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KRISLAI
Tūly Kunigy Žygiai.
Jie Nesilaiko To, Ko

Mokina Kitus.
Apgavo.
Turįs Būti Pastatytas

Prie Sienos.
Keistas Teisėjas.

Rašo R. MIZARA

Kai Hitlerio govėdos užpuo
lė Lietuvą, kai Hitlerio bom
bos ir kanuolės.taškė Lietuvos 
miestus ir miestelius, tai Čika
gos kunigų Draugas rašė, jog 
bombų sprogimas skambėjo 
lietuvių ausyse, kaip laisvės
varpo garsai!

Dabar, kai Raudonoji Armi
ja triuškina vokiškuosius įsi
veržėlius, kai Raudonoji Ar-
mija žingsnis po žingsnio ar
tėja linkui Lietuvos, kad ją 
išlaisvinti iš žmogėdrų nacių 
okupacijos, tai kun. N. Pakal
nis parašė N. Y. Timesui laiš
ką, skelbdamas, būk sovieti
nių kanuolių griausmai gązdi- 
ną Lietuvos žmones!...

Ak, kokis tai begėdiškas 
melas! Kunigai mokina žmo
nes būti teisingais. Bet ans 
Draugo redaktorių ir šis kun. 
Pakalnio žygis aiškiai parodo, 
kaip jie patys to mokymo lai
kosi.

Kada Mussolinis susmuko ir 
Badoglio užėmė Italijos prem
jero vietą, atrodė, kad tūli 
Amerikos kolumnistai ir radi
jo komentatoriai patruks, be- 
girdami Badoglio. Girdi, jis 
yra tokis ir kitokis; jis visuo
met buvęs Mussolinio priešas; 
jis kaip angelas, ir t.t.

Tačiau buvo ir teisingų žur
nalistų bei komentatorių, šie 
sakė, kad Badoglio yra toks 
pats fašistas, kaip ir Mussoli
nis, o karalius Emanuelis — 
silpnaprotis asilas, ilgai tar
navęs Mussoliniui ir Hitleriui.

Praėjo virš pusantros savai
tės. Dabar jau aišku, kurie bu
vo teisingi. Badoglio valdžia 
apgavo talkininkus. Ji yra 
priešas Italijos liaudies ir prie
šas talkininkų!

Dr. A. Petriką parašė Bro
niaus Vargšo (Laucevičiaus) 
biografiją, kuri tilpo Vilnyje. 
Girdėjau, jog Vilnis išleis ją 
brošiūros formoje, kad supa
žindinus Amerikos lietuvius 
su daug jiems kultūros srityje 
nuveikusiu žmogumi, be laiko 
mirusiu.

Bronius Vargšas buvo vie
nas žymiausiųjų Amerikos lie
tuvių dramų rašytojų ir vai
dintojų scenoje. Jis buvo be
pradedąs rašyti ir beletriską, 
bet ankstyva mirtis jo gyvybę 
pakirto pirmiau, negu jis ga
lėjo išbujoti.

Kai brošiūra išeis iš spau
dos, ją reikėtų plačiai paskleis
ti.

Vienas amerikietis žurna
listas, Raymond Clapper, ku
ris šiuo metu yra Šiaurės Afri
koje, aną dieną rašo, siūlyda
mas, kad Mussolinis turi būti 
sušaudytas. Jis turi būti su
šaudytas, kaipo karo pradėto- 
jas, kaipo nekaltų žmonių žu
dytojas, sako rašytojas.

Bet Mr. Clapper žino, kad 
Amerikoje yra minkštaširdžių, 
kurie pradės rėkti, priešintis 
tokiam žygiui.

Šitų žodžių, rašytojas sutin
ka, kad Mussolinis, Hitleris ir 
visi jų fašistiniai talkininkai 
turi būti sušaudyti, kaip di
džiausi pasaulio istorijoje kri
minalistai.

Tenka pastebėti, kad prezi
dentas Rooseveltas andai pa
reiškė, jog visi fašistų vadai 
bus atatinkamai nubausti. Tą
jį pasakymą reikia suprasti, 
kad jie bus nubausti taip, 
kaip kultūringuose kraštuose 
baudžiami, sakysime, žmogžu
džiai ir plėšikai.

Viename Čikagos lietuvių 
kliube andai buvo “renkami” 
delegatai į Pittsburgh© kon
ferenciją. Teisėjas Zuris, kurį 
tūli žmonės skaito liberalu,
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ORIOLO MIESTAS JAU RAUDONOSIOS ARMIJOS RANKOSE
1$ CATANIA MIESTO VOKIEČIAI TAIPGI YRA IŠMUŠTI

' ’ T

UŽĖMIMAS SUPUOLĖ SU 
ORIOLO ATGRIEBIMU

DABAR JAU TIKIMASI, KAD SICILIJA GREIT 
, BUS APVALYTA

LONDONAS. — Nuo vidurio liepos mėnesio vokie
čių stipriai ginamas Catania miestas (Sicilijoje), pa
galiau perėjo į rankas Britų Aštuntosios Armijos. Vo
kiečiai iš Catania išmušti ir dabar stumiami į šiau
rius.

Catania miestas, su dideliu uostu, buvo gerai vokie
čių ir italų apginkluotas. Jį gynė parinktoji vokiečių 
divizija, pavadinta “Goeringo Divizija.” Be to, vokie
čiai vis siuntė daugiau ir daugiau savo kariuomenės, 
pastiprinimų, tikėdamiesi galėsią ilgiau sulaikyti tal
kininkų armijas, iki jie, vokiečiai labiau įsistiprins Ita
lijoje.

Bet Britų Aštuntoji Armija, padedant kanadiečiams 
ir amerikiečiams toliau į vakarus, kirto smūgį po smū
gio ir priešas, panešęs daugybę nuostolių, turėjo neš
dintis iš miesto laukan.

Catania stovėjo geroje geografinėje pozicijoje apsi
gynimo atžvilgiu. Bet talkininkų ginklas ir kovūnas ir 
čia paėmė viršų.

Ką dabar veiks vokiečiai?
Jie kol kas dar vis kovoja, bando laikytis, tačiau ne

manoma, kad ilgai jiems teks atsilaikyti.
O pabėgti į Italiją jiems tėra dar mažiau vilties, ka

dangi iš šiaurės talkininkų orlaiviai ir laivai saugo 
vandens pertaką, per kurią jie galėtų Italijos sausžemį 
pasiekti.

Dabar Sicilijoje “visi keliai” veda į Messiną, kurio
je galutinai priešui galas bus padarytas.

Galimas daiktas, kad vokiečiai turės talkininkams pa
siduoti, kaip padarė Tunisijoje, o jei ne—jie gali būti 
sunaikinti, išmušti.

Catania miesto patekimas talkininkams supuola su 
Raudonosios Armijos pergale Oriolo fronte. Aišku, 
Oriolo fronte pergalė yra daug sykių didesnė, kaip 
Sicilijoj, tačiau vokiečių prakišimas abiejuose fron
tuose smarkiai pakirs žmonėms moralą namie j e.

Švedija Uždraudė Vokiečiam 
Naudotis Jos Geležinkeliais

Per Virš Tris Metus Švedijos Sočijal-Demokratija sū Buržu
azija Leido Vokiečiams Gabenti Savo Kariuomenę j 

Norvegiją, Suomiją ir Atgal
Stockholm. — Pagaliau 

Švedijos vyriausybė pasa
kė vokiečiams, kad ji nelei
sianti jiems gabenti savo 
kariuomenę Švedijos gele
žinkeliais į Norvegiją ir 
Suomiją bei atgal. Iki šiol, 
sakomą, Švedijos geležinke
liais * vokiečiai pergabenda
vę po 1,000 savo kareivių 
kiekvieną dieną.

Leidimas naudotis vokie
čiams Švedijos geležinke
liais buvo negražus Švedi
jos vyriausybės žygis. Prieš 
tai protestavo Norvegijos 
patrijotai, prieš tai protes
tavo Švedijos komunistai, 

ir bendrai pažangūs žmo
nės. Bet Švedijos socialde
mokratijos lyderiai su at
žagareiviais leido vokie
čiams naudotis šalies gele
žinkeliais. Vokiečiąi gabeno
------- ----------------- ------------  
apsiėmė savo lėšomis važiuoti 
Pittsburghan.

Keista, kad teisėjas, kuris 
sakosi remiąs prezidento Roo
sevelto politiką, lenda į suei- 
gėlę, kurioje bus puolama ir 
bjauriojama mūsų geriausioji 
.talkininkė, Tarybų Sąjunga.

per Švediją ne tik karei
vius, bet ir karines medžia
gas savo kariuomenėms, 
esančioms Norvegijoje. Tai 
buvo laužymas Švedijos ne- 
utralybės.

Šituo savo žygiu Švedijos 
vyriausybė truputėlį patai
sė savo vardą kultūriškojo 
pasaulio akyse.

Ką dabar darys vokie
čiai? Ar jie dėl to skelbs 
Švedijai karą?

Yra visokių spėliojimų, 
tačiau nemanoma, kad vo
kiečiai eis kariauti prieš 
Švediją šiuo metu, kada 
jiems karšta darosi Rytų 
Fronte ir Sicilijoje. Jie gal 
būt protestuos, tai ir vis
kas. O jeigu jie eitų ka
riauti, tai Švedija gintųsi. 
Per šiuos kelis metus Šve
dija turi išlavinusi savo ka
riuomenę, ir gerai apgink
luotą. Be to, švedai patys 
gaminasi ir orlaivių.

Šis švedų žygis dabar 
pasunkina vokiečiams susi
siekimą su savo kariuome
ne Norvegijoje.

P--------- —----------
FAŠISTAS MOSLEY PRA

ŠOSI IŠLAISVINIMO

Londonas.— Anglų fašis
tų partijos vadas, Sir Os
wald Mosley, prašosi išlais
vinimo. Kaip žinia, šis ang
lų dučė pradžioje karo la
bai smarkavo, gelbėdamas 
Hitleriui ir Mussoliniui. Už 
tai jis pateko belangėm Da
bar Mosley sakosi labai ser
gąs ir norįs būti laisvas.

“PRAKEIKTI AME
RIKIEČIAI”

Sicilijoje pateko į rankas 
vieno vokiečio kario laiš
kas, rašytas namiškiams į 
Vokietiją, kuriame tasai 
Fricas šitaip sako:

“Prakeikti amerikiečiai 
kariauja dieną ir naktį ir 
vis šaudo ir šaudo į mus.”

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
• Washington. — čia spė

jama, kad greitu laiku ame
rikiečių karines jėgos pra
dės užimti Kiška salą, esan
čią Aleutians salyne. Kai 
kurie fašistinių šalių žinių 
skelbėjai jau prieš kelias 
dienas sakė, būk amerikie
čiai išsodinę ten savo ka
rines jėgas, bet Washing- 
tonas jų nepatvirtino.

Iš Pacifiko pranešama, 
kad mūsų jėgos yra prie 
pat Munda aerodromo (Ge
orgia saloje). Menama, kad 
japonai ten bus greit su
naikinti, jei nepasiduos į 
nelaisvę, ir šis svarbusis 
aerodromas pereis į mūsų 
rankas.

TAI BUVO DIDŽIAUSIA 
TVIRTUMA PASAULYJ

Maskva. — Tuo pačiu 
sykiu, kai Raudonoji Armi
ja Oriolo fronte vejasi vo
kiečius linkuLBriansko, tai 
ties Bielgorodu ir į piet-va- 
karus nuo Vorošilovgrado 
kiti Raudonosios Armijos 
daliniai pradėjo ofensyvus.

Maskva. — Pereitą ket
virtadienį, kai Raudonoji 
Armija užėmė Oriolo mies
tą, ji užmušė 6,000 vokie
čių, sunaikino 236 jų tan
kus ir 138 lėktuvus. Vokie
čiai paliko daugybę tankų 
ir ginklų, kurie yra skaito
mi.

Iš Sicilijos pranešama, 
kad talkininkų jėgos užėmė 
miestelį Paterno, 12 myl. į 
šiaurvakarus nuo Catania 
miesto. Paterno miestelis 
stovi ant svarbaus kryžke
lių.

Vatikanas Šiandien Yra
Labai “Bizi”

Berne. — Iš Romos ir 
Vatikano pranešama, kad 
šiuo metu Vatikano viešpa
čiai — popiežius, kardino
lai ir kitoki politikieriai— 
yra labai užimti. Įvyksta 
konferencija po konferenci
jos ir vis tariamasi dėl to, 
ką Badoglio valdžia turėtų 
daryti.

Vieni mano, kad ji turė
tų klausyti talkininkų rei
kalavimo ir pasiduoti, o ki
ti — kad ji turėtų kariauti, 
tęsti karą, stovint vokiečių 
pusėje.

Vatikanas nori, kad iš to 
visko būtų “ir vilkas sotus 
ir ožka čiela.” ’ Vatikanui 
rūpi, kad taika įvyktų, bet 
kad ir Hitleris nebūtų “per
daug nuskriaustas.”

Busimasis Badoglio ka
bineto | mitingas ketvirtadie
nį tūrius galutinai pasisaky
ti, kur< ir kaip jis stovi.

Washington. —Tūli Ame
rikos kariniai strategai ma
no, jog vokiečių išmušimas 
iš Oriolo, suteikia Raudo
najai Armijai didesnę per
galę, negu ji turėjo Stalin
grade pereitais metais.

North Ray, Kanada.— 
Vokiečių lakūnas, leitenan
tas Peter Krug, kuris buvo 
pabėgęs iš belaisvių stovyk
los, tapo sučiuptas vienoje 
geležinkelio stotyj Kanado
je.

Berne. — Sakoma, Hit
leris prašė Italijos kara
liaus atiduoti jam Mussolį- 
nį, bet karalius atsisakęs 
Hitlerio prašymą išpildyti.

New Yorkas. — čia buvo 
girdėti Berlyno radijo pra
nešimas, kad vokiečiai iš 
Oriolo bėga “pagal planą.”

Mūsų Bomberiai Veikė
Per Ištisą Dieną

Londonas. — Amerikos 
vidutiniai bomberiai bom
bardavo Ašies kontroliuoja
mas laivų statymo bazes 
(shipyards) Le Trait, Fran
ci joje. Tą pačią dieną—tre
čiadienį — Anglijos bombe
riai daužė aerodromus 
Franci j oje, kaip tai Abbe
ville, Poix ir kitus.

Sakoma, kad amerikiečių 
bomberiai padarė daug 
nuostolių, sudaužydami ne 
tik daug mažesnio tipo lai
vų, bet ir priemones, kurio
mis vokiečiai tuos laivus 
stato.

Istanbul. — Čia patirta, 
kad italų kariuomenės divi
zijos, kurios “darė tvarką” 
Graikijoje, dabar yra trau
kiamos laukan. Jos gabena
mos linkui Albanijos. Gali
mas daiktas, kad tie italai 
kariai bus grąžinami Itali
jon.

. .j.\ ; ,a>' :

VOKIEČIAI BĖGA Į VAKARUS, KAIP PADŪKĘ
LONDONAS. — Patys vokiečiai praneša, kad jie 

“apgavę rusus” — pabėgo iš Oriolo miesto, kuris yra 
paverstas į griuvėsius. Prieš trauksiantis iš Oriolo (lie
tuviškai: Aras) vokiečiai sunaikino viską, kas tik mie
ste buvo naudingo. Tais pastatais, kurių vokiečiai dar 
nebuvo spėję sunaikinti, naujieji šeimininkai, Tarybų 
Sąjungos piliečiai, visvien negalės naudotis, nes juose 
vokiečiai paliko bombas, nustatytas sprogti vėliau.

Šiuos žodžius rašant, dar nėra žinoma, kiek rau
donarmiečiai pasiėmė grobio — ginklų, tankų, amuni
cijos — ir kiek vokiečių pateko į nelaisvę. Tiek tik ži
noma, kad priešas pašėlusiai bėga į vakarus, nes to
liau nuo Oriolo, tarp Oriolo ir Briansko, raudonarmie
čiai bando priešui uždaryti pabėgimui vartus: sako
ma, tik 13-kos mylių pločiu jie tegali pabėgti. O jei 
raudonarmiečiams pavyktų ir tą plotį nukirsti, tuo
met vokiečių lauktų didžiausia nelaimė — jie būtų už
daryti, suimti, arba sunaikinti, kaip buvo Stalingrade.

Oriolo miesto paėmimas apvainikuoja Raudonąją 
Armiją milžinišku laimėjimu 1943 metais.

Turime atsiminti, kad 1941 metais, prieš apie 22 mė
nesius, kai vokiečiai užėmė Oriolą, jie paskelbė pasau
liui, kad dabar Sovietų Sąjungos galybė esanti sunai
kinta.

Iš Oriolo vokiečiai manė tuojau traukti į Maskvą, 
ją paimti, ir tuo būdu užduoti mirtiną Raudonajai Ar
mijai smūgį.

Bet kai jiems nepavyko Maskva paimti, tuomet vo
kiečių karo vadovybė įsakė apginkluoti Oriolą taip, 
kad jo niekas negalėtų iš jų atimti. Per virš 20 mė
nesių miestas ir visa apylinkė buvo ginkluojama, stei
giamos milžiniškos tvirtumos, kokias žmogaus protas 
tegali išgalvoti. O gamtiniai Oriolas apginkluoti davė
si lengvai, nes aplink miestą yra upių, miškų, pelkių 
ir gilių rėvų. Per kelioliką mylių nuo miesto, kiekvie
nas miestas ir miestelis buvo apginkluotas — savotiš
ka tvirtuma. Vokiečiai tikėjosi, kad raudonarmiečiai 
jų niekad negalės iš ten išmušti ir tuo būdu Hitleriui 
pavyksiąs karas laimėti.

O Tarybų Sąjungai Oriolas buvo nepaprastai svarbu 
paimti. Per Oriolą eina geležinkelis iš Maskvos į Kurs
ką ir Charkovą — geležinkelis, labai svarbus karinei 
strategijai. Be to, Oriolas buvo labai atsikišęs į Mas
kvą — arčiausiai Maskvos esąs miestas, vokiečių už
imtas. Neatsiėmus Oriolo, Tarybų Sąjungai nebuvo ga
lima vystyti gilyn į vakarus ofensyvas ties Velikije Lu
ki arba pietinėje Oriolo pusėje, nes vokiečiai iš Orio
lo visuomet būtų grąsinę raudonarmiečiams apsupimu.

Norėdami sustiprinti Oriolą, vokiečiai š. m. liepos 
mėnesio pradžioje, pradėjo savo ofensyvą — iš Oriolo 
ir iš Bielgorodo. Sukoncentravę tūkstančius tankų, 
tūkstančius lėktuvų, apie pusę milijono savo geriau
siųjų kareivių, jie puolė Raudonąją Armiją, tikėda
miesi ją nustumti tolyn į rytus, ir apsupti tubs rau
donarmiečius, kurie yra Kurske ir į Vakarus nuo Kur
sko.

Bet Raudonoji Armija čia jiems davė tokį smūgį, ko
kio jie nesitikėjo. Vokiečių ofensyvas buvo sunaikin
tas per keletą dienų, žuvo kelios dešimtys tūkstančių 
vokiečių kareivių, tūkstančiai tankų ir lėktuvų. Tuojau 
po to, liepos 12 d. raudonarmiečiai pradėjo savo ofen
syvą ant Oriolo, kuris dabar tapo apvainikuotas di
džiausiu laimėjimu.

Raudonosios Armijos ofensyvas Oriolo srityj buvo 
tiesioginiai vadovaujamas maršalo Juozo Stalino, kuris, 
kaip spauda skelbė, asmeniai dalyvavo fronte.

Šiuos žodžius rašant, raudonarmiečiai vejasi į vaka
rus bėgančius vokiečius ir muša juos be atvangos.

(Apie šibs didžiulės pergalės smulkmenas bus pla
čiau rašyta rytojaus Laisvėje).

Berne, Šveicarija. —Švei
carija ir vėl pareiškė, kad 
ji norinti būti neutrale ir 
tokia pasiliksianti, netgi 
kai talkininkai užimsiu visą 
Italiją.

Washington. — Praneši
mai iš Mississippi valstijos 
sako, kad pereitą antradie
nį ten įvykusiuose primary 
balsavimuose laimėjo prez. 
Roosevelto priešai.
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Mūsų Pergalių Mene sis
Mūsų Atakos — Mūsų Pergales!

Mūsų dienraštis nuo seniai įrodinėja, 
kad Jungtinės Tautos greičiau karą lai
mės, jeigu jos vieningai ir energingai 
atakuos priešą. Jeigu būtų buvęs atida
rytas antras frontas prieš Hilterį Euro
poj dar pereitais metais, arba kada Rau
don. Armija triuškino hitlerininkus prie 
Stalingrado, tai jau Hitlerio ir jo šaikos 
nebūtų. Hitleris naudojosi proga, kad 
prieš jį visos Jungtinės Tautos nemetė 
energingai savo jėgas.

Jis ir jo razbaininkų gauja daugelį 
krizių nugalėjo tik todėl, kad Anglijos 
ir Amerikos jėgos laiku nebuvo mestos 
kovon. Atrodo, kad istorikai suras di
delę mūsų militarę klaidą ir tada, kada 
Italijos žmonės išstojo prieš Mussolinį ir 
jo šaiką, kada Romoj, Milane, Turine ir 
kitur buvo milžiniškos demonstracijos, 
o mes nemetėme ofensyvui savo jėgų 
prieš Italijos “naujus” valdonus. Lauk
dami taikąs iš karaliaus ir generolo Ba- 
doglio, praleidome virš savaitę laiko, su
laikėme savo ofensyvą ir Sicilijoj. Atro
do, kad jieškodami taikos būdų išmušti 
Italiją iš Hitlerio talkininkų pusės, lei
dom gener. Badoglio valdžiai sutvirtin
ti Italijos pozicijas pietuose ir Hitleriui 
patraukti kelias divizijas į Šiaurinę Ita
liją, kas apsunkins mūsų karo pergalę. 
Bet bendrai paėmus, liepos mėnesis bu
vo mūsų pergalių mėnesis/ir parodė, kad 
pergalę galima šiemet atsiekti, jeigu lai
šku ir užtenkamame kiekyje panaudosim 
savo jėgas.

Sicilija ir Antras Frontas
Rašytojas Maurice Hindus pareiškė: 

“Raudonosios Armijos kovos prie 'Oriol 
ir Bielgorodo davė mums Siciliją ir nu- . 
yerte Mussolinį”. Kitas rašytojas, Ray- 
mon Clapper, rašė: “Jeigu ne Raudono
sios Armijos didvyriška kova, tai mūsų 
invazija Sicilijoj būtų virtusi į didžiau
sią žmonių skerdynę.

Iš pavirš gali kaip kam pasirodyti šie 
tvirtinimai perdėti, bet jeigu prisiminsi- 

’me tą, kad Raudonoji Armija jau treti 
metai neša sunkiausią karo naštą už 
Jungtinių Tautų pergalę, jeigu prisimin
sime, kad ir dabar ji laiko sukausčius 
apie 5,000,000 Hitlerio ir jo talkininkų 
armijos, tūkstančiais naikina priešo tan
kus ir lėktuvus, tai suprasime, kokią 
reikšmę tas turi į Amerikos, Anglijos ir 
Kanados kovas Sicilijoj. Juk Sicilijos 
frontą ir ten kovojančias jėgas palyginus 
su Sovietų Sąjungos frontu ir ten kovo
jančiomis armijomis, tai galimas daik
tas, kad vien Novorossiisko fronte dau
giau mušasi jėgų, negu Sicilijoj.

Bet tas nereiškia, kad Amerikos, An
glijos ir Kanados kovos Sicilijoj neturi 
svarbos mūsų pergalei. Ten btivo mesta, 
kaip prezidentas Rooseveltas pranešė, 
160,000 vyrų, 14,000 trokų, 600 tankų, 
1,800 kanuolių ir, suprantama, tūkstan
čiai lėktuvų. Daug maž tiek buvo ati
traukta priešo jėgų iš Sovietų Sąjungos 
fronto ir palengvinta Raudonajai Armi
jai kovoti.

Šis karas yra pasaulinis, ir kur laimi 
bent kuri Jungtinių Tautų jėga, tai tuo 
pat kartu laimime visi. Ir kiekvienas 
nuoširdus anti-hitlerininkas džiaugiasi 
kiekviena mūsų pergale, nepaisant, di
delė ar maža ji būtų, ir prie jos atsie
kime prisideda. Betgi, visi suprantame, 
kad jeigu ne tos milžiniškos kovos, ku
rias veda Sovietų Sąjunga, tai mes ne
tik nebūtume galėję pergalingai išlipti 
Sicilijoj, bet nebūtume galėję laimėti 
Afrikoj, net neturėjome paruoštos jėgos 
savo miestų, savo šalies apgynimui. Did
vyriškos Raudonosios Armijos kovos su
teikė progą mums mobilizuotis, prisi
rengti, prisiruošti ir pradėti pasekmin

gą kovą Afrikoj ir Sicilijoj, kas neiš
vengiamai turi vesti prie greito atidary
mo antro fronto Europoj.

Mūsų pergalės Sicilijoj ne vien yra 
militarinės pergalės, bet kartu ir politi
nės. Militariniai parodyta, kad Hitlerio 
agentų pasakos apie “Neįveikiamą Eu
ropą”, būk negalimas antras frontas, 
buvo nacių išgalvota baidyklė. Prieš Si
ciliją panaudota apie 3,000 laivų ir nei 
‘vienas nežuvo iškeliant karo jėgas. Tai 
kur ta Hitlerio ir Mussolinio “Neįvei
kiama Eūropos tvirtuma”?

Anglijos ir Amerikos lėktuvai kasdien 
ir kasnakt vis smarkiau bombarduoja 
Hitlerio karinius centrus. Ant Hambur
go tik į penkias paras buvo numesta 
8,000 tonų bombų, — tai daugiau, kaip 
Hitlerio orlaivynas žiauriausio puolimo 
metu per 11 mėnesių numetė ant Lon
dono. Jeigu taip gali Amerikos ir Ang
lijos lėktuvai taškyti Hitlerio centrus, tai 
ką gi tada reiškia pasakos apie “Euro
pos tvirtumą”, jeigu ne paprastą nacių 
apgavystę!

Mes žinome, kad priešas yra baisiai 
bjaurus, žiaurus ir. dar galingas. Bet 
mes žinome ir tą, kad Jungtinių Tautų 
jėgos yra galingesnės, kad mums padės 
nacių pavergti žmonės ir mes laimėsime. 
Mes žinome, kaip su džiaugsmu Sicilijos 
žmonės pasitiko Amerikos ir Anglijos 
armijas ir tai buvo įrodymas galutinio 
bankrūto fašistų režimo. Mes žinome, 
kad dar su didesniu džiaugsmu pasitik
tų mūsų armijas Francijos, Belgijos, Ho- 
landijos, Norvegijos ir Balkanų žmonės. 
Negailestingos atakos iš visų pusių, ant
ras frontas Europoj neišvengiamai dar 
šiemet žada mums pergalę.

Raudonoji Armija Ištaškė Hitlerio 
Ofensyvą

Trečia vasara Sovietų Sąjungos tėvy
niškojo karo prieš barbariškas hitleriz- 
mo jėgas ir trečia karo eisenoj padėtis.
1941 metais, kada Hitleris sukaupęs bai
sias jėgas, paremtas visos Europos karo 
technika ir industrija metė prieš So
vietų Sąjungą, tai Raudonoji Armija 
traukėsi, vedė aktyvų apsigynimo karą, 
naikino priešo gyvąją jėgą ir techniką, o 
rudenį perėjo į ofensyvą ir uždavė 
skaudų smūgį ties Maskva. Vienok, tai 
buvo metai, kada Hitlerio jėgos nusiau
bė ant 1,500 mylių fronto ir kelių šimtų 
mylių gylio Sovietų Sąjungos teritoriją, 
sunaikino daug miestų ir fabrikų.

1942 metais Hitleris jau negalėjo vys
tyti visu frontu ofensyvo. Jis ant 500 
mylių ploto metė karo jėgas linkui Vo
ronežo, Stalingrado ir Kaukazo. Raudo
noji Armija traukėsi, naikino priešo jė
gas, o rudenį perėjo į ofensyvą, apsupo 
nacių armijas prie Stalingrado ir sunai
kino jas. Hitlerį patiko tokia militarinė 
katastrofa, kokios dar nebuvo militari
nė j istorijoj. Ne vien armija, bet visi ka
ro pabūklai ir komandieriai suimta. Po 
to sekė smūgis po smūgio, kaip tai, prie 
Kostornaja, Rostovo, Kaukazo, Kursko 
ir kitur. Raudonoji Armija nevien atsi
ėmė tuos plotus, kuriuos 1942 metų ofen- 
syve Hitleris buvo paėmęs, bet priešą 
išmetė ir iš daugelio plotų, kur priešas 
dar 1941 metais įsigalėjo. Reiškia, jau
1942 metų Hitlerio ofensyvas parodė, 
kad jis neturi tų jėgų, kurias turėjo 
1941 metais. Jis ne vien negalėjo visu 
plotu vesti ofensyvą, bet ir siaurame 
plote prakišo visus savo ofensyvo už
kariavimus.

Raudonosios Armijos vadų sugabu- 
mas ir kovingumas privertė ir pačius at
kakliausius jos priešus skaitytis ir pri
pažinti tą, kad ji yra galingiausia jėga.

Sovietų Sąjungos 'maršalas Juozas, 
Stalinas sakė, kad Hitleris puls visomis . 
jėgomis, nes jis mato, kad auga Ameri
kos ir Anglijos jėgos ir jam kito kelio 
nėra, kaip dar kartą bandyti įveikti So
vietų Sąjungą. Bet Stalinas nurodė, kad 
karinių jėgų padėtis jau pasikeitė nau
dai Raudonosios Armijos ir priešas nie
ko nelaimės.

^Hitleris sutraukė ant 165 mylių, tarpe 
Oriolo ir Belgorodo, apie 500,000 armiją, 
su tūkstančiais tankų, jų .tarpe keliais 
tūkstančiais “tigrų”, naują artileriją, 
daug lėktuvų ir liepos 5 dieną pradėjo ge
ner alį ofensyvą, kaip jis sakė, “Pasku
tinį generalį tnūšį už pergalę Rytuose.”

Raudonoji Armija apsišarvavus nau
jais ginklais, naujomis kanuolėmis, ke
lių rūšių tankų naikintuvais, lėktuvais ir 
galingais tankais laukė priešo. Mūšiai 
buvo žiauriausi žmonijos istorijoj. Bet 
visos Hitlerio pastangos pralaužti Rau
donosios Armijos frontą paversta nie
kais.-Po kelių dienų žiauriausių musių 
Raudonoji Armija ne vien atmušė visas

Baisus Sumanymas
(Feljetonas)

Besirengiant prie Ameri
kos Lietuvių Tarybos šau
kiamos konferencijos, kutu 
atsibus šių metų rugsėjo 2- 
3 dienomis Pittsburgh, Pa., 
visoki pronacių generolai 
suskato pademonstruoti sa
vo išmintį, ’ skubindamiesi 
su įvairiais patarimais ir 
sumanymais, kaip ir ką 
konferencija savo posė
džiuose turės veikti. Pau
liui, kaipo garbės nariui 
Amerikos Liętuvių Tary
bos, negali nerūpėti jos ge
ras vardas ir,i ateitis. Tuo 
sumetimu atydžiai seku vi
sus patarimus' ir sumany
mus, duodamus konferenci
jai, kad iš mūsų ruošiamo 
šumo neišeitu piš.

Su maža išimtimi, visi 
sumanymai, kaip ir konfe
rencijai pateikta dienotvar
kė, kasdieniniai mūsų kar
tojami plepalai, nuo kurių 
niekam nei šilta nei šalta. 
Bet ant mūsų generolų ne
laimės išlenda iš kanapių 
Juozas Laučka. Velniai ži
no, ar jis piktos dvasios su
gundytas, ar po įtekme 
Dievo bausmės, siūlo kon
ferencijos dalyviams drą
siai žvelgti tikrovei į akis!

Baisesnio sumanymo ne
būt galėjęs sugalvoti nei 
didžiausias pronacių prie
šas ! Kokios gi pasekmės 
būtų, jeigu mes drąsiai pa
žvelgtume tikrovei į akis? 
Mes pamatytume, gerbiami 
generolai, kad mes maudo
mės fašistinėje baloje. Pa
matytume, kad visi mū
sų generolai nuo didžiau
sio iki mažiausiam svietiš
ki ir dvasiškų esame ty
riausios veislęs pronaciai. 
Pamatytume, „ kad visos mū
sų tarybos^ sąjungos ir ko
mitetai “Lietuvai vaduoti” 
yra pasityčiojimas iš Lie
tuvos žmonių kančių. Drą
siai pažvelgę tikrovei į a- 
kis, pamatytume, kad mes 
sukam tuščias girnas—pri- 
sispyrusiai bandome atgai
vinti lietuviškos ponijos su
dūli j usį lavoną! i

Esu tikras, gerbiami ge
nerolai, kad jūs visi girdė
jote Amerikos prezidento

Tai Dial Rawl, 13 metų, 
iš Gilbert, S. C. Jis gavo 
nuo WPB pagyrimą už lai
mėjimą kontesto rinkime 
geležies laužo. KbiitestAs 
ėjo tarpe hiokyklinio aim- 
žiaus vaikų. Rawl surinko 
487,000 svarų geležies. 
Apart pagyrimo, jis gaVo 
$25 karo bona.

sakytą kalbą 28 liepoj ku
rioje jis į padanges iškėlė 
Sovietų Sąjungos karo va
dovybę, Raudonosios Armi
jos žmogui neįsivaizduoja
mą narsumą ir jos žmonių 
begalinį pasiaukojimą už 
savo ir višos žmonijos lais
vę! Pasak mūsų preziden- 
to, tai didžiausia garbė bū
ti tokios garbingos valsty
bės geru ir nuoširdžiu kai
mynu !

Na, o visiem yra žinoma, 
kad geri kaimynai vienas 
kitam ežios neperaria. Tai
gi, jeigu drąsiai žiūrėsime 
tikrovei į akis, matysime 
aiškiaij kad mūsų preziden
tas šiuo atveju nieko, o nie
ko neprižadėjo lietuviškiem 
generolam.

Eikime da toliau. Iš mū
sų prezidento kalbos mato
me, kad mūsų pastangos į- 
gazdinti svietą sovietiniu 
baubu, kad tenai viešpatau
ja “baisi, kruvina diktatū
ra,” toliau mūsų pronaci- 
nių ratelių nenueina. Reiš
kia, mūsų melų burbulai 
sprogsta pirmiau ne kaip 
spėja atsiliuosuoti nuo mū
sų lūpų.

Kas iš to, kad mes čionai 
Amerikoje galime priskai- 
tyti porą ar trejetą šimte
lių savo pasekėjų. Su tokiu 
vaisku žemės nepajudinsi. 
Tokia “spėka” abelnam gy
venime nereiškia nei tiek, 
kaip kirvis be koto.

Ant galo pagalios, jeigu 
mes drąsiai pažvelgsime ti
krovei į akis, tai pamatysi
me, kad liežuviais negalima 
išgriauti tvirtovių. Tai kas 

. gi mum lieka veikti, gerbia
mi generolai? Atsisakyt 
nuo melo T11 Bet kaip? Mūsų 
liežuviai tiek prišalę prie 
melų, kad jų niekaip neat
plėši, jei bent nutrauktum!

O tikrovei į akis turėsi
me žiūrėti. Bonas Laučka 
yra Amerikos Lietuvių Ta
rybos narys ir jo patarimą 
ignoruoti bus velniškai ne
demokratiška iš mūsų pu
sės.

Tai kaip gi dabar užbėg
sime . bolševizmui už akių? 
Visos iki šiolei vartotos 
priemonės, velniop nuėjo. 
Gaila, kad jūsų Paulius dė
lei nepalankių aplinkybių 
negali būti teisėtu A. L. T. 
nariu, o turi tenkintis tik
tai garbės naryste, kas sa
vaime aišku, jis negali duo
ti tiesioginių įnešimų būsi
mai konferencijai. Vienok 
drįstu siūlyti savo priete- 
lišką patarimą: Mano su
pratimu, būtų galima ban
dyti išrasti priešbolševisti- 
nius čiepus. Daktarų savo 
taryboje turime daugiau 
ne kaip ubagas bėdų. Duo
kime jiem užsiėmimo. Te
gul darbuojasi. Tai būtų 
daug garbingesnis užsiėmi
mas ne kaip meluoti!

Kaipo tinkamiausią me
džiagą čiepam gaminti, re
komenduoju pronacių gene
rolų piktas seiles. Medžia
gą galima gauti štai kokiu 
būdu: konferencijos eigoje, 
kaip tik kuris generolas be
keikdamas Sovietų Sąjungą 
įpyks, įkais netoli sprogi
mo, tuojau jo seiles suimti 
į tam tikslui prirengtą in-

dą ir taip kartoti, pakol su
sirinks devynios devynerios 
piktų seilių.

Kad medžiagą apsaugoti 
nuo atsiradimo pavojingų 
bakterijų patartina įpilti 
nedidelę dožą alkoholio, pa
laikyt devynias dienas ge
rai apšildytoj vietoj, kad 
gerai įrūgtų. Paskui tą 
prarūgusį skystį sujungti 
su chemikalu vadinamu 
“smeadolgriprun” ir jau 
galima daryt bandymą ant 
kokio nenuoramos.

Žinoma, čia jūsų Paulius 
pateikė tiktai, taip sakant, 
paviršutinį receptą. Netu
riu mažiausios abejonės, 
kad mūsų gerbiami dakta
rai šį mano receptą pato
bulins iki tinkamos aukštu
mos. Jeigu šitie mūsų ban
dymai pavyks, tai turėsime 
ir garbės ir naudos: čiepin- 
sime visus žmones, kur tik 
kokį pagausim. Tokiu bū
du apsaugosim visuomenę 
nuo užsikrėtimo bolševiz
mu, o dabąr esantieji bol
ševikai patys savaime iš
nyks.

Su aukšta pagarba, gert 
biami generolai, pasimaty
sime Pittsburgho konferen
cijoj.

Paulius.

Klausimai ir 
Atsakymai

Klausimas
Gerbiama Redakcija: Aš 

širdingai dėkoju už atsaky
mą ant mano klausimų apie 
Dariaus ir Girėno mirtį. 
Gaila, kad neturėjau tokių 
prirodymų, kai A. Smetona 
buvo Philadelphijoje. Aš 
būčiau vietoje pinigų į kon- 
vertėlį įdėjęs tą prirody
mą ir būčiau paprašęs, kad 
Smetona viešai paaiškintų 
apie žuvimą Dariaus ir Gi
rėno.

Dabar klausiu. Kai So
vietai parblokš Hitlerį ir iš
vys iš Lietuvos visus kry
žiokus razbaininkus, < mes 
gerai žinome, kad Lietuva 
bus stipresnė už vokiečius, 
tai ar tada Lietuva 
reikalaus atlyginimo už nu
žudytus mūsų tautos did
vyrius lakūnus ir uždės ant 
vokiečių dėmę žmogžudžių? 
Vokiečių tauta ir dabar yra 
prasikaltus pasauliui savo 
blogais darbis, bet jie sako, 
kad jie užkariavo Lietuvą 
ir kitus kraštus, tai turi 
teisę su jais elgtis, kaip 
jiems patinka. Betgi tie lie
tuviai lakūnai nebuvo ka
riški. Jie skrido Lietuvon 
tiktai norėdami suteikti 
garbę lietuvių tautai.

J. S. Rainys.
Asakymas

Mes nesame Lietuvos vy
riausybė, todėl negalime ir 
neturime teisės kalbėti jos 
vardu, ko ji pareikalaus iš 
vokiečių po šio karo. Paga
liau, tie reikalavimai „pri
klausys nuo abelnos taikos 
po karo. Jungtinės Tautos, 
laimėjusios karą, uždės ata
tinkamą bausmę ant Vokie
tijos, Italijos ir kitų Ašies 
šalių.

Dabar tik tiek galima 
manyti, kad Tarybų Lietu
vos vyriausybė nepamirš 
šios nacių kriminalystės 
prieš lietuvių tautą. Nepa
mirš jos ir visa lietuvių 
tauta.

lėktuvus ir daugybę kanuolių !
( Raudonoji Armija sumalė 38 priešo 
divizijas ir jų tarpe veik pusę tankų di
vizijų. Hitlerio 1943 metų ofensyvas 
prieš Sovietų Sąjungą visiškai sumuš
tas, sudaužytas. Ir tuo Raudonoji Armi
ja paruošė dirVą pasekmingai invazijai 
Sicilijos, atidarymui antro fronto Euro
poj, Italijos fašistų krizį ir dirvą per
galei dar 1943 metais.

LAIŠKAS REDAKCIJAI
July 28, 1943.

The Editor of Laisve 
427 Lorimer St. 
Brooklyn, N. Y.
Dear Sir:

From the issue of Laisve of 
July 3, .1943, under Boston, 
Mass, news, it would appear 
that the matter of Mr. B. F. 
Kubilius and St. John’s Lith
uanian Methodist Church in 
South Boston had reached our 
Courts. Such a statement, di- , 
rectly or inferentially, is not 
correct and is misleading. We 
feel that a letter from us, 
published in Laisve might cor
rect the wrong impression and 
injury that has been done to 
us. - !

It had been intimated that 
a sheriff and an injunction 
had been resorted to. Since an 
injunction is an order from 
the Court, your correspondent 
should state the name of the 
Court that had issued such an 
injunction. The truth is, that 
neither a sheriff nor an in
junction has entered into this 
matter.

As a matter of fact, Mr. B. 
F. Kubilius was not placed on 
the list of accepted supply 
pastors of the New England 
Conference of the Methodist 
Church. This action is one of 
the reasons why Mr. Kubilius 
has been removed by the Dis
trict Superintendent as the 
Pastor of St. John’s Lithuan
ian Methodist Church in South 
Boston.

Furthermore, at the session 
of the New England Annual 
Conference which convened 
at Worcester, Massachusetts, 
on May 19, 1943, it was una
nimously voted to discontinue 
the work at St. John’s Meth
odist Church in South Boston.

The Officials of the Metho
dist Church and the Society 
which owns the property in 
question have been very pa
tient f With Mr. Kubilius - and 
his adherents. Mr. Kubilius 
has deliberately ignored re
quests made by the authori
ties that religious services un
der his leadership in St. John’s 
Lithuanian Church must cease.

The decision of our con- 
'ference and the laws and re
gulations of our Church are 
always complied with by peo
ple of standing among us. Dis
regard and violation of the 
same are manifestations bf in
subordination and of disloyal
ty to the Church.

Very truly yours,
William Gunter
Superintendent of the 
Boston District 
of the New England 
Conference.

Maskva. — Liepos pabai
goje vienas partizanų bū
rys suardė du vokiečių 
traukinius ir taip sunaiki
no 200 nacių.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

nacių atakas, sunaikino neišpasakytus 
daugius jų karo jėgų it ginklų, bet* pati 
perėjo į ofensyvą, kuris išsivystė prieš 
Oriol, nacių vyriausią centraliniaihe 
fronte karo bazę.

Kaip buvo žiauru? mūšiai, .galima 
spręsti, kad. į tris dienas Hitleris nusto
jo 30,000 kareivių užhiųštais, bent ketu
ris kartus tiek sukeistais, 1,5319 tankus,

Judge Marvin Jones, ne
seniai paskirtas šalies 
maisto administratoriumi;; 
jis užima Chėster C. Da- 
viso vietą*
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Naujas Lietuvių Tautos 
Išdavimo Aktas

J. ŽIUGŽDA.
Vokiškieji fašistiniai okupantai pada

rė visa, ką jie galėjo, kad tik kuo dau
giau iščiulptų Lietuvos ekonominius re
sursus, kad kuo daugiau Lietuvos žmo
nių, ypač jaunimo suvarytų į mirtingus 
katorginius darbus, į pražūtį nešančias 
transporto tarnybas, į budeliškus legio
nus bei batalionus. Tam reikalui oku
pantai visa padarė: po visą Lietuvą pri
sodino vokiškų žandarų, sutraukė prie 
savo lovio visus, kiek tik surado, lietuvių 
tautos išdavikus — Kubiliūnus, Paukš
čius, Germantus-Meškauskus. Šimtais 
tūkstančių gaudė, vežė į katorginius 
darbus, korė, šaudė, murkdė į kalėjimus 
Lietuvos žmones, grobė Lietuvos turtą. 
Ir vis dėlto visos tos budeliškos priemo
nės neprivertė lietuvių tautos nusilenkti 
okupantams, lietuvių tautos dvasia liko 
gyva, lietuvių tauta liko ištikima savo 
istorinei tradicijai ir visokiais būdais 
reiškė ir tebereiškia savo pasipriešinimą 
vokiškiesiems grobikams.

Ėjo dienos. Vokiškoji plėšikiškoji ar
mija gavo triuškinančių smūgių Tarybų 
Sąjungos fronte, Tarybų Sąjungos lau
kai nuo Stalingrado į vakarus nukloti 
fašistinių grobikų lavonais, Raudonoji 
Armija ir toliau sėkmingai tebenaikina 
vokiškųjų okupantų jėgas. Šiaurės Afri
koje anglų, amerikiečių bei francūzų ka
riuomenė sunaikino Romelio gaujas.

Sutriuškintoms savo grobikų eilėms 
papildyti hitlerininkai skelbia “totalinę 
mobilizaciją”. Šios “totalinės mobiliza
cijos” siaubu jie užplūdo ir Lietuvą. Vi
są savo okupantišką aparatą, visus ku- 
biliūniškus išdavikus paleido į darbą 
hitlerininkai Lietuvoje, kad tik suver- 
buotų dar likusį jaunimą į savo gaujas, 
kad tik daugiau išgrobtų turto. Betgi 
lietuvių tauta atsako vėl, kokiu tik gali, 
pasipriešinimu: valstiečiai slepia savo 
gėrybes, jaunimas slapstosi nuo okupan- 
tiškų žandarų ir tautos išdavikų, ima 
ginklą į rankas ir eina į partizanų eiles, 
spontaniškai susidaro jaunimo demon
stracijos, iš kurių skamba šūkiai “šalin 
okupantus!”, skamba priešvokiškos dai
nos “Kur lygūs laukai”, “Eina garsas 
nuo* rubežiaus.”

Matydami, *kad savo fizinio teroro 
priemonėmis nepajėgs palaužti lieutvių 
tautos pasipriešinimo, okupantai ryžosi 
suvaidinti naują kruviną žaidimą su lie
tuvių tauta, palaužti lietuvių tautos 
dvasią naujais prasimanymais, naujais 
melais, naujomis gebelsinio moralinio 
teroro priemonėmis. Suaktyvino tautos 
išgamų darbą, pradėjo medžioti naujų 
išdavikų ir pagaliaus 1943 m. balandžio 
5 dieną Kaune sušaukė būrelį žmonių, 
sutikusių parsiduoti okupantams, pava
dino juos “konferencija” ir vokiškųjų 
Lietuvos plėšikų, Rentelno, Justo bei jų 
lietuviškų talkininkų išgamų Kubiliūno, 
Ramanausko ir kt. padiktuota tiems 
parsidavėliams nuomone pradėjo klas
tingai naudotis kaip lietuvių valia.

DIDŽIOJO NIEKŠO ROLĖJE
Iš esmės imant, šiame naujame oku

pantų bei lietuvių tautos išgamų žaidi
me nieko nauja nėra, tai įprastinis vo
kiškųjų okupantų triukas okupuotai 
tautai apgaudinėti. Čia yra pažymėtina 
tai, kad šiai hitlerinei “konferencijai” 
vadovauti, jai pirmininkauti okupantai 
nuskyrė Mykolą Biržišką, kuris pasakė 
ir hitlerininkų padiktuotą išdavikišką 
kalbą, ir pasiūlė priimti hitlerines rezo
liucijas, tuo būdu savo vardu padengda
mas visą šį kruviną hitlerininkų žaidi
mą su gyvu lietuvių tautos kūnu ir su
riedamas savo likimą su žvėriškiausio 
tautų budelio ir žmonijos kultūros nai
kintojo Hitlerio bei jo gaujos likimu.

Lietuvių tauta du ilgus šimtmečius iš
tisai kovojo prieš kraugerius vokiškuo
sius kryžiuočius, o ir paskui nuolat aš 
vokiškųjų grobikų pusės ėjo Lietuvai vi
sokį pavojai. Ir pats vakarų kraštas, iš 
kur lietuvių liaudis tesusilaukdavo kru
vinų vokiečių naikinamųjų užpuolimų, 
lietuviams atrodė, nelaimės, tamsos ša
limi. Ir tas lietuvių tautos nusiteikimas 
gavo vaizdingą simbolišką išreiškimą 
liaudies dainoje:

“Iš rytų šalelės saulelė tekėjo, 
O iš. vakarėlių debesėliai ėjo”.

Iš rytų, nuo Vilniaus, kryžiuočių už
pulti lietuviai laukė pagrindinės pagal

bos, su ta didžiųjų kunigaikščių pagalba 
neretai ateidavo ir rusų pulkai, ir ta iš 
rytų pagalba mušė kryžiuočius. Ir lietu
vių tautai “iš rytų šalelės saulelė tekėjo” 
ne tik kalbant apie gamtiškąją saulę.

Su šituo lietuvių tautos tradiciniu po
žiūriu, paremtu ilgų amžių kovų patyri
mu, ginčijasi Kubiliūnas. Esą, sakoma, 
vogroja šis išdavikas, “kad iš rytų saulė 
tekėjo, bet mums šviesa eina iš vakarų”. 
Ir tą “šviesą iš vakarų” šis Hitlerio 
agentas mėgina konkrečiai formuluoti: 
“Mūsų vakarinis kaimynas Vokietija 
parėmė Lietuvos valstybės atgimimą”. 
Žinoma, nemokšai budelio Hitlerio gize
liui' Kubiliūnui/ tur būt, neprivaloma ži
noti lietuvių tautos istorinės tradicijos, 
jam niekad nerūpėjo, p dabar Hitlerio 
lovyje tuo labiau nerūpi tie faktai, kad 
vokiečiai galutinai surijo didelę dalį lie
tuviškų žemių nuo Klaipėdos krašto be
maž iki Vislos, jų žmones didele dalimi 
sunaikino, kitus per ilgus amžius suvo
kietino ir pavertė lietuvių tautos prie
šais . Kubiliūnams nežinomi faktai, kad 
kryžiuočiai per du šimtus metų, XIII- 
XIV, pačioje Lietuvos valstybėje savo 
galvažudiškais užpuolimais išnaikino 
šimtus tūkstančių lietuvių ; • taip pat jis 
nenori žinoti, kaip visapusiškai sumynė 
Lietuvą žiaurus kaizerinių žandarų ba
tas 1915-1918 metų okupacijos metais. 
Tokie dalykai, lygiai kaip ir visoje lietu
vių literatūroje ir tautosakoj išreikšta 
amžina lietuvių tautos neapykanta krau
geriams vokiečiams, išgamoms Kubiliū
nams nė negali rūpėti.
APGAVIKAI KLASTUOJA ISTORIJĄ

Bet štai hitlerinio balagano “konfe
rencijos” “pirmininkas” Mykolas Bir
žiška su moksliškų titulų redaktoriaus 
ir profesoriaus kaukę kalba tokius pat 
melus, kaip ir Kubiliūnas. Teikdamas 
savo pirmininkaujamam balaganui hit
lerininkų padiktuotas rezoliucijas, M. 
Biržiška kalba apie tai, kad lietuvių 
tauta esą “šimtmečiais. . kovojusi . prieš 
įsiveržimus iš Rytų.” Kad įtiktų hitle
rininkams, panašų melą paskelbė Pakš
tas Savo brošiūroje “The Lithuanian Si
tuation”. Dabar tą pat tais pačiais tik
slais skelbia M. Biržiška, falsifikuoda
mas lietuvių tautos ’ istoriją, šlykščiai 
paniekindamas visą ilgą šimtmečių lie
tuvių tautos tradiciją, surištą su žūtbū
tinėmis lietuvių kovomis prieš vokiškuo
sius grobikus, pradedant nuo XIII am
žiaus, surištą su lietuvių tautos neapy
kantos ir keršto jausmu vokiškiesiems 
grobikams už pagrobimą didelių plotų 
lietuviškos žemės, už sunaikinimą lietu
viškos prūsų giminės, už visišką prari
jimą Mažosios Lietuvos, už tai, kad dar 
XVIII amžiuje didele dalimi buvusi lie
tuviška didžiojo mūsų poeto K. Donelai
čio tėviškė šiandien yra vokiškų rasisti
nių galvažudžių junkerių lizdas, už 19- 
15-1918 m. kaizerinės okupacijos baisu
mus, už Klaipėdos krašto lietuvių kan
čias, už Klaipėdos krašto pagrobimą, už 
tuos nekalto kraujo upelius, už tas sun
kias kruvinas žaizdas, kuriuos praliejo, 
kurias gyvame lietuvių tautos kūne iš
draskė kryžiuotiškieji - amtmoniškieji- 
kaizeriniai-hitleriniai vokiškieji bude
liai.

Ir M. Biržiška nori nuslėpti nuo lietu
vių tautos, nuo Lietuvos jaunimo šiuos 
didžių lietuvių tautos kovų ir kančių 
puslapius, atžymėtus ilgų amžių vokiš
kųjų budelių kirvio sauvaliavimu, nori 
prievarta nukreipti visų akis p savo su- 
klastuotus, sufalsifikuotus vaizdus, nori 
sufalsifikuoti lietuvių tautos istoriją, 
kad tokiu šlykščių apgavimu pastūmėtų 
Lietuvos jaunimą į suklerusias kruvinų 
hitlerinių gaujų eiles, kad pastūmėtų 
Lietuvos jaunimą į pražūtį, į neišven
giamą ir gėdingą mirtį, į tautos išdavi
kų mirtį beginant hitlerinės Vokietijos 
reikalus.

JUODŽIAUSIAS MELAGIS
Toliau. Mykolas Biržiška, klusniai 

vykdydamas hitlerininkų valią, klastuo- 
ja faktus ir meluoją, kalbėdamas apie 
tarybinę santvarką Lietuvoje. Jis sako, 
kad Tarybų Lietuvoje tautinė kultūra 
buvūsi suteršta. Turint galvoje visą tą 
milžinišką darbą, kuris yra padarytas 
Tarybų Lietuvoje lietuvių tautos kultū
rai ir mokslui pakelti; su šiuo hitlerinin-

^Tųsa 4-me pus.)

Milijonierių apetitai neprisotinami. Čia du jų kal
basi: “Taip,” vienas sako, “aš žinau. Šiemet mano biz
nis didesnis už pernykštį tiktai vienu milijonu dolerių. 
Už tai kaltas tasai žmogus, kuris sėdi Baltajam Name.”

Dokumentas

Detroito Žinios
Entuziastiškas Vilnies Pikni
kas. Publikos Labai Daug; Vil
nies Įtaka Smarkiai Pakilus; 
Pruseika Pasakė Reikšmingą 
Prakalbą; Daugybė Svečią iš

Kitur

Seniai lauktas ir rūpestin
gai prirengtas Vilnies pikni
kas jau praėjo. Nors protar
piais smarkiai lijo, nors dau
gelis liepos 25 d. dirbo fabri
kuose, publikos betgi buvo la
bai daug.

Pikniko rengėjai dėjo di
džiausių pastangų aprūpinti 
visus valgiais ir gėrimais, bet 
karo iššauktos restrikcijos ne
leido tai pilnai atsiekti. Ku
riems j vakarą kaip ko pristi
go, DLO Sąryšis tų labai atsi
prašo.

Kadangi tai buvo bene pir
mas čia lietuvių piknikas šia
me sezone, publika buvo labai 
įvairi: visokių srovių ir įsitiki
nimų. Visur buvo galima iš 
kalbų pastebėti, kaip smar
kiai lietuvių tarpe yra pakilu
si Vilnies įtaka. Ir nors dėta 
visai mažai pastangų, L. Pru
seika Vilnies sustiprinimui fi
nansiniai išsivežė apie porą 
šimtinių. *

Borisas LAVRENEVAS

(Pabaiga)
Buvo jau visai tamsu, kai 

iš diviziono grįžo pulkininkas 
Lubcovas. Ant komisaro stalo 
geltona ugnim degė dešimtli- 
nijinė žibaline lempa, iš šono 
pridengta popieriaus lapu. 
Nuo to lapo ant komisaro vei
do krito rudas šešėlis, ir jo 
negalima buvo smulkiai įžiū
rėti .

—Sėskite, drauge pulkinin
ke, — maloniai pasiūlė komi
saras.—Kaip nuvažiavote? Ar 
nenorite užrūkyti ? — ir jis 
padavė pulkininkui paprastą 
portsigarą iš karelinio beržo, 
prikimštą tabako.'

—Dėkui. Puikiai nuvažia
vau. Mačiau “dalykėlį” tikra
jame darbe, ne poligone. Jūsų 
tiesa — fricai labai pyksta. 
Manau, kad truputį padirbė
jus padidinti kaunamajam vei
kimui, bus visai puiku. . .

Komisaras susimąstęs tarė:
—Aš pranešiau apie jus ge

nerolui majorui. Jis prašė jus 
užeiti pas jį rytoj iš ryto, šian
dien jis labai pavargęs ir, be 
to, dabar pas jį štabo viršinin
kas su pranešimu. Na ir jūs, 
tur būt, pavargote. Ilsėkitės į 
sveikatą. Tuoj jums parodys 
jūsų kambarį. Nelabai ištai
ginga, bet šilta ir švaru . . . 
Drauge Kononenko! — pašau
kė komisaras, pakeldamas 
balsą, ir į kambarį įėjo Kono
nenko ir.atsistojo prie slenks
čio.

Pulkininkas padėjo surūky
tą papirosą į peleninę ant ko
misaro stalo.

—Iš tikrųjų, nebloga išsi
miegoti, — tarė jis. — Dėkui 
už priėmimą ir — iki ryto
jaus.

—Labanakt, — atsakė ko
misaras, nepakeldamas galvos 
nuo raštų, ir, kai jau pulkinin
kas pakilo, paklausė jį, lyg tik 
prisiminęs:

—Atleiskite, drauge pulki
ninke, jūs juk partijos narys?

:—Taip.
—Jums vis "dėlto reikės už

eiti pas atsakingąjį sekretorių. 
Nors jūs pas mus atvykote tik 
trumpam laikui, bet mūsų to
kia tvarka—visi partiečiai re
gistruojasi. žinokite, karo 
metas, dėl visa ko, jėgoms re
gistruoti. Nors, žinote, ką. 
Kam jums pačiam trukdyti, 
laiką gaišti, duokite valandė
lei jūsų partinį bilietą, aš už
sirašysiu duomenis ir, rytoj 
pats atiduosiu sekretoriui. >

Pulkininkas atsegė palaidi
nio sagą, išėmė partinį bilie
tą ir padėjo prieš komisarą. 
Tasai užrašė vardą, tėvo var
dą, pavardę, amžių įr partinį 
stažą ir tingiai vertė bilieto la
pus iki paskutinio puslapio.

—Labai gerai, drauge pul

kininke, — tarė jis, atiduoda
mas bilietą. Įnašai tvarkoje.

b

Komisaras paėmė nuo sta
lo savo karelinio beržo portsi
garą ir lėtai įsidėjo į kelnių 
kišenių, žiūrėdamas, kaip pul
kininkas rūpestingai slepia 
partinį bilietą ir užsega palai
dinį.

Ir staiga komisaro ranka iš
kilo aukštyn iš kišeniaus ir 
juodas parabeliaus vamzdis 
sustingo ties pulkininko krūti
ne. Tuo pat laiku sunkiu ge
ležiniu balsu komisaras sušu
ko :

—Rankas aukštyn, niekše! 
Nė iš vietos!

Golubcovas nepadarė nė vie
no judesio, kuris būtų rodęs 
jo nustebimą ar išgąstį. Tiktai 
jo akys greit pakrypo atgal, 
ten, kur stovėjo prie durų Ko
nonenko. Bet iš ten taip pat 
žiūrėjo jam į veidą juodas pis
toleto vamzdžio žiedas. Jis
patraukė pečiais ir, kiek nu
balęs, iš lėto pakėlė rankas.

Kononenko atidarė duris. 
Du raudonarmiečiai su šautu
vais sustojo abipus žmogaus, 
iškėlusio rankas.

Komisaras priėjo prie areš
tuotojo su kišeniniu peiliuku. 
Tasai krūptelėjo ir pašoko at
gal.
'—Nebijokite. Mes ne jūsų 

papročių, — susiraukė komi
saras, — tik noriu atpalaiduo
ti jus nuo nereikalingų, smulk
menų. Negerai jos ant jūsų at
rodo.

Jr jis rūpestingai nupjovė 
trikampius nuo rankovių ir 
antsiuvas nuo šnipo apikaklės.
Tasai žvairavo į komisarą, ir 
jo akys iš kart pasidarė vil
kiškai žiaurios. Aplaižė išdžiū

po velnių ? Ir staiga nušvito. 
Pilietinio karo metu vokiečiai 
į Ukrainos miestus būgnydami 
įeidavo. Man tą būgnijimą vi
sam gyvenimui į galvą, kaip 
vinimis, įkalė. Kai jis su ma
nim kalbėjo, jo nervai vis dėl
to virpėjo, ir jis pirštais tą pa
tį ritmą beldė. . . Bet to ma
ža, pats žinai. Tik proga įta
rimams. Dokumentai tvarkoje 
—geriau nereikia. Bet štai 
partinis bilietas, štai, pažiū
rėk.

Jis padavė Kononenkai at
imtą iš šnipo, partinį bilietą. 
Tasai priartino jį prie lempos 
ir lėtai peržiūrėjo puslapį po 
puslapio. Pažiūrėjo į komisa
rą nustebęs:

—Nematau ... Viskas šva
ru.

—Ech! — komisaras ištie
sė ranką ir juokaudamas a- 
traukė Kononenką už šviesaus 
kuodo ties kakta.

—'Nario mokesčiai!... Už
rašyti nuo šešių šimtų algos? 
Taip ? . . . O kiek pulkininkas 
pas mus gauna ? Štai čia šuo ir 
pakastas. *

—Taip. . . nelemtas žiop
lumas, — tarė Kononenką. — 
Kad ne tai — būtų galėjęs iš
sprukti.

Komisaras nusijuokė.
-—Manai?... Nebūtų iš

sprukęs. Reikalas toks, kad 
armijos štabe apie jokį pulki
ninką G'olubcovą nežinoma. Ir 
telefonogramos‘ jie nesiuntė. 
Taigi aš vis tiek mušiau tik
rai, o numeris su partiniu bi
lietu, atvirai prisipažįstu, vis 
dėlto atsitiktinis efektas. Ga
lėjo jo nebūti.

Ir gudriai šypsodamasis, ko
misaras pradėjo sukti papiro
są.

“Izvestija,” 1942.
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Vertė Z. Lomsargienė.

Pruseika pasakė istorinės 
reikšmės prakalbą, puikiai 
analizuodamas karo eigą, ir 
atžymėjo tuos mūsų lietuvių 
darbo liaudies nuopelnus, ku
rie čia atsiekti tarp vietos lie
tuvių greitam karo laimėji
mui.

Piknike matėsi svečių iš 
įvairių tolimų kolonijų. Prie 
pirmos progos juos atžymėsim 
Vilnyje, veikiausia, sekančią 
savaitę Detroito skyriuje.

Čia buvo taipgi diktokai iš
parduota karo bonų bei su
rinkta aukų į fondą nupirki
mui papirosų Amerikos karei
viams užsienyje.

Gauta lietuvių darbo liau
dies organams — Vilniai ir 
Laisvei — skaitytojų. LDS ir 
LLD kuopų darbuotojai ver
bavo naujų narių; ir čia at
žymėta geros pasekmės. Išpla
tinta pusėtinai literatūrės.

Abelnai, šis piknikas pavy
ko visais atžvilgiais. Ir darbo 
žmonių lietuvių spaudai bus 
stambi finansinė parama, o ir 
organizacijos žymiai sustiprin
ta naujais nariais. Publikai iš
dalinta dovanomis visas šim
tas dolerių.

Sekančiam Detroito Skyriuj 
Sąryšis žada paskelbti smulk
menas.

Suvalkietis.

Ir Amerikoj Bus Dau
giau Motery Negu Vyry

Gamta veikia, taip, kad 
kiekvienam šimtui mergai
čių abelnai gema po 106 
berniukus. Bet b e n drai 
imant moterys šiek tiek il
giau gyvena negu vyrai. 
Pavojingesni darbai ir ka
rai taip pat mažina palygi
namąjį vyrų skaičių. įvai
riuose Europos kraštuose 
todėl yra žymiai daugiau 
moterų lyties asmenų, negu 
vyrų;

Jungtinėse Valstijose iki 
šiol buvo kitaip. Čia iš kitų 
kraštų privažiavo daugiau 
vyrų negu moterų. Tai ir 
dėl šios priežasties Ameri
koje 1910 metais buvo 2 
milionai 800 tūkstančių dau
giau vyrų negu moterų.

Bet paskiau kas metai 
Amerikoje prisidėjo po 100 
tūkstančių moterų daugiau 
per metus, negu vyrų; ir 
jau šiemet moterų skaičius 
susilygins su vyrų, kaip 
nurodė Frank R. Wilson, 
Jungtinių Valstijų preky
bos departmento vice-sekre; 
torius. Šiemet jos savo skai
čium pasivytų vyrus net ir 
tokiame atsitikime, jeigu 
Amerika nedalyvautų kare, 
kur tam tikras nuošimtis 
turi dingti, — pridūrė Wil
son; o toliau tai jau kiek
vienais metais prisidės vis 
po kokį šimtą tūkstančių 
moterų, kurioms neišteks 
vyrų.

vusias lūpas ir užkimusiu bal
su paklausė:

—Dabar man vistiek. Bet 
įdomu, kaip jūs mane pagavo
te?

Komisaras pažiūrėjo į vilko 
akis.

—Ar apsimoka jums prieš 
galą sunkinti protą nereikalin
gomis žiniomis. Vis tiek nesų- 
spėsit pasinaudoti jomis. . . 
Išveskite jį!
Raudonarmiečiai išvedė areš

tuotąjį. Komisaras atsiduso ir 
sunkiai atsisėdo į kėdę. Kiek 
patylėjęs, Kononenko tarė, ty
liai žavėdamasis:

—Švarus darbas, drauge 
pulko komisare. Tačiau man 
jūs, gal būt, pasakysite. Man 
bus reikalinga.

Komisaras atsilošė į kėdės 
atlošą, užsidėjo rankas ant 
galvos, pasitempė.

—Supranti, — prakalbėjo 
jis mąstomai, — kažkas jame 
man negera pasirodė. Jis išė
jo, o aš vis sėdėjau ir galvo
jau. Kas? Kas? Kas būtent,Į
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BOSTONO APYLINKĖJ
: :

Visų Lietuvių Didysis

PIKNIKAS
Dienraščio Laisves Naudai

Įvyks Sekmadienį
Rugpjūčio 15 August 

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba 
iš vėliausių pasaulinių įvykių. 

GRANVILLE PARK, ROSUNDALE, MASS.
širdingai kviečiame visus Bostono apylinkes 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę. 

„ĮĮįĮlįĮIHIHĮĮIIIIĮIIIIIIIIIIIIIIIUIItlHHUHIlIlIltlHIIIIHIIIHIIIHIUIIIIMIIIIIIIIHIIIHIIIimilllllHIIIHIIIHIIIHIIUHIlHIMmiHtlHIIHHimiHmiUHIlHHIimilHinniHIIH



£|U*y3a Lithuanian Daily Nawg ' Penktadienis, Rugpj. 6, 1943Ketvirtas Puslapis

co ŽMONĖSE MAKSIM GORKI
00

a

HARTFORDO LIETUVIAI ĮTEIKe RAU
DONAJAM KRYŽIUI AUTOMOBILIU

(Tąsa)
. Paskum ištiesė man ranką, šlapią nuo 
ašarų.

— Sudieu. Jis tamstą labai gyrė. Lai
dotuvės — rytoj.

— Palydėti tamstą ligi namų?
Ji apsidairė.
— Kam gi? Dabar diena, ne naktis.
Iš už kertės aš palydėjau ją akimis,— 

ėjo ji lėtai, kaip eina žmogus, kuriam 
nėra kur skubėti.

Buvo rugsėjis, nuo medžių krito lapai.
Aš nebeturėjau laiko palydėti patėvį į 

kapus, ir niekuomet nebebuvau tos mer
gaitės sutikęs....

XVII.
Kas lytas, šeštą valandą, aš eidavau į 

darbą, į Mugę. Ten mane sutikdavo įdo
mūs žmonės: dailydė Juozapas, žilu te
lis, panašus į šventąjį Nikalojų, vikrus 
darbininkas, turįs gerą liežuvį; kupro
tas dengėjas Jefimas; dievobaimingas 
mūrininkas Petras, mąslus žmogus, taip
gi panašus į šventąjį; kalkiuotojas Gri
galius šišlinas, rusvabarzdis, mėlynakis 
gražuolis, spindįs tyliu gerumu.
^"aš pažinau tuos žmones antrą kartą 
gyvendamas pas braižytoją; kas sek
madienis jie ateidavo į virtuvę, rimti, 
kilnūs, su maloniomis kalbomis. Visi jie 
man tada atrodydavo esą geri; kiekvie
nas buvo saviškai įdomus, visi skyrėsi 
nuo piktų ir girtų Kunavino vagilių.

NAUJAS LIETUVIŲ TAUTOS 
IŠDAVIMO AKTAS
(Tąsa nuo 3-čio pus.) 

kams parsidavusio profesoriaus melu ne
tenka nė ginčytis. Bet vis dėlto norė
tųsi pasidomėti, kuriuo pagrindu Bir
žiška drįsta leisti tokį melą. Ar, be ko 
kita, ne jam, Mykolui Biržiškai, tarybų 
valdžia buvo patikėjusi vadovavimą did
žiausiai Lietuvos aukštajai mokyklai — 
Vilniaus universitetui? Ar ne jį, Myko
lą Biržišką, tarybinė vyriausybė buvo 
paskyrusi Lietuvos TSR Mokslų Akade
mijos nariu? Tuo būdu kaip tik ir M. 
Biržišką tarybinė vyriausybė buvo įtei
sinusi ir įpareigojusi ugdyt bei gilinti 
Lietuvos mokslą, ugdyti, plėsti lietuvių 
tautos kultūrą. Tad kuriuo gi pagrin
du M. Biržiška kalba apie lietuvių tauti
nės kultūros “teršimą”, ar “žeminimą” 
Tarybų Lietuvoje? Tai gali jis kalbėti 
tik vienu pagrindu: jeigu jis pats, My
kolas Biržiška, ir tada jau buvo parsi
davęs vokiečiams ir, apgaudinėdamas 
Tarybų Lietuvos valdžią, užuot tinka
mai ėjęs jam patikėtas aukštas pareigas, 
sabotažavo visas tarybų valdžios pastan
gas kultūros ir mokslo srityje, trukdė 
mokslo įstaigų darbą, tikra to žodžio 
prasme, teršė lietuvių tautinę kultūrą, 
gudriai klastingai užsimaskavęs, ir da
bar tuos savo judošiškus darbus nori 
apibendrinti tarybų valdžios autoritetu. 
Tiktai tokį, tik savo parsidavėliškuose 
veiksmuose M. Biržiška tegali turėti pa
grindą savo melams apie kultūroj padė
tį Tarybų Lietuvoje.

Tuo tarpu nėra žinoma, kada, kur ir 
kaip hitlerininkai “paėmė” Mykolą Bir
žišką į savo tarnybą. Betgi aišku viena: 
M. Biržiška pardavė hitlerinės Vokieti
jos reikalui savo senesnių laikų autori
tetą, hitlerininkų metodu klastuoja mok
slą, skelbia hitlerinius melus bei prasi
manymus ir tuo nori padėti vokiškie
siems okupantams įtraukti dar likusį 
Lietuvos jaunimą į kruviną hitlerinį 
darbą, į Lietuvos žudymo darbą, nori 
padaryti Lietuvos jaunuolius tautos iš
davikais, surišti jų likimą su kruvinojo 
Hitlerio likimu. Ne, to nebus! Lietuvių 
tauta, Lietuvos jaunimas ir šį kartą su
pras ir tinkamai įvertins naujai pasi
reiškusius išdavikus ir jų judošišką dar
bą! Lietuvių tauta, Lietuvos jaunimas 
ir toliau ištikimai kovos už savo laisvę 
prieš vokiškuosius grobikus! Bet Myko
lui Biržiškai ir panašiems į jį išdavi
kams lietuvių tauta niekad nedovanos ir 
neužmirš jų išdavikiškų darbų, žmog
žudžio Hitlerio likimas, amžina gėda, 
amžinas lietuvių tautos prakeikimas tai 
tokia bus jų dalia, kad jie tokią sunkią, 
tokią lemtingą lietuvių tautos gyvenimo 
valandą stojo j tautos priešų, į jos bude
lių eiles, stojo į savo tautos naikinimo 
darbą.

Užvis labiau man tada patikdavo kal
kiuotojas šišlinas, aš net buvau prašęsis 
priimamas į jo. kuopą, bet jis, kasyda
mas baltu pirštu auksinį ančiakį, švel
niai tąsyk man atsakė:

— Tau dar anksti, mūsų darbas —ne
lengvas, palūkėk metus, kitus..../

Paskui, atmetęs gražią galvą, paklau
sė:

— Turbūt, nekaip gyveni? Na, nieko, 
pakentėk, kiečiau susispausk pats savy, 
tąsyk — iškęsi!

Nežinau, ką man davė šis geras pata
rimas, bet aš dėkingai įsidėjau jį į gal
vą.

Jie ir dabar kas sekmadienis ateidavo 
pas mano šeimininką, apsėsdavo virtuvės 
stalą ir, belaukdami šeimininko, įdomiai 
šnekučiuodavo, šeimininkas linksmai ir 
garsiai su jais sveikindavosi, spausda
mas tvirtas rankas, ir sėsdavosi kampe. 
Atsirasdavo skaitytuvai, pundelis pinigų, 
darbininkai išsikeldavo ant stalo savo 
sąskaitas, sutrintas užrašų knygutes,— 
prasidėdavo atsiskaitymas už savaitę.

Juokaudamas ir šnekučiuodamas, šei
mininkas stengdavosi apsukti juos, o jie 

, — jį; kai kada smarkiai riedavosi, bet 
dažniau — sutartinai juokdavosi.

— Ak, mielas žmogau, sukčium esi gi
męs! — sakydavo šeimininkui vyrai.

Jis atsakydavo, juokaudamas:
— Na, ir jums, žvėrys — vištos, ne

trūksta suktumo!
— Na, žinoma, drauguži, — prisipa

žindavo Jefimas, o rimtasis Petras sa
kydavo :

— Tiek ir teturi, kiek pavagi, o ką 
uždirbi — Dievui ir carui...

— Na, ir aš dar noriu jus apšmauk- 
ti! — juokdavosi šeimininkas.

• Jie jam pritardavo;
— Apmauti, vadinas?
— Nuskusti?
Grigalius šišlinas, spausdamas ranko

mis prie krūtinės puikią barzdą, giedan
čiu balsu prašydavo:

— Broliukai, imkime teisingiau gy
venti, be apgaulės! Juk teisingai gyve
nant, — kaip gera, ramu, a? Žmonės 
mielieji, a?

Mėlynos jo akys patamsėdavo, susi- 
vilgydavo; tomis minutėmis jis būdavo 
nuostabiai gražus; visi truputį lyg ir 
susigėdydavo ir nusigręždavo nuo jo.

— Prastas žmogus daug nenusuks, — 
dūsaudamas, murmėdavo čiuinasis Juo
zapas, lyg ir gailėdamas prasčioko.

Tamsus mūrininkas, susilenkęs užu
stalėj, tirštu balsu sakydavo:

— Nuodėmė — kaip ir bala: juo to
liau, juo klampiau!

— Aš — ką gi? — murmėdavo šeimi
ninkas. — Aš — kaip aidas: kaip . su
šunkama, taip aš ir atsiliepiu....

Pafilosofavę, vėl stengdavosi vienas 
kitą apgauti, o atsiskaitę, sušilę ir pail
sę, eidavo į arbatinę arbatos gertų, 
kviesdami draug ir šeimininką.

Mugėje aš turėdavau daboti, kad šie 
žmonės nevogtų vinių, plytų, lentų; kiek
vienas jų turėdavo apsiėmę kitur darbus 
patys, o stengdavosi ką nors nudžiauti 
man iš panosės ir nuvilkti į savo dar
bą. , ' *

Jie sutiko mane maloniai, o šišlinas 
pasakė: ' , . ,

— Atsimeni, tu prašeis priimamas į 
mano kuopą? O dabar—mat, kur pakilai, 
būsi mano viršininku, a?

— Na, na,— ūtarojo Juozapas, —sau
gok' žiūrėk, Dieve tąu padėk!.

Petras nenuolankiai pastebėjo:
— Liepė jaunam gervinėliųi senas pe

les ganyti....
Mano pareigos suteikdavo man nema

ža nemalonumų; aš gėdydavausi šių 
žmonių, — mąn matydavosi, kad jie ži
no kažką ypatingą, ko nežino kiti, o aš 
turiu žiūrėti į juos, kaip į vagis ir ap
gavikus. Pirmomis dienomis map buvo 
nejauku su jais, bet Juozapas greit pa
stebėjo tai ir kartą man vienam pasa
kė:

— Štai ką, vyreli, tu nesipūsk, nes iš 
to nieko neišeina—supratai?

Aš žinoma, nieko nesupratau, bet pa
jutau, kad senis supranta, kokia kebli 
yra mano padėtis, ir mūsų santykiai pa
sidarė visiškai nuoširdūs.

(£us daugiau)

Hartford, Conn. — Liepos 
25 diena Hartfordo lietuviuo
se pasiliks ilgai nepamiršta
ma istorinė diena. Tą dieną 
lietuviai įteikė Amerikos Rau
donajam Kryžiui automobilį, 
kuris buvo nupirktas bendrai 
visų Hartfordo^ draugysčių ir 
pavienių žmonių aukomis.

Prieš ceremonijas,, lauke, 
biskį po dviejų, parapijos sve
tainėje įvyko mitingas. Mitin
ge kalbėjo bent kelių draugys
čių pirmininkai arba atstovai. 
Visi išreiškė gilų pasitenkini
mą, kad mes hartfordiečiai 
taip gražiai vieningai šitą gar
bingą darbą atlikome. Po visų 
pakalbėjimų buvo paprašyta, 
kad kurie dar nėra prisidėję 
su auka prie nupirkimo šio 
automobiliaus, tai dabar gali 
tą padaryti.

Tuojaus buvo sukelta su virš 
170 dolerių. Viso suaukota 
$1,756.25. Automobilius kai
navo $1,170. Taigi, Raudono
jo Kryžiaus lietuvių grupės iž
de paliko $686.25.

Buvo girdima lyg nepasiten
kinančių kalbų, kas link to-au
tomobiliaus, dėl to, kad jis 
nėra visai naujas, biskį važi
nėtas. Dalykas yra taip. Ka
da mūsų grupės mitinge buvo 
nutarta pirkti automobilį dėl 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus ir tas buvo pranešta vie
tinio Raudonojo Kryžiaus pre
zidentui, tai jie prašė, kad 
mes pavelytume jiems tuojaus 
pasiimti tą automobilių iš par
davėju) ir tuojaus pradėti jį 
naudoti. 13a, jie sakė, kad la
bai trūksta vežimų, su kuriais 
reikia rinkti aukojamą krau
ją dėl armijos.

Taigi, pakol mes surinkome 
visus pinigus, tai tuo tarpu 
Raudonasis Kryžius naudojo 
tą vežimą, o 25 dieną liepos 
tas automobilius' buvo oficia- 
liškai dovanotas dėl Raud. 
Kryžiaus. ,

Labai puiku, kad Hartfordo 
lietuviai, kai prieina prie svar
baus darbo, tai moka dirbti 
visi iš vieno, nežiūrint skirtin
go nusistatymo politikoje ir 
tikėjime. Būtų naudinga, kad 
ir kitokiuose reikaluose atei
tyje mes visi lietuviai dirbtu
me bendrai, kaip tai: rėmime 
mūs šalies arba mūsų tautie
čių už jūrų.

Surinkimas tiek pinigų ir su
ruošimas tų “krikštynų/’ tai 
reikėjo padėti daug laiko ir

energijos. Visi gerai veikė, 
bet daugiausiai darbo turėjo, 
tai mūsų grupės pirmininkė 
Valerie J. Kaunietė. Jinai at
liko gražų darbą suprašyda
ma miesto valdininkus, įskai
tant ir miesto gaspadorių O’
Connor, Majoras pareiškė, 
kad jis labai patenkintas, kad 
lietuviai taip puikiai pasirodė 
ir taip gausiai rėmė šį karo 
laimėjimą. Jis sakė, kad kaip 
alijantai laimės šį karą, tai ir 
Lietuva bus laisva, kaip ir ki
tos tautos.

brolis Karolis išėjo 
tai jisai užėmė jo 
choro pirmininku.
Choras išleidimui

Trečiadienį, 21 liepos, Lais
vės Choras išleido savo pirmi
ninką Joną Kiškiūną į armijos 
tarnybą. Jonui vos suėjo 18 
metų ir tuojaus buvo pašauk
tas Dėdės Šamo tarnybon. 
Kai Jono 
į armiją, 
vietą būti

Laisvės
Jono suruošė gražų atsisveiki
nimo vakarą. Susirinko gražus 
būrelis choro narių ir keli Jo
no artimi giminės. Visi linkė
jo jam laimingai atlikti savo 
pareigas ir, kad laimingai su
grįžus, karui pasibaigus, kad 
vėl visi kartu galėtume gra
žiai dainuoti prie mūsų choro. 
Jonas yra vikrus ir darbštus 
jaunuolis. Aš manau, kad ir 
armijoj jam viskas seksis ge
rai. Dėl cigaretų susirinkę 
sumetė Jonui su. virš $41. Ge
ram draugui, gera dovana. Aš 
vėlinu Jonui kuo geriausio pa
sisekimo visose tavo pareigo
se. Mes, pasilikę, bandysime 
palaikyti Laisvės Chorą taip, 
kaip ir pirmiaus, kad gražiai 
dainuotų, o kai jūs visi choro 
nariai sugrįšite nugalėję mūsų 
didžiausį priešą fašizmą, tai 
mes tada jums suruošime dar 
linksmesnį vakarą.

Walter Brazauskas.

Worcester, Mass.
Laukiame Dviejų Svarbių 

Piknikų
Šią vasarą gražusis Olympia 

Parkas tikrai turi vakacijas. 
Skaitlinga Worcesteyio publi
ka ir mūsų apylinkės piknikų 
lankytojai nesilanko masėmis 
į Olympia Parką, kaip kita
dos, Mat, karo sąlygos, kurios 
sulaikė organizacijas nuo pik
nikų rengimo, į kuriuos pir
miau suvažiuodavo labai daug 
svietelio. Daugiausiai sutruk
dė, tai transportacijos reika
lai.

Bet dabar transportacijos 
reikalai pagerėjo. Į Olympia 
Parką yra paranku nuvažiuo
ti, kad ir nenaudojant savo 
automobilių. Bušų į tą pusę 
eina daug. Bušai galima gau
ti kas 15 minučių, todėl ir bus 
rengiami piknikai.

Worcesterio lietuviams ir 
lietuvaitėms turiu pranešti, 
kad rugpjūčio 8 ir 22 dieno
mis, Olympia Parke atsibus 
du labai svarbūs piknikai. 
Rengėjai tikisi skaitlingai pu
blikos. Viena, jau vasara per
sisvėrė į antrą pusę ir reikia 
pasinaudoti jos gražumu, iš
vykti į laukus, pasigėrėti, pa
kvėpuoti tyru oru. Antra, rei

kalinga, kad visi nuoširdžiai 
paremtų šiuos piknikus, nes 
jie bus nepaprastai svarbūs.

Nedėlioj, rugpjūčio 8/ die
ną pikniką rengia bendrai 
tarptautinės organizacijos pa
rėmimui anglų kalboj darbi
ninkiškos spaudos ir ^bendrai 
pažangiųjų veiklos.

Nedėlioj, rugpjūčio 22 die
ną piknikas bus rengiamas 
paramai lietuvių dienraščio 
Laisvės. Visi žinome, kad la
bai reikalinga paremti dien
raštį Laisvę, kuriam karo są
lygose daug sunkiau verstis, o 
dar laisvos žmonijos priešų 
kurstomas, tūlas elementas 
patraukė jį teisman.

Visi ir visos atlikime savo 
pareigas. Visi Laisvės skaity
tojai ir rėmėjai, jau dabar 
rengkimės, kad šį dienraščio 
pikniką padarytume pilnai pa
vykusiu. Seniau Maynarde 
turėdavome visos valstijos mil
žinišką pikniką Laisvės para
mai. šiemet tas nebuvo gali
ma padaryti, tai padarykime 
Worcesteryje pasekmingą tam 
tikslui pikniką mūsų lietuvių 
kolonijos ir apylinkės.

. M. K. S.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
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J. GARŠVA
Graborius-Undertaker g 

. Laidotuvių Direktorius | 
Išbalsamuoja ir laidoja ant I 

visokių kapinių I
Veltui šermenine | 

(KOPLYČIA) |
Parsamdo automobilius ir ka- J 
rietas veselijom, krikštynom I 

ir kitkam. 1
231 Bedford Avenue i 

BROOKLYN į
Telephone: EVergreen 8-9770 I

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

| 530 Summer Avenue g 
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
| —------------------ I

| VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
J Nėra valandų sekmadieniais, g 
OIIIIIIUIHIIIIUIIIIB

| F. W. Shalins
S (Shalinskas)

I FUNERAL HOME
I 84-02 Jamaica Avenue
$ Opposite Forest Parkway
| WOODHAVEN, N. Y.
I |
s Suteikiam garbingas laidotuves a

I 8150
g Koplyčias suteikiam nemoka- g 
įS mai visose dalyse- miesto.* C 
® Tepi. Virginia 7-4499 i

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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 
j vairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marioif St., Brooklyn
Kamp Broadway ir Stone Ave. 

prie Cliauncey St., Broadway Line 
Tel. GLenmore 5-6191

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

* * w: #*★#******★* * * # a
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

užeina pas “Green Star Bar and Grill,” nes žino, 
kad visados bus patenkinti.

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

BLOZNELIŲ FARMOJE
R. F. D. 2 Cauterskill Rd., Catskill, N. Y<

Didele upe (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui,

Vakacijos kainos: suaugusiems $15 j savaitę. Vaikams 
iki 12 m. amžiaus $10 j savaitę. (Įskaitoma 

valgis ir guolis)

IŠ New Yorko galima atvažiuoti busais ir IlAdsono upe laivais. 
Atvažiavę telefonuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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MATEUŠAS SIMONAVIČIUSK
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA |l

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, g e r iaųsiy 
bravorų alus ir 
ėliųs. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i . gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Glvials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

<i>

<♦>

<♦>

<♦> LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 
moderniškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

t X • , *
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MASS. LIETUVIŲ KOMITETO BANKE
TAS IR PABAIGA AMBULANSU DARBO

$3,000; 
Tarybų 
$4,000; 
Dovaną 

Varde 
Tarybų

Dovanos, {teiktos Amerikos 
Raudonajam Kryžiui 
Sovietų Sąjungai ir 
Lietuvos Respublikai 
P. Rotomskis Priėmė 
Nuo Mūsų Komiteto 
Sovietų Sąjungos ir
Lietuvos; Captain Florence M. 
Densmore Priėmė Dovaną 
Varde Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus; Publika Entuziastiš
kai Užgyrė Komiteto Darbą; 
Telegrama Pasiųsta Sovietų 
Sąjungos Prezidentui M. Kali-

si Svečiai ir Viešnios.
Liepos 25 d., 1943 m., Mas

sachusetts Lietuvių Komitetas, 
baigiant savo prakilnų darbą, 
suruošė įspūdingą bankietą. Į 
bankietą atsilankė 20.0 žmo
nių. Tikietai buvo gal biskį 
per brangūs, tačiaus $3 šiuo 
laiku nėra taip jau dideli pi
nigai ir kitaip komitetas ne
galėjo daryt. Kita, gali supras
ti kiekvienas skaitytojas, kad 
patenkinti visą publiką nega
lima, tačiaus mes tikimės, jog 
mes patenkinome visus svečius 
ir viešnias, kurie tik dalyvavo 
mūsų bankiete. Mums atrodo, 
kad bankietas savo sėkmingu
mu prašoko ir geriausių opti
mistų viltis. Publikos buvo ti
kėtasi tik apie 150 arba dar 
mažiau, nes kiekvienam aiš
ku, kaip dabar yra sunku su 
kelione. Tačiau, geros valios 
žmonių susirinko 200, kurie 
pripildė Crystal Ballroom, 
Kenmore viešbutyj. Tas paro
do, kad mūsų žmonės nepaiso 
nei, audrų, nei lietaus, nei 
karščio, jeigu yra geras tiks
las, jie visada būna su mumis.

Dainų Programa
Buvo užkviesta Birutė Ra

moškaitė visiems žinoma ir 
mylima dainininkė, taipgi bu
vo užkviestas žymus smuiki
ninkas Jonas TrainavičiUs. 
Abu dėl svarbiu saVQ -ąsmeniš- 
kų reikalų negalėjo pribūti. 
Labai gaila. Muzikos dalį pro
gramoj išpildė George Ste
phens orkestrą, kuri nuolatos 
gražiai graijino. 
Stephens atidarė 
gramą su mūsų 
Jai pritarė visa 
liau ji dainavo
Jos balsas malonus, simpatin
gas, turintis užjautimą ir už 
tai ji gavo daug nuo publikos 
aplodismentų. Smagu turėti ir 
pažinti tokius muzikališkus 
žmones, kaip kad yra Stephens 
šeima.

Antras iš eilės, tai buvo Ig
nas Kubiliūnas, kuris dėl ilgo
ko nesveikavimo su gerkle ne
galėjo tują laiką dainuoti. Šį 
sykį jis buvo su mumis. Jam 
pianu prigelbėjo Helen žu- 
kauskiūtė. Kaip kad jis buvo 
pirmiau, taip ir dabar. Jis mo
ka nuliūdusį suraminti ir tin
kamai prašvitinti. Muzikos da
lis programoj buvo labai trum
pa, iš priežasties nepribuvimo 
Birutės Ramoškaitės ir Jono 
Trainavičiaus.

Prakalbos
Rotomskis SSRS Ge- 
Konšulato atstovas, 
savo akimis matęs

more, priimdama čekį ant $3,- 
000 nuo mūsų komiteto, pa
sakė įdomią prakalbą. Ji sakė, 
kad tokia dovana, kaip ambu- 
lansas, kurį mūsų komitetas 
nupirko, bus naudinga ne tik 
karo laiku, bet ir taikos. Ji sa
kė, žmonių gyvenime randasi 
visokių nelaimių, audrų, ligų 
ir visokių kitokių netikėtų at
sitikimų, kur yra reikalinga 
tokie vežimai, kaip ambulan- 
sas. Ji širdingai padėkavojo 
lietuvių publikai ir komitetui 
už tokį kilnų humanitarinį 
darbą.

Prof. B. F. Kubilius, pirmi
ninkas komiteto, trumpai ir 
tinkamai išreiškė savo kalboj 
komiteto ir visų aukotojų ir 
darbuotojų pageidavimus. Jis 
daug dirbo, kad bankietas bū
tų pasekmingas. Labai puikią 
prakalbą pasakė A. J. Kups
tis, vicę-pirmininkas. Taipgi, 
puikiai paragino savo kalboje 
Dr. Jonas Repshis, kad kas 
tik stiprus, gali drąsiai auko
ti savo kraują, kad sutaupinus 
daugiau gyvybių. Draugė M. 
K. Sukackienė, viena iš direk
torių mūsų komitetč, labai 
puikiai argumentavo, draugiš
kai ir mandagiai su “toast- 
masteriu” prof. Harvey Davies 
savo kalboje, kuri publikai 
patiko. Prof. Harvey Davies 
yra muzikas, kuris profeso
riauja Naujosios Anglijos 
Konservatorijoj. Adv. Samuel 
Yaffe iš Brockton, Mass./ pa
sakė tinkamą prakalbą, įver
tindamas komiteto darbą.

Laiškai buvo perskaityti nuo 
majoro Joseph Downey iš 
Brockton, Mass., teisėjo Law
rence 
viškai

G. Brooks. Taipgi lietu- 
pasakė geras prakalbas 
Karsonas, K. Beniulis, 
direktoriai. Jonas Gry-

Mrs. George 
bankieto pro- 
šalies himnu, 
publika. Vė- 
kelis kartus.

J. Bagočius, ku- 
mūsų komitetą, 

tinkamą prakal- 
kad jis nusilen-

Povilas 
Bėralinio 
kuris yra 
Lietuvos žmonių džiaugsmus, 
kada atėjo į Lietuvą Raudono
ji Armija, kada visi smetoni- 
ninkai pabėgo pas Hitlerį tar
nauti, tai tuo laiku Povilas 
Riotomskis pats aktyviai daly
vavo Lietuvos liaudies judėji
me, kuris pakilo, kuomet 
žmones atgavo pilną laisvę ir 
dorą. Jis taipgi gerai žino, kas 
atsitiko Lietuvoje vokiečiams 
užpuolus, nes jis atvyko į 
Jungtines Valstijas dar visai 
neilgas laikas. Jis, priimda
mas dovaną, pasakė įdomią 
prakalbą, kurią publika giliai 
įvertino. Povilas Rotomskis 
yra Sovietų Sąjungos atašė 
ir sykiu jis yra atstovas Tary
bų Lietuvos žmonių. Jis. užima 
svarbią vietą ir tai yra įrody
mas, kaip Sovietų Sąjungoj vi
sos tautos yra lygios.

Kapitonė Florence M. Dens-

kaipo 
bas, kasierius, išdavė raportą 
ir sykiu išsireiškė, kad visi ko
miteto nariai dirbo širdingai, 
daug, kad kito tokio komite
to, gal, nebūt galima gaut vi
soje mūsų valstijoje, kuris bū
tų atlikęs savo darbą taip pil
nai." Adv. F. 
ris indorsavo 
pasakė labai 
bą. Jis sakė,
kia galvą prieš tokį geros va
lios ir humanitarinį, pasidar
bavimą. Aišku, mūsų publikai 
toks jo išsireiškimas pilnai 
patiko ir buvo tinkamai įver
tintas. Pasakė prakalbas A. 
P. Dambrauskas, kuris pagyrė 
Haverhillio moteris Už jų pa
sidarbavimą. Įdomų raportą 
davė mūsų komiteto korespon
dentas drg. J. Petruškevičius 
ir sykiu M. Kazlauskas ragi
no publiką, kad atsilankytų į 
Russian War Relief, Inc., pik
niką ir sakė, kad jis pilnai yra 
pasitenkinęs su visais mūsų, 
komiteto darbais.

Svečiai ir Viešnios iš Kitų 
Kolonijų

žinoma,' negalėjo jūsų re
porteris visus svečius ir vieš
nias pamatyti, tačiau teko ma
tyti iš Brocktono St. Baronas, 
F. Stripinis ir Beniuliu visa 
šeima. Iš Stoughtono mačiau 
draugą J. Lavą. Jis pasakė 
taipgi gerą prakalbą, pagirda
nčias Stoughtono lietuvius, ku
rie buvo ver£i pagyrimo. Iš 
Lowell’io mačiau J. Karsoną, 
drg. Paulenką su žmona ir d. 
Chuladą. Iš Haverhill, A. P. 
Dambrauską, Oną1 Pečkūnienę, 
Račkauską, J. Navicką, V. 
Kancevičių. Girdėjau, kad iš 
Haverhillio buvo apie 13 drau
gų, tačiau visų neteko progos 
pamatyti. Iš Lawrence mačiau 
S. Penkauską, Chuladą, Butė
ną, Milių; girdėjau, kad 
vo apie devyni draugai. 
Stoughtono ten pažįstu 
vieną draugą, J. Lavą, bet 
vo apie 14 draugų, kurių 
sų rašytojas, ant nelaimės, 
pažįsta. Iš Norwoodo
apie 14 draugų ir draugių, bet 
šiam jūsų reporteriui nebuvo 
progos pamatyti visi. Mačiau 
draugę Sarapienę ir J. Grybą.

bu-
Is 

tik 
bu- 
jū- 
ne-

buvo

Iš Worcesterio buvo mūsų ko
miteto direktorė Helen Janu
lis ir draugė Dvareckienė. Iš 
Bedford’o mačiau draugę Ju- 
lią Gittzus, jos sūnų .jūreivį 
Leo ir dukterį Emm.ą Gittzus. 
Iš Cantono mačiau drg. Felix 
Kvederą. Buvo taipgi daug 
mūsų veikėjų veteranų, kurių 
jokiu būdu nebuvo galima vi
sų sutikti. Jūsų reporteris no
ri paduoti įspūdžius, kokius 
turėjo mūsų prieteliai šiame 
bankiete. Nors mūsų priešų 
spauda kasa dėl mūsų duobę, 
tačiau ir Musolinis kasė mums 
duobę, bet šiandien kur jis 
yra ?

Žmonių Išsireiškimai
Šiuos išsireiškimus paduodu 

taip, kaip mūsų draugai ir 
prieteliai išsireiškė, nežinoda
mi, kad komiteto reporteris 
praneš per spaudą.

J. Mastiekas sakė: Visas bi- 
las apmokėjau ir dar lieka.

Prof. B. F. Kubilius, — tal
ka buvo gera, iš gerų ir šir
dingų žmonių.

A. Barčius, — netikėjau, 
kad bankietas bus toks pa
sekmingas.

Kapitonė Florence M. Dens
more, Most altruistic gift from 
the people whom we know so 
little.

Draugė Eva Niaurienė sakė: 
Esu pilnai patenkinta. Draugė 
Julia Rainondienė, — netikė
jau, kad taip viskas išeis ge
rai. Draugė Sabulienė, — man 
griaudu darosi ir kartu links
ma iš mūsų didelių atsiekimų. 
M. Kazlauskas, — ot, ot, tai 
darbas. B. Tamašauskas sakė, 
— reikėtų fašistams čia daly
vauti ir pamatyti, kaip žmo
nės nori laisvės. S. IZavis, — 
iš visų rugiapjūčių, šitoji bu
vo pasekmingiausia. Carolina 
Barčienė, — jeigu nesisarma- 
tyčiau, tai duočiau du bučkiu 
pirmininkui už gerą darbą. J. 
Navikas, — vienas sunkus dar
bas baigtas, duokit kitą. S.' 
Penkauskas, — mes atlikome 
savo darbą be jokių raginimų. 
J. Grybas, — ranka dreba ra
šant čekius ant $7,000, bet vi
sai negaila dėl šio tikslo. A. 
J. Kupstis, — bankietas buvo 
geras, bet dar galėjo būti ge
resnis. Emma Gittzius, — ti
kiu, kad prezidentui M. Kali
ninui mūsų telegrama patiks. 
Helen Janulis, — savo vyro 
nesivedžiau į bankietą, nes ti- 
kietai per brangūs. J. Gaidis 
iš Maynard, — tikieto nepir
kau iš anksto, bet pinigus pa
siunčiau dviem savaitėm anks
čiau. J. Lavas, — kas sėja, 
tas ir pjauna. J. Karsonas, — 
šitas įvykis reikėtų užrašyti 
auksinėmis raidėmis. St. Pau
ra, — viskas išėjo labai gra
žiai.

Jonas Petruškevičius sakė: 
—Savas pas savą, būt geriau, 
kad būtų įvykę bankietas So. 
Bostone. Dr. John Rtepshis, — 
nesigailėkite duoti kraujo dėl 
išgelbėjimo kitų gyvasčių. K. 
Washkis su žmona, —- lai lai
mė būna dėl mūsų visų darbų. 
Ona Borisas, — man labai pa
tiko toastmasteris prof. Har
vey Davies. Mrs. Brainienė,— 
verta aplankyti ir kitas srio- 
ves; daug gerų įspūdžių turė
jau jūsų bankiete. Mrs. Ona 
Amsie, — iš tikrųjų, progre
syviai lietuviai atliko gražų 
darbą. K. Beniulis, — ko no
rėjau, to gavau. A. M. Dam
brauskas, — mūsų dovanos ir 
balsai pasieks mūsų brolius 
Lietuvoje. M. Dambrauskienė, 
—atrodo, kad visi žmonės ant 
šio parengimo, bankieto, kaip 
iš vieno audeklo iškirpti.

M. K. Bolys sakė, — buvau, 
mačiau ir linksmai išėjau. Ma
ry Mastiekienė, •— svečiai ir 
viešnios atrodo visi pilni ener
gijos ir geros valios dėl visos 
žmonijos.. Repshienė (Dr. Rep- 
shio žmona), — smagu daly
vauti šioj mūsų darbo užbai
goje, bet dar bus jo daugiau. 
Mary Krasauskienė, — auka
vau ir dirbau daug ir tuomi 
esu pilnai patenkinta. Tama
šauskienė, — malonu matyti 
hiūsų darbe vaisiai. Nancy Do- 
tnieka, — viskas ramu ir oras 
gražus, lai būs nauda dėl to-

Waterbury, Conn. čia 
ija ir kol 

i dar negali

t

Laisvės Naudai Piknikas 
Gerai Pavyko

Rugpjūčio 1 dieną įvyko 
piknikas, kurį rengė Lietuvių, 
Darbininkų Susivienijimo 49 
kuopa. Pikniko pelnas skiria
mas dienraščio Laisves naudai. 
Nors hitleriški “tarybininkai” 
atkalbinėjo žmones^ kad nei
tų į pikniką, bet jie ir vėl nu
svilo nagus.

Teisybė, “tarybininkų” ne
buvo nei vieno, bet tai tik žmo
nėms smagiau, kada nėra tų, 
kurie kabinėjasi prie sąžiniš
kų žmonių, negražiai pravar
džiuoja juos. Gerai, kad ir su
siprato tie Smetonos-Keleivio 
kavalieriai ir tarpe visuome
nės mažiau rodosi. Besikal
bant su žmonėmis gauni įspū
dį, kad ir gerai, kad Tarno 
Mato “armija” tarpe geros vi
suomenės nesimaišo.

Labai verti pagirti Water
bury biznieriai, kurie neklau
so tų sugedėlių. Pasirodė, kad 
lietuvių tautos neprieteliai lan
džiojo pas lietuvius biznierius 
ir prašė, atkalbinėjo, reikala
vo, kad biznieriai nelaikytų 
mūsų pikniko apgarsinimų lan
ge. Patyrėmė, kad dviejų mū
sų piknikų garsinimus tik du 
biznieriai išėmė, tai J. T. vais
tininkas ir kitas valgyklos už- 
laikytojas. Nieko jie tokiu el
gesiu negalėjo mums pakenk
ti, tik geriau lietuviai atmins 
juos ateityje, kas jie yra ir su 
biznio reikalais galės kitur nu
eiti.

Vienoj vietoj mačiau, kaip 
mūsų pikniko garsinimą pa
davė. Biznierius tuojau įdėjo 
į langą, čia būta Tarno Mato 
vieno “kavalieriaus/’ kuris 
tuojau prišoko ir rėkia: “Ką, 
ar jau su bolševikais eini, kad 
jų pikniko garsinimą įdėjai?”

— Kam aš pritariu ir kie
no garsinimus įdedu, tai ma
no dalykas ir tamsta nesirū-

kių, kuriems..yra reikalinga. 
Ona Domieka, — ambulansas, 
vedimas yra tikrai puikus.

Labai apgailestauju, kad jo
kiu būdu nebuvo galima visus 
svečius ir viešnias užklausti jų
jų nuomonių, tačiau mes gerai 
žinome, kad joki “vėžiu” ser
ganti rėdaktoriai, mūsų susie- 
dai, negalės iš gero daikto pa
daryti purvus. Tokie žmonės, 
kurie kasa duobę dėl mūsų, 
išsikas jie patys dėl savęs. 
Massachusetts Lietuvių Komi
tetas širdingai dėkoja visiems 
atsilankiusiems į bankietą ir 
parėmimą mūsų moraliai ir 
materialiai. Taipgi dėkoja vi
siems ir visoms draugėms ir 
draugams bilietų platintojam.

Komitetas širdingai dėkoja 
Laisvės ir Vilnies redakcijoms, 
ypatingai draugui Antanui 
Bimbai už jo pirmutinę pra
kalbą, Sovietų Sąjungos atsto
vui Povilui Rotomskiui už jo 
prakalbas, visiems draugaihs 
iš kitų valstijų, kaip tai, drg. 
J. Egeriui, Hudson; S. Puido
kui, Rumford; Onai Apšegie- 
nei, Lewiston; Monikai Kap- 
chiūnienei ir draugei K. ,'Zins- 
kieiiei, B. Chuberkienei. Vi
siems kliubams; draugui Gas- 
perui Kvetkauskui, Onai Bal- 
sevičienei, Leonui Trakimavi
čiui, S. L. Zaleckui, Lynn; ku
ris išjudino Lynn’o lietuvius. 
Taipgi draugei ^Eleonorai Be- 
lekewicienei, Brighton. Apie 
ją bus plačiau parašyta mūsų 
korespondentų. Komitetas šir
dingai dėkoja mūsų reporte
riam Jonui Petruškevičiui, Jo
nui Karsonui ir D. Jusiui. 
Taipgi visiems draugams ir 
draugėms, kurie tik kuo nors 
prisidėjo prie šio darbo. Atei
tyje gal bus kiti komitetai ir 
mes šio buvusio komiteto na
riai lygiai dėshne savo 'visas 
pastangas, kad kaip nors at
simokėjus. šiuomi Massachus
etts Lietuvių Komitetas užbai
gia savo drabą ir sykiu savo 
gyvavimą.

Massachusetts Lietuvių 
Komitetas.
Dr. J. F. Borisas,
Šekrėtoriūs.

*

pink ne savo reikalais!—rim
tai atsakė biznierius 
nėra hitleriška 
kas geštapinin
mums padiktuoti savo valią.

Labai gerai, kad taip žmo
nės biznieriai atsako tiems lie
tuvių tautos , priešams. Mūsų 
didelė didžiuma biznierių tei
singai dalykus supranta, jie 
nuoširdžiai remia Roosevelto 
politiką, jie remia visas Jung
tines Tautas prieš hitlerinin
kus. Garbė jiems.

Žvalgas.

TURKS ŽUVO SUSI
KIRTIMUOSE

Londonas. — Istanbulio 
gubernatoriaus duktė važi
nėjo sau po iRomos gatves 
automobiliumi, kaip ir vi
suomet, nepaisydama, kad 
mieste virė kovos tarp ita
lų fašistų ir anti-fašistų. 
Jai pataikė vienas šūvis ir 
moteriškė nuo jo krito.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ALUMINUM DARBININKAI

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, 2 

dieną, įvyks Veikiančio Komiteto ir 
visuotinas narių susirinkimas. Susi
rinkime bus apkalbėta ar nebūt ga
lima surengt Laisvės bylos vedimui 
koks nors parengimas atvirame ore. 
Dabar sunkus išvažiavimąs iš mies
to, ir mes manom, kad labai svar
bu mūsų organizacijų reikalai. Šia
me susirinkime, ALDLD 10 kp. na
riai galės gauti knygą ir užsimokėti 
duokles. Tūli valdybos nariai dir
ba naktimis ir labai sunku susirink
ti. Bandykime visi dalyvauti.

(Kur įvyks susirinkimas?—Adm.) 
(183-185)

vai.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, 8 d. rugpjūčio, Olym

pia Parke, įvyks bendrai rengiamas 
tarptautinių organizacijų piknikas. 
Pelnas eis darbininkų spaudai, ei
nant anglų kalboj. Bus gerų dova
nų ir graži programa. Prašome lie
tuvius dalyvauti šiame piknike, pri
sidėti su parama prie šio naudingo 
tikslo.

AERO 200 MOKINIŲ

MERGINOS-MOTERYS
18-35

Dabar Priimamos Aplikacijos
PER

Midtown Manhattan Manufacturer
DĖL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kondenserių Tiesytojos
Gera Alga Mokinantis

Automatiškas Pakėlimas
per 30 Dienų

Asmenis, dabar dirbanti karinius darbus, 
nebus priimami be darbdavio raštu pareiš

kimo apie jų atliekamumą

Hammarlund Mfg. Co.
408 9th Ave., (Kamp. 33rd St.), N. Y.

(189)

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas
Padėkit Gamint Aluminum 

ir
Jūs Padėsite Atidaryti 

Duris į Pergalę

VYRAI - VYRAI
VALDŽIA UŽGYRĖ

ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ

THE
United States

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums

Karo Laimėjimo
Darbus

DABAR!!!
Nuolatinius Darbus

Po Karo
PATYRIMAS

NEREIKALINGAS
JŪS GAUSITE

(183-184)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 

susirinkimas įvyks penktadienį, rug
pjūčio 6 d., Liet. Salėje, 315 Clinton 
St. Pradžia 7:30 v. v. Šis susirin
kimas bus svarbus, todėl visos turi
me dalyvauti. M. K.

(183-184)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

..PATYRĘ. DIENINIS DARBAS... 
V ALAND. 8 RYTO IKI 4 PO PIET. 
MRS. WAGNER, VICTORIA HO
TEL, 7TH AVE. IR 51ST STREET, 

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE 
(184)
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BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 
d. rugp., 8 v.v., Liet, salėjo, ant9

trečių lubų, 853 Hollins St. Draugai, 
dalyvaukite susirinkime, turime 
daug svarbių reikalų aptarti—taip
gi gausite knygą. Valdyba.

(183-185)

WATERBURY, CONN.
Rugpjūtis—8 d. Vilijos Choras 

rengia pikniką, Lakewood .Ežeras, 
Lietuvių Parke. Pradžia 1 v. ir tę
sis iki 9 v. v. Kviečiame vietinius 
ir iš apylinkės dalyvauti. Gražiai 
praleisite laiką tyrame ore, gražioj 
kompanijoj su Vilijos choru, kuris 
rūpinasi ateinantį sezoną ką nors 
išmokti, puikų perstatymą, kad ga
lėtų publika pasidžiaugti.

(183-185)
Kom.

MONTELLO, MASS.
Naujosios Anglijos Moterų Sąry

šio metinis piknikas įvyks rugpjūčio 
8 d., Liet. Taut. Namo Parke. Kvie
čiame visus dalyvauti. Rengėjos.

(183-185)

WORCESTER, MASS.
Rugpjūčio 8 d., 10:30 vai. ryto, 

įvyks ALDLD 11 kp. susirinkimas, 
29 Endicott St. Visų narių pareiga 
yra dalyvauti, nes čia turėsime no
minacijas į Centro Valdybą, taipgi 
daug kitų svarbių reikalų aptarti.

J. M. L., sekr.
(183-184)

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks rugpjūčio 9 d., 7:30 
v. v., Liet, salėje, 29 Endicott St. 
Dalyvaukite visos, yra svarbių rei
kalų. — A. W. (184-186)
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WAR BONDS
Cruising at tremendous speed, 

America’s PT-Boat fleet is sniping 
with excellent results at Hirohito’s 
navy in South Pacific waters. These 
powerful little boats are being manu
factured at many cities throughout 
America and racing down our Inland 
waterways to the sea. They are 
termed ‘ "expendables” but they 
pack almost half the Wallop of a 
full-sized destroyer, and cost only 
a fraction

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS
Nereikia patyrimo; turi būti suvirš 
18 m. amžiaus; gera proga pakili

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City

IŠ PRADŽIŲ
Už 48 valandų savaitę 

BONŲ PROGOS 
Pridedant Algos Pakėlimus 

Po Pramokinimo 
Periodo 

Puikiausios Progos 
Pakilimam

3I

-
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MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VYRAI AR MOTERYS 
REIKALINGI KAIPO KEPĖJAI

Jeigu nepatyrę, mes išmokysime. Vakarais 
arba sekmadieniais nereikia dirbti. Darbinin
kai, dabar dirbanti karo pramonėse, nebus 
priimami. F. W. Woolworth, 82 Nassau St., 

New York City.
' ■ ! ' (184)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

MEDŽIO KRAUSTYTOJAI
LAIKAS IR PUSE VIRŠ 40 VAL 
MAŽIAUSIA 8 AR DAUGIAU VA

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.
1 (>0 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
(189)

PLASTIKŲ MOLDERIAI
Taipgi reikalinga vyrų mokytis to amato bū
tinose karo pramonėse. Gera alga laike mo- 
kinimosi. Daug viršlaikių. Progų ir po karo 

mokytis plastiko amato tiems, kurie 
ųualifikuos

PASITARIMAI IKI 6 V. V. KASDIEN
Nesikreipkite, jeigu dabar dirbate karinėje 

pramonėje.

MULTI PRODUCTS TOOL CO.
128 SUSSEX AVE. 
NEWARK, N. J.

Važiuokite No. 24 ar 44 busais iki City Sub
way, Norfolk St. Vienas blokas iki dirbtuvės.

(184)

BENDRAM APVALYMO DARBUI. 
VALANDOS NUO 8 RYTO IKI 
4:30 (PO PIET. MRS. WAGNER, 
VICTORIA HOTEL, 7TH AVE., IR 
51ST STREET, N. Y. C., NETELE
FONUOKITE.

(184)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai į valandą, 

taipgi viršlaikiai.
VINCENT J. SPELMAN & CO.

3rd Ave., ir Pacific St., Brooklyn
(186)

THE
United States

ALUMINUM CO 
FABRIKUOSE

BRIDGEPORT IR 
FAIRFIELD, CONN.

’ r 76 'MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL
TURI BŪT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F. RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJft- 
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBES ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA I DARBĄ PRIIMANT 
EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI
SU KOMPANIJOS 

ATSTOVU 
KREIPKITĖS 

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 V. RYTO IKI 6 PO PIETŲ J

United States
Employment Service

OF WAR MANPOWER COMMISSION

79-87 MADISON AVE.-
28th ST. (4-TOS LUBOS)

ASMENYS. DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR ESANTI BŪTINUOSE VEIKS- 
MUOSE NEIMAMI BE DARBDAVIO RAS
TU PAREIŠKIMO JŪSŲ ATLIEKAMUMO.

PARUPINIMAS DARBO 
NEMOKAMAI

(186)

VIEŠBUČIO
Karidorių Patarnautojai
PATYRĘ. VALANDOS NUO 4 P. M.

IKI 12:30 P. M. VAKARAIS. MRS.
WAGNER, VICTORIA HOTEL, 

7TH AVE. IR 51ST ST., 
NEW YORK CITY. 

NETELEFONUOKITE.
(184)
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CITY 
PLAZA

as much. .

Built sturdily from 60 to 110 feet 
tong, carrying four torpedoes, ma
chine guns, depth charges and smoke 
screen apparatus, they cost up to 
$400,000. Your increased purchase of 
War Bonds helps pay for them. Buy 
more War Bonds every payday, 
“fcou’ve bone Your Bit—Now Do 
tour Best?' i

REIKALINGI VYRAI
DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ 

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybė*
PROGA PAKILIMUI

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE 
VELTUI DARBO PARCPINTMAS 

PATOGI TRANSPORTACIJ A 
Pasitarimai — 9 A. M. iki 12 Dieną ir 1 P. M. iki 3 P. M.

(Išskiriant šeštadienius)

L O F T 
CANDY CORPORATION

40TH AVENUE IR 19TH STREET, LONG ISLAND 
IRT, BMT, 6Tk AVE. IR 8TH AVE. SUBWAYS IKI QUEENS

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURU
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NewWto^^g^zfcrZinlo*
Dubinskis Trukdo Darbo

Partijos Augimui
Sidney Hillmanui pareikala

vus, kad Amerikos Darbo 
Partija būtų atsteigta unijis- 

- tams ir taptų tikra darbo žmo
nių partija, tuo klausimu kilo 
daug diskusijų.

Angliškas darbininkų dien
raštis Daily Worker nurodo, 
kad Amerikos Darbo Partijos 
vadovybė New' Yorko valstijoj 
yra ištikro išvesta iš darbinin
kų rankų — iš pačių reikš
mingiausių darbo unijų sferos. 
Daugelis įeinančių į valstijinį 
komitetą yra iš tų distriktų, 
kur visai nėra organizacijos 
arba bent nėra veiklios orga
nizacijos. Bet Dubinskis, nu
rodo Daily Workerio kolum- 
nistas Mac Gordon, turi ’pini
gų, turi organizatorių pasiųs
ti į tuos distriktus ir per juos 
kontroliuoti partijos valstijinį 
komitetą. •

Iš pačių didžiausių, reikš
mingiausių ir veikliausių uni
jų, kur viskas eina pagal na
rių valią, komitete nėra atsto
vybės. Iš 46 komitete esančių 
viršininkų tiktai 5 yra iš CIO 
unijų, ir tie iš smulkesniųjų 
unijų — trys iš mažmenomis 
pardavinėtojų, vienas iš audė
jų ir vienas iš Amalgameitų 
ska’/oyklų divizijos. Dešimtis 
yra iš AFL unijų, du mokyto
jai, du statybininkai, vienas 
iš gelžkeliečių, vienas popier- 
ninkų viršininkas, vienas bu
vęs laikraščio presmanas.

Už tai iš Dubinskio unijos 
—International Ladies Gar
ment Workers — yra 8 virši
ninkai, 13 advokatų, daugiau
sia surištų su ILGWU* ar su 
Social-Demokratų Federacija,

■ 4 tos federacijos 
• ir keli neaiškūs.

Tačiau ir tame 
kas. Gordon sako, 
ma neatstovauja tų unijų, jie 
tik dalyvauja kaipo asmenys 
be tų unijų narių rinkimo ar 
užgyrimo, tad veikia pagal 
Social-Demokratų Federacijos 
programą ir vadovybę. Unijų 
narių balso čia nesigirdi.

Vienintelė šios partijos sek
cija, turinti tikrai rinktą, uni
jose ir šiaip masėse turinčią 
šaknis viršenybę, yra New 
Yorko apskrit., vadovaujamas 
kongresmano Vito Marcanto- 
nio ir Eugene P. Connolly. 
Kings ir Bronx apskričiuose 
veikia su Newr Yorko apskri
čiu kooperuoja Progresyvių 
Komitetai.

Užsiregistravusieji Darbo 
Partijos balsuotojais šį antra
dienį gali daug padėti pa
kreipti Darbo Partijos vairą 
gerojon pusėn, jeigu kiekvie
nas dalyvaus pirminiuose bal
savimuose (primaries) ir nu
balsuos už progresyvių sleitus. 
Nominuojama yra busimieji 
kandidatai sekamiems rinki
mams ir kandidatai į pačios 
partijos viršininkus.

Rugpjūčio 10-tą, 
tarp 3 vai. po piet 
vakaro, dalyvaukite 
jose ir nominuokite apgalvo
tai, atsargiai, kad savo balsu 
padėtumėte Amerikos Darbo 
Partijai atsteigti pažangią, at- 
.stovingą vadovybę, padėtumėt 
atsteigti partiją darbo žmo
nėms, kuriems dabar partija 
yra neprieinama ir svetima, 
kol joje viešpatauja klikos 
sauvalė.

viršininkai

dar ne vis- 
kad didžiu-

bile kada 
ir 10 vai. 
nominaci-

Darbietis.
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Nebūsią Lt. Gubernato 
riaus Rinkimų

New Yorko valstijos proku
roras Nathaniel L. Goldstein 
patvarkė, kad nesą reikalo 
rinkti gubernatoriaus pava
duotojo. To pageidavo guber
natorius Dewey, to pageidavo 
ir šios valstijos republikonų 
vadovybė, kadangi tuo būdu 
šios pareigos užtikrintai pasi
lieka jų partijos žmonių ran
kose. Bet demokratai esą tuo 
nepasitenkinę ir menama, kad 
jie sprendimą šio klausimo 
kels į teismą.

Gaudami pėdę neužmirškite i» 
savo šalies reikalus — pir- 

kite bonus ir štampas.

REIKALAVIMAI
DIRBKITE PRIE KRIAUČIŲ

Reikalingi siūlių prašytojai ir ran
kovių siuvėjai (arm-holes). Prašo
me kreiptis po .sekamu antrašu:

S. M. KARVELIS
45 Roebling St., Brooklyn, N. Y. 

Telefonas EVergreen 7-2494 
(183-185)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo dukters, Elma 

Pletnick, kuri apleido Scotch Run, 
W. Va., 1926 m. Kas žino ėur ji 
randasi, prašau pranešti man, už ką 
būsiu dėkinga. Mrs. Helen 
Dillinger, Pa.

(183-184)

Cwon,

AŠ, Liudvika Butkaitė, pajieškau 
savo giminės Petro Ruzgio, paeina 
iš Butikių kaimo, Kauno gub. Pir
miau gyveno Chicago, Ill. Prašau 
jo paties atsišaukti, ar kas žinote 
kur jis randasi, malonėkit man pra
nešti, už ką būsiu labai dėkinga. 
Prašau rašyti angliškai sekamu ant
rašu: United States Hotel, L. Giarve, 
proprietor, Valatie, N. Y.

(184-186)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO LIAUDIES 

TEATRO NARIAMS
Liaudies Teatro narių susirinki

mas įvyks Šio penktadienio vakarą 
8-tą vai., rugpjūčio 6-tą, Laisvės sa
lėje. Visi dalyvaukite, nes turėsime 
padaryti plaąųs viso sezono.

Senoji Valdyba.
(184).

Miesto Trokais Veža 
Harlemui Maisto

Miesto turgaviečių komisio- 
nierius Woolley pereitą tre
čiadienį pasiuntė į Harlemą 
keletą tonų mėsos, apart tos, 
kuri dar buvo gaunama regu
liariais keliais. Mėsa padalyta 
po svarbiausius centrus ir iš
statyta pardavimui, kad žmo
nės nekęstų alkio, kol bus at- 
steigta susiedijos reguliarė 
prekyba.

Pienas ir duona buvo par
duodama tiesiog gatvėse nuo 
miesto trokų. Taipgi padvigu
binta pristatymas maisto į di
džiąją , turgavietę ant Park 
Ave., tarp lllth ir 116th St. 
Ten pristatoma tūkstančiai 
svarų daržovių, mėsos ir kitų 
produktų.

Siūlo Rinkti Daugiau 
Tarybininky

New Yorko miesto tarybos 
mažumos vadovė Genevieve B. 
Earle pasiūlė pataisą prie 
miesto čartėrio, kad būtų šie
met numažinta skaičius balsų 
išrinkimui miesto tarybos na
rio. Argumentuoja, kad šim
tams tūkstančių jaunimo išė
jus į kariuomenę ir daugybei 
darbininkų pasiskirsčius po 
karines industrijas ir kitas ci
vilines pareigas karui kituose 
miestuose, atstovybė miesto ta
ryboje būtų perdaug menka.

Išrinkimui vieno asmens į 
tarybą reikėdavo 75,000 bal
sų, siūloma reikalauti tik 50,- 
000 balsų.

Sakoma, jog eilė demokra
tų tarybininkų asmeniškai su
tinką su pasiūlymu, bet lau
kią iš savo partijų viršūnių 
pasisakymo tuo klausimu.
_______________ t ............. .
Pagelbėkit savo tautai pirkda

mi bonus ir štampas

Teisėjas Surpless Tarnauja 
Kainų Kelikams

Turgaviečių komisionierius 
Daniel P. Woolley pereitą tre
čiadienį aštriai kritikavo Broo
klyn© teisėją Abner Surpless, 
kad jis trukdo vyriausybės 
kovai prieš juodąjį turgų.-

Komisionieriaus kritikai pa-

Šv. Jurgio Draugystė 
Nesiys Delegatų Į 

Pittsburgbą
Rugpjūčio 4-tos vakarą įvy

kusiame šv. Jurgio Draugystės 
susirinkime buvo skaitytas laiš
kas nuo Amerikos Lietuvių 
Tarybos, sudarytos niekeno ne
rinktų socialistų, tautininkų ir 
katalikų vadų, šaukiantis kon
ferenciją Pittsburgh©. Po laiš
ku pasirašo Juozas Laučka ir 
Juozas Stilsonas.

Šv. Jurgio Draugystės susi
rinkimas veik vienbalsiai nu
tarė nedalyvauti, nesiųsti de
legatų. Jurgiečiai linkę nesi
kišti į tą smetonininkų politi
ka.

Atlikta eilė kitų bėgamų 
darbų, apie kuriuos gal para
šys kiti. Narys.

Norintiems Siųsti 
Kariams Dovanų

Dabar laikas pagalvoti apie 
Kalėdas, jeigu norite pasvei
kinti Kalėdomis karius, esan
čius užjūriuose.

Kaip praneša Laisvei pašto 
viršininkas Frank J. Quayle, 
Jr., užjūriuose esantiems ka
riams kalėdinės dovanos turi 
būti išsiųstos tarp rugsėjo 15- 
tos ir spalių 15-tos, o jūrei
viams gali būti išsiunčiamos li
gi lapkričio 1-mos.

ši taisyklė paliečia visus, 
kurių laiškai yra siunčiami per 
generalius Armijos P.ašto Raš
tinės (A. P. O.) punktus, adre
suoti “in care of the Postmas
ter” (c/o Postmaster) New 
York, N. Y.; San Francisco, 
Calif.; New Orleans, La.; Mia
mi, Fla.; Presque Island, Me.; 
Seattle, Wash.

Kalėdinės atvirutės ir pake
tai privalo būti išsiųsti grei
čiausiai kaip galint po rugsėjo 
15-tos. Kiekvienas pakelis tu
ri būti pažymėtas “Christmas 
Parcel.”

Paštas ir kariuomenės vir
šenybė, iš savo pusės, dės vi
sas pastangas, kad minėtu lai
ku išsiųstosios Kalėdų dovanos 
pasiektų karius pirm Kalėdų.

Kalėdiniai siuntiniai - do
vanos nepaeina po siuntinių 
įstatymu, nereikia gauti iš ka
rių prašymo, kad tą ar kitą 
jiems atsiųsti. Bet tas liečia tik 
pundelius, kurie bus siunčia
mi tarp rugsėjo 15-tos ir spa
lių 15-tos ir kurie bus pažy
mėti “Christmas Parcel.”

Pundeliai turi būti ne sun
kesni 5 svarų ir ne ilgesni 15 
colių arba ne didesni 36 colių 
aplink visą ilgį ir storį.

mato davė teisėjas suspenda
vimu bausmės penkiems pre
kybininkams, nuteistiems už 
ėmimą nuo kostumierių, už 
svarą mėsos net po 12 centų 
virš lubinės kainos.

Ne gana to, kad teisėjas pa
sivėlino sau išteisinti įstatymo 
peržengėjus, bet jis ta pro
ga pasinaudojo atakavimui 
Kainų Administracijos, išva
dindamas ją “nekonstitucinę,” 
jos įsteigėjus ir vedėjus išva
dindamas “W a s h i n g t o n o 
crack-pots.” Jis dar išbarė ir 
tuos bučerius už prisipažini
mą kaltais, sakydamas, kad 
jie esą “aukos socialistinės vi
suomenės Washingtone.”

Ponas Surpless, matomai, 
bevelytų,, kad grupelė per ne- 
mierą godžių žmonių prisiplėš
tų kalnus aukso, o ko negali 
išparduoti auksu atsveriamo- 
mis kainomis — supūdytų, bet 
žmonėms neparduotų, kad mi
nios mažiau uždirbančių ba
dautų ir kad dėlto šalis priei
tų prie suirutės, iš ko tik Hitį 
leris su savo sėbrais galėtų 
pasidžiaugti. Taip šis reakci
nis republikonas nori tarnauti 
žmonėms, sėdėdamas teisėjo1 
suole, imdamas algą iš žmonių' 
pinigų.

Komisionierius nusiskundė, 
kad mažai naudos yra Kainų 
Administracijai siųsti tyrinėto
jus apie peržengimą lubinių 
kainų ir sudaryti skundus, jei
gu teisėjai nekooperuoja.

Įkaitino “Pelningu
Šerti Pardavėjų

William G. Leris, 50 m., 70- 
19 — 53rd Avė., Maspeth, 
įkaitintas apgavingame parda
vinėjime žmonėms tūlų Šerų, 
žadant mokėti net 20 nuošim
čių dividendų.

Alfredo Salmaggi, statyto
jas 99 centų įžangomis operų 
Brooklyn© Academy of Music 
salėje, pareiškė viltį, kad po 
šio amerikinio sezono, prasi
dėsiančio rugsėjo 15-tą, jis su 
savo trupe ateinantį birželį 
gastroliuosiąs Italijoj.

Jūrininkai Gausiai
Remia Anglišką

Dienraštį
Jūrininkai, kurie kartkartė

mis patyrė praktikoje, ką reiš
kia ginkluota kova prieš fašiz
mą namų fronte, įvertina mo
bilizaciją žmonių laimėjimui 
karo greit ir su mažiausia 
nuostolių.

New Yorko komunistų jūri
ninkų kuopa jau sukėlusi pen
kis tūkstančius dolerių šiame 
Daily Workerio išlaikymo ir 
gerinimo finansiniame vajuje.

Tūli jūrininkai, sako Daily 
Workeryje skelbiamas rapor
tas, aukoja po šimtinę. Vienas 
inžinierius patiesė $200. Nu
skendęs kelionėje kovotojas 
jūrininkas, unijistas Peter Ol
son, savo testamente palikęs 
Daily Workeriui $400.

Vieno laivo, ką tik grįžusio 
iš pavojingos kelionės nuo 
Guadalcanal, įgula sudėjo 
$500.

Mūsų jūrų didvyriai, pareiš
kė kuopos viršininkas Frank 
Cramer, laiko Daily Workerj 
nepavaduojamu įrankiu karo 
laimėjimui.

GREITAS MAISTINGUMAS

. -„MN 
only by

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

Suėmė Weinberg, Moki
nusį Vyrus Vengti 

Karo Tarnybos

vaistų iššaukimui širdies silp
numo požymių, taipgi aprū
pindavęs net daktarų liūdy- 
mais.

Mokestys jam, sakoma, bu
vusios nuo kelių šimtų ir iki 
poros tūkstančių dolerių už 
patarimą. Daugelis klijentų 
apsimokėję, iškeisdami savo 
karo bonus.

Stephen Weinberg, 50 me
tų, suareštuotas New Yorke ir 
būsiąs teisiamas kaipo kenkė
jas parenkamosios kariškos 
tarnybos įstatymui.

Weinberg, kaip skelbia Fe- 
deralio Tyrinėjimų Biuro raš
tinė, Washingtone, sėdėdavęs 
viename iš puikiausių New 
Yorko viešbučių, čia priimda
vęs klijentus ir mokindavęs, 
kaip išvengti drafto. Keliais 
atvejais, sako FBI direktorius 
Edgar Hoover, jie buvę taip 
visapusiškai išmokinti, jog bu
vę atmesti, kaipo netinkami 
kariuomenei. Jis teikdavęs ir

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

'i

t>

221 So. 4th
BROOKLYN,

Tel. EVergreen

VALANDOS:
9—12 ryte
1-^8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai 'patarnautume tik už $7.50.

STENGER & STENGER, Optometrists 
394-398 Broadway

Street 
N. Y. 
7-6868

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių 
Tel. EVergreen 4-9612

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. DEGUTIS, Savininkas
Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Kalėjime nepasirinksi vie
tos — patyrė Morris Malinsky 
ir Sidney Rudich, nutesiti už 
žmogžudystę. Jiedu prašė 
jiems duoti Sing Sing- mirties 
eilėj gretimas kameras, bet to 
negavo.

Aukštesniojo švietimo Ta
ryba įkaitino Dr. James F. 
Bender neteisėtam savinimęsi 
Master of Arts laipsnio. Jisai 
aiškinasi turįs teisę tam laips
niui, tik oficialiai neišsiėmęs 
tam dokumento dėl stokos iš
tekliaus.

Iš New Yorko prieplaukos 
prie St. George, Staten Island, 
ištraukta kūnas, kuris, mano
ma, esant jūrininko Sunny 
Williams, 23 m.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
TRAKTYRIUS

(VALGYKLA IR ALINE)
Rlieingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtines

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St. Brooklyn
IW222222222222Y2225S2222W2W222222222222222222SS

Naudokitės Gera Proga
Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali .pasiūlymą 

savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar 
patarnaujame už

30 Dienų 
Nuolaida

senas žemas kainas.

siMU.iii-i-.

Akiniai 
už $7.50

Brooklyn, N. Y<

Lietuvių Kuro Kompanija
Nelaukite iki jūsų anglis išsibaigs iki paskutinam 
kavalkui, užsisakykite iš anksto. Nes žiemą yra 

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin
Vitamin
Vitamin
Pantothenic

B1
B2
B6

500 International vienučių vienoje tab.
666 Gamma vienoje tabletėlėje
100 Gamma, vienoje tabletėlėje
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama: 
Už 100 tabletėlių ....................................................................
Už 250 tabletėlių ....................................................................
Už 500 tabletėlių ........................................................-..........
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

VITAL HEALTH FOODS
465 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

$2.19
$4.95
$8.80




