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KRISLAI
Negirdėta Pasaka.

Ne Traukiasi, bet Nešdinasi. 
Vyrams Baisi Skriauda. 
Didžioji Kriminalystė.

Rašo A. BIMBA

Nesakysiu, kad labai malo
nu katalikų spaudos redakto
rius mokinti žmoniškumo ir 
padorumo. Bet reikia. Jiems, 
atrodo, labai sunku sugyventi 
su tiesa. Dažnai žmogus net 
pamanai: Nejaugi visai nega
lima poterius suderinti su tie
sa ?

Pavyzdžiui, Bostono švento 
Juozapo gazietos redaktorius 
sako:

“Jie (tai yra, komunistai) 
sako, jog Lietuva turi priklau
syti Sovietų Sąjungai. Komu
nistai gerai žino, kad Sovietų 
Sąjunga jokios teisės prie Lie
tuvos neturi...”

Bet aš kaip gyvas esu, nesu 
girdėjęs, kad kuris nors ko
munistas sakytų: Lietuva turi 
priklausyti Sovietų Sąjungai. 
Komunistai 
Tai yra 
ir teisė

visuomet sako:
Lietuvos žmonių valia 
pasirinkti, ką jie nori

žmonės 1940 metaisTie 
laisvai ir demokratiškai nusi
tarė įstoti į socialistinių tau
tų šeimą, kuri vadinasi Sovie
tų Sąjunga.

Sovietų Sąjungos konstituci
ja sako, kad bile kuri tarybi
nė respublika gali laisvai iš
stoti, jeigu jos žmonės to pa
norėtų.

Tai tokie yra faktai ir to
kia yra tiesa. Pasirodo, kad 
viskas, ką komunistai daro, tai 
pripažįsta Lietuvos žmonių pa
reikštą valią.

Gi broliai iš katalikų spau
dos redakcijų užsipyrusiai no
ri tą Lietuvos žmonių valią ir 
teisę paneigti. By hook or 
crook jie nori tiems žmonėms 
užkarti savo valią.

strategai, 
trumpinti 

keliuose

Vėl komercinėje spaudoje
(Tąsa 5-me pusi.)

Dabar apie Sovietų Sąjun
gos teisę prie Lietuvos, žino
ma, kad jinai turi prie Lietu
vos tik tokią teisę, kokią turi 
prie Ukrainos, Baltgudijos, 
Rusijos, ir dar keliolikos kitų 
respublikų. Tik tokią teisę, kad 
jos visos sudaro Sovietų Sąjun
gą. i .

Iš viso šis klausimas yra 
juokingas. Juokinga būtų, jei
gu kas nors sakytų: Jungti
nės Valstijos neturi jokios tei
sės prie New York, Massa
chusetts, arba Pennsylvanijos.

“Vokiečių karo 
matyt, yra nutarę 
susisiekimo linijas 
frontuose,” sako vienas lietu
viškas galvočius.

Todėl, girdi, jie rengiasi 
“paaukoti Italiją,” todėl jie 
“traukiasi Rusijos fronte.”

Betgi taip nėra. Jie laikosi 
įsikibę Italijos.

Jie nesitraukia Rusijos fron
te, bet yra mušami ir grūda
mi atgal.

Naciai geruoju dar nėra ati
davę nei vienos pėdos. Ryti
niame fronte jiems kailį peria 
Raudonoji Armija.

Klaidinga ir pavojinga iliu
zija, kad naciai geruoju kur 
nors traukiasi, kad geruoju ką 
nors atiduoda, kad geruoju,1 
pagaliau, pasiduos.

Kai ženotą vyrą paima ar
mijom tai jo žmonelė gauna 
geroką pašalpą. Bet kai že- 
nota moteriškė įstoja į WAAC, 
tai vargšas jos vyras negauna 
nei cento, nors ir kažin kaip 
jam to cento reikėtų.

Tokios moteriškės vaikas, 
sesuo, motina, net ir brolis, 
reikalui esant, gali gauti iš 
valdžios pašalpą, bet jokiu bū
du ne jos vyras!

Smarkiai nusivils tie vyrai, 
kurie savo žmoneles išlydėjo į 
WAAC, tikėdamiesi patekti 
ant loskavos duonos. Vargšai 
turės duoną užsidirbti.
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SOVIETU CHARKOVO PRIEMIESČIUOSE
Hitlerininkai Buriasi 

Šiaur. Italijoj

Berne. — Vokiečiai siun
čia vis daugiau savo ka
riuomenės į šiaurinę Itali
ją. Ir New Yorko Times 
korespondentas iš Šveicari
jos telefonavo, kad jeigu 
tik italų valdžia parodytų 
palinkimo pasiduot 
ninkams, tai, girdi, 
čiai tuojaus pultųsi 
visą Italiją.

Badoglio Manevruoja 
Prieš Taikos Reika

laujančius Italus
Berne. — Italijos Badog

lio valdžia atšaukė karinį 
įsakymą darbininkam dirb
ti po 12 valandų kasdien 
per visas dienas savaitėje 
ir paskelbė, jog nuo šiol bus 
dirbama tik po 8 valandas 
per šešias dienas, nesuma
žinant darbininkam algų. 
Romos radijas pusiau ofi
cialiai sakė, kad šis darbo 
valandų pertvarkymas tai 
esą tik pirmas žingsnis iš 
karo į taikos ekonomiją I- 
talijoje.

Suprantama, jog diktato
riška Badoglio valdžia, 
trumpindama darbo laiką, 
stengiasi užgerinti darbi
ninkų minias, reikalaujan
čias taikos tuojau.

Italų prekybos ministeri
ja paskelbė, kad ji laikinai 
sustabdo maisto ir karo 
medžiagų siuntimus Vokie
tijai, taipgi neva taikos su
metimais.

Politiniai stebėtojai, 
čiaus, nurodo, jog per 
kutinius tris mėnesius 
kiečiai beveik nustojo 
bent Italijai anglį, o visais 
galimais keliais grūdo savo 
kariuomenę ir pabūklus į 
pietinę Italiją. Taigi Roma, 
turbūt, todėl nesiunčia na
ciams maisto ir karinių me
džiagų, kad negauna ang
lies iš Vokietijos.

O Šveicarijon ateiną pra
nešimai iš Berlyno, Romos 
ir Milano tvirtina, kad, esą, 
pagerėję santykiai tarp Ita
lijos ir Vokietijos.

ta- 
pas- 
vo- 
ga-

Churchillas Gal ir Vėl 
Skris Maskvon

London, rugp. 12.— Eina 
gandai, kad Anglijos mini- 
steris pirmininkas Chur- 
chillas, po dabartinių pasi
tarimų su prez. Roosėveltu, 
gal vėl skris Maskvon pa- 
s varsty t su premjeru Sta
linu karinius ir pokarinius 
reikalus.

London. — Sovietų par
tizanai Volynės srityje per 
10 dienų suardė 20 karinių 
vokiečių traukinių ir 195 
trokus.

talki- 
vokie- 
užimti

V
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da-

spėja, 
greitu

kad raudonarmiečiai
Char-

Amerikiečiai dar Kitur 
Išsikėlė Krantan į 

Šiaurinę Siciliją
šiaur. Afrika, rugp. 12. 

—Amerikiečių kariuomenė, 
po priedanga savo karinių 
laivų ugnies, išsikėlė kran- 
tan jau ir į rytus nuo 
d’Orlando Iškyšulio, šiauri
niame Sicilijos pajūryje, 40 
mylių į vakarus nuo Messi- 
nos. O Messina stovi pa
čiame rytiniai - šiaurinia
me Sicilijos kampe tik už 
poros mylių per vandens 
ruožtą nuo pietinės Itali
jos.

Pirm trijų dienų ameri
kiečiai iš karinių savo val
čių netikėtai priešams išli
po krantan į šiaurių rytus 
nuo San Agatos, tame pa
jūryje, ir suėmė pusantro 
tūkstančio vokiečių ir ita
lų.

Kiti Jungtinių Valstijų jantį Sicilijos kampą.

STALINAS TAReST SU 
JUNGT. VALSTIJŲ IR ANGLŲ 

AMBASADORIAIS
London. — Kai prez. 

Rooseveltas ruošėsi vykti 
Kanadon į pasitarimus su 
atskridusiu Anglijos minis- 
teriu pirmininku Churchil- 
lu, premjeras Stalinas Ma
skvoje priėmė atsilankiu
sius pas jį Amerikos ir An
glijos ambasadorius. Stali
no pasikalbėjimuose su 
šiais ambasadoriais dalyva
vo ir Sovietų užsienių rei
kalų komisaras Viačeslavas 
Molotovas.
Kas Valanda Stalinui Duo

damos žinios
Yorkshire Post, Anglijos 

užsienio ministerio A. Ede
no laikraštis, pranešė, jog 
beveik kas valanda yra 
duodama Stalinui praneši
mai apie būsimus pasitari
mus tarp Churchillo ir 
Roosevelto.

Lietuviški Raudonosios Armijos 
Junginiai Didvyriškai Kovoja, 

Kaip kad Liudija Sovietai
Washington. — Čia lei

džiamas Sovietų Žinių Bul- 
letinas išspausdino šitokį 
pranešimą iš Maskvos apie 
didvyriškus lietuvių Rau
donosios Armijos dalinių 
žygius:

Desperatiškose kautynėse 
linkui Oriolo - Kursko dau
gelis lietuvių kovūnų iš lie
tuviškų Raudonosios Armi
jos junginių atsižymėjo 
nuožmiuose mūšiuose. Vie
name lietuvių ginamame 
sektoriuje kautynės tęsėsi 
keturias dienas, bėt vokie
čiams nė kiek nepavyko. 

kariuomenės junginiai, 
bar grumdamiesi pirmyn 
nuo Cesaro, pasiekė punk
tus tik už trijų mylių nuo 
Randazzo, vieškelių mazgo 
į šiaurius nuo Etnos, ir a- 
merikiečių artilerija jau 
bombarduoja tą miestą.

Anglų kariuomenė, žy
giuodama pirmyn, rytiniu 
Sicilijos pajūriu, užėmė 
Zaffrana ir Prajola kai
mus.

Hitlerininkai desperatiš
kai ginasi ir jų artilerija ir 
mortiros iš kalnų ir vynuo
gynų smarkiai apšaudo tal
kininkų pozicijas. Nežiūrint 
to, amerikiečiai, anglai ir 
kanadiečiai grumiasi vis 
pirmyn, blokšdami vokie
čius ir italus į vis šiaurė-

Karo Našta Sulaiko Stali
ną nuo Pasitarimo su Roo- 

seveltu ir Churchillu
Lordo Beaverbrooko laik

raštis Evening Standard, 
kaip ir Londonas abelnai, 
apgailestauja, kad Stalinas 
nedalyvaus ir šiame šešta
me prez. Roosevelto pasi
tarime su premjeru Chur
chillu. Kartų Evening Stan
dard pastebi, kad “ant sti
prių premjero Stalino pečių 
gula didžiausia dabartinės 
kovos našta.” «

Įvairūs Londono politikai 
taipgi ima dėmesin faktą, 
jog maršalas Stalinas as
meniškais patvarkymais 
vadovauja Raudonosios Ar
mijos žygiams ir dėl tos 
priežasties nenori vykti už
sienin.

Vieną kartą priešai metė 
šimtą vokiečių su automa
tiniais šautuvais prieš fron
to dalį, kurią gynė kulka- 
svaidininkas Petrauskas. 
Mirtinąja ugnim iš savo 
kulkasvaidžio Petrauskas 
nukirto kelis tuzinus hit
lerininkų. Tada trys vokie
čiai mėgino prišliaužt prie 
Petrausko pozicijos, bet šis 
kulkasvaidininkas nudėjo 
juos rankine granata. Nors 
ir sužeistas, jis atsisakė pa
sitraukt nuo savo kulka
svaidžio, iki atvyko kiti 
raudonarmiečiai jam pa-

< ,

Milionai Lapelių 
Prieš Badoglio

Berne. — Žinios iš Itali
jos praneša, kad visame ta
me krašte pasklido milionai 
lapelių prieš dabartinę Ba
doglio valdžią ir su taikos 
reikalavimais. Vienoje lape
lio pusėje atspausdinta Ba
doglio paveikslas, o antro
je pusėje — Mussolinio ir 
pastatyta klausimas: “Koks 
gi skirtumas tarp vieno ir 
kito?” i-

Tūkstančiai Vokiečiu 
Jau Pabėgo iš Sici

lijos į Italiją
London, rugp. 12. — Reu

ters, anglų žinių agentūra, 
pranešė, jog paskutinėmis 
dienomis tūkstančiai vokie
čių paspruko motorinėmis 
valtimis bei laivais iš šiau- 
riniai-rytinio Sicilijos salos 
kampo, per Messinos Są-' 
šiaurį/ į pietinį Italiją.

Bėgančius nacius priden
gė pakrantinės jų kanuolės 
ir lėktuvai nuo atakų iš 
talkininkų pusės. Skaičiuo
jama, jog dabar po kelis 
tūkstančius hitlerininkų 
per dieną ištrūksta iš Sici
lijos į Italiją.

Japonijos radijas sakė, 
kad Amerikos lakūnai bom
bardavo šiaurines japonų, 
Kurilų salas.

galbon ir vokiečių ataka ta
po sudaužyta.

Vieną lietuvių ginamą 
sbktorių atakavo 10 vokie
čių tankų. Prieštankiniai 
šauliai Gudaitis, Pileckis, 
Gervickas ir Botvinikas pa
degė aštuonis priešų tan
kus, o tarp jų ir du Tig
rus, didžiuosius nacių tan
kus. Pats Gudaitis sužalojo 
tris priešų tankus; paskui 
jis nušovė keturis vokie
čius,-iššokusius iš savo tan
kų.

Kitame sektoriuje vokie
čių minos susprogdino te
lefonų linijas. Lietuviai rau
donarmiečiai Mula, Povilai
tis ir Cirlinskas pašoko dar
ban ir, nepaisant audringos 
priešų ugnies, pataisė tas 
susisiekimo linijas.

Signalininkai Mickinis ir 
Gobšys sergėjo komandos 
punktą ir juos apsupo vo
kiečiai su automatiniais 
šautuvais. Šiedu narsuoliai 
signalininkai, veik darni 
rankinėmis granatomis ir 
automatiniais šautuvais, per 
pusę valandos kovėsi prieš 
didelę vokiečių grupę. At
vykę jiem pagalbon kiti 
raudonarmiečiai rado su
žeistus Mickinį ir Gobšį, 
bet vis tebekovojančius, o 
skaičius užmuštuvokiečių 
tik per 20 iki 30 jardų liu
dijo, kaip ryžtingai kovojo 
šiedu signalininkai.

Raudonoji Armija Perkirto 
Svarbiausią Hitlerininkų 

Pasitraukimui (Geležinkelį
London, rugp. 12. —Rau

donoji Armija atėmė iš vo
kiečių gyvenamas vietoves 
Russkije Tiški ir čerkasski- 
je Tiški, tik už septynių 
mylių ir pusės į šiaurių ry
tus nuo Charkovo, kaip o- 
ficialiai pranešta iš Mas
kvos. O neoficialiai teigia
ma, 
jau įsiveržę į paties 
kovo priemiesčius.

Londono radijas 
kad Charkovas visai
laiku būsiąs atvaduotas nuo 
nacių.

Rusai išvijo hitlerininkus 
iš Achtyrkos, priešų tvirtu
mos, 62 mylios į šiaurva
karius nuo Charkovo. Ach- 
tyrka yra stotis geležinke
lio einančio į Poltavą. Tuo 
pačiu laiku sovietiniai ko- 
vūnai užėmė Koyiagif ir 
Vodianaja miestus su gele
žinkelio stotimis, perkirs
dami vokiečių naudotą ge
ležinkelį, einantį iš Char
kovo į Poltavą, kitą labai 
svarbų karinį nacių centrą, 
77 mylios į pietų vakarus 
nuo Charkovo.

Netekus vokiečiams Ko- 
viagi, 29 mylios į vakarus 
nuo Charkovo, hitlerinin
kams telieka jau tik viena 
geležinkelio linija pabėgi
mui iš Charkovo į pietus, 
pro Merefą geležinklio sto
tį. O raudonieji lakūnai da
bar atkakliai pleškina ir šį 
paskutinį nacių geležinkelio 
punktą toje apylinkėje.

Atkariaudami nuo priešų 
Krasnokutską ir Parcho- 
movką, 42 mylios į šiaurių

Talkininkai Jau Turi 
Laivų Perviršius

rei-

London, rugp. 12. — Dar 
pirmą kartą nuo karo pra
džios talkininkai pasiekė to, 
kad jau turi daugiau preki
nių laivų, negu būtinai 
kia.

Į šį laivų, perviršį 
žiūrima, kaip į ženklą, 
anglai ir amerikiečiai 
turi gana priemonių daug- 
meniškam įsiveržimui į Eu
ropos žemyną prieš nacius.

yra 
kad 
jau

Ašies Pasaka Apie Stalino 
Dalyvavimą Roosevelto-
Churchillo Pasitarime
Vichy Francijos radijas, 

fašistinės Ašies propagan
dos įrankis, pasakojo, būk 
pranešama iš Turkijos, kad 
Stalinas, esą, nusprendęs 
dalyvauti pasikalbėjimuose 
tarp prez. Roosevelto ir 
anglų premjero Churchillo. 
—- Bet tai yra nepatikimas 
priešų skelbimas. ; 

rytus nuo Poltavos, raudon
armiečiai prasigrūmė toliau 
j vakarus nuo linijos, kurią 
jie buvo pasiekę per savo 
žieminį ofensyvą.

Įvairiose Charkovo fron
to dalyse Sovietų kariuo
menė nužygiavo dar iki 12 
mylių pirmyn ir išlaisvino 
nuo vokiečių daugiau kaip 
50 miestų, miestelių ir kai
mų. Be kitko, per dieną ta
po atgriebta nuo nacių de
šimtys tūkstančių akrų lau
kų su baigiančiais nokti 
kviečiais.
BRIANSKO FRONTAS
Briansko fronte, į šiau

rius nuo Charkovo, sovie
tiniai kovūnai per dieną pa- 
sigrūmė dar iki šešių my
lių pirmyn ir užėmė dau
giau kaip 70 kaimų, mies
telių ir miestų, tame skai
čiuje stambų miestą Alek-, 
sejevką, 11 mylių j rytus 
nuo Karačevo, geležinkelio 
stoties, 36 mylios į rytus 
nuo Briansko, didžiosios 
karinės nacių bazės ir gele
žinkelių mazgo. Vien dvie
jose Briansko fronto daly- ’ 
se raudonarmiečiai užmu
šė 3,200 priešų ir išlaisvi
no 5,000 rusų, kuriuos hit
lerininkai buvo suėmę išva
ryt į vokiečių vergiją.

Sovietų Lakūnų žygiai
Sovietų lėktuvai smigikai 

Štormovikai, skrisdami taip 
žemai, kad siekė javų var
pas, ištaškė didelį skaičių 
vokiečių tankų, šarvuotų 
automobilių ir traukinių 
srityse Merefos, Diepropet- 

(Tąsa 5-me pusi.)
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Milionai Vokiečių 
Pabėgo iš Miestų

■»
9

London, rugp. 12. —Skai
čiuojama, kad jau 4,000,- 
000 vokiečių išsikraustė iš 
Berlyno ir kitų šiaurinių ir 
centralinių Vokietijos did
miesčių į Prūsus bei kai
mus Vokietijos gilumoje. 
Jie bijo, kad talkininkai ir 
tuos miestus taip supleš
kins, kaip Hamburgą.

■1

Amerikos Lakūnai Ata 
• kavo Vokietiją

bombardavo Bonn 
karinių fabrikų 

vakarinėje Vokieti-

London, rugp. 12. —Ame
rikos bombanešiai dienos 
laiku 
miestą, 
centrą, 
joje.

v y

šiaur. Afrika. — Ameri
kos bombanešiai atakavo 
Terni, geležinkelių mazgą 
vidurinėje Italijoje.
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Rinkimai, Laimėjimai ir Demo
kratinės Teisės

Meksikoje vienam distrikte žmonės iš
rinko į šalies parlamentą Meksikos Ko
munistų Partijos sekretorių Dionisio 
Encina. Jis gavo 30 tūkstančių balsų. 
Bet Meksikos Konstitucija sako, kad 

‘parlamento komisija išrinktąjį turi už- 
girti, arba jis negali užimti vietos. Aiš
ku, kad reakcinis elementas nenori En- 
ęiną įsileisti.

To distrikto valstiečiai pasipiktino. Čia 
aiškiai paneigiamos jų demokratinės tei
sės. Tai pirmas žingsnis į fašizmą. Todėl 
penki šimtai valstiečių iš La Laguna dis
trikto sunkvežimiais devynius šimtus 
mylių važiavo pas prezidentą Camacho 
pareikalauti, kad jis panaudotų savo ga
lią apgynimui žmonių demokratinių tei
sių. Camacho prižadėjo prižiūrėti, kad 
“teisybė būtų pagerbta.”

Kanadoje, Montrealo distrikte Cartier 
rinkimus į Kanados parlamentą laimėjo 
komunistas Frederick Rose. Jis supliekė 
kitus tris kandidatus.

Bet čia demokratinės žmonių teisės 
neigiamos, nes Rose turėjo kandidatuoti 
ant Labor-Progressive tikieto. Mat, Ka
nados Komunistų Partija yra. nelegališ- 
ka, įstatymų uždrausta. Žmonės nori 
Komunistų Partijos ir balsuoja už jos 
vadus į valdvietes, bet vyriausybė ne
leidžia tai partijai legališkai ir demokra
tiškai savo vardu statyti kandidatus.

Demokratinės šalys turi išmokt elgtis 
tikrai demokratiškai. Tokios kontradik- 
cijos, kaip Meksikoje ir Kanadoje, prieš
tarauja tam demokratizmui, už kurį 
šiandien pasaulis aukoja milijonus gy
vybių.

Svajojo Apie Imperiją, Prakišo 
Viską

Italija galėjusi stovėti nuošaliai šiame 
kare. Jos niekas nekliudė ir neužpuo
lė.

Tą pripažinęs pats Massolinis laikraš
čio “Corriere del Ticino” koresponden
tui šešios savaitės prieš savo nelaimę ir 
išvirtimą iš diktatoriaus sosto.

Jis išsireiškęs sekamai:*
“Kaipo neutrališka šalis, Italija būtų 

galėjus laimėti didelių finansinių ir pre
kybinių parankumų. Bet Italija manė, 
kad didelės tautos garbė nesuderinama 
su medžiaginiu pasipelnymu. Jinai jau 
buvo paskelbus savo svarbiausias teises 
ir sudėjo prieš pasaulio sąmonę savo 
problemas dėl ekspansijos, dėl žaliadaik- 
čių, dėl darbo ir gamybos. Pasilikimas 
neutrališka, pasiremiant piniginiu pasi
pelnymu, būtų buvęs visiškas atsižadėji
mas amžinojo tikslo. Štai kodėl mes taip 
energingai stojome į mūšį.”

Stojo ir prakišo—prakišo ne tik tą 
“amžinąjį tikslą*’, bet ir tai, ką turėjo 
ir valdė per ilgus metus. Italijos fašis
tiniai kriminalistai Mussolinio vadovybė
je svajojo apie visą Afriką, apie Balka
nus, aapie viešpatavimą Viduržemio jū-

roję. įtraukė kraštą į pražūtingą kąrą. 
Šiandien jaunų italų kapais nusodinti 
visi Afrikos laukai, juodmarškiniai fa
šistai ujami ir neapkenčiami, patsai 
Musolinis bę galios, laukia didžiojo 
Jungtinių Tautų teismo, kaipo krimina
listas.

Taip sudužo tos plėšikiškos fašistų 
svajonės, taip istorija pasityčiojo iš nau
josios romėnų imperijos statytojų.

Kas Beliko iš Charkovo?
Garsusis Tarybinės Ukrainos miestas 

Charkovas vėl pradėjo garsiai skambėti 
žiniose ir pranešimuose iš rytinio fron
to. Jis apsupamas, jo laukiama paten
kant į Raudonosios Armijos rankas bile 
dieną. Naciai mušami ir triuškinami iš 
trijų pusių.

Charkovas prieš karą buvo didelis 
Sovietų Sąjungos industrinis centras. 
Jis dažnai būdavo lyginamas prie mūsų 
Pittsburgho. Bet tai ■ buvo prieš karą. 
Dabar garsusis Charkovas guli griuvė
siuose. The New York Times korespon
dentas Werth paduoda sekamų davinių 
apie to miesto likimą, šis koresponden
tas Charkovą aplankė pereitą vasarį, 
kuomet naciai buvo išgrūsti iš miesto. 
Jis rado mažiausia pusę visų pastatų su
griauta. Paskui naciai sugrįžo ir su
grįždami miestą vėl begaileštingai bom
bardavo. Gi dabar, kai jie vėl grūdami 
laukan, sako Werth, veikiausia nebepa
liks sveiko nei vieno pastato.

Prieš kąrą Charkovas turėjo 900,000 
gyventojų. Kai 1941 metais naciai įsi
veržė į Charkovą, ten dar rado 600,000 
gyvetojų. Kiti buvo pasitraukę Sovietų 
Sąjungos gilumom Iš tų 600 tūkstan
čių beveik pusė išnyko per 18 mėnesių 
okupaciją: naciai išskerdė tarpe 40,000 
ir 50,000 žydų; 110,000 tapo išdeportuota 
Vokietijon katorginiams darbams; 100,- 
000 pabėgo į apylinkinius miestus bei 
kaimus; 100,000 mirė nuo bado ir ligų!

Taigi, šiandien Charkove besiranda 
nedidelė saujalė jo senųjų gyventojų.

Charchillo - Roosevelto
Konferencija

Anglijos premjeras Churchillas pasida
rė gana dažnus Amerikai svečias. Dabar 
jis vėl randasi Kanadoje, p gal jau 
Washingtone. Kaip ten nebūtų, jis čio
nai neatskrido tik svečiuotis. Su juomi 
pribuvo skaitlingas štabas karo ir lai
vyno ekspertų.

Vėl bus pasitarimai tarpe Anglijos 
premjero ir mūsų prezidento ir jų šta
bų. Tai jau bus šeštoji Churchillo-Roose- 
velto konferencija nuo karo pradžios. 
Kaip anose visose, taip šioje nedalyvaus 
nei Sovietų Sąjungos, nei Chinijos atsto
vai. Vėl bus grynai anglų-amerikiečjų 
konferencija. Aišku, kad tam tikros la
bai rimtos priežastys trukdo kitų dvie
jų talkininkių dalyvavimui, nors, žino
ma, abi jos yra pilnai informuotos apie 
tokių konferencijų darbus.

Taipgi aišku, kad mes, paprastieji 
žmonės, nežinome ir nežinosime, kas^ 
šioje konferencijoj bus apsvarstyta ir 
nutarta. Žinosime tik tiek, kiek josios 
dalyviai matys reikalą viešai visam svie
tui paskelbti. O tai ne kažin kiek. Iš- 
tiesų, labai mažai. Bet reikia tikėtis, kad 
ši konferencija aptars visą eilę labai 
svarbių dalykų, surištų su karo eiga 
ir būsima taika. Taipgi galima laukti 
po šios konferencijos svarbių ir naujų 
žygių iš Anglijos ir Amerikos pusės įvai
riuose karo frontuose.

Po penktosios konferencijos turėjome 
įsiveržimą Sicilijoj Po šeštosios turėtų 
būti atidarymas antro fronto Europoje 
prieš Vokietiją. Raudonosios Armijos 
ofensyvas suteikia Amerikai ir Anglijai 
didžiąją progą pulti Vokietiją iš vakarų 
ir dar šiemet apsidirbti su Ašimi.

Parama Dienraščiui
Pažangioji Amerikos lie

tuvių visuomenė gražiai su
pranta dienraščio Laisvės 
svarbą. Kai fašistuojautieji 
lietuviški elementai sukurs
tė kitataučius užvesti bilą 
prieš Laisvę, demokratiniai 
nusiteikę žmonės stojosi 
apginti savo dienraštį.

Tie visi sutvėrimai,z kurie 
po pereito karo puolėsi or
ganizuoti bendroves ir 
tuom būdu išviliojo iš leng
vatikių žmonių daugybę pi
nigų, tą patį darytų ir da
bar. Bet dienraštis Laisvė 
visuomet tiems elementams 
degina akis, iškeldamas jų 
nešvarius darbus. Todėl jie 
užvedė bylą prieš Laisvę, 
kad ją užsmaugti ir kad 
vėl vienokiais ,’ar kitokiais 
skymais vilioti iš žmonių 
pinigus.

Demokratiniai vadu o jau
tiesi Amerikos lietuviai 
dienraštį Laisvę skaito, my
li ir remia. Nes Laisvė yra 
amerikoniškas dienraštis 
lietuvių kalboje. Laisvė mo
kina savo skaitytojus su
prast, kad Amerika yra mū
sų nauja tėvynė. Mes turim 
savo naują tėvynę suprasti 
ir ją mylėti. Laisvė perspė
jo lietuvius po pereito karo 
nepasiduoti saldžialiežu
viams suvilioti grįžti į Liė- 
tuvą, perspėjo netikėti jų 
išmislytais ten gyvenimo 
rojais. Nes jie varė agita
ciją už grįžimą į Lietuvą 
tikslu pasipinigauti iš leng
vatikių žmonių.

Jie sudarė tinklus apga
vimams. Vieni zujo organi
zuodami pirkti korporacijų 
šėrus dar Amerikoje esant, 
o kiti gatavai pasiruošę lau
kė Lietuvos pusėje, taipgi 
turtus siūlydami ir kauly
dami įdėlių’ į’v korporacijas 
arba nurodydami pirkti ū- 
kius. Tais būdais skusdami 
žmones, daugelis žulikų 
pralobo Amerikoje. Tie bu
vo ir yra Smetonos fašiz
mo sekėjai. Jie demokrati
jos nekenčia. Prie demokra
tinės santvarkos ir biednas 
nuskriaustas žmogus gali 
jieškoti teisybės. O prie fa
šistinės tvarkos, kaip buvo 
Smetonos priespaudai vieš
pataujant Lietuvoje, bied- 
nam visur uždarytos durys.

Katalikų, tautininkų ir 
socialistų laikraščiai rėmė 
apgavingų korporacijų or
ganizatorius, dėjo jų skel
bimus, padėjo apsukti žmo
nes. Gi Laisvė kovojo prieš 
tas suktybes. Tai todėl da
bar fašistiniai elementai y- 
ra užvedę bylą prieš Lais
vę. Nes Laisvė stovi sker
sai kelio jų skymams.

Tačiau teisybę mylinti

žmonės Laisvę brangina, 
gina ją nuo užpuolikų ir jie 
apgins. Prašome pasiskai-
tyti, ką rašo Laisvės pnete- 
liai.

Draugė Apšegiene iš Au
burn, Me., rašo: “Čia įde
du $14. Užsimokame Lais
vės prenumeratą už 2 me
tu $13 ir aukojame $1 Lais
vės bylos fondui.”

Draugė Gaškauskienė iš 
Huntington, N. Y., rašo: 
“Šiuomi grąžinu visus Lais
vės pikniko bilietus. Mano 
žmogus buvo piknike, bet 
skubindamasis suspėti ant 
traukinio, užmiršo pasiim
ti tikietus... Vieną dolerį 
aukojame Laisvės apsigyni
mui nuo užpuolikų.”

Ant blankų surinkta: 
Cleveland, Ohio.

Po $5: LDS. 55 kp., J. N. 
Simans, B. Kirstukas, S. K. 
Mazan, $3. Po $2: S. Kaze- 
lonis, P. Boiko, P. Urbonas. 
Po $1: Anna Rubienė, Z. 
Seimon, S. Jozula, J. Kalas, 
P. Kurulis, D. Petrauskas, 
J. Žebrauskas, Gi Palton, D. 
Lesnikauski, J. Žemaitis. 
Po 50c: P. Rochgers,' K. 
Lapinskas. Viso $36. Pri
siuntė S. K. Mazan.

Garwood, N. J.
Charles Ruck, $7.
M. Burkauskienė, $2. Po 

$1: V. K. Sheralis, A. Po
ciūnas, A. Saulėnas, J. Za- 
greckas, C. Andrūnas, S. 
Liutkus, B. Barkauskas, K. 
Pociūnas, F. Savičius, Chas. 
.Simon, M. Gražulienė, P. 
Taras, S. Baltutis, D. Krū
tis, Pranas Saulis, M. Ru- 
džonis, B. Makutėnienė. Vi
so $26. Prisiuntė, V K. 
Sheralis. ' i . V '

Daugiaus aukų gavome 
nuo:

Dr. A. Petriką, Brooklyn, 
N. Y., $5. '
Po $1: M. Stakoff, Brook

lyn, N. Y., George Ware- 
son, Brooklyn, N. Y., Elz
bieta Kasparienė, Port 
Washington, N. Y., Peter 
Babarskas.

Širdingai ačiuojame už 
gražią paramą dienraščiui.

Laisvės Administracija

Sako, Pripažins Francūzų 
Komitetą

Alžyras. — Čionai patir
ta, kad' talkininkai paga
liau nusitarė pripažinti 
Francūzų Komitetą Tauti
niam Franci jos Išlaisvini- 
nimui. Komitetą vadovauja 
gen. de Gaulle ir gen. Gi- 
raud.

Reikia Amerikos Lietu* 
viy Suvažiavimo

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kuopoje laikytame 

susirinkime rugpjūčio 4 d., at
likus kuopos reikalus, likos pa
keltas klausimas kas link Lais
vės editorial©, tilpusi© pirmam 
puslapy j liepos 29 d.

Minėtas editorialas skirtas 
visų lietuvių apsvarstymui — 
reikale lietuvių suvažiavimo, ir 
taipgi apsvarstymui teikimo 
pagelbos vokiškų barbarų nu
skriaustiems lietuviams.

Visapusiškai apkalbėję minė
to editorial© iškeltus klausi- rizmą,

mus, nariai priėjo prie bendro 
supratimo, kad neužilgo bus 
išmušti iš Lietuvos rudieji žvė
rys—vokiški fašistai ir kad rei
kalinga jau dabar išdirbti pla
nai organizuptu būdu teikt vi
sokią pagelbą nuskriaustiems 
lietuviams. O tam būtinai rei
kalingas lietuvių suvažiavimas.

Būtų gerai, kad .kiekviena 
lietuvių draugystė tuojaus šį 
klausimą apsvarstytų ir per 
spaudą pasisakytų savo nuomo
nę tokio suvažiavimo reikale.

Aišku, kad Grigaičio ir Ko. 
šaukiamą konferencija į 
Pittsbūrghą nėra tam, kad pa
dėjus karą laimėti prieš hitlę- 

neigi tam, kad padėjus 
•> • • • i

Lietuvos liaudžiai, nUteriotai 
hitlerininkų. Tie ponai šaukia 
tą konferenciją^ kad niekinti 
Amerikos talkininkę, Sovietų 
Sąjungą, kad jieškoti naujų 
kelių, kaip pavergti Lietuvos 
žmones. Pirmiau jie dėjo viltį 
ant Hitlerio, bet dabar mato, 
kad naciai karą pralaimės.

Tiktai Lietuvos liaudžiai gali 
padėti-tik nuoširdūs Amerikos 
lietuviai, kurie nuo pirmųjų 
Hitlerio užpuolimo ant Lietu
vos dienų susirūpino lietuvių 
gelbėjimo reikalais. Ir sėkmin
gus planus-4ąli nutiesti tik lie
tuvių oi^anizacijų suvažiavi
mas. P. Janiūnas,

LDS 26 kp. Sekretorius.,
/

■lih" * . ■

Jūrininkų unijos Seafaring Women’s Committee na
rės—Ella Koo, Ruth Hartz, Harriet Whitener, Terry 
Riggs Pebman ir Mary Hanisco. Jos demonstruoja, ką 
išmoko unijos užlaikomoj mokykloj. Jos reikalauja, kad 
moterims būtų leista tarnauti ant prekybinių laivų už 
jūrininkes.

MAIN1ERIAl, PAS JUS ATVYKSTA 
SMETONA-LIETUVOS PRIEŠAS!

Sekmadienj, rugpjūčio 15 į 
Shenandoah lietuvių apylinkę 
atvyksta Lietuvos liaudies di
džiausias priešas Antanas Sme
tona. Jo pasekėjai ruošiasi pa
statyti jį kalbėti Lietuvių Die
noje.

Jeigu tatai įvyks, tai bus 
didžiausia gėda lietuviams mai- 
nieriams. Dabar, kąda mūsų 
sūnai kraują lieja kovoj prieš 
Hitlerį ir jo gengę; dabar, ka
da mūsų sūnai galvas’deda, tai 
į mūsų apylinkę atvyksta An
tanas Smetona, tas, kuris per 
14-ką metų kankino Lietuvos 
liaudį, tas, kuris* šaudė Lietu
vos žmones, tas žmogus, kuris 
Lietuvoj užsitarnavo “kruvino-

vo su Hitleriu ir kvietė nacius 
į Lietuvą, ką pripažino patsai 
budelis Hitleris.

Ir kada Lietuvos liaudis, 
(birželio 15 dieną, 1940 metais, 
pasiremiant ant darbininkiškos 
ir dabar už mūsų visų laisvę 

I kraują liejančios Raudonosios 
Armijos, nuvertė Smetonos fa
šistų režimą, tai tada Smetona 
su saviškiais pabėgo pas Hitle
rį. Iš ten jis atvyko į Jungti
nes Valstijas ir čia kursto lie
tuvius prie Amerikos talkinin
kę — Sovietų Sąjungą, prieš 
Lietuvos tarybinę vyriausybę, 
kursto vienus prieš kitus ir to-

jo Smetonos vardą,” kuris nuo 
Lietuvos žmonių pabėgo pas 
Hitlerį į Berlyną ir iš ten at
vykęs Amerikon kursto lietu
vius vienus prieš kitus!

Antanas Smetona su fašistų 
šaika ginklų pagelba nuvertė 
Lietuvos liaudies išrinktą vy
riausybę su Dr. K. Grinium 
priešakyj. Tatai jis padarė 
.naktį prieš 17 d. gruodžio, 
1926 metais. Tuojau areštavo 
šimtus Lietuvos geriausių sūnų 
ir dukterų. Už kelių dienų su
šaudė keturis Lietuvos sūnus— 
Kuzį Požėlą, Kazį Giedrį, Juo
zą Greifenbergerį ir Rapolą 
čiornį.

Po to Smetona per 14 metų 
Mussolinio būdais viešpatavo 
Lietuvoj. Jo vyriausybė šaudė 
streikierius. Jo vyriausybė 
šaudė Suvalkijoj valstiečius. Jo 
fašistinė valdžia uždarė visas 
partijas, įskaitant net katalikų 
partiją. Jo fašistai uždraudė 
visokias liaudies organizacijas.

Smetona ir jo fašistai per il
gą laiką suokalbiavo su lenkų 
ponais, kad Lietuvą prijungus 
prie Lenkijos. Jam viešpatau
jant Lietuva neteko Vilniaus. 
Smetona nei žodelio protesto 
nepasakęs atidavė Hitleriui 
Klaipėdą. Smetona suokalbia-

Paveikslas parodo Romos geležinkelio kiemą San Lorenzo, kuomet Amerikos 
lakūnai nuskrido ir bombardavo. Paveikslas aiškiai parodo dūmus ir gaisrus.

. kiu savo pasielgimu 
mūsų karo laimėjimui!

kenkia

Ir dabar, kada Lietuva jau 
treti metai kenčia hitlerininkų 
baisų terorą, kada ten išvien su 
hitlerininkais Smetonos bičių-, 
liai žudo ir . kankina Lietuvoj 
mū^i, tėvus, brolius, seseris ir 
gimines. Kada tūkstančiai mai- ,'x"' 
nierių sūnų yra Amerikos ar
mijoj, kovoja už mūsų laisvę. 
Kada jie ten visi už vieną, o 
vienas už visus kovoja be jokio
skirtumo, neatsižvengiant, ar 
jie religiniai, ar ne, kokių pa- 
žvalgų jų tėvai ir motinos yra, 
—tai pas mus pasikvietė Ant. 
Smetoną ir jis kurstys vienus 
lietuvius prieš kitus!

Broliai ir sesės lietuviai! 
Kur eina Lietuvių Dienos pik
niko rengėjai, .kurie tą garbin
gą mūsų dieną paverčia į Sme
tonos jomarką? Ar tai šitaip 
jie nori padėti karą laimėti?

Neužtenka, kad jie pasikvie
tė Lietuvos liaudies neprietelių 
kurstyti vienus prieš kitus. Jie 
dar ruošiasi rinkti aukas, ne 
lietuviams pagelbai, kurie Rau
donosios Armijos eilėse kovoja 
už išlaisvinimą Lietuvos, ne 
Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
ne kovai prieš hitlerizmą, bet 
Smetonai ir jo fašistinei gru
pei.

Neduokite Smetonai ir jo fa
šistinei grupei nei vieno cen
to! Jeigu kas aukosite tiems 
tikslams, tai atminkite, kad jūs 
išeisite prieš Jungtines Tautas, 
prieš demokratijos kovotojus, 
prieš savo sūnus, kurie kraują 
lieja kovoj už sumušimą hitle- 
rizmo, už nugalėjimą budelio 
Hitlerio!

Šalin iš lietuvių tarpo hitle
riški pasiuntiniai! šalin Anta
nas Smetona ir jo fašistinė 
grupė! Tegul gyvuoja vienybė 
tarpe Amerikos, Anglijos ir So
vietų Sąjungos!

Tegul gyvuoja Lietuvių Pul
kai, Raudonosios Armijos eilė
se kovojanti už Lietuvos liau
dies laisvę! Visi į pagelbą Ame
rikos vyriausybei, į pagelbą 
Lietuvių pulkams ir didvyrin- 
gai Raudonajai Armijai!

Lietuvių Demokratijos 
Gynėjų Grupė.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulin žmonėms ryto

jus bus šviesus
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A. L. D. L. D. Reikalai Bostono ir Apylinkes Žinios
Visos Kuopos Moka Duokles

Lietuvių Literatūros Draugi
jos nariai moka tik kartą į me
tus, tai yra, $1.50 metinių 
duoklių. Aišku, kad prie to
kios padėties nenuostabu, 
kad per visus metus mokasi 
nariai nuo sausio iki pabaigos 
gruodžio. Kada viešpatavo 
ekonominis krizis, kad'a žmo
nėms buvo sunku pinigiškai, 
tai dažnai iki pat metų galo 
dar pasilikdavo tūkstančiai 
narių nesumokėję duoklių, dar 
būdavo apie 30 kuopų, kurios 
už visus narius skolingos bu
vo centrui.

Dabar padėtis pasikeitė. 
Nariai visi dirba. Centro Ko
mitetas išleido 1943 metų kny
gą anksti. Nuolatos ragino ir 
štai liepos pabaigoje mes jau 
neturime nei vienos kuopos, 
kuri nebūtų nei kiek mokėjus 
duoklių į centrą už 1943 me
tus. žinoma, tas dar nereiškia, 
kad nėra skolingų narių. Jų 
yra, bet tai nieko blogo. Jie 
pasimokęs. Mes jau gavome 
apie 600 naujų narių.

Literatūros Draugija yra 
veikliausia lietuvių organizaci
ja. Ji dabar energingai daly
vauja pastangose karo laimė
jimo. Mūsų draugės ir drau
gai daug dirbo nupirkimui 
ambulansų Sovietų Sąjungos 
pagalbai, Raudonajam Kry
žiui, kurių nupirkta apie dvi
dešimts. Mūsų draugai ener
gingai dalyvauja karo laimė
jimo bonų pirkime, kraujo da
vime Raudonajam Kryžiui, 
Lietuvos kovotojų rėmime, 
siunčiant pundelius.

Ir nenuostabu, kad aną kar-

pultų nariais. Visi turime pro
gų gauti naujų narių, jeigu 
ne iš suaugusių, tai iš jaunuo
lių tarpo.
Gaukime 1,000 Naujų Narių!

Jau mes turime gavę virš 
600 naujų narių. Mes galime 
gauti iki metų pabaigos dar 
400 ir bus 'čielas tūkstantis. 
Kiekvienas naujas narys gaus 
labai svarbų veikalą apie Lie
tuvos amžinąsias kovas prieš 
vokiečius užpuolikus —- “Di
dysis Lietuvių Tautos Priešas.” 
ši knyga reikia turėti kiek
vienam lietuviui ir atydžiai 
perskaityti.

Kuris užsimokės $2 duoklių 
už 1943 metus ir už persiun
timą knygos, tai gaus ir 1942 
metų labai svarbų istorinį vei
kalą apie Ameriką — “Ame
rikos Demokratijos Steigėjai.” 
Pasidarbuokime ir gaukime 
naujų narių.

čia mes skelbiame tas kuo
pas, kurios jau gavo nemažiau 
5 naujų narių. Mažiau gavu
sios bus paskelbtos metų pa
baigoje.

Kiek naujų
Kp. Miestas narių gavo
162—Toronto 36
105—Toronto 33 ’
50 Rochester 27
52—Detroit 24
19—Chicago 19

104—Chicago 19
1—Brooklyn 17

57—Cleveland 15
107—Steubenville 15
98-B—Burlington 14

137—Montreal 14
17—Shenandoah 12
47—Montreal 12

113—Hamilton 12

Vienas amerikietis varo grupę italu karininku j belaisvių kempę. Tarptautinės 

taisyklės sako, kad nevalia suimtus karininkus fotografuoti ir svietui rodyti jų 

veidus. Tuo būdu cenzūra uždengė jų veidus ant nuimtos fotografijos.

•£ i-:■:<■£&<:

Raudonosios Armijos anti-tankistų grupė laukia priešo rytiniame fronte, šalia 

Bielgorodo. Jie žino, kad naciai eis pro šąli palei upę, traukdamiesi. Raudonar

miečiai užpuls juos ir sunaikins.

Privalome Sustiprinti 
Naminį Frontą.

Visų yra prievolė, kad mūsų 
kariai būt aprūpinti moderniš- 
kiausiais pabūklais; kuo mūs 
armija bus geriau ginkluota, 
tuo greičiau fašizmas bus par
blokštas. Bet, kad armija būtų 
stipri, tai mes patys turime 
būti ištvermingi, geriau susi
koncentravę naminį priešą nu
blokšti, kuris be atvangos dar
buojasi, idant naciai laimėtų 
šį karą.

Naminius priešus mušti, mes 
turime savo spaudą; tai gink
las, kuris perkerta kiečiausį 
“plieną.” Bet mūsų prievolė, 
kad tas ginklas pasiektų nukir
sti kiekvieną fašistą, nesvarbu, 
kur jis nebūtų. Mes turime dėti 
visas pastangas, kad mūsų re
daktoriai nesiklapatytų su fi
nansinėmis problemomis, o 
vien susikoncentruotų ant poli
tinio fronto ir kad priešui ne
duotų nei žingsnio žengti. Taip 
darant mūsų spauda bus to
bula ir sklandžiau skleisis tar
pe masių, be kurių negalima 
įvykdyti laimingesnio rytojaus. 
Tai darbas, kurį turi dirbti vi
si susipratę darbininkai, be jo
kios atlaidos, neatsižvelgus, 
kad net ir gyvybė reikėtų pa
aukauti ; tik takiais keliais te
galima žmonijai pasiliuosuoti— 
išbristi .iš šių kruvinų ašarų 
tvano.

šiuos žodžius perskaitę, pa
sižiūrėkite į kalendorių, kad 15 
d., rugpjūčio čia pat. Šią dieną 
turėtą atminti visi Naujosios

Anglijos susipratę darbininkai 
ir visi kaip vienas dalyvauti 
Laisvės piknike! Prisidėdami ir 
dalyvaudami piknike, mes su
stiprinsime savo naminį fron
tą ir greičiau nublokšim fašiz
mą, kuris kamuoja visą pasau
lį, o kartu tave ir mane.

Rugpjūčio 1 d., jūreiviai ap
vaikščiojo savo gimtadienio 
šventę. Bostone buvo suruošta 
didelis paradas. Jį stebėjo šim
tai tūkstančių žmonių. Bet ar 
žinote, kad tarpe pabūklų va
žiavo ir mūsų ligonvežimis! 
Tie, kurie prisidėjo prie šio 
kilnaus darbo,'; žiūrėjo į jį, iš 
džiaugsmo pradėjo taukiaus al
suoti, bet ignorantams lūžo 
sprandai ir priversti buvo iš 
gėdos nuleisti akis žemyn.

Ištikro, tie, kurie aukavo sa
vo centus, nei nesitikėjo, jog 
jie prisidėjo prie taip kilnaus 
darbo ir kad susilauks tokios 
pagarbos.

Aną dieną man nusiskundė 
prof. Kubilius, Dr. Borisas, 
Grybas ir Kupstys, kad užbai
gus vajų dėl ambulansų, jie pa
siliko be darbo, žinoma, jų nu
siskundimas yra teisingas, o 
ypatingai daktaras žino, jog be 
darbo nesveika gyventi. Aišku, 
jog aš jiems darbo negaliu duo
ti, bet vasara jau baigias ir 
reikėtų sušaukti bent vieną 
konferenciją. Be abejo, konfe
rencija surastų jiems darbo ir 
sykiu paliuosuotų juos iš šio 
nedarbo. Jaunutis.

Easton, Pa. Philadelphia, Pa.
tą Mr. Grigaitis, tas, kuris tiek 
daug nacių propagandos pa
skleidė Amerikos lietuviuose, 
nusidžiaugė, kada pamatė, 
kad dar eilė mūsų kuopų ne
buvo mokėję duoklių. Bet jo 
šis džiaugsmas buvo peranks- 
tyvas, kaip ir birželio 23 die
ną džiaugsmas, kad Hitleris 
į kelias savaites užkariausiąs 
Sovietų Sąjungą. Mūsų kuopos 
susimokėjo duokles ir jau ga
vo tiek naujų narių, kad jeigu 
Mr. Grigaitis turėtų nors tiek 
savo “S. S.” memberių, kiek 
mes turime gavę naujų narių, 
tai jis būtų labai mandras.

Mes turime arti 7,000 narių. 
Bet mums dar negana. Mes 
siekiame apvienyti visus sąži
niškus lietuvius ir lietuves į 
mūsų apšvietos ir kultūros 
lietuvių organizaciją. Mes 
daug atsieksime. Mes išleido
me jau 50 skirtingų knygų,

147—Brooklyn 10
79—Chicago 9

190—Cleveland 9
11—Worcester 8
87—Pittsburgh 8
25—Baltimore 7
81—Brooklyn 6
10—Philadelphia 5
2 8—W at erb u ry 5
44—Lowell 5
86—Chicago 5
94—Kenosha 5

145—Los Angeles 5
161—Seattle 5

daug padėjome lietuvių kultū
roj. Mes daug dar padėsime, 
nepaisant, kiek mums kenkia 
toki Mr. Grigaičiai.

Beje, kur gi Mr. Grigaičio, 
Mr. Michelsono “LDLD,” ku
rią jie auklėjo ir maitino dali
mi mūsų iždo? Ji jau seniai 
palaidota ir užmiršta! Faktiš
kai seniai numirė ir Stilsono 
LDD, kuri jau bus 10 metų 
neišleidžia jokio elementorė- 
lio. Gyvuojame mes. Ir gyvuo
sime mes, nes mes atstovau
jame liaudies reikalus, mes 
nešame lietuvių kultūros ži
bintą. Ir todėl lai būna garbė 
kiekvienam, kuri yra ir kuris 
taps Literatūros Draugijos na
riu.

112 Garbės Kuopų

• Iš 188 Literatūros Draugijos 
gyvuojančių kuopų, jau 112 
kuopų yra pasimokėję už tiek 
arba draugiau narių, kaip jos 
turėjo 1942 metais. Pereitą 
mėnesį buvau paskelbęs 104 
kuopas. Liepos mėnesį garbin
gų kuopų padėtį pasiekė seka
mos kuopos:

15A—Gibbstown
24—Brooklyn
53—Gardner
70—Dedham

104—Chicago
165—Linden
219—Forest City

Mes esame tikri, kad visi 
draugai ir draugės dės pastan
gų, kad nei viena kuopa nenu-

Aukos

Knygų leidimui gavome au
kų sekamai: Geo. Bendix iš E. 
St. Louis aukavo $2; D. J. Le
kavičius iš Pittsburgh ir F. 
Gervickas iš Athol po 50 cen
tų.

Apšvietos Fondui aukavo: 
ALDLD 162 kp., Toronto $5 
ir $5 Laisvės apsigynimo by
lai. ALDLD 96 kp., Sudbury 
$5.

J. Gątaveckas, Carnegie, 
aukavo $10. Pinigus paskirstė 
sekamai: Raudonarmiečių pa
galbai $5; Apšvietos Fondui 
$3; Laisvės bylai ir paramai 
Daily Workerio po $1.

J. Nauckūnas, iš Detroit, 
knygų leidimui aukavo $1.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū. Prašome 
neužmiršti Literatūros Drau
gijos Apšvietos Fondą, nes 
mes turime daug organizaci
nių reikalų. Aukodami kitiems 
reikalams, nepamirškite ir mū
sų apšvietą.

D. M. Šolomskas,
ALDLD CK Sekretor., 
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, 6, N. Y.

USA Ambasadorius Argen
tinoje Grįžta Namon.

Washington. — Ameri
kos ambasadorius Argenti
noje, Norman Armour, 
grįžta į Jungtines Valstijas 
patiekti valstybės depart- 
mentui pranešimą apie pa
dėtį toje šalyje.

Tūli mano, kad ambasa
dorius nebegrįšiąs į Argen
tiną, iki ten viešpataus dik
tatoriaus Ramirezo valdžia, 
kuri dar vis palaiko diplo
matinius ryšius su fašistine 
Ašimi.

Iš dešinės j kairę: Italijos karalius Emmanuelis, Benito Mussolini ir Pietro Badoglio

Tai Balkanų kraštų partizanai, kurie buvo Ašies suimti nelaisvėn ir išsiųsti Sici- 

lijon prie katorginių darbų. Jie buvo atsisakę dirbti Ašiai, bet dabar, kai atėjo 

Talkininkai ir išlaisvino juos, jie su mielu noru atlieka įvairiausius darbus.

Sustabdė Rytinį Dienraštį
The Morning Free Press lei

dėjai sustabdė savo dienraštį 
visam karo laikui. Rugpjūčio 
7 buvo paskutinis numeris. 
Dienraštis paverstas į savait
raštį, kuris išeis kožną penk
tadienį.

Morning Free Press fyuvo 
pažangesnis už milijonierių 
Easton Express, kurį atnešda
vo kas rytas už 10 centų per 
savaitę. Easton Express ima 
po 15 centų į savaitę.

Prieš kelius metus Easton 
Expresso spaustuvės darbinin
kai turėjo ilgą streiką už pri
pažinimą unijos. Dienraštis bu
vo pikietuojamas per kelius 
metus ir unija pralaimėjo.

Priežastis sustabdymo Mor
ning Free Press buvo trūku
mas popieros ir darbininkų, 
nes 14 spaustuvės darbininkų 
buvo pašaukti į kariuomenę.

Mirė Stančienė ir Šimtametis 
Garibaldžio Kareivis

Rugpjūčio 3 d. mirė mano 
kaimynas, nepaprastas senu
kas italas Giovanni DeRetis, 
99 metų, tiktai 5 mėnesių trū
ko iki 100 metų. Sirgo porą 
savaičių. Buvo batsiuvis. Ita
lijoj senukas tarnavo Garibal
di armijoj nuo 1865 metų ir 
kariavo su austrais kelis me
tus už išlaisvinimą Italijos. 
Diktatoriui Mussoliniui viską 
pagriebus, -senukas labai ap
gailestavo, kad Italija pakliu
vo į fašistų banditų rankas. 
Senukas paliko daug sūnų ir 
dukterų, 60 anūkų, iš kurių 
22 tarnauja Amerikos armi
joj, ir tris proanūkus. Italai 
šermenines apeigas atlieka 
panašiai, kaip ir lietuviai. Pir
mame kambaryje, kur lavo
nas pašarvotas, sėdi senuko 
moteris ir liūdi. Antrame ir 
trečiame kambariuose jauni
mas garsiai kalbasi, o kiti juo
kus krečia. Lauke, ant jardo 
visi seniai sustoję į būrį, pu
siau anglų kalba, pusiau italų 
pirštais rodosi ir karštai dis- 
kusuoja karo klausimus. Kiti 
pusiau anglų kalba, keikia 
Mussolinį, kam jis susidėjo su 
banditu Hitleriu ir dabar pra
kišo viską.

Rugpjūčio 7 d. mirė Bronis
lava Stančienė-Striaukaitė, 50 
metų. Sirgo metus laiko. Pa
ėjo nuo Žemaitijos, žvaiginių 
kaimo, Andriejavo parapijos, 
Kretingos apskričio. Palaidota

Žmonės Nenori Turėti Majoru 
Mr. Bullittą

Jau būsite iš spaudos paste
bėję, kad Mr. W. Bullitt, ku
ris seniau nudavė progresyviu 
žmogumi, buvo atstovu Sovie
tų Sąjungoje ir Franci joje, bet 
pasirodė pritaręs Japonijos 
užpuolimui ant Sovietų Sąjun
gos,' susirišęs su žalingais ele
mentais, dabar ruošiasi kandi- J 
datuoti į Phila. majoro vietą.

Bet pasikalbėjus su Phila. 
miesto darbo unijų žmonėmis 
ir taip piliečiais, gauni įspū
dį, kad philadelphiečiai neno
ri sau už majorą Mr. Bullit
tą. Panašiai išsireiškė Jules 
Abercauph, vienas iš veikėjų 
Jewelry Workers unijos, Ame
rikos Darbo Federacijos unijų 
ir Central Labor Union narys. 
Taip sako ir kiti organizuoti 
darbininkai.

Ir philadelphiečiai ne vien 
nenori susilaukti Mr. Bullitt jų 
miesto bosu, bet jie organizuo- 
sis, kad jis nepralįstų į ma
joro vietą.

Mr. Bullitt skleidė pesimiz
mą po Francijos žlugimo. Jis 
pasakojo, kad nėra pasaulyje 
jėgos, kuri galėtų pasipriešin
ti Hitlerio organizuotai karo 
mašinai. O kada Hitleris už
puolė Sovietų Sąjungą, tai Mr. 
Bullitt, kaip buvęs Sovietų Są
jungoj ir prisidengdamas 
“specialistu ir žinovu,” tiesiai 
niekino Sovietų Sąjungą, Rau
donąją Armiją ir į padanges 
kėlė hitlerininkų karo gabu
mus.

Philadelphijos piliečiai rems 
tokį kandidatą, kuris buvo ir 
yra už karo laimėjimą, kuris 
nenustojo galvos, laike Hitle
rio gaujų pasisekimo, kuris 
nuoširdžiai kovojo ir kovos.

Philadelphijoj apsčiai gyve
na lietuvių ir jie mokės įver
tinti kandidatus, kad savo bal
sus neatidavus už žmogų la
bai abejingos jo praeities.

Pilietis.

su bažnytinėmis apeigomis, šv. 
Magdelenos kapuose. Paliko 
nuliūdime vyrą ir du sūnus— 
Joną ir Vaclovą, kuris dabar 
tarnauja Amerikos kariuome
nėj. Paliko šiaip daug brolių, 
seserų ir draugų. Graborius 
Jonas Ratinis gražiai patarna
vo. Lai būna jiems lengva Dė
dės Šamo žemelė!

V. J. Stankus.
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ZMONESE MAKSIM GORKI

(Tąsa)
Tvirtas, baltas vaikinas, rangytais 

plaukais, vanagiška nosimi ir pilkomis, 
protingomis akimis apskritame veide, 
Tomas buvo nepanašus į prasčioką, — 
jeigu tik jį gerai aptaisytum, būtų 
tikras pirklio sūnelis iš geros šeimos. 
Tai buvo žmogus nekalbus, rimtas. Raš
tingas, jis tvarkydavo rangovo sąskai
tas, sustatydavo sąmatas, mokėdavo pri
versti draugus sparčiai dirbti, bet pats 
prie darbo ne labai tesispausdavo.

— Visų darbų per amžių nepadirbsi, 
— ramiai ^akydavo jis. Apie knygas 
kalbėdavo su panieka:— prispausdinti 
visko galima, aš tau ką nori išgalvosiu, 
vis tai — niekai...

Bet jis atsidėjęs klausydavo kalbų ir, 
jeigu kuo susidomėdavo, prisispyręs 
klausinėdavo apie tai, vis turėdamas sa
vas mintis ir pažiūras.

Kartą, kai aš pasakiau Tomui, kad 
jam reiktų būti rangovu, jis taip atsi
liepė :

— Jeigu iš karto tūkstančius vartyti— 
na, tai dar šiaip taip.... O dėl skatikų— 
nėra ko terliotis. Ne, aš verčiau, pasi
dairęs, į vienuolyną išeisiu, į Oranėlius. 
Aš — gražus, stipras, ką žinai, galiu ir 
pasidaboti kokiai turtingai našlei! Pasi
taiko taip,—vienas man pažįstamas vai
kinas per dvejus metus pasiekė laimę, 
merginą vedė, čionykščią, miesčionką; 
nešiojo jie stebuklingąjį paveikslą, ji ir 
pasidabojo vienuolį....

Jis žinodavo daug tokių pasakojimų. 
Man nepatikdavo ir tokie pasakojimai ir 
toks Tomo proto nukrypimas, bet aš bu
vau tikras, kad jis įstos į vienuolyną.

Atsidarė mugė, ir Tomas, visus mus 
nustebinęs, apsiėmė restorane oficijan- 
tu. Jo draugai ėmė juo tyčiotis; šventa
dieniais, šaipydamies, jie tardavosi:

— Einame pas saviškį arbatos gertų!
Ir, atėję į prastą restoraną, šaukda

vo: 4LX.&
— Ei, oficijante, eikš šen!
Jis prieidavo ir klausdavo:
— Ką liepsite duoti V
— Nepažinai pažįstamų?
— Aš neturiu laiko pažinti...
Jis jausdavo, kad draugai nori panie

kinti jį ir išjuokti; jo veidas palikdavo 
kaip medinis ir, tarytum, sakydavo:

— Na, tyčiokitės, tiktai greičiau....
— Arbatpinigių duoti? — klausdavo 

jį; tyčia ilgai rausdavosi piniginėse • ir 
nė kapeikos neduodavo.

Aš paklausiau Tomą: kaip gi tai tu, 
—rengeisi į vienuolyną, pakliuvai į res
toraną?

— Į vienuolyną aš nesirengiau, — at
sakė jis, — o čia aš neilgam.

Po ketvėrių metų aš sutikau jį Cari- 
cine vis tas pačias, pareigas tebeinantį; 
o paskui sužinojau iš laikraščių, kad 
Tomas Tučkovas suimtas už vogimą pro 
išlaužtas duris.

Ypač nustebino mane mūrininko Ar- 
daljono istoria. Tai buvo geriausias Pet- 

. ro kuopos darbininkas, linksmas, juoda
barzdis, keturių dešimtų metų. Dažnai 
aš pamanydavau: kodėl šeimininkas — 
Petras, o ne jis? Degtinę jis retai teger- 
davo ir labai retai tepasigerdavo; savo

darbąs jis gerai mokėjo ir mėgo, plytos 
lakstydavo jo rankose, lyg raudoni kar
veliai, O Petras buvo liguistas, sudžiū
vęs, atrodė, kad kuopa galėtų gražiau
siai ir be jo apseiti; apie darbą jis kal
bėdavo :

— Statau žmonėms namus mūrinius, 
užsidirbsiu sau grabą medinį....

Ardai jonas, linksmai kraudamas ply
tas, šūkaudavo:

— Dirbkim, vyrai, Dievo garbei!
Ir ėmė visiems pasakoti, kad kitą pa

vasarį jis išvažiuosiąs į Tomską, ten jo 
svainis apsiėmęs didelį darbą — cerkvę 
statyti ir kviečiąs jį pas save dešimtinin
ku.

— Taip jau nutariau. Cerkves statyti 
man patinka! — sakydavo jis ir siūly
davo man: — Brauk draug su manim! 
Sibire raštingam gera gyventi, ten raš
tingumas — didelis daiktas!

Aš sutikdavau, ir Ardai jonas linksmai 
šaukdavo:

— Na, ir gerai! Čia, brolyti, rimtas 
dalykas...

Jis juokdavosi iš Petro ir Grigaliaus, 
kaip suaugęs juokiasi iš vaikų, ir saky
davo Juozapui:

— Gyrūnai, nuolat savo protą vienas 
kitam rodo, tarytum kortomis lošia. Vie
nas—tai, kokia mano korta, kitas — o 
mano kuo blogesnė!

Juozapas neaiškiai atsakydavo;
— Girtis žmonės įpratę, kiekviena 

mergina krūtinę atkišusi vaikščioja...
—Visi dejuoja, visi bėdavoja, o patys— 

pinigus krauna! — nesiliaudavo Ardal- 
jonas.

— Na, Grigalius nesusikraus....
— Aš — apie savąjį. Verčiau eitų sau, 

su Dievu, į girią, į tyrus.... Ak, nusibo
do man čia, trauksiu pavasarį aš į Sibi
rą....

Darbininkai, pavydėdami Ardai jonui, 
sakydavo:

— Kad mes turėtume ko įsikabinti, 
tai taipgi Sibiro nenusigąstume....

Ir staiga Ardai jonas dingo. Sekmadie
nį išėjo iš kuopos, ir tris dienas niekas 
nežinojo, kur jis.

Neramiai spėliojo:
— Kad nebūt kas jo primušęs?
— Kad nebūt kur prigėręs?
Bet atėjo Jefimas ir pareiškė, sumi

šęs: . : v _
— Geria Ardaljonas!
— Meluoji? — suriko Petras.
— Geria. Tiesiog — kaip jauja užsi

kūrė iš vidaus. Lyg mylimoji žmona bū
tų numirus...

— Jis našlys! Kur jis?
Petras, supykęs, išėjo Ardaljono gel

bėtų, bet tas jį primušė.
Tada Juozapas, stipriai sukandęs lū

pas, įsikišo rankas giliai į kišenes ir 
pareiškė:

— Eisiu aš, pažiūrėsiu, kodėl gi taip? 
Vyra jis geras...

Aš prikibau prie jo. •
— Štai jis, žmogus, — kalbėjo man be

eidamas Juozapas, — gyvena — gyvena, 
viskas, tarytum, gerai eina, o staiga — 
sumišo, padūko, ir eina viskas velniop! 
Žiūrėk, Maksimovičiau, mokykis!

(Bus Jaugiau)

Toronto, Canada
— I <

Ontarijos Seimelio Rinkimai
Rugpjūčio 4 d. įvyko rinki

mai. Pasibaigė liberalų pra- 
laimėjffnų. Praeituose seime
lio rinkimuose liberalai gavo 
64 vietas iš 90, o dabar gavo 
tik 14 vietų. Kaip laikraščiai 
rašo, tai pirmas toks staigus 
partijos pralaimėjimas jos is
torijoj.

Vietoj pralaimėjusios libera
lų partijos, išėjo į viršų kon
servatyvų partija, priešakyje 
su G. Drew, kuri gavo 38 vie
tas parlamente.

Sekanti partija daugiau
sia vietų gavusi išėjo “Co-ope- 
rativo Commonwealth Federa
tion” (CCF), kuri gavo 34 
vietas.

Toronto darbininkai buvo 
išstatę du kandidatus: Į Bell
woods riding buvo nominuo
tas A. A. McLeod ir į St. An
drews riding 'J. B. Salzberg. 
Abudu tapo išrinkti, tai pir
mą kartą Ontarijos seimelyj 
sėdės du darbininkų atstovai. 
J. B. Salžbergas yra išrinktas 
į Toronto miesto valdybą ir 
dabar jam reikės tą vietą ap
leisti.

Tenka pažymėti, kad šį kar
tą rinkimų kampanija už pra- 
vedimą savų atstovų ėjo ne
apsakomu smarkumu, kaip 
niekad pirmiau ir tokiu būdu 
įvyko pasikeitimai iš pamatų.

Buvęs Ontarijos premjeras

Nixon iš tos gėdos mano tuo
jau rezignuoti.

Nauja Valdžia
Kas sudarys naują Ontari

jos valdžią, dar ne visai aiš
ku, bet spėjama, kad dau
giausiai gavusi vietų, konser
vatyvų partija bus pakviesta 
sudaryti valdžią. CCF partijos 
vadas Jolliffe pareiškė, kad 
CCF partija neis į koaliciją 
nei su viena partija. Tuo pačiu 
sykiu liberalų spauda siūlo li
beralų partijai eiti į koaliciją 
su konservatyvų partija, kad 
sujungtomis jėgomis galėtų 
atmušti CCF partiją nuo so
cialistinių reforms, kuri pali
ko baubu Kanados buržuazi
jai. Kaip ta valdžia bus suda
ryta, paaiškės vėliau, bet vi
siems aišku yra, kad jie mė
gins sulipyti valdžią iš tų 
dviejų buržuazinių partijų.

Darbininkų atstovai pareiš
kė, kad jie rems CCF partijos 
žygius, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prisidės prie laimė
jimo karo.

Taipgi yra pažymėtina, kad 
šiuose rinkimuose yra išrink
tos dvi moterys į parlamentą.

Reporteris.

East Orange, N. J.
šį sekmadienį išvyksta porai 

savaičių atostogų dd. J. ir K. 
Žukauskai į Lake Winola, Pa. 
Drg. Žukauskienė pasižymėjus 
kaipo veikli Laisvės darbuoto-

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir gražioje lygumoje

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

Didelė upė (bėgantis vanduo), kur galima maudytis.

Geras maistas ir patogūs kambariai guoliui
A,. |

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

valgis ir guolis)

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono upe laivais. 
Atvažiavę telefoliuokite: Catskill 885-F4.

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

Naudokitės Gera Proga
II ” II

Per sekančias 30 dienų, mes darome šį speciali pasiūlymą 
savo seniems ir naujiems pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dar " 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šį skelbimą 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.5Q.

STĘNGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N. Y.

ir mes duosime

ja ir laimėtoja pirmo prizo pe
reitame vajuje. Prieš išvykimą 
į atostogas, mūsų veikėja ne
pamiršta ir dienraščio Laisvės. 
Prisiuntė naują metinę prenu
meratą.

Drg. Žukauskienė taipgi no
ri priminti Newark o Mezgėjų 
Kliubo narėms, kad pas ją 
įvyks Kliubo susirinkimas, rug
pjūčio 31 d. Prašo įsitėmyti 
datą.

Linkime jai ir jos draugui 
gražiai praleisti atostogas.

L. B.

MONTELLO, MASS.
Rugpjūčio 16 d., 7:30 v. v. įvyks 

išleistuvių parė, ruošiama dėl Anta
no Jankūno, Jr. Jis išeina tarnauti 
Dėdės Šamo laivyne. Parė įvyks L. 
T. Name, kampas N. Main St. ir 
Vine St. Kviečiame visus jo gimines 
ir draugus dalyvauti. — Rengimo 
Komitetas. (189-191)

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 13 d., 7:30 v. v. Liet, sa
lėje, 315 Clinton St. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti taipgi atsives
kite ir naujų narių. Yra svarbių 
reikalų aptarti. — H. Žukienė, sekr.

(188-190)
BRIDGEPORT, CONN.

ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 
15 d. rugpjūčio, sekmadienį, 2 vai. 
dieną, 407 Lafayette St. Malonėkite 
dalyvauti. — A. Jocis, rašt.

(189-191)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

15 d. rugpjūčio, 2 vai. dieną. Pas 
dd. Praleikius, 407 Electric St. Visi 
draugai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Taipgi bus 
nominacijos ALDLD Centro virši
ninkų. — P. Šlekaitis. (189-191)

HARTTORD CONN.
Sekmadienį, rugpjūčio 15 d., įvyks 

šokiai su užkandžiais, Laisvės Cho
ro salėje, 155 Hungerford St. Pra
džia 3 v. v. Įžanga 75c. Pelnas bus 
skiriamas Tarybų Lietuvių kovoto
jams ir jų vaikeliams. Kviečiame 
visus dalyvauti. Rengia Bendras 

I Lietuvių Organizacijų Pundelių Ko
mitetas (190-191)

I DR. J. J. KAŠKIAUČIUS į
Į Telefonas: HUmboldt 2-7964
I 530 Summer Avenue | 

Arti Chester Avenue

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermeninė 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

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

* sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma viepoje tabletėlėje
Pantothenic Ąpid 10Q Gaų^na Mdeųoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100
Už 250
Už 500
Maistą
arba kreipkitės asmeniškai.

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

$2.19
$4.95
$8.80

tabletėlių
tabletėlių
tabletėlių
ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

Štai 
adresas

Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Givials 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8688

Chipįeęiai kareiviai parodo nuo japonų užgrobtas kepures ir kitus- reikmenis

VISUOMENES ATYDAI
Dienraštis Laisvė tinkamai ir greitai padaro draugi
joms ir bizniams visokius1 spaudos darbus. Net ir 
šiuom, kainų kilimo laiku, dienraščio Laisvės spaus

tuvė atlieka darbus už labai prieinamas kainas.

Laisves spaustuve turi gana, gerai išsilavinusių spaus
tuvininkų ir turi tinkamą mašineriją. Spaudos dar
bus draugijoms ir bizniams atlieka pilnai artistiškai.

Gražia spauda, kreipiantis biznių ar draugijų reika
lais, kelia firmos prestyžą. Taigi laiškam, sąskaitom 
ir kitiem susirašinėjimam reikmenys turį bnt gražūs. 
Laisvės spaustuvė spausdina knygas, draugijom kon
stitucijų ir mokesčių knygeles; finansam lakštus ir 

paliūdyjimų formas.

Bizniams padarome sieninius kalendorius ir visokius 
spaudinius, kokių tik yra reikalinga, atatinkamam 

biznio vedimui.

Reikale spaudos darbų prašome kreiptis:
LAISVAS ADMINISTRACIJA

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

g*4 , '
."v. W

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

būsite patenkinti.

’♦ .Ą>,

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Fa. 

Telefonas Poplar 4110
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Raudonoji Armija Per
kirto Svarbiausią Nacių 

Sprukimo Gelžkelį

naciai jau iškraustinėja sa
vo kariuomenę ir pabūklus 
iš paties Charkovo, steng
damiesi pasprukt pirma, 
neg Sovietai užkirs paskuti
nį vokiečiams pasitraukimo

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 
rovsko, Zaporožės, Polta
vos, K r a s n o p a vlovkos, 
Krasnogrado ir daugelyje 
kitų vietų. Rusų lėktuvai 
kovotojai per dieną nukirto 
42 vokiečių lėktuvus, 
vietai pasirodė 
niaują ore prieš 
kus.
Didžiuliai Nacių

ties Achtyrka
Šturmuodami Achtyrką, į 

šiaurvakarius nuo Charko
vo, raudonarmiečiai užmu
šė 1,600 vokiečių ir sunai
kino 36 jų tankus, tame 
skaičiuje 12 didžiausių tan
kų Tigrų, ir sudaužė 14 mo
torizuotų kanuolių, 18 lau
ko kanuolių ir 360 trokų, o 
pagrobė 196 motorinius na
cių trokus, du maisto san
dėlius ir gazolino sandėlį.

Vokiečių Pastiprinimai
Sovietai oficialiai prane

šė, kad vokiečiai skubotai 
permetė kelias savo tankų 
divizijas į šiaurvakarius ir 
vakarus nuo Charkovo. Su 
tais pastiprinimais naciai ti
kėjosi pastot kelią rusams, 
kurie iš šiaurių vakarų rie
čia plieno ir ugnies apsupi
mo lanką apie vokiečius 
Charkove. Suvesti to lan
ko galus tarp užimto Ko- 
viagi ir Zmijevo Sovietam 
dabar telieka tik 60 mylių. 
Raudonarmiečiai sumuša 
tuos priešų pastiprinimus 
ir bloškia juos tolyn atgal.

(Anglų radijas teigė, kad( ria!

So- 
visur pir- 
hitlerinin-

Nuostoliai

Laiav^ Lithuanian Daily ] Penktai Puslapis

Detroito Žinios

Pranešimai iš Maskvos 
sako, kad vokiečių eilėse 
matyt persigandimo ženk
lai, ir naciai kartais jau iš
tisomis kuopomis su savo 
oficieriais pasiduoda nelais^ 
vėn.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 pusi.) 

pasipylė upeliai gailių ašarų 
dėl Suomijos likimo. Ji esanti 
didžiausia vargšė. Ji turinti 
būti Jungtinių Tautų priglaus
ta ir globojama, kaipo laiki
nai paklydusi nelaiminga še
šiolikinė !

Betgi Suomija, kalbant apie 
jos valdančiąją klasę, yra vie
na iš pačių didžiųjų krimina- 
lisčių.

Prieš 1939 metus jinai bu
vo parsidavus svetimiems ir 
steigė provokatorišką Manner- 
heimo liniją. 1939 metais jinai 
išprovokavo kruviną karą prieš 
Sovietų Sąjungą.

Paskui buvo padaryta taika 
ir sutartis. 1941 metais, kaip 
tik Hitleris paleido karan sa
vo pragarišką mašiną, ta pati 
Suomija puolė jo glėbin, su
trempė sutartį ir pradėjo pulti 
Sovietų Sąjungą.

Jeigu kuri fašistinė šalis už
sitarnauja aštriausios baus
mės, tai Suomija. Vargiai nuo 
tos bausmės ją išgelbės tos vi
sos veidmainingos ašaros.

Ji eina ir kariauja išvien 
su Hitlerine Vokietija, o čia 
atsiranda .tokių nedorėlių, ku
rie dėl jos verkia ir ją užta-

Aido Choro Išvažiavimas
Mūsų aidiečiai turėjo vasa

rinį išvažiavimą ant Roudge 
Park rugpjūčio 1 d. Išvažiavi
mas pavyko • labai gerai, nes 
sykiu bendrai žaidė ne tik jau
ni, bet ir augę žmonės, taip, 
kaip tėvai su savo šeima. Sma
gu pažymėti, kad aidiečiai tu
ri tokį energišką ir sumanų 
jaunuolį, kaip Alfonsą Rye- 
Rugienis. Jis vadovavo visus 
žaislus ir per jo pastangas pa
vyko aidiečių išvažiavimas. 
Išvažiavime dalyvavo pora ai
dinčių kareivių, jie dabar sve
čiuojasi pas savo tėvus ir ga
mines. — Nausėdų žentas Ly- 
ban-Labanauskas su žmona ir 
Johnny Rye. Jie visi linksmai 
praleido laiką. Kaip yra žino
ma, tai aidiečiai jaunuoliai 
vienas po kitam vis mažinasi 
ir trumpu laiku turės išeiti į 
kariuomenę jaunuolis Antanas 
Jakštys ir Alfonsas Rye-Rugie- 
nis. Tie jaunuoliai yra Aido 
Choro valdybos nariai ir ener
giški veikime, todėl 
rui sudarys didelį 
jaunuolių.

Smagu pažymėti,
žiavime dalyvavo mūsų jaunas 
dentistas Dr. James Tyson su 
savo žmona. Gali būt, mums 
ne taip žinomas James Tyson, 
bet mes gerai žinome jo gyve
nimo draugę Tyson - Anna Ba- 
roniūtę. Ji dalyvavo mūsų dai
lės srityje per eilę metų ir yra 
daug pasidarbavusi dėl Aido 
Choro scenos ir koncertuose, 
todėl tokie draugai kaip Tyso- 
nai turėtų būti garbės nariai 
Aido Chore.

Kalbant apie išvažiavimus, 
tai labai malonus dalykas šiais 
laikais, nes dabartiniame laike 
piknikai rengti nėra galima 
dėl kelių priežasčių. Todėl 
draugiški išvažiavimai dabar-

tiniame laike kaip tik yra bū
tinas reikalas.

Bus Išvažiavimas ant Ūkės
Jeigu jau buvo kai kam ži

noma, kad įvyks išvažiavimas 
ant Smalsčių ūkės, tai aš čion 
noriu plačiau pažymėti. Buvo 
nutarta sudaryti draugiškas 
išvažiavimas 
pas draugus 
nokite, kad 
atkeltas Jnt
Priežastys atkėlimo 
Viena, 
kenkti 
čiams,
rugpj. 8 Kanadoje; kita tai 
nebuvo galima gauti -gana 
reikmenų dėl išvažiavimo. To
dėl dabar nepamirškite, kad 
rugpj. 22 d. įvyks draugiškas 
išvažiavimas pas draugus 
Smalsčius ant ūkės Daily Wor- 
kerio naudai.

Aug.-rugpj. 8 d., 
Smalsčius, tai ži- 
išvažiavimas yra 
rugpjūčio 22 d. 

yra tos:
mes nenorėjome pa- 

draugams kanadie- 
nes jie rengia pikniką

Aido Cho- 
trūkumą

kad išva-

Apie Spaudos Pikniką ir 
Svečius

Jau buvo kiek rašyta apie 
detroitiečių spaudos pikniką, 
bet prie progos ir aš noriu 
pažymėti šį bei tą iš pikniko 
įspūdžių, nes finansinius daly
kus ir dovanų laimėtojus ap
rašys rengimo komisija. Ka
dangi man būnant prie darbo 
piknike, tai nebuvo galima vis
ką matyti ir girdėti, kaip da
lykai dėjosi, bet užbaigus dar
bą neilgai teko su publika 
džiaugtis, tuoj aus užėjo lie
tus ir turėjome bėgti į na
mus. Nors trumpam laikui 
prisiėjo susitikti su draugais 
kanadiečiais. Jie pas mus daž
nai atvyksta į parengimus ir 
visi yra malonūs draugai.

Kalbėjausi su draugais 
Kembirauskais iš Birmingham, 
ir Brokniais iš Pontiac, Mich. 
Girdėjau, kad su draugais

Brokniais atvyko ir daugiau 
draugų iš to miesto. Draugai 
Sadauskai nuo ūkės ne tik jie 
dalyvavo piknike, bet ir daug 
pagelbėjo atvežti reikmenų į 
pikniką. Mačiau, buVo svečių 
iš Toledo, bet nebuvo progos 
kalbėtis.

Iš tolimesnių kolonijų buvo 
atvykę keturios clevelandietės: 
Eva Simans, Marė Brazaitienė, 
Ona Rubienė ir Emilia Skle- 
rienė. šios draugės buvo labai 
malonu matyti ir kalbėtis, nes 
po pikniko dar svečiavosi po
rą dienų pas draugus Smals
čius. Alvinus ir kitus jų pa
žįstamus.

Taipgi netikėtai teko pasi
matyti su draugais šumskiais 
iš Chicagos. Girdėjau,- kad 
svečiavosi pas K. Samašką, 
chicagietį ir ne po ilgam ren
giasi grįžti į savo tėviškę.

Girdėjau, kad buvo svečių 
iš Saginaw ir kitų tolimesnių 
kolonijų, bet neteko kalbėtis, 
tai nežinau, kas dalyvavo. Pik
niko smagumą sutrukdė, kad 
nebuvo galima gauti gana 
alaus, bet žmonės suprato prie
žastį, tai mažai rūgojo.

Piknike dalyvavo apie 1,- 
200 žmonių ir visi linksmai 
laiką praleido.

Drg. Pruseikos prakalba bu
vo labai įdomi, tik gaila, kad 
garsiakalbis buvo arti sienos, 
vietoj viduryj daržo, tai labai 
daug trukdė klausytojams jo 
prakalbą girdėti. Nors pikni
kas nebuvo taip skaitlingas, 
kaip kitais metais, bet pelno 
sudarė arti $1,000 dolerių. 
Todėl darbininkiška spnuda 
bus paremta detroitiečių pa
stangomis. Darbininkai dirbo 
sušilę ir nuoširdžiai iki pabai
gos, todėl kaip vyrams, taip ir 
moterims verta tarti didelį 
ačiū.

HELP WANTED—MALE HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI REIKALINGI VYRAI
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REIKALINGI VYRAI
DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 

MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 
TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ 

Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybės
PROGA PAKILIMUI

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE . 
VELTUI DARBO PAROPINIMAS / 

PATOGI TRANSPORTACIJA
Pasitarimai — 9 A. M. iki 12 Dieną ir 1 P. M. iki 3 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 ĘLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVĖS DURŲ
, (190)

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
(190)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

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

LANDŲ VIRŠLAIKIU-
MEYER, GRIMES & WEINER, Inc.

160 Jewel Street, Brooklyn, N. Y.
(Greenpoint Ave.)
  (194)

VYRAI
Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatų. 7fcc 
j valandą. 85c už dviejų hiėnesių. Nuo 50 iki 
53 vai. savaitė. Laikas ir pusė už viršlaikius.

Nuolatinis darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

1175 Manhattan Ave., Brooklyn. Vernon-Jack- 
son Avė. stotis, IRT subway. Greenpoint 

stotis, 8th Avė. linija.
♦ (192)

(X)

lenrascio
į

i
arba

Alvinas.

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

I 
■s

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas
Patyrimas Nereikalingas

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

(190)

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

mui. Kreipkitės i Housekeeper.
HOTEL DIXIE

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

VYRAI VIDAUS RUOŠAI 
SIENŲ MAZGOTOJAI

Nuolatiniam darbui East Side residencijinia- 
me viešbutyje. Kreipkitės į Housekeeper’s 
Ofisą, 125 East 50th St.

(190)

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA.

Kreipkitės j Timekeeper
HOTEL BARBIZON, 140 E. 63RD ST., N.Y.

091)

PI

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.

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETĘLEFONUOKITE
(X)

REIKIA VYRŲ-MOTERŲ
OPERATORIŲ IR RANKINIŲ SIUVĖJŲ 
PRIE DRABUŽIŲ. LENGVAS DARBAS. 

APSIGYNIMO PRAMONĖJE. KREIPKITĖS
DADOURIAN EXPORT 

CORP.
25 ELIZABETH STREET, NEW YORK, N.Y.

(194)

Bostono Apylinkei!
Visai arti mūsų apylinkės didžioji iškilmė

Laisves

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS

Įvyks Sekmadienį, Rugp. 15 Augusi
Granville Park Roslindale, Mass

Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba iš vėliausių pasaulinių įvykių. 
Pikniko pradžia 1. P. M. — Programa prasidės 3 P. M.

ĮŽANGA 25c ĮSKAITANT TAKSUS

Graži Dainų ir Instrumentų Muzikalė Programa
Montello' Liuosybes Choras

vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Edward J. Sugar

Norwoodo Vyrų Grupe
vadovybėje William Petrikos

GEORGE STEVENS ORCHESTRA 
So. Bostono Bevardis Kvartetas

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
1- ma dovana $25 War Bond 3-čia dovana $10 War Stamps

2- ra dovana $25 War Bond 4-ta dovana $5 War Stamps
Laimėtojas gaus tik vieną dovaną

ROJUS MIZARA, LAISVES RED. SAKYS PRAKALBĄ
TAIPGI BUS VALDŽIOS KALBĖTOJAS DĖL PIRKIMO KARINIŲ BONŲ

KELRODIS Į PIKNIKĄ: Iš Bostono važiuokite subway iki Forest Hills; Nup Forest Hills važiupkite Dęd- 
Line gatvekariu iki Beech Street. Eikite Beech Street iki Granville Park. (Ima 3 minutes vaikščioti nuo

Pranešimas Svetaines 
Komitetui

Draugijų Svetainės komite
to valdyba pranešė, kad at-v 
stovų susirinkimo nebus iki 
rugsėjo 26 dienos. Todėl šio 
mėnesio pabaigoje nedalyvau
kite susirinkime, bet nepa
mirškite ateiti į susirinkimą 
rugs. 26 d., 8 vai. vakare.

Apie Knygas ir Literatūrą
Nežinau, kodėl daugelis 

LLD narių nesistengia ateiti į 
susirinkimą ir pasiimti LLD iš
leistas knygas. Nariai veik vi
si užsimokėję savo duokles už 
1942 ir 1943 metus, bet dau
gelis dar nėra pasiėmę knygų, 
kaip tai “Amerikos Demokra
tijos Steigėjai” ir Didysis Lie
tuvių Tautos Priešas.” Abi 
knygos labai žingeidžios. Jas 
perskaitę labai daug gali ži
noti ir suprasti, kas buvo pra
eityje Amerikoje ir Lietuvoje, 
kas yra priešas ir kas draugas.

Mes, lietuviai, turime sau 
už garbę, kad mes turime to
kią knygą, kaip “Amerikos 
Demokratijos Steigėjai.” Tai 
pirma knyga, kuri turi lietu
vių kalboje Amerikos Konsti
tucija ir Nepriklausomybės 
Deklaracija. Svarbu tiems, ku
rie nori suprasti šios šalies 
Konstituciją ir Deklaraciją, ga
lite aiškiai savo kalboje rasti 
toje knygoje.

Todėl, draugai detroitiečiai, 
kurie dar nesate nariai LLD, 
tai tuojaus įstokite ir tą kny
gą gausite veltui. Taipgi, na
riai, kurie esate LLD 52-roj 
kp., malonėkite tuojaus kreip
tis prie fin. sekr. J. Alvino ir 
pasimkite jums priklausomas 
knygas. Nauji nariai gali gauti 
porą gerų knygų senesnės lai
dos veltui.

Kalbant apie literatūrą, 
man norisi pažymėti ir apie 
anglišką literatūrą. Jaunuoliai, 
kurie priguli prie LLD, gauna 
knygas anglų kalboje ir dvi
gubos vertes. Narys moka tik 
$1.50 į centrą, o gauna kny
gų vertės už ąpie $4. Todėl 
jaunuoliams labai verta prigu
lėti prie tokios pažangios ap- 
švietos ir kultūros organizaci
jos.

Žinote, kad šiuo laiku yra* klausimą. Parašyta 
išleista specialė knyga “Vic- rąšėjo Earl Browder’io. 
tory and After.” Ta specialiai

VYRAI - MOTERYS
Amžiaus 18-55

Gyvybiniam karo darbui prie orlaivininkystės 
susisiekimų Įrengimų gaminimo. Bendrai mo
kytis, suvirinimo ir inspekcijos darbo. Gera 
alga besimokinant. Progą pakilimui. Atsineš
kite Social Security kortą ir įrodymus pilie

tybės arba pirmų i>opierų.
Asmenys iš karinių ar būtinų darbų nebus 

priimami be darbdavio raštu pareiškimo 
savo atliekamumo.

Pasitarimai ištisą dieną iki 6 vai. vakaro.

MULTI-PRODUCTS TOOL CO.
123 'SUSSEX AVE.

NEWARK
Važiuokite No. 24 ar. No. 44 busais,
City Subway iki Norfolk St. ir eikite vieną 

bloką iki dirbtuvės.
(192)

Anglą Laivynas Vėl 
Bombardavo Italiją

viesuliškai bom- 
Castellamare di 
45,000 gyventojų 

laivų statymo ir

šiaur. Afrika. — Ang
lijos šarvuotlaiviai ir nai
kintuvai 
bardavo 
Stabia,' 
miestą,
taisymo centrą, prie Neapo
lio Įlankos, Italijoj.

Kiti anglų karo laivai tuo' 
tarpu ardė geležinkelio til
tus Cape Vaticano, pietinia
me Italijos smailgalyje.

išleista knyga parsiduoda tik 
už 10 centų; pirmiaus ji kai
navo 50 centų. Todėl, kas tik 
galite skaityti angliškai, tuo- 
jaus pasipirkite ją. Ji atsako 
į kiekvieną politinį Šių dienų 

garsaus

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge 
Amžiaus 38 iki 55

PRADINĖ ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ Į SĄVAITĘ 
Puikiausios Darbo Sąlygos 

Kreipkitės 9:30 A. M.
Iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

(190)

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)

POPIERINĖS SULANKSTOMOS DĖŽĖS
Reikia Brightwood Machine Operatorių 

Strippers, Patyrusių
Nuolatinis darbas; gera alga tinkamam Žmo

gui. Tuojau šaukite SPrihg 7-2057 
SHUTTLEWORTH CARTON CO.

474 W. Broadway
(190)

LONDONAS LAUKIA 
JUGOSLAVŲ VIENYBĖS

London. — Kai kurie an
glų politikai tikisi, kad po • 
dabartinio emigracines ju
goslavų valdžios perorgani
zavimo gal, girdi, pavyksią 
ap vieny t kovojančius Jugo
slavijos partizanus su gen. 
Michailovičo četnikais prieš 
vokiečius. — Bet pažanges 
nieji jugoslavai laiko patį 
Michailovičą liaudies prie
šu.
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Penktadienis, Rugpj. 13, 1943

NewYorto^^feZInim Komunistams Dar 
trūksta Parašu

Komunistai jau yra daug

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Marcantonio Sako, Kad 
Brooklyne Laimėjo 

Pažangieji

Lietuviai Kviečiami Dalyvauti 
Svečių iš Sovietų Sutikime

Kongresmanas Vito Marc
antonio, Amerikos Darbo Par
tijos, New Yorko apskrityje 
pirmininkas ir Eugene P. Con
nolly, sekretorius, pereitą tre
čiadienį išleido pareiškimą, 
kuriame sako, kad pažangieji 
darbiečiai laimėjo nominaci
jas partijos komiteto prieš de
šiniuosius.

Marcantonio kaltino, kad 
“ponai Dubinskis, Rose, Al- 
fange ir Counts tiksliai ir ne
teisingai bando supainioti ir 
slėpti nominacijų pasekmes.“

Kings apskrityje, sako jų 
pareiškimas, 971 distrikte iš 
esamų 1,240 distriktų pažan
gieji išrinko 2,021 į partijos 
komitetą, o dešinieji išrinko 
tik 1,137, likusiems 2 šimtams 
esant pusiausviroje.

Bronxe, nors pralaimėta de
šiniesiems, bet abelnas skai
čius balsų už pažangiuosius 
pakilęs.

Marcantonio komitetas pa
siūlė laižybose, kad Kings 
County laimėjo pažangieji, už
dėti $5,000 ir lai’dešinieji pa
daro tą patį. Pralaimėjusioji 
pusė, sako jis, turės tuos pen
kis tūkstančius dolerių atiduo
ti Raudonajam Kryžiui.

Iš to atrodo, kad progresy
viai turį gana gerus aproka- 
vimus apie savo laimėjimus.

Advokatų Gildija Padės 
Harlemo Areštuotiem

žymiems svečiams iš Sovie
tų Sąjungos, oficialiems Sovie
tų Sąjungos delegatams pas 
amerikiečius prof. S. M. Mi- 
choels ir lt. pulkininkui I. S. 
Feffer susitikti yra ruošiamos 
sutiktuvės šio penktadienio va
karą, rugpjūčio 13-tą, 8 vai., 
HuiSer Kolegijos Auditorijoj, 
Park Ave. ir 68th St., New 
Yorke.

Sutiktuves rengia Russian 
American Club for Victory, 
Inc., kuriame įeina eilė žymių 
Amerikos rusų. Kviečia ir ki
tų tautų žmones, ypatingai ta

rybinių respublikų kilmės 
amerikiečius, tame skaičiuje 
ir lietuvius.

Lietuviai yra paėmę iš anks
to parduoti tikietų. Gaunami 
Laisvės raštinėje. Visi prašomi 
juos įsigyti iš anksto, nes ko
misija yra nusistačiusi visus iš
platinti, negrąžinti. Kainos — 
55c, 77c ir $1.10. Pelnas eis 
Leningrado karo ligoninei.

Be svečių, mitinge kalbės 
Sovietų Sąjungos general is 
konsulas Kisselevas, genero
las Yakhontovas ir kiti žy
mūs kalbėtojai.

New Yorko Apskrityj Laimėjo 
Pažangieji Darbiečiai

Prasidedant byloms areš
tuotų Harleme laike įvykusių 
riaušių, Nacionalė Advokatų 
Gildija ir Harlemo Advokatų 
Sąjunga pasisiūlė duoti areš
tuotiems gynėjus, kad apgin
ti jų teises.

Komitetas, vadovaujamas 
Martino Popper, Gildijos na- 
cionalio sekretoriaus, tuo klau
simu tarėsi su vyriausiu teisė
ju Henry Curran. Jisai paža
dėjęs informuoti bylas svars
tančius teisėjus apie advoka
tų pažadą.

Apvogė Petrą Kapicką

Pereitą trečiadienį ir ketvir
tadienį miesto gyventojai ne
kantriai laukė kandidatų no
minacijų pasekmių, tačiau dar 
ne visur jos buvo aiškios.

Ypatingai dideliu susidomė
jimu laukta pasekmių darbie- 
čių nominacijose.

New Yorko apskrityje, va
dovaujamame k o n g r esm’ano 
Vito Marcantonio ir Eugene P. 
Connolly, pažangiečiai laimėjo 
nominacijas didele didžiuma 
balsų. Bronxe, dešiniųjų tvir
tovėj, laimėjo dešinieji.

Brooklyne progresyviai tik
rina laimėję, tą patį tikrina 
ir dešinieji, tačiau galutinos 
pasekmės oficialiai nesuvestos, 
sprendžiama tik pagal balsų 
saugotojų raportus. Menama, 
kad lenktynės bus buvusios ar
timos ir kad ta grupė, kuri lai
mėjo Brooklyną, turės virše
nybę ir valstijiniame komite
te. Balsų rokayimas dar už
imsiąs keletą dienų.

Queense lenktynių nebuvo, 
abieji sutiko ant vieno sleito.

Kitų Lenktynės
Demokratai New Yorke irgi 

turėjo lenktynių. Michael J. 
Kennedy grupė išėjo laimėto
ja dviejose dešimtyse iš 23 
distriktų. Kituose trijuose, 9- 
me laimėjo Dennis J. Mahon, 
12-me George Thompson ir 13- 
me Joseph H. Broderick.

Nominacijose į teisėjus de
mokratų reguliaris kandida
tas Samuel Ecker pralaimėjo 
nominacijas nepriklausomam 
kandidatui John Clinton Sulli
van.

Queens’e demokratų nomi
nacijas į teisėjus laimėjo vals
tijos senatorius Peter Farrell 
prieš Frank A. Belucci. Rich
monde į teisėjus demokratų 
kandidatūrą laimėjo Thomas 

•J. Walsh.
New Yorko apskrityje de

mokratų kandidatūrą į miesto 
teisėjus laimėjo James O. Ma
digan, turėjęs kairiųjų darbie- 
čių užgynimą, prieš Hugo Pol
lock, buvusį užgirtą dešiniųjų.

Balsuotojai Nuplakė 
Raudonojo Baubo

Apaštalus
New Yorko balsuotojai sa

vo balsais paspyrė sostą iš po 
sėdynės raudonuoju baubu 
maskaraduojančios penketu- 
kės. Pralaimėjo nominacijas 
Amerikos Darbo Partijos New 
Yorko apskričio tikietu Du- 
binskis, N. Chanin, Eugene 
Lyons, Algernon Lee ir Dean 
Alfange.

Savo pasimojimu per riks
mą apie raudonuosius išvyti iš 
Amerikos Darbo Partijos va
dovybės visus pažangius žmo
nes, nuoširdžius karo laimėji
mo šalininkus; jų niekinimu 
tik išsišlavę patys savę.

Chanin, kuris pranašavo, 
kad paskutinis šūvis šio karo 
būsiąs iššautas prieš Sovietų 
Sąjungą gavęs visai mažai bal
sų, gal tik savo šeimos ir as
meniškų artimųjų.

Toji penketuke kandidata
vo į Darbo Partijos New Yor
ko Apskričio Komitetą.

Legijonieriai susirinko savo 
25-tai metinei konvencijai vieš
butyje Pennsylvania, New 
Yorke.

surinkę, bet dar daug ir trūks
tą parašų uždėjimui Peter V. 
Cacchione, Carl Brodsky, Paul 
Crosbie ir Isidore Begun ant 
baloto, kad už juos galėtų pi
liečiai balsuoti ateinančiuose 
rinkimuose.

Komunistų Partija prašo 
narius ir rėmėjus pasidarbuo
ti gavime parašų ir visus užsi
registravusius balsuotojus, ku
rie pripažįsta demokratinę tei
sę baloto visoms partijoms, pa
dėti savo parašais uždėti ko
munistų kandidatus ant balo
to.

Davimas parašo uždėjimui 
Komunistų Partijos ant balo
to davėjo nepadaro komunis
tu, tai yra tik pasisakymas už 
teisę rinkti ir būti išrinktais ir 
komunistinių pažiūrų žmo
nėms arba ir ne komunistinių 
pažiūrų žmonėms, kurie yra 
nusivylę senųjų partijų vado
vybe ir balsavimu už kitą, 
naują, partiją nori pareikšti 
savo protestą.

L. K. N.

Italy Organizacija 
Išmetė Antaninį

Amerikos Italų Darbo Ta
ryba pereitą trečiadienį savo 
mitinge išmetė iš tos organi
zacijos prezidento vietos Lui
gi Antoninį, kaltinimu, kad jis 
bendrauja su fašistiniais ele
mentais priešingai organizaci
jos nusistatymui. Rezoliucija 
pasiųsta J. V. prezidentui, ki
toms vyriausybės įstaigoms, 
italų organizacijoms ir spau
dai.

MIRĖ

Filmos-Teatrai

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

lauską, dukterį Mrs. Bertha 
Laukaitis, brolį Kazį Balvočių, 
dvi seseris, Mrs. Amelia Mits- 
kus ir Mrs. Anna Vaičiulis, abi 
Great Necke, ir vieną anūkę 
Christine Laukaitis, taipgi bro
lį ir seserį Lietuvoje.

Kainų Administracija 
Veiks Harleme

Harleme maisto ir drabužių 
kainos "'atrasta aukštesnėmis 
už esančias bile kur kitur 
mieste, pripažino H. Wood
ruff Bissell, Kainų Adminis
tracijos distrikto direktorius. 
Jis pareiškė, kad už keletos 
dienų būsiančios kainos nu
muštos iki tos skalės, kokia 
yra kitose dalyse miesto.

Edo Aircraft Corp., College 
Point, vyriausybė leido padi
dinimui šapų išleisti apie $1,- 
175,000.

Išmušus užbarikaduotas du
ris, policija rado Mrs. Rose 
Berry, 310 E. 55th St., New 
York, primuštą, veik be sąmo
nės. Suareštuotas John Scha- 
pow iš Astorijos, 3011 Astoria 
Blvd., kaltinamas jos sumuši
me.

Dr. Harry S. Rogers, Poly
technic Instituto prezidentas, 
paskirtas Nacionalio Karo 
Fondo Brooklyno Komiteto 
pirmininku.

1 * LIETUVIŠKAS
TRAKTYRIUS |

(VALGYKLA IR ALINft)
Rheingold Extra Dry Alus :

S Didelis pasirinkimas visokių
S Vynų ir Degtinės 
j Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

> Juozas Zeidat s
2 Savininkai ;

411 Grand St Brooklyn

Pereitą antradienį, kai sa- 
liūnai buvo uždaryti (tarp 3- 
jų ir 10- v. vakaro, nes tai bu
vo balsavimo diena, koks nors 
gerai pažįstąs “geografiją“ 
žmogus, išplėšė toileto langą 
ir per jį įsiveržė į saliūną. Iš 
Petro Kapicko redžisterio pa
sivogė virš $40. (Kapicko vie
ta Ten Eyck gatvėje, tarp Lo
rimer St. ir Union Avė., Brook
lyne).

—čia darbas gerai žinančio 
šią vietą, — tvirtina Petras.

—Galimas daiktas, bet tu 
pagauk, kad nori vagį!—jam 
atsako kostumieriai.

Rep.

Gaidžiai Turės Eiti j Puodą
Wittemanu šeima, 25-92 

50th St., Astorijoj, sumanė pa- 
siauginti namie mėsos, įsitaisė 
vištinyčią. Bet jų vištos išau
go į gaidžius ir kas rytą su 
aušra pradėjo prikelti iš mie
go kaimynus. Pasekmėj, šei
ma gavo pašaukimą teisman. 
Teisėjas Soffer davė šeimai 
dvi savaites laiko suvalgyti 
šešis gaidžius arba turės mo
kėti $5 baudos už laikymą viš- 
tinyčios be leidimo.

Harleme susidarė vietos pi
liečių komitetas veikti sutarty
je su vietiniu OPA skyriumi, 
kaipo patarėjai.

PARDAVIMAI
Parsiduoda ūkė, 100 akrų, su gerais 

budinkais, mašinerija ir galviją. Dėl 
daugiau informacijų, rašykite savi
ninkui: Joe Rogers, R. D. 2, Ithaca, 
N. Y. (189-190)

Frederick March Kovojo 
Prieš Fašizmą Pirm 

Perlą Uosto
Girdint pilną, reikšmingai 

imponuojantį balsą aiškinant 
didvyriškų žmonių karžygiš
kus atsiekimus gynime Sevas
topolio, parodomam filmoje 
“Black Sea Fighters,” kažkaip 
nejučiomis pamąstai, jog tas 
balsas jaučia ir kalba kartu su 
kovotojais, jog tai nėra tik vie
nas kitas balsas.

Tas nujautimas nėra veltus. 
To įspūdingo balso savininkas 
Frederick March tvojo japo
nams daug pirmiau, negu pas 
mus atsirado obalsis “Slap the 
Jap.“' Kadangi tai jis įkalbė
jo aiškinimą neužmirštinos Jo
ris Ivens pagamintos doku- 
mentalės filmos “400 Million,” 
parodančios japonų įsibriovi- 
mą ir barbarišką naikinimą 
Chinijos ir jos žmonių. Akto
rius March buvo labai sujau
dintas Chinijos žmonių didvy
riškumu ir skaudžiai užgautas 
Japonijos užgerinimo politika, 
kada pamatė Ivens’o per ketu
ris mėnesius surankiotus Chi
nijos armijos ir partizanų ko
vų rekordus. Jis sutiko duoti 
savo balsą aiškinimui tos fil
mos.

Vienok dar ir pirm “400 
Million“ jisai jau kalbėjo už 
pasaulio mažuosius žmones. 
Laike fašistų atakos ant Is
panijos respublikos jisai buvo 
pagaminęs trumpą filmą su- 
kėlhvui pinigų Ispanijos pa
galbai. Sekamas jo darbas bu
vo prie Herbert Kline parvež
tos filmos “Lights Out of Eu
rope,” parodančios Lenkijos 
žlugimą. (

Kaipo aktorius-žvaigždė jis 
dalyvavo sukūrime tokių fil- 
mV, kaip “The American 
'Way” ir, paskiausiu laiku, 
gamyboj vyriausybei filmos 
“Lake Carrier,” taipgi tankiai 
patarnauja Iždinės Depart
ment© radio programose.

Reakcininkams užatakavus 
Hollywoodo žmones dėl radi
kališkumo, March gynė teatri
ninkų, teises protauti ir veik
ti laisvai demokratijos gero
vei. *

Iš to viso aišku, kad teikti 
savo balsą tokiai vertingai, di
džiųjų Sovietų Sąjungos žmo
nių žygius užrekorduojančiai 
filmai March noriai paskaitė 
savo pareiga ir privilegija su
pažindinimui angliškai kalban
čio pasaulio su mūsų didžiuo
ju talkininku, kad tuomi pa
tarnauti greitesnei pergalei 
ant fašizmo ir įsteigimui pa
saulyje pastovios taikos.

Filmą “Black Sea Fighters” 
rodoma jau trečia savaitė 
Stanley Teatre, 7th Avė. ir 
42nd St., New Yorke,

Šuo Sulaikė Traukinius
»
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IRT subvėj kokiu tai būdu 
pasisuko šunelis ir užsimanė 
eiti bėgiais. Pamatęs ant bė
gių šunį, motormanas sulėti
no traukinio eigą, paskui at
einantieji traukiniai turėjo pa
daryti tą patį. Ir taip šuns 
bėgsena traukiniai turėjo at
eiti nuo 96th St. iki 18th St., 
kur šunį pagavo.

Brooklynietis 1 e i t e nantas 
George T. Decesare, 19 m., 
užmuštas orlaivio nelaimėje 
Tenn. valstijoj. Gyveno 1213 
53rd St.

VITO MARCANTONIO, 
kovingasis New Yorko 
kongresmanas, pereitą 
antradienį įvykusiose no
minacijose paliktas ir to
liau New Yorko apskri
čio Amerikos Darbo Par
tijos vadovybėje.

Martha Kazlauskienė, 45 
metų amžiays, 360 Broadway, 
Brooklyn, N. Y., mirė rugpjū
čio 11-tą, Kings County ligo
ninėj. Pašarvota graboriaus 
Bieliausko šermeninėj, 660 
Grand St., Brooklyne. Laidos 
šeštadienį, rugpjūčio 14-tos 
ryto 10 vai., Šv. Jono kapinė
se, Middle Village, L. I.

Paliko liūdesyje vyrą Juo
zą Kazlauską, du sūnus, pir
mos klasės karį Isidore Z vin
gį, tarnaujantį mūsų karinėse 
jėgose užjūryje ir Juozą Kaz-

DANTŲ GYDYTOJAS

DR. A. PETRIKĄ
221 So. 4th Street 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

• •
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. . 
BROOKLYN

'GERAI PATYRĘ BARBERIAI
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Gražus Pasirinkimas

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinls žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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.
Ten!. Virginia 7-4499

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

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

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

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

LITUANICA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

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




