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Didelės Asmenybės.
Skurdas ir Kriminalistai.
Iškilo Užslėptas Faktas.
Laisvės Reikalai.
Menševikų Nervai Įra.

Rašo P. BUKNYS

Tik prieš pradedant šios va
saros nacių ofensyvą rytų 
fronte (kuris jau sutriuškin
tas), Goebbelsas, per švedų 
fašistų laikraštį, metė blefų 
meškerę Amerikai ir Anglijai, 
kad būk rusai su vokiečiais 
tariasi apie taiką. Rooseveltas 
ir Churchillas į tą nacių blofą 
atsakė griausminga invazija į 
Siciliją.

Tai mat, kaip gudrūs vals
tybių vyrai skiriasi nuo žiop
liukų sikorskinių lenkų. Kai 
tas pats Goebbelsas metė me
lų slieką lenkam, būk tai na
ciai suradę nužudytus lenkus 
karius, tai lenkiškoji žuvelė, 
gen. Sikorskio asmenyje, kap
telėjo tą slieką su tokiu ape
titu, kad net lietuvių pro-na- 
cių spauda apsilaižė tai ste
bėdama.
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Veltui p. Tysliava dekla
muoja apie nabašninko Sikors
kio didelę asmenybę lenkų 
tautai. Prezidentas Roosevel
tas ir premjeras Churchill įro
dė, jog didelių asmenybių na
cių. blofai nesuklaidina.

Sunkiuoju nedarbo laiku 
(krizio metu), smarkiai buvo 
paplitę falšyvi (“counterfeit”) 
pinigai Amerikoje. Jų buvo si
dabrinių ir bumaškomis. Iš
kilus karui ir atsiradus darbų, 
falšyvi pinigai dingo.

Kaip tik galima gauti dar
bą ir teisingu būdu užsidirbti 
pragyvenimą, kriminalistai su- 
retėja. Šis yra vienas iš dau
gelio pavyzdžių, kad skurdas 
gimdo kriminalybes.
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Lietuvos patriotai labai ryš
kiai iškėlė švieson smetoninin- 
kų temdomą faktą, kad krimi
nalistai naciai nušovė Dariaus- 
Girėno orlaivį.

Tuojau po šios tragedijos 
įvykio spauda darė nuožiūrą, 
kad Dariaus-Girėno orlaivis 
buvo nacių nušautas ant Bava
rijos miškų, nepertoliausia nuo 
Lietuvos. Bet Smetonos drau
džiama Lietuvos spauda tos 
žinios nepatvirtino. Smetoninė 
Lietuvos valdžia, pataikauda
ma Hitleriui, užslėpė tą nacių 
kriminalybę.

Tik smetoninį fašizmą iššla- 
vus iš Lietuvos, tikrieji Lietu
vos patriotai nušvietė tą fak
tą, pagerbdami savo tautos 
oro didvyrius, — Darių-Girė- 
ną.

Dienraštis Laisvė yra visos 
pažangiosios d e m o k r atiniai 
nusiteikusios Amerikos lietu
vių visuomenės reikalas. Ir 
tuom reikalu turi visi rūpintis. 
Didieji piknikai,% kurie duoda
vo kas metai apie $3,000 
įplaukų, Bostono apylinkėje ir 
Philadelphijoje, dėl geso trū
kumo skaudžiai nukentės. Tik 
Brooklyne ir Baltimorėje šie
met gerai pavyko mūsų dien
raščio pinikai.

Visa Amerika turi rūpintis 
aukomis ir parengimais salė
se sukelti tą sumą, kurią tai
kos laikais gaudavome iš 
įplaukų nuo piknikų minėtose 
vietose.
• Labiausiai reikia darbuotis, 
kad gautume kuo daugiausia 
naujų skaitytojų savo dienraš
čiui. Nauji skaitytojai yra ne 
tik materialis laimėjimas, bet 
ir moralis.

Keleivio ir Naujienų redak
toriai labai nervuojasi, kad 
Laisvė gauna aukų bylos vedi
mui. Nejaugi tų laikraščių re
daktoriai manė, kad ši byla 

c tikrai sunaikins Laisvę mate
rialiai ?. ..

Pagyvensime, pamatysime, 
kuom ta byla baigsis ir kas 
stovi už nugaros skundėjų. Ta-
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Dienraštis

Kaina $6.50 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $7.00

Metams

No. 170 LAISVĖS ANT^Xtne4rsk°KI^-3?78ST,tECT Brooklyn, N. Y., Trečiadienis, Liepos-July 21, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV
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SOVIETINIAI KOVŪNAI 
DASIGRŪMĘ IKI 6-ŠIŲ 
MYLIU NUO ORIOLO

London, liep. 20.— Sovie
tų radijas pranešė, kad ru
sų armijos ir toliau triuš
kina desperatiškus vokiečių 
pasipriešinimus Oriolo sri
tyje, palaipsniui grumiasi 
vis artyn miešto iš rytų pu
sės ir kaip geležinį' lanką 
riečia apie nacius iš šiau
rių ir pietų.

Vakar Raudonoji Armi
ja pažygiavo pirmyn dar 
keturias iki šešių mylių lin-

Bus Pakarti Visi Nacių 
Vadai Civilių Rusų Žudi

kai, Įspėja Sovietai
Maskva.— Teismo spren

dimu Krasnodare, šiaurva
kariniame Kaukaze, tapo 
sušaudyti astuoni rusai, ku
rie padėjo vokiečiams mir
tinai kankint ir žudyt civi
lius Sovietų piliečius.

Teismas įkaitino ilgą ei
lę nacių oficierių ir Gesta
po policijos vadų, kurių ko
mandoj buvo įvairiais žalo
jimai^ ir mėsinėjimais už
kankinta tūkstančiai sovie
tinių žmonių toje Kaukazo 
dalyje. Atkasti nelaimin
gųjų lavonai liudijo ’ apie 
daugiau negu žvėriškas na
cių baisenybes.

Sovietų laikraščiai, apie 
tai rašydami, pažymi, jog 
Tarybų Respublikoje nebu
vo jokios penktosios kolo
nos bendradarbiaut su hit
lerininkais ir viso tik kele
tas išdavikų atsirado. So
vietinė spauda sako: Rusai 
nenurims, iki bus pakarti 
visi vokiečių Gestapo ir jų 
armijos oficieriai, atsakin
gi už Krasnodaro žudynes:
HITLERIS GYRĖSI PA

NAIKINĘS SĄŽINĘ 
“Vyriausi kriminalistai 

yra Hitleris ir Goeringas. 
Hitleris sakė: ‘Aš paliuo- 
suoju žmogų nuo tos paže
minančios pasakos, kuri 
yra vadinama sąžine. Aš 
turiu tokią viršenybę, jog 
manęs nevaržo jokios min
tys apie dorą’; o Goeringas 
sakė: ‘žudykite! žudykite 
kiekvieną, kas tik prieš 
mus nusiteikęs, žudykite! 
Jūs už tai neatsakote. Aš 
prisiimu visą atsakomybę. 
Taigi žudykite!’”

Sovietai sutriuškino 12 
nacių kontr-atakų ties 0- 
riolo ir bloškia juos atgal 
ir atgal.

čiau turime būti prisirengę ap
sigynimui. Parama labai reika
linga. Kuo daugiau apsigyni
mui ateis aukų, tuo labiau 
menševikų, nervai irs. Bet kam 
jų gaila? Gal Hitleriui.

kui Oriolo ir atėmė iš prie
šų dar 130 kaimų, mieste
lių ir miestų, tame skaičiu
je Malo-Archangelsko mie
stą su geležinkelio stočia, 
25 mylios Į pietus nuo Orio
lo.—Per tą stotį geležinke
lis eina Į rusų valdomą 
Kurską.

Pirmesni pranešimai tei
gė, kad jau tada Sovietam 
kai kur teliko tiktai 12 my
lių pasiekt patį Oriolą. 
Taigi dabar raudonarmie
čiai kai kuriuose punktuo
se dasirgūmę jau iki šešių 
bei aštuonių mylių nuo mie
sto ir sustatę didžiąsias ka- 
nuoles pleškint paskutines 
hitlerininkų apsigynimo li
nijas ir karinius taikinius 
pačiame mieste.

Per dieną sovietiniai ko
votojai sunaikino dar 72 
vokiečių taįikus ii’ 96 lėktu- 
tuvus. Tokiu būdu nuo na
cių ofensyvo pradžios iki 
šiol Sovietai sunaikino jau 
3,516 Hitlerio tankus ir 
2,094 lėktuvus, tuo laiko
tarpiu užmušdami ir dau
giau kaip 60 tūkstančių vo
kiečių.

Berlyno radijas sako, kad 
visas sovietinis frontas 
nuolat liepsnojąs nesiliau
jančiais mūšiais, ir, girdi, 
Oriolo srityje, “daugiau ka
reivių miršta, negu miegoti 
eina.”

Naciai pripažįsta, kad 
raudonarmiečiai įvairiose 
vietose pramušė vokiečių 
linijas. Bet hitlerininkai 
stengiasi sumažinti Sovie
tų laimėjimus, o pasakiškai 
didina Raudonosios Armi
jos nuostolius.

Korespondentai iš Sovie
tų fronto rašo, kad vokie
čiams geriau yra gintis 
miškuotose Oriolo apylin
kėse, negu Raudonajai Ar
mijai su tankais -ir kitais 
didžiaisiais pabūklais per 
miškus pirmyn maršuoti.

Nauji Raudonosios Ar
mijos Laimėjimai

London, liep. 20.— Anglų 
žinių agentūra Reuters 
praneša, kad Sovietų ka
riuomenė užėmė •Ilinskoje, 
tik už septynių mylių nuo 
svarbiojo geležinkelio tarp 
Oriolo ir Briansko.

Vienas Raudonosios Ar
mijos dalinys Oriolo, srityje 
atėmė iš vokiečių Ukolitski, 
Kireikovo, Siridichi ir Me- 
dveiki miestelius.

Churchill, anglų ministe- 
ris pirmininkas, sakoma, 
pats praneš seimui, kaip ir 
kodėl Roma buvo iš oro 
bombarduota.

Auga Italų Kariuomenės 
Sukilimai prieš Nacius

London, liepos 20.— Pra
nešimas iš Alžyro teigia, 
kad amerikiečiai ir kana
diečiai jau užėmė Enną, ge
ležinkelių ir vieškelių maz
gą pačiame Sicilijos salos 
viduryje, kur Enna buvo 
laikoma svarbiausiu Ašies 
kariniu centru.

Pirm to amerikiečiai už
kariavo Caltanisettą, už de- 
sėtko mylių nuo Ennos. Ki
ta amerikiečių armijos da
lis numaršavo dar 10 mylių 
pirmyn pajūriais į šiaurva
karius nuo Agrigento.

Amerikiečiai susiduria su 
vis mažiau pasipriešinimo 
iš italų pusės. Italai dažnai 
užpakalin nuduria nacius 
savo komandierius bei sar
gus ir pasiduoda amerikie
čiams.

Italai pilni pagiežos ir 
neapykantos prieš vokie
čius; sako, kad naciai išplė
šė jiem duoną ir drabužius. 
Per paskutinius kelis mė
nesius Sicilijos italai tega
vo tik po pusę svaro duo

Patys Fašistai Gali Bombarduot 
Romos Šventoves, kad Sukursiyt 
Žmones prieš Talkininkus, - Kaip 
Sako Amerikiečių-Anglų Lapeliai

šiaur. Africa.— Pirma negu amerikiečiai ir anglai la
kūnai bombardavo Romą, jie miestan primėtė lapelių, 
kuriais pranešė, jog bombos bus laidomos į karinius tai
kinius, ir lakūnai tiksliai nekliudys jokių kultūrinių bei 
religinių įstaigų. Kartu lapeliai įspėjo, kad patys fašis
tai gali bombarduot bažnyčias ir kultūrinius pastatus, 
idant pakurstyt gyventojus prieš Jungtines Tautas.

LAPELIŲ TEKSTĄS:
Romos Piliečiams:
Jau buvo duota jums persegėjimas, kad talkininkų 

oro jėgos galės bombarduot karinius taikinius Romos 
apylinkėje.

Kada bombardavimas įvyks, tai fašistų valdžia, at
kakliai slepianti nuo jūsų faktus apie karą, pasakos, 
būk mes, girdi, stengiamės sunaikinti kultūros pa
minklus, kuriuos gerbia ne tik Roma, bet ir visas ci
vilizuotas pasaulis.

Dar daugiau. Galimas daiktas, jog italų fašistų 
valdžia ar vokiškieji jos sėbrai, norėdami paremti me
lagingas savo pasakas, patys, padarę tam tikrus pa- 
sirudšimus, mėtys oro bombas į Romos vidurį ir net 
į Vatikano Miestą (popiežiaus sostinę).

Mes paliekame jums patiems suprasti ir spręsti, ar 
tai galimas dalykas, kad mes eikvotume savo pastan
gas, atakuodami taikinius, kurių sunaikinimas netar
nautų jokiems mūsų tikslams.

Mes jau esame pareiškę ir dar pakartojame, jog tai
kysime į karinius .taškus—susisiekimus, karo pramo
nes, karinius įrengimus ir lėktuvų stovyklas—kurie 
visi yra vartojami tik vokiečių naudai.

Šie taikiniai yra iš anksto atydžiai parinkti ir mūsų 
lakūnai buvo specialiai lavinami tiksliai-akuratnai bom
bas mėtyti. Taikant į karinius taikinius, tačiaus, ne
galima išvengt šiokių-tokių civilinių pastatų sunaiki
nimo. Mse stengsimės, kad kuo mažiausiai būtų šito
kio naikinimo.

Kadangi mes darysime ataką dienos laiku, tai jūs 
patys galėsite matyt, jog šie mūsų žodžiai yra teisingi.

Jūs, todėl, galėsite padaryt išvadą, kad jeigu nukris 
kokios bombos toli nuo taikinių srities, tai bus sužinus 
darbas pačios fašistų valdžios, besistengiančios jus 
apgauti.

nos dienai ir jau seniai vi
siškai nematė baltos duo
nos.

Italai ant pečių nešiojo 
tuos amerikiečių ir anglų 
karininkus, kurie viešai 
skaitė jiems pareiškimą, 
jog įkuriama talkininkų 
Sicilijoj.

Šiuo tarpu eina smarkūs 
mūšiai tik tarp vokiečių ir 
anglų Catanijos srityje, vi- 
duriniai-rytiniame Sicilijos 
pajūryje. Anglai mažu-pa- 
mažu nugali nacių tankų 
divizijas, stumia . priešus 
atgal ir, kaip neoficialiai 
teigiama, dasigrumė jau 
iki trijų mylių nuo Catani
jos didmiesčio.

Talkininkai lakūnai dieną 
ir naktį neatlaidžiai triuš
kina priešų kareivines, lėk
tuvų aikštes ir visus kitus 
karinius įrengimus.

Fotografijos iš oro rodo, 
kad Amerikos bombanešiai 
sunaikino didžiąją Romos 
geležinkelių stotį Littorią 
ir jos traukinių kiemus.

ŠIMTAI TONU BOMBŲ 
ROMOJE IŠSPROGDINO 
KARINIUS PASTATUS

šiaur. Afrika, liep. 20.— 
Penki šimtai Amerikos ir 
Anglijos lėktuvų pirmadie
nį numetė 350 tonų bombų, 
sprogdindami dvi geležin
kelio stotis, traukinių kie
mus ir lėktuvų stovyklą 
Romos srityje. Trimis ban
gomis atakuodami karinius 
taikinius Romoj, talkinin
kų lakūnai taipgi suardė 
įvairius plieno ir chemika
lų fabrikus ir amunicijos 
sandėlius.

Antradienio žiniomis, ne
grįžo penki talkininkų lėk
tuvai. Ore nepasirodė nei 
vienas fašistų lėktuvas 
virš Romos, užtat smarkiai 
veikė priešlėktuvinės juod- 
marškinių patrankos.

Bombarduoti Littorio 
traukinių kiemai yra už ke
turių mylių nuo Romos .vi
durio; San Lorenzo gele
žinkelio stotis su kitais

ITALAI NUŠOVĖ NACĮ 
OFICIERIŲ IR PASIDAVĖ

Sicilija, liep. 20.— Italai 
ištisomis kuopomis pasi
duoda talkininkams. Kuo
met vokietys vieno italų 
būrio komandierius mėgino 
sulaikyt juos nuo pasidavi
mo, italai nušovė tą nacį ir 
pasidavė.

Pranešama, jog tiktai po 
vokiečių akimis ir kulka- 
svaidžiais italai gerai te
ko vo j a.

Rūstus Grūmojimas Prancūzų 
Darbininkams ir Ju Šeimoms

Berne.— Žinias iš Vichy 
Franci j os sako, kad Lavai, 
naciškas jos valdžios galva, 
davė - paskutinį įspėjimą 
francūzams darbininkams: 
Jeigu per keturias arti
miausias dienas jūs patys 
nesusirašysite važiuot į 
(verstinus) darbus Vokieti
jon, tai bus labai griežtai 
pasielgta su jumis ir su jū
sų šeimomis. Šios paskuti
nės keturios dienos laiko 
yra duodamos jums tiktai 
kaipo ypatinga malonė.

Italų Generolas įspėja: Sici
lija Netrukus Bus Užimta
Madrid.— Per Franciją 

gauta pranešimai, jog ge
nerolas Alf. Guzzoni, vy
riausias italų komandierius 
Sicilijoj, įspėjo karalių Vik
torą Emmanuelį, kad italai 
ir vokiečiai jau neilgai te
galės atremt anglus ir ame
rikiečius toje saloje. Tarp 
kitko, jis sakė, jog 
mažai tėra vokiečių lėktu
vų Italijoj, ir italai naudo
ja paskutines savo oro jė
gų atsargas.

traukinių kiemais stovi už 
keturių mylių nuo popie
žiaus sostinės Vatikano, o 
dviguba lėktuvų stovykla 
Ciampino įrengtą už devy
nių mylių į pietų rytus nuo 
Romos centro. Roma gi yra 
1,200,000 gyventojų mies
tas.

Talkininkų bombomis už- 
(Tąsa 5-me pusi.)

Reporteriai Užginčija 
Fašistų Pasakas Apie

Bažn. Bombardavimą
šiaur. Afrika. — Su pas

kutine banga talkininkų 
lėktuvų, bombarduojant 
jiems Romą, skraidė New 
York Times koresponden- 
tas Herbert L. Matthews 
ir anglų spaudos reporte
riai. Jie matė, jog anglai 
ir amerikiečiai lakūnai nie-i 
kur netaikė bombų į baž
nyčias bei kultūros įstai
gas. Matthews rašo, kad 
jis savo akimis matė, kaip 
Amerikos bombanešiai ste
bėtinai gerai pataikė j Lo
renzo traukinių kiemus. 
Kiti patikimi pranešimai 
liudija apie tokį tikslų 
bombardavimą ir visų kari
nių taikinių Romoje abel- 
nai. Bet Roma turi apie 
tūkstantį bažnyčių, taigi 
viena kita bomba gal kur 
atsitiktinai ir pataikė į ko
kią mažesnę bažnytėlę.

Popiežius Protestavęs 
Anglijai ir Amerikai
Berlyno ir Romos radijai 

skelbia, kad popiežius Pijus 
pasiuntęs protestą prezid. 
Rooseveltui ir Anglijos mi- 
nisteriui pirmin. Churchil- 
lui dėl to, kad jų lėktuvai L 
bombardavę Romą.

Romos fašistai pasakoja, 
kad, girdi, talkininkų bom
bos smogę darbininkų gy- 
venamom vietom; labai su- < 
žaloję San Lorenzo fuori 
le Mūra katedrą, priklau
sančią popiežiui, stovinčią 
už 500 jardų nuo Termini 
prekinių traukinių stoties, 
ir taipgi pataikę bombomis 
į Campo Verano kapinyną, 
Universiteto Miestą, Poly
clinic ligoninę.

(Nėra jokio patvirtinimo 
iš patikimų žinių šaltinių, 
kad amerikiečių ir hnglų 
lakūnai būtų mėtę bombas 
į tuos nekarinius punktus.)

Pasak Romos radijo, tai 
mieste 166 žmonės užmušta 
ir 1,600 sužeista.

Užmuštas ir vyriausias 
Italijos policijos komandie
rius ir jo pavaduotojas.
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Katalikai turėtų reikalauti ir popie
žius pats turėtų susiprasti tuojau išsi
kraustyti iš Vatikano su visais religiniais 
rekordais ir dokumentais, jeigu nori vi
sai išvengti nelaimės, jeigu nenori savęs 
išstatyti į pavojų. Popiežius galėtų iš
sikelti į kokį nors miestą tos šalies, ku
ri nėra įtraukta į karą. Iš ten galėtų 
vesti katalikų bažnyčios reikalus. Ne
reikėtų atsidėti ant Mussolinio globos, 
o Mussolinis neturėtų priemonės gąsdi
nimui katalikų. Po teisybei popiežius 
turėjo tatai padaryti taip greitai, kaip 
Mussolinis įraukė Italiją į fašistinę Ašį. 
Galima bažnyčios galvai susirasti vietą 
demokratinėje šalyje. Dabar karas tie
sioginiai paliečia Italiją. Jos miestai 
pleška nuo bombų. Pati Roma virsta į 
pelenus. Katalikų galva turėtų.iš ten 
išsikraustyti.

Surado "Antrą 
Frontą”

Bombų Smūgiai Italijai
Pirmadienio ryte radijas paskelbė ži

nią, kad Talkininkų lėktuvai nulėkė sep- 
tynius šimtus mylių ir bombardavo Ro
mą, Italijos sostinę, “šventąjį miestą”. 
Bombardavo traukinių stotis ir kiemus. 
Esą padaryta didelių nuostolių.

Žinoma, Mussolinis ir Hitleris paleis 
propagandos agentus visais kampais 
šaukti, kad Talkininkai yra beširdžiai, 
nesigaili nei “šventojo miesto”. Bandys, 
paveikti tikinčiųjų, katalikiškųjų masių 
protą ir širdį. Bandys jiems apsukti 
galvas ir atkreipti juos prieš Jungtines 
Tautas.

Bet tai bus šuns staugimas mėnesie
noje. Tai bus pasiutusio šuns staugi
mas. Jo balso niekas neklausys.

Roma nėra šventesnė už kitus mies
tus. Tapo gerai ištirta ir sužinota, kad 
paskutiniais keliais metais, o ypatingai 
prasidėjus karui, Mussolinis sukoncent
ravo daug amunicijos fabrikų ir sandė
lių Romoje. Jis tai darė vaduodamasis 
kaip tik tuo savęs apsigaudinėjimu, kad 
Amerikos ir Anglijos karo vadai nedrįs 
bombarduoti “šventąją” Romą. Musso
linis galės ramiai gaminti karo pabūk
lus ir jais žudyti amerikiečius ir anglus, 
o jo fabrikų niekas nelies. Mat, ten pat 
Vatikanas. Vatikane sėdi popiežius. 
Bomba gali pakliūti tiekiai į popiežiaus 
pakajus. Ką gi pamanytų ir pasakytų 
pasaulio katalikai?

- Bet Mussolinis skaudžiai apsiriko ir 
apsigavo. Jau prieš gerą laiką Anglijos 
užsienio ministeris A. Eden persergėjo, 
kad jeigu karo laimėjimas reikalaus, ne
bus palikta čiela nei Roma. Gaila, kad 
■gali tekti ir Vatikanui. Bet karas yra 
karas...
• O prieš porą dienų prieš bombardavi
mą Romos, premjeras Churchill ir pre
zidentas Rooseveltas davė italam ulti
matumą: nuverskite fašistus, pasiduo
kite, arba žūsite!

Karas turi būti laimėtas. Fašistiniai 
kriminalistai užtraukė“ karą ant Italijos. 
Su tais kriminalistais reikia apsidirbt. 
Jeigu patys italai negali ar nepajėgia, 
ar nesusipranta, tai Talkininkai turi at
eiti ir tą, darbą atlikti. Nei Roma, nei 
Vatikanas nepastos kelio!

Lakūnams buvo įsakyta taikyti tiktai 
į reikalingus, strategiškus, nurodytus 
punktus. Buvo parinkti xtie lakūnai, 
kurie jau yra pasižymėję pataikymu į 
taikiklį. Viskas daroma, kad kuoma- 
žįausia nukentėtų žmonės ir religinės įs
taigos. Bet kad visai išvengti užkliu- 
dymo į žmones ir tokias įstaigas, tai, ži
noma, negalimas daiktas. *

Todėl Roma bus bombarduojama. Šis 
žygis buvo pirmutinis, bet ne paskutinis. 
Tegul stena ir dreba visi rudieji žvėrys!

Be to, sako lėktuvų numestas ant Ro
mos lapelis, Mussolinis pats gali paleisti 
savo lėktuvus ir numesti toną kitą bom
bų ant Vatikano, idant paskui galėtų 
kaltinti Talkininkus. Tokios provoka
cijos iš fašistų pusės galima tikėtis, kol 
Vatikane sėdės popiežius ir kol Musso
linis valdys Italiją.

Lenkai ir Lietuviai, Kaipo
Kovotojai!

“Lietuviai raudonarmiečiai sumuša 
hitlerininkų tigrus;” “lietuviai supliekė 
nacių smarkiausius tankus ir jų bombų 
ir kanuolių pragarą”; “skamba lietuvių 
herojų vardai”; “lietuviški Raudonosios 
Armijos daliniai Oriolo-Kursko fronte 
pasižymi didvyriškais žygiais.”

Tokiais antgalviais skaitėte Laisvėje 
vakar ir užvakar žinias. Skaitėte jas, 
ir jūsų širdys pradėjo smarkiau plakti; 
jūsų sielose pakilo pasididžiavimo są- 
jausmas.

Skaitėte su pasididžiavimu lietuviškų 
pulkų vadų ir herojų vardus: Motieka, 
Kisielius, Kavoliūnas, Gricius, Mockevi
čius, Lančikas ir kiti. Tai lietuvių tau
tos sūnūs! Jie randasi fronte, pačioje 
karščiausioje fronto vietoje, pačiuose 
baisiausiuose mūšiuose. Jie muša ir 
naikina mirtinąjį lietuvių tautos ir visos 
žmonijos priešą.

Ar gali rastis visoje Amerikoje nors 
vienas lietuvis, kuris nėra hitlerinės pro
pagandos visai apnuodytas, kuris nesi- 
didžiuotų tais vardais, tais kovotojais? 
Mažytė tauta, o kaip drąsiai kovoja, ko
kius (herojus jinai duoda šiame laisvini
mo kare!

Todėl, kad lietuviai turi gerą vadovy
bę. Lietuvos vyriausybė su Paleckiu 
pryšakyje be jokio svyravimo pradžioje 
karo užėmė teisingą poziciją ir paskelbė 
mirtiną kovą mirtinajam priešui. Jinai 
rūpinosi sudarymu ir paruošimu lietu
viškų pulkų.

Bet dabar pažiūrėkime į lenkus. Jų 
daug daugiau, bet per pastaruosius po
rą metų, nuo to laiko, kaip Lenkija tapo 
pavergta ir okupuota, nesigirdėjo, kad 
kur nors skaitlingi lenkų būriai daly
vautų mūšiuose. Buvo sudarytos kelios 
lenkų divizijos, buvo duota lenkams gin
klai, bet atėjo lenkų valdžia (kuri ran
dasi ištrėmime, kaip ir lietuvių tarybinė 
vyriausybė) ir išsivežė lenkus karius į 
Aziją. Ten jie ištįsus mėnesius sėdi, ne
rimauja ir nieko nedaro. O už tai kal
ta lenkų vyriausybė, Jinai sulaiko len
kus nuo mūšių ir kovų. Jinai ima visą 
atsakomybę už nebuvimą rytiniam fron
te lenkiškų divizijų. Jeigu lenkų val
džia nebūtų išsivežus lenkų karių iš So
vietų Sąjungos, tai šiandien daugelis 
lenkų divizijų dalyvautų mūšiuose. Len
kų tauta irgi galėtų didžiuotis savo he
rojais, kaip kad lietuvių tauta didžiuo
jasi savo Kavoliūnais, Griciais, Mocke
vičiais. ‘ ’

Bet reikia tikėtis, kad neužilgo įsi
trauks į kovos mūšius ir lenkai. Sovie
tų Sąjungoje jau sudaryta ir baigiama 
paruošti kovingų lenkų divizija. Ji pa
vadinta Tado Kosciuškos vardu, šitie 
lepkai nebėgs iš kovos lauko, nejieškos 
užvėjo kur nors Ir&ne ar Irake. Jie stos 
į mūšius rytų fronte kartu su rusais, lie
tuviais, latviais, estonais, ukrainiečiais, 
ir eis laisvinti Lenkiją iš nacių vergijos.

Trockistų Naujoji Gadynė iš 
liepos 15 d. puldama Laisvę 
rašo, kad “Amerikos, Angli
jos ir Kanados kareiviai jau 
mušasi Sicilijoj kruviname 
antrame fronte Europoj . . .,” 
o Laisvė “nesuranda antro 
fronto.”

Laisvė džiaugiasi kiekviena 
mūsų, pergale, ar ji būtų A- 
merikos, Anglijos, Chinijos ar 
Sovietų Sąjungos, nepaisant, 
kokia ji yra mažesnė ar dides
nė. Laisvė dalykus vadina 
tikraisiais jų ' vardais. To
kiems “karo strategams”, kaip 
N. G. štabas, jau “antras fron
tas” buvo ir Pantelerijos ir 
Lampadusos kovos.

Mes džiaugėmės Jungtinių 
Tautų pergalėmis Afrikoj, 
Pantelerijoj, Sicilijoj, Toli
muose Lytuose ir kiek išgali
me tam padedame, mobilizuo
dami mases Jungtinių, Tautų 
pagelbai. Bet mes giliai įsiti
kinę, kad juo ilgiau nėra an
tro fronto Europoje, tuo dau
giau mums atseina karas žmo
nių gyvastimis ir turtu. Kiek
viena diena Hitlerio pavergi
mo Europoj šalių atsieina tūk
stančius gyvasčių, nes naciai 
budelišku būdu žudo žmones 
Lietuvoj, Lenkijoj, Prancūzi
joj ir kitose šalyse ir dau
giau pasistato apsitvirtinimų, 
kurių įveikimui reikės daugiau 
Amerikos ir Anglijos karių. 
Gi kiekviena karo diena vien 
Jungtinėms Valstijoms atsei
na $265,000,000, arba apie 
apie $2 kiekvienam žmogui.

Mūsų supratimu, atidary
mas antro fronto atneštų, dar 
šiemet Jungtinėms Tautoms 
pergalę ant Hitlerio ir jo raz- 
baininkų šaikos, sumažintų 
žuvusių skaičių nacių paverg
tose šalyse, laimėtume karą 
su mažiau žliVusių karių ir 
mažiau nustotume turto, kas 
palengvintų gyvenimą po ka
ro. •>

Mūsų supratimu daug gerų 
progų buvo 'praleista, kada 
buvo galimą atidaryti antrą 
frontą ir priešą parblokšti. 
Patys Vokietijos naciai prisi
pažino, kad jeigu Amerika ir 
Angija būtų atidariusios ant
rą frontą tada, kada Hitlerio 
gaujas patiko katastrofa prie 
Stalingrado, tai Vokietija bū
tų susmukus.

Kas gi suprantama' antru 
frontu? Antras frontas prieš 
Hitlerį negali būti nei ant Si
cilijos, nei kokios kitos salos, 
nepaisant, kiek ta sala mums 
būtų svarbi. Tie karo veiks
mai, kurie suprantami, kaipo 
antras frontas, turi būti Euro
pos sausžemyj. Veiksmai, ku
rie ves Jungtinių Tautų armi
jas linkui Romos ir Berly.no, 
kurie privers Hitlerį panaudo
ti prieš Amerikos ir Anglijos 
jėgas nors 50 jo divizijų.

Mūsų talkininkė Sovietų 
Sąjunga neša sunkiausią karo 
naštą. Ji pasirengus nešti ją

iki galutinos pergalės. Prieš 
Sovietų Sąjungą Hitleris ir jo 
talkininkai turi apie 250 di
viziją. Sovietų Sąjunga nori, 
kad Amerika ir Anglija ati
trauktų, nors 50 divizijų, tai 
yra, nors vieną penktadalį tų 
jėgų, kurios puola Sovietų Są
jungą. Kam? Tam, kad Rau
donoji Armija galėtų iš rytų 
pusės pereiti į milžinišką ofen- 
syvą ir bendrai Amerikos > ir 
Anglijos jėgos iš vakarų pu
sės, suspausti Hitlerio jėgas, 
sumušti, • sunaikinti ir laimėti 
pasauliui pergalę, štai, kas 
yra antras frontas, štai, už ką 
stoja ir mūsų dienraštis.

Nepaisant, kaip mes džiau
giamės mūsų laimėjimais Sici
lijoj, ten dar nėra antras fron
tas. Į karo eiseną taip žiūri
visi, kas nori dalykus matyti 
tokiais, kokiais jie yra. Nei 
vienas rimtas anglų laikraštis 
neskaito mūsų kovos Sicilijoj 
jau antru frontu. Štai, kad ir 
dienraštis New York World- 
Telegram, kuris nėra prielan
kus Sovietų Sąjungai, liepos 
15 d., tai yra, tą pačią dieną, 
kaip ir trockistų Naujoji Ga
dynė, šitaip rašo savo edito- 
rialc:

“Mūsų pradiniai pasiseki
mai Sicilijoje priklauso nuo 
rusų fronto. Suprantama, kad 
mes daugiau suinteresuoti ži
niomis iš to fronto, kur muša
si mūsų jėgos. . Betv faktas 
pasilieka, kad ofensyvas Sici
lijoj buvo galimas vyriausiai 
todėl, kad nacių jėgos yra su
kaustytos ant Rusijos lygumų 
ir viltis pasekmingai invazijai 
Europos sausžemio iš pietų ar 
vakarų rymo taip pat tik ant 
to.

“Ten (Sicilijoj) yra mažiau, 
kaip dvi pilnos nacių divizijos 
(apart 10’.italų divizijų). Gi 
yra virš 200 nacių divizijų (ir 
20 kitų Ašies divizijų) Rusi
joj. Sicilijoj yra tik keli nacių 
mūšio lėktuvai ir visiškai nėra 
nacių bombininkų. Gi trys ket- 
tvirtadaliai Vokietijos oro jė
gų, tūkstančiai ii' tūkstančiai 
jų lėktuvų yra Sovietų fron
te. . .

“Hitleris neturi pasirinki
mo. Jis turi laikyti sukoncen
travęs daugiausiai pajėgų ry
tuose, nepaisant grūmojimų 
kitur, nes ten yra didžiausios 
Jungtinių Tautų jėgos, ten 
yra 10,000,000 ar daugiau ru
sų kareivių, palyginus su ma
žiau, kaip 1,000,000 generolo 
Eisenhowerip.”

Ir World-Telegram sako, 
kad vyriausias, svarbiausias 
Jungtinių Tautų frontas buvo 
ir tebėra Sovietu frontą8. Tik 
dėka toms milžiniškoms ko
voms, kurias veda Sovietų Są
junga, kurią nuolatos šmeižia 
trockistai iš Naujosios Gady
nės, buvo galima sėkmingai 
pradėti mūsų veiksmus Sicili
joj ir bus galima ateityje iš
sikelti armiją į Europos saus-

žemį ir atidaryti antrą fron
tą.

Kad mūsų pasisekimai iš
keliant armiją Sicilijoj pri
klauso nuo kovos Raudonosios 
Armijos, tą faktą matome ir 
iš Mr. Raymond Clapper’io 
aprašymų, kurie telpa tame 
laikraštyje, tos pat dienos lai
doje. Jis, tarpe kitko, rašo:

“Didžiausis faktorius pa
sekmingo išsikėlimo Sicilijoj 
yra tai mūsų kontroliavimas 
oro... Jeigu mes nevaldytu
me oro, tai mes negalėję bū
tume išvengti didelių nuosto
lių.

“Šimtai laivų buvo sutrauk
ta ir sukimšta siaurame van
dens plote pirm invazijos. Apie 
jų buvimą priešas žinojo iš sa
vo žvalgų. Prieš pat invaziją 
mūsų lakūnai sakė, kad jūra 
buvo tamsi nuo laivų milži
niško daugio. Vienas sako, 
kad jie užpildė 40 mylių plo
tą.

“Tiktai Talkininkų viešpa
tavimas ore neprileido Ašies 
lėktuvų bombarduoti taip su
kimštus laivus. Mes nebūtume 
išdrįsę taip masiniai sutraukti 
laivų, jeigu nebūtume galėję 
atremti Ašies orinių jėgų.

“Išsikėlimas į Sicilijos pa
jūrį būtų virtęs į masinę žu- 
dynę, kaip prie Dieppe, jeigu 
mūsų kareiviai, nebūtų buvę 
apsaugoti galingomis oro jė
gomis.”

Dabar aišku, kodėl Sicilijoj 
mums taip sekėsi ir tūlus nu
stebino lengvą pradžia. Tik 
todėl, kad Sovietų Sąjunga į 
šešias savaites sunaikino virš 
4,000 Hitlerio lėktuvų, o į 10 
dienų kovų Oriolo ir Belgo
rod o srityje dar 1,200. Reiš
kia, visi tie nacių vanagai ga
vo galą Sovietų fronte ir jie 
negalėjo atvykti žudyti Ame
rikos, Anglijos ir Kanados ka
rius Sicilijos fronte.

Tai taip stovi dabartinė 
Jungtinių Tautų kova Euro
poj. Ne dienraštis Laisvė pa
klydo, nematydama antro 
fronto, bet Naujoji Gadyne 
surado “antrą frontą” ten, kur 
jo dar nėra.

D. M. Š.
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Prisiunčiu čekį vertėje 
$10. šeši doleriai bus už 
Laisvės prenumeratą 1943 
metams, o keturi doleriai 
Apšvietos Fondui perduo
kite.

Darbininkų klasei ap- 
švieta labai reikalinga, nes 
ir aš pats per savišvietą 
atidariau ’ akis. šiandien 
darbo žmonės turi apsišvie
sti, nes visoki veltėdžiai, 
raketieriai ir ku klūks kla- 
niečiai darbininkus puola ir 
juos visaip išnaudoja. An
dai girdėjau dirbtuvėje vie
ną moteriškę kalbant. Ji 
sako: “Jei aš galėčiau, tai 
visus kukluksus išvesčiau 
ant lauko ir sušaudyčiau.” 
Darbininkai turi šviestis, 
nes tik apsišvietę supras, 
kas reikia daryti savo bū
viui pagerinti.

Jos. Lininskas.

London, liep. 19. — Blo
gas oras šiuo tarpu sutruk
dė talkininkų oro žygius 
prieš Vokietiją.

Amerikiečio profesoriaus 
A. P. Kruegerio išrasti čie- 
pai apsaugo peles nuo in- 
fluenzos perų bent per mė
nesį. Gal tie čiepai tarnaus 
ir žmonėms.

DR. J. J. KAšKIAUČIUS
580 SUMMER AVE. NEWARK, N. J. 

Tel. Humboldt 2-7964

DARBININKU
SVEIKATA

Prezidentas Rooseveltas sveikina ge.n« Giraud Bal
tajame Name, Washingtone.

NUGARĄ SKAUDA, 
ŠLAUNĮ

Gerb. daktare, matau jū
sų pątarimus Laisvėj, tai 
gal ir man ką patartute.

Esu vyras 60 metų am
žiaus, 6 pėdų, 140 svarų. 
Prieš tūlą laiką susirgau 
šalčiu, bet tuomi pačiu sy
kiu buvo atsiradęs guzas 
po kriauklais, dešiniame 
šone, o kairiame šone buvo 
iš viršaus guzas, toks kaip 
kiaušinis. Ir man buvo sun
ku kvėpuoti.
' Iš viršaus guzą daktaras 

išpiovė, bet iš vidaus ne
galėjo išpiauti, sakė — ne
galėsiu išlaikyti. Tai dakta
ras ligoninėj su elektra iš
varinėjo, bet man pradėjo 
nugarą skaudėt ir kairės 
kojos šlaunį. Pradeda va
kare ir skauda visą naktų. 
Prieš rytą sustoja, bet per 
naktį tiek skauda, kad aš 
negaliu visai užmigti.

Buvau pas keletą dakta
rų, bet niekas negelbsti. 
Daktarai pripažino artritą 
ir anemiją. Tai meldžiu 
man patart, ką turiu dary
ti? Daktaras čia man liepė 
nusipirkti kokį tai breisą 
ar diržą, ant nugaros užsi
dėti. Bet aš negaliu nė pir
što prie' nugaros pridėti, 

tai man atrodo, kad tasai 
diržas tai visai nereikalin
gas, Taipgi mano viduriai 
nedirba gerai. Patarkite 
per Laisvę, tai bus labai 
dėkui.

Atsakymas.
Negalima taip sau, už 

akių, nesimačius, neištyrus 
— tarti, kas Jums, Drau
ge, iš.tikro yra.

Sakote, anuomet turėjo
te šaltį. O gal tai buvo ne 
šaltis, bet dabartinės ligos 
pradžia, to artrito— narių 
įdegimo pradžia. Daugelis 
ligų prasideda, lyg kad tai 
būtų sloga, su tam tikru 
karščiu, temperatūros pa
kilimu, skausmais ir t.t.

Paskui tie guzai. Vietos 
daktaras, kurs tuos guzus 
kamantinėjo, piovė, brau

kė, gal jis jų paėjimą ir 
ryšius susekė. O gal ir tie 
guzai turėjo kokių ryšių su 
šio artrito pradžia?

Iš Jūsų aprašymo galima 
spręsti, kad Jums artritas 
ar tik nebus kur nugarkau
lio apačioje. Nugarkaulį 
sudaro visa eilė atskirų 
kaulų, tarp kurių yra na
riai, susinėrimai. Tie tar
piniai nariai irgi gali būti 
įdegimo bei gedimo paliesti, 
kaip ir bet kokie kiti na
riai. Jei taip, tai Jums yra 
“spondylitis”, savo rūšies 
reumatizmas nugarkaulio 

nariuose.
Kur jis nebuvęs, nuobo

dus tai svečias. Nelengva 
jo atsibodę t, nesiduoda taip 
greit išgydyt. Diržo idėja 
gal ir gera. Jei gydytojas 
kaip aptvarstytų arba gip
su sutvirtintų tą nugar
kaulio dalį. Pirma to gal 
gerai būtų padaryti Rent
geno (X spindulių) nuo
trauka.

Mažakraujingumui tinka 
geležinė druska, kad ir fer
rous sulfate, 4 or 5 grs., 
pills or tablets, po 1 po 
valgio. Džiovintų bravoro 
mielių, saulės šviesos, po
ilsio.

I

Berly.no
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Apšviesta tauta yra labiau gerbiama ir 
jos žmonių gyvenimas gražesnis. Literatū
ra mums padeda šviestis, pakilti. Įstokite 
į Lietuvių Literatūros Draugiją! Gaukite 
jai narių šiame vajuje!
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Kiekvienas darbas, kožnas doleris ar 

centas Amerikos karo pastangų ir jos did
vyriškų talkininkų paramai reiškia smūgį 
fašizmui ir artėjimą pergalės ir taikos. Ar 
jūs prisidėjot darbu ir aukom?

Į Raudonarmiečių Pasveikinimą Čampionės 
Atsako Tolimesniu Darbu; Kuomi 

Atsakysime Mes?
Į lietuvių raudonarmie

čių mezgėjoms pasveikini
mo ir padėkos telegramą, 
tilpusią šiame skyriuje bir
želio 30-tą, štai kaip atsa
ko mūsų čampionės mezgė
jos.

Katrina Petlitzkienė, Mas- 
petho - Brooklyno čampio- 
nė, kurios paveikslą ir ap
rašymą matome kitoje šio 
skyriaus vietoje, pasakė:

“Aš megsiu, pakol rau
donarmiečiai sumuš fašis
tus” Jinai siūlo, kad mote
rys vėl sudarytume bendrą 
didžiulį siuntinį mezginių 
lietuvių raudonarmiečių 
pulkams.

K. JANKAUSKIENĖ, 
iš Oakland, Calif., numez
gusi virš šimtą p<bų koji
nių. Jos gražų darbą su

trukdė liga.
Konstancija Jankauskie

nė, Oakland-San Francisco 
čampionė mezgėja, kaip 
matome kitoje šio skyriaus 
vietoje telpančioj korespon
dencijoj, ne tik mezga, bet 
taip pat veikia ir sukėlimui 
finansų.

Daug svederių numezgu
si Ona Kalvaitienė taipgi 
nemano poilsiauti. Ji šir
dingai pritaria sumanymui

Iš įvairių likučių audi
mo kriukučiu mezgamom 
šliurėms formoj yra pa
žymėta instrukcijos dary
mui didelių, vidutinių ir 
mažų šliurių.

Formos užsakymą su 11 
centų pinigais siųsti: Ma
ry Sincus, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

e > ‘j

A. KALVAITIENĖ,
iš Maspetho, greitadarbė mezgėja, viena 
iš kelių daugiausia pasižymėjusių mas- 

pethiečių mezgėjų.
sudaryti kitą siuntinį lietu
vių raudonarmiečių pul
kams, o jos pritarimas reiš
kia pritarimą darbu, ne 
vien žodžiais.

Panašiai kalba kitos 
maspethietės: K. Reklienė, 
R. Laukaitienė, Petkevičie
nė ir kitos.

Brooklynietė mezgimo 
sumanytoja Ona Čepulienė, 
numezgusi virš desėtko sve
derių nuliekamomis nuo 
darbo dirbtuvėj, šeiminin
kės ruošos namie ir organi
zacinių pareigų valando
mis, dirbs ir toliau.

Gaila, kad neturime pa
veikslų visų pasišventusių 
mezgėjų, negalime šia pro
ga supažindinti mūsų sky
riaus skaitytojus su jomis. 
Neturime paveikslų nei 
daugiadarbių rochesterie- 
čių, taipgi desėtkų kitų ko
lonijų labai daug mezgusių 
moterų.

Nors negalima visų jų iš 
naujo atžymėti nei paveiks
lais, nei raštų, — tą gal 
geriausia padarys tų kolo
nijų veikėjai savo pusmeti
niuose raportuose, tačiau 
visomis jomis didžiuoja
mės, visas giliai gerbiame 
už jų didelius darbus ir už 
mažesnius darbus, už visus 
tuos, kurie prisideda prie 
mūsų ir talkininkų perga
lės.

Mes žinome, kad kitų 
miestų draugės čampionės 
mezgėjos, kaip Rochesterio, 
Montello, Bostono ir apy
linkių, Binghamtono, Phi- 
ladelphijos ir kitų rytinių, 
o taip pat ir vidurvakari- 
nių lietuvių kolonijų dirba 
ir dirbs ir toliau, nežiūrint 
sunkumų gauti vilnų arba 
gaunant prastesnes. Jos 
numegs šimtus mezginių. 
Mūsų didžiausia joms pa
garba ir padėka. Vienok, 
ar to užtenka? Ne.

Pagalvokime, draugės, 
kuomi mes, kiekviena iš 
mūsų prisidėsime prie to 
didžiojo siuntinio? Ar jau 
ką nors numezgėme? Ar 
mezgame? Jeigu ne, paban
dykime, ar ir mes negalėtu
me ką nors numegsti? Ar 

pagaminsite nors po vieną 
drabužį prie čampionių pa
gaminamų desėtkų ir šimtų 
drabužių ?

Nuo tūkstančių iš mūsų 
nors po vieną drabužį būtų 
tūkstančiai drabužių. Štai 
kokią džiaugsmingą talką 
duotume mūsų čampionėms 
ir kiek daug sveikatą ir gy
vastį saugančios šilumos 
suteiktume kovotojams.

Kurios atrastume, kad 
dėl stokos sveikatos ar lai
ko ištikro neišgalime mėg
sti, padirbėkime sukėlime 
finansų vilnoms, pačios 
prisidėkime finansiškai. 
Būkime dalimi tų, kurios, 
kaip sakė raudonarmiečiai 
savo telegramoj, “dirba ku
klų, bet vertingą darbą.”

Kas prisidės prie sekamo 
siuntinio mezginių lietuvių 
raudonarmiečių pulkams?

Brooklynietė.

Worcester, Mass.
Svarbiausi LLD 155 Mote

rų Kuopos Tarimai
Liepos 12-tą susirinku

sios aldietės skubiai svars
tė kuopos reikalus, kad an
ksti baigus susirinkimą. 
Mat, apstus ore šiltumas 
paveikė į drauges. Tačiau 
nusistačiusios šilumos ne
paisyti, perleidus kuopos 
reikalus, nominacijų blan
kas, draugės ėmėsi už nau
jų tarimų:

Nupirkta dienraščio Lai
svės pikniko tikietų už $7 
ir draugė Ausiejienė pasi
žadėjo gauti sūri dovanom.

Nupirkta draugijų bend
rai rengiamo 8-tą rugpjū
čio, Olympia Parke, pikni
ko tikietų už $5 ir išrinktos 
jam darbininkes.

Nutarta rengti pikniką 
dienraščio Laisvės naudai, 
22 rugpjūčio, Olympia Par
ke. Šią dieną pasižymėkit 
savo kalendoriuje kiekvie
nas Laisvės skaitytojas-rė- 
mėjas ir širdingai pradėkit 
juomi rūpintis ir padėkite 
rengėjom padaryti jį tokiu 
našiu, kokis turi būti. 
Daug mes esame savo dien

raščiui skolingi šį metą ir 
čia bus proga atsiteisti tik
rai, širdingai už visus 
mums dienraščio suteiktus 
patarnavimus. 0 teikia ji
sai jų mums įvairiai ir aps
čiai.

Pundelių Reikalai
Susirinkusios narės links

mai išklausė raporto pun
delių komisijos, kuri prane
šė, kad pasiųsta 13 punde
lių ir aplaikyta padėkos at
virutė nuo komiteto. Nu
tarta atmokėti susidariu
sias išlaidas dapirkime 
pundeliam daiktų ir pa
siuntimo $8.40. R. Dvarec- 
kienė aukavo šiam reikalui 
$2. Tai šiame susirinkime 
išaukauta virš $20. Jau 
mūsų draugės taip įprato, 
kad negali nei vieno susi
rinkimo apsieiti be aukavi- 
mų. Aš linkiu, kad toliau 
jūs aukautumėt dar dau
giau, draugės.

Nutarta ruoštis prie dra
bužių išpardavimo rudenį.

O gal dar mes, worceste- 
rietės, pasitarusios, pasi- 
kvietusios savo nuoširdžius 
pažįstamus - pažįstamas į 
talką, sudarytume kitą tokį 
gražių pundelių siuntinį 
pabaigoj sekančio mėnesio? 
Pabandykim. Narė.

Oakland, Calif.
ženybinio Gyvenimo 25 Me
tų Sukaktuvės Ir Aukos 

Medikalei Pagelbai
Ketvirtą. dieną liepos su

kviesta mezgėjos ir grupė 
draugių ir draugų pas 
draugus Karosus. Kada vi
si susirinko, paaiškėjo, kad 
tai drg. Karosų ženybinio 
gyvenimo 25 metų sukak
tuvės.

Tai buvo linksmas suėji
mas. Karosai svetingai pa
vaišino susirinkusius savo 
gražiam gėlių darže. Susi
rinkusieji džiaugsmingai 
sveikino Karosus jų 25 me
tų ženybinio gyvenimo su
kaktuvėse ir linkėjo jiems 
sulaukti 50 metų — auksi
nių sukaktuvių.

Karosai apsigyveno Ka
lifornijoj 1929 metais ir 
nuo pat tos dienos jie daly
vauja čionykščiame lietu
vių veikime.

Karosienė yra žymi vei
kėja. Hooverio administra
cijos laikais ji vadovavo be
darbių demonstracijoms, 
kelis sykius buvo areštuota 
ir sumušta policijos. Šian
dien ji užėmus žymią vietą 
CIO. Ji — gabi organiza
torė, kalbėtoja, daug darbi
ninkų suorganizavus į uni
jas, daug dirba tarpe mote
rų darbininkių, kad pageri
nus jų gyvenimą.

Karosas, dirbdamas už 
“truck driver,” 1930 me
tais pagelbėjo suorganizuo
ti tos pramonės darbinin
kus. Jis —vienas iš tų lie
tuvių, kuris lietuvių paren
gimuose dirba prie baro. 
Dėka jo mokėjimui būti ga
biu bartenderiu daug pini
gų sukelta lietuvių darbi
ninkų reikalams. Jis myli 
medžioti. Tai vienas iš ge
riausiųjų medžiotojų Kali
fornijoj.

Jų dukrelė Eugenija, ku
rią jie gražiai išaugino ir 
išleido mokslą, birželio mė
nesį užbaigė aukštąjį žur
nalistikos mokslą ir gavo 
diplomą iš University of 
California, kurį ji per ke

turis metus lankė. Dabar, 
ji, norėdama dar aukščiau 
pasiekti tame moksle, eina 
į mokyklą kelias dienas į 
savaitę ir dirba angliškam 
laikraštyje. Garbė Karo
sam už taip išauginimą ir 
suteikimą aukšto mokslo 
savo dukrelei Eugenijai.

Draugės ir draugai lin
kėjo Karosam tęsti ženybi- 
nį gyvenimą, dirbti toliau 
prakilnų darbą darbininkų 
tarpe. Mezgėjos suteikė 
gražų pyragą su užrašu — 
Laimingo 25 metų sukak
tuvių sidabrinio gyvenimo. 
Mezgėjos taipgi 30 dieną 
gegužės, draugės Karosie- 
nės gimimo dieną, ją pa
sveikino su puikiu pyragu 
su užrašu — Linksmos gi
mimo dienos brangiai Ksa
verai. Drg. Karosai ir jų 
dukrelė yra mylimi visų.

Minėdami Karosų iškil
mes, aukavo dėl medikalės 
pagalbos lietuviams ir ru
sams raudonarmiečiams: 
Karosai $25. Po $10: A. 
Schultz, Sutkai. Po $5: 
Burdai, J. K. Jankauskai, 
Ečiai, Chaplikai. E. Šlege- 
riai $3.50. Po $3: Radiai, 
Prokšaitienė. Po $2: K. 
Šlegerienė, T. King, M. 
Baltulioniūtė, C. Kiesel, J. 
Bitė. Po $1: A. Merkis, K. 
Mugianienė, Amilija Jan- 
kauskiūtė, Amilija Rakaus- 
kiūtė (Gaizer). Viso $88. 
Tai taip aukavo susirinku
sieji minėdami Karosų iš
kilmes.

Mezgėjų Susirinkimas
Liepos 4 dieną mezgėjos 

laikė susirinkimą dd. Karo
sų stuboj. Finansų rašti
ninkė V. Sutkienė išdavė 
finansinį raportą ir pakėlė 
klausimą, kad reikalinga 
rengti pundelius dėl Lietu
vos vaikučių. Mezgėjos nu
tarė tą darbą remti ir iš
rinkta komisija prirengi- 
mui tų reikmenų.

Nutarta prie tų aukų, 
kurias suaukavo Karosų 
pokilyje, pridėti, kad pada
rius $100 ir pasiųsti medi
kalei pagalbai per lietuvių 
centrą Brooklyne, N. Y., ir 
išrinkta komisijon V. Sut
kienė, K. Karosienė ir 
pirm. Radienė, kad nueitų 
pas Sovietų konsulą San 
Francisco, paklausti, kas 
daugiausia dabar reikalin
ga Sovietų kovotojams. 
Mezgėjos paskyrė $150, iš- 
sireikšdamos, kad būtų dėl 
medikalės pagalbos.

Piknikui liepos 18 d., 
draugų Burdų darže, 384 
—105th Ave., Oakland, su
rengimo komisijon apsiėmė 
U. Burdienė, K. Mugianie
nė, M. Radienė, V. Sutkie
nė; darbininkėmis K. ir E. 
Šlegerienės, Karosienė, o 
mūsų čampionė mezgėja K. 
Jankauskienė ir Ečienė ir 
kitos mezgėjos apsiėmė na
mie padaryti valgių, taipgi 
pažadėjo ateit pagalbon ir 
mūsų čampionai bartende- 
riai Karosas ir A. Schultz.

Sekančiam susirinkimui 
vieta dar nepaskirta.

Korespondentė K. M.

Brigadierius generolas 
David N. W. Grant infor
mavo New Yorko moteris, 
kariuomenei bandažų dary
tojas, kad neužilgo jos da
rys rusvos spalvos banda
žus vietoj baltų — balti 
bandažai laukuose išduodą 
priešui mūsų karių pozici
jas. .................

Katrinos Petlitzkienės Arti 
Dviejų Metų Darbas

Katrina Petlitzkienė, 
Maspetho-Brooklyno 
čampionė mezgėja.

Draugė Petlitzkienė per 
arti du metus darbuojasi 
mezgime. Jinai jau nudirbo 
raudonarmiečiams 227 po
ras kojinių.

Tai neapsakomai didelis 
darbas. Mažai kas gali tiek 
daug energijos ir laiko pa
aukoti. Jeigu mes katra 
esame numezgusios nors po 
vieną drabužį, tai tos jau 
žino ir apskaitliuoja, kiek 
laiko jinai sunaudojo tiek 
porų kojinių numegsti.

Mūsų kliubietės, kaip 
perskaitys apie tos draugės 
darbą, turėtų kiekviena 
imtis už virbalų ir nudirbti 
nors po vieną porą kojinių 
ar šaliką, o kas galėtų, ir 
svederį.

Gal kas mano, kad drau
gė Petlitzkienė jau pavargo 
tiek daug numezgus? Tiesa, 
kad galėjo pavargti, bet bū
tų klaida manyti, kad ji eis

So. Boston, Mass.
Iš LLD Moterų Veikimo

Nepaisant nepaprastai 
šilto oro, į susirinkimą, at
sibuvusį liepos 13, drau
gės atsilankė skaitlingai, 
nes buvo susirūpinusios 
dienraščio Laisvės pikniku. 
Deja, pikniką prisiėjo nu
kelti ant toliau, kol bus ga
lima gauti tinkamas pikni
kui parkas.
Jau Buvo Pradėjusios Atei

ti ir Aukos Dėl Moterų 
Stalo.

Drg. L. J. Antanaitis iš 
Lewiston, Me., rašo:

“Gerb. Draugės: — Aš 
manau, šiemet negalėsiu da
lyvauti piknike, kaip kad 
kitais metais dalyvaudavau. 
Tai prisiunčiu ‘money or
der’ $2 moterų stalo komi
tetui.

“Draugiškai,
“L. Antanaitis.”

Vietiniai draugai - drau
gės aukavo moterų stalui 
sekamai:

Yvonne Niaurienė ir R. 
Chubarkis po $2. Po $1: B. 
Lazickienė, A. Sabulienė, 
M. Pešinienė, Burbienė, 
Ona Mažeikienė, B. Chu- 
barkienė, U. Šuralienė.

Drg. Eva Žvingilienė iš 
Jewett City, Conn., rašo:

“Brangi Drauge H. Ta
mošauskiene: — Prisiunčiu 
porą lietuviškų sūrių dėl 
dienraščio “Laisvės” pik
niko moterų stalo. Siunčiu 
ant jūsų adreso.

“Viso gero dėl jūsų ir 
Laisvės pikniko. Su pagar
ba, Eva žvingilasj’

ilsėtis. Štai jos pačios žo
džiai :

“Aš numezgiau 227 poras 
kojinių, bet mano darbas 
dar nepabaigtas. Aš megsiu 
jų dar daugiau, pakol rau
donarmiečiai sumuš fašis
tus. Jie aukoja gyvastis, o 
aš paaukosiu savo darbą. 
Dirbsiu tiek, kiek mano 
sveikata leis.”

Draugės ir draugai, ar 
tokį darbą negalima pri- 
skaityti prie kariaujančių 
žmonių didvyriškumo? Jei
gu visi taip manytų ir su 
tiek darbo prisidėtų, tai 
naminis frontas labai daug 
pasitarnautų pagreitinimui 
sumušti fašizmą.

K. Petlitzkienė ne vien 
tik daug mezga, bet ir rū
pinasi, kad turėtumėm už 
ką ir vilnų nupirkti. Prieš 
Laisvės pikniką jinai rūpi
nosi, kad būtų mezgėjų sta
las ir kad parinkti aukų 
vilnoms, kad išgalėtume 
nupirkti vilnų, nereikėtų 
pertraukti darbo.

Kada su mezgėjomis kal
bi ir girdi tų draugių tokį 
didelį nusistatymą padėti 
lietuviams kariaujantiems 
Rusijoj, susidomi ir jų pla
nais. Mūsų čampionės pa
geidavimas yra, kad mes 
vėl sutaisytumėm, kaip ir 
pirmiau, siuntinį iš visų 
apylinkių dėl lietuvių rau
donarmiečių pulko. Aš ma
nau, būtų labai gerai, jeigu 
apylinkės mezgėjos sykiu 
prisidėtų.

Mezgėją Komisija,
O. Deps, sekr.

Ačiū draugėms ir drau
gams už dovanas. Mes jas 
sunaudosime vėliau būsian
čiame Laisvės piknike.* * *

Minėtam susirinkime da
lyvavo ir draugės mezgė
jos, išskiriant valdybą. D. 
Ruplėnienė atnešė numez
gus 5 poras pirštinių.

O. Yuškienė, kuri jau yra 
daug numezgus dėl raudon
armiečių, šį sykį numezgė 
puikią dovaną dėl Laisvės 
pikniko. Ačiū d. Yuškienei. 
Mes tą puikią jūs rankų 
darbo dovanėlę sunaudosi
me dienraščio Laisvės nau
dai.

T. Niukienė, kuri pirmiau 
neturėjo progos būti mez
gėja, dabar įstojo į mezgėjų 
eiles. Ji važiuodama ant 
vakacijos pasiėmė gerą glė
bį vilnų. Taigi, d. Niukie- 
nės vakacija nebus veltui 
praleista. Atėjus žiemai, 
raudonarmiečiai bus jai 
dėkingi už tai. Velijam d. 
T. Niukienei geriausių pa
sekmių.

Kadangi šiemet mūs apy
linkėj piknikai sunku yra 
įvykinti, tai draugės nuta
rė turėt draugišką išvažia
vimą 8 d. rugpjūčio (Aug
ust), pas dd. Tamošauskus, 
West Roxbury. Čia lengvai 
galima privažiuoti gatve- 
kariais ir kaštuoja tiktai 
10c. •

Taipgi buvo nutarta mi
nėtam išvažiavime turėti' 
platų mezgėjų susirinkimą. 
Taigi, prašom draugių ir 
draugų įsitėmyti dieną, 
rugpjūčio 8-tą, ir iš kalno 
rengtis prie moterų drau
giško. išvažiavimo. Narė. a
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Baranauskas
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Sugrįžo Baranauskų Sūnus
Dešimčiai dienų sugrįžo pa

sisvečiuoti pas savo tėvus ser
žantas St. 
su tėvais 
piknike.

Jaunasis
tarnauja Dėdei Šamui Florido
je.

Tėvai ir draugai labai džiau
giasi, turėdami progos pasima
tyti su jaunuoju seržantu. \ P.

Baranauskas. Jisai 
dalyvavo “Vilnies”

| F. W. Shalins
j (Shalinskas)
| FUNERAL HOME
' 84-02 Jamaica Avenue
J Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Numirė Jurgis Tamuliūnas

Jurgis Tamuliunas, sulaukęs 
viršaus 50 metų, numirė liepos 
5-tą.

Tamuliunas buvo ilgametis 
“Vilnies” skaitytojas. Priklau
sė prie daugelio organizacijų. 
Jis gyveno po adresu 410 So. 
Springfield Ave.

Jonas Omanas Lankėsi 
“Vilnyje”

Buvęs LDS (Centro jaunimo 
skyriaus sekretorius Jonas Or
man, kuris jau arti metai yra 
karinėse pareigose, šiomis die
nomis, gryždamas iš atostogų, 
sustojo pasimatyti su vilnie
čiais.

I ZMONESE I MAKSIM GORKI
Binghamton, N. Y

(Tąsa)

Kovotojai, akyliai žiūrėdami į vienas 
kitą, trypčiojo, dešiniąsias rankas atkišę 
į priekį, kairiąsias laikydami prie krūti
nių. Prityrę žmonės tuojau pastebėjo, 
kad Sitanovo rankos ilgesnės už mordvi- 
no. Visi nutilo* sniegas girgždėjo po ko
votojų kojomis. Kažkas nebeiškentė ir 
sumurmėjo graudžiai ir godžiai:

—Kad gi pradėtų ...
Sitanovas užsimojo dešine ranka, mor

dvinas pakėlė kairiąją apsigynimui; Si
tanovas kaire ranka smogė mordvinui 
tiesiog į prieširdį, tas sužagsėjo, kiek pa
traukė ir tarė:

— Jaunas,, o ne kvailas!
Jis ėmė šokinėt vienas ant kito, dau

žydami vienas kitą sunkiais kumščiais; 
po kelių minučių ir savieji ir svetimieji, 
įsikarščiavę, rėkė:

— Vikriau, teplioriau; Pliek jį, dau-

• Mordvinas buvo daug stipresnis už 
Sitanovą, bet užtat sunkesnis ir ne taip 
vikrus, jis negalėjo taip vikriai daužyti 
ir gaudavo du, tris smūgius už vieną. 
Bet mordvinas, matyt, nelabai bojo smū
gių, jis vis juokavo ir staiga, stipriu 
smūgiu aukštyn, į pažastį, išmušė dešinę 
Sitanovo ranką iš peties.

— Skirkit — lygiomis! — suriko ke
letas balsų, ir žmonės išskyrė kovotojus.

Mordvinas ramiai kalbėjo:
— Ne kiek stiprumo, bet vikrus, tep

liorius! Geras bus kovotojas, aš tai bal
siai pripažįstu.

Pusberniai pradėjo bendrą kovą, o aš 
nuvedžiau Sitanovą pas felčerį — kaulų 
atstatyto ją; po tokio jo pasielgimo aš 
dar labiau ėmiau jį gerbti.

Jis buvo labai teisus, doras ir laikė 
tai, tarytum, savo pareiga, o Kapendiu
chinas gudriai jį pašiepdavo:

— Ak, Žėniau, pasirodyt mėgsti! Nu- 
šveitei dūšią, kaip virtuvą prieš šventes, 
ir giries — tai skaisčiai bizga! O tavo 
dūšia — varinė, ir labai nuobodu su ta
vim ...

Sitanovas ramiai tylėdavo,! stropiai 
dirbdamas arba nusirašinėdamas į są
siuvinį Lermontovo eilėraščius; tam nu
sirašinėjimui jis praversdavo visą lais
vąjį laiką, o kai aš jam pasiūliau:

— Juk tamsta turi pinigų, galėtumei 
nusipirkti knygą!

Jis atsakė:
— Ne, geriau savo ranka nusirašius! 
Prirašęs puslapį gražia, smulkia rašy

sena, belaukdamas rašalą nudžiūstant, 
jis tyliai skaitydavo:

Tu nemylėsi, negailėsi, 
Erdvėje skrisdamas aukštai; 
Į niūrią žemę, kur nėr laimės, 
Iš aukšto žvelgsi tu šaltai!

Ir sakydavo, prisimerkęs:
— Čia — tiesa! Tai, kaip jis gerai pa

žįsta tiesą!
Mane labai stebindavo Sitanovo ir 

Kapendiuchino santykiai — įkaušęs, ka
zokas visuomet lįsdavo prie draugo muš
tis, Sitanovas ilgai jį atkalbinėdavo:

— Atsitrauk! Nelįsk...
O paskui imdavo žiauriai mušti girtą, 

taip žiauriai, kad net kiti, kurie būda
vo įpratę žiūrėti į tarpusavio muštynes, 
kaip į vaidinimą, nebeiškęsdavo neįsiki- 
šę ir perskirdavo draugus.
* — Jeigu Eugenijaus laiku nesustab- 
dytumei, jis kitą užmuštų ir savęs nepa
sigailėtų, — sakydavo kiti.

Būdamas blaivus, Kapendiuchinas la
bai dažnai pašiepdavo Sitanovą, išjuok
damas jo prisirišimą prie eilėraščių ir 
jo nelaimingą romaną. Sitanovas klau
sydavo kazoko pasityčiojimų tylom, ne
įsižeisdamas, o kartais net patsai juok
davosi draug su Kapendiuchinu.

Miegodavo jie šalimais ir naktimis il
gai pašnabždomis kalbėdavosi.

Tie jų pašnekesiai neduodavo man ra
mybes —labai norėdavau sužinoti, apie 
ką gali draugiškai kalbėti taip nepana
šūs į vienas kitą žmonės. Bet kai aš pri
eidavau prie jų, kazokas sumurmėdavo:

— Tau ko reikia?
O Sitanovas lyg ir nematydavo ma-

— Ak, — pykterėjęs, nusigręžė nuo 
manęs Kapendiuchinas, o Sitanovas. ra
miai pasakė:

— Matai — niekas nežino, nė senas, 
nė mažas! Aš tau sakau: ir turtas — 
niekai! Vis reikia kuo nors paversti...

Aš paklausiau:
— Apie ką jūs kalbate?
— Miego nesinori, tai ir kalbame, — 

atsakė kazokas.
Paskui, keletą kartų nugirdęs jų pa

šnekesius, aš sužinojau, kad jų kalbama 
naktimis apie tai, apie ką žmonės mėg
sta kalbėti ir dieną: apie Dievą, teisybę, 
laimę, apie moterų kvailumą ir gudru
mą, apie turtingųjų godumą ir apie tai, 
kad visas gyvenimas supainiotas ir ne-, 
suprantamas.

Aš visuomet godžiai klausydavau šių 
pašnekesių, jie mane jaudindavo, man 
patikdavo, kad beveik visi žmonės kalbė
davo vienodai: gyvenimas — blogas, rei
kia kitaip gyventi! Bet tuo pačiu metu 
aš matydavau, kad noras geriau gyventi 
neuždeda jokių pareigų, nieko nepakei
čia dirbtuvės gyvenime, darbininkų tar
pusavio santykiuose. Visos šitos kalbos, 
nušviesdamos gyvenimą, atskleisdavo 
kažkokią nuobodžią tuštumą, kurioje, 
lyg šiukšlės kūdros vandenyje vėjui pu
čiant, beprasmiškai plaukydavo žmonės, 
tie patys, kurie kalbėdavo, kad toks 
stumdymasis esąs beprasmiškas ir įžei
džiąs juos.

Labai jau mėgdami samprotauti, vis 
ką nors teisdavo, gailėdavosi, girdavosi, 
ir dėl niekų sukeldavo piktas rietenas, 
labai skausdavo vienas kitą. Stengdavosi 
atspėti, kas bus po mirties, o prie dirbtu
vės slenksčio, kur stovėdavo pamazgų 
rėčka, buvo išpuvę grindys, ir iš tos drė
gnos skylės eidavo surūgusios žemės 
kvapas ir šaltis; mes su Povilu kamšy
davome tą skylę šienu ir skudurais. Da
žnai kalbėdavo, kad, girdi; reikią skylę 
užtaisyti, o skylė ėjo vis didyn, kartais 
iš jos smarkiai pūsdavo, žmonės peršal
davo, kosėdavo. Skardinis langelio ven
tiliatorius nemaloniai girgždėdavo, jį 
blevyzgodami bardavo, o kai aš jį pate
piau alyva, Žicharevas, įsiklausęs, pasa-

apsi- 
kurias 

nedary-

nė Die-

Bet kartą jie pasišaukė mane, ir ka
zokas paklausė:

— Maksimovičiau, jeigu tu. būtum 
turtingas, ką. tu padarytum?

— Knygų prisipirkčiau.
— O dar?

Nežinau.

— Nebegirgžda langelis, ir dar nuo
bodžiau pasidarė!

Parėję iš pirties, guldavo į dulkėtus 
ir murzinus patalus — su purvu ir blo
gais kvapais visi labai jau buvo 
pratę. Buvo daug smulkmenų, 
reikėjo pašalinti, bet to niekas 
davo. '

Dažnai kalbėdavo:
— Niekas žmonių nesigaili, 

vas, nė jie patys ...
Bet kai mes, aš ir , Povilas, numazgo

jome mirštantį, Davidovą, visą purviną 
ir gyvio užėstą, mus išjuokė, vilkdamie- 
si marškinius ir siūlydami mums juos 
apjieškoti, pravardžiavo pirtininkais ir, 
apskritai, taip tyčiojosi, lyg mes būtume 
padarę tai, ko turėtume gėdytis.

Nuo Kalėdų ligi gavėnios Davidovas 
išgulėjo ant plautų, labai .kosėdamas, 
spjaudydamas kraujais į pamazkų rėč
ką; naktimis jis kjiedėdavo ir savo riks
mais prižadindavo žmones.

Beveik kasdien kalbėdavo:
— Reikėtų jį į ligoninę išvežti!
Bet pastebėjo, kad Davidovo pasas 

esąs nepakeistas paskirtu laiku, paskui 
ligoniui buvo pasidarę kiek geriau, o ga
lop nutarė:

— Vis tiek greit mirs!
Jis ir pats žadėdavo:
— Aš — nebeužilgo!
Jis buvo tylus jumoristas ir taipgi 

stengdavosi išsklaidyti nuobodulį juo
kais, — nusvyra, būdavo, žemyn jo tam
sus, sudžiūvęs veidas ir pasigirsta jo 
balsas:

— Žmonės, klausykite balso- iš aukš
tybių ...

Ir ima sklandžiai kalbėti kokius nie
kus:

Aš ant plautų gyvenu,
Nubundu ankstokai,

' Ir sapne ir tikrumoj
Ėda mane prūsokai...

Nenusimena! — garsinojasi kiti.
Kai kada mes su Povilu užsikrausty- 

davbme pas jį, — jis juokaudavo:
— Kuo vaišinti, brangūs sveteliai? 

Voro ar nenorite?
Jam labai jau nusibodo, sirgti, ir kal

bėdavo jis su apmaudu:

Iš LLD 20 Kuopos Moterų 
Skyriaus Susirinkimo, 

Įvykusio 2 Liepos.
Narių dalyvavo gražus 

būrelis. Visos svarstėme 
bendrai šių dienų reikalus. 
Komiteto ir komisijų ra
portai išduoti ir priimti.

Aukų rinkimo dėl punde
lių lietuviams vaikučiams, 
gyvenantiems Sovietų Są
jungoje, išvežtiems laike 
Hitlerio gaujų Užpuolimo 
ant Lietuvos, sykiu ir So
vietų Sąjungos, komisija O. 
Girnienė ir J. K. Navalins- 
kienė pranešė, kad ant 2 
aukų rinkimo įlankų su“ 
rinkta $67 moterų, skyriaus 
vardu.

Moterų skyriaus Laisvės 
agentė J. K. Navalinskienė 
raportavo, kad kaip * kurie 
skaitytojai atsinaujino Lai
svę, ir sykiu pridavė $1 
moterų skyriaus iždan.

Komisija raportavo, kad 
yra rengiamasi prie to di
džiulio pikniko, kuris įvyks 
rugsėjo (Sept.) 5, 1943 m., 
C. M. Kuokalų sode, 24 
Virginia Ave., Johnson Ci
ty, N. Y. Mūsų gerasis ir 
stambus biznierius Mr. 
Alum, kuris užlaiko 2 dide
les rakandų krautuves, pa
darė tikietukus, kurie jau 
sėkmingai yra pardavinė
jami. Dovanoms yra skiria
ma War Stamps: 
dovana

nors kaip kurios ir nėra 
moterų skyriaus narėmis. 
Kurios daugiausiai išpla
tins - parduos tų knygelių, 
moterų skyrius toms duos 
pinigines dovanas — pirmą 
$3, antrą ir trečią po $1. 
Kurios draugės ar kurie 
draugai geriausiai pasidar
buos, bus tinkamai pagerb
ti ir jų darbas įvertintas, 
kaip parengime, taip ir per 
spaudą.

Moterų skyrius užkviečia 
visus atsilankyti į šį paren
gimą. Bus gera muzika šo
kiams. Taipgi gardžių, na
mie pagamintų užkandžių 
ir gėrimų, visi turėsime 
“good time.” Bus svečių ir 
iš toliau. Prašome visus, vi
sas, kaip šio miesto, taip ir 
apylinkės publiką dalyvau
ti.

Pasiųsta trys prašymai - 
reikalavimai New Yorko 
valstijos senatoriams ir 
kongresmanui, kad jie dėtų 
visas pastangas sulaikyti 
kėlimą riaušių prieš juod- 
veidžių rasę, nes tos riau
šės yra 5-tos kolonos pada
ras, ir kad remtų visais ga
limais būdais prezidento 
Roosevelto planą.

Nutarta pasiųsti vįsus 
svederius^ Kurios draugės 
dar nenumezgėte, pasi- 
stengkite kaip galima grei
čiausia tatai padaryti.

Moterų Skyriaus Koresp.

Chicagos Žinios

Kiek Skers Gyvulių Liepos 
Mėnesį? ,

Karinė Maisto Taryba pa
skelbė, kad liepos mėnesį 
kiaulių skerdimas padidintas: 
skers 85 nuošimčius to, kiek 
buvo skerdžiama šį mėnesį 
1941 m.

Jautienos mėsos trūkumas 
nebus atpildytas, nors galvijų 
skerdimas eis liepoj mėnesį 80 
nuošimčių to, kiek skerdė 1941 
metais.

Tokį pat nuošimtį skers avių 
ir veršių.

Jautienos mėsos trūkumas 
paeina iš to, kad vis daugiau 
ir daugiau reikia karinėm pa
jėgom šio maisto.

TRAKTYR1US
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
Vynų ir Degtinės

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkas

411 Grand St Brooklyn

pirma 
$10, antra $5, tre- 
(visos karo štampo-

mis).
Nuo

pelno bus skiriama dėl pun
delių lietuvių vaikučiams, 
o kita pusė moterų skyriui.

Daug draugių moterų pa
gelbsti rengime to pikniko,

šib parengimo pusė

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Liepos 22 d. įvyks ALDLD 2 kp. 

susirinkimas, bus daug svarbių rei
kalų aptarti. Iš Centro prisiuntė 
blankas, viršininkų balsavimas, 
taipgi paskutinis mėnuo pasimokėti 
duokles ir randasi daug kitų svar
bių reikalų aptarti. Susirinkįmas 
prasidės 7:30 v. v. Kliubo kamba
riuose, 367 Broadway. (170-171)

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: HUniboldt 2-7964

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

| 
■ B 
Q M 
*B

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

BŪKITE AMERIKOS PIUEČIAIS
Įsigykite šią naudingą knygelę:

KAIP PATAPTI AMERIKOS PILIEČIU IR 
SUPRASTI DEMOKRATIJOS VEIKIMĄ

Pilietybės pamokų nauja knygutė, “The Basic Prin
ciples of Democracy and Citizenship,” parašyta adv. 
Charles P. Kai, yra sustatyta geriausioje ir praktiškiau
sioje formoje, į kurią įeina daug iliustracijų, ir taip pat 
92 klausimai su

Knygelis* Autorių

Adv. CHAS. P, KAL

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.
Vitį&nin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

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

atsakymais anglų ir lietuvių kalbose.
KAINA 35c.

Mokestį galite prisiųsti U. S. pašto 
stampomis 5c. arba 3c. vertes, viso už 
35 centus.

Reikalaudami rašykite :

427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.

$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

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

sąvo sęniems ir naujięms pacijantams. Nepaisant didelio paki
limo kainų ant visų akiniam naudojamų medžiagų, mes vis dąr 
patarnaujame už senas žemas kainas.

30 Dienų 
Nuolaida

Akiniai 
už $7.50

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

STENGER & STENGER, Optometrists
394-398 Broadway Brooklyn, N

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2-0788 
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

/

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St 
Philadelphia, Pa. 

Telefonas Poplar 4110
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Penktas Puslapis

Šimtai Tony Bobų Iš
sprogdino Romoje

Karo Taikinius
(Tąsa nuo 1-mo pusi.) 

kurti gaisrai Romos apylin
kėje buvo matomi pei’ 60 
mylių.
KARO FABRIKAI PRIE

PAT BAŽNYČIŲ
Fašistai tiksliai prisista

tė karinių fabrikų prie pat 
bažnyčių ir kitų šventvie
čių. Tie fabrikai buvo taip 
arti, kad maldininkai jautė 
virpėjimus nuo jų mašine
rijos.

Statydamas karo fabri
kus pačiame bažnyčių šešė
lyje, Mussolinis tikėjosi,- 
kad tokiu būdu jie būsią 
apsaugoti nuo priešų oro 
bombų. Jam atrodė, kad, 
bijodami pataikyt į švent
vietes ir taip sukelt pasau
lio katalikus, Ašies priešai 
nedrįs kliudyt ir pačių fa
brikų.
LAKŪNAI, STUDIJAVO 

NEKLIUDYT BAŽNYČIŲ
Amerikiečiai ir anglai la

kūnai specialiai per ištisus 
mėnesius studijavo didelius 
Romos žemlapius su aiškiai 
pažymėtomis bažnyčiomis 
ir istoriniais paminklais bei 
kultūros įstaigom, kad ne- 
numest bombos į tas vietas.

Talkininkų valdžių agen
tai, ilgus metus buvę Ro
moje, sužymėjo tikruosius 
karinius taikinius, kuriuos 
reikėtų bombarduot, ir re
liginius bei kultūrinius pa
status, kurių nevalia liesti.

Roma yra vienas iš pen
kių didžiausių Italijos ge
ležinkelių mazgų ir per Ro
mos stotis buvo tūkstan
čiais tonų gabenami gink
lai, amunicija ir kiti karo 
reikmenys į pietinę Italiją 
ir į jos salas Siciliją ir Sar
diniją. Dauguma Ašies ka
riuomenės taipgi per Romą 
buvo siunčiama į tas sritis. 
Daugelis Italijos geležinke
lių, beje, veikia elektros jė
ga ir todėl yra juo lengviau 
pažeidžiami atakomis iš 
oro.

Verkšlenąs Fašistą Atsišiepi- 
mas Prieš Churchillo-Roo- 

sevelto Atsišaukimą

Berne.— Italijos fašistų 
partijos sekretorius Carlo 
Scorza per Romos radiją 
mėgino atsakyt į prez. Roo- 
sevelto ir Anglijos premje
ro Churchillo atsišaukimą, 
kad italai nuverstų Musso- 
linio režimą ir pasiduotų 
talkininkams.

Scorza verkšlenančiu to
nu pasakojo, kad, girdi, 
“italai neturį jokios prie
žasties išstoti prieš savo 
valdžią.” Jis šnekėjo, būk 
Mussolinis stengęsis iš
vengt karo.

Fašistų sekretorius gąs
dino Italijos žmones, kad 
jeigu Anglija ir Amerika 
laimėtų karą, tai, esą, pa
verstų italus tarnais anglų 
ir amerikonų turistų ir 
taipgi pavergtų italus dar
bams Rusijos kasyklose.

Tas juodmarškinių vadas 
kartotinai kalbėjo ir apie 
baisiai galingas talkininkų 
jėgas.

Amerikiečiai dar prasi
veržė kiek artyn japonų 
stovyklos Mundos.

Wilmerding, Pa.
Atsišaukimas

Draugai ir Draugės, Pitts
burgh ir apylinkės lietuviai! 
Mes vasario 28 dieną, Lietu
vių Mokslo Dr-jos svetainėj, 
savo suvažiavime padarėme 
pasižadėjimą nupirkti du am- 
bulansus, tai visi ir stokime 
darban, kad rugpjūčio mėnesį 
būtų darbas jau užbaigtas ir 
sukelta reikalinga suma pini
gų tam tikslui.

Pittsburgh Lietuvių Vieny
bės Karo Laimėjimui Komi
tetas negali visus atlankyti ir 
paraginti prie veikimo, tai 
mes patys suprasdami tą svar
bų reikalą dirbkime. Paimki
me pavyzdį iš draugo Mata- 
ko, kuris jau surinko $57 au
kų ir sako, kad jeigu visi 
dirbtume, tai jau senai būtų 
surinkta ne vien dviem am- 
bulansam nupirkti sumą, bet 
trim, tik reikia visiem dirbti, 
kad greičiau laimėtume karą, 
kad greičiau sunaikintume 
hitlerizmą.

Draugas M. Zapereckas 
sveikina mūsų veikimą ir au
koja $5, o J. Oria aukavo fa
šizmo nugalėjimui $2. štai 
aukavusių vardai ant blankų:

Po $5 aukavo: Dr. C. S. 
Taitz ir Mr. ir Mrs. K. Mata- 
kas. Po $2 aukavo Mr. ir 
Mrs. J. Svetaka, M. Valavi
čius, J. Yakubauskas ir Ed
ward Yanika. Frank Yodo- 
nis $1.50.

Po $1 aukavo: Adam Satt, 
Anna Pūras, J. W. Gainis, Wm. 
Gainis, J. Piontka, Jacob W. 
Yaunišonis, J. Ligeika, Mrs. 
Frances Zalenski, Mrs. Mary 
Graicius, Peter Rapalis, M. 
Zaparackas, Frank Balowich, 
Mr. & Mrs. G. Madron, Mr. & 
Mrs. F. Cremona, Mr. Jaffurs, 
Bill Wallace, Anna Cizauskas, 
Maru Swazecki, Rose Latch, 
C. R. Stuning Agency, F. Pra- 
skiavičius, Veronika Barstis, 
A. Barstis, J. W. Burnett ir 
Jack Hurster.

. Po 50 centų aukavo: Mr. 
Sabaliauskas, J. Latvas, Frank 
Miskow, C. Yankowski, E. 
Yankowski, Stella Carleti, Mr. 
Salianoff, A. Ramoška, B. 
Nova ir Mrs. Karish. Po 25c: 
Della Ache ir Z. Kavaliaus
kas. Visiems aukavusiems ta
riame širdingai ačių.

Vakarienė.
Liepos 4 dieną wilmerdin- 

giečiai buvo surengę vakarie
nę, nuo kurios pelnas skiria
mas nupirkimui dviejų ambu- 
lansų, vieno Amerikos Raudo
najam Kryžiui, kito lietuvių 
pulkam, kovojantiem eilėse 
Raudonosios Armijos. Pelno 
liko $25. Buvo atvažiavę sve
čių ir iš Pittsburgh. Jonas Ur
bonas pakalbėjo apie svarbą 
tikslo. Buvo gera muzika, 
skanių užkandžių ir gėrimo. 
Visi patenkinti. Moterims rei
kia tarti širdingai ačių už pa
gaminimą skanių valgių. Jų 
darbštumas daug prisidėjo 
prie to, kad nuo vakarienės 
liko pelno.

F. Wilka».

Japonijos radijas taipgi 
pripažino, kad Amerikos 
lakūnai yra tikri narsuo
liai.

Washington.— Prasidėjo 
derybos dėl Mainierių Uni
jos grįžimo į Amerikos 
Darįx> Federaciją.

Laisvoji Sakykla

Berlyno radijas skelbė, 
kad Sovietai, girdi, mėginę 
laivais iškelt savo kariuo
menę į pačią šiaurinę Nor
vegiją, bet naciai, esą, juos 
atmušę.

(Tąsa)
Kodėl jūs nenorit, kad ju

mis progresyviai vadintų hit
lerininkais? Ir kodėl negalė
tų jumis visus kartu su tomis 
visomis tarybomis uždaryt į 
koncentracijos kempes, jeigu 
tik mūs valdžia panorėtų ? Ir 
kodėl šios šalies valdžia ne
galėtų mūs SLA uždaryt? Ar 
todėl, kad SLA organas, lei
džiamas narių pinigais, pa
deda Hitleriui ? Ar dėlto ne
galėtų mūs SLA palaikyti 
hitlerininkų lizdu? Juk Tė
vynė neapleido pačių “pui
kiausių” Hitlerio atsiųstų ži
nių, kaip tai: “bolševikai, bėg
dami nuo Hitlerio ugnies pjo
vė, šaudė lietuvius, vienam 
išėmė širdį, o kitam tąja šir
dimi burną užkišo.” Reiškia, 
tie bolševikai, bėgdami dar 
operacijomis, zobovomis užsi
ėmė, jiem nerūpėjo gintis nuo 
neprieteliaus. N e p r i e t e liūs 
jiems buvo nebaisus, jie užsi
ėmė širdžių pjaustymu. Taip 
protauja Bajoras ir visos tos 
jų tarybos. Sustok, skaityto
jau ir pamislyk, ar tu ir kas 
kitas galėtumėt tokius zbitkus 
daryt, kada neprietelius jus 
vejasi su kardu ir ugnimi, ka
da tau nė minutės liuoso lai
ko nelieka? Bet mūs Bebras 
tai pasako be jokios pastabos, 
nes tikra žinia, atėjus iš Ber
lyno...

Skaitytojui aišku, kad už
pultam iš nežinių ir turinčiam 
bėgti toki zbitkai yra nega
limi. Jie galimi tik tokiems iš 
Tėvynės, Keleivio, Vienybės, 
Draugo ponams. Tai tik iš to
kių pastogių suklaidinti fana
tikai atlieka tokius darbus ir 
tik kada vieni išbėga iš kokio 
miestuko, o kiti da nesuspėja 
tokį miestuką užimti, pasida
ro liuesas laikotarpis. Tada 
tai šitoki fanatikai daro ope
racijas tiems, kuriuos jų va
dai yra jiems nurodę. Jie nau
dojasi proga, kada nėra tvar
kos. Kaip matom iš jų pačių 
pranešimų, tai hitleriniai fa
natikai daug pjovė visai ne
kaltų žmonių, bile tik atrodė 
panašus į tą, kuris buvo nuro
dytas. Tačiau ne visus jie pa
siekė. Tie, kurie pritarė nau
jai tvarkai, bėgant Sovietams, 
bėgo ir jie į gilumą Rusijos, 
kad išgelbėti savo gyvastį, 
nors ir buvo fašistų paženk
linti nužudymui.,

Skaitytojau, tau nereiks eit 
į Lietuvą, kad patirt lietuviš
kų hitlerininkų darbus. Tik 
pasižvalgyk aplink save čion 
Amerikoje. Da karui nepra
sidėjus, jau po stubas ir krau
tuves valkiojosi lietuviški fa
natikai, duodami įsakymus, 
kam duot garsinimus ir kam 
neduot, kokį laikraštį skaityti 
ir kokį ne, ir jau nekuriem 
langus išmušė. Tai vis auklė
tiniai tokių redakcijų, kaip 
Keleivio, Naujienų, Draugo, 
Vienybės ir kitų, neskiriant ir 
Tėvynės, SLA organo. šitie 
priperi fanatikų.

Jūs klausit, kodėl Hitleris 
paskelbė pasauliui, būk bolše
vikai, bėgdami išžudę daug 
žmonių ir mūs lietuviški hitle
rininkai mielai tokias žinias 
paskelbė čionykščiams lietu
viams be jokių pastabų apie 
teisingumą ?

žiemai užėjus, Sovietai pra
dėjo vokiečius mušt ir vyt at
gal. Vokiečiai buvo nusigan
dę ir manė, kad gal Sovietams 
pavyks sugrįžt į Pabaltijos 
kraštus ir šitie, suradę tokias 
žmogžudystes, paskelbs pa
sauliui. Taigi, todėl Goebbel- 
sas pasiskubino pirma pra
nešt pasauliui, suverčiant vi
są purvą ant Sovietų. Mūsiš
kiai Hitlerio geradėjai, tie iš 
visokių tarybų, pasiskubino to
kias žinias paskelbti lietuviam 
be jokio perspėjimž apie tokių 
žinių neteisingumą. Tas jau 
aiškiai įrodo, kad jie tokiem 
dalykam pritaria ir mielai 
gelbsti Hitleriui gyvendami 
šioj šalyj ir dar būdami šios 
šalies piliečiais, kurie imdami 
pilietybės popieras, po prisie-

ga, yra atsižadėję kitų šalių ir 
jų valdžių, prižadėdami gelbėt 
tik šitą šalį, kuri yra jų nauja 
tėvynė. Jų darbai parodo, 
kam jie tarnauja. Dabar ei
kim toliau su faktais.

Hitlerio agentūra paskelbė, 
būk bolševikai nužudę kelis 
Lietuvos rašėjus, jų tarpe vie
ną kunigą ir poetę Neris. Mū
siškiai tarybinink'ai pasiskubi
no šitą žinią kuogreičiausia 
paskelbt tarp lietuvių, kaipo 
teisingą žinią, magaryčioms 
pridėdami da ir kitokių melų 
prieš Sovietus, kad tik dau
giau paniekinus mūs talkinin
kę. Dabar mes matom, kad 
poetė Neris gyva ir gyvena 
Sovietuose, o tas “nužudytas” 
kunigas gyvena, rodos, Kali
fornijos valstijoj, čion Ameri
koj. Ką tas reiškia? Nugi, 
kad mūsiškiai fanatikai nužu
dė tokias ypatas, kurios buvo 
padabnos į tą kunigą ir poe
tę Neris. Reiškia, Neris pri
jautė Sovietams ir dėlto buvo 
paženklinta kaipo negeistina 
pilietė. Ir širvydukas su tuo 
lietuvišku konsulu sako, kad 
Neris buvo palanki Sovietams, 
šitie žmonės yra gyvi, bet 
mūsiškiai iš tarybų ir Tėvy
nės tų melagingų žinių neat
šaukė, nepasakė, kad hitleriš
kos žinios nėra teisingos, ne- 
vierykit jom, bet kaip dėjo 
hitleriškas žinias, taip ir de
da, bile tik jos niekina Sovie
tus, tą geriausią šios šalies tal
kininkę.

Hitleris paskelbė vardus lie
tuvių, neva išvežtų į Rusiją, 
kad daugiau paniekinus So
vietus. Mūs Tėvynė, Bajoro 
vedama, mielai klauso Hitle
rio, talpina tai Tėvynėj, kaipo 
faktą. Ką Hitleris sakė, tai 
ir teisybė, bet ką sako Sovie
tai, tie geriausi draugai šios 
šalies, tai Bajoras visai negir
di. Bajoras netik kad pade
da visokiems hitlerininkams 
niekint Sovietus, bet ir tuos 
lietuvius, kurie permato daly
kus geriau už jį. Jis pats nie
kina tuos geriau susipratusius 
lietuvius, jis-’ pavėlina juos 
niekint ir kitiems tokiems, 
kaip Količienė, Dargis, Ba- 
kanas. Ir kitiems tokio proto 
gaivalams yra mūsų, organas 
Tėvynė atdara, bet, Dieve gel
bėk, neduos vietos organe tam, 
kas šviesiau protauja ir gero 
vėlina SLA ir šiai šaliai.

Taigi, akyvaizdoje šių fak
tų, aiškiai matosi, kas jie yra, 
bet jie nesisarmatina kitus 
niekint. Reiškia, jų akys dū
mų nebijo. Jie kartu su Ba
joru yra protiškai taip slab- 
ni, kad nepajėgia permatyti 
nė to, kad jie kasa duobę pa
tys sau ir kartu visam SLA. 
Viskas, ką jie mato, tai tik 
dolerį. Jie nepajėgia nė at
gal pažiūrėt į jų pačių nu
veiktus darbus tik taip trum
pas laikas atgal, kaip jie 
skundė valdžiai žėdną lietu
vį, kuris tik buvo biskį ge
riau apsišvietęs, ne kaip jie. 
Tokius jie vadino komunistais 
ir pirštu rodė valdžiai “raš
tavot” juos. Mat, prieš ko
munistus siautė reakcija, tai 
jie mielai tam gelbėjo. Ir da
bar tai daro. Tas aiškiai ma
tosi pasiskaičius Tėvynėj Dar- 
gio, Količienės “žinias”. Tai 
yra šalies išdavystė gerbt ša
lies priešą ir niekint šios Ša
lies gerą draugą, kurį mūs 
šalies valdžia gerbia ir viską 
daro, kad su juomi palaikius 
gerus draugiškus ryšius.

W. G. Laski.
(Bus daugiau)

Suimtas Lietuviška Pa
varde Italy Generolas
Licata, Sicilija.— Ameri

kiečiai, užimdami Agrigen
to miestą, paėmė nelaisvėn 
ir italų generolą, kurio pa
vardė lietuviška — August 
de Lauzentis. Su Laužen- 
čiu talkininkai viso suėmė 
jau keturis italų generolus 
Sicilijoj. ,•

KAMBARIŲ TVARKYTOJOS 
Reikalingos dirbti London Terrace Towers. 
Sekmadieniais ar šventadieniais nereikės 
dirbti. 45 valandų savaitė. Kreipkitės j Miss 

Dennehy, 410 W. 24th St.
_______________________(171)

MERGINOS-MOTERYS
Virš 18 metų 

Lengvam 
PRESO DARBUI 

PATYRUSIOS IR NEPATYRUSIOS 
Dienų ir Naktų Šiftai 

Nuolatinis darbas, gera alga, kreipkitės 

INSEL CO. 
Schuyler. & Quincy Avei., 

Kearny, New Jersey 
Važiuokite No. 40 busu iš Newark, N. J., 
iki Quincy Ave., Kearny.

_______________________________(171)

MERGINOS-MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui.

Gera alga; apmokamos vakacijos. 
VELTUI GRUPINE POMIRTINES 

APDRAUDA DARBININKĖM 
PIERCE STEAM LAUNDRY 

82 Eagle St., Brooklyn.
(8th Ave. Subway iki 

Greenpoint Ave. Stoties.)
(171)

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 City

M. J. ŠVILPOS 
STEBŪKLINGA MOSTIS 

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, kurios pagelbsti ap

siginti nuo daugelio skirtingų 
skausmų, paeinančių nuo su
stingimų, apsideginimų bei 
reumatiškų skausmų.

ŠVILPOS STEBŪKLINGA 
MOSTIS turėtų būt namuose 
kiekvieno darbininko. Nes dar
bininkai dažniau gauna sustin
gimo, reumatiškų ir kitokių 
skausmų, kuriuos ši mostis 
greit prašalina. O darbininko 
sveikata dabar, karo metu yra 
labai brangi.

Ilgai nelaukę įsigykite ŠVIL
POS STEBUKLINGOS MOS- 
TIES. Palaikykite sveikatą ge
rame stovyje, vengkite didelių 
iškaščių.

ši mostis yra 4-rių rūšių, 
nuo skirtingų nesveikumų.

MOSTIS NO. 1, nuo dantų 
skaudėjimo ir smegenų nesma
gumų. Greit prašalina skaudė
jimus ir sustiprina dantų sme
genis. KAINA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS No. 2. Prašalina 
reumatiškus skausmus, sąnarių 
ir muskulų skaudėjimus. Taip
gi paliuosuoja nuo šalčio.

MOSTIS NO. 3, M. J. ŠVIL- 
PA’S SALVE. Stefljūklinga 
mostis, kuri prašalina daugely
je odos nesmagumų, niežėjimų 
bei peršėjimų. (Tik ne nuo vė
žio). Prašalina išbėrimus, 
spuogus, skaudulius, pailes, 
athlete’s foot, apsideginimus, 
skausmus nosyse, gerklėse. 
Greit ir sėkmingai paleng
vina nudegimų, nusišutiifimų 
ir saule apdegimų nemalonu
mus ir kornų skausmus. KAI
NA $1. Mažesnė 50c.

MOSTIS NO. 4. Tai nuo Ivy 
Poison. Greit prašalina niežėji
mą. Geras ir nuo kitokių niežė
jimų. KAINA $Į.

Užsisakydami Mosties malo
nėkite prisiųsti ir mokestį. Ar
ba galite prisiųsti 30c vertės 
U. S. pašto stampomis, o ręstą 
užsimokėsite C. O. D.

Siųsdami užsakymus nepa
mirškite pažymėti .kurios mos
ties norite. Adresuokite:

M. J. ŠVILPA
P. O. Box 73, Sta. A. 
Hartford (6), Conn.

OPERATORES SU ŠIEK-TIEK 
PATYRIMO PAPRASTAM DAR
BUI SIUVIMUI ANT SINGER 
MAŠINOS. GERA ALGA SU VIRŠ
LAIKIAIS APSIGYNIMO FABRI
KE. NORTHERN FEATHER 
WORKS, INC. 39 BACKUS ST., 
FOOT OF CHESTNUT STREET, 
NEWARK, N. J. BUS NO. 3, NO. 
31 OR CHAPEL.

(173)
KAMBARIŲ TVARKYTOJOS IR MAUDY
NIŲ APŽIORĖTOJOS. Nuolat, gera alga.

Kreipkitės j Housekeeper 
HOTEL WENTWORTH, 59 W. 46th Street, 
New York City.

(170)

SURAIŠIOTOJOS IR SUVYNIOTOJOS 
Audinio ir dažymo dirbtuvėj. Mokančios skai
tyti ir rašyti; stipraus subudavojimo mote
riškės, jaunos ar senyvos. Gera alga. I.R.T. 
Queens Line, iki Vernon-Jackson Avė. sto
ties. 8th Ave. Subway, Greenpoint Avo. sto
ties.

ANTIPYROS CO.,
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(173)

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

VYRAI REIKALINGI PAPRAS
TAM FABRIKO DARBUI. GERA 
ALGA SU VIRŠLAIKIAIS APSI
GYNIMO FABRIKE. NORTHERN 
FEATHER WORKS, INC., 39 
BACKUS ST., FOOT OF CHEST
NUT ST., NEWARK, N. J., BUS 
NO. 3, NO. 31 OR CHAPEL.. . __________ m

VYRAI, 18—40 METŲ
Metalo ženklinimui ar turinti mašinšapčs 
darbo patyrimo; nuolatinė vieta. Telefonuo- 

kite MA. 2-6287. MILLER CO.
7 OLIVER ST., NEWARK, N. J.

(171)

VIEŠBUČIO DARBININKAI 
VYRAI VIDAUS RUOŠAI 

SU VACUUM VALYMUI VYRAI 
MALIAVOTOJAI 

Maliavotojam Pagelbininkal
GERA ALGA 

KREIPKITĖS J TIMEKEEPER
HOTEL BARBIZON 

140 EAST 63RD ST., N. Y.
(173)

SUPERINTENDENTAS, kuris pageidauja 
malonių susisiekimų, 72 šeimų namas, laip
tais užlipama. Parūpi ir kitokių darbų. Alga 
$140 ir 2% kambariai, apatinis apartmentas, 
prededama telefonas, gesas ir eleketra veltui. 
Rašykite angliškai: Box 302, 20 W. 43rd St., 

N. Y. C.
(J2U

PALAIKOMASIS MECHANIKAS
Suaugęs, apsipažinęs su sieninių laikrodžių 
mechanizmu. Automatiniu fire alarm ar 
telegraph, sistemom ar automatinėm biznio 
mašinom; gera proga ir gera alga. Kari
nis fabrikas. Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN

(171)

AUTOMATINIŲ ŠRIUBAM MAŠINŲ 
SET-UP MAN.

Patyręs ant Brown & Sharpe (00). Nuolati
nis darbas; gera alga. Kariniam fabrike. 
Turi būt pilietis.
CARDWELL, 81 PROSPECT ST., B’KLYN 

; (i7i)

PAPRASTI DARBININKAI 
KILNOJIMUI MEDŽIO 

PATYRIMAS NEREIKALINGAS 
LAIKAS IR PUSE PO 40 VALANDŲ;

56 VALANDŲ SAVAITĖ 
HILLCREST LUMBER

1036 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
(171)

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.)
(170)

VYRAI
(Stiprūs) 

LIEJYKLŲ (FOUNDRY)
DARBUI

100% KARINIS DARBAS
Kurie dabar dirbate svarbius kari

nius darbus nebus priimami.
Kreipkitės į Employment ofisą 

Nuo 8 v. rytais iki 5 v. v. kasdien.
ALUMINUM COMPANY 

OF AMERICA
47-01 GRAND AVENUE 

MASPETH, L. I.
Imkite Grand St. gatvekarl nuo 8th Ave. 
subway stoties, prie Lorimer St., Brooklyne 
arba imkite Grand St. gatvekarj nuo BMT 

Grand St. stoties, Brooklyne
(171)

HELP WANTED—MALE
REIKALINGI VYRAI

__ —_—.------------------------- — IALUMINUM DARBININKAI

VYRAI - VYRAI I
THE

UNITED STATES I 
ALUMINUM CO. ■ | 
REIKIA JŪSŲ

DABAR IR
PO KARO! i

PATYRIMAS I
NEREIKALINGAS

NUOLATINIAMS DARBAMS
ALUMINUM

Yra
Gyvybinis Karo Metalas

Aluminum yra reikalingas karo fabrikams 
gaminimui ginklų, kurie padarys mūšy ka
reivius ir mūsų jūreivius geriausiai ginkluo

tais kovojančius vyrus pasaulyje.

$41.08-$43.68
PRADŽIAI

Už 48 Valandų Sa
vaitę. > I

'"'r

Borų Progos
Pridedant Algos Pakėlimus
Po Prasilaužimo Periodo

Gera Proga Pakilimui
THE

UNITED STATES I

ALUMINUM CO.
FABRIKAI Į

BRIDGEPORT IR 
FAIRFIELD, CONN.

1 VALANDA IR 15 MINUČIŲ NUO 
GRAND CENTRAL TERMINAL

Turi būti 3A su vaikais ar 4F, naliuosuotas 
dėl negalumų. Atsineškite {rodymus pilietybėe 
ar įvažiavimo popieras. Valdžia leidžia pri
imti ir ateivius. Nemokamai sveikatos egaa- 
minacija priimant į darbą New Yorko mieste.

KASDIEN PASITARIMAS
SU

KOMPANIJOS ATSTOVU

KREIPKITĖS I
NUO PIRMADIENIO IKI

PENKTADIENIO
10 v. RYTO IKI 5 V. PO PIETŲ

UNITED STATES
EMPLOYMENT SERVICE
OF WAR MANPOWER COMMISSION

79-87 MADISON AVE.
28th ST. (4-tos LUBOS ), N. Y. C.

205 Schermerhorn St.
(10-TOS LUBOS)

Brooklyn, N. Y.
Bank of Manhattan Bldg.
Queens Plaza, L. I. City.

ASMENYS DABAR DIRBANTI KARINIUS 
DARBUS AR BŪTINUS DARBUS NEBUS 
IMAMI ATYDON BE DARBDAVIŲ PALIO-

DYJIMO JŲ ATLIEKAMUMO
DARBO PAROPINIMAS NEMOKAMAI

(174)

Wake Up, Amerkaosl
WakftUP, Awerl- 

wuwi
MftkO Įmnrtcft’a 

answer roar out 
over the world. 
Every citlaen must

back the United States Army ; 
and Navy to victory—hack thMk ’ > 
with work and money. {į 

Do your part: Buy United 
States Defense Bonds and 
Stamps at your post office, bank, 
or savings and loan association. 
Get Defense Stamps at your re
tail store or from the carrier boy 
of this newspaper. f.
—1 ■ ■■ ............................

REIKALINGI VYRAI
Visokiem darbam pieninėje dirbtu
vėje. Patyrimas pageidaujama, bet 

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUE

19th St. ir Avenue B, Manhattan. 
, GRamercy 5-5008

(172)

MALE and FEMALE
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausiu pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias pozicijas su neribotam 
progom ateičiai. Prielankios darbo sąlygos, 

gera alga besimokinant. Patyrimas ’ 
nereikalingas.

* Virtuvei Darbininkai 
Kambarių Tvarkytojos

Virėjai—Stalų Patarnautojos
Ofiso darbininkai — Eleveiterių 

operatoriai — Telefono operatoriai.
Vyrams: Virėjai, stalų patarnautojai, vidaus 
ruošai, pataisymams, eleveiterių operatoriai, 
prie baro, baro aptarnautojai, inžinieriai, 

apvalytojai, virtuvėje pagelbininkai.
Darbo Gavimas Nemokamai

KNOTT HOTELS
FREE EMPLOYMENT SERVICE

234 7th AVE., TARPE 23rd IR 24th STS. .

APVALYTOJAI
• t ■ ' -4Dienų ir naktų darbas; ligoninėje. 

Nuolatinis darbas; gera alga ir val
gis. Kreipkitės į Housekeeper.
JEWISH MEMORIAL HOSPITAL

Broadway & 196th St., N. Y. C.
(170) I

__________________________________________

PASTOVŪS DARBAI
Po karui prie dažymo ir užbaigimo audinių 
dirbtuvėje. Būtina pramonė, kariniai darbai. 
Patyrimas nereikalingas. Augštos algos.

I.R.T. Queens Line, iki Vernon-Jackson
Avė. stoties. 8th Ave. Subway, Greenpoint 
Ave. stoties.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn.

(178)

VYRAI MOKYTIS
VOLŲ KĖRIAVOTI

Ant Celluloid ir Plastikų į
Gera alga; daug viršlaikių

Kreipkitės:

INSEL CO.
Schuyler & Quincy Avės., 

Kearny, New Jersey.
Važiuokite No. 40 busu iš

Newark, N. J. iki Quincy Ave., 
Kearny, N. J. (no i

REIKALINGI BAČKŲ 
DIRBĖJAI

Tight Barrels
BŪTINOJE PRAMONĖJE

Kreipkitės Pas
AMERICAN MOLASSES CO., 

280 Richards St., Brdbklyn.
(170). H



laStaa Puslapis

NehYorkO'><fete7?inlo<
Jaunuolių Kumštininku 

Rungtynės Brooklyne
Atletiškos Lygos, 

pagalbos skyriaus, 
trečios atviro oro 

jaunuoliams kumš- 
įvyks šio trečiadie-

Ebbets 
Atsitikime 

bus nukel-

duos Poli-

Policijos 
jaunimui 
ruošiamos 
rungtynės 
tininkams
nio vakarą, liepos 21-mą, 7 :30 
vai. vakaro, Montgomery St., 
tarp McKeever Place ir Bed
ford Ave., netoli 
Field, Brooklyne. 
lietaus, kumštynės 
tos į 22-rą.

Muziką vakarui
cijos Departmento Benas ir 
Glee Kliubas. Dalyvaus žymūs 
sportininkai.

šie kumštynių vakarai poli
cijos rengiami tikslu duoti pro
gą į tą sporto šaką Įnikusiems 
gabiems jaunuoliams išstoti 
prieš publiką.

Su Matulio-Vaiginio 
Darbininkais

pikni- 
17-tą, 
buvo 

pralei-

parką,

Ilgai lauktas kriaučių 
kas praėjo, įvyko liepos 
Dexter Parke, žmonių 
daug ir smagiai laiką 
do.

Perėjus per visą
daugiausiai metėsi į akį Matu- 
lio-Vaiginio šapos darbininkų 
stalas, apkrautas įvairiais val
giais ir, pažymėtinu gaspadi- 
nių patarnavimu, Marės Kava
liūnas ir Elenos Tiškiutės, 
prigelbstint Kapočiui ir žode
liui. Baigiant mėsą ir kvepian
čius agurkus, ir įvairių sūrių 
užkandžius, pasirodė pyragai
čiai, kurie sukėlė apetitą ir 
kurjozą; neiškenčiau nepasi
teiravęs, kas juos taip gar
džiai pagamino? Gavau pa
prastą atsakymą: P. Y. Kava- 
liunienės, česlauskiutės, Spu- 
dienės ir Tiškiutės — kriau- 
čiams supraizas. Hm, hm, 
suniurnėjau, pyragaitį valgy
damas ir už kitų gardumynų 
siekdamas.

Bejuokaujant, pasirodė ša- 
polas su draugais ir stipres
niais gėrimais. Prasidėjo vai
šės, juokai, dainos. Tamsai 
apgulus parką, nieko nebuvo 
galima 
smagūs

įmatyti, tik girdėjosi 
juokai ir dainos. . .

M.

John
Johnstown, Pa., redaktorius 
tenykščio laikraščio Democrat, 
atvyko New Yorkan ir įstojo 
prekybinio laivo jūrininku. 
Jis sakė esąs tryliktuoju iš jo 
įstaigos.

t

n

J. Sheridan, 60 m iš

Susivaidijusiai profesoriaus 
šeimai atėjus į teismą su “di
dele byla”, teisėja Anna M. 
Kross išbarė ir išvarė eiti dirb
ti karo darbą, ne už niekus 
vaidytis.

REIKALAVIMAI
DIRBKITE PRIE 

KRIAUČIŲ
Reikalingi siūlių prašytojai ir ope

ratoriai siuvamų mašinų. Taipgi rei
kia merginų mokytis kriaučių dar
bų.

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

Telefonas EVergreen 7-2494 
(170-172)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYNO MOTERIMS
Moterų Apšvietos Kliubo ir mez

gėjų susirinkimas 
tadienio vakaro 8 
419 Lorimer St. 
nares. — Valdyba.

Su Kriaučiais ir Jų Svečiais 
Liet. Amalgameitų Piknike

Liepos 17-tą, Dexter Parke, 
įvyko Lietuvių Amalgameitų 
54-to skyriaus piknikas, kuria
me dalyvavo gana skaitlinga 
pačių kriaučių ir jų svečių pu
blika ir buvo turtingas vaišė
mis. Vienos vaišės buvo pačių 
kriaučių susidėtais doleriais, 
bendrai įsigytos, o kitos šapų 
savininkų duotos pareiškimui 
įvertinimo darbininkų pastan
gų kooperuoti prie padaugė- 
jusio, pasunkėjusio darbo.

Daugelio lietuviškų šapų 
darbininkai čia vaišinosi savo 
grupėse, gi prie kai kurių sta
lų daugiausiai svečiavosi viena 
kita tos šapos šeima ir būrys 
išlaukiečių svečių, nors tų iš- 
laukiečių svečių netrūko ir prie 
bile kurio stalo — turintis 
prie stalo Šerą sutinka savo 
draugus ne kriaučius, na ir pa
sikviečia prie savo stalo supa
žindinti su savo visų dienų 
draugais ir pavaišinti.

Piknike matėsi su savo iš
kabomis sekamos šapos: John- 
simen, A. & G. (Atkočaičio), 
Lieblick-Diržio, Matulio-Vaigi- 
nio, Lapašausko, Juškevičiaus, 
Arman & Briggs, Good Grade 
Clothes, Mičiulio-Kairio, šala- 
viejaus, Šimaičio, Goodstein 
Co.

Svečiuose Pas Kriaučius
Iš kriaučiškų ir nekriaučiš- 

kų stalų vyriausiai į akis me
tėsi Lietuvių Amerikos Pilie
čių Kliubo stalas, pasipuošęs 
savo didele vėliava, ankštai 
apsuptas skaniai užkandžiuo- 
jančių svečių. Prie jų sukinasi 
patsai kliubo gaspadorius Juo
zas, Zakarauskas, , aprūpinda
mas geriamomis vaišėmis, o 
dar smarkiau sukasi Zaka
rauskienė, paduodama skanius 
užkandžius, kurių užteko iki 
vėlumos. Čia taip pat sukinasi 
Balčiūnas, Draugelis, Linkus, 
adv. Vižlanskas ir kiti kliubo 
veikėjai, priima, kalbina, kvie
čia svečius. Čia lankosi ir bū
riai skaitlingų kliubo draugų 
ir svečių.

Prie kliubiečių stalo teko 
susitikti našlė Frances Laukus 
ir Mr. ir Mrs. John Laukus iš 
Waterbury, Conn., williams- 
burgiečių Augulių giminaičiai, 
atvykę su Auguliais į pikniką. 
Čion sutikau įdomią ankstybų
jų Škotijos pažangiųjų lietu
vių veikėją Oną Arminienę,

įvyks šio ketvir- 
val., liepos 22, 

Kviečiame ir no
(170-171)

E. NEW YORK, RICH. HILL
Sekantį trečiadienį, 21 d. liepos, 

8 v. v. Buzelio patalpoj, kampas 
Crescent St. ir Atlantic Avė. įvyks 
ALDLD 185 kp. susirinkimas. Na
riai kurie tik galite, malonėkite da
lyvauti, nes turime daug svarbių 
dalykų. Yra blankos Centro valdy
bos nominacijos. Kurie dar negavo
te šių metų išleistą knygą, ateikite 
ir atsiimkite. — V. Paukštys.

(169-170)

dabar gyvenančią Staten Is
land. Jos vyras žuvęs Rusijos 
revoliucijoj, vienas sūnus 5 
metai tarnauja ir užsirašęs 
dar 5 metus tarnauti Anglijos 
kariuomenėje, kitas sūnus Al
fonsas tarnauja Amerikos ka
riuomenėje, o jinai pati globo
ja anūkus, dukters vaikus, ka
da duktė išeina į darbą padėti 
karą laimėti.

seržantu, 
San Francisco. Ten 

ir jų duktė Eleono-

Prie Atkočaičio Stalo
Kiek pažengus matosi lyg 

bičių avilyje dūzgianti didelė 
grupė žmonių — tai Atkočai
čio šapos stalas, geriau sakant 
stalai, nes man bematant ten 
viešėjo bent dvi pakaitos sve
čių. Sakoma, iki pabaigai bu
vę trys ar keturi stalai svečių.

Prie Atkočaičio stalo sukai
tęs sukinasi čermanas Jonas 
Stankevičius ir jo sandarbinin- 
kas Dobilas. Tai jie sumobili
zavo šį skaitlingą būrį svečių, 
o prie vaišių 
ir savininkai, 
ninkystė teko 
nors ji ša po j

— Ta žmona dirbo diena ir 
naktį.
sako 
šapos 
rengė,

gerą šėrą įdėję 
Gi visa šeimi- 

Onai Dobilienei, 
ir nedirba.

Jis mus išgelbėjo, — 
Stankevičius. — Mūsų 
moterys jau kelis kart 
pavargo. Jos bijojo tos

atsakomybės vyriausia dėl to, 
kad sunku gauti, ko reikia, bi
jodamos, kad prižadėjusios ne
galės padaryti vaišių. Kad ne
susidurti su stampomis, nusi- 
tarėm kepti tris kalakutus, bet 
gauk tu juos, kada reikia. 
Vieną dieną bučeriai sako, 
kad bus, kitą, kad nebus. Ir 
taip su tuo “bus, nebus, bus 
nebus” ta draugė prabėginėjo 
iki paskutinei dienai ir panak- 
čiais iškepė, tad mes dabar 
sau smagiai baliavojame.

Prie vaišių žmonės kalbasi 
apie karą, apie jame dalyvau
jančius, jam pasiruošiąnčius 
vaikus. Patsai šapos čermanas 
Stankevičius turi karinėse jė
gose jau du sūnus. Apie juos 
aną syk buvo plačiau rašyta 
Laisvėje. Dobilų jaunutis sū
nus Howard irgi išėjo.

Jaunos našlės Helen Arlaus
kas vienatinis sūnus Charles 
jau 8 mėnesiai kai tarnauja 
kariuomenėj ir nuo balandžio 
randasi Afrikoj, o jos pačios 
džiaugsmui namuose likosi dvi 
gražios dukterys.

Thomas L. Thomas, žymus baritonas bus svečiu 
žvaigžde Cresta Blanca Carnival programoje su Mor
ton Gould’o simfoniška orkestrą, trečiadienio vakarą, 
liepos 21-mą, tarp 10:30 ir 11 vai. vakaro, iš radio sto- • 
ties WABC, 880 kleis.

Nalivaika apie savo

kariškon

čia vieši ir Monika Repeč- 
kienė, Myykolo žmona, kurių 
sūnus Charles Reper tarnauja 
marinuose jau 9 metai, dabar 
yra kulkosvaidininkų seržan
tu. Kitas jų sūnus Petras dir
ba vyriausybės darbą Texas 
valstijoj.

Ne vien sūnūs, bet ir žentai 
yra tėvų rūpestyje. Ridgewoo- 
diečiai Ona ir Antanas Kriš
čiūnai turi kariuomenėj gerą 
žentą, James P. Tierney, - ku
ris jau yra štabo 
tarnauja 
išvykusi 
ra.

Jurgis
vaikus rūpesties nei jų pasi
sekimais džiaugsmo reikšti kol 
kas neg’ali, tad jis prie šio sta
lo, kaip atrodė, buvo geru 
klausytoju ir, be abejo, popu- 
liarišku svečiu, kaipo vaikinas 
tarp daugelio moterų-mergi- 
nų ir ženočių vyrų.
Šalaviejaus Stalas Pasipuošęs 

Su Žvaigždėmis

Prie šalaviejaus šapos sta
lo einant iš tolo matėsi penkia- 
žvaigždė tarnybinė vėliavukė, 
rodanti, jog tiek jie turį išlei
dę savo darbininkų
tarnybon, šalaviejai šia proga 
savo darbininkus 
įvertinimui jų kooperacijos — 
dirbimo liepos 5-tą, kada jie 
galėjo, jei norėjo, važiuoti 
maudytis. Tad liekna Amilija 
Šalaviejienė smarkiai sukinosi 
tarp visų svočių su užkan
džiais, o patsai Pranas šala- 
viejus, lėčiau, bet pakanka
mai aprūpino svečius gėrimais.

Pas šalaviejus teko sutikti 
gerai žinomas Ridgewoodo 
Vižlanskų ir Kalvaičių šeimas, 
taipgi eilę kitų kriaučių ir ne 
kriaučių.

Mičiulio Gražiausia Iškaba
Mičiulio šapos stalas spor

tavo męistriškiaūsią iškabą — 
su visokiais, jei ne visais 
kriaučiaus šapos įrankiais. Ne
ilgai teko teirautis, kur ją to
kią jie. gavo:

—Mūsų pirmininkas, šio 
pikniko komisijos pirmininkas 
Antanas Linkus, jaunasis, ją

.pavaišiną

padare. Puiki, ar ne? — di
džiavosi mičiuliečiai. Neužilgo 
pasisuko čia ir Linkus.

—Kaip einasi ? — užklau
siu. — Puikiai, visi draugai 
kooperavo. Matote, koks gra
žus piknikas. Padėkokit vi
siems Laisvėje už suteiktą 
mums vietą garsinimui pikni
ko ir laisviečiams už skaitlin
gą dalyvavimą.

Pasisveikinęs su vienu, kitu 
iš naujai atėjusių prie stalo, 
Linkus nuskubėjo tolyn’. Mat, 
jis šiandien komisijoj, priklau
so visiems stalams, ne vien 
šiam.

Mičiulio stalas, beje, bene 
buvo ir turtingiausias svečiais 
iš užmiesčio, čia svečiavosi 
veikėjai Jeronimai Bakunai iš 
Cliffside, jų duktė Alice, anais 
metais laimėjusi grožės-popu- 
liarumo kontestą mokykloj, jų 
sūnus Albert Bakūnas ir jo su
žadėtinė Clair Stein, Long Is
land Kolegijos si augybes stu
dentė pasidabinusi naujutėliu 
deimantu. Tą dieną buvo jų 
sužadėtuvės ir visa šeima at
vyko jas apvaikščioti kriaučių 
piknike. Kitas jų sūnus, orlai
vių statybos inžinierius, randa
si kur nors Indijoj. Prie šio 
stalo taipgi svečiavosi kiti 
cliffsidiečiai: Ch. Bukaveckas, 
Mrs. White, J. K. Steponavi
čiai, P. Bakūnas ir gal kai ku
rie kiti, kadangi prie šio stalo 
teko lankytis mėnesienoj (mė
nuliui dar neužtekėjus), tad 
ne visus svečius įžiūrėjau.

Čia, beje, svečiavosi grabo- 
rių šalinskų visa šeima ir jų 
jauni draugai. Gaila, kad po
pietis ir vakaras buvo per 
trumpi visus susieiti, pamaty
ti, aprašyti.

Ir taip prie kitų ir visų sta
lų teko matyti su kriaučiais 
baliavojant visokių pažiūrų 
žmones — iš klebonijų, kaip 
kad ir iš Laisvės redakcijos ir 
administracijos, iš profesiona
lų kabinetų ir iš užeigų.

Tėmijant tą gražų pažmonį, 
daugelis išreiškė mintis — jei
gu galime visi už vienos tvo
ros darže linksmintis, kodėl 
negalėtume visi bendrai dar
buotis karui laimėti. Jiems, o 
kartu ir man atrodė labai, la
bai neišmintingi ar nedori tie, 
kurie trukdo tokiam apsivieni- 
jimui.

Išgulėjo Per Metus
Be Sąmonės

Vienas darbininkas, Todd 
Erie Basin Dry Docks dirbtu
vėse, Brooklyne, mechaniko 
pagelbininkas, liepos 9-tą, per
eitų metų, darbe smarkiai už
sigavo galvą. Jam smagenyse 
prasimušė kraujas. Paskiau 
jam buvo daryta operacija iš
valyti susitvenkusį kraują 
sniegenų plėvėse.

Ligonis dabar jau metus iš
buvęs Long Island City ligoni
nėj,- bet per tą visą laiką ne
buvo atgavęs sąmonės. Jo gy
vybę palaiko įleidimu maisto 
tiesiog pilvan, o muskulai nuo 
sunykimo palaikomi masažais. 
Prie jo trimis pakaitomis stovi 
slaugės, o daktarų turėjęs jau 
virš dviejų šimtų. Už medika- 
lišką priežiūrą lig šiol kompa
nija išmokėjus $11,756. Išgy
dyti nesuranda būdo, vienok 
stačiai stebuklas atsiekta iš
laikyme taip ilgai gyvu be są
monės esančio žmogaus.

Ši milžiniška suma dar kar
tą primena svarbą socializuo- 
to gydymo. Atsitikime nelai
mės, joks darbininkas nepa- 
jiegtų privatiškai išmokėti to
kias sumas už gydymą, tą iš
galėtų tik visuomeniškas gy
dymas. Šį kartą gydymo lėšos 
išrenkama iš kompanijos, nes 
darbininkas susižeidęs dėl per- 
žemų durų, stakton suduoda
mas galvą.

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaulio žmonėms ryto

jus bus Šviesus

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Trečiadienis, Liepos 21, 1943

Antanui Pivariūnui Padaryta 
Operacija ant Uleerio

Praeitą penktadienį, Fifth 
Avenue ligoninėje, 105th St., 
New Yorke, padaryta pavojin
ga operacija laisviečiui Anta
nui Pivariūnui ant viduriuose 
augančio uleerio (skaudulio).

Operaciją darant atrasta, 
kad tik per biskį uleeris būtų 
išsivystęs į vėžį. Ir dėl to, -kaip 
sako gydytojas, su operacija 
visai nedaug trūko pasivėlinti.

Dabar Antanas, nors dar 
jaučiasi labai silpnas, bet visi 
ženklai rodo į gerąją pusę ir 
tikimasi jo ligos pasekmingo 
nugalėjimo.

Draugai ir pažįstami prašo
mi Antaną aplankyti. Jo kam
barys yra 607. Lankymo va
landos kasdien nuo 2 iki 4 po 
pietų ir vakarais nuo 6 iki 7 
vai. Telefonas LE 4-3300, Ext. 
376.

Linkime Antanui greitai pa
sveikti. Lankytojas.

John Paul Jarecki, porte
ris, 46 m., rastas užmuštas 
traukinio ant aukštojo gele
žinkelio bėgių Third Ave., 
prie 28th St., New Yorke.

Kainų administratorius Jo
seph sako, kad jeigu vyriau
sybė išgalės duoti gazolinos 
lengvatų, tai jos bus ne vie
nam New Yorkui, bet visam 
rytiniam pajūriui.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
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
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Lietuviškas Kabaretas

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARE KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gerų

LITUANICA SQUARE RESTAURANT
Puikiausi moderniniai žiedai. 

Setas $80.00 ir aukščiau.
Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 

Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

lemeiiiBmBiiiEtiisiiiBiiiBiHGMisiiieiiiEiiiBiiiDiiioiiisiiieiiiEiiieiiiGiiiBiii

Green Star Bar & Grill

S tai 
a<h*esas

Ateikite pasimatyti su Glvlals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

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

sunkus pristatymas anglies.

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
49G GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
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




