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šiuos žodžius rašant, dar 
nėra tikrai žinoma, kur dabar 
Mussolinis.

(Leidžiant laikraštį į presą, 
paskelbta, kad jis uždarytas 
kalėjiman.)

Dar nėra išaiškinta ir jo pa
sitraukimo iš dučės vietos 

i

aplinka.
Bet vienas žinoma: Benito 

Mussolinis, kaip ir buvo tikė
tasi, negarbingai susmuko. O 
tai reiškia, kad prasidėjo visų 
fašizmo galų suįrimas.

Anglai sako : Every dog has 
its day!

Tą patvirtina Benito (ban
dito) Mussolinio viešpatavimo 
liūdna pabaiga.

Turime ir tą suprasti: Mus
solinis buvo fašizmo įsteigėjas. 
Iš “kairaus” socijalisto, iš pa
cifisto, jis. patapo banditišku 
Italijos juodmarškinių organi
zatorium. 1922 metais Musso
linis, padedamas Italijos fabri
kantų, dvarponių ir generolų, 
suorganizavo galvažudžių Sai
ką žmonių sukilimams slopin
ti. Pasigrobęs valdžią į savo 
rankas, Mussolinis padarė 
kiašte “tvarką”: traukinių ju
dėjimą “pataisė” ir komuniz
mą “išnaikino”. Taip jis ir 
jo šalininkai skelbė pasauliui.

Mussolinis pasišovė būti 20- 
tojo amžiaus Cezariu, pasau
lio užkariautoju. Ir jam per 
tūlą laiką vyko, nes demokra
tinis pasaulis jį rėmė. Jis ne 
tik praplėtė Italijos imperiją, 
pagrobdamas Ethijopiją, bet 
padėjo Hitleriui ir galvažu
džiui Franko sunaikinti Ispa
nijos respubliką. Paskui smo
gė Albanijai ir Graikijai, o 
dar vėliau — dūrė nugaron 
Francijai.

Šiandien jau aišku, kad vi
sa jo imperija buvo pastatyta 
ant smilčių. Kai tik Mussoli
nio jėgos susidūrė su Talkinin
kų kariuomenėmis, jo imperija 
susmuko, kaip kortų namas.

Pats Mussolinis, Matteottio 
žudytojas, Italijos liaudies ne
prietelius, pagarsėjęs clidele 
gerkle barabanščikas, pasiro
dė didžiausiu bailiu; jis net 
nusišauti nedrįsta.

Mussolinį sekė Antanas Sme
tona. Mussolinio pėdomis ėjo 
ir Hitleris,—tik šis Vokietijoje 
įsteigė labiau “pagerintą” fa
šizmo formą, daug žiauresnę, 
daug baisesnę, daug agresy- 
vingesnę.

Smetona ir kiti mažiukai 
Mussoliniukai kitose šalyse 
jau senai susmuko. Susmuko 
Mussolinis; susmuks ir patsai 
didžiausias zdraica, Hitleris ir 
hitlerizmas.

Viskas, ko šiandien reikia 
greitesniam hitlerizmo sunai
kinimui,—antrojo fronto Euro
poje.

Jei šiandien talkininkai pra
dėtų mušti vokiečius Francijo- 
je, Belgijoje, Holandijoje; jei 
jie nutrauktų iš Rytų Fronto 
bent 60 divizijų,—hitlerizmui 
galas būtų padarytas šiemet; 
fašizmas Europoje būtų su
muštas.

Dabar laikas pradėti fašiz
mą mušti iš visų pusių. Su 
mumis eina Italijos liaudis. 
Su mumis eis ir Vokietijos 
liaudis.

London. — Sovietų at
stovai pranešė, jog sovieti
niai smarkuoliai pažygiavo 
iki 6 mylių pirmyn ir per
kirto svarbiausią vokiečių 
naudojamą geležinkelį tarp 
Oriolo ir Briansko. Šiuom

Italai Darbininkai Kelia 
Riaušes, Daužo Maši

nas Vokietijoj
Slaptas radijas iš Vokie

tijos pranešė, kad italai 
darbininkai V o k i e t i j oje 
smarkiai demonstravo, 
šaukdami: “Jau pasibaigė 
karas!” ir reikalaudami, 
kad naciai juos tuoj sugrą
žintų Italijon.

Tokios demonstracijos į- 
vyko Kielyje, Wienerneus- 
tadt, Merseburge ir kituo
se miestuose. Leinos fabri
kuose arti Merseburgo ita
lai darbininkai metė darbo 
įrankius ir sugadino maši
nas.

Berlynas Nusiminęs dėl 
Mussolinio Išspyrimo
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Berne, šveic. — Vokieti
jos valdžia stengiasi nepri- 
simint apie Mussolinio nu
vertimą kaipo Italijos dik
tatoriaus. Atsiliepdama į 
klausimus, kodėl Mussolinis 
pavarytas, nacių užsienių 
reikalų ministerija tik tiek 
burbtelėjo, kad, girdi, Mus
solinio pavarymas tai esąs 
“grynai vidujinis” Italijos 
dalykas.

Neoficialiai pranešama, 
kad nacių valdžia norėtų 
tiesioginiai pasitart su nau
juoju Italijos vyriausybės 
galva maršalu Badoglio.

žodis lietuviams tautinin
kams.

Jūs, ponai, dar vis plepate 
apie Smetonos viešpatavimo 
grąžinimą Lietuvoje. Jūs dar 
vis aušinate burnas apie kon- 
tinuitetą.

Jūs dar vis manote, kad 
saulė pradės tekėti iš vakarų.

Jeigu ne kas kitas, tai Mus-

ROMA NEUŽILGO SIŪLY
SIANTI PALIAUBAS

London. — Neoficialiai 
pranešimai iš Romos tei
gia, kad Italijos valdžia su 
Badoglio pryšakyj greitu 
laiku prašys paliaubų (per- 
taikos) iš Jungtinių Tautų.

Sovietų kariuomenė dasi- 
grūmė iki mylios nuo svar
biojo Oriolo - Kursko vieš
kelio.

Prezidentas Rooseveltas 
šį trečiadienį kalbės per 
radiją 9:30 vai. vakare.

solinio žlugimas turėtų jums 
atidaryti akis ir jūs turėtumėt 
suprast, kad Smetona ir smeto- 
nizmas žlugo amžinai, kad 
tarybinės Lietuvos respublikos 
liaudis niekad nesutiks grąžin
ti jūsų kontinuitetą!
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SOVIETAI PERKIRTO SVARBŲ GELŽKELĮ, UŽĖMĖ 70 VIETŲ
Sovietų Kovunai Užmušė 
9,000 Vokiečių, Pažygiavo 
Iki Šešių Mylių Pirmyn

geležinkeliu buvo pristato
ma dauguma pastiprinimų 
ir reikmenų naciams Orio
le.

To geležinkelio perkirti- 
mas labai" apsunkintų hit
lerininkams pasitraukimą 
iš vadinamo maišo Oriolo 
srityje, kur vokiečiai dau
giau negu pusiau apsupti.

Raudonarmiečiai per die
ną atėmė iš nacių 70 mies
telių ir kaimų Oriolo apy
gardoje; dar keliuose punk
tuose permetė priešus iš ry
tinio Okos upės šono į va
karinį ir per dieną užmušė 
apie devynis tūkstančius 
vokiečių.

Žygiuodami pirmyn pa
gal Kursko geležinkelį, iš 
pietų pusės, sovietiniai ko
votojai, tarp kitko, užėmė 
ir jo stotis. Kurakino ir Je- 
ropkino.

Liepos 25 d. Sovietai vi
suose frontuose sunaikino 
bei išmušė iš veikimo 52 
vokiečių tankus ir nušovė 
žemyn 57 jų lėktuvus.

Šiaurinėje Barents Jūro
je raudonieji lakūnai nu
skandino priešų transporto 
laivą 12,000 tonų, sunaiki
no žibalinį nacių laivą to
kio pat dydžio ir padegė 
dar vieną jų žibalo laivą.

Berlyno radijas kartojo, 
kad Sovietai pradėję dide
les atakas prieš vokiečius į 
pietus nuo Leningrado ir 
Ladogos ežero.

Sunaikinta Mussolinio 
Laikraščio Leidykla
Berne. — Nežiūrint, kad 

naujoji Italijos valdžia už
draudė bet kokius susirin
kimus ir demonstracijas, 
vis tiek žmonės Romoj ir 
kituose didmiesčiuose de
monstravo gatvėse, džiaug
damiesi, kad Mussolinis nu
verstas nuo diktatoriaus 
sosto. O. Milane, vadinamoj 
italų fašizmo šventovėj, mi
nia užpuolė Mussolinio 
laikraščio Il-Popolo d’Italia 
leidyklą, suardė spaustuvę 
ir padegė leidyklos namą. 
Dabar valdžia visai uždarė 
tą laikraštį.

Visoj Italijoj veikia 
griežtas karo stovis ir už
drausta nuo sutemos iki 
aušros bet kokiems priva- 
čiams žmonėms pasirodyti 
gatvėse, apart kunigų, gy
dytojų ir akušerių.

VOKIEČIAI ARDO 
ORIOLĄ

Maskva. — Kariniai ru
sų pranešimai sako, 'kad 
vokiečiai jau pradėję nai
kint įvairius įrengimus O- 
riole, matyt, ruošdamiesi 
pasitraukt iš to miesto.

PEAK/Į7 ITALUOS PARTIJŲ
BENDRAS MANIFESTAS

Berne, šveic. — Atėjo iš 
Italijos miesto Turino laik
raštis Stampa Sera, kuria
me yra išspausdintas bend
ras penkių partijų manifes
tas — Tautinės Partijos, 
Krikščionių D e m o kratų 
Partijos, Komunistų Parti
jos, Laisvojo Atsteigimo 
Partijos ir Socialistų Parti
jos.

Šios italų partijos savo 
manifeste drauge sekamai 
atsišaukia į gyventojus:

“Italai! Jau pranyko 
skaudus siaubas, kuris vieš
patavo politiniam mūsų gy
venimui per 20 paskutinių 
metų. Visu tuo laikotarpiu 
šėlo žvėriški to siaubo gei
duliai ir ištaškė didesnę pu
sę mūsų tautos turto, su- 
skurdino žmonių sąžines, 
palaikė supuvusį parsidavė
lių ir negabių gaivalų reži
mą, įstūmė mūsų tautą į

Italijos Karalius Fašistas, 
Sako Valdinė Žinių Įstaiga

Washington. —■ Valdiška 
Amerikos Karo Žinių Įstai
ga (OWI) savo atsišaukime 
per radiją į Italijos žmo
nes vadino italų karalių 
Viktorą Einmanuelį “fašis
tu, avigalviu karaliuku,” o

Talkininkai 5 Sykius 
Paeiliui Bombardavo 

Hamburgą
London, liep. 27. — Bū

riai Amerikos ir Anglijos 
lėktuvų jau penktą kartą 
per paskutines 60 valandų, 
daugmeniškai bombardavo 
Hamburgą ir užkūrė didelį 
skaičių naujų gaisrų tame 
uosto mieste ir karo pra
monės centre. Jie taipgi at
akavo Hanoverį, Wilhelms- 
haveną ir Westermunde.

Nuo praeito šeštadienio 
anglai ir amerikiečiai nu
metė jau 6 tūkstančius to
nų bombų į Hamburgą.

Iš paskutinio žygio ne
grįžo 23 talkininkų lėktu
vai.

Džiaugsmas Sovietuose 
Del Mussolinio Žlugimo 

Maskva. — Rusai rodo 
didelį džiaugsmą, kad Mus
solinis išmestas iš valdžios. 
Žmonės godžiai skaitė laik
raščių pranešimus apie 
Mussolinio pavarymą ir 
maršalo Badoglio paskyri
mą Italijos ministeriu pir
mininku.

10 Kartų Per Dieną Buvo 
Bombarduojama Kiška

Washington.— Amerikos 
lėktuvai praeitą šeštadienį 
10 kartų bombardavo ir ap
šaudė japonų kariuomenę ir 
įrengimus Kiškoj, vakari
nių Aleutų saloj. Vienas 
amerikiečių lėktuvas negrį
žo.

Washington, liep. 27.— 
Amerikos lėktuvai per die
ną 11 kartų atakavo japo
nus Kiškoj.

karą, kurio jinai nenorėjo, 
— į mums užkartą karą, 
kuris šiandieną įstatė mus 
į tokią tragišką padėtį.

“Nors mums prieš akis 
stovi sunkūs uždaviniai, 
bet jeigu visi mes sujungsi
me savo jėgas, tai su drą
sa ir ramumu sugebėsime 
nutiesti naują kelią, kuriuo 
mes dabar turime eiti.

“Asmenys, kurie yra at
sakingi už tokią baisią ža
lą, padarytą mūsų tautai, 
bus begailestingai nubausti. 
Nuo šiol mūsų obalsis te
būna: Laisvė!

(Pasirašo)
“Tautinė Partija,
Krikščionių Demokratų

Partija,
Komunistų Partija,
Laisvo Atsteigimo

Partija,
Socialistų Partija.” 

jo paskirtą ministerį pirmi
ninką maršalą P. Badoglio 
— “aukštuoju fašistu”, ir 
sakė, kad Jungtinės Valsti
jos ves karą prieš Italiją 
vis tiek, ar ją valdys Ba
doglio ar pats karalius.

Amerikos Tankai Štur
muoja Japonus Mundoj, 

New Georgia Saloj
Washington. — Ameri

kos kariuomenė su tankais 
pasigrūmė dar 500 jardų 
artyn Mundos, didžiosios 
japonų karo bazės New 
Georgia saloj.

Kai kuriuose punktuose 
amerikiečiai yra jau arčiau 
kaip už vienos mylios nuo 
Mundos. Japonai desperati
škai ginasi.

TREČIA AMERIKOS 
KARINE PASKOLA •

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas paskelbė, jog 
nuo rugs. 9 d. prasidės 
trečios karinės paskolos va
jus. Skiriama išpirkti 15 bi- 
loinų dolerių vertės bonų.

Jimgt. Valstijos ir Anglija Tęs 
Karą prieš Italiją, iki Ji 

Pasiduos be Jokių Sąlygų
Washington. — Ameri

kos valstybės sekretorius 
Cordell Hull džiaugėsi, kad 
žlugo Mussolinis. Hull sa
kė, jog Mussolinio išspyri
mas iš Italijos valdžios yra 
pirmas didelis žingsnis, ve
dąs į visišką fašizmo su
naikinimą įvairiuose kraš
tuose. O jeigu Italija nori 
taikos su Jungtinėmis Tau
tomis, tai turi besąlyginiai 
pasiduoti, kaip valstybės 
sekretorius Hull užreiškė, 
besikalbėdamas su laikraš
čių atstovais.

Hull pastebėjo, kad nau
joji Italijos valdžia su mar
šalu Badoglio priekyje dar 
nesiūlė taikytis, ir Jungti
nės Tautos dar neturėjo 
jokių susisiekimų su Ba
doglio. Pasikalbėjime tarp 
prezidento Roosevelto ir 
karo sekretoriaus nebuvo 
net klausimo, ar Jungtinės 
Valstijos eitų į taikos de
rybas su Italijos karalium 
Viktoru Emmanueliu.

Churchillo Pareiškimas
London, liep. 27. — Ang

lijos ministeris pirmininkas 
Churchillas pareiškė sei
me:

“Mes tęsime karą prieš

Washington, liep. 27. — 
Amerikos laivyno sekreto
rius Knox sakė: “Atrodo, 
kad Italija stengsis pasi
traukt iš karo.”

Italija Netrukus Pra
šysianti Taikos

London, liepos 27. — Ži
nios iš Italijos sako, jog 
Roma pilna gandų, kad 
naujasis italų ministeris 
pirmininkas Badoglio šio
mis dienos prašysiąs Jung
tinių Tautų taikytis.

Pasklido girdai, kad Ita
lijos atstovai jau pradėję 
pasitarimus Vatikane, po
piežiaus valstybėlėje, apie 
taikos siūlymą talkinin
kams.

Naciai Nužudę Virš Trijų 
Milionų Žmonių Lenkijoj
London. — Emigracinės 

lenkų valdžios vidaus reika
lų ministeris skelbė, kad 
hitlerininkai iki šiol Lenki
joje nužudę bei nugalabinę 
jau 3 milionus 200 tūkstan
čių žmonių, tame skaičiuje 
1 milioną 800 tūkstančių 
žydų.

■ ■■ ■...................... I I ■!■■■■■ I

Berlyno radijas pranešė, 
kad vokiečių tankų genero
las Huenersdorff mirė nuo 
žiaurių žaizdų Rusijos 
fronte.

Italiją tol, kol tik jinai eis 
išvien su Vokietija. Jeigu 
Italija besąlyginiai nepasi
duos, tai per kelis mėnesius 
ji bus nusvilinta, nupliky
ta, juodais degėsiais pa
versta ir užkariauta.”

Amerikiečiai Žygiuoja 
Vis Artyn Messinos 

Uosto, Sicilijoj
šiaur. Afrika, liep. 27.—• 

Jungtinių Valstijų kariuo
menė nesulaikomai maršuo- 
ja pirmyn šiauriniais Sici
lijos pajūriais linkui Messi
nos, uosto miesto, pačiame 
rytiniai-šiauriniame Sicili
jos kampe, tik už dviejų, 
mylių per juros rankovę 
nuo pietinės Italijos.

Kanadiečiai pažygiavo 
pirmyn prieš vokiečius iš 
vakarų šono Catanijos sri« 
tyje.

Talkininkai nušovė 21-ną 
didžiulį vokiečių transporto 
lėktuvą ir penkis karinius 
lėktuvus - palydovus. Tais 
transporto lėktuvais naciai 
gabeno šimtus savo karei
vių į Siciliją.

Talkininkai neteko tik 
trijų savo lėktuvų.

Naciai Bandysią Gintis 
Šiaurinėje Italijoje

London, liep. 27. — Iš 
Berlyno radijo pranešimų 
daroma išvada, kad jeigu 
Italija pasiduos Jungtinėms 
Tautoms ir darys atskirą 
taiką su jom, tai vokiečiai 
ištrauksią savo kariuomenę 
iš pietinės ir vidurinės Ita
lijos ir sudarysią nacių ap
sigynimo liniją šiaurinėje 
Italijoje.

Teigiama, kad Mussolinio 
nuvertimas sudrebino na
cius ir pasėjo nusiminimą 
vokiečiuose. Vokietijos gy- 
ventuojuose tvirtėja įsitiki
nimas, kad fašistų Ašis pra- 
kiša karą.

Mussolinis ir Kiti Fa
šistą Vadai Įkalinti

»

London, liep. 27. —Atėjo 
pranešimų, kad tapo areš
tuoti Mussolinis ir visi žy
mieji Italijos fašistų vadai. 
Bet fašistų partija kol kas 
dar oficialiai neuždaryta.

Kanadiečiai pradėjo kirst 
naciam iš vakarų šono Ca
tanijos fronte, Sicilijoj.

Anglijos lėktuvai vėl 
bombardavo Ašies taikinius 
Pietinėj Graikijoj.
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Lietuviai, Estai ir Latviai 
Geri Kovotojai

Sovietų ambasados “Information Bul- 
letine,” liepos 24 dienos, randame se
kamą apie lietuvius, estus ir latvius Rau
donosios Armijos eilėse:

“Tautiniai pulkai, sudarą dalį Rau
donosios Armijos, lietuviai, latviai ir es
tai petys pety n su Sovietų Sąjungos žmo
nėmis kovoja prieš vokiškus įsiveržėlius.

“Latvių vienetai drąsiai kovojo mū
šiuose prie Maskvos ir kituose fronto 
sektoriuose. Latvių Pėstininkų Divizija 
tapo pergrupuota į Gvardiečių Divizi
ją ir šimtai latvių eilinių kovotojų ir ka
rininkų tapo apdovanoti ordinais ir me
daliais. Šaulys 'Įeit. Jans Wilhelms, So
vietų Sąjungos herojus, aplaikė Jungti
nių Valstijų Nepaprasto Atsižymėjimo 
medalį. Latviai šauliai yra sunaikinę de- 
sėtkus tūkstančių hitlerinių kareivių ir 
karininkų ir užgrobę daug priešo pabūk
lų. Jie kovojo šalia tankų prieš vokiškas 
gaujas prie Stalingrado.

“Estų tautiniai vienetai Raudonojoje 
Armijoje dalyvavo kovose už atėmimą 
nuo vokiečių Velikie Luki, kur jie nu
dėjo 3,'500 vokiečių ir paėmė 1,500 be
laisvių, jų tarpe Velikie Luki komandan- 
tą Von Sass ir jo štabą. Po mūšio už Ve
likie Luki estų pulkai aplaikė Ordiną 
nuo vyriausio Raudonosios Armijos ko- 
mandieriaus Sovietų Sąjungos maršalo 
Stalino, pagiriant juos už jų puikų pa
sirodymą, Apie 1,000 estų karininkų ir 
kareivių tapo apdovanoti ordinais ir me
daliais.

- “Lietuvių tautiniai pulkai Raudonojo
je Armijoje parodė didelį herojizmą mu
šant hitlerininkus 1943 metų žiemą. Lie
pos mėnesio susikirtimuose hitlerininkai 
metė didžiules jėgas, palaikomas tankų, 
prieš lietuviškus pulkus, kurie nesusvy
ravo, bet drąsiai atmušė visas atakas ir 
visiškai sumušė vokiečius, užmušant ir 
sužeidžiant jų keletą tūkstančių, sudau
žant daug jų tankų ir kitų pabūklų. So
vietų vyriausybė yra apdovanojus ordi
nais ir medaliais apie devynius šimtus 
lietuvių karių ir karininkų.”

Pamoka Iš Istorijos Dėl 
Bombardavimo Romos

Chicagos dienraštis Vilnis rašo:
“Dr. Francis E. McMahon, katalikų 

Notre Dame universiteto profesorius ir 
prezidentas Katalikų Tarptautinės Są
jungos Taikai, sako, jog Rymo bombar
davimas neišvengtinas šiame kare, jei 
norime fašizmą sumušti.

“Jis nurodo, kad patys katalikai puolė 
Jeruzolimą laike Kryžiaus karų, kodėl 
bent kas dabar turėtų priešintis Rymo 
atakom.

“Jei mes norime geresnio pasaulio, ge
resnės santvarkos, turime už ją kariauti. 
Nepaisant, kaip nepatiktų kai kurie bu
dai, jei tai reikalinga karo laimėjimui, 
reikia juos naudoti.

“O jei mes kariaujam tik, kad palaikyt 
tai, kas buvo, tai mes esame mizerni žmo
nės, sako Dr. McMahon.

“Kiti žymūs katalikai irgi jau pasisau
kė, kad Rymo bombardavimas nesmerk- 
tinas, kad tai reikalinga. Betgi yra to
kių, kurie netgi protestuoja. Patsai po
piežius apeliuoja į Aliantus nekliudyti 
Rymą. O nekliudžius vieną miestą, pas
kui prašys nekliudyti ir kitą ir trečią. Iš 
to gi naudos būtų tik Ašiai.

“Kuo Rymo žmonės geresni už kitų 
miestų žmones? Kodėl popiežius nepra
šė Ašies nebombarduoti Londoną, Co
ventry, Maskvą, Varšavą?

“Kodėl tūli katalikų viršilos tada tylė- 
jo?

“Šis klausimas vėl parodo, kad kuo
met daugelis katalikų, vadovaujamose
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sferose, nori fašizmo sumušimo, yra ir 
tokių, kurie to nenori ar bijo. Pastarieji 
prie ‘ kiekvienos progos išsireiškia prieš 
bent kokį Jungtinių Tautų žiauresnį ka
ro žygį, bet jie užtyli, kuomet Ašies ar
mijos panašiai ar dar ir aršiau elgiasi.

“Ne tik Rymo, bet ir visų miestų grio
vimas yra blogas dalykas, bet juk ir pats 
karas nėra palaima. Mes esame kare. 
Priešai nesidrovi naudoti visas priemo
nes. Būtų saužudystė nenaudoti galimų 
ir reikalingų karo laimėjimui žygių tik 
dėl to, kad tas nepatinka.”

Sovietų Generolas 
Apie Antro Fronto 

Galimybes

Pauliaus Konferencija 
Su Adolfu

(Feljetonas)
Perskaitęs dr. Grigaičio edi-

džiausias Hitlerio jėgas sa-

Lenino Brolis Dimitrius
Liepos 18 dieną Maskvoj palaidotas 

Vladimiro Lenino (Uljanovo) bro
lis Dimitrius Iljičas Uljanovas. 
Dimitrius, tai jauniausias Lenino bro
lis. Jis gimė rugpjūčio 16 d., 1874 metais, 
Simbirske, kuris dabar vadinasi Ulja- 
novsk.

Dimitrius Uljanovas, kaip ir Vladimi
ras, iš pat jaunystės buvo marksistas 
veikėjas ir visą savo gyvenimą pašven
tė darbo žmonijos naudai. Dimitrius dar 
būdamas studentu medikaliame skyriuj, 
Maskvos Universitete, jau 1897 metais 
buvo areštuotas caro valdžios už revo
liucinį veikimą. Kalėjime jis išlaikytas 
veik iki 1898 metų pabaigos.

1901 metais Dimitrius baigė Jurjevo 
Universitetą ir po to dar energingiau 
atsidavė revoliucinei veiklai. Šis Leni
no brolis dalyvavo Partijos (RSDDP). 
Antrame Suvažiavime, 11903 metais Lon
done, kuris suskilo į bolševikų (didžiu- 
miečių) ir menševikų (mažumiečių) par
tijas.

1904 metais Dimitrius ir jo seserys 
Anna ir Marija vėl buvo areštuoti. Jis 
išlaikytas 11 mėnesių kalėjime, iš kurio 
jį paliuosavo tik 1905 metų revoliucinė 
banga. Po to, kaip caras pasmaugė 1905 
metų revoliuciją, Dimitrius, kaipo gy
dytojas, gyveno Simbirske, Serpuchove 
ir Teodosijoj ir visą laiką energiningai 
veikė Bolševikų Partijos eilėse.

Kada prasidėjo Pirmas Pasaulinis Ka
ras, 1914 metais, tai jis, kaipo gydytojas, 
buvo paimtas į armiją. Ir ten, atlikdamas 
gydytojo pareigas, jis energingai veikė 
armijoj, ruošdamas revoliuciją.

Revoliucijai prasidėjus 1917 metais, 
Dimitrius buvo Kryme. Jis stojo į pir
mas eiles ir buvo išrinktas pirmininku 
Krymo Sovieto. Laike piliečių karo ir 
intervencijos, jis energingai dirbo Sovie
tų pergalės naudai, o vėliau kaipo gy
dytojas Krymo kurortuose, kur buvo 
gydomi Sovietų Sąjungos piliečiai. Po 
to jis perėjo dirbti į Sovietų Sąjungos 
Sveikatos Komisarijatą, bet il
gų metų sunki kova atsiliepė 
į jo sveikatą ir jau 1921 metais 
jis pradėjo smarkiai tą atjausti. Todėl 
per pastaruosius 20 metų mažai buvo 
girdima apie jo veiklą, nors jis iki pat 
mirties buvo ištikimas darbo žmonijai ir 
jos partijai.

Tokis tai buvo Lenino brolis Dimit
rius Uljanovas, kurio neteko, Sovietų 

* Sąjungos liaudis liepos mėnesį ir kurį su 
didele pagarba palaidojo Kremliaus sie
noj, prieš Lenino Mauzoliejų.

Vladimiras Iljičas Leninas turėjo du 
broliu ir dvi seseris. Jo vyresnysis bro
lis Aleksandras buvo pakartas caro 
žandarų už dalyvavimą revoliuciniame 
judėjime.

Mūsų Diplomatinė Klaida
Jau gerokas laikas tam atgal radio ko

mentatorius ir New Yorko Post kolum- 
nistas Johannes Steel paskelbė tokią sen
saciją: Prancūzų Nacionalis Išsilaisvini
mo Komitetas Afrikoje buvo suorgani
zuotas visai neklausiau! Sovietų Sąjun
gos ir su ja nepasitariant. Dar blogiau: 
oSvietų vyriausybė prašė, kad Anglija 
ir Amerika leistų Sovietų pasiuntiniui 
Bogumolov nuvykti Afrikon į Alžyrą ir 
ištirti visą dalyką ir paskui raportuoti 
Sovietų vyriausybei. Bet tos šalys atsisa
kiusios įsileisti Afrikon Sovietų pasiun
tinį. Steel teigė, kad tai ne tik negražus, 
bet tiesiog skandališkas mūsų diploma
tų pasielgimas su mūsų didžiąja talki
ninke. .

Paskui šitą Steelo pareiškimą dar 
daug kas pakartojo spaudoje ir per ra
diją. Iš Washington©, niekas neužginči
jo. Vadinasi, buvo pamatiniai pasakyta 
tiesa.

Tokia mūsų diplomatų elgsena yra di
delė klaida. Tokia jų elgsena nepadeda 
sucementuoti Jungtinių Tautų vienybę 
ir draugiškumą tarpe Amerikos, -Angli
jos ir Sovietų Sąjungos, kas, mūsų su
pratimu, būtinai reikalinga laimėjimui 
karo ir įkūrimui pastovios taikos.

Dabar jau visiems pro
taujantiems žmonėms aiš
ku, kad Sovietų Sąjungos 
maršalai ir generolai pasi
rodė daug gudresni ir ga
besni už Hitlerio generolus. 
Jie su mažiau karinių jėgų 
ir ypatingai mechanizuotų 
ginklų įveikė Hitlerio ga
lingesnes armijas.

•SovietuSąjungos genero
las M. Galaktionov jau daug 
kartų nuitudė busimus Hit
lerio pralaŲnėjimus ir pa
darė teisingas išvadas. Da
bar jis peržvelgęs karinę 
padėti mato, kad Jungtinės 
Tautos turi geriausią pro
gą šiemet parblokšti Hitle
rį ir jo pakalikus, jeigu tik 
Anglija ir Amerika atida
rytų antrą frontą Europoj. 
Jo apskaitliavimu, priešas 
pergyvena krizį.' Hitleris 
turi Francijoj, Belgijoj, 
Holandijoj tik 35 divizijas 
ir tai pačios prasčiausios 
armijos. Generolas Galak
tionov rašo:

“Karas ant dviejų ar 
daugiau frontų visada bu
vo skaitomas vokiečių 
strategų didžiausias pavo
jus. Vokietija negali išlai
kyti vienu ir tuo pat kartu 
iš kelių pusių vedamą prieš 
ją ofensyvą.

“Per daugelį metų Prūsi
ja vedė agresyvę politiką 
prieš savo kaimynus ir pa
gimdydavo daug priešų, ku
rie susimetę į koaliciją vei
kė išvien prieš ją. Iš tų 
karų vokiečiai strategai pa
darė atatinkąiųas išvadas, 
kad jie negli karo laimėti 
ant. dviejų frontų.

“Stalinas pakartotinai 
pabriežė savo kalbose tą 
faktą, kaip lapkričio 6 d.,
1941 metais, taip ir lapkri
čio 6 dieną, 1942 metais, 
kad antras frontas Europoj 
atneštų greitą ir pilną per
galę ant Hitlerio. Stalinas 
pabrėžė 11941 metais ir
1942 metų pavasarį, kad 
laikinas Hitlerio pasiseki
mas yra tik pasekmė nebu
vimo prieš jį antro fronto.

“Dabar, pagal patikrin
tus faktus, Sovietų Sąjun
gos fronte Hitleris turi nuo 
nuo 235 iki 240 divizijų. Tai 
yra didesnis vokiečių divi
zijų skaičius, kaip bent ka
da Vokietija turėjo laike 
Pirmo Pasaulinio Karo. O 
tą galima išaiškinti tiktai 
tuo, kad nėra antro fronto 
prieš Hitlerį Europoj.

“Raudonosios Armijos 
didvyriškos kovos ir perga
lės tik pabrėžia tą faktą, 
kad ji laiko sukausčius di-

vo fronte ir tuo suteikė 
Anglijai ir Amerikai laiko 
paruošti armijas ir karo 
gamybą pergalei. Ir to pa
sekmėj dalykai griežtai pa
sikeitė Anglijos - Ameri
kos - Sovietų Sąjungos pu
sėn, nes mūsų jėgos perau
go priešo jėgas. Mūsų tal
kininkų ofensyvas Afrikoj 
baigėsi visišku Vokietijos- 
Italijos armijų sumušimu. 
Ir tas suteikė geriausią 
progą Anglijai ir Amerikai 
tuojau atidaryti antrą 
frontą Europoj.

“Žymėtinas faktas yra ir 
Alijantų atakos iš oro, kas 
parodo milžiniškas mūsų 
jėgas ore. Jungtinių Tautų 
karo laivynai viešpatauja 
Atlanto Didjūryj ir Vidur
žemio Jūroj ir Šiauriniame 
Didjūryj.

“Raudonosios Armijos 
pergalės įnešė demoraliza
ciją Italijoj, Vengrijoj,. Ru
munijoj ir Finliandijoj, to
se Hitlerio pakalikėse. Prie
šo pralaimėjimai Afrikoj ir 
Anglijos - Amerikos iškėli
mas armijų Sicilijoj dar 
daugiau sukrėtė fašistinę 
Italiją. Tokios tai yra/prie- 
lankios sąlygos nugalėjimui 
fašistinės Vokietijos.

“Bet turėjimas prielan
kių sąlygų pergalei dar vis
ko neišsprendžia. Tos sąly
gos turi būti panaudotos ir 
panaudotos tinkamu laiku.

O tos sąlygos reikalauja, 
kad Jungtinės Tautos pada
rytų vienu ir tuo pat kartu 
užpuolimą ant Vokietijos iš 
visų pusių.

“Dabar Hitleris turi 
Francijoj, Belgijoj ir Ho
landijoj tik apie 35 divizijas 
ir gera pusė jų toli gražu 
nėra pilnos, nesudaro pil
nos mūšio jėgos, o tas su
teikia geriausią progą ati
daryti antrą frontą Euro- 
ropoj, kad laimėjus pilną 
pergalę. Tokia yra* dabar 
padėtis Europoj.

“Priešas vis dar yra ga
lingas, bet jo silpnumas jau 
pilnai pasireiškė vakaruose 
ir atidarymas antro fronto 
priverstų jį padalinti jo jė
gas tarpe rytų ir vakarų 
frontų, kas neišvengiamai 
suteiktų greitą mums per
galę.”

Taip Sovietų Sąjungos 
generolas apibudina reika
lingumą antro fronto. Ang
lijos ir Amerikos jėgos pa
sekmingai baigia užkariau
ti Siciliją. Mes trokštame, 
kad kuo greičiausiai būtų

torialą, “Ar naciai darys ofen
syvą Rusijoje?”, tipusį “Nau
jienų” No. 135, šių metų, pri
ėjau išvados, kad be mano pa
sidarbavimo dr. Grigaičio pa
stangos išgelbėti hitlerizmą 
nuo žlugimo nueis niekais. 
Tam priežastis visai paprasta. 
Kaip Paulius, taip lygiai ir 
dr. Grigaitis, gerai žinome, 
kad jo malonybė Hitleris 
“Naujienų” neskaito ir apie 
dr. Grigaičio taip rūpestingai 
sutaisytą lekciją, kaip Hitle
ris turi vesti karą, kad jo 
skūra neatsidurtų ant tvoros, 
visiškai nesužinos. Kad dr. Gri
gaičio pastangos neliktų, be 
naudoj, jūsų Pauliui nieko ki
to neliko, kaip įsibrukus “Nau
jienas” į kišenių, dumti Ber
lynan pas Hitlerį. Kad išven
gus kelionėje bereikalingų 
trukdymų, fiureriui pasiun
čiau radiograma sekančio tu
rinio pranešimą: “Pas jumis 
pribūna nuo labai žymaus po
no pasiuntinys. Svarbiais jūsų 
gyvybiniais reikalais. Jums 
gerai pažįstamas Paulius.”

Pribuvęs hitlerininkų sosti- 
nėn radau tokią pat atmosfe
rą, kokia viešpatauja lietuviš
kų pronacių. tarybų susirinki
muose. Nacių viršytos rodo 
didelio susirūpinimo savo li
kimu. Baimė pralaimėti karą 
pas juos nei kiek nemažesnė, 
kaip pas lietuviškus prona- 
cius. Esant tokiai padėčiai, 
aiškus dalykas, kad jūsų Pau
liaus misija buvo sutikta did
žiausiu susidomėjimu. Nebus 
perdėta, jeigu pasakysiu, kad 
ši mano misija bene bus pir
mutinė taip labai suįdominusi 
hitlerininkų širšyną.

Atsidarius posėdžiui, kuria
me dalyvavo visa nacių šunau
ja, atsistojęs visų priešakyje, 
oratoriškai perskaičiau virš 
minėtame “Naujienų” nume
ryje tilpusį editorijalą, gvilde
nantį problemas nacių išsi
gelbėjimo nuo gręsiančios 
jiems pražūties. Mane stebino 
hitlerininkų atyda, su kokia 
jie klausėsi mano skaitymo, iš 
ko tikėjausi didelių aplodis
mentų. Vienok mano tikėji
mas mane skaudžiai suvylė. 
Hitlerio fizionomija apsiblau- 
sėjo, aptemo, tartum jis būtų 
išklausęs mirties dekreto.

“Aš tikėjausi, ponas Pau
liau, kad jūs man atvežėt siū
lymą stiprios militarinės pa
galbos nuo lietuviškų prona
cių, o čia vietoj to—patarimai 
apsikast žemėse ir gulėt, kaip 
žiurkėm olose. Gaila, kad at
siranda toks žmogus, kuris ne-, 
pažįsta pats savęs. Manau, 
kad jūsų tam dr. Grigaičiui 
pilnai yra žinoma, kad mūsų 
tikslu yra užkariauti pasaulį.

Europos sausžemį, kas iš
gelbėtų daug gyvasčių, tur-
to, ir atneštų mums perga
lę ant Hitlerio, Mussolinio 

pernešta mūsų jėgų kova į ir jų pakalikų jėgų.

Sovietų Raudonosios Armijos didvyriai, puolą nacius Kubanės klonyje, ties 
viena geležinkelio stotimi. Priekyje viena- drąsi slaugė suteikia pirmąją pagal
bą sužeistam kovotojui.

Na, ir kurgi žmogaus sensas 
manyti, kad tokio milžiniško 
tikslo galima pasiekti gulint 
apkasuose ?”

Nenorėdamas, kad daktaro 
reputacija nupultų Hitlerio 
akyse, turėjau surasti kokį 
nors jam pateisinimą. Sakau, 
galiu jus užtikrinti, gerbiamas 
pone, kad daktaras, rašyda
mas šį editorijalą, neturėjo 
tikslo, vienaip ar kitaip jumis 
apgauti. čia veikiausia bus 
jo eilinis nepasisekimas, ma
tomai, tokia jau žmogaus pra
keikta dalis, kad jo patarimų 
niekas ir niekur nepriima. O 
jis tokio jau būdo žmogus, 
lenda visur su savo patari
mais, kaip giltinė į bonkutę, 
visai nekreipdamas atydos, ar 
jo tie patarimai kam verti ar 
ne.

Vargiai būtų galima užtikti 
kitą žmogų, kuris taip bever
čiai praleido savo gyvenimą, 
kaip dr. Grigaitis. Iš visų jo 
ilgo gyvenimo pastangų, vos 
ne vos pavyko viena, tai pri- 
sikalbinimas 'Leonardo šimu
čio pasibučiuoti!

“Atsiprašau, ponas Pau
liau,” pertraukė mano kalbą 
Adolfas. “Būsiu jums labai 
dėkingas, jeigu jūs man galė
site paaiškinti, kaip ten ištik- 
rųjų yra su tuo jūsų Grigai
čiu, nuo kurio liežuvio niekuo
met nenueina, demokratija? 
Nejaugi Grigaitis galėtų to 
nesuprasti, kad šitokia jo min
čių kontradikcija, abidvi pu
ses verčia juomi nepasitikė
ti?”

Ant šių pono klausimų, at
sakymas yra dagi visai trum
pas ir aiškus: Dr. Grigaitis 
yra nesvietiškai unaravas 
žmogus. Iš to išeinant, jau
čiasi proto milžinu mūsų ga
dynėje, kuriam kito lygaus 
nėra. Kada žmogus šitaip 
jaučiasi, tai, aiškus dalykas, 
kad jis savo kalboj rubežių 
nepripažįsta ir laiko baisiai 
nedoru dalyku, jeigu kas iš
drįsta pareikšti juomi nepasiti
kėjimą.

“Iš jūsų paaiškinimo, ponas 
Pauliau, aš dabar suprantu, 
kad daktaro, kaip ir daugelio 
kitų tos rūšies ponų, pažiūros 
į gyvenimą labai artimos mū
sų pažiūrom. Skirtumas tik 
tame, kad jie nepaiso, ar jų 
siekiniai bus pasiekti nacizmo 
ar demokratizmo priemonė
mis. Tas pilnai išaiškina tą 
misteriją, kodėl pronaciai nei 
patys negali susivokti, kuris 
iš šių dviejų “izmų” jiem yra 
artimesnis prie širdies.”

Sakau, gerbiamas pone, su 
jūsų aiškinimais negalima su
tikti ; pronaciai nėra toki žiop
li, kad negalėtų suprasti skir
tumo tarp nacizmo ir demo
kratizmo. Šiuomi atveju, de
mokratizmą jie vartoja kaipo 
priedangą paslėpti savo pik
tiem siekiam.

“Iš to reikia suprasti, • kad 
visi pronaciai yra nuoširdūs 
nacizmo šalininkai, tik nedrįs
ta viešai prie to prisipažinti”, 
nusidžiaugė Adolfas.

Tas tiesa tik iš dalies, aš 
jam pareiškiau. Kiekvienas 
turi savotiškus siekinius, ku
rių pasiekimui nei jokia prie
monė neskaitoma peržema. 
Mūsų gadynėje niekuomet ne
reikia išleisti iš minties žmo
nių kartojamą posakį: “Į ku
rią pusę jūs lazdą mesite, vis 
pataikysite savo veidmainin
gam prieteliui.”

“Iš to reikia suprasti, kad 
pronaciai mus apgautų pir
mai progai pasitaikius,” nu
stebusiai pareiškė Adolfas.

Tikra tiesa, jam atsakiau. 
Kad suprasti pronacius, reikia 
žinoti priežastį jų atsiradimo, 
gerbiamas pone. Nemažas 
skaičius žmonių, kurie turi 
tikslo užsisėsti kitiems ant 
sprando, baisiai persigando 
bolševizmo ir šitoji jų baimė

(Tąsa 5-me pusi.)
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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?

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!

Rochesterietės ir Vėl Megs 
Lietuviam Raudonarmiečiam

Detroito Žinios

Rochesterio Mezgėjų 6 
Mėnesių Raportas

Per šešis mėnesius nu- 
mezgėm 128 svederius su 
ilgom rankovėm ir aukštais 
kaklais, 63 poras kojinių, 
20 šalikų, 7 bašlikus, 3 ke
pures, 3 poras rankaukų ir 
27 poras pirštinių; viso 
251 kavalka. v

Kiek Kuri Draugė 
Numezgė

A. M. per pusmetį nu
mezgė 33 svederių* su ilgom 
rankovėm ir aukštais kak
lais; per 10 mėnesių ji nu
mezgė 46 su rankovėm ir 
6 be rankovių.

E. Duobienė — 30 su 
rankovėm; per metus ir pu
sę ji numezgė 36 su ranko
vėm ir 42 be rankovių.

V. Bulienė — 19 su ran
kovėm ir aukštais kaklais; 
viso yra numezgusi 33 su 
rankovėm ir 35 be ranko
vių.

Pabijanskienė — 10 be 
rankovių; iš viso 30 be ran
kovių.

L. Bekis — 5 su ranko
vėm, 3 kepures, 2 bašlikus.

Shopienė — 1 su ranko
vėm.

O. Pulton — 2 su ranko
vėm.

Dutch’ės, svetimtautės, 
14 svederių su rankovėm.

Totorienė — 19 porų ko
jinių. ... . ..

S. Palapis — 13 porų ko
jinių, 1 pr. rankaukų.

A. Lock — 2 pr. kojinių.
B. Bruks — 2 pr. koji

nių.
A. Koch — 3 šalikus, 1 

bašliką.
Raksi — 3 bašlikus.
O. Gricienė — 3 pr. ko

jinių.
Harris — 2 šalikus.
A. Mockienė — 10 šąli- 

kų.
Morkevičienė .— 7 šali

kus, 2 pr. rankaukų, 15 
pr. kojinių.

De Wolf — 25 pr. pirš
tinių.

C. Barauskienė — 2 pr. 
pirštinių.

M. Leack — 4 pr. koji
nių. ‘

Kitų draugių negalėjau 
sužinoti, kiek kuri numezgė 
kojinių. Kaip sužinosiu, vė
liau pranešiu. Nekurios 
draugės nustojo mėgsti. Mes 
labai apgailestaujam, kad 
draugė O. Gricienė nusto
jo mezgus ir prašom vėl 
pradėti mėgsti. Daug drau
gių pradėjo dirbtuvėse dirb
ti. Ir daug mums pakenkė, 
kad negavom vilnų, tai bis- 
kį mažiau numezgėm. Bet 
dabar vėl turime vilnų ir 
visos mūs greitadarbės dir
ba, kiek tik gali.
Kitas Siuntinys Lietuviams 

Raudonarmiečiams
Liepos 14-tą turėjome 

susirinkimą. Nutarėm savo 
mezginius vėl siųsti sykiu 
su brooklynietėmis lietu
viams r a u d onarmiečiams. 
Jau turime 15 svederių su 
aukštais kaklais. Visos su
tiko dirbti, kiek galėdamos, 
kad tik daugiau galėtume 
pasiųsti mūsų brangiem ko
votojam.

Liepos 17 turėjome su
rengusios pažmonį sukėli
mui pinigų dėl vilnų. Au
kavo šie draugai; 

A. M. $2, Bačiuliai $1.50, 
A. H. Velikiai $1.25. Po 
$1: A. Evans, C. Simaitis, 
A. Gužauskienė, B. Morke
vičienė, Duobienė, P. Barz- 
daitienė, Shopienė, O. Pul
ton, J. Bonikatienė. Viso 
$14.75. Pelnas nuo parengi
mo $54.56. Buvo išleista 
lempa, kuri davė pelno $6. 
Lempą aukavo Labeikienė, 
gavo Poškienė. Išleista stal
tiesė ir 6 “napkinai” davė 
pelno $28.30. Viso pelno 
buvo $83.50. Staltiesę au
kavo Geddy Vaitas ir jo 
žmona Darata Geddy par
vežė ją iš Meksikos ir pa
aukavo mezgėjoms dėl vil
nų. Staltiesė teko Pabians- 
kienei, mezgėjai.

Geddy yra sūnus J. D. 
Vaitų, kurie yra gerai visų 
Rochesterio žmonių žinomi, 
kaipo nenuilstanti veikėjai. 
Jiedu visur pirmutiniai. 
Nė vieno parengimo nėra, 
kad jiedu nedirbtų ir neau
kotų. Tai ir sūnus, kada 
tik parvažiuoja pasisvečiuo
ti pas tėvelius, visada ap
lanko mezgėjas ir paaukoja, 
kiek išgali. Geddy jau nuo 
1941 m. tarnauja Dėdei Ša
mui ir dabar jau yra ser
žantu. Jo buveinė — Lin
coln, Nebraska. Kur tik jis 
eina, visi jį myli. Mes ro- 
chesteriečiai didžiuojamės 
turėdami tokį gerą draugą, 
kaip Geddy Vaitą ir jo 
žmoną ir dėkavojame už 
brangią dovaną, kurią jie 
mums suteikė. Mes numeg- 
sim daug svederių už tuos 
pinigus. Garbė tėvam tu
rėti tokį sūnų, kaip Geddy 
Vaitas.

Valgius aukavo Labeikie
nė, Paliepienė, Valtienė, A. 
Duobienė, V. Bullienė, K. 
Anderson, Morkevičienė, E. 
Duobienė. Virėjos — Labei
kienė, Bullienė, E. Duobie
nė, Paliepienė, K. Ander
son, J. Vaitas, D. Valtienė.

Visiem aukotojam ir dar
bininkam varde mezgėjų 
širdingai ačiū ir prašome 
toliau mus paremti su au
kom ir atsilankymu į mūs 
parengimus.

Atsišaukiam į visas Ro
chesterio moteris, kad visos, 
kai mūras, stotų į mezgėjų 
eiles nežiūrint skirtumų 
pažvalgų ar tikėjimo. Ka
ras mus visas lygiai spau
džia. Vienybėje — galybė! 
Taigi, suglauskime pečius, 
dirbkime, kiek galėdamos 
nusukime fašistams spran
dą, o pergalė bus mūsų. Ta
da sugrįš mūsų mylimieji 
broliai, sesutės, draugai. 
Jau rytas pradeda švisti, 
užtekės taikos saulutė. Kaip 
bus malonu prisiminti, kad 
ir mes prisidėjom nors ma
žyte dalele prie karo laimė
jimo.

Aukos Pundeliams
Lietuvių raudonarmiečių 

ir vaikučių pundeliams au
kavo sekanti draugai ir 
draugės :

Po $5: J. .Šilinis, A. M., 
A. Milčius, A. Arlauskas, 
lietuvės mezgėjos. Po $3: A. 
Gužauskienė, P. Kulis, Alex 
Balzaris. G. H. Mikitai 
$2.50. Po $2: J. Vaivada, 
Mr. & Mrs. Von Apeldoorn,
N. Yurėnas, J. M. Žemai
čiai. Po $1: J. Kairis, P.

Iš Detroito L. M. Pažangos 
Kliubo Veikimo

Liepos 15 dieną įvyko su
sirinkimas Lietuvių Moterų 
Pažangos Kliubo. Nors die
na buvo šilta, bet mūsų 
draugių pasiryžimą tas ne
trukdė, buvo gana skaitlin
gas susirinkimas, ir visos 
energingai svarstė svarbius 
reikalus.

Į L. M. Pažangos Kliubą 
įstojo trys naujos narės ir 
draugiškai buvo priimtos.

Šiuo sykiu yra mirus L.
M. P. Kliubo narė Marė 
Luobikienė, pažangietės jai 
suteikė vieną gyvų gėlių 
vainiką tiesioginiai nuo 
kliubo, o antrą nupirko na
rės simpatikės. Abu vaini
kai puošė jos grabą su or
ganizacijos užrašais ir na
rių išreikšta simpatija sa
vo mylimai narei. Kliubo 
susirinkime narės išreiškė 
pagarbą velionei Luobikie- 
nei atsistojimu. Velionė bu
vo veikli sulyg savo išga
lės ir visados aukaudavo 
naudingiems reikalams.

Pažangietės rimtai svars
tė, kaip būtų geriau prisi
dėti dėl spaudos pikniko 
liepos 25 d. Nutarė turėti 
atskirą stalą dėl maisto ir 
aukavo iš iždo dėl maisto 
$10. Taipgi kliubietės yra 
paėmusios daug tikietų dėl 
platinimo ir per nares yra 
gana daug išplatinta įžan
gos tikietų. Tikiuosi, kad 
pažangiečių pas idarbavi- 
mas daug pagelbės spaudos 
piknikui.

Kadangi' šiemet piknikų

Ši forma gaunama nuo 32
iki 42 dydžio.

Su formos užsakymu siųsti 
ir 16 centų. Adresuoti: Mary 
Sincus, 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Gailiūnas, S. Harnwood, J. 
Bonikatienė, E. Duobienė,
K. Anderson, O. Šilinienė, 
C. Barauskienė, G. Daukas. 
Viso $53.50. Pinigai pa
siųsti į pundelių centrą. 
Pirmiau rochesteriečiai bu
vo pasiuntę $246, dabar 
$53.50, viso $299.50.

Visiems aukotojams šir
dingai ačiū. Draugai, jei
gu kurių vardai nėra įra
šyti, malonėkite pranešti, aš 
atitaisysiu klaidą.

L. Bekesienė. 

nebuvo rengta per vasarą, 
todėl sumanė rengti kur 
nors ant ūkės draugišką iš
važiavimą. Kadangi arti
miausia ūkė randasi drau
gų Smalsčių, todėl, manau, 
kad ten įvyks minėtas išva
žiavimas, tik tėmykit laik
raščiuose pranešimus, kada 
bus rengiama.

Malonu buvo matyti susi
rinkime mūsų drauges, ku
rios sirgo per kiek laiko. 
Dabartiniu laiku, susveiku- 
sios, vėl dalyvauja mūsų su
sirinkimuose ir tikiuosi, kad 
jos vėl darbuosis mūsų tar
pe. Taipgi noriu priminti 
draugėms, kad jeigu kurios 
sergate ar kokia kita nelai
mė šeimynoj ar ypatai, tuo- 
jaus praneškite kliubo val
dybai, nes kitaip negalima 
žinoti ir aplankyti mūsų 
sergančias drauges. Praneš
ti galima M. Ginaitienei ar 
M. Alvinienei, tel. No. 1994, 
arba ypatiškai. Mes visados 
mėgstame paguosti savo na
res, tik, žinoma, kas • nors 
turi pranešti per spaudą ar 
telefonu tuo laiku, kada 
yra reikalinga užuojauta ar 
pagalba. • • •• • •

Mirė Marė Luobikienė
Liepos 11 dieną, anksti 

ryte, staiga mirė Marė Luo
bikienė, gyvenimo draugė 
Jono Luobikio, mūsų orga
nizacijų įžymaus literatūros 
platintojo ir veikėjo. Sulyg 
gydytojų sprendimo, draugė 
mirė nuo širdies ligos. Pa
šarvota buvo pas laidotuvių 
direktorių D. S. Brazį, ko
plyčioje. Jis rūpestingai pa
tarnavo jos laidotuvėse.

Marė buvo vedus su ant
ru vyru, todėl turėjo nema
žą šeimyną sūnų ir dukte
rų, posūnių ir podukrų. 
Jos šeimynos nariai buvo 
išauginti su religiniais pa
pročiais, todėl jos šeima 
stengėsi, kad motina būtų 
palaidota su bažnytinėm 
apeigomis, — taip ji buvo 
ir palaidota. Vyras nenorė
jo daryti jiems pasiprieši
nimų.

Laidotuvėse, manau, būtų 
daug daugiau palydovų da
lyvavę, jeigu- žmonės nebū
tų taip užimti su karo pra
monės darbais. Vienok ir 
taip palydėjo, rodos, dešim
tim automobilių į Mt. Oli
vet kapines.

Kadangi velionė buvo na
rė LLD 52 kuopos ir L.,M. 
Pažangos Kliubo, todėl tos 
organizacijos suteikė po gy
vų gėlių vainiką ir daug gė
lių buvo nuo šeimynos na
rių, giminių ir simpatikų. 
Velionė buvo draugiška ir 
veikė organizacijose sulyg 
savo išgalės.

Paliko nuliūdime savo 
mylimą vyrą Joną ir augu
sius sūnus ir dukteris (gai
la, kad mažai pažinau jos 
šeimynos narius).

Mes, organizacijų nariai, 
galime tik tiek pasakyti: 
Ilsėkis, drauge, amžinai 
šaltoj žemelėj, o mes, atsi
sveikinant, išreiškiame tau 
pagarbą ir kaipo narei su
teikėme gyvų gėlių vainiką. 
Ir sykiu reiškiame gilią už
uojautą nelinksmoj valan
doj velionės vyrui ir jo šei
mynai.

Apie Mūsų Kareivius
Dabartiniu laiku pas de- 

troitiečius lankėsi nemažas

skaičius mūsų kareivių, mū
sų pažįstamų draugų sūnūs. 
Atvykę pasisvečiuoti, aplan
kė ne tik savo tėvus, bet ir 
pažįstamus.

Albertas Litvinas aplan
kė savo tėvus, žmoną ir gi
mines.

George Gailiūnas, eastsi- 
dietis, linksmai praleido sa
vo svečiavimosi laiką pas 
tėvus ir mylimus draugus ir 
išvažiuodamas pasakė, kad 
gal greit nesimatysime, rei
kės važiuoti į užsienį. Jis 
dabar randasi Colorados 
valstijoj.

Vytautas Raman - Rama
nauskas, praleidęs savaitę 
pas tėvą, dabar išvyko į 
Floridos valstiją.

Andrius Kalis, Grabaus
ko posūnis, svečiavosi pas 
tėvus ir savo mylimą mo
terį, bet tik išvažiavus jam 
į tarnystę, jo žmona susi
laukė kūdikio ir turėjo jį 
palaidoti. Tai skaudus nuo- 
tikis Andriui, jo žmonai ir 
jo tėvams Grabauskams.

Andrius Kalis dabar bai
gė laivyno skyriuj mokslą 
ir gavo vietą laivyno kapi
tono.

Besikalbant su draugais, 
teko nugirsti sekamas ži
nias apie mūsų karius, ku
rie randasi užsienyje:

Antanas Mačys randasi 
Australijoj ir ten būdamas 
dar eina militarišką moks
lą, c*

Albertas Janulis, Igno ir 
Marcelės sūnus, randasi 
Hawaii salose ir skundžia
si, kad turi prastas gyve
nimo sąlygas.

Alvinų sūnus Ernestas 
randasi Australijos salose 
ir skundžiasi, kad jo svei
kata prastame stovyje ir 
gyvenimas nelinksmas. An
tras jų sūnus Juozas randa
si Anglijoj. Jis iš ten daž
nai rašo laiškus ir džiau
giasi, kad jam ten gyveni
mas linksmas ir sąlygos ge
ros.

Tikimės, kad mūsų jau
nuolių energingas pasiryži
mas nusuks galvą fašizmui 
ir kad jie sugrįš su garbin
gu karo laimėjimu - perga
le ir karžygiška dvasia.

Serga Ignas Janulis
. Dar neseniai sužinojau, 

kad nuo gegužės mėnesio 
serga Ignas Janulis, gyve
nąs 11652 Manor St. Jam 
dirbtuvėj sužeidė akį ir iš 
to jis turėjo daug nesmagu
mo ir skausmų. Padaryta 
operacija birželio 20 d., bet 
matymo nei kiek nepageri
no. Januliai yra pažangūs 
draugai ir mūsų organiza
cijų nariai.

Labai apgailėtinas nuo- 
tikis. Nuoširdžiai linkiu 
draugui pasveikti.

M. Alvinienė.

So. Boston, Mass.
Draugiškas ALDLD mo

terų išvažiavimas pas dd. 
Tamošauskus j West Rox
bury nukeltas iš rugpjūčio 
(Aug.) 8-tos, kadangi 8-tą 
įvyksta Bostono Russian 
War Relief didelis piknikas, 
kuriame turėsime visi daly
vauti. Todėl moterys savo 
draugišką išvažiavimą ir 
mezgėjų susirinkimą nukė
lė toliau. Prašome laikraš
tyje tėmyti paskelbimą die
nos ir rengtis į LLD mote
rų draugišką išvažiavimą.

Rengėjos.

Brooklyniečių Šeras Mezgi
nių Priklausys ir Nuo Jūsų

Brooklynietės mezgimo 
čampionės yra nusitąrusios 
sekamą siuntinį mezginių 
vėl siųsti lietuvių raudon
armiečių pulkams ir nori, 
kad tas siuntinys būtų di
delis, gausus. Ir tam jos 
prašo visų talkos:
Daugiau Darbininkių-Mez- 

gėjų, Daugiau Aukų
Pereitame Moterų Ap- 

švietos Kliubo ir mezgėjų 
susirinkime, įvykusiame lie
pos 22-rą, šie klausimai 
buvo svarbiausiais dieno- 
tvarkyje. Buvo pastebėta, 
kad mezgimas šiuo tarpu 
eina lėčiau, nors mūsų čam
pionės mezgėjos didvyriškai 
atlaiko savo pozicijas. Pasi
gesta prisidedančių numez- 
gimu drabužio ar kelių. 
Pasigesta ir vilnų. Mezgėjos 
buvo pripratusios kas susi
rinkimas sunešti glėbius 
megstinių-ir tuo pat kartu 
išsidalinti vilnas. Mezginių 
ir šį kartą atnešta, bet vil
nų nebuvo susirinkime. Su
žinojusios, kad pas vieną 
komisijos narę yra skrynia 
vilnų, mezgėjos po susirin
kimo būriu nuėjo ir vilnas 
išsidalino. Mūsų mezgėjos 
ne to tipo žmonės, kad pa
liautų mezgusios dėl to, kad 
reikia pačioms pajieškoti 
vilnų. Jos sako — jeigu 
“kalnas neatėjo pas Maho
metą, tai Mahometas nueis 
pas kalną,” bet darbas turi 
eiti.

Kur Gausim Pinigų?
Laisvės piknike, dėka S. 

Kleizienės, K. Reklienės, J. 
Skirmontienės ir kitų dar
bui, buvo sukelta graži su
ma, bet už tuos vilnų skry
nia jau gauta ir mezgėjos 
išpešiojo po giją ar kelias. 
Kas daryti? Kur gauti dau
giau pinigų? Mūsų Šeras 
mezginių raudonarmiečiams 
turi būti daug didesnis, ne 
mažesnis, kaip pereitas, nes 
reikalas šiandien daug di
desnis, svarstė mezgėjos.

Kurgi kitur gausime, kad 
ne toj pačioj publikoj, kuri 
pereitais metais mums pa
dėjo daug pinigų sukelti 
parengimuose! Mes tad ir 
prašome jūsų visų paaukoti 
po tokią sumą,* kokią būtu
mėte praleidę mūsų pramo
goje, o priedams dar pridė
ti kelionės lėšų sumą. Mez
gėjos ir raudonarmiečiai 
bus/už tai jums dėkingi.
Drabužių Rinkime-Taisy

me Jau Daug Nudirbta 
Rožė Laukaitienė, maspe- 

thietė, pranešė, kad jau 
apie didoko troko kiekis 
drabužių pririnkta ir visi 
sutaisyta, paruošta išvežti. 
Grupė draugių kooperuoja 
drabužių taisymo darbe. 
Gaila, kad tuo tarpu nega
lėjau dalyvauti ir negirdė
jau apie tų gerųjų darbuo
tojų pasi tarnavimus, tad 
apie tai teks rašyti kitu 
kartu. Drabužius atneša pa
tys žmonės, nes dėl negalė
jimo vartoti automobilių 
negalima pasiuntinėti rin
kėjų po namus.

Šiam darbui reikia taip
gi daugiau darbininkių, rei
kia ir pinigų, ploščių ir ser
mėgų pamušalams, kaldrų 
vatai ir pamušalams, ir t.t. 
Reikia ir daugiau drabužių. 
J. Stankaitienė^ kliubo se

kretorė, pranešė gavus pa
žadą iš vieno svetimtaučio 
aukoti kelis desėtkus gata
vų pasiūtų pamušalų, tik 
turėsime pačios nuvažiuoti 
parsivežti. Gražiai pasidar
buota.

Mūsų Ligonės
Iš buvusių ligonių pirmu 

kartu susirinkime dalyvavo 
mūsų žymioji veikėja, K. 
Petrikienė, kliubo pirminin
kė. Ji dėkojo draugėms už 
atydą ir dovaną jai sergant. 
Ji labai pasiilgus draugių 
ir dalyvumo tuose darbuo
se. Darbai, sakė ji, mūsų 
visų laukia, o aš taip ilgai 
negalėjau juose prisidėti. 
Spėkoms grįžtant, sulyg jų 
pradės ir jinai imti ant sa
vęs dalį bendros naštos. 
Pradžiai draugės ją išrin
ko to vakaro vedėja.

M. Janulavičienė, F. Ka
zakevičienė jau sveikesnės, 
bet dar šį kartą negalėjo 
būti su mumis. Taipgi pra
nešta, kad dar vis serga E. 
Menkeliūnienė ir kad sun
kią operaciją turėjo A. Gil- 
manienė, bet dabar jau par- 
vykus iš ligoninės. Toli gy
venančią ir sunkiau suran
damą Gilmanienę varde 
kliubo atlankyti pasižadėjo 
J. Marčiukienė.

Gilmanienė yra ir viena 
iš mūs mezgimo talkinin
kių, taipgi siuvimu pagel
bėdavo, pasiūdavo kare nu- 
kentėjusiems vaikams dra- 
bužiukų.

Kazakevičienė irgi mez
gėja, taipgi siuvėja, gražių 
žiurstelių pasiūdavo Lais
vės bazarams ir kitoms pra
mogoms, kur reikia sukel
ti pinigų.

Kazakevičienės ir Gilma- 
nienės kliubietės pasigenda 
dar ir dėl to, kad jos į susi
rinkimus atvažiuodavo ve
žinos bukietais iš savo dar
želių, savo triūso ir vasaros 
sutverta grože pasidalinda
vo su gyvenančiomis ant 
akmens narėmis.

Kliubietė.

Klaidos Atitaisymas
Laisvės numeryje 164, 

Moterų Skyriuje, visai ne
tikėtai įvyko nenorima klai
da, kuri paliečia ypatingai 
mūsų s u s i e d u s, Lynn, 
Mass., lietuvius. Labai gai
la, kad taip netikėtai įvyko. 
Už tai mes nuoširdžiai at
siprašome Lynn’o lietuvių. 
Rašant biografinį straipsnį 
apie Moniką Kapchunienę, 
kuri širdingai pasidarbavo 
dėl mūsų komiteto aplan
kydama Lynn’ą ir ten gy
venančius lietuvius, turėjo 
būti pasakyta, kad tarpe 
Lynn’o lietuvių randasi 
daug gerų žmonių su atvi
rom širdimi ir dalinai prisi
dėjo paaukodami sulyg savo 
išgalės. Mūsų rekordai, 
taipgi, parodo, kad Lynn’o 
Lietuvių Piliečių Kliubas 
paaukavo $25 dėl ambulan- 
sų fondo. Mes ir draugė 
Monika Kapchunienė mano
me, kad mūsų susiedai, gy
venanti Lynn, Mass., yra 
geros valios žmonės. Randa
si blogų, kaip ir visur, taip 
ir Lynn, Mass. Gi didžiu
moje yra puikūs žmonės.
Massachusetts Liet. Kom,
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Maine Valstijos Žinios

(Tąsa)

Gyvenimas šiurkščiai dildė iš mano 
sielos jo paties gražesniuosius raštus, 
piktai pakeisdamas juos kažkokiu ne
reikalingu šlamštu, — aš, užsispyręs, 
stengiaus atsilaikyti prieš jo prievartą, 
aš plaukiau ta pačia upe, kaip ir visi, 
bet man vanduo buvo šaltesnis, ir jis ne 
taip lengvai mane kėlė, kaip kitus, kar
tais man matydavosi, kad aš grimstu gi
lumom

Žmonės pradėjo vis geriau apseiti su 
manim, neberėkdavo ant manęs, kaip 
ant Povilo, nebeūdydavo manęs, vadin
davo tėvo vardu, pabrėždami, kad jie 
mane gerbia. Tas gerai, bet būdavo 
skaudu matyti, kaip daug žmonės geria 
degtipės, kaip jie bjaurūs, pasigėrę ko
kia liguista jų pažiūra į moterį, nors aš 
suprasdavau, kad degtinė ir moteris — 
vienintelė šio gyvenimo nuomalda.

Dažnai liūdnai atsimindavau, kad net 
pati protingoji, drąsioji Natalija Kaz
lauskienė, ir ta vadindavo moterį žaislu. 
Bet kaip gi tąsyk bobutė? Ir Karalienė 
Margo?

Karalienę aš atsimindavau su artimu 
baimei jausmu, — ji buvo taip svetima 
viskam, lyg aš būčiau ją pasapnavęs.

Aš per daug ėmiau galvoti apie mote
ris ir jau sprendžiau klausimą: ar ne
vertėtų ir man nueiti kitą šventadienį 
tenai, kur visi lankosi? Kartais kildavo 
padūkęs noras apsikabinti ką nors ma
lonų, protingą ir širdingai, ilgai pasako
ti, kaip motinai, apie širdies nerimastį.

Aš ėmiau pavydėti Povilui, kai jis 
naktimis pasakodavo man apie savo ro
maną su viena kambarine.

— Mat kaip, brolyti: neseniai aš ją 
sniegu mėtydavau, nepatikdavo ji man, 
o dabar sėdžiu ant suoliuko, prisiglau
džiu prie jos — nieko nėra brangesnio!

— Apie ką jūs kalbatės?
— Apie viską, žinoma. Ji man — apie 

save, o aš jai — taipgi apie save. Na, 
bučiuojamės... Ji, brolyti, nepaprastai 
gera!.. . Na, rūkai tu, kaip senas karei
vis!

Aš rūkydavau daug; taboka, svaigin
dama, atbukindavo neramias mintis ir 
jausmus. Mano laimei, degtine bjaurė- 
davaus dėl jos kvapo ir skonio, o Povi
las su noru gerdavo ir pasigėręs gailiai 
verkdavo:

— Namo aš noriu, namo! Leiskite 
mane namo ...

Jis buvo, atsimenu, našlaitis; tėvas ir 
motina seniai buvo mirę, brolių ir seserų 
neturėjo, nuo aštuntų metų gyveno pas 
svetimus žmones.

Šitaip neramiai nusiteikęs, vis labiau 
pavasario šauksmų žadinamas, aš nu
tariau vėl gauti vietą garlaivyje ir, nu
plaukus ligi Astrachanės, išbėgti į Per
siją.

Neatsimenu, kodėl — į Persiją, gali 
būt, tiktai todėl, kad man labai patikda
vo persai pirkliai Nižnio mugėje: sėdi 
sau tokie akmeniniai stabai, atstatę 
prieš saulę dažytas barzdas, ramiai rū
kydami kaljaną, o jų akys didelės, tam
sios, visažinančios...

Turbūt, aš ir būčiau kur nors išbėgęs, 
bet Velykų savaitėje, kai dalis mūsų 
darbininkų išvažinėjo namo, į savo so
džius, o likusieji girtuokliavo, — vaikš
tinėdamas saulėtą dieną po lauką prie 
Okos upės, aš sutikau savo buvusį šei
mininką, bobutės sūnėną.

Jis vilkėjo lengvu pilku apsiaustu, 
rankas buvo susikišęs į kelnių kišenes, 
dantyse rūko papierosas, skrybėlė buvo 
ant viršugalvio; jo malonus veidas drau
giškai šypsojosi. Jis atrodė esąs laisvas, 
linksmas, ir be mudviejų lauke nieko 
daugiau nebuvo.

— A, Pieškovas! Su šventom Vely
kom !

Pasisveikinome, jis paklausė, kaip 
man sekasi, ir aš atvirai jam papasako
jau, kad dirbtuvė, miestas ir, apskritai, 
viskas — man nusibodo, ir aš nutariau 
važiuoti į Persiją.

— Niekai, — tarė jis ramiai. — Ko
kia ten, po velnių, Persija? Tą, brolyti, 
aš žinau, kai buvau tavo metų, man 
taipgi kildavo noras bėgti kur velniop!...

Man patiko, kad jis. taip drąsiai svai
dėsi velniais; jis buvo labai pavasariš
kai nusiteikęs.

— Rūkai?—paklausė jis, atkišęs man 
sidabrinį portsigarą su drūtais papiero- 
sais.

(Bus daugiau)

_ * * * * * *^
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Dėl Laisvės Pikniko; Turčių 
Tragedija; Gaisrai

Tūlas laikas atgal, Lewis
tone, prie krautuvės du lietu
viai kalbasi apie karą ir nacių 
papildytas žudynes Lietuvoje. 
Vienas sakė, aš skaitydamas 
Laisvę daug išvystu naciškų 
niekšysčių. O kitos gazietos, 
tai tokias blogybes bando su
švelninti. Dar labai tankiai vi
sai užsičiaupia it oisteriai. Jei 
ne Laisvė, tai ir teisybės ne
galėčiau patirti. . .

Kitas vėl pasakė šiaip: Už 
tai lewistonieciai turime su
rengia pikniką Laisvės naudai. 
Juk yra gražių vietų ant far- 
mų dėl piknikų; ir daug šio 
miesto lietuvių ateitų į sueigą 
pakvėpuoti tyru oru ir pa
remti savo dienraštį. Pirmasis 
da pridėjo taip: Broli, čia jū
sų puiki mintis — juk ir Rum
ford, Mexico ir Portlando lie
tuviai atvyktų išvydę pikniko 
apgarsinimą Laisvėj. Tai bū
tų draugiška lietuvių sueiga. 
Dar ir Raud. Armijai galėtu
mėm kiek numatydami iš pel
no, ar bent kolektos paauko
ti. Mat, Laisvė dabar labai 
yra reikalinga paramos — 
fašistai traukia ją į teismą, 
jie nori mūsų laikraštį sunai
kinti. . . Kitas da pridūrė 
taip: Aš labai laukiu tokio 
pikniko!

simušė. Madisone, korporalas 
E. H. Moody pats persišovė.

Dover Foxcroft, Me, liepos 
13 d. įvyko šermenys multimi
lijonieriaus Sir H. Oakes, da 
vidutinio amžiaus. Jis tapo 
nužudytas Nassau, Bahamas. 
Turtuolis rastas negyvas W. 
DeMarigny namuose, lovoje 
su keturiais sužeidimais gal
voje ir apdegintas. DeMarigny 
buvo vedęs šio milionieriaus 
dukterį Nancy, 19 metų. Da
bar žentas ir duktė yra su
areštuoti ir laikomi.

Birželio 3 d., Patten, Me., 
palei Webster ežerą tapo nu
šautas miško sargas. Liepos 14 
d. jo lavonas buvo išvežtas į 
Augusta, Me. dėl ištyrimo. 
Mat, dar nesurastas šovikas.

Liepos 28 d., Rumford, Me. 
Oxford Paper Co. 2,300 dar
bininkų balsuos bei rinksis 
tris unijas: The 1. B. of P. 
District of the W. Mine W. 
ir L B. of P. S. ir Paper Mill 
Workers.

Jauna Mergaitė.

pranešta, kad: mirtis įvyko 21 
d. birželio.

Tegul būna amžina karžy
gio garbė mirusiam Jonui Pe
čiukaičiui, kritusiam kovoj už 
laisvę prieš kruviną fašizmą!
Mūs Jaunuoliai Išėję Armijon

Praeitą savaitę paimta ar
mijon mūsų mylėtini jaunuo
liai Albert Makutenas, LDS 
33 kuopos narys ir savo laiku 
daug veikęs LDS jaunuolių ju
dėjime, ir Kay Augulis. Iš 
visos širdies good luck, boys!

Laisves Reporteris.

Cleveland, Ohio

Elizabeth, N. J.

PIKNIKAS

Portlando stotyje sutikau 
vietos biznierių lenką ir už
klausiau, ar čia yra lietuvių? 
Jis atsakė taip — keletas at
eina į saliūną ir da bunčius 
traukia lietuvių į polską baž
nyčią. čia aš pastebėjau 
anaip: Gal būt, jie dievobai
mingi ir puikūs gėrikai. Tik 
jau turėtų LLD metinę mokes
tį pasimokėti!

Liepos 19 d. Damariscotta, 
Me. ugnis padarė nuostolių 
ant 100,000 dol. Sudegė karių 
barakai ir 100 metų senumo 
baptistų bažnyčia ir vaizbos 
centro garadžiai ir t.t.

Dar vėl So. Berwick, Me. 16 
liepos keliolika akrų didelių 
medžių išdegė. 200 ugniage
sių vargiai liepsną suvaldė.

Vėl tūlas laikas atgal Skow
hegan, Me., iš senos čeveryki- 
nės buvo įrengta medžių ap
dirbimo dirbtuvė, irgi supleš
kėjo. Liepos 18 Madisone di
delė daržinė ir Embden, Me. 
vasarnamis į pelenus pavirto.

Portland, Me. P. L. Curl jū
reivis iššoko per langą ir už

Elizabeth© Sporto Mylėtojai 
Neteko Žymėtino Sporto 

Mėgėjo
šiomis dienomis gauta labai 

liūdna žinia iš karo depart- 
mento apie tragišką mirtį 
šiaurinėj Afrikoj korporalo 
Jono Pečiukaitis.

Tarpe sporto mylėtojų Jo
nas Pečiukaitis buvo plačiai 
žinomas, kaipo “Shorty Peck”.

Shorty Peck buvo gabus 
sporto mėgėjas, nes 1938 me
tais dalyvavo Lietuvos Olim- 
pijadoj, Kaune ir tenai spor
to lenktynėse laimėjo net trys 
medaliuotas dovanas.

1937—1938 Phelps Dodge 
dirbtuvėj, kurioj dirbo “soft 
ball” tymo, surengtame nacio- 
naliam tuornamente, Chicago, 
111., taip pasižymėjo, jog liko 
apdovanotas žinoma tarpe 
sporto mėgėjų Bensono T. 
Gold dovana — auksiniu laik
rodėliu.

“Shorty Peck” vyresnis bro
lis Charles pareiškė reporte
riams, kad Jonas Pečiukaitis 
jam rašęs, kad dalyvavęs net 
keturiuose mūšiuose EI Guet- 
tar, Seejename Valley, Ma
te u r.

Paskutiniame laiške savo 
broliui birželio 10 d. rašęs, 
kad randasi Bizerte mieste. O 
karo departmento telegramoj

Latviai Reikalauja Suvaldyti 
Bilmanį

Kaip lietuvių tarpe Smeto
nos “atstovai” vis dar vadina
si Lietuvos žmonių atstovais, 
nors jie niekados Lietuvos 
žmones neatstovavo, kaip ir 
Smetona, tas fašistų karalius 
neatstovavo Lietuvos liaudį, 
taip ir tarpe latvių yra tokis 
“atstovas” Bilmanis.

Latviai gyvenanti Clevelan- 
de pasiuntė Jungtinių Valsti
jų Sekretoriui Cordell Hull 
prašymą suvaldyti tą Latvijos 
“atstovą”, kuris kenkia Jung
tinių Tautų vienybei. Po pa
reiškimu pasirašo Frank 
Schmidt, prezidentas, ir Chris
topher Kraven — sekretorius. 
Jie sako, kad buvęs Ulmanio 
atstovas' važinėja po Jungtines 
Valstijas, žmones klaidina ir 
ardo Jungtinių Tautų vienybę 
niekindamas Amerikos talki
ninkę Sovietų Sąjungą.

Latviai sako, kada Latvijoj 
prieš - žmonių valią viešpatavo

Ulmanis ir jo grupė, tai tada 
jie Latviją buvo pavertę į re
akcijos įrankį prieš Sovietų 
Sąjungą.

Latviai pabrėžia, kad Latvi
jos žmonės laisvais pasijuto 
tik tada, kada 1940 metais 
Ulmanio diktatoriška valdžia 
sugriuvo, o Latvijos žmonės 
liepos 14-15 dd. išsirinko par
lamentą, kuris įvedė tarybinę 
tvarką ir Latvija įstojo į So
vietų Sąjungos šeimą.

Clevelando latviai protestuo
ja prieš tuos Bilmanio žygius 
ir prašo Jungt. Valstijų pre
zidento Roosevelto pripažinti 
Latvijos žmonių valią, tai yra, 
tą, kad Latvija yra dalis So
vietų Sąjungos ir suvaldyti 
tą “atstovą”, kuris nėra Lat
vijos žmonių jokis atstovas.

Korespondentas.

London, liep. 26. — Au
toritetinga amerikiečių ži
nių agentūra Associated 
Press sakė: “Italijos dienos 
kaip Ašies partnerio jau 
suskaitytos.”

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

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 49-ta Kuopa

Pelnas Skiriamas Paramai Dienraščio Laisves

Piknikas Prasidės

Pirmą Valandą Dieną ir

Tęsis Iki 9 Vai. Vakaro

Gera Orkestrą

Gros Šokiams

įžanga 25c Asmeniui

D. M. ŠOLOMSKAS
D. M. šolomskas, vienas iš Laisves redaktorių, sakys prakalbą apie 

svarbius šių dienų įvykius

PRAŠOME IS1TĖMYTI, KAD {VYKS SEKMADIENI
_____ I

Rugpjūčio 1 August, 1943
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.
širdingai kviečiame Waterbury ir iš apylinkes lietuvius dalyvauti šiame pik

nike. Puikiai praleisite laiką tyrame ore ir gražioje kompanijoje. Tuom pat kartu 
paremsite dienraštį Laisvę. Rengimo Komisija.

VITAMIN -B- COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
sudėtis yra sekama:
Vitamin BĮ 500 International vienučių vienoje tab.
Vitamin B2 666 Gamma vienoje tabletėlėje
Vitamin B6 100 Gamma vienoje tabletėlėje
Pantothenic Acid 100 Gamma vienoje tabletėlėje.

Niacin 3333 Gamma ir Vitamin-B-Complex sudaryta iš mielių ir grūdų, 
neturi jokių chemikališkų pridėčkų. Kaina yra sekama:
Už 100 tabletėlių .......................................................................................... $2.19
Už 250 tabletėlių .......................................................................................... $4.95
Už 500 tabletėlių .........................   $8.80
Maistą ir vitaminus siunčiame paštu į visus miestus C.O.D. Rašykite 
arba kreipkitės asmeniškai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoj kreip
kitės prie manęs dieną 
ar naktį, greit suteiksi
me modernišką patarna
vimą. Patogiai ir gražiai 

. modemiškai įruošta mū
sų šermeninė. Mūsų pa
tarnavimui ir kainomis 

būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110

TRAKTYRIUS
(VALGYKLA IR ALINE) 
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės 

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

Juozas Zeidat
Savininkai

411 Grand St. Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

& 
B
9

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

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

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

H a

i
B6

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
Veltui šermenine

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 Bedford Avenue

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

F. W. Slialins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

f# ★ W 4r W. *■ $ * ★ * A W ★ * ★ ★ t* # Jr

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARS KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENJ

Turime Gerų Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giviais 

Geriausias Alus Brooklyn©

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Tek EV. 4-8698
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Waterbury, Conn.
Kodėl “Tarybininkai” Taip 

Meluoja?
Apie trys mėnesiai atgal 

Waterburyj susitvėrė taip va
dinama “Amerikos Lietuvių 
Taryba.” Iš karto jie labai di
džiais nešėsi, su jais niekas ne
galėjo susikalbėti, ypatingai 
Tarnas Matas, manė, kad pa
gal jų pronacišką komandų 
visas svietas šoks, kad su jais 
turi visi skaitytis. Jie šmeižė 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo kuopą, žinodami, kad tai 
viena iš galingiausių lietuvių 
savišalpos organizacija, bet 
jie melavo, tauškė, būk tai 
“tik komunistų saujalė”. Net 
į vietos anglų spaudą su tais 
melais buvo nuvėję, nors tas 
jiems neišėjo naudon.

Dabar “tarybininkai”, ku
rie būdami Amerikoj, o nori 
padiktuoti Lietuvos žmonėms 
tvarką, pasijuto, kad jie nėra 
toki dideli, kad Amerikos lie
tuviai neprivalo- klausyti jų 
komandos, kuri duodama pa
gal nacių Berlyno muziką. 
Visi juokus krečia iš jų to 
“masinio mitingo”, kuris įvyko 
birželio 27 dieną, didžiulėj 
Buckingham svetainėj, kurioj 
jų “masinis mitingas” prapuo
lė, kaip žirnis maiše. Mat, 
kada jie taip dideliais nešėsi, 
šaukė “masinį mitingą” net 
“trijų tautų”, tai manė, kad 
jiems permažos lietuvių sve
tainės. Garsino Smetonos at
stovą žadeikį, ir kitus tokius 
“atsttovus”, kurie atstovauja 
tik patys save.

Ir tik pamąstykite, iš “tri
jų tautų” “masinio mitingo” 
taip jis buvo mizernas susirin
kimėlis, kad nei 200 žmonių 
nebuvo! Įžangos gavo $51, 
gi po 30 centų tikietas buvo, 
kas parodo, kad nei 200 žmo
nių nebuvo. Bet Bostono ku
nigų “Darbininke” rašė, kad 
dalyvavo 1,500. Well, lai me
luoja ponai, nes jų bosai Ber
lyne irgi tik melais pasaulį 
maitino, bet jau dasikukavo. 
Mussolinis jau gavo įspirti, ne
užilgo tokio likimo laukia Hit
leris, o paskui išnyks, kaip ru
denį uodai ir tos “Tarybos” su 
savo melagiais tarybininkais.

Piknikas Laisvės Paramai
Lietuvių Darbininkų. Susivie

nijimo 49 kuopa ruošia pikni
ką paramai dienraščio “Lais
vės”. Piknikas įvyks sekma
dienį, rugpjūčio 1 dieną, Lie
tuvių Parke, už Lakewood. 
Vieta labai graži. Bus tinka
mo maisto ir gėrimo. Kalbės 
D. M. Šolomskas. Visi ir visos 
ateikite.

Reporteris.

LAUKIAMA DAUGIAU GA
ZOLINO RYTUOSE

Washington. — Neoficia
liai pranešama, jog už po
ros savaičių būsią leidžiama 
rytinėse valstijose kiek 
'daugiau gazolino pirkti pa
gal kuponus ne tik būti
niems reikalams, bet ir 
šiaip pasivažinėjimui.

Pauliaus Konferencija 
Su Adolfu

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
su kiekviena diena didėja, au
ga ir juos be pasigailėjimo 
graužia, kaip piktas kirminas. 
Taigi visai natūralūs dalykas, 
kad šitie žmonės siekias iš tos, 
jų supratimu, nelaimės pasi- 
liuosuoti, o kad pasiliuosuoti, 
tai jie visi supranta, kad bol
ševizmas turi būti išnaikintas. 
Kadangi jūs (naciai) taip gar
siai barabanijate, kad jūs tik
rai sunaikinsite bolševizmą, 
tai šitie žmonės, kuriuos kre
čia bolševizmo baimės drugys, 
ir patapo jūsų aukomis. Aiš
kiau pasakius, baimė bolše
vizmo juos pronaciais padarė. 
Dabar jums bus aišku, ger
biamas pone, kad jūsų nauji 
prieteliai neatėjo pas jumis iš 
nuoširdaus jums pritarimo, 
kad jūs turite užkariauti visą 
pasaulį, bet su tuo įsitikini
mu, kad jūs pirmiau išnaikin
site bolševizmą, negu jus pa
čius velnias griebs. Bet dabar 
jau ir patiem žiopliausiem 
pronaciam pasidarė aišku, 
kad jų svajones vėjai išblaš
kė. Jūsų galybei trupant, 
pronacius jau ne vienas, bet 
devyni drugiai krečia. Šios 
baimės vedamas, daktaras šį 
editorijalą išpyškino jūsų ant
rašu, kurį jums ką tik per- 
skaičiau. Galiu jumis ' užtik
rinti, gerbiamas pone, kad, 
einant jum prie žlugimo, pa
našių editorijalų gausite tiek 
ir tiek su visokiais patarimais, 
kaip gelbėtis nuo pražūties. 
Visi pronaciai jaučia, kad jū
sų žlugimas jiems bus skau
desnis, negu jums patiems. 
Mat, klausimas dabar taip sto
vi: jeigu naciai su savo na
cizmu pasilieka nušluoti nuo 
žemės paviršiaus ir pasilieka 
tik jų prakeikta atmintis, o 
Sovietų Sąjunga su savo bolše
vizmu pasilieka ir gyvuoja, tai 
visi pro-naciai, visi Sovietų 
Sąjungos priešai, vieši ir slap
ti, šį baisų kruviną karą ro
kuos pralaimėtu ir už tai siųs 
jums prakeiksmą, kaipo jų ap
gavikams, kad jūs buvote to
ki liurbiai, patys pirmiau žu- 
vote, ne kaip bolševizmą su
naikinote. Bet jeigu atsitiktų, 
priešingai, jeigu jums pavyk
tų bolševizmą sunaikinti, o 
paskui kokiu netikėtu būdu 
patiems sprandą nusisukti 
(kaip daugumas pro-nacių ir 
tikėjo, kad taip atsitiks), tai 
pro-naciai jaustųsi pilnai savo 
tikslo pasiekę.

“Tai farfliukter žulikai tie 
pro-naciai, o mes jais pilnai 
buvome pasitikėję,” piktai 
pareiškė ponas Adolfas.

Šiuo sykiu mano kelionę 
Berlynan tenka skaityti ne
pavykusia, pro-nacių Šerai 
Hitlerio akyse nupuolė iki pa
sibaisėtino žemumo. Jei dar 
kada pasitaikys proga, padė
siu visas pastangas pro-nacių 
reputaciją hitlerininkų akyse 
atitaisyti.

Paulius.

HUDSON-AMERIKOS ISTORINE UPE HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

Tokio, Japonijos sostinės 
radijas sakė, kad Mussoli- 
nio pavarymas nepadarysiąs 
jokio skirtumo karinėje ja
ponų politikoje.

UŽDARYTAS ITALŲ 
FAŠISTŲ CENTRAS

London. — Naujoji Ita
lijos valdžia užgrobė vy
riausią italų fašistų parti
jos centrą ir perorganizavo 
policiją, pavarydama fašis
tinius jos viršininkus.

(Pabaiga)
WEST POINT IR KAPU

CINAI
Apie keturios mylios nuo 

Bear Mt. randasi Ladycliff 
College, katalikių merginų 
kolegija, o kiek toliau, po 
tai pačiai pusei, kairėj, 
West Point miestukas ir 
West Point Karinė Akade
mija, kur Amerikos armi
jos oficieriai gauna savo 
mokslą. Po dešinei, jau 
kiek toliau palikome Glen 
Clyffe, pirmiau priklausiu
sį kongreso atstovui Hamil
tonui Fish, o dabar čia ka
talikų vienuoliai kapucinai 
mokosi kunigystės. Šalia iš
sikišęs stūkso vadinamas 
Sugar Loaf kalnas, kurio 
kitoj pusėj randasi miestu
kas Garrison, ir čia vaikš
čioja keltuvai, sujungianti 
Garrison su West Point. 
Prisiartinant prie Garrison 
miestuko stovi turtingai at
rodantis dvaras, Rocklawn. 
Tai dabartinė rezidencijos 

vieta kongresmano Hamil
tono Fish’ės, garsaus savo 
reakciniais v e i k s m ai s 
kongrese.

Upei einant vis gilyn, iki 
pasiekiant vietą 216 pėdų 
gilumo, tai giliausia upės 
vaga — pravažiuojam į pi
lį panašų, trijų aukštų na
mą, taip vadinamą, Diek 
Castle. Tas namas pastaty
tas vieno New Yorko ban- 
kieriaus jau daug metų at
gal, bet viduj dar nebaig
tas ir niekuomet nebuvo 
vartojamas.

Po dešinei upės pusei yra 
Constitution sala; čia upės 
vaga pasisuka po kairei. 
1778 metais čia buvo per 
Hudsoną pertiestas lenciū
gas, kad sulaikyti britų lai
vus ir paskui juos apšaudy
ti iš West Point.

Dabar po kairei paliekam 
gana aukštą kalną—Crows’ 
Nest Mt., o po dešinei ma
tosi nedidelis fabrikas — 
visas plytinis, — pastaty
tas 1828 m. Civilio Karo 
metu čia buvo liejami gin
klai ir dirbama amunicija.

GRAŽUSIS KALNAS
Priplaukiam Storm King 

Mt. Šis kalnas bene bus 
gražiausias ir įspūdingiau
sias iš visų Hudsono pa
kraščiais gulinčių kalnų. 
Jis stovi po mūsų kairei, 
beveik visas akmeninis; 
apie jį apsijuosia į akmenį 
įkirstas kelias — State 
Highway. Ties ta vieta, 
apie tūkstančio pėdų gilu
moje, apdengtas smėliu ir 
gulintis ant akmens dugno 
yra nutiestas 16,0 milijonų 
dolerių kanuojantis vamz- 
dis-ryna. Per tą ryną New 
Yorko gyventojai gauna iš 
Catskill vandenį.

AMERIKIEČIAI BOMBAR
DAVO WAKE SALA

BOSTONO APYLINKEI
Prašome įsitemyti, kad didysis lietuvių pikni

kas, naudai dienraščio Laisvės, įvyks sekmadienį, 
rugpjūčio (August) 15 d., Granville Park, Ros- 
lindale, Mass.

Visi būkite prisirengę dalyvauti piknike. Bus 
graži dainų programa ir visi kiti piknikiniai ma
lonumai.

Kurie turėjote įsigiję bilietus dėl liepos 18 d., 
jais galėsite pasinaudoti šiame piknike.

Pikniko vieta erdvi ir graži, programa puiki, 
tad dalyvaukime visi. Paremkime savo dienraštį 
ir pasilinksminkime tyrame ore. ‘ /

Tokio. — Japonijos ra
dijas skelbė, kad aštuoni 
Amerikos bombanešiai ata
kavo japonų užimtą mažiu
kę Wake salą, Ramiajame 
Vandenyne. Japonai giria
si, būk nušovę žemyn du 
bombanešius.

DAUGIAU PUNKTŲ SVIES
TUI, MAŽIAU ALIEJUI

Washington. — Kainų 
administracija nuo šio mė
nesio pabaigos pakelia 
dviem štampų punktais 

svarą sviesto; bet- vienu 
punktu numuša valgomuo
sius aliejus.

Rašo Juozas Byronas 
LITERATŲ GŪŠTA

Po kairei paliekam vietą, 
kur seniau gyvendavo žy
mūs Amerikos poetai ir li
teratai — Cornwall. Dabar 
čia randasi miestukas su 
daugeliu madingų vasarna
mių. Dešiniam upės pa
kraštyj iš vandens kyšo ne
didelė saliukė — Polopel’s 
Island. Čia dabar yra Ban
nerman’s arsenai — sandė
lis senoviškų, jau seniai ne
vartojamų karo įrankių ir 
amunicijos.

ŠVYTURIO KALNAS
Tolumoje, po dešinei ma

tosi pailgas kalnas. Tai 
aukščiausias kalnas tarpe 
Catskill ir New Yorko. Jis 
vadinamas Beacon (švytu
rio) Hill dėl to, kad seniau 
čia sukurdavo ugnį, kaipo 
signalą vieni kitiems Wash- 
ingtono kareiviai ir indijo- 
nai. Kitame kalno gale 
randasi viešbutis, pasilink
sminimo namas — Casino, 
didelis teleskopas, švyturys 
ir garsusis pakabintas ge
ležinkelis, plienine virve 
traukiantis ir nuleidžiantis 
traukinius beveik stačiai į 
kalną ir atgal. Čia taipgi 
yra paminklas* atminčiai is
torinių iš ugnies sukurtų 
signalų-švyturių.
WASHINGTONO BUTAS

Po kairei matosi geležin
kelio stotis. Netoli nuo čia, 
kiek paplaukus, pamatėme 
žemu stogu namą. Aplinkui 
žaliuoja pieva ir namo 
priešakyje ant aukšto stie
bo iškelta Amerikos vėlia
va. Tame namelyje dabar 
randasi Washingtono pa
laikų muziejus. Čia, su sa
vo žmona, gyveno George 
Washingtonas--tarp bal. 4, 
1782 ir rugpj. 18, 1783, 
kuomet jo armijos buvo 
stovykloj apie 5 mylios į 
vakarus.

Priplaukiam Newburgh 
po dešinei ir Beacon po kai
rei. Šiuos miestus jungia 
keltuvas. Nuo čia tolyn iki 
Poughkeepsie, sakoma, la
bai gera vieta žuvauti. Pri
plaukiam Chelsea, kur ran
dasi 3 milionų dol. vertės 
Castle Point Veteranų Li
goninė. Prisiminiau, kad 
tai čia gydosi ir Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
darbininkas Walteris Mei
liūnas. Po kairei pusei ma
tome milžiniškas plytnyčias 
— tai Jova Brick Works, 
kur išdirbama visam ryti
nių valstijų plotui plytos— 
apie 50 atskirų dirbtuvių, 
iš kurių apie 15 labai mo
derniškai įtaisytos.

Priplaukiam po mūsų 
kairei švyturį. Čia seniau 
buvo indijonų mėgiama su
sitikimo vieta. Po dešinei 
pravažiuojam iš Hudsono 
išsidriekiantį upelį, per ku
rį nutiestas kilnojamas tik 
tas. Kiek toliau, ant to pat 
kranto matosi New Ham
burg miestukas su geležin
kelio stočia. Šioj vietoj, 
rugs. 24, 1831 m., pirmu 
kartu buvo paleistas garu 
varomas traukinys.

Pravažiuojam akmens iš- 
dirbystės fabrikus Stoneco. 
Tai čia maždaug pusiauke
lė tarp New Yorko ir Alba
ny. Kiek pavažiavus, mato
si toj pat upės pusėj Locust 
Grove. Tai buvęs telegrafo 
išradėjo, prof. S. F. B. 
Morse namas.

Prie pat Poughkeepsie 
praplaukiam pro apačia 
apie 6 mil. dol. lėšuojančio 
tilto. Jo ilgis — 1,500 pė
dų. Juomi važinėja auto
mobiliai ir vaikščioja pėsti. 
Netoli nuo čia yra kitas til

tas, kuriuo važinėja vien 
tik traukiniai.

“DIEVIŠKO TĖVO” 
FARMOS

Kelios mylios nuo Pough
keepsie, po kairei' matosi 
Krum Elbow miestukas, 
kur prasideda “Žadėtoji 
Žemė” •— Father Divine 
farmos, nupirktos jo, kaipo 
dangus dėl savo “angelų.” 
Father Divine savo pasekė
jų net vadinamas “dievu” 
ir jo karalystė (dangus) 
nusidriekia nuo čia beveik 
iki pat Kingston, 8 iki 10 
mylių. Norš Father Divine 
yra negras, bet jis įkūrė re
liginę sektą, kuriai priguli 
ir keli baltieji, irgi vadin
dami jį “dievu.” Priešais 
Krum Elbow, po dešinei, 
matosi Springwood namas. 
Tai šis namas, kiek atstu 
nuo Hyde Park, yra dabar
tinio mūsų prezidento Roo- 
sevelto namas.

Nuo čia plaukiant linkui 
Albany upė, nors labai gra
ži, o dar toliau darosi įdo
mesnė tuomi, kad artyn 
prie Albany, vis tankiau ir 
tankiau nusagstyta mažo
mis saliukėmis, tačiau, vie
ną, mums priplaukus Cats
kill, reikėjo išlipti į krantą, 
o antra, rodos, jau ten isto
riniai įdomesnių vietų nesi
randa, tai toliau aprašyti 
ją ir nematau reikalo.

Tikiuosi, šis mano raštas 
skaitytojams bus įdomus, o 
kai kuriems, gal bus ir 
naudingas, ypatingai tiems, 
kurie važiuos laivu praleis
ti vakacijas pas mūsų ge
rus draugus Bloznelius.

M. J. ŠVILPOS 
STEBUKLINGA MOSTiS

Svarbus Pasaulyje Išradimas
Mostys, .kurios pagelbsti ap

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

ŠVILPOS STEBUKLINGA 
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
PAS SALVE. Stebuklinga 
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, nusišutinimų 
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 $1.

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.

MOTERYS
Patyrimas nereikalinga. Puikiausia proga, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn

LR.T. Queens linija iki Vernon-Jackson Ave. 
stoties, arba 8th Avė. linija iki Greenpoint 
Ave. stoties.

(181)

KAMBAPIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y. C.; NETELEFONUOKITE
(176)

MERGINOS--MOTERYS
Pilnam ir daliai laiko 

Nepatyrusios 
Generaliniam Skalbyklos darbui. 

Gera alga; apmokamos vakacijos.
VELTUI GRUPINfi POMIRTINfiS 

APDRAUDA DARBININKĖM
PIERCE STEAM LAUNDRY 

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

Greenpoint Ave. Stoties.)
(178)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 43rd St., New York City 
✓wwvwwws/wvwwwwwwvwwwv*

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

AUTO MECHANIC
Oldsmobile - Cadillac 

Service
Vien tik vyras su pilnu žinojimu apie Olds
mobile ir Cadillac karų tebus priimamas.Gera Alga - Nuolatinis Darbas
Čia yra proga dirbti geriausioj jrengtoje 
Service Stotyje rytuose. Kreipkitės asmeniai.

Bronx Boulevard 
Oldsmobile Co.

4327 Bronx Blvd.
(arti 236th St.)

Asmenys dirbanti karinius darbus ar esanti 
būtinuose veiksmuose nebus priimami be 
darbdavio raštiško paliudijimo savo atlicka- 
niumo.

(177)

VYRAI
Patyrimas nereikalingas. Puikiausia proga, 
gera alga. Audinių dažymas. Pastovus dar
bas.

ANTIPYROS CO.
1175 Manhattan Ave., Brooklyn

I.R.T. Queens linija iki Vernon-Jackson 
Avė. stoties, arba 8th Avė. linija iki Green- 
point Avė. stoties.

(181)

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

(176)

PEČKURIAI
Pastovus darbas, geroje senoje Įstaigoje, prie 
high pressure steam boilerių ; puikios sąlygos, 

palluosuojamiejl šiftai, 40 vai. savaitė.
PILGRIM LAUNDRY, INC.

1102 Prospect Ave., Brooklyn.
(176)

TOOL & DIE MAKERS
AUKŠTOS KAINOS 

100 NUOŠIMČIŲ
KARINIS DARBAS
Ideališkos Darbo Sąlygos 

Kreipkitės Kasdien 8:30—5:00.

SERVICE MACHINE CO.
158 Miller Street, Elizabeth, N. J.

ELIZABETH 2-0431
Kurie dirbate būtinus karo darbus 

v neturėtų kreiptis.
(178)
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MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

VIEŠBUČIO 
DARBININKAI

Vyrai ir Moterys 
Visokio Amžiaus

Viena iš didžiausių pasaulyje viešbučių verti
nių siūlo pastovias pozicijas su neribotom 
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 AVĖ., TARPE 23rd IR 24th STS.
Į •

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

ALUMINUM DARBININKAI

ALUMINUM
Yra Raktinis Karo Metalas
Padėkit Gamint Aluminum

ir
Jūs Padėsite Atidaryti

Duris į Pergalę
VYRAI - VYRAI j

VALDŽIA UŽGYRĖ 
ATEIVIŲ PRIĖMIMĄ j

THE
United States ]

ALUMINUM CO.
Siūlo Jums

Karo Laimėjimo Į
Darbus į

DABAR!!! I
Nuolatinius Darbus j

Po Karo į
PATYRIMAS j

NEREIKALINGAS 1
JŪS GAUSITE I

$41.08 - $43.68 !
IŠ PRADŽIŲ į

Už 48 valandą savaitę
BONŲ PROGOS I

Pridedant Algos Pakėlimus 
Po Pramokinimo

Periodo
Puikiausios Progos 

Pakilimam
THE i

United States
ALUMINUM CO.

FABRIKUOSE I
BRIDGEPORT IR > 1 

FAIRFIELD, CONN. i
75 MINUTĖS NUO GRAND CENTRAL

TURI BOT 3-A SU VAIKAIS AR 4-F, RY- 
MANT ANT PRATĘSIMO DĖL NEPAJĖ
GUMO. ATSINEŠKITE PILIETYBĖS ĮRO
DYMUS. NEMOKAMA J DARBĄ PRIIMANT

EGZAMINACIJA NEW YORKO MIESTE

KASDIEN PASITARIMAI j
SU KOMPANIJOS

ATSTOVU .
KREIPKITĖS

PIRMADIENĮ IKI 
PENKTADIENIO

10 V. RYTO IKI 6 PO PIETŲ Į

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) I
Brooklyn, N. Y.

Bank of Manhattan Bldg., 
Queens Plaza, L. I. City.

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

PARCPINIMAS DARBO
NEMOKAMAI

(181)

VYRAI!
PATYRIMAS NEREIKALINGAS!

NASSAU SMELTING
& REFINING CO.

Tottcnville, Staten Island, N. Y. City.

100% Kariniai Darbai
GERA ALGA, 48 VALANDŲ 

SAVAITĖ
Su bonai; popietiniais ir vakariniais liftais.

NUOLATINIS DARBAS 1
ANT KIEMO IR PRIE 

KŪRINIMO DARBO
Abclnai viena valanda važinėjimui nuo South 
Ferry (Whitehall St., Manhattan) ar nuo 
30th St. ir 69th ferių, B rook lyne, j fabriką, 

Staten Island.
Turi būti virš 21 metų amžiaus, žemiau 38. 
turi būti klasifikuoti 3-A su vaikais ar 4-F.

Turi pereiti fizinę cgzaminaciją.

Ateiviai Tuojau Priimami j
Kompanijos atstovas pasitars ir samdys

ANTRADIENĮ, LIEPOS 27-t%
. 9 v. ryto iki 6 v. v.
UNITED STATES

EMPLOYMENT SERVICE
of War Manpower Commission at 

79-87 Madison Ave., 28th St., 
(4-tos lubos). Sec. A.

205 Schermerhorn St., Brooklyn.
Bank of Manhattan Bldg., Bridge Plaza, 

Long Island City.
Asmenys, dabar dirbanti karinius darbas ar 
būtinus darbus, nebus priimami be darbdavio 

raitu pareiškimo jūsų atliekamumo.
DARBO GAVIMAS DYKAI

(176)

CORRUGATED-PATYRĘ OPERATORIAI IR 
PAGELBININKAI. Daromi būtini karo ir ci
viliai darbai. GERA ALGA. NUOLATINIS 
DARBAS. Fabrikas randasi Bayway Term., 
Elizabeth, N. J. Iš karinių aukščiausios 
skalės darbų nesikreipkite. Box 997, Equity!

113 W. 4 2nd St., N. Y. - ii



lestas Puslapis
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Antanas Pivariūnas 

Palaidotas
Pereitą pirmadienį tapo pa

laidotas Alyvų kapinyne An
tanas Pivariūnas, kriaučius, 
Amalgameitų unijos narys.

Prie kapo kalbą pasakė Lai
svės redaktorius R. Mizara. 
Jis pasakė, kad velionis gimė 
prieš 54 metus Varkų jų kai
me, Vižonių parapijoje, Ute
nos apskrityj. Atvyko į Ame
riką 1912 metais. 1917-1918 
metais dalyvavo kare. Buvo 
Amerikos Piliečių Kliubo ir 
Atletų Kliubo nariu. Vien
gungis. Jokių giminių Ameri
koje neturėjo, tik Europoje 
yra pasilikę brolis ir sesuo. 
Laidotuvėmis rūpinosi Pivariu- 
no artimiausias jaunų dienų 
draugas Jonas Vaiginis. Kal
bėtojas ragino susirinkusius 
remti karines pastangas, remti 
karą, priskubinti fašistinės A- 
šies sunaikinimo laiką; linkė
jo Antanui Pivariūnui ramiai 
ilsėtis Washington© žemėje.

Palydovų į kapines susirin
ko didelis būrys. Po laidotu
vių Vaiginio-Šapolo salėje pa
lydovams buvo duota užkan
džių ir išsigėrimų.

Daily Workerio Taryba 
Šaukia Posėdį

Liepos 29-tos vakarą, 8 vai., 
Webster Hall, 119 E. 11th St., 
New Yorke, Daily Workerio 
taryba šaukia savo posėdį. 
Juose dalyvauja visi susido
mėję laikraščio platinimu, jo 
bendradarbiai.

Posėdžiui raportuos nauja 
dienraščio cirkuliacijos vedė
ja Rebeca Grecht, taipgi Mike 
Gold ir Beth McHenry.

‘Mažoji Italija’DžiaugsmingaiI Kiaušinių ir Mėsos 
Sveikino Išspvrimą “Musso”

Daug Amerikos italų, iš pat 
pradžių 
pavergėjo 
uzurpatoriaus 
kad lietuviai 
nos. Jie prieš 
jo, rėmė nuo 
tėjusius kalinius 
liūs, gerbė nukankintus, 
buvo aktyve 
italų grupė.

Kita dalis priešfašistų n e- 
buvo aktyve, tik patylomis ne
šiojo savyje nepasitenkinimą. 
Dar kiti buvo ir apraminti iš 
karto išpūstu fašizmo galin
gumu, tikėdamiesi, kad ištik- 
ro Mussolinis užkariaus pa
saulį, padarys didelę, galingą 
Italiją ir jiems bereikėsią tik 
grįžti ir dadėjus Amerikoj, su
sitaupytus dolerius tik ponau
ti? Mussolinio pasisekimas 
Ethiopijoj daugeliui lengvati
kių buvo sutvėręs sapnų ka
ralystę ant burbulo. Nedide
liam skaičiui tikrų fašistų tarp 
šių elementų buvo lengva 
skleisti fašizmo nuodus.

Bet prasidėjus šiam karui 
ir fašizmui stebūklo neparo
dant, daugelis pradėjo atsi
peikėti iš sapnų. Juo labiau 
jie atbudo, kada Mussolinis, 
kariaudamas prieš jų naują 
tėvynę Ameriką pastatė brolį 
prieš brolį, vergiją prieš de- 

•mokratiją. Amerikiečiams ir 
anglams sėkmingai maršuo-

nekentė Mussolinio, 
' Italijos žmonių, 

galios, kaip 
nekentė Smeto- 
Mussolinį kovo- 
fašizmo nukem 

ir pabėgė- 
Tai 

priešfašistinių

jant Sicilijoj jau daugelis kei
kė Mussolinį, bet jis vis dar 
buvo valdonas. Bet kada iš
girdo, jog jis jau išspirtas pa
čių Italijos žmonių, minių 
džiaugsmui nebuvo galo.

New Yorko žemutinė mies
to dalis, kur daugiausia susi
būrę italų, tankiai vadinama 
mažąja Italija, kaip bematant 
pasipuošė vėliavomis, prezi
dento Roosevelto paveikslais, 
į balkonėlius subėgo gyvento
jai, pasigirdo šauksmai: “Lai 
gyvuoja laisva Italija!” Už
eigose prasidėjo smagus ba- 
liavojimas, dainos.

Momentaliai patvinusio 
džiaugsmo bangoje paskendo 
ir fašizmo apaštalai, tapo pri
blokšti. Ir tik sekama diena 
susibėgo būrys tų, kurie irgi 
sakosi buvę prieš Mussolinį, 
bet išskėstomis rankomis norė
tų išgelbėti patį fašizmą. Jie 
posėdžiavo tikslu gelbėti Ita
liją — nuo komunizmo, kaip 
kad gelbėjo Mussolinis ir Hit
leris. Apie tuos “gelbėtojus” 
—kas jie per vieni—dar pri
sieis pakalbėti daugiau.

Taigi, Mussolinio asmenyje 
iškrito iš fašizmo vienas 
stambiausių 
ši z m as d ai
tas ir prieš 
kovų tenai, 
New Yorke.

iš 
jo šulų, bet fa- 
likosi nesunaikin- 
jį dar bus didelių 
Italijoj, ir čionai,

Šį Trečiadienį Miesto 
Taryba Diskusuos 
Rendu Klausimą

Namie Kenavimo 
Pamoku Centrai

Teisėjas Koenig pasiūlė 
rašyti įstatymą pardavimui 
guliarėse bučernėse arklienos, 
ko pageidaują kačių-šunų savi
ninkai, nenorinti stampomis 
perkama mėsa dalintis su savo 
keturkojais draugais.

pa
re-

Tatai perneš jus į dainą! Į Šokį! 
Į juoko audrą! Būk linksmas! 
Būk smagus!... su spindinčia 
eile teatrinių žvaigždžių! Rimtas 
yra raudonai-karAtas — taigi bū
site gatavi Šokt pagal jį . .. ir 
traukite J linksmiausią, karščiau
sią muzikalį judį mieste!

iitr.i
su žvaigždėmis

LENA HORN

BILL ROBINSON
CAB CALLOWAY

ir Jo Orkestru 
su

Katherine Dunham
ir Jos Grupe

FATS WALLER

Nicholas Brothers
★★★ ir dar Puikus Vai

dinimas Scenoj

Q n V V 7th Avenue

fl U A I ,r 50th St” N- Y-

Unijos ir kitos organizacijos 
siunčia savo atstovus į miesto 
tarybos posėdį šį trečiadienį, 
kadangi jame bus svarstoma 
rendų kausimas. Tame vieša
me posėdyje (open hearing) 
ir organizacijų atstovai tars 
savo žodį.

Tuo tarpu Kainų Adminis
tracijos raštinė gaunanti daug 
skundų ir protestų dėl naujos 
bangos kėlimo rendų. Iš 21 
didžiųjų Queens apartmenti- 
nių namų gauta 90 skundų, 
kad jiems rendos pakelta. Rei
kalaujama įvykdyti federalę 
rendų kontrolę.

Mid-Queens Vartotojų Ta
rybos suorganizuota delegaci
ja įteikė OPA raštinei 700 pa
rašų po peticijomis, reikalau
jančiomis rendų kontrolės.

Vartotojai sako, kad kiek
vienas sužinotas naujas pakė
limas rendų bus tuojau rapor
tuotas tikslu įtikinti Washing- 
tono kainų priežiūros agentū
ros viršininkus, dabar studi
juojančius padėti New Yorke, 
kad ant stambiųjų namų sa
vininkų geros valios atsidėji
mas nieko gero neduos, kad 
reikia įstatymais užtikrinti 
rendų nusistovėjimą.

Vartotojai taip pat siųs pra
nešimus ir kongresmanams 
apie peržengimą rendų įsta
tymo.

Kad suvartoti ateinantį 
delį derlių toĮneičių, taipgi 
kad kiekviena šeimyna turėtų 
nors kiek tos svarbios sveika
tai daržovės namie, o ne vien 
tik atsidėtų ant kenuose per
kamų, mieste pradėta vajus 
už kenavimą tomeičių namie.

Miesto majoras ir turgavie
čių komisionierius Wooley su
ruošė kampanijos atidary
mo mitingą-demonstraciją lie
pos 26-tos rytą, Essex Turga
vietės Maisto Centre. Kenavi
mo demonstracijų, kiti centrai 
įsteigti daugelyje vietų visose 
miesto dalyse. Priedams prie 
demonstracijų, planuojama to
se vietose parduoti ir tomeites 
beskėmis, pigesnėmis kaino
mis, negu perkant svarais.

Brooklyn© centrai yra: 2032 
Coney Island Ave., 973 Flat
bush Ave., 163 Bradford St., 
250 Baltic St. ir 151 Maujer 
Street.

di-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių Unijos 54 Skyriaus susi
rinkimas įvyks trečiadienį, liepos 28 
d., 7:30 vai. vak. Liet. Am. Piliečių 
Kliubo salėje, 280 Union Avė. Na
riai dalyvaukite. — Ch. Nečiunskas, 
sekr. (175-176)

Marcantonio Šaukia 
Italus Vienytis

New Yorko kongresmanas 
Vito Marcantonio pereitą pir
madienį išleido pareiškimą, 
šaukiantį Amerikos italus su
daryti nacionalį komitetą ant 
dviejų punktų programos:

1. Besąlyginio pasidavimo 
Italijos ir kitų Ašies valsty
bių.

2. Pritaikymo Keturių Lais
vių Italijai.

Įkritęs į Hudson upę prigėrė 
James J. Hall, privatiškas 
prieplaukos 53 sargas.

PARDAVIMAI
Biznio Proga

Parsiduoda vaistų išdirbystč. Per 
daug metų išdirbtas biznis ir gerai 
išgarsintas po visą Ameriką. Par
duosiu visą biznį arba priimsiu į 
partnerius. Rašykite sekamu antra
šu.

VAISTU BIZNIS
427 Lorimer St., (6) Brooklyn, N.Y.
Kreipkitės tik laišku. (175-180)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražūs kambariai 

po tris ir keturis. Karštas vanduo 
IŠmaliavosime pagal jūsų pageida
vimą. Trys blokai nuo tilto ir priei
namų transportacijų stočių. Renda 
— 3 kambariai $14 ir daugiau, *4 
kambariai, $20 ir daugiau. Kreip 
kites į Janitor. Antrašas: 95 Marcy 
Ave., kampas So. 2nd St., Brooklyn 
N. Y. (171-176)

REIKALAVIMAI
Reikalingi Finishers prie geros rū

šies vyrų paltų. A. Salvatorelli, 17 
E. 16th St., New York City, N. Y.

(171-176)

Laisve, Lithuanian Daily News Trečiadienis, Liepos 28, 194Š

Australijoj.
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abiejų—kiaušinių ir

SVEČIAI
at-27-tą laisviečius

LITUANICA SQUARE RESTAURANTkada ji šovė 271-jįna-

Esant 
dideliems 
nebuvo

vietoj parodo, kaip pa
traukėjas K. Donets 

uždarė

Te- 
per 
ma- 
šei- 
tam

jinai nemačius jau 
virš metų.
vaikams ir 
reikalams,

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalese šventėse

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

žerrias kainas.

mes duosimemums šį skelbimą ir

A.iiiii'aiiiihtiiltfi

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

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

Atsilankę parodykite 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.50.

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

»»>!»' rr •

Nedaug Atvežama
Miesto turguje pereitą pir

madienį vis dar buvo nedaug 
mėsos ir kiaušinių, nežiūrint 
maisto padalinimo administra
cijos pastangų padėtį page
rinti. Atvežtieji greitai iš
pirkta ir mažmenomis mažai 
pardavinėta. Manoma, jog 
perkupčiai susipirko pardavi
mui vėliau, auktesnėmis kai
nomis, negu nustatytos lubi- 
nes.

Miesto majoras LaGuardia 
savaitinėj radio programoj iš 
miestavos stoties WNYC pe
reitą sekmadienį ragino gy
ventojus nepirkti kiaušinių 
aukštesnėmis kainomis, negu 
nustatytosios tūbinės. Nepir
kimu galima bus priversti par
duoti be kėlimo kainų. Jeigu 
vartotojai nepaisys, leis kelti 
kainas, numatoma, kad šie
met tuzinas kiaušinių gali pa
kilti iki dolerio ir daugiau. O 
kada nebebus galima įpirkti, 
tada nenoromis prisieis susilai
kyti nuo kiaušinių valgymo. 
Tad geriau dabar prisilaikyti 
ir turėti 
pinigų.

Liepos 
lankė Kazys Danisevičius, Wa- 
terburio lietuvių veikėjas, ir 
Margaret Navikauskienė iš 
New Canaan, Conn., Danisevi- 
čiaus pusseserė. Atostogų pro
ga, jiedu atvažiavo aplankyti 
Navikauskienės seserį Teofilę 
Urbaitienę (Revinskaitę), gy
venančią Brooklyne. Sesers 
•ofilės 
30 su 
žiems 
mos
galimybės.

Abu svečiai yra seni Laisvės 
skaitytojai ir rėmėjai, tad ir 
;ia proga neužmiršo atlankyti 
laisviečių ir apdovanoti dien
raštį. Danisevičius pats aukojo 
Laisvės gynimui $5 ir atvežė 
aukų nuo M. Vaitonaitės $2 ir 
P. Juškevičiaus $3. Navikaus
kienė aukojo $2 Laisvės gyni
mui ir $3 pudeliams-dovanoms 
Sovietų Sąjungoj esantiems lie
tuviams.

Lankėsi Ristikas 
Bagočius

Pereitą pirmadienį Laisvė
je buvo užėjęs philadelphietis 
ristikas Jonas Bagočius. Jis 
tik nesenai buvo Chicagoje— 
ritosi. Dabar vyksta į Kana
dą, kur taipgi turės rungtynių.

Stanley Žurauskas 
Australijoj

Stasio žurausko motina Ona 
žurauskienė gavo nuo sūnaus 
iš kariuomenės trumpą prane
šimą, jog kelionę turėjo ilgą, 
bet laimingą ir kad jis randa
si

Nauja Sovietų filmą “Black 
Sea Fighters”, apie Sevastopo
lio gynėjus, pradėta rodyti lie
pos 27-tą, Stanley Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Tarpe pavyzdžių atskirų as
menų 
rodo 
kuris 
priešą

didvyriškumo, filmą pa- 
jūrininką Pushkarovą, 
pasiaukojo mesdamas į 
degantį paraką pro savo

kanuolės žiotį ir pats supleškė
jo liepsnoje. Kitur kamera už- 
rekordavo durtuvų mūšį, nuo 
kurio įbauginti vokiečiai ir ru
munai laivyno pėstininkus va
dina “Juodąja Mirtimi.” Dar 
kitur nutraukta Liudmila Pav- 
ličenko 
cį.

Kitoj 
veikslų
kartu su trim kitais, 
pats sau išėjimą iš nacių pra
šauto laivo, kad išgelbėti nuo 
užliejimo ir pražūties kitą dalį 
laivo. Laukdamas mirties jis 
nufilmavo nuotikį.

Laiškanešiai esą nepaten
kinti nauju patvarkymu New 
Yorke ir Bronxe išnešioti laiš
kus privatiškiems namams tik 
du kart per dieną vieton trijų 
ir bizniams po 3 kart per die
na vieton buvusiu keturių, v v

Pajūrio Sargybos leitenantas 
Adam Rother, iš Staten Island, 
sulaikytas be kaucijos kaltini
mu žmogžudystėj dėl nušovimo 
Gitos Costello, liepos 17-tą, 
Clifton.

30 Dienų 
Nuolaida

senas

A kiniai 
už $7.50

Dabar dar laikas iš nau
jo sėti, vietoj nurautų anks
tybųjų daržovių sėklas 
“snap beans,” burokų, mor
kų, kohlrabi, lapuotąsias sa
lotas ir rutabagas. Taipgi 
dar galima persodinti ko
pūstus ir broccolli. Pirm sė
jant, sodinant nepamirškite 
iš naujo gerai išpurenti že
mę ir dadėti trąšų, nes pir
mieji augmenys bus jau ga
na iš jos iščiulpę.

Retai rasi tokią derlią 
žemę, kuri be trąšų duotų 
antrą derlių tais pačiais me
tais.

Išnaikinkit augalų utėles. 
Apie šį sezoną augmenis la
biausia užpuola jų utėlės- 
aphids. Jos ypatingai daug 
žalos padaro tomeitėms, jei
gu greit nebus pagalbos. 
Nuo jų lapai susitraukia ir 
jaunos šakelės nuvysta. 
Utėlėms naikinti tinka 
stiprus skiedinys muilo ir 
derris arba rotenone skys
čiai ar milteliai. Taipgi var
tojama skiedinys nicotine 
sulfate ir muilo. Reikia žiū
rėti, kad visos apkrėstos 
vietos,t lapai iš viršaus ir iš 
apačios būtų apipurkšta. 
Vien iš viršaus padulkinus

ar apšlaksčius mažai ką 
gelbės.

Šmirkštimai ar dulkini
mai pakartojami kas savaite 
kol tik utėlės veisiasi.

Laikas genėti tomeites— 
išgnaibyti1 per tankiai iš di
džiojo stiebo tarp stiebo ir 
lapo išdygusias lyg ir atža- 
las-šakeles, kurios neturėtų 
vietos augti. Pertankios ša
kos nustelbia viena kitą.

Daržininkystės Lekcijos 
Didmiestyje

New Yorke - Brooklyne, 
taip pat daugelyje kitų 
miestų būna daržininkystės 
prelekcijos - demonstraci
jos, kuriose daržininkystės 
ekspertai atsako į klausi
mus ir yra demonstruoja
ma, kaip tinkamiausia at
likti darže vieną ar kitą 
operaciją. Jas veda - rengia 
Žemdirbystės Kolegijos 
žmonės su Pergalės Daržų 
Taryba.

Brooklyne ir New Yorke 
po vieną tokią pamoką

Trečiadienį, liepos 28-tą, 
7:30 v. v.; 330 E. 93rd St., 
Brooklyne.

Sekmadienį, rugpjūčio 1- 
mą, 11 vai. ryto, 181st St., 
ir Riverside Drive, (Wash
ington Heights), New Yor
ke.

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Avė.
BROOKLYN, N. Y.

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

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

426 SO. 5th STREET, BROOKLYN, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

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

sunkus pristatymas anglies.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661




