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Kolumnistas Clapper rašo iš 
Afrikos, kad ten amerikiečiai 
kariai plačiai diskusuoja Mus- 
solinio likimą. Ką su juomi 
Talkininkai turėtų padaryti ?

Beveik visi turi tik vieną at
sakymą : Jį reikia pastatyti 
prie sienos ir sušaudyti!

Ilgam kankinimui niekas 
nepritaria. Kankinimas, kad ir 
tokio šuns, kaip Mussolinis, 
yra skaitoma barbarizmo lie
kana. Gi mes esame civilizuo
ti žmonės.

Beje, Amerikoje gyvena “re
zignavęs” ir pabėgęs per Ber
lyną kruvinasis Smetona. Jis 
irgi buvo vienas iš fašizmo va
dų ir Lietuvos žmones kanki
no ir žudė per daug metų.

Jis irgi po karo turėtų būti 
atiduotas Lietuvos liaudies 
teismui nubausti. Išliejęs tiek 
nekalto Lietuvos žmonių krau
jo negali būti jis paliktas tin
kamai nenubaustas.

Labai vietoje buvo Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų Sąjun
gos persergėjimas neutrališ- 
kosioms šalims: Neduokite 
prieglaudos pabėgusiems karo 
kriminalistams. Mes juos 
rasime ir nubausime!

Prezidentas Rooseveltas 
sakė: Kriminalistų kailio
galės išgelbėti jų rezignacijos!

Mussolinis “rezignavo,” bet 
už savo kruvinus darbus turės 
atsakyti.

KRISLAI
Niekur Nepabėgs.
Neverkit, Bet Pasiaiškinkit.
Rinko Lietuvai, Bet Lietuva 

Negavo.
Niekšas Žynius Tik Jam.
Smagi Žinia.

Rašo A. BIMBA
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Dienos įsakyme Stalinas Pa 
reiškia: Mirtis Vokiškiems 

Okupantams

Tėvynėje rugpjūčio 
na redaktorius rašo ir 
verkia. Jis esąs labai 
žiai apšmeižtas ir paniekintas.
Jis niekados nė piršto nepaju
dinęs Hitlerio naudai.

Ta gailioji rauda nesvarbu 
ir ne vietoje. Geriau pasikal
bėkime apie faktus.

Ar tiesa, kad Tėvynės re
daktorius dėjo į savo laikraš
tį laiškus iš Lietuvos, kada ji
nai jau buvo po nacių kurka, 
kuriuose buvo sakoma, kad 
Lietuvos žmonės su džiaugsmo 
ašaromis pasitiko tuos razbai- 
ninkus, kaipo savo išganytp- 
j“s? ■’ & i w

Ar tiesa, kad beveik kiek
viename Tėvynės numeryje 
yra niekinama, šmeižiama ir 
apmeluojama didžioji Ameri
kos talkininkė Sovietų Sąjun
ga?

Vietoje guostis ir raudoti, 
Tėvynės redaktorius yra pra
šomas į tuos klausimus gražiai, 
teisingai ir rimtai atsakyti ?

DABAR MANOMA, KAD BRIANSKAS IR CHARKO
VAS PASEKS ORIOLĄ IR BIELGORODĄ

MASKVA. — Rugpjūčio 5 d. Maskvos gyventojai tu
rėjo dvigubą triumfališką džiaugsmą: Oficialiai praneš
ta, kad tuojau po to, kai Raudonoji Armija užėmė Orio
lą, už virš pusantro šimto mylių į pietus, kitos tos pa
čios galingosios armijos divizijos užėmė Bielgorodą, 
esantį apie virš 40 mylių nuo Charkovo.

Mūšiai, aišku, tebeverda abiejuose fronto sektoriuo
se: Raudonasis orlaivynas ir kariai muša bėgančiuo
sius iš tų miestų vokiečius.

šis staigus dubeltavas Raudonosios Armijos laimėji
mas dideliu entuziazmu uždegė milijonus Tarybų Są
jungos piliečių.

Kad dar padaryti įvykį reikšmingesniu, maršalas 
Stalinas įsakė Maskvos garnizonui iššauti iš 120 kanuo- 
lių 12-ką salvų (po 12-ką šūvių ant syk).

Savo Dienos Įsakyme, Stalinas gražiai pagerbė tą
sias divizijas, kurios pirmosios įėjo į paminėtuosius 
miestus ir jis priminė tą neapgalvotą vokiečių kartoji
mą, būk Raudonoji Armija negalinti vasarą vesti ofen- 
syvo, — būk jinai tik žiemą galinti kovoti!

Iš Oriolo vokiečiai traukias linkui Briansko, o juos 
Tarybų Sąjungos kovūnai vejasi. Iš Bielgorodo, jie neš
dinasi į gilumą Ukrainos. Bėgdami, vokiečiai palieka 
daug karinės medžiagos, kuri dar tebėta skaitoma. 
Suimta nemažai vokiečių ir nelaisvių.

Vokiečiai bėga, beje, palikdami kelius, nuklotus negy
vaisiais savo kariais, kurių žūsta tūkstančiai.

Raudonosios Armijos organas, Raudonoji žvaigždė, 
ragina kovūnus neduoti vokiečiams nei minutės atsi
dusti, bet vytis, mušti juos ir mušti.

WASHINGTON. — J. V. karo sekretorius Henry L. 
Stimson, pasikalbėjime su spaudos atstovais, pareiškė, 
kad, jo nuomone, dabar Raudonoji Armija galinti pra
dėti didelį ofensyvą visu frontu.

(Tuo pačiu sykiu Vokietijoje viešpatauja didelis nu
siminimas. Nacių kariniai strategai mano, kad Raudo
noji Armija dabar žygiuosianti linkui Kijevo, Ukrai
nos respublikos sostinės, apie 270 mylių į vakarus. Vo
kiečiai pripažįsta, kad raudonarmiečiai stipriai muša 
juos ne tik ties Oriolu ir Bielgorodu, bet ir Doneco 
Baseine.)

Londonas. — Pereitą ke
tvirtadienį Badoglio val
džia sušaukė savo ministe- 
rių kabineto posėdį ir per 
kelias valanda^ tarėsi. Bet 
ji nesvarstė taikos, ji ne
svarstė to, kaip greičiau 
karą užbaigti ir Italiją iš
traukti iš nelaimės, į kurią 
ją įtraukė Mussolinis.

Kabinetas svarstė, kaip 
malšinti žmonių demonst
racijas, 
didėja, 
taikos.

Beje, 
riai, su
nimu, nutarė tęsti karą, 
palaikant Italiją Hitlerio 
pusėje. Vadinasi, Badoglio 
tęs kvailą Mussolinio poli
tiką.

Washingtonas. —- Pulki
ninkas Royal L. Gervais, 
šiomis dienomis sugrįžęs iš 
Pietų Pacifiko, patiekė mū
sų karo departmentui kai- 
kurių davinių. Jis sakė, 
kad pereitais metais japo
nai, begindami Guadalca
nal salą, paklojo ten 40,500 
kareivių.

Pulk. Gervais pabrėžė, 
jog japonai buvo prisiuntę 
į kalbamąją salą 42,000 ka
reivių. Iš to skaičiaus tik 
1,500 jie tegalėję išgelbėti 
nuo mirties arba pakliuvi
mo amerikiečiams į nelais
vę.

Nors japonai neblogi ka
reiviai, tačiau, kai jiems 
tenka susitikti su amerikie
čiais vienam prieš vieną, 
amerikiečiai visuomet lai
mi.

Munda Aerodromas Georgia 
Saloje Jau Yra Talkininkų 

Rankose

Maskva.— Pergalingosios 
Raudonosios Armijos divi
zijos, pasekmingai užėmu
sios Biejgorodų miestą, da
bar kerta tiesiog į vakarus, 
bandydamos Charkovą ap
supti. Manoma, kad Char
kovas gali būti apsuptas, 
jei vokiečiai laiku iš ten ne
išsinešdins. Vokiečių armi
jos strimagalviais nešdina
si į vakarus.

Maskva. — Tūkstančiai 
sovietinių bombelių daužo 
vokiečius, bėgančius iš Orio
lo linkui Briansko ir iš Biel- 
gorodo į vakarus ir linkui 
Charkovo.

■

Rymo Katalikų Susivieniji
mo organas Garsas (liepos 29 
d.) giriasi, kad Kunigų Vie
nybė tik per vienus paskuti
nius metus surinkus “Lietuvos 
reikalams” $32,000. Tai labai 
didelė krūva dolerių.

Bet ar Lietuvos žmonėms, 
ar lietuviams teko nors doleris 
iš tų pinigų ?

Dvylika tūkstančių dolerių 
buvę išleista “Lietuvos atsto
vybės prie Vatikano palaiky
mui.”

Kiti pinigai kur nors kitur 
praleisti. Lietuvos reikalams 
nei cento!

Jau kelintu kartu Grigaitis 
išgarbavoja niekšą Hitleriui 
parsidavusį kokį ten rusą ka
rininką Vlasovą. Girdi, “Hit
leriui buvo nemenkas laimikis, 
gavus tokį žymų Sovietų ge
nerolą už talkininką” (N’., 
rugpj. 3 d.)

Bet faktas yra, kad tuo sa
vo “laimikiu” Hitleris nieko 
neapgavo ir nelaimėjo.

Vlasovas žymus tiktai Gri
gaičiui. Kas tik parsiduoda 
Hitleriui, tas jam pasidaro 
garsiausiu ir žymiausiu žmo
gumi.

Atsimename, kaip į padan-
(Tąsa 5-me pusi.)

Stalino Dienos Įsakymas
Maršalas Stalinas išleido sekamą Dienos Įsakymą:
Vyriausiojo Tarybų Sąjungos karinių jėgų koman- 

dieriaus įsakymas pulkininkui generolui Popovui, pulk, 
gen. Sokolovskiui, armijos generolui Rokossovskiuų ar
mijos generolui Vatutinui ir pulk. gen. Konevui:

Šiandien, rugpj. 5-tąją, Briansko fronto kariuome
nės, pagelbstint vakarinio ir centralinio frontų kariuo
menėms, aštrių kovų pasėkoje užėmė Oriolą miestą.

Taipgi šiandien, stepų ir Voronežo frontų kariuo
menės nugalėjo vokiečių pasipriešinimą ir užėmė Biel
gorodo miestą.

Prieš vieną mėnesį, liepos 5 d., vokiečiai pradėjo ofen
syvą Oriolo ir Bielgorodo apylinkėse tikslu, kad ap
supti ir sunaikinti mūsų jėgas, esančias Kursko kyšu- 
lyj ir kad užimti patį Kurską.

Atmušusios visas priešo pastangas prasiveržti iš 
Oriolo ir Bielgorodo į Kurską, pačios mūsų armijos 
pradėjo savo ofensyVą. Ir rugpjūčio 5 d., lygiai vienu 
mėnesiu po to, kai vokiečiai buvo pradėję savo liepos 
mėnesio ofensyvą, mūsų armijos užėmė Oriolą ir Biel
gorodą.

Tuo būdu tapo sumušta toji vokiečių legenda, kuri 
sakė, būk Sovietų jėgos negalinčios vesti ofensyvo va
saros metu.

Kad tiksliai atžymėti pasiektąją pergalę, penktoji, 
129-toji ir 380-toji šaulių divizijos, kurios pirmos įsi
veržė į Oriolą ir ji išlaisvino, yra apteikiamos “Oriolo 
divizijų” vardu.

Josios bus ateityj vadinamos: penktoji Oriolo šau
lių divizija, 129-toji Oriolo šaulių divizija, ir 380-toji 
Oriolo šaulių divizija.

89-toji gvardijos divizija ir 305-toji šaulių divizija.

■J®

Washington. —- Mūsų jė
gų vyriausias komanduoto- 
jas Pietiniame Pacifike, ge
nerolas MacArthur, prane
šė specialiame komunikate 
pereitą penktadienį: “Mun
da mūsų rankose.” Toliau: 
“1,671 japonų kareivių lavo
nas tapo suskaitytas.” Da
bar vedamas taip sakant 
paskutinių priešo likučių 

grebojimas.

Londonas. — Liepos mė
nesį britų laivynas ir oro 
bomberiai nuskandino 
duržemio jūroje apie 100 
Ašies laivų — didelių ir 
mažų.

Londonas. — Pranešimai 
iš Maskvos sako, kad Sovie
tų karo vadovybė sužinojo 
apie vokiečių ruošiamąjį 
liepos 5 d. ofensyvą iš su
imtų su nelaisviais doku
mentų. Tuomet buvo gerai 
pasiruošta ir vokiečių vasa
rinis ofensyvas niekais pa
verstas.

Stockholm. — Apskai
čiuojama, kad Hamburge 
talkininkų bomberiai sugrio
vė 274 fabrikus ir dirbtu
ves. Be to, užmušta virš 
17 tūkstančių asmenų, o 
372,400 palikti visiškai 
jokios pastogės.

Berne. — Iš Italijos pra
nešama, kad ten žmonių są
jūdis vis plečiasi, ypačiai jis 
plečiasi šiaurės Italijos 
miestuose, žmonės kelia o- 
balsius: šalin karalius ir 
Badoglio, mes norime tai
kos!

Londonas. — Menama, 
kad neužilgo ir vėl įvyksiąs 
prez. Roosevelto ir ministe- 
rių pirmininko Churchillo 
pasitarimas. Jame būsią 
sprendžiami nauji įvykiai, 
pasireiškę po Kasablankos 
konferencijos.

šiaures Afrika. — Talki
ninkų bomberiai be atvan
gos daužo italų laivelius 
Messinos prieplaukoje, iš 
kur italai ir vokiečiai ban
do evakuoti iš Sicilijos savo 
bėgančiuosius karius.

kurios pirmosios įsiveržė į Bielgorodo miestą ir jį iš
laisvino, yra apteikiamos “Bielgorodo (įlivizijų” vardais 
ir ateityje bus vadinamos 89-toji Biegorodo šaulių divi
zija ir 305-toji Bielgorodo šaulių divizija.

šiandien, rugpjūčio 5-tąją, lygiai 24-tąją vai. (vidur
naktį), mūsų šalies sostinė, Maskva, pasveikins mūsų 
didvyriškus kovūnus, išlaisvinusius Oriolą ir Bielgo
rodą, 12-ka salvų iš 120 kanuolių.

Už puikias ofensyvo operacijas aš reiškiu nuoširdžią 
padėką visiems kovūnams, esantiems jūsų vadovybėje/ 
kurie dalyvavo mūšiuose, išlaisvinusiuose Oriolą ir 
Bielgorodą. -<•

Amžina garbė herojams, kritusiems kovoje dėl mūsų 
šalies laisvės!

Mirtis vokiškiems okupantams!

JAPONIŠKASIS PRIEŠAS Iš VISŲ PUSIŲ APSUP
TAS; JIS GREIT BUS SUNAIKINTAS

WASHINGTON. — Iš Pietinio Pacifiko pranešama, 
kad Munda aerodromas, esąs New Georgia saloje, jau 
užimtas. Generolas MacArthur sako, kad visas japonų 
garnizonas, gal keli tūkstančiai kareivių, yra apsup
tas ir “po biskelį yra naikinams.” Iki šiol ten užmušta 
jau virš 1,600 japonų.

Tai didelis laimėjimas, nes tą aerodromą turint, mes 
galėsime kirsti priešui didesnius smūgius kitose salose.

New Georgia saloje mūšiai nėra toki, kokius talki
ninkų kariuomenės veda Sicilijoje, bei Raudonoji Ar
mija Rytų Fronte. Čia raistai, kalnai, miškai ir visi 
pilni pasislėpusių, ginkluotų japonų. Todėl amerikie
čiams čia tenka kitaip muštis. Žengimas pirmyn čia 
nematuojamas myliomis, bet dažnai matuojamas žings
niais !

Turint Munda aerodromą savo rankose, Jungtinių 
Valstijų oro jėgos galės pasekmingiau daužyti japonų 
Rabaul tvirtumą, pastatytą New Britain saloje, esan
čioje 450 mylių toliau į šiaurvakarus.

Mundos užėmimas supuola su didžiausiais laimėji
mais Rytų Fronte, kur narsioji Raudonoji Armija už
ėmė Oriolą ir Bielgorodą. Jis taipgi supuola su laimė
jimais, padarytais Sicilijoj, kur talkininkų jėgos už
ėmė Catanią ir spaudžia vokiečius ir italus linkui Mes
sinos ~ spaudžia juos, “kaip į kokį sūrmaišį.

Washington© politikai mano, jog, kai Vokietijos, Ita
lijos ir Japonijos žmonės sužinos apie šios savaitės tai- • 
kininkų laimėjimus trijuose frontuose, tai jie dikčiai 
susirūpins. Nes šios savaitės laimėjimas aiškiai paro
do, iš kur ir kur link vėjas pučia.

Po to, kai Catania pateko 
talkininkams, mūsų kariuo
menės visu frontu povaliai 
žygiuoja pirmyn, į šiaurius, 
linkui Messinos — vienin
telio didelesnio miesto Sici
lijoj, per kurį vokiečiai ir 
italai bando pasprukti į I- 
taliją. Priešo eilėse pasi
reiškė betvarkė ir nusimi
nimas.

Iki šiol talkininkai Sicili
joje suėmė jau apie 100,000 
karo belaisvių. Daug priešo 
kareivių krito mūšių lauke.

Įdomus reiškinys buvo 
Catania mieste, kai Britų 
Aštuntoji Armija pradėjo 
žygiuoti gatvėmis. Visur 
girdėjosi šauksmai “Viva!” 
Žmonių buvo pilnos gatvės.

Korespondentas, kuris 
buvo su Britų Aštuntąją 
Armija Afrikoje, sako, nė
ra matęs, kad ją žmonės 
taip šiltai kur kitur būtų 
pasitikę, kaip pasitiko Ca
tania mieste.

Catania miestas, beje, 
yra labai nukentėjęs, 
apgriautas, nes jam buvo 
kirsti smūgiai po smūgių, 
tiek iš oro, tiek iš vandens 
(laivų kanuolėmis), tiek ar
tilerijos ugnimi nuo žemės. 
Be to, vokiečiai 
traukdamiesi, žalojo

Ir šiandien gyventojai 
džiaugiasi, vildamiesi, kad 
šis smūgis, trenktas jų mie
stui, gal bus paskutinis.

Kai Britų armija įžygia
vo į miestą, tai miesto ma
joras pasitiko armijos vir
šininkus ir formaliai pa
tiekė jiems miesto pasida
vimo dokumentą.

Tuomet prasidėjo tvar
kos atsteigimas.

Dešimtys tūkstančių gy
ventojų prarado savo kuk
lias nuosavybes — jos pa
teko į griuvėsius. Vargšai 
dabar bando naudingesnius 
dalykėlius iš griuvėsių išsi
kasti.

Nuo Kada Vokiečiai Negalės 
Naudotis Švedijos Ge

ležinkeliais
Stockholm. — Švedijos 

valdžia, nutardama uždrau
sti vokiečiams teisę naudo
tis Švedijos geležinkeliais 
šitaip konkrečiai patvarkė:

Su rugpjūčio 15 d. vokie
čiai liaunasi gabenę Švedi
jos geležinkeliais, visokią 
karinę mežiagą į Norvegi
ją bei Suomiją.

Su' rugpjūčio 30 d. vo
kiečiai liaunasi gabenę j 
Norvegiją ir Suomiją savo 
kareivius.

Sakoma, vokiečiai sutikę 
su šiuo švedų nutarimu. 
Bet ką jie, vokiečiai, “turi 
rankovėje”, kol kas niekas 
nežino.

lį J

mies-

patys, 
mies-

Catania — senas 
tas, įsteigtas 729 metais 
prieš krikščionybę. Daug 
sykių jis buvo priešo užpul
tas ir užimtas. Ne kartą 
Catanios • gyventojai yra 
nukentėję nuo žemės drebė
jimo.
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Kitoje pusėje salos žygiuoja pirmyn 
amerikiečiai ir kanadiečiai, kasdien pa
imdami naujus miestus.

Šitie Talkininkų laimėjimai Sicilijoj 
privers Badoglio valdžią “nulipti nuo 
tvoros”, tai yra, arba besąlyginiai pasi
duoti, arba dar bandyti gauti Hitlerio 
paramos ir laikytis Ašies pusėje. Bet tai 
būtų tiktai laikinas ir paskutinis pasi
spardymas. Anksčiau ar vėliau Italija 
turės sudėti ginklus ir pasiduoti. Iš Si
cilijos Talkininkai galės į trumpą laiką 
lėktuvais paversti kiekvieną Italijos 
sausžemio miestą į griuvėsius. Nei Hit
leris, nei jokia kita jėga nebegalės iš
gelbėti Italijos dėl Ašies, kaipo rimto 
karinio faktoriaus. Italijos, kaipo Ašies 
partnerio, dienos jau suskaitytos.
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Antrasis Frontas ir
Lenkų Patrijotai

šeštadienis, dRugpj&čio 7, 4948.

Liza Čaikina
N. Michailovas.

Oriol ir Catania — Dvi Pergalės
Pagaliau Raudonoji Armija išmušė 

nacius iš Oriolo. Tai buvo jų atsparos ir 
koncentracijos tvirtovė centraliniame 
fronte. Ten jų buvo 250,000, geriausia 
ginkluotų ir apsidrūtinusių. Bet Rau
donosios Armijos galybė juos sutriuš
kino. Desėtkai tūkstančių jų ten žuvo, 
likusieji bėga pakrikime atgal. Raudo
noji Armija stengiasi užkirsti jiems ke
lią ir visus sunaikinti arba paimti ne
laisvėn.

Tai didžiausia/ naciams smūgis po 
Stalingrado. Hitleris tikėjosi Oriolą at
laikyti. Ten buvo sutraukęs daug pačių 
geriausių jėgų. Dabar ten nacių frontas 
pralaužtas. Ar Raudonoji Armija pajėgs 
šį laimėjimą greitai išvystyti linkui 
Bryansko, ar turės pasilsėti ir konsoli
duoti laimėtas pozicijas dėl pasiruošimo 
tolimesniems žygiams, dabar dar sunku 
pasakyti, — sunku pasakyti, kaip grei
tai ir kiek naujų jėgų jinai galės mesti 
į šį karo sektorių. Reikia nepamiršti, 
kad šis Raudonosios Armijos ofensyvas 
prieš stipriausius nacių apsidrūtinimus 
neina be didelių nuostolių sužeistais ir 
užmuštais kareiviais.

Kas tačiau svarbiausia, kad dabarti
nis Raudonosios Armijos ofensyvas jau 
apsivainikavo didžiausiu laimėjimu. 
Pradžioje liepos naciai pradėjo, ofensy
vą. Pirmosiomis keliomis dienomis jiems 
pavyko aplinkui Bielgorocfą Sovietų jė
gas atstumti kelioliką mylių atgal. Bet 
jiems niekur nepavyko pralaužti patį 
frontą. Raudonosios Armijos kontr- 
ofensyvas ne tik atvarė atgal nacių gau
jas prie Bielgorodo, bet zpaemė tokį 
svarbų punktą, kaip Oriolas. Vienok dar 
negalima griežtai tvirtinti, kad Hitleris 
jau nebebandys kur nors rytiniame 
fronte dar šią vasarą pradėti naują ofen
syvą. Galima daleisti, kad jisai rikiuoja 
savo jėgas dar vienai desperatiškai pa
stangai persiimti su Raudonąja Armija 
pirma, negu Amerika ir Anglija atida
rys antrą frontą Europoje.

Kaip tik pačią dieną išgirdome apie 
kitą Jungtinių Tautų laimėjimą. Britų 
Aštuntoji armija išmušė nacius iš Ca- 
tanijos. Po Palermos tai didžiausias 
miestas Sicilijoje. Catania turi 224,000 
gyventojų ir savo didumu skaitomas de
šimtu miestu visoje Italijoje. Catania 
svarbus punktas karo strategijoje dar ir 
todėl, kad tai yra labai svarbus uostas. 
Juomi, kaip ir Palermą, galės gerai pa
sinaudoti Talkininkų laivynas.

Paėmimas Catanijos pastato į didžiau- 
sį pavojų nacių ir italų visas spėkas Si
cilijoje. Dabar tik keleto dienų klausi
mas, pakol visa Sicilija pateks į Talki
ninkų rankas. Dabar visos trys armijos 
— anglų, kanadiečių ir amerikiečių, kaip 
nesulaikoma vulkano lava, verčiasi lin
kui Messinos, paskutinio svarbaus ir di
delio Sicilijos uosto.

Nepasitenkinimo Užgniaužimas
Amerikoje pilna visokių labai “gud

rių” žmonių. Jie užsimerkia nuo tų, kas 
jiems nepatinka ir jieško kvailių, kurie 
tikėtų jų visai kvailoms teorijoms.

Štai kaip jie išsprendžia šiandieninį 
juodveidžių gyventojų sąjūdį ir nepasi
tenkinimą. Kalti, girdi, agitatoriai, kurie 
įkalbinėja negrams, kad jie skriaudžia
mi ir diskriminuojami. O kas blogiausia, 
girdi, kad negrams tie agitatoriai skie
pija tą pavojingą supratimą, jog jie ne
tylėdami prieš tas skriaudas ir diskri
minacijas gali laimėti šviesesnę ateitį.

Todėl, esą, negrai nepasitenkinę esa
mu gyvenimu. O tas nepasitenkinimas 
kartais pavirsta atviru protestu prieš 
skriaudas.

Scripps-Howard laikraščių kolumnis- 
tas Pegleris, pavyzdžiui, tiesiog begėdiš
kai kaltina komunistus už įvykius Har
leme. Prie komunistų jis priskaito ir 
kongresmaną Marcantonio. Tas irgi nuo
latos peršąs negrams kovos idėją.

Vadinasi, viskas būtų gerai ir ramu, 
jeigu visi tylėtų apie baisias skriaudas 
ir išnaudojimą. Žmonės nežinotų arba 
nemokėtų būti nepasitenkinusiais. Jie 
džiaugtųsi tik tuomi, ką turi.

Tai labai sena ir kvaila filosofija. Tai 
amžina visų išnaudotojų maldelė. Ji 
mums labai gerai žinomai ir milijonus' 
kartų girdėta. Už kiekvieną darbo žmo
nių nepasitenkinimą kaltinami agitato
riai. Šiandien daugiausia tenka komu
nistams. Nemažai tokių apkaltinimų 
gauna ir šiaip darbo unijų veikėjai. Ko
dėl, girdi, jie lenda prie mūsų darbinin
kų ir kursto juos? Kodėl nepalieka jų 
ramybėje. Jie buvo ramūs ir pasitenkinę 
prieš pribuvimą agitatorių!

Bet tai yra arba nenoras pažiūrėti re
alybei tiesiai į akis, arba sąmoningas dū
mimas svietui akių. Jokie agitatoriai ne
sutveria sąlygų. Agitatoriai nekalti už 
aukštas randas Harleme. Agitatoriai ne
kalti už nebuvimą ten apšvietos ir kul- * 
tūros įstaigų. Agitatoriai neįvedė Ame
rikoje bjauriausios diskriminacijos'prieš 
negrus. Joks agitatorius neįkalbės žmo
gui, kad jis yra alakanas, jeigu tas 
žmogus bus sočiai pavalgęs.

Harlemo tragediją pagimdė ne kokie 
ten agitatoriai, bet nepakenčiamos są
lygos, kuriose negrams prisieina gyven
ti, vargti ir kentėti.
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Už Tokį Pažeminimą Jie Atsiims 
Su Magaryčiomis

Sovietų vyriausybė praneša gavus ži
nių, kad naciai yra gavę nuo savo virši
ninkų įsakymą sužymėti visus belais
vius, raudona geležimi įdeginant ant 
rankos tam tikrą raidės “v” pavidale 
žymę! Panašiai Amerikoje sužymi gy
vulius, kad nesusimaišytų. »

Tokio barbarizmo svietas nėra matęs, 
kokį praktikuoja naciai prieš karo be
laisvius, Sovietų Sąjungos piliečius. Bet 
kaiu už visas kitas kriminalystes; taip už 
šitą, šitie dvidešimto šimtmečio kryžiuo
čiai atsiims su magaryčiomis. Keli mili
jonai jų jau supuvo Sovietų krašto lau
kuose, kitiems ateis kaleina. Neišsisuks 
nuo bausmės ir tie, kurie aukštai sėdi ir 
duoda tuos barbariškus įsakymus. Už 
kiekvieną įdegintą ant Sovietų piliečio 
žymę kokiam nors kryžiuočiui nusiris 
galva nuo pečių.

Maskvoj išeinąs lenkų 
laikraštis “Wolna Polska” 
(Laisva Lenkija) iš rugpjū
čio 2 dienos įtalpino seka
mo turinio pareiškimą ant
ro fronto reikale ir kartu 
atsišaukimą į lenkus:

“Vėliausios žinios iš mū
sų tėvynės pažymi dar pa- 
aštrėjusį hitlerininkų tero
rą. Hitlerininkai numatyda
mi katastrofinį savo galą 
karo fronte nusprendė ap
valyti užnugarį Lenkijoj. 
Liublinas atskirtas nuo ki
tų Lenkijos plotų ir hitle
rininkai naikina viską, ne 
vien žmones, bet namus ir 
medžius. Ten jie ruošia ap
sigynimo liniją.

“Mes turime suprasti, 
kad didelis išbandymas lau
kia Lenkijos žmones. Hitle- 
rizmo gaujos jausdamos ar
timą galą savo pyktį išlies 
prieš Lenkijos ir kitų kraš
tų pavergtus žmones. Bė
ganti nacių šaranča pripil
dys Lenkiją.

“Klausimas apvienijimo 
visų lenkų į anti-hitlerinį 
frontą yra vienas iš svar
biausių klausimų ne vien 
Lenkijoj, bet ir tarpe len
kų emigrantų užsieny j. Li
kimas mūsų gimtinės, liki
mas šimtų tūkstančių šei
mynų priklauso nuo apsi- 
vienijimo lenkų į anti-hitle
rinį frontą, nuo bendrų pa-> 
stangų kovoj prieš fašistinę 
pavietrę.

“So vietų-Vokietijos karo 
frontas, kuris> per du pas
taruosius metus buvo svar
biausias už žmonijos lais
vę, pradėjo persikelti vis 
toliau į vakarus. Diena po 
dienai Raudonoji Armija iš
plėšia iš hitlerininkų nagų 
naujus plotus ir kilometrais 
žengia pirmyn. Raudonoji 
Armija į niekus pavertė šių 
metų vasarinį Hitlerio 
ofensyvą ir pati perėjo į 
pergalingą savo ofensyvą.

“Antro fronto dar nėra. 
Anglijos ir Amerikos armi
jų veiksmas Sicilijoj įrodė, 
kad Europos pakrančių ap
gynimas, kurį taip labai 
garsino Goebbelsas, gali bū
ti momentališkai sutriuš
kintas, kada milžiniškos 
Vokietijos jėgos yra sukau-, 
stytos Raudonosios Armi
jos ofensyvo žygių.

“Jau kelis kartus Dr. Be
nešąs, Čecho-slovakijos vy
riausybės vardu ir savo 
liaudies. išlaisvinimo sume
timais, reikalavo atidaryti 
antrą frontą vakarų Euro
poj. Mes negirdėjome tokio 
balso iš lenkų valdžios esan
čios Londone, neigi lenkų 
žurnalistų balso už antrą 
frontą, kuris yra labai 
svarbus lenkų tautai. Len
kų tautai reikalingumas 
antro fronto yra nemažiau 
svarbus, kaip kitoms nacių 
pavergtoms tautoms, o gal 
būti dar daugiau. Ir aky- 
vaizdoj to fakto, kad stra
teginiai antras frontas va
karų Europoj yra pilnai 
galimas, tai neišvengiamai 
turi už tai pakilti mūsų 
balsas už išgelbėjimą Len
kijos ir lenkų tautos.

“Laikas veikti. Bent koki 
tolimesni antro fronto ati
dėliojimai yra neleistini. 
Tiesa, mus nenustebino tas, 
kad lenkų rateliai Londone 
užmiršo Lenkijos valstybės 
ir antrojo fronto reikalus. 
Tie rateliai yra perdaug už
imti “trečiojo fronto” klau
simu, tai yra, prieš tą Len
kijos liaudies dalį, kuri ak
tyviai veda kovą prieš na
cių okupąntus. Tie rateliai

tęsia tą pat politiką, kurią 
tęsė jų pirmtakūnai rugsė
jo mėnesį, 1939 metais, lai
kę Lenkijos katastrofos. 
Tada irgi vietoj apvienyti 
lenkų tautą kovai prieš na
cių pavojų, tai reakcija — 
penktoji kolona įsigalėjus 
Lenkijos vyriausybėj — at
liko nuginklavimo lenkų 
tautos darbą, sėjo neapy
kantą prieš tuos, kurie tik
rai norėjo kariauti už mū
sų laisvę. Lenkų tautoje 
penktąją koloną sudaro 
pilsudskininkai išvien su 
lenkais hitlerininkais, ku
rie stengiasi suskaldyti len
kų vieningumą užsieny j, 
kurie palaiko Goebbelso 
provokaciją apie sušaudy
mą lenkų oficierių Kotino 
miške ir kurie plečia brol- 
žūdingą kovą pačių lenkų 
tarpe Lenkijoj.

“Tada, kada katalikiškas 
francūzų generolas de Gau
lle sugebėjo apvienyti visas 
politines jėgas savo šalies, 
pradedant komunistais ir 
baigiant pačiais dešiniai

siais elementais kovai prieš 
hitlerizmą; kada Jugoslavi
jos liaudis išvijo iš kovingų 
eilių savo šalies išdavikus 
ir priešo agentus, tada mes 
randame lenkų tarpe priešo 
agentus, kurie šmeižia pa
triotus, niekina žmones, 
kurie su ginklu rankoj ko
voja už Lenkijos laisvę, ir 
jau dabar jie planuoja vėl 
organizuoti Lenkijoj pasi
baisėtinus koncentracijos 

logerius, kokiu buvo Bere- 
za - Kortuz pirm Lenkijos 
pavergimo.

“Laikas reikalauja vie
ningo lenkų tautos fronto, 
kuris, pasiremiant ant talki
ninkų Vakarų ir Rytų Eu
ropoj, priartintų Lenkijos 
išlaisvinimo dieną. Ir tokis 
bendras lenkų tautos fron
tas galimas yra sudaryti 
tiktai keliu nugalint įtaką 
ir galią žmonių, atstovau
jančių Bęko ir Kozlovskio 
pažvalgas, kurie siekia 
“trečio fronto”.”

Klausimai ir Atsakymai
Klausimai
Gerb. Laisvės Redakcija:
Meldžiu paaiškint per 

laikraštį apie income tax.
1. Aš mačiau Laisvėj 

pranešimą, kad kongresas 
dovanoja 75 procentus už 
1942 metus income tax. Bet 
valdžia nieko nepraneša, ką 
darys su tais, katrie pamo
kėję šimtą procentų. Ar 
valdžia sugrąžins permokė
tus taksus, ar užgrobs?

Čionai dabar žmones yra 
pasipiktinę su tais income 
tax ir nenori bonų pirkt, 
gali pakenkt karui.

2. Jeigu tėvui mirus at
lieka kokis turtas ir perei
na vaikui 
ar reikia 
taksus už

(tėvo palikimas), 
valdžiai mokėt

Ig. Janulis.
Atsakymas
1. Sulyg paskelbtomis 

taksų rinkimo taisyklėmis, 
permokėtieji už pereituo
sius metus taksai bus pri- 
skaitomi (kredituojami) už 
šiuos metus. Bet sąskaitos 
bus padarytos tik ateinan
čiais metais.

2. Taip, reikia mokėti 
taksus už palikimą. Tačiau 
jų kiekis priklauso nuo pa
likimo dydžio. Be to, įvai
riose valstijose yra skirtin
ga tokių taksų mokėjimo 
sistema. Reikia pasiteirauti 
ant vietos valdiškose įstai
gose.

Tankiuose Kalinino sri
ties Peno rajono miškuose 
slypi mažas kaimelis Runa. 
Čia ir gimė Liza Čaikina.

Šeima buvo didelė, o dar
bininkų maža. Iš imperia
listinio karo tėvas grįžo 
kontūzytas. Gyveno pusba
džiu.

— Visa ko matėm,—pa
sakoja Lizos1 motina, Aksi
nija Prokofjevna:—ir pa
kiemiais vaikščiojome, ir 
žievę graužeme. Bet argi 
mes vieni taip gyvenome,— 
kaime visi viens už kitą bu
vo vargingesnis. Kur tik 
pažvelgsi — visi pliki. Pas
kui jau su kolchozais nauji 
laikai atėjo.

Tipingo rusų valstietės 
veido moteris retkarčiais 
šluosto akis skarele. Apsi
rengusi sena pavilktine, ant 
kaklo nublukęs rudas šali
kas, apsiavusi vyriškais ba
tais.

— Taip ir likom, — sako 
motina. — Viską banditas 
pagrobė. Buvo trisdešimt 
dvi vištos, septynios žąsys, 
avys, kiaulės... Dabar nie
ko nebeliko. Karves tai dar 
miške atėmė: mes išėjome 
iš kaime, bet jie mus suga
vo, surinko į krūvą. .Ėmėme 
atsisveikinti, manėme —ga
las atėjo. O čia kaip tik mū
siškiai smarkiai juos su
trikdė. Mes gi, seneliai, tar
tum partizanai, krūmais 
bei daubomis į savo palapi
nėms, atgal į mišką. Taip ir 
slapstėmės, kol juos išvijo. 
Visko netekome, visa su
griovė, prakeiktieji. Na, ką 
bedarysi, u ž g y v e n sime. 
Draugas Stalinas su mu
mis, ir mes su draugu Sta
linu — vėl kolchozą orga
nizuosime. Aš dabar turiu 
tik vieną norą —- greičiau 
sumušti vokietį, išvyti jį, o 
tuomet jau visa bus! Pas 
mus kolchoze žmonės išsi- 
auklėjo, susiorganizavo, ži
no, kaip reikia dirbti.

Motina prisimena Lizą. 
Kai ašaros suspaudžia ger
klę, ji taršo skepetos kraš
tą, slopina motinišką susi
jaudinimą, ir vėl sruvena 
lėta jos kalba.

Baigusi keturias kaimo 
mokyklos klases, Liza pra
dėjo dirbti: sėjo, ravėjo, li
nus mynė, gyvulius prižiū- 
rinėjo, padėdavo namie. Vi
są laisvą laiką skirdavo 
knygoms. Už keleto kilo
metrų vaikščiojo į kaimyni
nio Zaliesės kaimo pirkią 
skaityklą.

Taip praėjo dveji metai. 
Motina klosto atmintyje 
brangiuosius atsiminimus.

— Šiurpus buvo šaltis, 
pirkias sniegu užpustė. Bu
vo tamsi naktis. Jau ir 
miego įsinorėjo, o Lizos vis 
nėra. Kaimynus paklausinė
jau. “Nematėm, — sako, — 
šiandien nebuvo užbėgusi.” 
Tėvas nerimauja, o aš — 
ašaras lieju.

Naktį ji grįžo namo, su 
slidėmis tiesiai į kambarį į- 
ėjo, iš užančio išsiėmė kny
gas. “Zaliesėje, — sako, — 
buvau* vykau knygų pasi
imti, o ten buvo komjau
nuolių susirinkimas, jame 
ir pasilikau. O, mamyte, 
kaip ten buvo įdomu!”

Lizos gyvenime tai buvo 
pirmasis komjaunimo susi
rinkimas.

Liza pasidarė nuolatinė 
viešnia komjaunimo kuope
lėj ę ir kartą grįžo namo su 
komjaunimo bilietu. Runoje 
ji buvo pirmoji komjaunuo
le., .

Nuo tos vasaros gyveni-

kas varnas

mas Runoje pasidarė reikš
mingesnis. Kažkas nauja, iš 
pirmo žvilgsnio neįprasto 
įsiveržė į kolchozo trobeles. 
Turėdama laisvą valandėlę, 
Liza skaitė laikraščius.

— Paklausyk, mama, 
kaip žmonės gyvena, kas ir 
kur vyksta. — Ir skaitė a- 
pie naujas statybas, apie 
pasiturintį ukrainiečių, bie- 
lorusų, saratoviečių kolcho- 
zininkų gyvenimą. — Žiū
rėk, mama, — kalbėjo ji su
sijaudinusi, — koks daro
si gyvenimas. Imkimės grei
čiau valstybei produktus pa
tiekti, mokesčius sumokėti.

Pasikalbėjusi su dukteria, 
senoji Aksinija Prokofjev- 
na, užsimetusi skepeta, ei
davo pas kaimynes, atsisės
davo prie trobelės ir, kaip 
ji pati sako, “organizavo ir 
auklėjo žmones.” Jai pačiai 
šie pasikalbėjimai lyg ir pa
didindavo jėgų. Ji nė nepa
stebėjo, kaip joje kilo tvir
tas, nenugalimas pasiryži
mas: jai pačiai, šeimai, vi
siems valstiečiams kelias į 
tikrąjį gyvenimą — vien 
kolchoze.

Nenuilstanti Liza visa 
kam surasdavo laiko: pa
prastai pakalbėti apie kol
chozo reikalus, papeikti 
tuos, kurie nesaugoja kol
chozo turto, tarti gerą žodį 
tam, kas daugiausia išdir
ba darbo dienų.

— Taip, pamažu žmonės 
ir pradėjo suprasti, kas tai 
yra kolchozo gyvenimas,— 
sako Aksinija Prokofjevna. 
— Kas dirba — iš aruodų 
vežimu veža, o
gaudo — tas ant kupros 
nusineša.

Kaime Liza 
pirmąjį pionierių būrį. Bu
vusieji pionieriai, dabar jie 
jau komjaunuoliai, prisime
na, kaip Liza rūpestingai 
siuvo jiems kaklaryšius, 
prisimena laimingas valan
dėles, kada įdegusios mer
gaitės rankos rišo jiems 
kaklaryšį, o išraudęs nuo 
įsitempimo b ū g n i ninkas 
kurtinamai būgnijo saliutą, 
ir vėliava su aukso kraš
tais nuo vėjo plevėsavo ir 
švelniai šlamėjo.

Laikas bėgo, ir Lizos bū
das tvirtėjo. Vis dažniau 
matė ją su knyga, su laik
raščiu. Kaimynai vadino ją 
knygininke, įdėdami į tą žo
dį pagarbą bei pasididžia
vimą savo kolchozo mergai
te.

Knygos, sutartinga, kol
chozo darbui atsidavusi šei
ma, kolchozo gyvenimas — 
štai kas buvo Lizos moky
tojai. Įstojusi į komjauni
mą, ji perskaitė apie Leni
no ir Stalino gyvenimą, vis
ką, kas buvo Zaliesėje ir 
Pene. Puškinas, Lermonto
vas, Majakovskis, Gorkis, 
Nikalojus Ostrovskis, susi
tikimai su žmonėmis, dar
bas nuo dvylikos metų, 
komjaunimo organizacija 
paprastoje mergaitėje išug
dė tas galingas jėgas, ku
rias ji parodė sunkių ban
dymų valandoje.

Penkiolikos metų Lizą 
paskyrė pirkios skaityklos 
vedėja.

— Baugu, — sakydavo 
Liza draugėms.

— Ot išgalvojai! — įtiki
nėjo ją Katia Cvetkova iš 
Molotovo vardo kolchozo: 
mes juk niekur nedingsime.

Jos drauge organizavo 
agronomijos ratelį.

Mergaitės nutarė sudaryti 
jaunimo grandį. Grandiniu 
išrinko Katią Cvetkovą.

(Bus daugiau)

organizavo '

. fitto 4 •<*■*.» - -Ak L k* ifcMarA5.-
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Literatūriniai Krislai
Jack Londono Gyvenimas Judžiuose. 
Jo Kūriniai F Urnose.
Kas Buvo Jack London.
Žymiausieji Jo Kūriniai.

Rašo J. Burkus.
Hollywoode jau pradėta gaminti bio

grafinį judį, vaizduojantį Jack Londono 
gyvenimą. Judį gamina United Artists 
kompanija. Tekstą gi prirūošia ir pa- 
veikslavimą tvarko žinomas “produse- 
ris” Samuel Bronston. Bronstonas, Ru
munijoj gimęs, o Rusijoj mokyklon ėjęs, 
iš mokyklos laikų pamėgęs Jack Londo
no raštus. Dabar jisai nupirko iš naš
lės Londonienės teises perdirbt į judžius 
bent 50 Londono novelių ir 300 trumpų
jų apysakaičių. United Artists judžių 
kompanijai Bronstonas apsiėmęs per 
penkerius metus paruošt filmavimui 
penkioliką J. Londono kūrinių. i

Sakoma, jog Jack Londono gyvenimo 
filmoje būsią pabrėžiama autoriaus pa
stangos sudominti amerikiečius japoniš
kuoju pavojumi, kurį jisai aiškiai ir 
“pranašingai” įžiūrėjo būdamas kores
pondentu Rusų-Japonų kare.* * »s*

Taigi galime džiaugtis, jog netolimoje 
ateityje galėsime judamuose paveiksluo
se stebėti visus svarbesniuosius Londono 
kūrinius. O tai bus tikrai įdomu ir nau
dinga, jeigu tik netaps jo veikalai fil
muojant perdaug iškramtyti, kaip tas 
neretai šioje šalyje žymesniuosius veika
lus filmuojant padaroma.

Atsimenu, pirm keletos metų jau ma
tėme judžiuose Londono apysaką “Muti
ny of the Elsinore”, o vėliau “Martin 
Eden”. * * * 1

Pravartu čia biskį įjrisimint apie patį 
Jacką Londoną. Jisai gimė 1876 m., ne
turtingoje San Francisco šeimynoje. 
Jaunystėje jisai dirbdavo visokių darbų, 
bile tik galėjo bent maistui užsidirbti. 
Paplitus girdams apie Klondike atras
tus aukso klodus, Londonas irgi metėsi 
ten savo laimės jėškoti. Tačiaus, toks 
jau, regimai, buvo jo giliukis, kad jis 
niekur turtų nesusikrovė...

Vėliau, išsidirbęs vardą, kaipo įdomių 
avantiūristinių apysakų rašytojas, jisai 
ir nemažai pinigų uždirbdavo, bet nie
kuomet, kaip sakoma, nemokėjo jų tau- 
pyti- * ♦ *

Rusų-Japonų karo laike Londonas bu
vo ten pasiųstas kariniu korespondentu, 
o 1914 metais, kaipo korespondentas, da
lyvavo Jungtinių Valstijų karinėj ekspe
dicijoj į Meksiką.

1906 metais, mažame 50 pėdų ilgio 
laivelyje, Londonas išsirengė septyne- 
riems metams kelionėn aplink pasaulį, 
bet, susirgęs karštųjų kraštų ligomis, ji
sai buvo priverstas tą savo kelionę per
traukti. Numirė Londonas 1916 metuo
se. * * *

Vargingai augęs ir sunkiai dirbda
mas, Londonas anksti išsidirbo radika
les pažiūras į visuomenę, politiką bei re
ligiją. Ilgokai priklausė Socialistų Par
tijoje (pačioje šio šimtmečio pradžioje), 
bet paskiau pasitraukė, nerasdamas toj 
partijoj “tikrojo revoliucingumo.”

Londonas paskilbo savo trumpomis 
apysakaitėmis iš gyvenimo Klondike 
(viena Alaskos sritis), kelionių jūromis, 
ir pan. Savo raštuose jisai (pirmutinis 
Amerikoj rašytojas) vaizduodavo sun- 
kiadarbių darbininkų gyvenimą, z žiau
riąsias, skaudžiąsias jų darbo aplinky
bes. * * *

Tarp žymiausiųjų jo kūrinių galima 
paminėti “The Call of the Wild,” “Mar
tin Eden,” “Before Adam,” “Love of 
Life,” “Smoke Bellew,” “The Abysmal 
Brute,” “The Valley of the Moon,” “The 
Mutiny of the Elsinore,” “The Strength 
of the Strong!’ ir “John Barleycorn.” 
Asmeniškai gi, žymiausiuoju jo kūriniu 
as laikau apysaką “The Star Rover,” 
kurioje neužmirštamai atvaizduota žiau-

P. A. JATUL

Lietuviškoji Antologija
“Tegu bėga mūsų upės į marias giliausias! 
Tegu skamba mūsų dainos po šalis plačiau-

[sias!” 
Maironis.

Vietoj |žangos.
Per tris dešimtis septynius metus (1906- 

1943) surinkau šešioliką (16) storų knygų ei- 
lių-eilučių, dainų-dainelių. Tai daug tūkstan
čių eilių ir dainų, šaltiniai tai medžiagai: sy
kį rašiau Laisvėj po antgalviu (“Mano Archy
ve,” gegužės 15 d., 1940 m., pažymėdamas var
dus ir kurių metų leidinys. Ten pažymėjau 
arti 150 įvairių skirtingų laikraščių ir žurna
lų ; taipgi, rinkdamas niekada neaplenkiau ka
lendorių ir kitų šaltinių.

Išsiskirdamas su tūkstančiais laikraščių ir 
žurnalų, visados juos perleisdavau per žirkles; 
iškerpu eiles-dainas, moksliškus žingeidžius 
straipsnius, politiškus, istoriškus, svarbius 
dienos klausimu editorijalus ir tankiai visą 
laikraštį taupiau bei ištisus komplektus tūlų 
laikraščių ir žurnalų turiu.

Kolekcijonavimas kokios nors medžiagos 
tai yra savaime sunkus darbas, prie to dade- 
dant užlaikymą ir kitus rūpesčius. Pavyzdin, 
kovo 4 ryte, 1927 m., gaisras sunaikino šalę 
mano kaimyno Atwood’o manketą ir dviejų 
šeimynų namą ir .kitus trobesius; viskas žu
vo gaisre. Man padarė tik iš laukinės pusės 
nuostolio. Kovo 9 ryte, 1942 m., Pirma Kon- 
gregacijonalistų Bažnyčia sudegė iki pama
tų. Tai antroj pusėj mano kaimynai. Tas gais
ras irgi padarė nuostolio tik iš lauko pusės. 
Laimė! Nenukentėjo nė archyvas, nė kolekci
jos. Matome, .kaip ir surinkti dalykai su lai
ku žūsta.

Kad apsaugoti kultūrinę medžiagą nuo pra
žuvimo, yra keletas būdų, vienas geriausių, 
tai surinktą paruoštą medžiagą išleisti gra
žia knyga arba sąsiuviniu. Tiesa, mes turime 
daug išleistų mūsų poetų kūrinių, gal many- 
sim, kad tas padarytų analogiją. Ne, kaip tik 
priešingai — padarytų didelę diversiją ir pa
didintų patraukimą prie tokio bendro kūri
mo ir aukštesnės kultūros.

Kad susipažinti daugiau, “jūs ir aš ei
sim” ne į miškus, lankas, ne į ežero krantą 
klausytis bangų “balso,” ne ten, kur trykšta 
poezijos įkvėpimas, ne į Olimpą, — dievų 
gyvenamąją vietą. Bet eisim į liaudies dirba
mus, laukus. Kur darbo žmonės spėkas eikvo
ja, kur skurdi minia prakaite maudosi kas 
diena, kur blakstienos nuo ašarų nenudžiūs- 
ta, kur žmogus daugiau bijo “žmogaus,” ne
gu žvėries. Iš tokios gyvenimo arenos mato
me ir kitus fenomenus. Nuo brėkštančios auš
ros iki kitai aušrai erdvės, gamta pilna gro
žio, ir tūkstančius gamtos įvairybių matome, 
lyg būtų poezijos antgalviai.

Eisim toliau: apylinkėje matome nuimtus 
laukus, žmones rengiantis prie žiemos. Vis
kas suimta, ir žemelė lyg ko nors laukia... 
Toliau užtinkam gubas, javai sudygę, apleisti, 
palikti. Kitur matome šakninius vaisius — į 
žemę įšalę. Čia matosi žmonių spėka be nau
dos sueikvota... Tai mūsų kultūros likimas, 
jei lauksim ilgai.

Kas gi ta poezija ir poetai? Poezija, tai 
žmogaus dvasios .kūryba, sukurtas eilėraščių 
formoje menas, pagrįstas ekspresionizmo es
tetiška emocija. Studijuodami ją, juntame re
torišką arba stilistišką skirtingumą ritmuose, 
bet savybė turi tą pačią dievišką dekoraciją.

.Poetai tai poezijos kūrėjai, kiekvienas turi 
gilų individualizmą ir tose ribose jis tveria, 
ugdo svajones, sielos budrumo savybes. Poeto 
sielai nėra ribų erdvėse, žodžiais negalima at
pasakoti poeto kūrybos, reikia ją studijuoti. 
Kiekvienas yra savo kūrybos menininkas. Vie
ni gyvena su mūza, kiti skubiais sielos tran
sais lanko Parnasą. Vieni dainuoja apie gam
tą, kiti apie liaudį, — apie praeitį, — apie 
ateitį, — džiaugsmus ir vargus. Poetai per- 
stato realybę ir satyrą.

Persitikrindamas, mielas skaitytojau, išeik 
į vasaros laukus. Pažvelk į barvą ir formą 
augalų, varsą ir formą žiedų. Jausi širdyje, 

rūmai, kokius šio šimtmečio pradžioje 
praktikuodavo Amerikos kalėjimuose.

Vienok, aš tikiu, kad iš šios apysakos 
(“The Star Rover”) judžių negamins...

Londono raštai yra( išversti į visas ci
vilizuotas kalbas. Trumpesniųjų jo apy
sakaičių vertimai yra tilpę ir mūsų laik
raščiuose, Laisvėje, Kovoje, žurnale 
Naujoji Gadynė. Tai buvo dar Pirmojo 
Pasaulinio Karo laikais.

lyg Praamžiaus ranka išbėrė to grožio ir įvai
rumo gausybę. Poetas lenkia galvą Praam
žiui.

Susipažinkime nors su keliais tokių eilėraš
čių :

ADOMAS JUODASAI
I.
Mano ankstybai aušrelei užgęsus, 
ką nusinešiu į glėbį nakties?
Kuo ten apšviesiu nežinomą kelią? 
kuo sužavėsiu aš Sargą mirties?
Vien tik svajonių, minčių pumpurėliais 
tylųjį Sargą papirkti maniau;
Degančia širdžia nežinomą kelią 
aiškiai apšviesti ketint ketinau. 
Bet susipainiojo gyvenimo nytys; 
minčiai ir širdžiai mirtis, —nejauku!... 
Sunku žavėti... Ir kaip dabar šviesti ?... 
gaila svajonių, jaunystės gėlių...
Jeigu kariaujant aušrelė užgęstų, 
ką nusinešiu į glėbį nakties?
Kuo ten apšviesiu nežinomą kelią? 
kuo sužavėsiu ten Sargą mirties?

23. XII, 1914—Kijeve.
II.
Visa gyvenimo trumpa kelione 
nuostabų sapną tyliai sapnavau, 
trokšdamas grožės vainikais atpirkti 
savo klaidingus pasaulyj žingsnius.
Troškau šilkiniais tinklais apdangstyti 
ašarų pilnas varguolių akis;
troškau jų mintį padangėn lydėti, 
idant jiems žvaigždės atvertų akis. 
Stengiausi amžių svajonę įspėti— 
skausmo ir džiaugsmo susekti takus ...
Troktu ir savo kelionę užbaigęs 
kažin ka brangų pasiimt su savim ...

XII, 1914—Kijeve.
(Iš “Aušrinės Keliais”)

SALOMĖJA NERIS
JAUNYSTĖ.

Saulės nudeginta, basa, 
Tu—amžina sielos daina. 
Tau akyse dangaus šviesa. 
Tu man viena, viena, viena.
žiedų, nei auskarų brangių, 
Nei šilko rūbų neturi. 
Plaukuose—gėlės iš rugių, 
O veide—šypsena skaidri.
Vai, kad žinočiau, kur takai 
Į kraštą, kur tu gyveni!
Bet tu šypsais ir nesakai... 
Tik ateini, ir nueini.
Vai, krispolinė ta daina, 
Laukimo juoko skambesys!
Auksinio ryto dovana 
Ir vakarinis ilgesys.
Skambėk rugiagėlių rasa 
Širdis jauna, jauna, jauna! 
Saulės nudeginta, basa, 
Tu man viena, viena, viena... 
(Iš “Iliustruotoji Lietuva.”)

NEVEZNINKAS
MANO LYRA /

Aš lyros stygą pirštu paliesiu, 
Paskleisiu aidą griaudu, galingą, 
Duris rytojaus drąsiai pabelsiu, 
Liaudį sukelsiu liūdną, verksmingą ...
Virpantis balsas skambės be galo, 
Lėkdams per .kaimus, miestus, laukus, 
žmones sušauksiu prie idealo— . 
Nušviesiu meilės, dorybės takus ...

Aš lyros stygą pirštu paliesiu, 
Visam pasaulyj aidas skambės;
Tamsios naktužės skraistę atskleisiu, 
Ant giedro dangaus aušrelė žibės.

(Iš “Rankpelnio.”)

IŠNYKO
Išnyko brangiosios svajonės 
Ir tie žavėtojai sapnai, 
Kurie linkėdami kelionės 
Žadėjo daug ką iš senai.

Tuomet mane jie glamonėjo 
Ir žaidė jaunu dar protu;
Bet laimės valandos praėjo, 
Aš vargo gelmėje Škęstu.

Ir viltį, viltį tą auksinę 
Prarijo vargo sūkurys; 
Užšaldė jaunąją krūtinę. 
Likau aš ... nieko neturįs.

Nei laimės, man seniau žadėtos, 
Nei daug svajotos ateities ... 
Likimo kilpos jau uždėtos; 
Belydi kančios lig mirties.

(Iš “Aušrinės.”)* * *
DANUTĖ MICKAITĖ

TĖVŲ ŽEMEI
Aš sudėsiu pirmutinę savo dainą 

Tėvų žemei, kur gimiau aš naktį žvainą, 
Kur išvydau saulės veidą pirmą kartą, 
Pamilau svajonių kelią žvaigždėm bertą, 
Pamilau jaunystės ilgesį bekraštį— 
Jam išreikšti—nežinau, kur žodžių rasti... 
Bet labiausiai—pamilau aš tėvų šalį— 
Ji atstoti net gyvenimą man gali! 
Nuo mažens jau savo sieloj pirmą vietą 
Tau aš skyriau, tėviškėle numylėta!
Nors vaidilų skambūs kankliai jau nutilę— 
Mes laisvi, iš amžių priespaudos pakilę,

E---------------------------------------------------------

Montello, Mass.
Sidabrines Vestuvės

Liepos 24 d., 1918 m. Jonas 
Gutauskas apsivedė su Marij. 
Bubliauskaite, kaip laisvų pa- 
žvalgų žmonės, tai ir vedė 
laisvai. Pirmiau jie energingai 
ir daug veikė darbininkų ju
dėjime. Dabar aplinkybės ne
leidžia tiek veikti, turi daug 
darbo ant žemės ūkio, bet jie 
yra rėmėjai darbininkiško ju
dėjimo ir aukomis pralenkia 
visus montelliečius.

šiemet jiems sukako 25 me
tai ženybinio gyvenimo, arba

Su laisvaisiais draug’ visais keliais žygiuojam, 
Skinam žiedus ir tave jais vainikuojam.
Tam gimiau aš ir gyveniman rengiausi— 
Tavo aukuran dėt auką, nors negausią. 
Aš išausiu tau ne vieną dainos posmą 
Ir abi mes po pasaulį paskrajosma ...

(Iš “šaltinis”)
* * *

S. ŽUKELIS
PAVASARIO SĖJĄ UŽBAIGUS

Tesupučia lietų pavasario vėjas, 
Po lietui vėl šiltos dienelės testoja. 
Jau planą išpildėm pavasario sėjos, 
Darbavos kaip reikia brigados artojų.
Ant ežero rūkas, tykus vakarėlis 
Ir girioj gegutės kukavimas plauko;
Nustojo jau burbęs laukuos traktorėlis, 
Ir grįžta su daina artojai iš lauko.
Kaip miela klausytis artojų tų daina, 
Kurie šiandie baigę pavasario sėją. 
Privargę, bet linksmi, namo jie pareina, 
Rytoj vėl stos darban saldžiai pasilsėję.

Vėl lietus, vėl šilta, javai jau žaliuoja, 
Ūsuojasi miežis ir žydi jau linas?

• Kviečiai ir rugučiai, kaip jūra linguoja— 
Lai auga ir brandina grūdus jie grynus.- 

(Iš “Priekalas”)
- * * *

VARGO POETĄ
PAVASARIS
Naušvito pavasario skaisti saulelė
Ant mūsų Tėvynės laisvos Lietuvos,
Kvėpuoja gyvybės įgavus šalelė, 
Apglėbta pavasario grožės gamtos.

Atbunda jau gamta iš miego ledinio,
Ir puošia ją saulės linksmi spinduliai, 
Lengvai atsikvepia lietuvio krūtinė, 
Kad vaisių žad’ duoti gimtieji laukai.

Laukuose žalieji tik stiebias diegeliai
Į šviesią saulutę, į dangų aukštai
Ir sveikin’ pažįstamus laukus paukšteliai, 
Nebuvę padangėse mūsų ilgai.

Kaip reiškias gyvybė, ir oras sušyla,
Ir puošias skubotai Tėvynės laukai,
Taip dvasioj išvargęs lietuvis pakyla;
Jam artimi jaučias laimingi laikai!

(Iš “Karys”)
* * *

P. GAIDAMAVIČIUS
VALSO VERPETUOSE

Sukasi, čeža ritmo bangose ...
Pamiršti tikslai, darbas, vargai... 
šviesos srovėse valso verpetai
Buriant akordams pinas antai.

Veidai jaunučiai pilni gyvybės.
Laimės ne mirksnio. Draikos plaukai.
šviesos srovėse valso verpetai
Pinas vainikan, sukas matai.

Draugų, sesučių tvirtos krūtinės.
Ne čia mėginam jaunas jėgas’
Pasiviešėsim mokyklos suole,
Paskum — dirvonus kiekvienas atras ...

Gražu, malonu džiaugtis jaunybe— 
Lyg laisvas paukštis tarp debesų! 
Brangios tai dienos, lyg meteoras 
Dings. Besakysim: “Gaila mums jų!” 

(Iš “Kultūra”) 
* * *

JOVARAS
NORS IR BAISIOS AUDROS...

Nors ir baisios audros tau kelius užstotų, 
Nors žmonių liežuviai malti neperstotų, 
Tų visų sunkybių niekad neatbok, 
Tų piktų pavydų tu jau nebijok.

Nors tamsybių kalnai prieš tave stovėtų,
Nors tėvai, sesutės tau atkalbinėtų,
Tu prie savo žodžio vis tvirtai stovėk,
Ir į savo mintį drąsiai įtikėk.

Nors juodi šešėliai tau kelius užstotų,
Nors ledinis lietus veidelius kapotų, 
Tavo šventa meilė tą viską nuveiks 
Ir laimingą, šviesią ateitį suteiks.

(Tąsa 4-me pus.)

sidabrinis jubilėjus. Draugai 
ir draugės, kaip tai Mykolas 
ir Keidė Skliutai, J. ir Stella 
Gutauskai, Paulina Sinkevičie
nė ir Kazimiera Čereškienė su
rengė jiems 25-kių metų ve
dybinio gyvenimo pokilį, ku
riame gaspadinėmis dirbo So
fija Gutauskienė, Antanina 
Šimkienė ir Karolina Zlotkie- 
nė.

Vestuvės buvo paruoštos ant 
jų ūkės, ant gražios žalios pie
vos. Svečių buvo apsčiai. Jie 
linksmai praleido laiką, išreiš
kė daug gražių minčių Jonui 
ir Marijonai Gutauskams nuo
širdžiausių linkėjimų, kad jie 
sveiki sulauktų auksinio jubi- 
lėjaus.

Gražiai laiką praleidžiant 
buvo sumanyta parinkti aukų 
paramai visuomenės svarbių 
reikalų. Svečiai su entuziaz
mu tam pritarė. Paulina Sin
kevičienė ir Kazimiera čereš- 
kįenė parinko aukų, štai au- • 
kavusių vardai:

Jonas ir Marijona Gutaus
kai aukavo $32.

Po $5: Kleofasa Sireikienė, 
Paulina Sinkevičienė, Viktoria 
Saulinienė, Petras ir Ona Kli
mai ir Bennie Sauka.

Po $2: William Tautvaiša ir 
Frank čereŠka.

Po $1: Anna Turanienė, 
Walter Kelly, Mary Valant, 
William Lapinskas, Walter 
Balčiūnas, Eva Markevičienė, 
Frank Markevičia, Julia Sti- 
gienė, Jonas Vaitiekūnas, Pau
lina Mickevičienė, Jonas Ku
kaitis, Paul Baronas, Martha 
Baronas, Martha Podziunienė, 
Hilda Williams, Emma Wil
liams, Anna Damulis, William 
Zinkevičia, Tamas Bartkus, 
Domicė Bartkienė, Petras In
driūnas, Joseph Shimkus, Wil
liam Radzevičia, George Ya- 
nusevičia, Antanas Valant, Pe
tras Bidwo, Stanislova Bidwie- 
nė, William Ambrozas, Wil
liam Yuodeikis, Izidorius Ka
tilius, Kazimiera čereškienė, 
Karolina Zlotkienė, Juozas 
Kaminskas, Bronė Bublewski, 
Agota Kukaitienė, Uršulė Za- 
leckaitė, Alek Mickevičia, An
na Chestnut ir Keidė Skliutie- 
nė.

Aukas padalinome sekamai: 
$75 Botkino ligoninei, Mas
kvoje, kur yra ir lietuvių sky
rius; $20 pundelių komitetui, 
kuris siunčia pagalbą lietu
viams, gyvenantiems giliau 
Sovietų Sąjungoj, ir $5 para
mai dienraščio Laisvės. Reiš
kia, aukų surinkta net $100! 
Visiems aukojusiems tariu Šir
dingai ačiū! Kaip matome ir 
šiame atsitikime mūsų “jauna
vedžiai” aukojo stambiausią 
auką. K. Čereškienė. *

Vieša Padėka
Mes ačiuojame tiems drau

gams, draugėms ir giminėms, 
kurie surengė mums taip gra
žų pokilį ir visiems svečiams, 
kurie dalyvavo. Visiems nuo
širdus ačiū!

Jonas ir Marijona
Gutauskai. ♦
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Meno Skyriaus Dalis
Lietuviškoj i Antologi j a

(Tąsa nuo 3-čio pus.)
Kad šios žemės vėjai dulkes ir sukeltų, 
Ir senųjų tamsius prietarus prikeltų, 
Pilkas debesėlis tą viską nuplaus, 
Padarytas klaidas meilingai nupraus.

Nors pasaulės purvai ir priseis išminti— 
Saulė—motinėlė vis ateis raminti, 
Savo spindulėliais takelius apšvies, 
Gėlių margumynus tau po kojų ties.

(IŠ “Laisvoji Mintis”)
* * *

P. A. JATULEVIČIUS
AMŽIŲ KELIU ...

Kitados geidavau turtų, 
bridau jaunybės smagumu,

Šiandien širdis pailsus virpa— 
naujų geidaudama jausmų.

Su amžiais lenktyniuot nevyksta, 
jie vėjų bėga spartumu,

Ir liksiu dulke tarp kūnų gyvų, 
rasomis pereisiu į žiedus gėlių, 

Be skausmo medegoj mirgesiu, 
kaip Aušra beribėj gelmėj;

Per amžius be jausmų gludėsiu, 
’atomas judantis erdvėj.

(VII. 17, 1916.)
* * *

PUTINAS
JUODAS KRYŽIUS

Aptemo padangė, nutilo garsai,— 
Pramintu taku aš keliauju patsai; 
Man užkepo lūpos, nulinko galva, 
Sustingo, užšalo mintis negyva.

Ir pažvelgiau šalta aplinkui akia: 
Vien tyrai glūdėjo balsvajam rūke, 
Vien kartas po karto slaptingai retai 
Bangavo j tolį jais žingsnių aidai.

Ir vėl keliu ilgesio žvilgsnį mečiau, 
Ir Juodąjį Kryžių rūke pamačiau. 
O 'baltas balandis ant jojo peties 
Pats vienas burkavo beribėj nakties.

Tada su ilgėjimo skausmu didžiu 
Parpuoliau ant kelių po Kryžiaus medžiu 
Ir ašaros karštos patvino verksme, 
Ir guodė suvargusią sielą skausme.

Atgijo, pražydo sukepus širdis, 
Padangėsna skrido sparnuota mintis; 
Ir vėl su jausmu aš krūtinėj giliu, 
Tolyn nusiyriau pramintu keliu.

Aptemo padangė, nutilo garsai,— 
Apleistu taku aš keliauju patsai;
Nors skausmas man širdį kankina pikčiau, 
Bet Juodojo Kryžiaus dar nūn nemačiau.

Kaip tai skirtinga, kaip išdidi poezija; tai 
gryni krislai filosofijos ir giliausių įkvėpimų. 
Pas kiekvieną reiškėsi kas nors tokio miste
riško ir lyg šilkais įvyniota mistika mūsų po
etų kūryboje.

Neatsižvelgiant, kokį darbą dirbi, įvyksta 
klaidos, taip ir renkant Lietuviškąją Antolo
giją: Po kiekvienam kūriniui pažymėjau, iš 
kur ėmiau, bet apgailestauju, kad nepažymė
jau metų. Pastebėjau ir kiti mūsų spaudoje 
yra “sutepti nuodėmių;” daug kartų paste
bėjau, kad tos pačios eilės arba dainelės po 
kelis kartus pasikartoja spaudoje be pažymė
jimo, iš kur imtos. Tas ir aš palikau be pa
žymėjimo.

Turiu suindeksavęs ir paruošęs medžiagą 
dėl pirmo sąsiuvinio, sugestuojamo formato 
12 ĮĄ X 9j/2 colių dydžio ir 450-500 puslapių.

Apie kompetentiškumą tam darbui ir tole
ranciją pasakysiu tiek: Kada mes sukertam 
pirmą barą kviečių arba rugių, tada sukam į 
“pėdą” ir statom ant dirvos, neprocesuojam 
ant vietos. Tas pavyzdis atitinka ir sukolek- 
cijonuotai medžiagai. Dauguma mūsų neįsi- 
vaizdinam, kaip senieji mūsų leidiniai surū- 
dyję. Tik su dideliu atsargumu galima kilno
ti ir tai trupa, byra.

Kaip išleisti tokį imperišką, didelį kūrinį? 
Vieną galimybę matau—leisti prenumeratos 
.keliu. Kitaip neįmanoma. Išleidus, atsiteisus 
su prenumeratoriais, likusią dalį laidos ati
duoti Lietuvių Meno Sąjungai, tas nesukeltų 
įtarimų pasinaudojime.

Tas tarpe simpatizuojančių ir mėgėjų poe
zijos gali sukelti žingeidavimo arba visiškai 
skirtingų nuomonių: malonu būtų girdėti 
spaudoje arba man parašykite žemiau telpan
čiu antrašu. Bet neabejokime, ar išgalėsim to
kį didelį kūrinį išleisti.

Mano leksikone nėra tokio žodžio “negali
ma!” Viskas galima, tik reikia darbo, dau
giau darbo ...

P. A. J AT U L, DRUGGIST 
813 Washington Street, 
Stoughton, Mass.

Antanui Tamošiūnui
Prieš kiek laiko Rytų Fronte bekovodamas 

su vokiškaisiais plėšikais žuvo argentinietis 
Antanas Tamošiūnas. Jis buvo geras veikė
jas, Ispanijos karo veteranas. Šias eilutes 

'jam paaukojo<vienas žymiausiųjų Argentinos 
lietuvių poetas ir publicistas, Biednas. Mes 
jas paimame iš savaitraščio Momento.

—L. Red.

Sakei — “Negniūzok... ko, tu čia...
Kai man rasa iš akių krito.
Ispanijon lydėjau aš tave nakčia
Ir ten kur skyrėmės, stovėjau iki ryto.

S

—Tylėk, jeigu man krist reikėt — sakei;
—Aš su savim daug jų nusinešiu! — ir 

tildei...
Už tai'dabar rasa nudžiūvus nuo akių, 
Kad žodį savo tu išpildei!

Ir “dovaną” fašistams! Vikriai pasiuntei... 
Tur būt jie ant tavęs dabar “užpykę?”... 
Bet, tu gi nebijai. Baimės niekad nežinojai 

— nematei!
Garbė tau lietuvi, didvyri bolševike!

Dirvonus ir pas mus tu išarei gražiai 
Ir sėklą sėjai, gabus, tu sėjike. . . 
Kietą vagą ir čia krauju ,dažiai.
Eh! Tu didvyri, bolševike!

Iš sėjos tavo daug daigų išaugo!
Spalva kokia graži... tavo dažyta...
Vargelis vis tas pats, jas čia palaisto... 

saugo...
Oi gražūs jie, taip kaip aušrele... tik iš 

ryto!...
Biednas.

Argentina, gegužės 26 d. 1943.

CHICAGOS ŽINIOS
Karių Motinos Nesiųs Delega
tų į Klerikalų-Socialistų Kon
ferenciją; Mato Reikalą Dau
giau Veikti Šios Šalies Gerovei 
ir Karo Pastangų Stiprinimui

Trečiadienio vakare įvyko 
Karių Motinų Kliubo susirin
kimas Dariaus-Girėno salėje. 
Prie kliubo priklauso apie 700 
karių motinų. Susirinkime da
lyvavo apie 400 narių.

Susirinkimo eigoj liko iš
keltas klausimas, kad pasiųsti 
delegates į Amerikos Lietuvių 
Tarybos (klerikalų-socialistų) 
konferenciją Pittsburghan.

Karių Motinų Kliubo narės 
pažiūrėjo į šią konferenciją 
kaipo į nesavą reikalą. Ji šau
kiama ne tuo tikslu, kad vie
nyti lietuvius dėlei karo pa
stangų rėmimo, bet kelti to
kius klausimus, kurie lietuvius 
skirsto. Dar ta konferencija 
turi panašius mierius, kaip ir 
naciai, smerkti nekurias de
mokratines sroves. Be to, tos 
konferencijos šaukėjai pasižy
mėjo niekinimu Sovietų Sąjun
gos, kuri yra mūsų šalies tal
kininkė.

Diskusijų eigoj Alice Yoni- 
kienė nurodė, kad tai nėra vi
sų lietuvių konferencija, kad 
nėra konferencija dėl karo pa
stangų, o dėl ginčų apie tai, 
kokia bus Lietuva po karo. 
Dar ir ne tokia konferencija, 
kuri mobilizuotų visas pajėgas

kovai prieš nacius, o konferen
cija politiniam ginčam.

Iš susirinkime dalyvavusių 
apie 400 narių tik 58 balsavo, 
kad siųsti delegates Pittsbur
ghan, o kitos balsavo prieš.

Taigi, didžiausia Chicagos 
lietuvių moterų organizacija 
(Dariaus-Girėno Karių, Moti
nų Kliubas) nesiųs delegačių 
į klerikalų-socialistų konferen
ciją.

Brightonparkietč.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
SekmądienJ, 8 d. rugpjūčio, 2 vai. 

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 išvažiavimas 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)

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. Kom.

(183-185)

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.
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)

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

F. W. Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

tarnausi

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

530 Summer Avenue I
Arti Chester Avenue

| NEWARK, N. J. |
I ---------------- |
I VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
J Nėra valandų sekmadieniais. 
llHfflIWmillllllllM

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas įvyks 

9 d. rugp., 8 v.v., Liet, salėje, ant 
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,

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALIN®) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vyną ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininku

411 Grand St Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas

Dr. John Repshis
(REPŠYS) '

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 

kampas Inman St. 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS. į I
Tel. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS. ’ 1
10-12 ryte, 2-4 ir 6-8 vakare !1
Nedėliomie ir Šventadieniai.» [

I J. GARŠVA |
X Graborius-Undertaker g
■į Laidotuvių Direktorius 1
5 Išbalsamuoja ir laidoja ant ■ 
$ visokių kapinių I
* Veltui šermeninė S
§ (KOPLYČIA) |
H Parsamdo automobilius ir ka- g 
S rietas veselijom, krikštynom I 
fę ir kitkam. $
t 231 Bedford Avenue | 
į BROOKLYN 8
@ Telephone: EVergreen 8-9770 fi

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininką Įstaiga

SALĖS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
stalčius su naujausiais įtaisymais.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

949-959 Willoughby Ave.
Tel. STagg 2-3842

Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Pakilo Laisvės Kaina
Visko brangėjimas privertė mus pakelti dienraščio 

Laisvės kainą. Su pirma diena liepos (July 1st), 
Laisvės kaina yra sekama:

Jungtinėse Valstijose

METAMS $6.50, PUSEI METŲ $3.50
Brooklyne, kur dedama stampos

METAMS $7.00, PUSEI METŲ $3.75
Kanadoje ir Pietų Amerikoje:

• $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERLAI

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- 

F geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

So. Boston, Mass.
Apie Mūsų Trūkumus

Turime pagvildenti nuodug
niai mūsų veikimo trūkumus. 
Gal kai kuriems draugams ir 
draugėms mano pastabos ir 
nepatiks, bet atmindami, kad 
mes dirbame visuomenės dar
bą ir suprasdami, kad tik kri
tikuodami trūkumus galėsime 
sėkmingiau atlikti, mes nepri

valome bijoti pakalbėti apie 
trūkumus.

Ar mes teisingai atliekame 
prieš mus esamas užduotis? 
Kaip man atrodo, tai mes tu
rime teisingas pozicijas, bet, 
kaip Bostone, taip ir kitose 
apylinkės kolonijose, daug šių 
dienų svarbių darbų pilnai ne
atliekame. Ir jeigu mes pilnai 
suprasime, ką reiškia mūsų 
pažangus judėjimas ir patsai 
žodis pažanga, tai prie kiek
vienos progos stengsimės ener

r

BOSTONO APYLINKĖJ
Visų Lietuviu Didysis

PI KN I KAS
Dienraščio Laisvės 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 apylinkės 

lietuvius dalyvauti šiame piknike ir tuomi pa
remti dienraštį Laisvę.

........................... . ......... .......................... ............................ *............................

gingiau dirbti. Abelnai, man 
atrodo, kad pas mus yra ne- 
dakainavimo svarbos mūsų ju
dėjimo ir pritingėjimo veiki
me.

Man rodosi, kad dabar dir- 
va pasidarbuoti mūsų organi
zacijų auklėjimui ir spaudos 
praplėtimui yra gera. Mes, 
kaipo pažangūs žmonės turi
me būti visur sargyboje, pri
sidėti su savo darbu. Aš ma
nau, kad kaip kurie perdaug 
anksti ir paseno, nei vienas iš 
mūsų dar nesame perseni veik
ti, bet dažnai savo neveiklu
mą tuo tik pateisiname. Aš ma
nau, kad kiekvienas iš mūsų 
turime mintyje perbėgti savo 
nuveiktus darbus, pagalvoti 
ar mes atliekame tiek darbo, 
kiek galime atlikti. Mes turi
me prisiminti, kad jauniausi 
visuomenės nariai galvas gul
do, gyvastį atiduoda kovoj už 
žmonijos laisvę, o tai reiškia 
ir mūsų visų laisvę. Tą prisi
minus, mes suprasime, kad dar 
nesame perseni veikimui.

Aš manau, kad mūsų parei
ga apvienyti visus lietuvius 
karo laimėjimui ir žmonijos 
gerovei. Mūsų pareiga mestis 
energingai darban ir į tą dar
bą įtraukti kitus žmones. Ku
rie ėjo klaidingu keliu, tai yra, 
iki šiol nebuvę pažangių jų pu
sėje, tai jų pareiga dabar sto
ti kartu su mumis ir‘ dirbti sa-* 
vo ir savo vaikų naudai.

A. Dambrauskas.

Kurie atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 
po 1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 

kainų.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

ft * w, « ft ft ft :* * * iHr * * * * *' * ft #
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir pasišokti 

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

LAISVES ADMINISTRACIJA
427 Lorimer Street Brooklyn, (6), N. Y

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

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

Bl
B2
B6

International vienučių vienoje tab.
Gamma vienoje tabletėlėje
Gamma vienoje tabletėlėje

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givlais 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

sekama:
500
666
100
Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:

$2.19
$4.95
$8.80

Niacin 3333 
neturi jokių 
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.

MATEUŠAS į SIMONAVICIUSg
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA 

4

F-1

ir impor- 
degtinės ir 
ger iausių

Vietos 
tuotos 
vynai, 
bravorų alus ir
ėlius. Kada būsite 
Brooklyne, užeiki
te susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
u ž ė j i m u i gru
pėms. Nedaliomis 
atdaras nuo 1 vai. 

iki vėlai.

S

I

426 SO, 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Mewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-0508a___________ „ __

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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MASS. UETUV1U TRYS AMBULANSA1
KARO PERGALEI

Viena Barą Nudirbome
Kaip Laisvės skaitytojams 

yra žinoma, jog balandžio 7 
d., šių metų, Bostone susitvė
rė “Massachusetts Lithuanian 
Committee.” šis komitetas su
sitvėrė tam, kad nupirkus ka
riaujančioms valstybėms tris 
ligonvežimius: vieną Amerikos 
.Raudonajam Kryžiui, antrą 
Sovietų Sąjungai ir trečią ka- 
riaujantiem Lietuvos pulkam. 
Šis pasimojimas buvo atliktas 
su kaupu ir liepos 25 d. užsi
baigė.

Pradėjus šį sunkų darbą, 
tai Grigaičio “vaikai” puolėsi 
statyti įvairius skerspainius, 
idant šį darbą sutrukdyti. 
Kuomet mes pasileidome su 
blankomis rinkti pinigus, Gri
gaičio “vaikai” pradėjo žmo
nėms pliurpti, jog mes renka
me parašus, kad Lietuva pri
sidėtų prie “Rusijos.” Tūli 
klebonai pašventė tam tikslui 
šventadienių pamokslus, kad 
tik žmonės neduotų aukų, žo
džiu sakant, jie viską darė, 
kad mūsų darbą sudemorali- 
zuoti. Vienok jiems tas nepa
sisekė, nes mūsų armija buvo 
stipri ir ją pažangi lietuvių ir 
kitataučių visuomenė duosniai 
sutiko. Daug aukavo ir katali
kų, bet jie vengė paduoti sa
vo vardus, kad klebonai nesu
žinotų, bet vis dėl to, jų buvo 
mažuma.

Reikia pasakyti, jog šis dar
bas taip ėjo sklandžiai, kad 
neįvyko jokio nesusipratimo. 
Komitetas atliko savo darbą 
labai punktualiai, nesigalėda- 
mas laiko ir kur reikėjo ap
mokėdavo išlaidas, nepriduo- 
dami nei bilų. Bet už vis di
džiausias kreditas priklauso 
mūsų veikėjams ir plačiai vi
suomenei už jos duosnumą. 
Aišku, be veikėjų ir visuome
nės duosnumo komitetas nebū
tų galėjęs tą atsiekti.

Net ir Keleivis1"-pripažįsta, 
kad mus visuomenė rėmė. Tik 
pasiklausykite, kaip jis bėda- 
voja:

. . .—Sakoma, kad buvo pa
leista apie 100 rinkėjų (tikru
moje buvo 51—J.), kurie lan
kėsi pas bijfhierius ir profesi- 
jonalus, prašydami Raudona
jam Kryžiui aukų, žinoma, 
niekas neatsisako duoti Ame
rikos Raudonajam Kryžiui, ir 
todėl, kaip pereitą nedėldienį 
paaiškėjo, jie surinko apie 
$7,100. . .

Keleivis meluoja ir mulkina 
savo skaitytojus, sakydamas, 
jog mes rinkome aukas vien 
tik Raudonajam Kryžiui, ne
minėdami Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos. Ant blankų buvo už
rašyta šiaip:

Realizing the great need on 
the many battle fronts for 
Mobile X-Ray Equipment, we, 
the undersigned, are encour
aged to contribute our share 
of support towards purchas
ing it for the Red Cross of 
the United States, Lithuania, 
and Soviet Russia so that our 
wounded soldiers would be al
leviated from suffering. LONG 
LIVE DEMOCRACY!

Jeigu Keleivis ant vietos 
per akis meluoja apie komu
nistus, tai kas gali jam tikėti, 
kuomet jis rašo apie Sovietų 
Sąjungą ? Kad Keleiviu neti
ki žmonės, tai parodo ir tas. 
Jis dabar randasi prieš komu
nistus aukščiausioję melų sta
dijoje, susiriesdamas gązdina 
žmones ir profesijonalus, kad 
jie nieko neturėtų su lietuviš
kais “komunistais,” o čia ve, 
į porą savaičių tie “baisūs” su
tvėrimai surinko net $7,100!

Su bankietu netaip išėjo, 
kaip mes norėjome. Jis turėjo 
įvykti apie vidurį gegužės mė
nesio. Ir ištikrųjų, iš mūsų pu
sės, jis galėjo įvykti, nes mes 
pinigus jau beveik visus turė
jome apie tą laiką. Visa bėda 
buvo tame, kad sunku buvo 
susitarti su įstaigomis dėl pir
kimo ambulansų. Nusitęsus 
iki pačių liepos karščių, nebu

vo įmanoma svetainėse laikyti 
didesnis susirinkimas, o pikni
kui vietos nebuvo galima gau
ti, tad buvom priversti pasi
naudot viešbučiu, kur tikietas 
kainavo $3 ypatai. Aišku, to
kia kaina, ne visiem prieinama 
ir komitetas labai nuspėjo, 
kiek rezervuoti vietų, tai yra, 
kiek vietų buvo užsakyta, tiek 
ir svečių, dalyvavo — nei dau
giau nei mažiau.

Pusė po pirmai, pasiekus 
Kenmore viešbutį, prie jo sto
vėjo naujas dailus ligonveži- 
mis. Ties viduriu abiejuose šo
nuose, didokos 'Raudon. Kry
žiaus emblemos, o rituliu žo
džiai : “American Red Cross.” 
Kiek žemiau, į užpakalį pa
sakoma, kur šis vežimas bus 
vartojamas: “Boston Metropo
litan Chapter.” Tas reiškia, jog 
mes jį tankiai galėsime paste
bėt važiuojant mūsų apylinkė
je. Į priekį, žemiau emblemos, 
apvaliuose apvaduose, tokis 
užrašas: “Gift of the Massa
chusetts Lithuanian Commit
tee/’ žmonės atydžiai apžiūri
nėjo ir traukė į viešbutį.

Bankietas prasidėjo penkio
lika minučių prieš trečią vai. 
Komiteto pirmininkas B. J. 
Kubilius perstatė bankieto 
“toast masteriu” Naujosios 
Anglijos Konservatorijos prof. 
Harvey Davis. Tai žmogus, 
kuris neseniai lietuvius paži
no, bet labai mus pamilo, o 
labiausiai mūsų meną; iš visų 
dainų, jis geriausiai myli “Kur 
bakūžė samanota” ir “Mano 
gimtinė.” Jį lietuviška tarmė 
visai nevaržo, jam ištarti “Su
kackienė,” “Dambrauskas” ir 
“Kazlauskas,” tai nieko ne
reiškia. Už vis labiausiai jį 
publika myli, kad pilnas “bai- 
kų.” Pradedant valgyti A. Sty- 
vins sudainavo Amerikos Him
ną ir porą dainelių : “Kur ba
kūžė samanota” ir “Mano 
gimtinė.”

Suvalgius pietus, prasidėjo 
kalbos ir muzika su dainomis. 
Kalbų pertraukose, keliais at
vejais dainavo Ig. Kubiliūnas 
ir A. Styvins. Orkestrą buvo 
Steponavičiaus. Pasakė kal
bas: adv. S. Yaffe, J. Grybas, 
Sukackienė, J. Karsonas, T. 
DeLuca, J. B. Borisas, M. Kaz
lauskas, J. Lavas, A. P. Dam
brauskas, S. Penkauskas, B. J. 
Kubilius, A. J. Kupstys ir F. 
J. Bagočius. Visi kalbėtojai 
išreiškė džiaugsmą, kad pa
žangūs Naujosios Anglijos lie
tuviai atliko šventą darbą ir 
ačiavo visuomenei ir darbuo
tojams už tokias brangias do
vanas dėl Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus, Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos kariaujančių pulkų.

Po kalbų buvo priimta trum
pa pasveikinimo kablegrama 
ir pasiųsta Sovietų Sąjungos 
prezidentui M. Kalininui. Ku
rios čia paduodame turinį:

KABLEGRAMA KALININUI
M. Kalinin,
President of USSR 
Moscow, Russia.

July 25, 1943
Some time ago, Lithuanians 

of Massachusetts formed a 
Committee for the purpose of 
helping the Soviet Red Army 
with all possible means. As a 
result of this, we have pur
chased two Mobile X-Ray 
units to be donated to the he
roic Army hospitals of the So
viet Union. Today we are ga
thered at the Hotel Kenmore 
to present .this gift officially 
to Mr. Paul Rotomsky, your 
representative of the Consul
ate General of the USSR. At 
the same time, the Lithuan
ians of Massachusetts are very 
jubilant and proud of the suc
cesses of the Red Armies fight
ing the brutality of Nazi-dom. 
We send our warmest congra
tulations to our Ally, the So
viet Union and we promise in 
the future to extend our fur
ther gifts and donations to the

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I>aw at 
604 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
604 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be /consumed on the 
premises. \

AARON & HARRY xPOTOLSKY
61 Graham Ave., iTfrOoklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
577 — 4th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE A. O’REILLY
577 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 426 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CONRAD WOLF
As. Admn. Est. of Laura Wolf 

332 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 — 9th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2601 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PAULINE ROSS
(Ross Delicatessen Lunch ) 

2601: Ave. U, Brooklyn, N. Y,.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL
492 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Engert Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CHARLES BINDERT
'll Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Ave. and 70 Moore St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AARON & HARRY POTOLSKY 
(P. & S. Delicatessen)

61 Graham Ave.,
70 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1946 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3121 Quentin Road, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 

HAROLD J. YAUCH
3121 Quentin Road, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1349 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
769 Washington Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

H. B. DELICATESSEN. INC.
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KARL REICHBACH
2001 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2229 — 65th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ISRAEL LESHIN
2229 65th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
397 —• Avenue P, Borough of Brooklyn, < 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. *

ABE HERTZ & JACK ALPER
397 Ave. P, Brooklyn, N. Y.

support of your gallant peo- 
pie. I .«

Long live the Soviet Union, 
together with Great Britain, 
the United States and China.

Massachusetts Lithuanian 
Committee
Prof B. F. Kubilius, 
Chairman.

Entuziastiškai priėmus pa
sveikinimą, sekė įteikimas do
vanų. Pirmiausiai buvo įteikta 
dovana Amerikos Raudona
jam Kryžiui, kurią priėmė 
kapitonas F. D. Densmore. Ji 
sakosi, kad nežino, nei kaip 
atsidėkoti lietuviams už tokią 
reikalingą ir brangią dovaną.

Antra dovana $4,000 buvo 
įteikta Sovietų Generalinio 
Kunsulio atstovui Povilui Ro- 
tomskiui. Rotomskis karštai 
paačiavęs savo tautiečiams pa
sakė, jog visi surašyti vardai 
ant blankų bus persiųsti į iš
vaduotą Lietuvą!

Maždaug tokioj atmosferoj 
ir baigėsi šis istorinis Naujo
sios Anglijos kilnus darbas, 
pusė po septynių vakare.

Jaunutis.

Jei pirksi bonus mums ir 
viso pasaulio' žmonėms ryto

jus bus šviesus

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALP ERIN 

4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Powers Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

UNION BEER DISTRIBUTING CO.
12 Powers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DB 2 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be. consumed off the 
premises.

DUGGANS, LTD.
383 Third Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
E 179 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law, Borough of Brooklyn, County of Kings.

SAM FELDMAN
4409 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control; Law at 
4606 — 7th Avenue, Borough of| Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

META STREICH
4606 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

KATHERINE WATROBSKI 
Baron’s Food Store

648 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
140 Myrtle Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS GINSBURG
140 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of B'klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANCIS WEISSMAN
855 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
317 — Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA CARDINALE
317 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

—
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control ' Law at 
290 — Stagg Street, Borough of Brooklyn, 
County .of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE NAHIRNY
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to ■ be consumed off the 
premises.

PROJECT DAIRY, INC. ;
188 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
524 Graham Avenue, • Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

t JOE WEUMIGER
521 Graham Avė.,^ \ Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Michael’s Food Center)

161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
727 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

JOSEPH CARBONE
727 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1377 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
510 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES CHASE
510 Ave. U, Brooklyn^ N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4975 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3039 —• Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMMA GOLLER
3039 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4909 has been issued to the undersighed 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverąge Control Law at 
2821 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL • CADDEN
2821 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License ■•No. 
GB 6856 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 Of 
the Alcoholic Beverage Control Lgw at 
3401 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM TOFSKY
3401 Ave. S, Brooklyn,, N. Y.

------------:-------------
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3616 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NADICH & DAVID SLAPIKOFF 
3546 Ave. S, Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9111 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail Under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
565 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4917 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
149 Bushwicik Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. ,

ANTONINO TORTO'RICI
149 Bushwiok Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 600 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 df 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
J36 Metropdiltan A've., Borough of Brooklyn, 

bounty of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenpe No. 
GB 9018 has been issued to the undersigned 

'to sell be«r, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

,4722 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pretnlsea.

JOSEPH DeMARTINI
4722 Ave. Brooklyn, N» Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1595 East 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BEN KUNOFSKY
1595 East 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1099 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SCHREIBER
715 Schenck Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1170 has been issued to the, undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
55'1'6 —■ 8th Avdnue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARNOLD BJORNHOLM
5516 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., BorOugh of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 8991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ij^w at 
1621 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISEA ABDALLA
1621 Ave. U, Brooklyn, N. Y.

Naciai Nužudė Dar Vie
ną Franc. Komunistų 

Vadą
Berne, Šveicarija. —Bar

bariški vokiečiai hitlerinin
kai, terorizuodami Franci- 
jos liaudį, šiomis dienomis 
nužudė dar vieną žymųjį 
francūzų komunistų vadą, 
narį Franci jos Komunistų 
Partijos Centralinio Komi
teto, ir sekretorių Franci- 
jos geležinkeliečių unijos, 
George Wodli.

Wodli buvo suareštuotas 
išdavikiškos Vichy valdžios 
ir perduotas nacių Gesta
pui. Kai jis pateko į vokie
čių teroristų nagus, George 
Wodli, buvo kankinamas ir 
nužudytas.

Tik vienoje Alzaco-Lota
ringi j oje per šių metų pir
mąjį pusmetį vokiečiai oku
pantai nužudė 48 kitus 
francūzų tautos patrijotus. 
Tarp tų buvo eilė komunis
tų, kurie šiandien okupuo
toje Franci joje stovi pirmu
tinėse anti-nacių eilėse.

Bet, kaip sako iš okupuo
tosios Franci jos slaptai lei
džiami laikraščiai, vokiečių 
teroristų represijos nesulai
ko francūzų patrijotų nuo 
kovos. Jie tebetęsia kovą: 
Jie ardo geležinkelius, sa
botuoja visokius vokiečių 
karinius žygius, ir kur tik 
pasitaiko, nesidrovi nudėti 
vieną kitą teroristą-oku- 
pantą vokietį.

Komunistai, mat, nėra 
vieni. Jie veikia išvien su 
padoriais socijaldemokra- 
tais, su katalikais, su libe
ralais — visi išvien prieš 
bendrąjį priešą, vokiškąjį 
okupantą.

Nelegaliai 1 e idžiamoji 
spauda Franci jo j skelbia, 
kad, nepaisant vokiečių te
roristinių represijų (vokie
čiams padeda Juodasis Pet
ras —Lavai), žmonės griež
tai kovoja prieš vežimą 
francūzų darbininkų versti
niems karo darbams Vokie
tijoje.

Francijos liaudis, spauda 
sako, labai laukia antrojo 
fronto Europoje — laukia 
amerikiečių ir anglų išsė
dant Francijoje. Ji, Franci
jos liaudis, yra pasirįžusi 
talkininkams padėti.

Rytinių Valstijų Žmonės 
Greit Važinėsiu Savo

Automobiliais
Washington. —Kainų ad

ministratorius, Prentis M. 
Brown pareiškė, kad vei
kiausiai sekamą savaitę 
bus nuimtas draudimas nuo 
važinėjimo automobiliais ry-

\

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ 

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybės
PROGA PAKILIMUI 

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE 
VELTUI DARBO PARCPINIMAS 

PATOGI TRANSPORTAOIJA 
Pasitarimai — 9 A. M. iki 12 Dieną, ir 1 P. M. iki 8 P. M. 

(Išskiriant šeštadienius)

=-

LOFT
CANDY CORPORATION

40TH AVENUE IR 9TH STREET, LONG ISLAND CITY
IRT, BMT, 6TH AVĖ. IR 8TH AVE. SUBWAYS IKI QUEENS PLAZA

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURŲ
(190)
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HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

ŠVARINTOJOS
Moterys Class A Ofisų

Bildinge
$21.96 už 36 valandų 

į savaitę
Naktinis Darbas

Puikios Darbo Sąlygos
Kreipkitės 9:30 A. M. 

Iki 4 P. M.
Nuo Pirmadienio, įimant

Penktadienį
Personnel Office

50 Rockefeller Plaza
(186)

AERO 200 MOKINIŲ

MERGINOS-MOTERYS
18-35

Dabar Priimamos Aplikacijos
PERMidtown Manhattan Manufacturer
DEL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kondenserių Tiesyto jos 
Gera Alga Mokinantis

Automatiškas Pakėlimas 
per 30 Dienų

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

kimo apie jų atliekamumą

Hammarlund Mfg. Co.
408 9th Ave., (Kamp. 38rd St.), N. Y.

(189)

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
’_________________________________ (X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York Citv
(X)

tinėse valstijose — pleasure 
driving.

(Jeigu taip įvyks, tai rug
pjūčio mėnesio 15 d. į būsi- 
mąjį Laisvės naudai pikni
ką Bostone mūsų prieteliai 
galės plačiai suvažiuoti sa
vo automobilais. — Red.)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.)

gę Grigaitis kėlė Tuchačevs- 
kį ir kitus kelius parsidavėlius 
Hitleriui dar prieš karą. Da
bar surado judošių Vlasovą ir 
krikštija “žymiu generolu,” 
vietoj pavadinti jį tuomi, kuo
mi jis yra: parsidavėliu ir 
niekšu.

Labai smagi ir maloni žinia. 
Domininkas šolomskas man 
vakar sakė> kad jau iš visų 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos kuopų gauta narinių duo
klių ! Vadinasi, visai nemokė
jusių duoklių kuopų nebeturi- 
me.

Kitais metais būdavo iki pat 
pabaigos metų dar vis būna 
tuzinas ar daugiau kuopų, ne 
mokėjusių duoklių į Centrą už 
savo narius.

MAŠINISTAI 
MAŠINŠAPĖJ 

PAGELBININKAI 
TURRET LATHE 

OPERATORS
BAIGĘ AMATŲ MOKYKLĄ

APVALYTOJAS
Paliuosuotas nuo drafto ar virš 38 m. 
Puikiausia mokestis ir darbo sąlygos 

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Dirbantieji kariniuose darbuose, sulyg savo 

pilnidusio išsilavinimo nesikreipkite 
Kreipkitės, skambinkite ar rašykite:

D. CASO, PLANT SUP’T.

KIELEY & MUELLER, INC.
2013—43rd St., NORTH BERGEN, N. J. 

PENNSYLVANIA 6-1898 — UNION 3-2828 
(189)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

KREIPKITĖS I TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON
140 EAST 63RD ST.. N. Y.

(188)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

BOWEY’S, INC.
771 Bedford Ave., Brooklyn.

(180)

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Cląss A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 UŽ 
44 VALANDŲ Į SĄVAITŲ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
Iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

(186)

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

LANDŲ VIRŠLAIKIŲ.
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc. 
160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.

(Greenpoint Ave.)
_________ ______________________________ (189)

VYRAI
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.
_______________________________________(X)

FABRIKE DARBININKAI
Drūti. 55 centai i valandą, 

taipgi viršlaikiai.
VINCENT J. SPELMAN & CO.

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

Tiesa, visoje eilėje kuopų 
dar randasi po keletą narių, 
nepasimokėjusių duokles. Bet 
reikia tikėtis, kad mūsų kuo
pų viršininkai ir veikėjai pa
sidarbuos ir iki spalių 1 die
nos išrinks duokles iš visų na
rių.

Nepamirškite gauti į Lietu
vių Literatūros Draugiją ir 
naujų narių. Penkius šimtus 
su viršum naujų narių jau tu
rime. Gaukime dar penktus 
šimtus iki pabaigos metų!

niii.it..


Šeštas Puslapis

’ ■ ■ ■ ■ . I
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NewWto^/Z^fZinloi
Unijistai Prieš Dubinskio 
Kontrolę Darbo Partijoj

šeštadienis, Ėugpjūiįo
lt f . .e II I Oi ii.

Atostogauja

Dr. Yer gan Pasmerkė 
Hooverio Skymą

Dr. Max Yergan, žymus 
amerikietis, mažumų reikalų 
gynėjas, Council on African 
Affairs direktorius, pasmerkė 
buvusio prezidento Herbert 
Hooverio pasiūlymą išrišti Eu
ropos žydų problemą koloni
zavimu jų Afrikoj. Hooveris 
tai pasiūlė telefonu perduotoj 
prakalboj iš San Francisco j 
New Yorke įvykusią Europos 
žydams Gelbėti Konferenciją.

Dr. Yergan sako, kad tas 
atsiduoda “nudėvėtomis ideo
logijomis apyserizmo ir impe
rializmo.” Jos, sako jis, išdirb
tos pagal tą patį planą, kaip 
ir senatoriaus Bilbo pasiūly
mas išrišti negrų problemą iš
siuntimu Amerikos negrų “at
gal į Afriką.”

Toks pasiūlymas, sako dak
taras, nori nutrinti nuo Jung
tinių Tautų atsakomybę iško
voti žydams ir kitoms paverg
toms Europos mažumoms sau
gumą tose vietose, kur jos da
bar gyvena. Tai reiškia dalei- 
dimą, kad tos tautos ir liktųsi 
persekiojamomis tol, kol jos 
ten gyvens. Negrai, sakė jis, 
patys ant savęs išbandę viso
kių pergyvenimų, nepritaria 
tokiai politikai, kuri nebūtų 
teisėta nei žydams, nei afri
kiečiams.

Dr. Yergan užgyrė majoro 
LaGuardijos panašioje dvasio
je duotą atsakymą pačioj kon
ferencijoj į Hooverio prakal
bą. Majoras pareiškė, kad žy
dams ir kitoms mažumoms “tu
ri būti saugu visame pasau
lyje,” kaip ir visiems kitiems 
žmonėms. Tikrai demokrati
niame pasaulyje negali būti 
tokio dalyko, kad vieni žmo
nės turėtų teises visame pa
saulyje, o kiti tik kurioje nors 
to pasaulio užtvaroje.

Vieningumas rėmimui prezi
dento Roosevelto karui laimė
ti politikos turi būti vyriausiu 
siekiu šiose nominacijose (pri
maries), pareiškė 300 vado
vaujančių New Yorko unijistų, 
sudarančių Amerikos Darbo 
Partijos Darbo Unijų Komite
tą, vadovybėje CIO Tarybos 
prezidento Joseph Curran.

šis komitetas pereitą ketvir
tadienį išleido bendrą pareiš
kimą, kuriame atsako į grupės 
taip vadinamų liberalų užme
timą, būk komunistai kontro
liuoją Darbo Partiją.

“Argumentas apie komunis
tų kontrolę Darbo Partijoj,” 
sako pareiškimas: “yra tik 
raudonoji silkė.

“žemiau pasirašę unijistai 
nenori jokios grupės kontrolės 
Amerikos Darbo Partijoje, 

, apart New Yorko valstijos 
i unijistų — visų unijistų.”

Komitetas sako, kad jie 
sveikina ir šiltai priima Sid
ney Hillmano pasiūlymą su
grąžint Amerikos Darbo Par
tiją unijų kontrolėn, įlsiei- 
džiant visus unijistus.

“Senagvardiečiai valstijinio 
Am. Darbo Partijos komiteto 
vadai to pasiūlymo nepriima.

“Mes ir progresyviai dar- 
biečiai, vadovaujami kogres- 
mano Vito Marcantonio ir Eu
gene P. Connolly, remiame 
prezidento Roosevelto karo 
laimėjimo politiką, bet ponai 
David Dubinsky, Alex Rose ir 
George Counts neremia,” sako 
unijistų komitetas.

Unijistai ragina visus Darbo 
Partijos balsuotojus dalyvauti 
nominacijose rugpjūčio 10-tą 
ir balsuoti už progresyvių slei- 
tus.

Filmos-Teatrai
“Let’s Face It” Dabar Rodo 

Paramount Teatre
Pereitais metais vaidintas 

ant Broadway muzikališkas 
veikalas “Let’s Face It” dabar 
išleistas filmoje. Rugpjūčio 4- 
tą nauja filmą pradėta rodyti 
Paramount Teatre, prie Times 
Square, New Yorke. Bob Hope 
ir Betty Hutton — vyriausio
se rolėse, taipgi vaidina Zasu 
Pitts, Eve Arden, Phyllis Po- 
vah ir Dave Willock. Scenos 
aktuose Benny Goodman su 
savo orkestrą, komikas Jack 
Marshall ir kiti.

Irving Teatre Rodo “Mother”

15th Street, New Yorke, rug
pjūčio 7, 8 ir 9-tą. Greta ro
do “Kreutzer Sonatą.”

“Black Sea Fighters” 
Turi Pasisekimo

Istorija Sovietų Sąjungos 
Juodųjų Jūrų laivyno, įspū
dingai ir iškalbiai parodoma 
filmoje “Black Sea Fighters” 
sėkmingai baigia antrą savai
tę Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke. Nežiū
rint vakacijų sezono, lankyto
jų turi daug.

Tai “didinga, neužmiršta
ma” filmą, atsiliepė apie ją 
Herald Tribune. Filmą pama- 
tytina kiekvienam.

Majoras Lankėsi 
Washingtone

Majoras* LaGuardia pereitą 
ketvirtadienį lankėsi Washing
tone mėsos ir rendų j klausi
mais pasitarti su maisto ad
ministratoriumi Marvin Jones 
ir kainų administratoriumi 
Prentiss M. Brown, taipgi 
Fred M. Vinson, ekonominės 
stabilizacijos direktoriumi ir 
jų sandarbininkais.

Tragiška Nelaimė 
Kriaučių Sapoje

Silvijai, 17 metų merginai, 
dirbant prie siuvamos mašinos 
siuvykloj, ant Boerum St., 
Brooklyne, priėjus jos draugė 
rodžius jai kokį tai žiedą. Be
žiūrint, Silvijai išpuolęs iš ran
kų tas žiedas ir pasirito po 
šaftu arba ašimi, kuri viena 
suka apie šimtą mašinų. Sil
vijai siekiant žiedo, ašis pa
gavo jos plaukus ir nuplėšė su 
visa oda nuo galvos. Tuojaus 
nugabenta į St. Catherine li
goninę.

Mergaitė žydų tautybės, 
Laisvės susiedijoj gyvena. Pa
vardės nesužinojau, j

Reporteris.

Daugelis gerų laisviečių, ati
trūkę nuo savo kasdieninių pa
reigų dieną kitą ilsisi ar sve
čiuojasi kur nors užmiestyje. 
Bet kur buvę, kur nebuvę, jie 
atsimena ir mus, likusius mies
te, taipgi savo dienraštį, štai 
keletas tipiškų sveikinimų lais- 
viečiams:
Roy Mizara,

Sveikinu jumis, drauge, ir 
visą Laisvės štabą.

Peter Saikauskas, 
Litchfield, Conn.

Brangi Drauge Sasna,
Smagiai leidžiu liuoslaikį. 

Sveikinu jus laisviečius ir vi
sas kliubietes.

Viktorija Balkus.
Viktorija šiuo tarpu atosto- 

gauja-vieši pas vaikus Provi
dence, R. I.

Vieša Padėka
Pasiskaičius Laisvėje Petro 

ir Jono aprašymą, kur sma
giai galima vakacijas praleis
ti, nuvykau pas Aldoną ir Po
vilą Aleknas į White Sulphur 
Springs, širdingai dėkui jiems 
už vaišes ir smagiai praleistas 
vakacijas.

Elzbieta Kasparienė,
Port Washington, N. Y.

P. S.: Dolerį paaukoja į 
Laisvės apsigynimo fondą.

e. k.

Brangi Drauge S. Sasna,
Siunčiu širdingus sveikini

mus jums-laisviečiams ir visom 
draugėm kliubietėm. Aš—toli, 
net Ohio valstijoj, netoli Ak
ron miesto, ant didelės farmos 
pas Kūliko seserį, draugus Si- 
darus. Geri farmeriai ir yra 
darbininkiško judėjimo žmo
nės, skaito Vilnį ir Laisvę, tai 
man neilgu ten būti.

Mano sveikata biskį page
rėjo. Misliju pabūti iki darbi
ninkų šventės.

Vasara nelabai gera, per
daug lietaus ir farmose javai 
prasti. Atrodo, kad bus blogi 
metai. Visi farmeriai taip kal
ba, tai bus prastai.

Draugiškai, M. Kulikienė.

Sveikatos komisionierius Ste
bbins prašė namų savininkus 
prašalinti iš kiemų žolę ži
nomą kaip “ragweed,” nes ji 
daugeliui yra priežastimi žo
linės slogos.

Trečiadienį apvaikščiota Pa
jūrio Sarygbos 153 metų, su
kaktis su iškilmingomis cere
monijomis prie J. V. Sub- 
Treasury bildingo, Wall ir 
Broad Sts.

Mitchell Field squadrono 
273 vyrai davė kraujo Raudo
najam Kryžiui.

Miesto Kolegijoj Moki
na Kariškius

Miesto Kolegijoj, New Yor
ke, būsią duodamos kariš
kiams specialės pamokos in- 
žinierystės, svetimų kalbų ir 
kraštų specializavimui karių 
tam tikroms sritims. Pirmas 
būrys iš 1,820 karių ten pra
dės pamokas rugpjūčio 9-tą. 
Lavinimas imsiąs nuo 9 mėne
sių iki vienų metų.

Programa esanti sudaryta 
taip, kad karys gautų per sa
vaitę 2 valandas akademinių 
pamokų, 24 valandas prižiūri
mo studijavimo, 5 valandas 
militariškų instrukcijų ir 6 va
landas kūno mankštos.

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
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)

Stampos ir Punktai
Mėlynų štampų su raidėmis 

N, P ir Q laikas baigiasi šį 
šeštadienį, rugpjūčio 7-tą. 
Pradedant 8-ta įeis galion 
stampos R, S ir T. Su mėlynom 
stampom perkame kenuotus 
vaisius ir daržoves, taipgi džio
vintas pupeles.

Raudonos stampos su raidė
mis T ir U geros dabar ir bus 
geromis iki galo mėnesio. Rug
pjūčio 8-tą įeis galion stampa 
V, 15-tą W, 22-rą X ir 29-tą 
Y. Su raudonom stampom per
kam sviestą ir kitokius rieba
lus, mėsą šviežią ir kenuotą, 
taipgi kenuotą žuvį ir sūrius.

Cukraus stampos 13-tos 5 
svaram cukraus laikas baigsis 
rugpj. 15-tą. Taipgi už štam
pas 15 ir 16 galima pirkti po 
5 svarus cukraus kenavimui 
namie.

Daugelis jaunuolių, viduri
nių mokyklų mokinių, šiemet 
vakacijomis eina dirbti, kaip 
skelbia jaunamečiams darbo 
leidimus išduodančios įstaigos.

Dėstydamas karvelius šau
dymo galerijoj, Coney Islan
de, Harold Sansky, 17 m., pa
juto skausmą šone ir pradėjo 
šauktis pagalbos. Menama, 
kad koks vaikas, taikydamas 
į karvelinį cielių, pataikė įstai
gos savininkui ir išsigandęs 
pabėgo.

[ LITUANICA SQUARE RESTAUR ANTĮ 
_ _ _ _ _ _ _ —- - - - - -  

Stanley Rutkūnas 282 Union Ave.
Savininkas BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse
Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių

TeL EVergreen 4-9612

16 kanuolių saliutas... Broad
way’s Dviem Goriausiem

1-me Vaidinime
Bob Hope ir Betty Hutton 
visų juokingiausioj judžių 
komedijoj!

Bob Hope 
Betty Hutton 

judyje

Let’s Face It
ASMENIŠKAI SCENOJ

BENNY GOODMAN irjogar
sus Orkestras ir BENNY GOOD- 
MAN’S GARSUS SEKSTETAS, 
taipgi CONDOS BROTHERS, di
džiausi tap šokikai pasaulyje, ir 
JACK MARSHALL, Amerikos 
Pirmojo Numerio Juokdarys, vė
siame

PARAMOUNT
BROADWAY & 43rd ST., N.Y.

Paskubusioji Sovietų filmą 
“Mother,” gaminta pagal Gor
kio klasikinį veikalą, rodoma 
Irving Teatre, Irving Place ir 

________ »-----------------------------

PASKUTINĖS 4 DIENOS! SKUBINKIT J

Stadium Koncertai
Philharmonic Symphony—18,000 sėdynių 

Nuo 25c. Vakarais 8:30 valandą 
Amsterdam Ave. ir 138th St.

RukpJ. 8—BEETHOVEN. WAGNER, 
PAGANINI

Rugpj. 9 ir 10—VISI METROPOLITAN 
DAINININKAI

“LA BOHEME”
Grand Opera

Rugpj. 11—Paskutinė naktis su John 
Corigliano, solistas, HANDEL, 
MOZART, BEETHOVEN

EMBASSY
ROME BOMBARDUOTAS

'This is America”—filmą apie gyvenimą 
Amerikos kariuomenėj

“INVASION oi SICILY”
EKSTRA! “WHY DO WE

INVADE EUROPE?”
Taipgi 43 naujienų filmos iš viso pasaulio 

Puikiausi judžiai mieste

NEWSREEL Theatre
BROADWAY ir 46th ST., N. Y

ANTRA DIDŽIOJI SAVAITĖ! ARTKINO PERSTATO

BLACK SEA FIGHTERS’
Naciai juds vadina "Juodąja mirčia.” Pirmutinis oficialis judis Ru
sijos Juodosios Jūros Laivyno mūšio . .. Žmonės torpedos ... Sub- 
marinų komandos ... Rusų viršnaikintuvai... Liepsnojanti jūreiviai 
išgelbstimi iš kanuolių bokštukų... Juodosios Jūros Kovūnai žiau
riausioje viso karo atakoje durtuvais ... Persigandę naciai pėstinin
kai bėga kaip nuo giltinės. Pavličenko, garsioji mergina snaiperė, 
nušaunant jai 271-mą nacį.

VISAS GARBINGASIS DIDVYRIŠKAS 
SEVASTOPOLIO GYNIMAS.

Angliškai parašė Cliford Odets. Kalba Frederic Mareli.
Taipgi: Dvi vėliausios Raudonosios Armijos naujienų filmos.

. Nuolat nuo 9 A. M. — Vėlai Rodoma šeštadieniais!

VTANIFY THFATRF 7th Ave tarp 4142 st8> N KU I HULL I 11 LLdi 11\L Atvėdintas Oras. — WI-7-9686

Embassy Newsreel Teatruose 
Rodo Skridimą į Romą

Be kitų bėgamų karo fron
tų ir namų fronto žinių, Em
bassy .Newsreel Teatruose, 
New Yorke, rodoma išskridi
mas Amerikos orlaivininkų 
bombarduoti Romą, vadovybė-, 
je Jimmy Doolittle.

Paskutinė Stadium Koncertą 
Savaitė

žvaigždžių muzikos ir dai
nos vakarai po žvaigždėtu 
skliautu, buvę duodami per 
keletą savaičių kas vakaras 
miesto kolegijos stadiume, 
Amsterdam Ave. ir 138th St., 
New Yorke, eina prie pabai
gos. Paskutinis tų koncertų 
įvyks trečiadienį, rugpjūčio 
11-tą.

Greta simfoniškos orkestros, 
kuriai rugpjūčio 5, 6 7 ir 8 va
dovauja svečias konduktorius 
Emil Cooper, šeštadienio pro
gramoj dainuds žymus solis
tas Ezio Pinza ištraukas iš 
operos “Boris Godunovo.”

Pirmadienio ir antradienio 
programose opera “La Bohe- 
me,” su Bidu Sayao, Armand 
Tokatyan ir Margit Bokor va
dovaujančiose rolėse (atsitiki
me lietaus operos bus atidėtos 
toliau).

Paskutinį vakarą, trečiadie
nį, programoj orkestrą, vado
vybėje Alexander Smallens ir 
solistai muzikai Weldon Wil
ber, John Corigliano ir Zoltan 
Kurthy.

Programos kas vakarą pra
sideda tuo pačiu laiku—8:30. 
Įžangos nuo 25c iki vieno do
lerio.

John Hermeyer, 47 m., ka
ro darbininkas, nusišovęs St. 
Mary’s parke, Bronx.
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Gražus Pasirinkimas
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o oPaauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $80.00 ir aukščiau. o

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.
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Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

O 
a

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR

ROBERT LIPTON, Jeweler
701 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.
Tel. Stagg 2-2173 ATDARA VAKARAIS

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, į krautuves 

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

H patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dieną 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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 Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija 
... .L . .v. . . .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. I

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY
PUBLIC

TELEPHONE
STAGG 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISN WOT AS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.




