yra tik tame, kad jau daug kartų Rau
donosios Armijos komanda su daug ma
žesnėmis jėgomis mokėjo sumušti galin
gesnį priešą.

Raudonajai Armijai labai daug kliū
čių yra ir su pačia teritorija. Kas valdo 
kelius, tas turi pirmenybę. Aplinkui yra 
daug balų ir raistų. Jokios vilties nėra 
juos pereiti tankams. Kelius laiko naciai. 
Bet Karmanovo srityj Raudonoji Armija 
įveikė baisias balas ir užėmė tą miestą. 
Dabar iš ten vysto puolimą prieš Gžac- 
ką, Viazmą ir Rževo-Viazmos susisieki
mo kelius.

Raudonosios Armijos dalis veda gene
rolai Lelišenko ir kiti, kurie pasižymėjo 
kovose dėl Maskvos. Hitlerio 6-tą armiją 
komanduoja generolas von Bettner, o 
Devintą generolas von Model vitoj gene
rolo von Strauss. Nacių generolai reika
lauja iš savo armijos nesitraukti.

Tebesuimdinėja Fašistas
Brazilijoj labai buvo įsigalėję Hitle

rio ir Mussolinio agentai. Per Braziliją 
iš Vokietijos į Ameriką atvažiavo nema
žai ir letuvių fašistų, jų tarpe ir Anta
nas Smetona. Per Braziliją lietuviški 
hitlerininkai daug gavo nacių propagan
dos.

Kada Brazilija stojo karan Jungtinių 
Tautų pusėj, tai ji pradėjo areštuoti 
Hitlerio ir Mussolinio agentus. Vien 
Rio de Janeiro mieste areštavo per 1,000 
hitlerininkų ir m^ssoliniečių.

Nacių Pavergti Žmonės Valgo 
Šunų ir Kačių Mėsą

Barbariškas hitlerizmas ir jo talkinin
kai, užkurdami visasvietinį karą ir pa
vergdami ištisus kraštus, ne vien sude
gino miestus, milijonus žmonių išžudė, 
bet atnešė baisiausį vargą, skurdą, ne
laisvę, nelaimes ir badą tiems žmonėms, 
kurie dar yra gyvi.

Rugpjūčio 27 dieną United Press ži
nių agentūra praneša iš Londono, kad 
hitlerininkų pavergtose šalyse, Holandi
joj ir kitur žmonės muša šunis ir kates 
mėsai. Rotterdamo miesto galva parei
kalavo, kad tie gyvūnai būtų • labiau 
sanitariškai mušami, kad švariau paga
minus mėsą, idant sumažinus ligų besi- 
plėtimą.

Štai ką atnešė žmonijai budeliškas hit
lerizmas ir jo talkininkai! Jeigu tas bai
sus badas ir vargas užgulė Holandiją ir 
kitas nacių pavergtas šalis, tai nėra ge
riau ir jų pavergtoj ir apiplėštoj Lietu
voje.

Reikia įtempti visas mūsų jėgas pa- 
gelbai Amerikos vyriausybės ir kartu 
jos talkininkių, kad kartą ant visados 
nugalėjus ir sunaikinus hitlerizmą, fa
šizmą ir Japonijos samurajų galią, kad 
suteikti civilizuotam pasauliui pergalę ir 
ateityj žmonišką ir ramų gyvenimą.

, Sovietą Didvyrė Amerikoj
Į Washingtoną atvyko paskilbusi So

vietų Sąjungos didvyrė leitenantas 
Liudmila Pavličenko. Ši Sovietų Sąjun
gos mergina yra pasiekus aukštus moks
lus, o kada hitlerininkai užpuolė Sovie
tų šalį, tai ji, gerai susipažinus su karo 
mokslu ir turėdama didelį išsilavinimą, 
stojo kovon prieš neprietelius Sevastopo
lio apgynime, kur ji nušovė arba sužeis 
dė 309 vokiečius. Negana to, ji buvo 
įsteigus “snaiperių” mokyklą, kurioj, iš
simokę 60 kitų snaiperių, nušovė 2,500 
nacių.

Leitenante Liudmila Pavličenko atvy

Sovietų Sąjungos admirolas 
Oktiabrskis, komanduojąs did
vyriškas Raudonojo Laivyno 
jėgas Juodojoj Jūroj.

Rugsėjo 1 dieną, 1939 
Hitleris užpuolė Lenkiją ir 
tuo uždegė Antrą Pasauli
nį Karą, kuris jau trys me
tai naikina miestus, šalis, 
milionais žmones.

Žinoma, klaida būtų ma
nyti, kad šis baisus karas 
nebuvo paruoštas daug 
anksčiau. Vokietijos impe
rialistai Pirmą Pasaulinį 
Karą pralaimėjo 1918 me
tais ir su ta pačia diena, 
kada Pirmo Pasaulinio Ka
ro nustojo baubę kanuolėš, 
tai vokiečiai imperialistai 
pradėjo rengtis prie antro 
karo, dar baisesnio.

Tas Vokietijos imperia
lizmo karui prisirengimas 
dar pasiučiau prasidėjo, 
kada ten įsigalėjo Hitleris 
1933 metais. Diena po die
nai jis rengėsi prie karo,— 
Vokietiją pavertė į karo la
gerį, dieną ir naktį gamino 
baisiausius ginklus. Hitle
ris ir jo razbaininkų šaika 
naikino vieną po kitam 
Versalio Sutarties punktus, 
o tų laikų Francijos ir An
glijos vyriausybės į tai per 
pirštus žiūrėjo. Hitleris 
vieną dieną pasirašydavo 
sutartį, o kitą dieną jis 
paversdavo ją niekais/

Sovietų "Sąjunga viena 
tik teisingai permatė, kokį 
pavojų pasauliui atneša 
Hitleris ir jo gauja. Tik 
Sovietų Sąjunga visomis 
pastangomis kovojo, kad 
pastojus Antram Pasauli
niam Karui kelią. Ji siūlė 
visoms šalims nusiginkluoti 
ir padaryti ’karą negalimu. 
Kada Japonijos imperialis
tai užpuolė Mandžuriją, 
1931 metais, tai tik Sovie
tų Sąjunga > ir Jungtinės 
Valstijos smerkė Japonijos 
žygį.

Kada 1935 metais Mus- 
solinis užpuolė žudyti 
Ethiopijos žmones, tai So
vietų Sąjunga 
imtis 
prieš Italiją. Tų laikų 
Francijos valdžia su fašis
tu Lavai pataikavo Musso- 
liniui, o Anglijos valdžia 
leido vesti karą per Suezo 
Kanalą. Kada 1936 metais 
Italija ir Vokietija užpuolė 
Ispanijos Respubliką, tai 
tik Sovietų Sąjunga jai gel
bėjo.

Ir kada 1938 metais Hit
leris pavergė Austriją ir 
puolė Čechoslovakiją, tai 
prieš tai Sovietų Sąjunga 
visu griežtumu kovojo. Bet 
buvusios Francijos ir An
glijos valdžios pataikavo 
Hitleriui ir į Munichą su
važiavę Chamberlainas, 
Daladier, Hitleris, ir Mus- 
solinis ignoravo Sovietų Są
jungą. Chamberlainas ir 
Daladier atliko Čechoslova- 
kijos išdavystę.

Ir kada Hitleris jau pa
siryžo pradėti karą prieš 
Lenkiją ir kartu kitas ša
lis, tai net tada Lenkijos 
ponai Bekai atsisakė priim
ti Sovietų Sąjungos pagel- 
bą, o Francijos ir Anglijos 
vyriausybė neatėjo Lenki
jai į talką.
NEBUVO SUSITARIMO

Tokia tai istorija karo 
pradžios. Sovietų Sąjunga 
darė viską, kad pastojus 
Hitlerio ir jo talkininkų 
karui kelią, bet demokrati
nis pasaulis ignoravo So
vietų Sąjungą, nesiskaitė 
su ja, neįvertino jos galy
bės.

Karas prasidėjo. Hitlerio 
razbaininkai užėmė pozici
ją: pavergti vieną šalį po 
kitos. Ir tas Hitleriui vyko 
ir kol kas vyksta. Pirmiau
siai jis pavergė Lenkiją,

reikalavo
griežčiausių žygių

kuomet tuo laiku Franci j a 
ir Anglija nepasiuntė ant 
Vokietijos nei vieno orlai
vio, nei nepadarė iš vaka
rų karo žygio. Munichieriai 
vis dar laukė, kad Hitleris 
perėjęs Lenkiją užpuls So
vietų Sąjungą.

Po to Hitleris pavergė 
Norvegiją nesutikdamas 
rimto pasipriešinimo iš An
glijos ir Francijos pusės. 
Po to Hitleris pavergė Da
niją, Holandiją, Belgiją ir 
pamuše pačią Franciją. 
Anglija buvo ištrenkta iš 
Europos kontinento. Po to 
sekė diplomatinis pavergi
mas Vengrijos, Bulgarijos 
ir Rumunijos ir ginkluotas 
pavergimas Graikijos ir 
Jugoslavijos.

Bendrai, Hitleris paver
gė Europoj, įskaitant ir 
Sovietų Sąjungos plotus, 
1,100,000 ketvirtainiškų 
mylių su 170,000,000 gy
ventojų. Jam tarnauja 
Šveicarijos, Švedijos, Ispa
nijos ir Portugalijos indus
trija ir žmonių energija. 
Vokietija, Italija, Finlian- 
dija, Rumunija, Vengrija, 
Slovakija ir jų pavergti 
kraštai bei joms tarnau
janti sudaro apie 400,000,- 
000 gyventojų ir turi galin
gą karo industriją.

REIKIA VIENYBĖS — 
ANTRO FRONTO

Jau antri metai Sovietų 
Sąjunga pati viena turi lai
kytis prieš tas baisias hit- 
lerizmo ir pavergtos Euro
pos jėgas. Tuo pat kartu 
visada būti sargyboj ant 
Turkijos ir Japonijos sie
nų. Jau antri metai 
pasaulinis karas.

Prieš .hitlerišką, 
jau kariauja 29-nios 
Jungtinių Valstijų atsidū
rimas kare su jų milžiniška 
industrija, sesursais, žmo
nių išsilavinimu, pasiryži
mu ir neišsemiamais rezer
vais neišpasakytai sutvirti
no Jungtinių Tautų frontą.

Negali būti jokios abejo
nės, kad galų gale Jungti
nės Tautos išeis pergalėto
jomis, kad hitlerizmas, fa
šizmas ir Japonijos samu
rajai bus sunaikinti. Bet 
kad tą atsiekus, tai reika
lingas nuoširdus ir vienin
gas veikimas Jungtinių 
Tautų, vienų kitoms pagel- 
ba, sutraukimas jėgų į 
strateginius centrus, kirti
mas suderintų smūgių prie
šui.

Mes matome, kad pasau
lis buvo ‘ galima išgelbėti 
nuo karo, bet tas neįvyko 
tik5 todėl, kad tarpe Sovietų 
Sąjungos ir demokratinių 
šalių nebuvo susitarimo. 
New Yorke savo kalboj So
vietų atstovas M. Litvino
vas pareiškė, kad: taiką 
mes pralaimėjome todėl, 
kad kolektyviai neveikėme. 
Privalome veikti vieningai, 
kad, nepralaimėtume karą. 
Ir jis nurodė, kad tik an
tro fronto tuojautinis ati
darymas užtikrins Jungti- 
nėms Tautoms karo laimė
jimą su mažiau žmonių ir 
turto nuostolių.

Antras frontas nėra ko
kia dovana Sovietų Sąjun
gai, kaip hitlerininkai ban
do daykus perstatyti. An
tras frontas yra vienatinė 
sąlyga Jungtinių Tautų, 
kad išlaimėjus karą, kad 
sudaužius Hitlerio taktiką! 
Antro fronto labiausiai bi
jo Hitleris, nes jis žino, kad 
atidarymas antro fronto 
tai pradžia Hitlerio ir jo 
visos šaikos pabaigos!

Karo laimėjimas negali
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Žemlapis parodo, kur kanadiečių, anglų ir amerikiečių 
jėgos buvo išsėdę Francijoj ir padarė daug žalos vo
kiečiams okupantams. Jie buvo išlipę ties Dieppe (1); 
Rouen (2) ir Osnabruck (3) buvo daužyti smarkiai iš 
oro. Juos daužė amerikiečiai ir anglai lakūnai.
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“Ašį” 
šalys.

būti lengvas dalykas. Mū
sų prezidentas pareiškė, 
kad nuo daugelio raskažių 
mes turėsime atsisakyti, 
kad daug pasiaukavimo 
reikės. Priešas galingas, jis 
pavergė didelius pasaulio 
plotus, jis pačiupo labai 
daug strateginių pozicijų. 
Mes turime įtempti visas 
savo jėgas, kad laimėjus 
ant priešo pirmenybę, kad 
ištraukus iš jo iniciatyvą, 
kad galų gale tą žvėrišką 
barbarizmą nugalėjus.

Įžengiame į ketvirtus ka
ro metus, kada Sovietų Są
junga, Amerika, Anglija,

Chinija ir jų talkininkai 
veda mirtinas kovas ir nau
jas jėgas ruošia galutinai 
pergalei. Ketvirti karo 
metai privalo būti mūsų 
pergalių metai. Ketvirti 
karo metai privalo būti 
mūsų laimėjimų metai. Po 
pergalių Koralų Jūrose, 
prie Midway salų, Saliamo
no salų, Maskvos, Lenin
grado, Ethiopijos ir Dieppe 
žygių su naujais patyri
mais mes turime žengti į 
mūsų pergales. Visokia pa- 
gelba Amerikos vyriausy- * 
bei ir jos talkininkėms ka
re ! D. M. Š.

I

■

Garsioji Monroe Doktrina
(Pagrindas tarpusavinio įver

tinimo ir susipratimo visų
Amerikos respublikų)

Amerikos didysis apsigyni- 
' mo planas yra pagrįstas 118
■ metų senumo Monroe Doktri-
■ na.

Monroe Doktrina buvo įves
ta prez. James Monroe, penk
to Jungt. Valstijų prezidento, 
pranešime kongresui 1823 m., 
gruodžio 2 d. Prezidento pra
nešimas apėmė daugelį proble
mų, užsieninių ir naminių, ku
rias tauta turėjo išspręsti, bet 
paragrafas, kuriame buvo pa
reikšta Jungt. Valstijų pozici
ja, jeigu svetimos jėgos ban
dytų kištis į Naujo Pasaulio 
reikalus, buvo svarbiausias.

Prezidento pareiškimas dėl 
šio nusistatymo įvyko kritiška
me laike. Sukilėliai Pietų 
Amerikoj pasipriešino žiauriai 
ispanų valdžiai. Rezultatas 
buvo pasireiškimas Čilės, Ar
gentinos ir Kolumbijos būti 
laisvom respublikom. Ispanijos 
netekimas savo plačių Pietų 
Amerikos kolonijų sukėlė sim
patiją keliose Europos val
džiose. Galimybė, kad šios Eu
ropos jėgos su Ispanijos pa- 
gelba bandys vėl atgauti nau
jąsias Pietų Amerikos respub
likas Ispanijai, padarė daug 
susirūpinimo Wash ingtone. 
Vakaruose, šiaurės Amerikoj, 
svetimas šešėlis puolė iš užjū
rių. Rusija slinko prie Alas- 
kos. Matydamas galimybes už
grobimo, ir ką tas pranašauja, 
prezidentas nutarė veikti. Jo 
įspėjimas svetimoms jėgoms— 
kuris vėliau buvo pavadintas 
“Monroe Doktrina” — buvo 
rezultatas. Aplamai, tai buvo 
įspėjimas šalims Senojo Pa
saulio nesikišti į Amerikas — 
ypač į tas Amerikos res
publikas, kurios pasiskelbė ne
priklausomos, ir kurių val
džios buvo pripažintos Jungt. 
Valstijų. Doktrina pabrėžė, 
kad įsimaišymas reikaluose tų 
valstijų dėl opresijos arba ko
kios kontrolės, “bus nedrau
giškas žygis prieš Jungt. Vals
tijas.”

Reikia pastebėti, kad prezi-

dento Monroe pareiškimas 
apibūdino ne vien tik įsiverži
mą svetimų ginkluotų jėgų, 
kaip vienintelį pavojų Vakarų 
žemyne, bet jis nurodė, kad 
“politikos sistema alijantų 
(Europoje) yra vįsiškai skir
tinga nuo Amerikos” ir kad 
“pastangos iš jų pusės įskie
pyti tą sistemą į by kokią da
lį šio žemyno,” bus rokuoja- 
ma kaipo “pavojingos mūsų 
taikai ir saugumui.” Šiandien 
Jungt. Valstijos palaiko Mon
roe Doktrinos principus, kovo
damos prieš išsiplėtimą totali
tarinės propagandos šiaurės ii' 
Pietų Amerikoj.

Nors Monroe Doktrinoj Jung
tinių Valstijų visuomenė rado 
atsparą agresijai Europos 
valstijų prieš Ameriką, bet ji 
buvo kitaip suprasta Lotynų 
Amerikiečių. Per paskutinius 
kelis metus 19-to šimtmečio ir 
pirmaisiais metais 20-to šimt
mečio, greita industrializacija 
Jungt. Valstijų jieškojo užsie
nio rinkų. Ypač Pietų ameri
kiečiai žiūrėjo į Monroe Dok
triną daugiau kaip į įrąnkį jų 
ekonominio pavergimo, negu 
kaip į apsaugą jų neliečiamy
bės. Bet šiandien savitarpinis 
supratimas hemisferinių prob
lemų vis auga tarpe įvairių 
respublikų ir Monroe Doktri
na vėl šiandien taip laikoma, 
kaip pat pradžioje buvo ma
nyta — ne įrankiu, kuris pa
vėlina ekonominį eksploatavi
mą Lotynų Amerikos, bet 
ginklu savitarpinės apsaugos 
visoms Amerikos šalims.-

1936 m. V i s a-a m e rikinė 
konferencija užlaikymui tai
kos buvo laikyta Buenos 
Aires. Konferencijos delegatai 
sutiko ir priėmė plačią prog
ramą, kuri prašalino nepasiti
kėjimą. Sekami keturi princi
pai priimti:

1. Visas teritorinis užkaria
vimas draudžiamas ir nei vie
na valdžia nepripažins terito
rijų permainų, prievarta įvyk- 
dintų.

2. Nei viena valstybė neturi
(Tasa‘ ant 5-to pusi.
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Sveturgimių Spauda ir Jos Pa
reigos Dėl Šio Karo Laimėjimo

Prakalba, Pasakyta Karo Informacijos Ofiso Neangliškosios Spaudos Skyriaus 
vedėjo Alan Cranston sueigoje New Yorke rugp. 25, 1942, Neangliškosios span 

dos laikraščių leidėjų ir redaktorių.

REDAKCIJOS PASTABA: Šią pono Cranstono prakalbą 
mes talpiname “Laisvėje” ne tik tam, kad kiekvienas mūsų 
skaitytojas ją atydžiai perskaitytų. Mes kreipiame dėmesį 
visų mūsų bendradarbių ir korespondentų, taip pat visų lie
tuvių veikėjų, ją atsargiai išstudijuoti ir visuose savo žygiuo
se vaduotis josios dvasia. Mes manome, kad šita pono Cran
stono prakalba yra didžiausios istorinės svarbos ne tik visiems 
lietuviams laikraštininkams ir visai Amerikos lietuvių spau
dai, bet taipgi visai mūsų išeivijai. Dienraštis “Laisvė” šimtu 
procentų rėmė, remia ir rems šį Jungtinių Tautų karą prieš 
fašistinę Ašį. Mes dėjome ir dėsime visas pastangas, kad visi 
mūsų vyriausybės kariniai žygiai būtų pilnai pravesti Ameri
kos lietuviuose.

Mes esame įsitikinę, kad šita nuoširdi ir draugiška pra
kalba pono Cranstono, kaipo atsakomingo pareigūno, pagel
bės mums tose mūsų pastangose.

Žmogaus Kilmė
K. R. DARVINAS

Aptamsintuose skiepuose, 
mažuose palėpiniuose kam
bariuose, uždarytuose tvar
tuose, urvuose, mimeogra- 
finės mašinėlės ir maži ran
kiniai presai spausdina po
žeminius - slaptus laikraš
čius Europos žmonėms tuo
se kraštuose, kuriuos yra 
užgrobę naciai.

Išleidžiami lenkų, norve
gų, francūzų, serbų-kroatų, 
cechų, slovakų ir visose ki
tose pavergtų žmonių kal
bose — taip, net vokie
čių ir italų kalbose — šitie 
laikraščiai slaptai išaiškina 
žmonėms ir diena iš dienos 
padeda juose pakelti viltį 
apie pasaulinę kovą už lais
vę. Jie simbolizuoja tos lais
vės nenugalimumą.

Jeigu tie šių pogrindinių 
laikraščių drąsūs redakto
riai galėtų dalyvauti su ju
mis dabar — atvirai, kaip 
kad mes čia susirinkome, 
be baimės, kad bus sugauti 
ir be teismo sušaudyti, — 
aš esu tikras, kad jie pasa
kytų vieną dalyką jums, jų
jų kolegoms žurnalistams ir 
draugams šiame kare prieš 
priespaudą. Jie pasakytų:

“Susivienykite! .Laikyki
tės išvien prieš agresijos 
spėkas. Pamirškite visus 
skirtumus iki laisvės jėgų 
laimėjimo. Nespausdinkite 
nieko, kas nukreiptų dėmesį 
nuo svarbiausio už visus 
darbo — nugalėti nacius ir 
fašistus!”

Ir jūs suprastumėte jų 
raginimą, nes nacių propa
gandos agentai, kurie siekia 
padalinti ir užkariauti A- 
meriką, pasirinko jus savo 
specialiam dėmesiui. Šitie 
Hitlerio ir Goebbelso agen
tai ir jųjų pastumdėliai I- 
talijoje ir visuose kituose 
okupuotuose kraštuose jau 
per metų eilę žinojo,’ kad 
jeigu tik jie galėtų paveikti 
jus, jie lengvai galėtų kon
troliuoti — arba bent jau 
suvedžioti, susilpninti ir su- 
demoralizuoti — didelę dau
gumą Amerikos penkių mi
lijonų ateivių nepiliečių, 
vienuolikos milijonų svetur
gimių piliečių ir daugelį 
dvidešimts trijų milijonų 
pirmosios generacijos ame
rikiečių.

Šitie nacių agentai kiek
vieną jūsų yra užpuolę — 
atbukusiai, g r u m o j imais 
arba bandymais papirkti, 
atsargiai, su gudria propa
ganda ir gudriais spaudi
mais.

Dauguma jūsų, dauguma 
Jungt. Valstijose leidžiamų 
1,500 neangliškų laikraščių 
redaktorių ir leidėjų, pui
kiai atsilaikė prieš visas 
priešo pastangas paveikti 
jus arba dominuoti jus sa
vo piktiems tikslams.

Jeigu šiandien karo me
tu Jungtinių Valstijų val
džia duoda spaudos laisvę

kiekvienoje žmogui žinomo
je kalboje, tai parodo tą 
faktą, kad jūsų dauguma 
įrodėte pilną supratimą 
laisvos spaudos atsakomy
bės.

Jungtinių Valstijų val
džios atsinešimas nesuside
da vien tik iš toleravimo 
svetimkalbinės spaudos. 
Daug daugiau. Valdžia ži
no, kad be tos svetimkalbi
nės spaudos pagalbos mili
jonai amerikiečių negalėtų 
pilnai suprasti ir prisidėti 
prie laimėjimo karo.

Karinės Informacijos O- 
fisas artimai kisirišęs su 
mūsų šalies neangliškų — 
svetimkalbinių laikraščių 
redaktoriais ir leidėjais. Ji
sai skaito svetimkalbinę 
spaudą vienu iš svarbiųjų 
susisiekimo kanalų. Karinės 
Informacijos Ofiso Svetim- 
kalbinio Skyriaus vienas iš 
vyriausių uždavinių yra ko
operuoti su svetimkalbine 
spauda paskleidimui žinių 
apie karą.

Kai kurie jūsų plačiai 
atidarėte savo laikraščių 
špaltas karinei informaci
jai, kurią išleidžia Karinės 
Informacijos Svetimkalbi- 
nis Skyrius. Iš kitos pusės, 
Svetimkalbinis Skyrius nė
ra uždėjęs ant jūsų per di
delių reikalavimų. Iš tikrų
jų, mes nedarėme jokių 
reikalavimų. Ką mes pada
rėme, tai tik suteikėme 
jums medžiagos, o jūs ją 
spausdinote arba nespaus
dinote, kaip jūs norėjote.

Aš čia atėjau ne girti jus, 
neigi gauti pagyrimą. Šio 
mūsų susirinkimo vieninte
lis tikslas yra padiskusuoti 
klausimą, kaip svetimkalbi
ne spauda galėtų prisidėti 
prie šio karo laimėjimo. Šis 
susirinkimas yra labai svar
bus, nes iki šiolei mes ne
laimėjome šio karo. Mes 
laimėsim tiktai tuomet, jei
gu jūs ir kiekviena Ameri
kos gyventojų dalis paaukos 
kiekvieną savo energijos 
unciją, savo talentą ir lai
ką karinėms pastangoms.

Gaila man pasakyti, kad 
kai kada laikraščių pasirin
kimas Svetimkalbinio Sky
riaus išleistos medžiagos 
parodo labai nemalonų da
lyką. Tūli vokiečių ir ita
lų laikraščiai su mielu noru 
patalpina kiekvieną žodį, 
kurį jie gauna nuo mūsų, 
liečiantį karo bonus, civili
nį apsigynimą, reikmenų 
padalinimą, kainų kontrolę, 
karinę tarnybą ir 1.1., ta
čiau jie nėra patalpinę nei 
vieno žodžio, mūsų pasiųsto 
jiems, kuris kaip nors pa
neigia nacizmą arba fašiz
mą.

K i e kviename atsitikime 
pasirinkimas tos medžiagos, 
kurį padaro laikraščiai, pa
rodo jų atsinešimą linkui 
karo, Perkratinėjimas tų

laikraščių komplektų paro
do, kad prieš Pearl Harbor 
laikus kai kurie buvo ma
žiau ar daugiau atvirai 
pro-naciški arba pro-fašis- 
tiški, o po Pearl Harbor 
kiekvienas jų laikosi politi
kos paslėpti nuo savo skai
tytojų tikruosius šio karo 
klausimus.

Tie svetimkalbiniai laik
raščiai, kurie neveda kovos 
prieš priešą, neatlieka sa
vo pareigų.

Vienas vokiško laikraščio j 
leidėjas prieš kelias dienas 
bandė išaiškinti kitaip, kuo
met aš jo paklausiau, kodėl 
jo laikraštis niekados nė
ra nė vienu žodeliu pasmer
kęs nacizmo.

“Vokiečiai - amerikie
čiai nenori girdėti apie Hit
lerį ir nacizmą ir apie tai 
visą,” jis sakė. “Kada tik 
užatakuoji nacius, jie ma
no, kad tu turi mintyje 
juos.”

Šis aiškinimas yra gry
nas išsisukinėjimas, ir to
kia politika gali pasibaigti 
tiktai pragaištingais rezul
tatais.

Jeigu vokiškų laikraščių 
redaktoriai ir leidėjai ir ki
ti vokiečių - amerikiečių 
\adai, nepadaro griežto 
skirtumo tarpe nacių ir vo
kiečių — jeigu jie neatski
ria savęs ir savo žmonių 
nuo nacių, — tai kaip jie 
gali norėti, kad kiti visi 
žmonės padarytų skirtumą 
tarpe vokiečių, kurie garbi
na hitlerizmą ir vokiečių, 
kurie neapkenčia hitleriz- 
mo? Tai kaip jie gali norė
ti, kad šitoje mirtinoje ko
voje amerikiečiai laikytų 
vokiečius ateivius ištiki
mais, pilnais amerikiečiais? 
Tai kaip -jie gali tikėtis po 
šio karo teisybės dėl Vokie
tijos?

Šiandien, kuomet vokie
čiai pačioje Vokietijoje, ku
rie neapkenčia Hitlerio, dar 
negali spėka sukilti prieš 
jį, ant vokiečių ateivių A- 
merikoje gula atsakomybė 
įrodymo, kad ne visi vokiš
kos kilmės žmonės yra na
ciais —’ ta atsakomybė ypa
tingai krinta ant redakto
rių ir leidėjų laikraščių, 
kuriuos jie skaito.

Daugelis vokiškų laikraš
čių redaktorių ir leidėjų 
Jungtinėse Valstijose šim
tu procentų stengiasi prisi
dėti prie sunaikinimo na
cizmo. Bet daugelis — ir 
aš tą žodį “daugelis” tiks
liai vartoju — iki šiolei),vi
siškai neparodė savo nusi
statymo prieš nacizmą.

Nesipriešinimas nacizmui 
šiandien reiškia aiškų naciz
mo palaikymą.

Laikraščio leidėjas, su 
kuriuomi aš kalbėjaus prieš 
kelias dienas, sakė:

“Aš esu anti-nacis, bet 
mano skaitytojai nepirks 
anti-naciško laikraščio.”

AŠ esu įsitikinęs, kad ši
tas kaltinimas yra baisus 
įžeidimas didelei vokiečių - 
amerikiečių daugumai. Jie 
nėra pro-naciški. Atsako
mybė už tuos, kurie yra 
pro-naęiai, krinta ant tų 
vokiškų laikraščių, kurie sa
vo poziciją?tarpe vokiečių - 
amerikiečių panaudojo pik
tiems tikslams, kaipo vy
riausią informacijų šaltinį 
apie Vokietiją po Hitleriu.

(Tąsa bus) '

(Pabaiga)
Tuo tarpu tie organai, 
kurie pasižymi vysty
mosi, augimo tendenci
ja, nors jie dar ir nėra 
galutinai išsivystę, vis dėl
to jau duoda daug naudos 
jų turėtojui ir gali toliau 
plėtotis. Rudimentiniai or
ganai labai nepastovūs, ir 
tat galima paaiškinti tuo, 
kad jie nebenaudingi ir to
dėl nebeįeina į natūralinę 
atranką. Dažnai jie būna vi
sai nustelbiami, bet ir tada 
jie kartais gali vėl iškilti, ir 
į tą faktą negalima ne
kreipti dėmesio.

Svarbiausios priežastys, 
kurios privedė organus prie 
rudimentinės būsenos, buvo, 
kaip atrodo, nenaudojimas 
šių organų tame amžiaus 
peri j ode, kada organas la
biausiai būtų vartojamas 
(tai daugiausia būna su
brendimo peri j ode)...

vo susipažinę su žmogaus ir 
kitų žinduolių sudarymu bei 
išsivystymu, galėjo manyti, 
jog kiekviena šių būtybių 
yra atskiro kūrybinio akto 
produktas... Netikri faktai 
labai kenkia mokslo progre
sui, nes jie dažnai galioja 
ilgą laiką.

Tos pačios klasės narių 
kūno sudarymo tolygumas 
tuojau pasidaro supranta
mas, kai prileidžiame, kad 
jie kilo iš vieno bendro pro
tėvio ir kad jie toliau turė
jo prisitaikyti prie sąlygų, 
įgijusių įvairų pobūdį. Žiū
rint bet kuriuo kitu požiū
riu, bus nesupratamas pa
našumas tarp žmogaus ar 
beždžionės rankos, arklio 
kojos, ruonio peleko, šikš
nosparnio sparno ir t.t. 
Jeigu jūs pasakysite, kad 
jie visi sudaryti pagal vie
ną tą patį idealų planą, tai 
tuo dar nesuteiksite jiems 
mokslinio išaiškinimo. Joks 
kitas prileidimas negalėtų 
išaiškinti to nuostabaus 
fakto, kad žmogaus, šuns, 
ruonio, šikšnosparnio, ro- 
puolio ir t.t. gemalai pra
džioje beveik niekuo nesis
kiria vienas nuo kito. No
rint suprasti rudimentinių 
organų buvimą, mums rei
kia tik prileisti, kad kuria
me nors senesniame protė
vyje atitinkamas organas 
buvo pilnutiniai išsivystęs 
ir kad, pasikeitus gyve
nimo aplinkybėms, šis or
ganas žymiai sumažėjo, 
redukavosi. Tat galėjo pa
reiti arba paprastai dėl to 
organo nenaudojimo, arba 
dėl natūralinės atrankos tų 
būtybių, kurios buvo, jei 
taip galima pasakyti, ma
žiausiai apkrautos nereika
lingais organais.

Dėl to mes ir galime su
prasti, kodėl žmogus ir visi 
kiti stuburiniai gyvuliai su
daryti pagal vieną bendrą 
planą; taip pat galime su
prasti, kodėl jų gemalai pe
reina vienodas pirminio iš
sivystymo stadijas ir kodėl 
juose išliko tam tikri bend
ri rudimentai. Būdami nuo
seklūs, mes turėtumėm at
virai pripažinti jų atsiradi
mo bendrumą. Laikytis ki
tos pažiūros — reikštų pri
leisti, kad mūsų pačių ir 
visų mus apsupančių gyvu
lių sudarymas yra tik spą
stai, pastatyti tuo tikslu, 
kad suklaidinti mūsų svei
ką protą. Mūsų padarytos 
išvados teisingumas žymiai 
sustiprėja, kai arčiausiai 
peržiūriių visos gyvulių ka
ralijos narius, taip pat jų 
giminystės, arba klasifikaci
jos, jų geografinio pasiskir
stymo ir geologinio nuosek
lumo faktus. Šiai išvadai 
prieštarauti mus verčia tik 
prietaras ir tas pasipūti
mas, tas pretendavimas, 
kurio įtakoj mūsų protėviai 
tvirtino esą kilę iš pusdie
vių. Tačiau netoli ir tas lai
kąs, kai mes stebėsimės, 
kad gamtininkai, kurie bu

Svarbiausioji išvada, ku
rios aš priėjau ir kuriai da
bar pritaria daugelis pakan
kamai kompetetingų gamti
ninkų, yra ta, kad žmogus 
išsivystė iš mažiau tobulos 
formos. Pagrindas, kuriuo 
remiasi ši išvada, niekada 
nebus pajudintas. Iš tikrų
jų, negalima nuneigti tokių 
faktų, kaip panašumas tarp 
žmogaus ir žemesniųjų gy
vulių, pasireiškiąs gemalo 
vystymosi metu, o taip pat 
ir daugybėje kūno sudary
mo bei sudėties daugiau ar 
mažiau reikšmingų detalių. 
Negalima ginčyti tokių fak
tų, kaip rudimentinės kūno 
dalys, kaip nenormalūs ata
vizmo reiškiniai, kartais pa
stebimi žmoguje. Visi šie 
faktai jau seniai buvo žino
mi, bet iki paskutinio laiko 
jie mums nieko nesakė apie 
žmogaus kilmę. Ir kai da
bar į juos žiūrime šviesoje 
mūsų žinių apie visą orga
ninį pasaulį, tai didžioji jų 
reikšmė krinta mums į akis.

niųjų gyvulių dvasinės jė
gos, savo pobūdžiu vienodos 
su žmogaus dvasinėmis jė
gomis, nors ir skiriasi nuo 
šių savo išsivystymo laips
niu, gali progresuoti. An
tai, pavyzdžiui, skirtumas 
tarp dvasinių jėgų aukštes
niosios beždžionės ir žuvies, 
arba skruzdėlės ir amaro 
(Coccus) yra be galo dide
lis. Šių jėgų išsivystymą gy
vuliuose suprasti nėra ypa
tingai sunku, kadangi mū
sų naminių gyvulių proti
niai sugebėjimai sąlyguoja- 
mi kinta, o pakitimai persi
duoda paveldėjimo keliu. 
Niekas neims abejoti, kad 
laukiniams gyvuliams tie

sugebėjimai turi be galo di
delės reikšmės. Taigi, jų iš
sivystymo sąlygos natūra
linės atrankos keliu yra aiš
kus faktas, ir tos sąlygos 
labai padeda jų išsivysty
mui. Ši išvada gali būti pri
taikyta ir žmogui. Net la
bai ankstyvame > perijode 
protas jau turėjo žmogui 
didelės reikšmės. Iš tikrųjų, 
šis protas jį įgalino susida
ryti kalbą, ja naudotis, pa
sigaminti ginklus, įrankius, 
spąstus ir t.t., o šių priemo-' 
nių pagalba ir savo sociali
nių ’ įpročių paremiamas 
žmogus jau seniai pasida
rė visų žemės tvarinių val
dovas.

SVARBIOS KNYGOS

RAISTAS
Apysaka iš Chicagos lietuvių gyvenimo, dirbančių 

gyvulių skerdyklose
PARAŠĖ UPTON SINCLAIR

Pataisytas ir papildytas lietuvių kalbon vertimas.
450 Puslapių. Kaina $1.00.

Jeigu peržiūrėsim embri- 
onalį žmogaus išsivystymą, 
jei peržiūrėsime panašumo 
bruožus su žemesniais gy
vuliais, jei peržiūrėsim jo 
išlaikytas rudi mentąpfnes 
dalis ir atavizmo, kuri jis 
pavergtas, atvejus, — tai 
mes galime, iš dalies, savo 
fantazijoje atkurti mūsų se
nųjų protėvių atvaizdą ir 
galime, apytikriai, nurodyti 
gyvulių eilėje atitinkamą 
jiems vietą. Žmogus paeina, 
kaip rodo turimi faktai, iš 
plaukuoto keturkojo gyvu
lio, turėjusio uodegą, gyve
nusio, greičiausiai, medžiuo
se; šio gyvulio gimtinė bu
vo, reikia manyti, Senasis 
Pasaulis. Jeigu dabarties 
zoologas ištirtų šios būty
bės sudarymą, tai jis pri
skirtų ją keturrankių gru
pei, ir tai jis padarytų su 
tokiu pat įsitikinimu, su ko
kiu jis priskirtų tai pačiai 
grupei dar senesnį bendrą 
Senojo ir Naujojo Pasaulio 
beždžionių protėvį. Ketur
rankiai ir visi žinduoliai pa
eina tikriausiai iš kokio 
nors pirminio sterblinio gy
vulio; šis gi buvo susijęs 
visa eile įvairiausių savo 
formų su kokia nors būty
be, panašia į kiaupę (amfi
biją), kuri savo eile kilo iš 
kokio nors į žuvį panašaus 
gyvio. Tolimos praeities 
miglose mes galime matyti, 
kad pirminis visų stuburi
nių gyvulių protėvis buvo 
jūrų gyvis, kuris turėjo 
žiaunas, kurio abi lytys bu
vo viename individe, o svar
biausieji kūno organai (pa
vyzd., širdis) buvo dar ne
pakankamai arba ir visai 
neišsivystę. Kaip atrodo, šis 
gyvis buvo daugiau panašus 
į dabartinių jūrų ascidijų 
vikšrus, negu į kurią nors 
kitą mums žinomą formą.

Būdami priversti padary
ti ką tik nurodytą dšvadą 
žmogaus kilmės klausimu, 
mes susiduriame su nema
žais sunkumais, kai turime 
įrodyti, kokiu būdu žmogus 
pasiekė dabartinio aukšto 
protinių jėgų ir dorovės ly
gio., Tačiau jei jūs pripa
žįstate bendrąjį evoliucijos 
principą, tai privalot sutik
ti ir su tuo, kad aukštes- [Į

Mortos Vilkienes Divorsas
Puikus vaizdas Amerikos lietuvių gyvenimo.

PARAŠĖ MIKAS RASODA

Apysaka, kur autorius labai gyvai vaizduoja ekono
minį, politinį ir kultūrinį lietuvių gyvenimą Amerikoje.

Puslapių 320. Kaina $1.00.
Nurodoma kaip paprasti darbininkai išsilavina ir patampa 

visuomenės veikėjais. Kaip biedni bemoksliai išeina aukštus mok
slus ir atsiekia profesijas su kitų pagalba, o vėliau būna baisiai 
nedėkingi savo prieteliams. Vieniems progresuojant, o kitiems 
tinginiaujant atvykusioms į. šią laisvą šalį, prasideda kova švie
sos su tamsa. Ji pasireiškė formoje divorso jaunoje šeimoje, kur 
iškyla daug skandalų.

English - Lithuanian 
Self -^Instructor

Tai rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo- •' 
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAU0IUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

• • • • • •

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA '
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

• • • • • •

“Gyvenimo Saulėleidis''
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

Parašė ir Išleido Graboriuš
JOSEPH LeVANDA—LEVANDAUSKAS

300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

* Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 
istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

• • • • • •

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, stalgiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kubais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite * šį papuošalą^* savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sezonu 20c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
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Dovanos 66Vilnies” Piknike

(Tąsa)

Kartą linksmoje kompanijoje, namie, 
jis kažkaip netyčia žvilgterėjo į kampą 
ir pamatė didoką, pusmetrio ūgio smūt
kelį, kuris liūdėjo ranka smakrą parė
męs ir žiūrėjo į linksmąją kompaniją 
kaip į latrus, prageriančius Judošiaus 
pinigus, už kuriuos jis pardavė Kristų.

Dailininkas Pasternokas staiga pašo
ko iš užstalės, pripylė čėrką ir nuėjo pas 
smūtkelį:

— Gerk! Tu čia toks mums visą kom
paniją gadini! Gerk, sakau!

Jis pasivertė ant rankos smūtkelį ir 
ėmė pilti degtinę.

— Negeri! — šaukė dailininkas. — 
Nušluostyčiau tau nosį, oi nušluosty- 
čiau, jei čia nebūtų mano draugų, — 
dailininkas vis barė smūtkelį.

Kompanija kvatojosi pilvus susiėmu
si, o dailininkui nuo to pasidarė ne 
linksma, bet pikta.

Jis pasiruošė kažkokiam staigiam 
veiksmui, bet draugai jį sulaikė.

Su literatūra dailininkas Pasternokas 
palaikė labai menkus santykius. Ir ši 
meno rūšis jam buvo ne prie širdies. 
Koks čia menas, jei jo negalima vienu 
akių užmetimu sučiupti ir perkąsti. Skai
tyk ištisą knygą, o kartais net kelis to
mus. Kiek laiko! Ir kam? Kad pajus
tum tą patį, ką pajunti žvilgterėjęs į 
paveikslą per akimirksnį. Literatūra 
jam atrodė perdaug nuobodus, tingus ir 
sausas menas. Jis neginčijo, kad knygo
se yra gražių minčių, kad ten yra dide
lių meno paveikslų, bet kol tu visa tai 
tarp puslapių surandi, praleidi daug lai
ko. Verčiau visai jų nejieškoti.

Užtat jis didelę simpatiją jautė dau
geliui literatų, kurie taip pat, kaip ir jis, 
buvo dideli blaivybės priešai. Jis saky
davo:

—Biesas jus literatais ir padarė, kad 
jūs aiškių aiškiausiai — menininkai. 
Aš, pavyzdžiui, grįžtu nusilakęs pasku- 
tiniškai, imu teptuką, brykš brykš ir ge
nialus paveikslas. Visa emocija vienu 
kartu fit ant drobės gabalo. Paskiau tik 
kur-ne-kur šiek tiek < pataisau ir menas 
toks, kad kito tokio niekur nėsurasit. 
O jūs! Ką jūs galite padaryti tada, kai 
pats didžiausias dvasios pakilimas? O gi 
nieko. Kleksą pastatyti ant ^popieriaus 
jūs galite. Ot kas. Rašote, kai galvos 
blaivios, sausos, tuščios ir nuobodžios. 
Dėl to ir jūsų knygose tiek daug sausų 
ir tuščių puslapių. Monijate svietą ir 
viskas. O tas man nepatinka. Pykit — 
nepykit, kolegos. Teisybė.

Muziką ir dainą jis mėgo. Pats daž
nai dainuodavo, nors dabar jo balsas 
karkė, kaip seno ožio. Užtat labai ne
kentė fortepijono muzikos. Bet likimas 
taip buvo lėmęs, kad jo visų geriausias 
.draugas buvo pianistas ir, tarp kitko, 
kompozitorius.

II
Dailininkas Pasternokas išsimiegojo ir 

atsikėlęs, prasitrynęs akis, pažvelgęs į 
laikrodį ir pastebėjęs, kad dar ne vidur
naktis, susirado skrybėlę, lazdutę, kuri 
stovėjo prieškambaryje, išėjo į miestą.

Ties viena karčiama sustojo, pagalvo
jo ir pabarbeno į langą:

—Ar kolegos Lapelio nėra? Sakot, nė
ra.

Jis jau norėjo praeiti, bet apsisuko ir 
įėjo į karčiamą.

Tai buvo ne pirmos rūšies Kauno res
toranas, bet vardą turėjo neblogą dėl 
gausaus visoknj menininkų lankymo.Prie 
staliukų sėdėjo dūmuose paskendę žmo
nės ir kėlė nežmonišką alasą.

Tuo metu iš vienos restorano patalpos 
staiga pasigirdo triukšmas. Pro duris 
kaip ant spiruoklių iššoko žmogus. Be 
kepurės, be švarko, o iš paskos pro ad- 
veriją išlindo išraudusios dvi galvos.

Dailininkas Pasternokas pasitraukė 
truputį į šalį, bet greit susigriebė, nes 
išstumtasis pusnuogis žmogus buvo kaip 
tik jo jieškomas kolega Lapelis.

Jis sučiupo Lapelį už-rankos ir trupu
tį juokdamasis tarė:

—Tai, brolau, tave jau kaip mėšlą mė
to. Ir apsileidai...

Lapelis staiga atgavo drąsą. Apsisu
ko svirdinėdamas ir pakėlė'balsą:

— Ką, tu manai aš tiems valkatoms 
pasiduosiu! Gėrė, rupūžės, iš mano kiše
nės, o dabar visokias kiaulystes daro.

Jis bandė vėl įsiveržti į kambarį. Bet 
kažkieno kumštis jam taip kirto į pa
smakrę* kad tas atbulas įėjo į sieną.

Tada ir Pasternokas užsimojo padėti 
savo kolegai. Jis atsargiai lazdutės galu 
praskleidė portjeras ir įkišo galvą.

—A-a! Sveikas, dailininke! — suriko 
keletas stiprių balsų. — Tu, matyt, jau 
vėl blaivas, o mes štai' dar nebaigėm.

Aplink stalą sėdėjo penketas vyrų. 
Stalas buvo beveik tuščias. Tik alaus bo
kalai staipėsi pašaliais.

— Eikš, eikš! — šaukė kažkoks stam
bus raudonas vyras. — Čiupome alaus 
boselį ir lešiuojame.

— Bet, kolegos, — pradėjo dailinin
kas, — kad jūs taip negražiai elgiatės 
su kolega Lapeliu. — Ir jis už rankos 
vėl įtraukė į kabinetą Lapelį.

Dvejetas vyrų, kurie, matyt. Lapelį 
buvo išmetę, vėl pašoko iš užstalės, bet 
Pasternokas juos sulaikė ir kaip pado
rus teisėjas tarė:

— Vyrai, mes juk broliai, kolegos...
— Tik prašau neminėti Lapelio! — 

, pertraukė jį vienas. — Jis kiaulė, o ne 
brolis.

— Ech, kolega kritike, —< ramino jį 
dailininkas. — Kodėl jis kiaulė? Ar jis 
nedavė tau gvildenti meno problemų, kai 
turėjo savo laikraštį? O ar vėl neduos 
— kai turės?

— Velnią jis beturės! — nusikeikė pa
vadintasis kritiku. — Graborius! Kiek 
jau jis laikraščių palaidojo! Pašol von!

Bet dailininkas jį nuramino. Lapelį 
privedė atgal prie stalo ir liepė visiems 
pasibučiuoti.

Po pusvalandžio kritikas sėdėjo apsi
kabinęs su Lapeliu ir bučiavosi nebelie- 
piami.

— Tu mecenatas, Lapeli! — gyrė kri
tikas. — Ale, kad laikraščio nebeturi.

— Nenusimink, kolega Karvočiau. 
Man laikraštį įsteigti — nusispjauti. 
Įtyt pat steigiu ir ką jūs man padarysi
te? A-a?

Tuo metu poetas Ilgasis, prikišęs nosį 
prie Pasternoko kaktos aiškino, kad rei
kią paskelbti boikotą visiems Lietuvos 
laikraščiams.

— Agi dėl manęs... — blaivia galva 
atšovė Pasternokas. — Aš vis tiek jų 
neskaitau.

— Ir gerai darai, kolega. Ana, pagal
iok, pirmame puslapyje velniai žino ko 
nepritėpliojama. O kai poezijai, — tai 
vietos nėr! Gyvatės, tie redaktoriai! — 
Jis šiuos žodžius išrėkė visa jėga.

— Ko tau iš jų reikia? —- staiga atsi
gavo Lapelis. — Ką tau blogo jie pada
rė?

Staiga Lapelyje nubudo laikraščio lei
dėjo ir redaktoriaus instinktas.

— Ne tavo dalykas, tu driskiau! — 
atsikirto jam poetas. — Ir gi, mat, re
daktorius.

Lapelis vėl pašoko ir pačiupęs bokalą 
ėmė linguoti, taikydamasis paleisti poe
tui į galvą.

— Sėsk, Lapeli! — įsakė kritikas. — 
Ilgasis teisybę sako. Mūsų redaktoriai 
yra kiaulės. Visokiam chlamui jų laik
raščiuose yra vietos, tik ne poezijai. O 
mūsų poezija — brilijantas! — gardžia
vosi kritikas.

— Bet mano poezija, velniai žino, ta
vo storam gomuriui nepatinka, — dabar 
jau įsižeidęs atsiliepė Ilgasis ir nuo La
pelio perėjo prie Karvočiaus. Jis purtė jį 
už apikaklės:

— Kada tu išsireiškei apie mano po
eziją taip, kaip žmogus? Kada? Tau vis 
kažko trūksta. Kaip Dievą myliu, kar
tais vot taip ir norisi tau į plačiąją tekš
telti.

Lapelis kurį laiką klausėsi, bet netru
kus jo pasąmonėje nubudo ir poetas. Juk 
jo keletas eilėraščių rinkinių pelęjo bala 
žino kurio knygyno sandėliuose ir jis da
bar atsiminė, kad kritikas Karvočius 
apie jį ironiškai buvo savo laiku para
šęs: “Eilėraštis, tai dar ne poezija. Štai 
ką mes galime pasakyti apie jauno aib 
toriaus Lapelio eilėraščius/’

— Ilgojo teisybė. Didžiausi poezijos 
rieznikai yra kritikai. O kas mane iš po
etų šeimynos išpjovė!

— Ak, tu kiaule! Tų vėl kabiniesi1 į 
kritiką! Jau kartą išlėkei pro duris. No
ri dar?! Aš čia tave taip sukritikuosiu, 
kad iš tavęs liks tik šlapia vieta!

;— Tu čia man dar grasinsi! — ša
kosi Lapelis. — Kolega Ilgasai, pavai- 
šinsim mes šitą. — Ir Lapelis atsistojęs 
ėmė kažkam ruoštis.

(Bus daugiau)

Chicagos dienraščio “Vil
nies” piknikas įvyko rugpjūčio 
23 d. ir buvo pilnai sėkmin
gas. Dovanas prie įžangos ti- 
kietų laimėjo šie žmonės:
Pirma dovana, $250:

Felix C. Storv or (Stow) 
1834 Divisadero, San Fran
cisco, Calif.

Antra dovana, radijo:
Beatrice Antanaitis
1819 S. 49th Ct., Cicero, 111.

Trečia dovana, Silver ware:
B. Ziemanski
1431 Cortez Ave., Chicago, 
Illinois.

Ketvirta dovana, $25:
John Grubisich
610 W. 31 St., Chicago, Ill.

Penkta dovana, $15:
M. Lappa
6733 S. Maplewood Ave.,
Chicago, Ill.

Šešta dovana, $10:
Delores Lu z an
4929 S. Kolin, Chicago, Ill.

Septinta dovana, $10:
P. Cibulski

. 286 S. 2nd Street,
Brooklyn, N. Y.

Aštunta dovana, $10:
Geo. Sanders
7248 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill.

Devinta dovana, Iron:
K. Tilvikas
6827 East End Ave.,
Chicago, 111.

Dešimta dovana, Fountain 
Pen:

C. F. Malone
527 Iowa Ave., Aurora, 111. 

Vienuolikta dovana, knygos:
Josephine Baubas
1620 Portland Ave.,
Chicago Heights, Ill.

Dvylikta dovana, prenume
rata:

Geo. Sutkaitis
Route 3, Box 303
Toledo, Ohio

Trylikta dovana, prenume, 
rata: •

A. Plackaitis
3524 S. Lowe, Chicago, 111.

Chicagos Žinios
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ DALYVAVO “VILNIES” 

DOVANU PIKNIKE

Pasižadėjo Prezidentui Rooseveltui Visom Jėgom Remti 
Karo Laimėjimo Pastangas; Pasiuntė Telegramą 

Reikalaujant Antro Fronto

Pirmą Pikniko Dovaną Gavo 
San Francisco

Rugpjūčio 23 d. tūkstančiai 
spaudos rėmėjų ir dienraščio 
skaitytojų dalyvavo dovanų 
piknike, Oaks Grovė. Automo
bilių tiek privažiavo, kad ne
buvo kur statyti. Tai buvo vie
nas didžiausių dienraščio pik
nikų. Diena buvo labai graži, 
nors ir vėsi po išvakario dide
lio lietaus ir audros.

Suvažiavo tūkstančiai iš Chi
cagos ir visų apylinkių spau
dos budavotojų, ir karo laimė
jimo šalininkų. Buvo svečių 
net iš Seattle, Wash., iš Brook
lyn, iš Detroito, Clevelando ir 
kitų miestų.

Vaišės per visą dieną ėjo 
prie dviejų barų. Maisto išpir
ko daugiau, negu kada pir
miau diepraščio piknikuose. 
Vakare visko pritrūko.

Kada jau publikos buvo ku
pinas daržas, ąįie 5 vai. po 
piet, J. P. Stančikas atidarė 
programą. Dainavo gražiai 
Chicagos Moterų Kultūros 
Choras, vadovybėj Anna Pet
rulis; šąkar-Makar choras pa
sižymėjęs gražiu dainavimu; 
ir Roselando Aido Choras, va
dovybėj D. Yuden. Publika 
smarkiai plojo visiem choram 
už gražų dainavimą.

V. Andrulis, “Vilnies” re
daktorius, pasakė prakalbą 
apie karo eigą. Jis nurodė, ko
ki dideli uždaviniai stovi prie
šais mūsų šalį. Jis apibūdino 
karo frontus ir pažymėjo, kad 
Sovietų Sąjungos - Vokietijos 
karo frontuose, eina baisūs mū
šiai. “Visas demokratinis pa
saulis atiduoda, didžiausią gar
bę Sovietų Sąjungai už karžy-

Keturiolikta dovana, prenume
rata:

Francis Urban
449 S. Jackson Street, 
S. Bend, Ind.

Penkiolikta dovana, prenume
rata:

Francis Urban
449 S. Jackson Street, 
S. Bend, Ind.

Šešiolikta dovana, prenume
rata:

Richard Burcon
2291 Harrison Ave., 
Muskegon, Mich.

Septyniolikta dovana, prenu
merata:

Joe Yuhouse
229 N. Carlslie Street,
S. Bend, Ind.

Aštuoniolikta dovana, prenu
merata:

Anna Martin
1603 Westminister, 
Ann Arbor, Mich.

Devyniolikta dovana, prenu
merata:

Juozas Širvys
Box 5.1 R. 3, La Porte, Ind.

Dvidešimta dovana, prenu
merata :

John žekas
112 G row e Street, 
La Porte, Ind.

Dvidešimts pirma dovana, 
prenumerata:

Elenore Yundul
1514 S. 48th Ct., Cicero, III.

Dvidešimts antra dovana, $5:
John Stulgis
3527 S. Halsted Street, 
Chicago, 111.

Dvidešimts trečia dovana, $5:
Natalija Elanis
10623 Calumet, Chicago, Ill.

Dvidešimts ketvirta dovana, 
$5:

Jean Kiaune
4234 S. Maplewood Ave., 
Chicago, Ill.

Dvidešimts penkta dovana, $5:
Geo. Uzunaris
7923 Maryland, 
Chicago, Ill.

Dvidešimts šešta dovana, $5:
A. Klupp
4631 LeMay, Detroit, Mich.

giškumą, o visgi lietuvių tar
pe randasi žmonių ir laikraš
čių, kurie niekina tą šalį, vi
saip bjauroja ir žinoma kam 
jie pasitarnauja — Hitleriui,” 
sakė kalbėt ojas. Publika 
griausmingai delnais plojo pri
tardama kalbėtojo pareiški
mui.

Buvo priimta rezoliucija, 
kurioje pasižadėta visom jė
gom remti mūsų šalies vyriau
sio karo jėgų komandiero — 
Roosevelto karo laimėjimo pa
stangas ir išreikšta reikalavi
mas nedelsiant atidaryt antrą 
frontą.

Kadangi spaudos stiprini
mas labai svarbu, tai kalbėto
jas prisiminė apie “Vilnies” 
preso fondą. Bėgyje kelių mi
liutų sumetė aukų apie $400.

Pikniko dovanos pasisklei
dė po visus miestus. Laimin
giausias buvo San Francisco. 
Tūlas Felix Stow ar Storv, San 
Francisco gavo $250; antrą 
dovaną radijo puikų setą 
gavo Beatrice Antąnaitis, Cice
ro, HU trečią dovaną — se
tą šakučių, šaukštų ir peilių 
R. Cieminskis,. Chicago, III.

Piknikas labai gerai nusise
kė. Nuoširdus vilniečiai sve
čiam tiek prie maisto, tiek 
prie gėrimų mandagiai patar
navo.

Labai skaitlingas lankyma
sis į Oaks x Grove dienraščio 
pįknikan parodo, kad lietuviai 
remia tą spaudą, kuri stoja 
uoliai už rėmimą prezidento 
Roosęvelto karo laimėjimo pa
stangų; remia spaudą, kuri 
padeda darbo unijoms augti ir 
bujoti; remia, spaudą, kuri bū
davo j a lietuvių, vienybę ir ke

lia žmonių moralą sutriuškini
mui fašistinės Ašies.

Rep.

7,000 LIETUVIŲ REIKALAU
JA ANTRO FRONTO ATI

DARYMO

Telegrama Prezidentui 
Rooseveltui

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

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

Chairman,
J. P. Stanley.

Toronto, Canada
Liaudies Balso Piknikas To

ronte Puikiai Pavyko
Metinis Liaudies Balso pik

nikas Toronte pavyko gerai, 
nežiūrint pasitaikiusio labai 
blogo oro. Nuo ankstyvaus ry
to prasidėjęs lietus krapino 
žemę net ligi po pietų 2 vai., o 
saulutė pasirodė tik apie 5 
vai., bet gerieji Liaudies Balso 
rėmėjai ir simpatikai pasisten
gė atsilankyti ir suteikti laik
raščiui savo stiprią paramą. 
Piknikas faktinai prasidėjo ir 
pasibaigė vakare, tęsėsi vos 
keletą valandų, bet per tą 
trumpą laiką padaryta pelno 
$171.19. Tai daug daugiau, 
negu bile kuriais kitais metais.

žinoma, blogas oras labai 
daug pakenkė. Piknike nega
lėjo tiek daug žmonių daly
vauti, kaip praeityje, bet vis 
vien buvo gražus ir smagus 
piknikas. Pikniką labai gyvi
no daugelis svečių, kurie buvo 
atvykę iš Jungtinių Valstijų, 
Hamiltono ir kitų vietų.

Gauta Daug Dovanų •
Kaip kiekvienais metais, 

taip ir šiais metais piknikui 
gauta daug vertingų dovanų. 
Visų pirma pradėsiu nuo Gar
bės Stalo, kurį suaukojo ir pa
ruošė torontietės moterys, drg. 
E. Laurusevičienės vadovybė
je. Jos sudedamos po dolerį 
supirko viską, kas tokiam sta
lui reikalinga ir pilnai apkro
vusios įvairiais gardumynais ir 
pora gražiai iškeptų vištų pa
aukojo. Tą stalą paleidus ant 
varžytinių, išsivystė gyvos ir 
plačios varžytinės. Susivaržė 
Torontas, Hamiltonas ir Ro- 
chesteris. Torontui vadovavo 
drg. J. Kirvela su J. Gudaite, 
Hamiltonui draugė Doveikienė 
su Fetroniu, o Rochesteriui 
drg. Stanley, Brooks, Baraus
kas ir kiti. Varžytinės ėjo 
gražiai, draugiškai. Svečiai no
rėjo stalo torontiečiams neuž
leisti, bet šie, nežiūrint, kaip 
jie gerbia ir myli svečius, vis 
vien pasiryžo stalo jiems ne
atiduoti. Drg. V. Kirvela, nors 
jau išvyksta į Ameriką ir bus 
pats amerikonas, bet ligi ga
lo nenorėjo amerikonams už
sileisti. Dešimtukams beskrai
dant, staiga pasigirsta, varžy
tinių vedėjo drg. M. Guobos, 
— TRYS — ir stalas atiteko, 
vis tik, torontiečiams. Laimėję 
varžytines, torontiečiai nepasi
puikavo ir prie stalo užkvietė 
savo oponentus amerikonus ir 
kitus, bendrai ir draugiškai 
vakarienei.

Laike varžytinių už tąjį 
garbės stalą surinkta $54.30.

T..
Torontiečiai Gražiai Išleido 

©rg. Kirvelą
Rugpjūčio 15 dieną pas drg. 

V. Kirvelą, draugų Kižių stu- 
boj, susirinko apie 100 toron- 
tiečių atsisveikinti su drg. V. 
Kirvela ir palinkėti jam lai
mingos kloties naujoje šalyje. 
Drg. V. Kirvela išvyko į Jung
tines Valstijas, į Detroitą.

Išleistuvių rengėjai įteikė 
jam gražią dovaną, kaip jo 
pagerbimai ir atminčiai, visų 
dalyvių vardu. Drg. J. Valū
nas savo kalboje apibūdino 
drg'. Kirvelos Toronte išgyven
tą laiką ir jo organizacinius 

nuopelnus, pažymėdamas, kad 
drg. Vincas aktyviai veikė To
ronto lietuvių darbininkiškame 
judėjime. Jis prigulėjo prie * 
Sūnų ir Dukterų Draugijos ir 
per kelis metus būdamas jos 
vajinihku yra prirašęs kelis 
desėtkus naujų narių. Taip 
pat jis aktyviai dalyvavo Lite
ratūros Draugijoje bei Liau
dies Balso vajuose. Per 12 me
tų išbuvo Bangos Chore. Visą 
laiką drg. Kirvela buvo nuo
širdus darbiryinkiškų reikalų 
rėmėjas ir draugiškas su vi
sais.

Vėliau drg. Damašiai, J. Gu- 
daitė, Leišienė, Kižiai — visi 
išleistuvių rengėjai — palin
kėjo Vincui geriausio pasiseki
mo ir laimės būsimoje naujoje 
šalyje.

Drg. Kirvela visiems padė
kojo už surengtas išleistuves, 
linkėjimus ir dovaną, pažadė
damas ir Jungtinėse Valstijo
se taip pat darbuotis ir neuž
miršti kanadiečių.
. Tokiuose pokyliuose pas * 

mus Toronte yra priimta ne 
tik pasivaišinti ir pasilinksmin
ti, bet kartu paremti savo au
komis vieną ar kitą visuomeni
nį reikalą. Taip ir laike drg. 
Kirvelos išleistuvių tas buvo 
padaryta. Drg. J. Valūnas at
sikreipė į visus dalyvius paaiš
kindamas, kad dabar yra ve-ę^ 
dama kampanija už paliuosa- 
vimą antihitlerinių kalinių ir 
kad tuo klausimu Toronte 
įvyksta konferencija. Jis pa
siūlė, kad pasveikinti tą kon
ferenciją atžymint drg. Kirve
los išleistuves, tiems svarbiems 
reikalams nuo savęs bent kiek 
paaukojant.

Visi dalyviai tam pritarė ir 
reikalą nuoširdžiai parėmė au
komis. šiam kilniam tikslui bu
vo suaukota $54.50.

Tai labai graži ir stipri pa
rama svarbiam darbui. Ačiū 
visiems už tai.

Neužmiršo ir Laikraščio
Drg. V. Kirvelos išleistuves 

baigdami visi gražioj nuotai
koj. linksminosi iki vėlyvam 
laikui. Bet tuo ’atsisveikinimas 
dar nebuvo baigtas. Drg. Kir
vela visus užkviečia atvykti 
ant rytojaus, sekmadienį. Jis 
nori draugus ir drauges nuo 
savęs pavaišinti. Jis kviečia 
visus atvykti anksti, kad dar 
būtų galima suspėti nuvykti ir 
ant Liaudies Balso pikniko, 
nes tą dieną jis įvyko, nors 
gan vėlai.

Rytas buvo ne koks. Apsi
niaukęs ir lijo. Besišnekučiuo
jant laike pietų, drg. V. Kir
vela ypatingai pabrėžė, kad 
jis nori, jog Liaudies Balsas 
būtų paremtas, kad visi pikni
ke dalyvautų, nors oras buvo 
ir labai prastas. Apie pikniką 
pranešimą davė drg. J. Valū
nas, o drg. M. Guoba paaiški
no, kad drg. Vinco Kirvelos 
išleistuvės ir darbai labai arti 
rišas su Liaudies Balsu, todėl 
pasiūlė, kad drg, Kirvelos iš
leistuvių atžymėjimui paremti 
Liaudies Balsą. Pasiūlymas 
buvo užgirtas ir prasidėjo au- 
kavimas. Drg. Kirvela buvo 
pirmas su $5 dėl antihitlerinių 
kalinių, taip pat ir dėl Liau
dies Balso pirmas paklojo $5, 
Viso laikraščio paramai suau
kota $51.

Koresp.

Tacoma, Wash.
Trumpam laikui atostogavo 

tacomietės M. Šapalienė ir F. 
Kavaliauskienė, Soap Lake, 
Wash., pas Šapalienės sūnų, 
W. Savicką. Jos ten smagiai 
praleido laiką prie ęžero ir 
prie kitų gražių gamtos išvaiz
dų.

Drg. F. Kavaliauskienė yra 
žinoma laisviečiams, kaipo 
nuolatinė veikėja ir patriotė 
dienraščio “Laisvės,” o drg. 
M. Šapalienė taipgi gera rė
mėja mūsų judėjimo ir dien
raščio. Jos duktė Adelė Savic
kaitė dar vis randasi Pearl 
Harbor, Hawaii. Jau ilgas lai
kas, kaip nuo jos gavo motina 
žinią. Bet galima tikėtis* kad 
ji gaus laiškutį nuo jos.

L. Beltė,
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Penktas Puslapis

RAUDONIEJI LAKŪNAI VeL 
PLEŠKINO BERLYNU IR 
KITUS NACIŲ MIESTUS 

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 30. — Šiandien Sovietai išleido se

kamą specialį pranešimą:
Naktį rugp. 29 didele grupe mūsų orlaivių bombar

davo karinius ir pramoninius taikinius Berlyne, Kara
liaučiuje, Danzige, Stettine ir eilėje kitų miestų viduri
nėje ir rytinėje Vokietijoje.

Mūsų bombininkai užkūrė 48 gaisrus Berlyne ir 17 iš 
tų gaisrų buvo dideli. Taip pat buvo patėmyta dWyni 
smarkūs sprogimai Berlyne.

Karaliaučiuje padaryta 29 gaisrai, kurių astuoni bu
vo stambūs. Pastebėta šešios didelės ekpslozijos.

Stettine buvo užkurta šeši gaisrai ir pastebėta trys 
smarkūs sprogimai.

Visi mūsų orlaiviai sugrįžo į savo stovyklas.

SOVIETAI ATGRIEBĖ TŪLAS POZICIJAS STA
LINGRADO SRITYJ; KITUR ATGAL ATMETĖ 

ATAKAVUSIUS PRIEŠUS
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, rugp. 30. — Sovietų Žinių Biuro praneši

mas:
Naktį rugp. 29-30 fronte neįvyko jokių svarbių at

mainų.
Srityje į šiaurių vakarus nuo Stalingrado mūsų 

kariuomenė kovojo prieš fašistų tankus ir pėstininkus. 
Mūsų kariai iš “N” dalinio atmušė kelias vokiečių ata
kas, patys padarė kontr-ataką ir užėmė dvi apgyven
tas vietas. Dauguma vokiečių tose vietose visai buvo 
nušluota, o kiti pabėgo, palikdami mūšių lauke 16 ka- 
nuolių, kelis kulkasvaidžius, tuokus, dvi radijo stotis 
ir kitus karinius įrengimus.

Kitame sektoriuje priešai pradėjo kelias atakas. Mū
sų pėstininkai ir artilerija, sutartinai veikdami, atmu
šė tas atakas. 14 priešų tankų liko sužalota bei sunai
kinta.

Prochladnaja srity j (Kaukaze) buvo tęsiami atkak
lūs kariniai veiksmai.

Į šiaurių rytus nuo Kotelnikovo sovietinė artilerija 
ir prieštankiniai kovotojai sužalojo bei išdegino devy
nis vokiečių tankus. Kautynėse arti vienos apgyventos 
vietos buvo visiškai supliekta kuopa rumunų pėstinin
kų.

Pietuose nuo Krasnodaro priešai po priedanga smar
kios savo kanuolių ir mortirų ugnies, pažygiavo pir
myn ir užėmė kelias aukštumas. Mūsų kariuomenė, 
perorganizavus savo jėgas, atakavo priešus šonan ir 
atmetė juos atgal į pradines jų pozicijas.

šiame mūšyje mes sunaikinome bateriją vokiečių 
150-milimetrinių kanuolių ir užmušėme apie batalioną 
vokiečių pėstininkų.

Sovietiniai lakūnai sunaikino kelis priešų tankus ir 
apie 40 trokų su pėstininkais. Oro kautynėse tapo nu
mušta žemyn šeši vokiečių orlaiviai. Mūsų lėktuvai ne
turėjo jokių nuostolių.

Prochladnaja srityje buvo atmuštos dvi hitlerininkų 
atakos, kurias jie darė, mėgindami įvaryt kylį į mūsų 
apsigynimų liniją. Buvo sunaikinta du vokiečių tankai 
ir 12 trokų ir nušluota kuopa priešų pėstininkų.

Voronežo srityje mūsų orlaivių grupė atakavo prie
šų orlaivių stovyklą ir sunaikino 16 vokiečių bombane- 
v • šių.

Jung. T autų Oficialiai Pranešimai
AUSTRALIJA, rugp. 30. — Jungtinių Tautų štabas 

pranešė, kas seka:
Šiaurrytinis Sektorius:
KUKA, Saliamono Salos. — Mūsų bombanešiai ata

kavo japonų orlaivių stovyklą nakties laiku; 
pataikė bombomis iš vidutinio aukščio į tą priešų sto
vyklą ir padarė dikčiai nuostolių. Nebuvo pasipriešini
mo ore iš japonų pusės ir visi mūsų orlaiviai sugrįžo.

RABAUL, New Britain. — Didieji mūsų bombane
šiai labai bombardavo čionaitinę japonų orlaivių sto
vyklą, numesdami dešimt tonų smarkiųjų sprogimų 
ant stovyklos pastatų ir aikštės, šeši priešų Zero lėktu
vai mėgino sulaikyt mūsų bombininkus. Du japonų, 
lėktuvai tapo nušauti žemyn, *kiti du sunkiai sužaloti 
ir, turbūt, sunaikinti. Mūsų gi orlaiviai neturėjo jokių 
nuostolių. Talkininkų žvalgybos lėktuvai nukirto žemyn 
dar du priešų lėktuvus kovotojus iš penkių, kurie ban
dė pasipriešint mūsų orlaiviams.

NEW GUINEA. — Japonai vis stengiasi išvystyt pla
tesnę ataką prieš New Guinea salą. Vienas priešų šar
vuotlaivis ir astuoni naikintuvai įplaukė į Milne Įlanką 
pareitą naktį ir gal iškėlė krantan šiek tiek pastiprini
mų saviškiams. Šie priešų laivai atplaukė po apsauga 
kitų savo laivyno jėgų, kuomet oro sąlygos buvo tokios 
blogos, kad talkininkų lėktuvams buvo labai sunku 
skraidyt ar veikt prieš japonus. Tebesiaučia įnirtę mū
šiai ant žemės, be sprendžiamų pasekmių vienai ar ant- 
trai pusei.

• ^Mūsų orlaiviai veikia sutartinai su kariuomene ir 
padarė priešams daug nuostolių. Buvo pastebėtas vie
nas priešų naikintuvas; mūsiškiai orlaiviai jį atakavo, 
nepaisant blogų oro sąlygų, ir, turbūt, sužalojo.

Kokodos srityje buvo atmuštos visos priešų atakos.
Lae-Salamaua srityje tęsiasi susikirtimai tarp talki

ninkų ir japonų pirmųjų būrių.

Jungt. Valstijų Vice- 
Prezidentas Sveikina

Meksikos Lidice

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
IJenry A. Wallace, kalbėda
mas ispaniškai ir angliškai 
per radiją rugp. 30 d., svei
kino San Geronimo miestelį 
Meksikoj už tai, ’ kad tas 
miestelis pakeitė savo vardą 
į Lidice.

Tuomi San Geronimo pa
gerbė atmintį Čechoslovaki- 
jos miestelio Li dices, kur 
naciai išžudė visus gyven
tojus ir visai sunaikino pa
tį miestelį, sulygindami jį 
su žeme. Tuomi hitlerinin
kai keršijo už tai, jog ties 
Lidice buvo užmuštas kori
kas Rudolfas Heydrichas, 
slaptosios vokiečių policijos 
viršininkas Čechoslovakijoj.

Vice - prezidentas Wa
llace, be kitko, sakė:

“Septynios savaitės atgal 
mažiukas Illinojaus mieste
lis pakeitė savo vardą iš 
Stern Park Gardens į Lidi
ce. O dabar Meksikos mie
stelis San Geronimo iškelia 
žmonijos laisvės vėliavą, 
pakeisdamas savo vardą į 
Lidice. Kaipo ženklai nesu
laužomos paprasto žmogaus 
dvasios, Lidice Meksikoj ir 
Lidice Jungtinėse Valstijo
se yra amžini.”

taip niekšiška, kaip ir parda- 
vikiška, tartum tiesiog padik
tuota jam paties Hitlerio.

štai ką ji reiškia:
Jeigu Hitlerio okupuotuose 

kraštuose atsirado parsidavė
lių Hitleriui, o jų, -kiekvienoj 
tokioj šalyje atsirado, tai kal
tos visos Jungtinės Tautos — 
Amerika, Anglija, Chinija, So
vietų Sąjunga.

Jeigu pačioje Amerikoje at
sirado tokie parsidavėliai, 
kaip Pelley, tai kalta Ameri
ka, tai kaltas Rooseveltas. Tai 
reikėjo bausti ne Pelley, bet 
Rooseveltą.

Tokia Grigaičio logika. To
kioj formoje jis dabar veda 
pro-nacišką propagandą. Pa
naudoja viską, kiekvieną da
lykėlį, kiekvieną įvykį, kiek
vieną progą, įkandimui Jung
tinių Tautų, sukurstymui savo 
skaitytojų prieš Amerikos tal
kininkes.

šitame kare nėra nei kom
promiso, nei nusileidimo. Kas 
nors žodžiu pateisina Hitlerio 
žygius, kas nors kokioj nors 
formoje apgina Hitlerio agen
tus, Hitleriui parsidavėlius Lie
tuvoj, Amerikoj ar kurioj ki
toj šalyj, tas yra Amerikos ir 
visos žmonijos priešas.

Jis gali būti sąmoningas, 
gudrus niekšas, arba apgautas, 
suvedžiotas, naciškos propa
gandos apnuodytas Hitlerio 
agentų įrankis. Bet jis yra 
priešas. Prieš jį reikia kovoti.

Ir šitą reikalą, reikalą ko
vos prieš tokius elementus, 
rimtai pabrėžė savo prakalbo
je ponas Cranstonas.

Garsioji Monroe 
' Doktrina

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
teisės kištis į užsieninius ir na
minius reikalus kitos.

3. Priverstinas rinkimas pi
niginių .skolų yra nelegalis.

4. Visi ginčai tarp šio žemy
no valstybių privalo būti tai
kos būdu sprendžiami.

1938 m. Lima konferenci
joj buvo padarytas atnaujini
mas prižadų ir mašinerija pa
sitarimams pagerinta.

Kada naciai užpuolė Fran- 
ciją ir Olandiją, kurios turi 
kolonijų Vakarų žemyne, 
Monroe Doktrina buvo išban
dyta. Washingtonas tuoj įspė
jo Europą, kad nepripažins ir 
netoleruos pervedimo teritori
jos Vakarų žemyne vienos ne- 
Amerikos jėgos kitai. Visos 
Amerikos respublikos užgyrė 
šį nusistaįymą Havana konfe
rencijoj liepos mėn. 1940 m.

Tokiu būdu, Monroe Doktri
na tapo įrankiu dėl bendro po
litinio veikimo visoms Ameri
kos respublikoms. Bet lieka 
Jungt. Valstijoms ginkluota 
jėga ją užlaikyti.

F.L.I.S.—Common Council.

paskubės, daugelis piliečių ne
galės dalyvauti rinkimuose, 
nes labai daug laiko užimtų 
rinkimų dienoj visus užregis
truoti su afidavitais.

Manau, kad daugiausia iš 
ateivių piliečių gali būti, kurie 
dar neatliko savo pareigas. 
Todėl raginu, kad kožnas lie
tuvis mūsų apylinkėj paskubė
tų užsiregistruoti ir paraginti 
kitus, nes turim išrinkti kandi
datus, kurie prisidės prie karo 
laimėjimo.

Jau koks laikas kaip Chica- 
gos izoliacionistų lapo “Tri
bune” agentai maršrūtuoja po

mažus miestelius skaitytojų. 
Manau, ne tik kad paskleisti 
savo propagandą, bet taipgi 
gal mano, kad galės sustiprin
ti savo skaitj^ojų skaičių, ku
rių, be abejo,j daugiau ir dau
giau praranda. Jie vartoja pri
traukiančius apgarsinimus vie
tiniuose laikraščiuose, taipgi 
siūlo visokių “inšuransų” kar
tu su prenumerata. Atsakius 
vienam tų agentėlių, kodėl tą 
lapą nei už dyką į namus ne
įsileistų, jis paraudęs tą patį 
po kelis kartus kaltojo: “Bet, 
žiūrėk, koks čia geras insu
rance.”

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

Washington. — Amerikos 
orlaiviai nuskandino dar 
vieną Japonijos naikintuvą 
ir sužalojo du kitus ties Sa
liamono salomis.

Washington. — Karinių 
Darbų Taryba atmetė pra
šymą 4,000 Reynolds Meta
lo (aliumino) Kompanijos 
darbininkų pridėt jiem 20 
proc. uždarbio. Sako, jog 
gyvenimas tiek nepabrango.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

talkininkę, štai, ką jis stačiai 
gieda:

“Jeigu tiesa, kad širvinskas, 
Grigonis ir kiti žmonės iš Lie
tuvos buvo įstoję į vokiečių 
kariuomenę, kaipo savanoriai, 
kurie ėjo kariauti prieš sovie
tų Raudonąją Armiją, tai šis 
faktas kalba prieš komunistus 
ir jų pakalikus: Paleckį, Ged
vilą, Sniečkų, Šimkų ir kompa
niją; o dar labiau — prieš 
sovietų valdžią.”

Paties Grigaičio pabrėži
mas.

Prieš Hitlerį, prieš lietuviš
kus Kubiliūnus ir Germantus 
nei žodelio!

Šita Grigaičio logika yra

PRANEŠIMA]
Iš KITUR

WORCESTER, MASS. .
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

rugsėjo 3 d., ketvirtadienio vaka
re, 8 vai., 29 Endicott St. Prašau 
draugus nepatingėti į susirinkimą 
ateiti.—J. M. Lukas, sekr. (205-207)

PHILADELPHIA, PA.
Šj ketvirtadieni, rugsėjo-Sept. 3 

d. įvyks platus, visos Philadelphijos 
mitingas, “Laisvės” pikniko reikalu.

Visi kurie esate apsiėmę dirbti 
ir tie kurie dar nepasižadėjote o 
galėtumėte padirbėti piknike, būkite 
šiame susirinkime, Liaudies Name, 
735 Fairmount Ave., 7:30 vai. vak. 
Piknikas įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 6 d., Deer Park, N. J.

Labai reikia darbininkų piknikui. 
Kiekvienas dienraštį “Laisvę” bran
ginantis philadelphietis turi rūpin
tis kad šis “Laisvės” piknikas pa
vyktų.

Pikniko Komisija.

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.

1

Pittsburgh, Pa.
Rugpjūčio 4 dieną pasimirė 

Kotrina Butkienė. Velionė mi
rė sulaukus gilios senatvės, 
94 metų. Paėjo iš Kauno rė- 
dybos, Varnių miesto. Paliko 
dukterį Zofiją Karsokienę, 
pas kurią gyveno Pittsburghe 
ir sūnų Juozą; taipgi 2 dukte
ris DeKalb, Ill. — Elenorą 
Blažienę ir Antaniną Mi- 
sūnas, 16 anūkų, 14 pro-anū- 
kų. Likosi palaidota Tautiš
kuose kapuose.

Širdingiausiai tariu ačiū 3 
Apskričio valdybai už gėles ir 
už lankymą ir į kapus palydė
jimą. Taipgi visiems kitiems 
už gėles ir patarnavimą skau
džioj valandoj.

Duktė Z. Karsokienė.

Benton, Illinois
Rudeniniai Balsavimai ir 

Kitkas
Mažiau trys mėnesiai laiko 

iki rudeninių rinkimų lapkri
čio 3, kada turėsime išrinkti į 
kongresą ir senatą tuos kandi
datus, kurie pilnai palaikytų 
prez. Roosevelto politiką; ku
rie stotų už galutiną ir neati
dėliotiną Ašies jėgų sutriuški
nimą. Bet kaip praneša rinki
mų komisija ir kandidatai, 
yra pavojus, kad daugelis pie
tinio Illinois balsuotojų nega
lės rinkimuose dalyvauti, nes 
nesirūpina užsiregistruoti.

Su birželio 8-ta įėjo galion 
šioj valstijoj įstatymas, pagal 
kurį turi visi piliečiai ypatiš- 
kai ateiti ir pastoviai užsire
gistruoti pas savo pavieto kler
ką iki spalio 5-tos. Šis įstaty
mas labiausia paliečia pietinę 
dalį valstijos, nes didmiesčiuo
se, kaip Chicagoj, Peorijoj ir 
kitur, jau nuo senai yra prak
tikuojama šis įstatymas.

Iki šiol Franklin paviete 
(County) iš apie 25,000 bal
suotojų užsiregistravo tarp 
3,000 ar 4,000; Williamson iš 
apie 30,000 užsiregistravo 
apie 1,700. Reiškia, jeigu ne-

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

kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GERU VYNŲ IR DEGTINIŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais 
y &tal Geriausias Alus Brooklyne 

Presas. ~ ~

il^Į^e 459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

SANDELIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

Aukso Altoriukas, Tilžės   60c
Ta pati gražiais celuloido viršais 

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

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

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

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

Apie dangų, saulę, 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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

DAIKTAIS II 
KAINOMIS 

BOSITE 
PATENKINTI

VERI-THIN AIRWAY .. . PW 

or yaflow gold f JI »d cbm 

Guildite beck, t S |eweb . $2t

K rautu viję yra 
dideli* paeirin- 
kimas J a i k ro
džių. 1 a ikrodė- 
lių, deimantini* 
žieįų, auksini* 
ir a i d a brinig 
daiktų ir daik- 
elių, kokių tik 
urna reikalin-

VERI-THIN RYTHM ... 
Yellow gold filled cate, 
17-jewel Precision move
ment ... . $33.75

CA

MERCEDES ... 14 kt. 
•did yellow gold cate, 
l7-|ewal Precision move
ment .... $42.50

f ROBERT LIPTON
. 701 GRAND ST., BROOKLYN,

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ* 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVĖ.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

dovanotDŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos

CHARLES J. ROMAIS
(RAMANAUSKAS) \

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

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

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

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

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

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

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

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST..

SPENCERPORT, N. Y,

F. W. Shalins
(Shalinskas)

Funeral Home 
84-02 Jamaica Ave.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. .Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499 ’

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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Lietuviai Gražiai Pasirodė 

Ambulanso Iškilmėse

Iškilmingai Paminės 
Atlantiko Čarterio 

Sukaktį

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Lietuvių gražiam darbui ir 
pati gamta tartum pritarė, po 
tiek daug buvusių lietingų sek
madienių, šis — rugpjūčio 30- 
tą — išaušo giedras ir visą 
dieną buvo gražu. Jau gero
kai prieš 2-rą valandą matėsi 
būreliai lietuvių Lituanica 
aikštėje. O iki prasidedant iš
kilmėms buvo pilna aikštė ir 
šaligatviai aplink aikštę ap
stoti publikos.

Gale aikštės prie Lituanica 
Square atsirado ir lauktasis 
rusvai žalsvas vežimas - am- 
bulansas, kuriame randasi dvi 
lovos paguldyti ligoniam ir 
vietos gerokai grupei sėdinčių 
ligonių ir slaugėm. Ant abie
jų ambulanso šoną užrašyta 
Raudonojo Kryžiaus ženklai 
ir vardas, o ant dešinio šono, 
dešiniame krašte užrašyta an
gliškai, jog tai auka nuo 
Brooklyno lietuvių draugijų— 
Donated by Lithuanian Socie
ties of Brooklyn.

Atvykstantieji godžiai ap
žiūrinėjo savo dovaną, 
džiaugiasi, pasitenkinę, 
radosi vienas vyrukas, kuris 
pareiškė:

—Senas.
—Eik tu, argi nematai, kad 

viskas nauja?
—Kodėl neblizga? šventos 

Katrinos ambalionas kada va
žiuoja, gali matyti už kelių 
blokų švytruojant. . .

—Tas ir parodo, kad šis 
naujas, — perkirto kalbą pir
miau tylėjęs žmogus. — Karo 
laike, ypatingai frontui arba 
kad ir mieste naudojimui kari
nei tarnybai visokius vežimus 
daro neblizgančius. Net gata
vus, buvusius padarytus bliz
gančiais, permaliavoja į. ne
blizgančius, kad savo blizgėji
mu neišduotų priešui.

Nežinau, kuo baigėsi šis pa
sikalbėjimas, nes komiteto ir 
šio susirinkimo pirmininkas p. 
J. LeVanda paskelbė prasidė- 
siant programą ir man parū
po pro minią svieto prasi- 
sprausti arčiau estrados.

Programa atidaryta Ameri
kos himnu, kurį sugiedojo Ai
do Choras, vadovaujant Aldo
nai Anderson-žilinskaitei.

Pirmiausiais iš daugelio kal
bėtojų pakviesti svečiai kalbė
tojai — Mrs. George E. Rine
hart, Raudonojo Kryžiaus at
stovė, atvykusi vietoj p. Son- 
ner, R. K. Queens skyriaus di
rektoriaus, kuris negalėjo pri
būti ir Harry Gittelson, vieti
nio 14-to distrikto assembly- 
manas. Mrs. Rinehart plačiai 
aiškino apie Raudonojo Kry
žiaus veiklą įvairiose srityse ir 
kvietė lietuvius jose kooperuo
ti.

Po svečių buvo iškviesta ei
lės prisidėjusių organizacijų 
pirmininkai ar kiti pirmininko 
vietoj paskirti žmonės: J. Am- 
brazevičia nuo šv. Jurgio 
Draugystės, kuri pradėjo am
bulanso pirkimo darbą; V. 
Zaveckas nuo Amalgameitų 
54-to Skyriaus; P. Bagočiūnas 
nuo šv. Vincento Draugijos iš 
Maspetho; J. Kreivėnas nuo 
brooklyniečio Liet. Am. Pilie
čių Kliubo; J. Aymanas nuo 
Susivienijimo Liet. Amerikoje 
38-tos kuopos; K. Petrikienė 
nuo Ambulansui Pirkti Komi
teto; J. Gasiūnas nuo Liet. 
Darbininkų Susivienijimo; J. 
Ginkus nuo Tautininkų Kliu
bo. Ne visos prisidėjusios or
ganizacijos statė 
kadangi nenorėta 
programą perilga.

Prieš baigiantis 
Aldona Klimaitė 
Raudonojo Kryžiaus dainą — 
Angels of Mercy.

Iškviesta yėl Mrs. George E. 
Rinehart, Raudonojo Kryžiaus 
veikėja, priimti ambulansą. 
Mrs. Rinehart trumpai padė
kojo už dovaną ir pareiškė

0I>dabar taip reikalingas šaliai, 
kad antisemitizmas yra vienas 
iš vyriausių Hitlerio propagan
dos įrankių.

Jeigu p. Ginkus norėjo būti 
teisingas, jis turėjp pasakyti, 
kad mes, lietuviai, nuo žydų 
pasimokiname, nes jie Raudo
najam Kryžiui jau yra davę 
ne vieną, bet desėtkus ambu- 
lansų. \_

Dėl pačių vėliavų. Ar ponas 
Ginkus netiki į vėliavas? Štai 
po ranka turiu “New York at 
War” parado lietuvių komite
to atkaistą, po kuria pasirašo, 
tarpe kitų, ir J. Ginkus. Toje, 
atskaitoje (“Vienybėj” iš lie
pos 24-tos) rašoma, kad išleis
ta vėliavoms $124.77. Vėlia
voms, kurių niekam nei nero
doma, kur nors skiepe guli.

Argi iškėlimas tarnybinių 
vėliavų yra “nerimtas daly
kas?” Ar jis vien tik žydų? 
Ar lietuviai priešingi vėlia
voms ?

Jeigu ponas Gtinkus teiktų
si pažiūrėti į vardus aukoju
sių toms vėliavoms, jis rastų, 
kad veik visi tos apylinkės lie
tuviai bus prisidėję. Nejaugi 
jie visi “nerimti,” visi priešin
gi ? Lig šiol neteko girdėti, 
kad lietuviai būtų davę liuos- 
noriai nors centą tam, kam jie 
aiškiai priešingi ?

Nei amerikiečiai, nei lietu
viai iš esmės nėra priešingi 
toms vėliavoms. Jų iškėlimo 
iškilmėse (jeigu programa tin
kamai sutvarkyta) akstinama 
patriotizmas, subūrimas visų 
pajėgų rėmimui tų, kuriuos iš
leidom kariuomenėn, nes be 
visų paramos, nuogom rankom 
ir narsiausi vyrai negalės tapti 
didvyriais prieš plienu šarvuo
tą priešą. Gi pati vėliava 
mums kasdieną primena bran
gius mūsų išėjusius Juozus, 
Kazius, Jonus ir pareigą tą 
dieną pasitarnauti greitesnei 
pergalei ir jų sugrąžinimui. 
Jeigu kur nors perdedama, 
perdaug puikaujama vėliavų 
brangumu ar koki kiti neregu
liarumai būtų, mūsų, jeigu 
esame tikri patriotai, pareiga 
yra parodyti tas klaidas tie
siog tiems, kurie jas daro, o 
ne už kampo stovint visą tą 
gražią pagarbos ir paramos 
išėjusiems akstintoją niekinti.

Beje, publikoje sukinosi fo
tografas Kičas, fotografavo 
ambulansą su Raudonojo Kry
žiaus darbuotojomis ir, regis, 
kai ką iš komiteto ar kalbėto
jų, nepavyko visko užmatyti 
toje skaitlingoje minioje, susi
dedančioje iš visokių pažiūrų 
darbininkų, profesionalų, biz
nierių, menininkų. žodžiu, 
gražus darbas buvo greit ir 
gražiai užbaigtas, o tai dėka 
vieningumui, kurį praktikuo
dama pas save, namie, šv. Jur
gio Draugija mokėjo gražiai 
pravesti ir už savo draugijos 
sienų, mokėjo įtraukti talkon 
visokių pažiūrų grupes į ben
dra darbą. Rep.

Šiandien Speciales Aido 
Choro Pamokos

šį trečiadienį, rugsėjo (Sep
tember) 2-ros vakarą, Wil- 
liamsburge įvyks nepaprastas 
atviro oro susirinkimas - de
monstracija LaGuardia žais- 
mavietėje, esančioje Williams
burg Bridge Plaza. Jis rengia
ma tikslu paminėti pirmą me
tinę sukaktį Atlantiko Čarte
rio, to paskilbusio, svarbaus 
dokumento, kuris buvo pasira
šyta tarp prezidento Roosevel- 
to ir didžiosios Britanijos pre
mjero Churchill.

Iškilmei sudaryta įspūdinga 
dainų, muzikos ir prakalbų 
programa, kurioj dalyvaus 
Jungtinių Valstijų vice-prezi- 
dentas Wallace, miesto majo
ras LaGuardia ir kiti žymūs 
visuomenininkai.

Minėjimą rengia Williams- 
burgo Victory Komitetas, su Į 
kooperacija vietinio Civilinių 
Apsigynimo skyriaus,
centras randasi YWCA patal
pose, 179 Marcy Ave. 
teto pirmininkas C. C. Mol- 
lenhauer kviečia visus
vius atsilankyti, taipgi prašo 
pasidarbuoti mitingo garsini
me tarp savo pažįstamų.

Ef®
Šiandien, antradienį, 1 die

ną rugsėjo, 8 vai. vakare Aido 
Choro nariai prašomi skaitlin
gai susirinkti į “Laisvės” sve
tainę, kur choras laiko visas 
savo pamokas.

Laikas jau trumpas, o dar
bo dar turime daug, jeigu no
rime gražiai pasirodyti savo 
sukaktuvinėje pramogoje, 18 
d. spalių, New National sve
tainėje.

Daugiau apie Aido Chorą ir 
jo veiklą, praeityje ir dabar, 
tėmykite ketvirtadienių “Lais
vės” laidose.

Choro Ko>*esp.

kis us

nv i-hpig Island City, N. Y.
only by

turinti pasitenkinimo arčiau 
susipažinti su tais žmonėmis, 
iš kurių Raudonasis Kryžius 
gavo tokią gražią auką ir to
kią gerą darbuotoją, kaip 
Harris.

Paskiausia pakviesta 
Harris (žygelytė), dėka 
rios atsikreipimui į lietuvius 
per šv. Jurgio Draugystę pra
dėta organizuoti ambulanso 
pirkimas. Ji pareiškė padėką 
šv. Jurgio ir visoms draugi
joms, kurios prisidėjo, draugi
jų komitetui, kuris taip grei
tai ir pavyzdingai atliko dar
bą, prašydama visus ateiti ant 
estrados. Ateinančius komite
to narius — 
Draugelį, K. 
Kairį, adv. S. 
ka pasveikino 
sykiu su R. K. veikėja pareikš- 
dami padėką už pasidarbavi
mą. Mrs. Harris dar pareiškė 
dėkingumą A. Balčiūnui, S. 
Sasnai, ir kitiems kooperavu
siems, taipgi visiems prisidė- 

nupirkimo. — 
esanti viena iš

Mrs.

Mrs. 
ku- t

J. Levandą, J. 
Petrikienę, J. 

Bredį — publi- 
stipria ovacija,

Maspeth, L. I.
kurio

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTĖ
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Konvencijoj dalyvavo 659 
reguliariai delegatai, 258 al- 
ternatai ir 192 broliški delega
tais

Apie 
darbus 
ra i.

kitus jų konvencijos 
teks pakalbėti atski-

N.L. K.

Neponsit, Queens, du ber
niukai žaisdami išsikasė 6 pė
dų gilumo kapą, kaip staiga 
siena įgriuvo ir vieną prislėgė.. 
Kitas ištrūko šaukdamas pa
galbos, bet kol ji pribuvo an
trasis jau buvo uždusęs.

Biznieriai, skelbkite savo biznj

bet

kalbėtojus, 
padaryti

programai, 
sudainavo

yra augus ir 
mokslą ėjusi Pitts- 

pasiekus advokatės 
bet mūsų

jusiems prie Visi . . .Džiaugiuosi 
jūs ir matytis čia su jumis, at
likusiais tą gražų darbą, pa
reiškė kalbėtoja. Gausūs ap
lodismentai palydėjo ją, paro
dant, jog lietuviai taipgi di
džiuojasi ta jauna savo dukra, 
kuri nebūdama brooklynietė, 
ne seniausia čionai apsigyve
nusi, niažai ką iš lietuvių pa
žindama, siekyje patarnauti 
svarbiam tikslui susirado savo 
tautiečius, su pasitikėjimu jais 
prašė pas juos talkos ir ją 
gavo.

Mrs. Harris 
pradžios 
burghe,
mokslą ir teises, 
krantui tapus užpultam ji įsto
jo į R. K. darbuotojų eiles ir 
apie advokatūrą, skundėsi ji, 
mažai belieka kada ir pagal
voti. Nei nesinori galvoti, ka
da laukia toki svarbūs darbai, 
kaip pagalba kariuomenei.

Ambulanso išmokėjimas pil
nai užbaigtas su atidavimo 
diena. Pastarosiomis dienomis 
komitetui pinigų pridavusios 
kai kurios ir iš tų draugijų, 
kurios iš pradžių buvo paža
dėjusios aukų, bet dėl tūlų 
kliūčių buvo užtrukusios su 
pridavimu. Taipgi dar gauta 
nuo atskirų asmenų ir per tas 
grupes, kurios jau buvo pir
miau pridavusios aukų. Komi
tetas žadėjo paduoti spaudai 
visą apyskaitą, iš kurios visuo
menė matys, kas ir kaip prisi
dėjo ambulanso pirkimui.

Kalbėtojai visi, išskyrus vie
ną, kalbėjo vieningumo dva
sioj, vieni atžymėdami savo 
organizacijos darbuotę šiame 
ir kituose karui remti darbuo
se, kaip tai, pirkime karo bo- 
nų. Kiti pareiškė vilties, kad 
ši yra pirmoji didelė auka nuo 
Brooklyno lietuvių, bet ji ne
bus paskutinė. Dar kitas su- 
gestavo, kad dabar moterų ei
lė pradėti darbą pirkimui an
trojo ambulanso ir abelnai 
daugiau veikti rėmime karo, 
kad jį greičiau laimėjus. Abel
nai, kiekvienas kalbėjo savo 
ribose, pasakė, ką nors kon
struktyvaus.

šiai patriotiškai sueigai ne
malonų šešėlį ir gėdą užmetė 
J. Ginkus, Tautininkų Kliubo 
atstovas, su savo priprastu an
tisemitizmu, nei iŠ šio,' nei iš to 
bandydamas lietuvius padidin
ti neteisingai ir negražiai pa
žeminimu žydų. Girdi, “žyde
liai” dabar žiūri į mus ir sa
ko “niu, mes iš jumi pasimo
kysime.” Girdi, kitos tautos 
mėto pinigus pirkimui vėliavų, 
o lietuviai, “visi rimti žmo
nės,” pinigų nemėto, 
ambulansą.

Ponas Ginkus bent 
bar turėtų 
mas bile 
skaldymu

Sekantį sekmadienį, rugsė
jo 6 d., maspethiečiai turės iš
važiavimą giraitėje prie Alley 
Pond Parko. Be automobilių 
nuvažiuoti galima šitaip: pri
važiavus Flushingo karu į 
Ridgewooda iki paskutinės 
stoties, reikia imti busą su už
rašu Q-27. Važiuoti busu iki 
paskutinės stoties. Ten pat ne
toli ir toji giružė.“ Pelnas nuo 
šio išvažiavimo yra skiriamas 
Sovietų Sąjungos Medikalei 
Pagalbai.

Jonas Kaulinis prašo pra
nešti, kad visi, kurie negalės 
važiuoti į “Laisvės” pikniką, 
Deer Park, N. J. (Philadelphi- 
jos piknikas) yra kviečiami į 
maspethiečių išvažiavimą. Bus 
užkandžių, "visokių gėrimų ir 
šokiams muzika.

Vasara baigiasi, paskutiniai 
vasaros parengimai, paskuti
nės progos pasilinksminti gra
žiose giriose. Būkite šiame pa
rengime ir tuomi pagelbėkime 
medikamentais' kovingai Rau
donajai Armijai.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

nupirko

žinoti, kad 
kurios 
vieningumo,

jau da- 
niekini- 

tautos yra 
kuris

Komi-

lietu-

Komunistę Konvencija 
Nominavo Pergalės 

Kandidatus
šiosKomunistų Partijos 

valstijos konvencija, įvykusi 
Manhattan Center, New Yor
ke, 29 ir 30 dienomis rupjū- 
čio, užgyrė visą savo sleitą, 
kuris buvo uždėta ant baloto 
parašais 50,000 balsuotojų, 
pasirašiusių ant komunistų 
nominacinių peticijų.

Nominuotais yra: Israel Am- 
ter į gubernatorius; Frank 
Herron į lieutenant gubernato
rius, Benjamin Davis, Jr., į 
generalį prokurorą, Fred 
Briehl į kontrolerius' - iždinin
kus, Robert Minor ir Elizabeth 
Gurley Flynn į kongresmanus 
nuo visos valstijos (at-large).

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

u

UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

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 lr Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

-o

14
>4

MATEUŠAS SIMONA VICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną s u b atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedeliomis 
atdaras nuo 1 vai... 
dieną iki vėlai.

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

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. ' ‘Laisvės’’ Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško utu 
mų darbo kllbasai Ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtu ir žaliu

Domicėlė Simonaitis, 59 me
tų amžiaus, gyvenusi 640 Li
berty Ave., Brooklyn, N. Y., 
mirė -rugpjūčio 29-tą, Kings 
County ligoninėj. Bus palai
dota rugsėjo 2, Calvary kapi
nėse. Pašarvota pas graborių 
J. Garšvą. Paliko nuliūdime 
dukterį ir žentą Mr. & Mrs. 
Joseph Stankaitis, du anūkus 
ir dvi seseris, Mrs. Anastaziją 
Bukauskas ir Mrs. Rose Mas- 
lauskas.

OFICIALIS LDS OPTIKAS
UNION SQ. 

ę OPTICAL CO. 
147 FOURTH AVE. 

Arti Hth St. 
Akis Ištiria 

GYDYTOJAI 
100 nuoš. unija šapoj 

Telef.: GK. 7-7553 
nFTROITF- I 2539 Woo<lward Avenue DETROITE. j fiQ2 Hofmann Bldg.

N. SHAFFER. WM. VOGEL, Direktoriai*

V

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

f -A- LIETUVIŠKAS ★ §

TRAKTYRIUS
8 (VALGYKLA IR ALINft)
o Rheingold Extra Dry Alus g
g Didelis pasirinkimas visokių S

Vynų ir Degtinės 8
Importuotų ir Vietinių 8

a Kasdien Turime 8 
X KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 8 
| JUOZAS Z EI D AT | 
g Savininkas
g> 411 Grand St. Brooklyn s

r

J Lietuvių Rakandų Krautuve K

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. PETRAITIENB ir SŪNAI

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5048

r

•t

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

I

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

s i 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. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

r
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