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KRISLAI
Generolai: Ka Jūs Dabar 

Pasakysite?
Žiopliausias Pranašas.
Kada Ji Eis Lietuvą 

Laisvinti?
Atlikime

Rašo

Ų

Savo Pareigas.

R. MIZARA

Tarybų SąjungosOriolas 
rankose.

Bielgorodas—taipgi.
Raudonoji Armija žygiuoja 

j vakarus, naikindama plėšrų
jį okupantą.

Ką dabar sakys lietuviški 
“generolai” — toki, kaip Gri
gaitis, Kmitas, šimutis, kurie 
per virš porą pastarųjų metų 
tiek daug kvailų pranašysčių 
pranašavo ?

Ar atsimenate: 1941 m., 
birželio mėnesį Grigaitis sakė, 
kad Stalino vyriausybė negy
vuosianti ilgiau, kaip keletą 
savaičių—ilgiausiai keletą mė
nesių . . .

Betgi žemė sukasi ir tiek!

Tarybų Sąjungos atžvilgiu 
p. Grigaitis pasirodė didžiau
siu mulkiu. Kiekviena jo pra
našystė, padaryta nuo 1917 
metų iki šiandien, į dulkes pa
virto.

Bet dabar Grigaitis rengiasi 
važiuoti į Pittsburghą, kur su
sirinks nemažas skaičius jam 
panašių “ekspertų.” Ten Gri
gaitis ir vėl kalbės — mulkins 
anuos taip, kad net dūmai 
rūks!

Nereikia nei aiškinti, jog 
kuomet Grigaitis ten darys sa
vo moksliškąsias pranašystes 
apie “Stalino diktatūros žlugi
mą,” tai daugelis jo klauso- 
vų juoksis. Juoksis net ir ši
mutis, kuris Grigaitį kadaise 
išbučiavo. Bet abejoju, ar ten 
atsiras bent vienas drąsesnis 
žmogus, kuris tam galvočiui 
teisybės žodį išdrįs pasakyti!

Tenka susitikti nemažai lie
tuvių, besisielojančių Lietuvos 
padėtimi. Jie klausia: Koęlėl 
Raudonoji Armija tiek daug 
kreipia dėmesio į Ukrainą, bet 
nekoncentruoja jėgų ties Smo
lensku ir neina greičiau Lietu
va išlaisvinti?

į tai galėtų atsakyti tik pati 
Raudonosios Armijos vadovy
bė. Bet ir mes patys galime 
štai ką suprasti: Ukraina yra 
nepaprastai svarbi Tarybų Są
jungai strateginiu atožiūriu. 
Tik pagalvokime apie Doneco 
Baseiną, apie Krymą. Kiek 
ten, pagaliau, turto!

Bet ateis Raudonoji Armija 
ir į Lietuvą. Ją išlaisvins. Ne 
tik Lietuvos žmonės nekantriai 
laukia raudonarmiečių — lau
kia jų ir estai, ir latviai; 
ukrainiečiai, ir baltarusiai 
besarabai.

’i
f

H

Mes turėkime kantrybės 
daugiau darbuokimės, padėki
me savo broliams lietuviams, 
kovojantiems dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Štai, dabar eina vajus už su
dėjimą pinigų pasiuntimui Lie
tuvos piliečiams Tarybų Sąjun
goje dovanų. Ar jau visi prisi
dėjome su auka?

Kalbame apie Amerikos lie
tuvių 'suvažiavimą — ką jūs, 
broli, ar sesute, apie tai ma
note?

Raudonarmiečiai savo parei
gas atliks, tik mes patys at
likime savo.

Amerikos karinių pastangų 
stiprinimas privalo stovėti pir
moje vietoje.

Ateina trečioji karo pasko
la. Amerikos žmonėms teks 
sudėti net 15-ką bilijonų dole
rių ! Pasakiška atrodo suma. 
Bet ji turės būti ir bus sukel
ta.

Tūla Amerikos spauda ir tū
li radijo komentatoriai begė
diškai neigia didžiuosius Rau
donosios Armijos laimėjimus 
rytų fronte.

Ką jie mano tuomi pasiek
ti?

Aš nežinau. Tik tiek žinau, 
kad tas savos rūšies tų ponų 
suokalbis nedaro garbės Ame
rikai !
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Aštriausi Mūšiai Įvyko Ties Ribentropas Tariasi su
Badoglio ValdžiaMiesteliu Troina

VĖLIAUSIOS ŽINIOS
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ir 
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AMERIKIEČIAI PRIEŠĄ NUGALĖJO IR MIESTELI 
ATSI ĖMĖ

Berne. — čionai sužino
ta, kad Badoglio valdžia 
mano paskelbti Romą “at
viru miestu,” kad išgelbėti 
jį nuo talkininkų bombelių.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.50 Metams
Užsieniuose $8.00 
Bnooklyne $7.00

Metams

120,000 NACIŲ KAREIVIŲ UŽMUŠTA PER VIENA MENESĮ

Kai kurie žmonės buvo 
manę, jog tuomet, kai Ca
tania miestas ir uostas Si
cilijoje pereis į talkininkų 
rankas, priešas pakriks, pa
bėgs arba pasiduos į nelais
vę, ir karas Sicilijoje užsi
baigs.

Bet tai buvo klaida.
Pasitraukęs iš Catania 

miesto, priešas dar vis ne
prarado vilties, jis rįžosi 
laikytis, nors pats gerai ži
no, kad tai tuščias dalykas, 
kad tasai jo laikymasis pa
dėties' neišgelbės. Matyt, 
vokiečių karo vadovybė no
ri kaip galint ilgiau sulai
kyti talkininkus Sicilijoje, 
kad vokiečiai galėtų labiau 
įsidrūtinti Italijoje.

Taigi ir amerikiečiams 
teko smarkiai su priešu pa
simušti. Pav., ties nedide
liu, svarbiu miesteliu Troi
na įvyko aštriausi mūšiai. 
Tasai miestelis buvo ameri-

Italijos Komunistai Per Radi
ją Pasako Savo Nusistatymą

Berne. — Iš Romos radi
jo stoties kasdien transliuo
jami gązdinimai, būk visi 
tie žmonės, kurie šiandien 
kovoja prieš pardavikišką 
Badoglio ir karaliaus val
džią, nori įsteigti Italijoje 
sovietus. Kasdien ir kasdien 
Badoglio valdžios propa
gandistas grązdina italus 
komunizmo baubu.

O Italijos komunistų par
tija, kaip žinia, įeina į anti
fašistinį frontą, kovojantį 
už laisvą ir demokratinę 
Italiją. Tuo būdu Badoglio 
v a 1 džios propagandistai 
mano, jog jie pakenks vi
sam liaudies kovų reikalui.

Dėl to šiomis dienomis iš 
Milano Liberta radijo sto
ties buvo transliuojamas 
pasikalbėjimas su vienu žy
miu Italų Komunistų Par
tijos vadu.

Komunistas buvo užklau
stas: Kokia jūsų nuomonė 
apie Romos radijo gązdini- 
mus?

Jis atsakė: tai nėra nau
jenybė; per virš 20 metų 
Romos radijas tą pačią 
maldelę kalbėjo — nuolat 
ir nuolat baugino žmones 
komunizmo baubu. Ypačiai 
dabar, sakė kalbėtojas, kai 
Italijos liaudis kyla, kai ji 
griežtai kovoja už taiką ir 
laisvę, tai visoki patamsio 
gaivalai bando faktus krai
pyti ir liaudį krikštyti ko
munistais.

Bet Komunistų Partija, 
nekreipdama į tai dėmesio, 
per tą visą laiko kovojo ir 
tebekovoja prieš fašizmą, 
už Italijos žmonių laisvę. 
Komunistai dabar džiau
giasi, sakė kalbėtojas, kad

LAISVĖS ANTVe?e^hone?7sTi)gg1I2.3878STREET Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Rugpjūčio-Aug. 9, 1943 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXIII. Dienraščio XXV

kiečių paimtas ir atrodė, 
kad viskas jau eis lengvai. 
Bet vokiečiai pradėjo kontr
ataką ir Troiną vėl atsiėmė. 
Amerikiečiams teko smar
kiai pakovoti, iki jie ir vėl 
pagaliau vokiečius iš ten iš
mušė ir Troiną atgal pasi
ėmė.

Šis yra tik vienas pavyz
dys, kaip priešas bando lai-

Virš 125,000 belaisvių 
Talkininkai iki šiol suėmė 
Sicilijoje.

Visos armijos, britai, a- 
merikiečiai ir kanadiečiai, 
smarkiai pliekia priešą. 
Oras šiuo metu Sicilijoje y- 
ra labai karštas, vietos kal
nuotos, ir tas viskas apsun
kina kariavimą.

O vistik kiekvienam aišku, 
kad Sicilijos galutinas už
kariavimas yra užtikrintas, 
kad jis įvyks už dienos ki
tos.

su jais išvien eina ir visos 
kitos politinės partijos, 
priešingos fašizmui, stojan
čios už demokratinę laisvę.

Šis visų partijų, visų Ita
lijos žmonių judėjimas nėra 
komunistinis judėjimas, nu
rodė kalbėtojas. Tai yra 
tautinis judėjimas. Komu
nistai eina su šiuo judėjimu 
ir eis. Jie nenori jo užka
riauti, pasiimti jo vadovy
bę. Tie, kurie skelbia, kad 
Italijos komunistai šiandien 
kovoja už socijalistinę re
voliuciją, turėtų būti užda
ryti į nesveikapročių na
mus. Bet šitie Badoglio val
džios propagandistų melai 
negalės žmonių apgaudinėti 
ilgai; žmonės greit atskirs 
šviesą nuo tamsos.

Vokiečių Submarinų 
Įgulos Šiaušiasi

Londonas. — Sovietų In
formacijų Biuras skelbia, 
kad Norvegijoje ir vėl pa
sireiškė vokiečių submari
nų įgulų riaušės. Matyda
mi, kiek daug talkininkai 
submarinų nuskandina, vo
kiečiai jūreiviai pradeda 
šiauštis ir atsisakyti sub- 
marinuose tarnauti, — atsi
sakyti plaukti į jūras.

Pasireiškia ir sabotažo: 
jūreiviai gadina submarinų 
mąšineriją.

Londonas. — Manoma, 
kad nuskendo apie 14-ka 
amerikiečių kareivių, kai 
apvirto laivelis (barge), 
kuriuo jie manevravo. Jų 
vardų, kol kas, nebuvo gali
ma sužinoti.

Berne, Šveicarija.— Vo
kietijos užsienio reikalų mi- 
nisteris, Hitlerio patikimas 
adjutantas, pereitą penkta
dienį atvyko Romon tartis 
su Badoglio valdžia.

Ką čia jie nutars, niekas 
negali iš anksto pasakyti. 
Bet reikšmingas yra tas 
faktas: kuomet Ribbentro- 
pas atvyko į Rymą, tai ci
viliniai vokiečiai, kurių čia 
buvo prigūžėjusių tiek ir 
tiek, dabar traukia linkui 
Vokietijos. Nes nacių kon
sulai Italijoje įsakė saviš
kiams civiliniams kuovei- 
kiausiai bėgti iš Italijos 
Vokietijon.

Ką jie ras sugrįžę į Vo
kietiją, turbūt patys neži
no. Bet žinoma tas, kad 
jiems bus ten nesmagu ma
tyti į griuvėsius paverstus 
miestus.

Londonas. — Iš šeštadie
nio į sekmadienį naktį bri
tų bomberiai.. daužė tris 
Italijos miestus, Turiną, 
Milaną ir Genoą. Tai buvo 
pirmas rimtas bombardavi
mas Italijos miestų po to, 
kai gen. Eisenhower pasa
kė Italijai: jei nesitaikysi- 
te, mes ir vėl pradėsime jū
sų miestus daužyti.

Washington.—Jungt. Val
stijų karo laivai nuskandi
no vieną japonų kruizerį ir 
du destrojeriu. Tai įvyko 
pereitą penktadienį Centra- 
linių Saliamono salų vande
nyse Pietų Pacifike.

Berne.—Šveicarijoj suži
nota, kad Hitleris susišau
kė vyriausius savo karo va
dus ir politikus į konferen
ciją. Dabar eina svarbūs 
pasitarimai. Menama, kad 
Hitleris galįs rezignuoti iš 
furjerio vietos. Kiti spėja, 
kad jis ir jo sėbrai nutarsią 
naudoti nuodingąsias du
jas prieš talkininkus.

London. — Berlyno radi
jas skelbia, būk greitu lai
ku 
tarp 
lo ir

įvyksiąs pasitarimas 
Roosevelto, Churchil- 
Stalino.

Alžyras, Afrika. — čio
nai sužinota, kad Paryžiaus 
gatvėse šiomis dienomis bu
vo įvykę aštrus mūšiai tarp 
Paryžiaus civilinių gyven
tojų ir vokiečių okupantų- 
kareivių.

Rio de Janeiro. — 8,350 
tonų įgulos laivas, priklau
sąs Brazilijai, tapo nuskan
dintas vokiečių submarinų 
liepos 31 d. 78 žmonių gy
vybės žuvo.

Sovietų Spauda ir Vėl 
Primena Antrą Frontą
Maskva. — Pravda iš

spausdino platoką straipsnį 
iš laikraščio “Karas ir Dar
bininkų Klasė”. Tame 
straipsnyj p a g r indiniai 
analizuojamas klausimas 
antrojo fronto atidarymo 
šiemet.

Straipsnyje primenama 
Kasablankos nutarimai ati
daryti šiemet antrąjį fron
tą, taipgi primenama kal
ba, sakyta Church illo, kur 
jis pareiškė, kad antrasis 
frontas būsiąs atidarytas 
devynių mėnesių bėgyj.

Tie devyni mėnesiai ne
užilgo sueis, o antrojo fron
to dar vis nebėra. Jeigu an
trasis frontas būtų greit 
atidarytas, tai karas Euro
poje būtų galima laimėti 
dar šiemet, pareiškia laik
raštis.

Londonas. — Raudonoji 
Armija, apsupanti Charko
vą, pereitą šeštadienį dar 
pažygiavo nuo 6 iki 9 my
lių į vakarus. Kai kur įvy
ko aštrių su priešu susikir
timų. Sovietų bomberiai 
smarkiai daužė aplink 
Charkovą vokiečių trans- 
portaciją. Kai kurie spėji- 
kai mano, kad vokiečiai ne
galėsią išlaikyti Charkovo 
ilgiau, kaip keletą dieną. Tą 
pačią dieną Raudonoji Ar
mija Briansko fronte nužy
giavo nuo 6 iki aštuonių 
mylių ir išlaisvino apie 100 
apgyventų vietų, tarp kurių 
yra miestelis Gnezdilovo? 22 
mylios į pietvakarus nuo 
Oriolo.

Stockholmas. — Vietos 
laikraštis Aftontinningen 
skelbia, kad daugelis vokie
čių, evakuotų iš bombomis 
sugriautų miestų gabe
nami į Pabalčio kraštus — 
Lietuvą, Latviją ir Estiją. 
Tų kraštų žmonės reikalau
jami priimti “pavargėlius.” 
Apsireiškia didesnė maisto 
stoka, nes atgabentieji turi 
būti maitinami vietos žmo
nių duona ir jiems turi būti 
duodama butai. Nemažai 
tokių “padegėlių” gabena
ma ir į Lenkiją.

Londonas. — Paryžiaus 
spauda (kuri yra pro-na- 
ciška) bėdavoja, kad Tary
bų Sąjunga yra pasimojusi 
greitu laiku atsiimti Ukrai
ną. O jei taip įvyktų, tai ta
sai derlius, kuris buvo už
sėtas po vokiečių komanda, 
patektų sovietams.

Washington. — Karinės 
gamybos direktorius Do
nald Nelson skelbia, kad 
liepos mėnesį mūsų karinių 
lėktuvų gamyba pakilo 4 
nuoš. Pagaminta apie 7,373 
militariniai (visokios 
sies) lėktuvai.
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Raudonosios Armijos Vasa 
rinis Ofensyvas Plečiasi

CHARKOVAS GALI GREIT PATEKTI SOVIETAMS
MASKVA. — Oficijalinis Sovietų komunikatas, iš

leistas pereitą penktadienį, paduoda sutrauką nuosto
lių, kuriuos vokiečiai panešė per vieną mėnesį—tarp š. 
m. lipos 5 d. ir rugpjūčio 5 d.

Tieji vokiečių nuostoliai “padengia” vokiečių ofensy- 
vą, kuris buvo sutriuškintas Raudonosios Armijos jė
gos, ir pačios Raudonosios Armijos ofensyvą iki Orio
lo ir Bielgorodo užėmimo.

Per tąjį mėnesį:
120,000 vokiečių kareivių buvo užmušta.
4,605 tankai, 1,623 kanuoles ir 11,000 militarinių di

delių sunkvežimių (lorries) sunaikinta arba sugadinta.
2,492 lėktuvai nukirsta žemyn.
Per tą laiką Raudonoji Armija suėmė:
12,418 vokiečių karių.
621 tanką.
875 visokio kalibro kanuoles.
2,521 kulkosvaidį.
325 vokiečių militarinius sandėlius.

. Tuo pačiu sykiu Raudonoji Armija žygiuoja pirmyn, 
tiek Oriolo, tiek Bielgorodo frontuose. Tik viena die
na, penktadienį, Raudonoji Armija, besivydama vokie
čių bėgančiąją armiją, nužygiavo 37 mylias Charkovo 
fronte. Sovietų jėgos yra visai arti miesto (iš šiaurės 
pusės). Menama, kad greitu laiku prasidės didesni žy
giai ir iš pietinės Charkovo pusės, ir tuo būdu bus ban
doma miestas apsupti ir pasiimti.

(Charkovą Raudonoji Armija buvo atsiėmusi perei
tą žiemą, tačiau, vokiečiai, partraukę iš Francijos ke- 
lioliką divizijų, sugebėjo jį tūlam laikui ir vėl užimti.) 

Kai kurių militarinių žinovų nuomone, Charkovas 
gali būti neužilgo atimtas, nes nemanoma, kad vokie
čiai jį būtų galėję stipriai įtvirtinti, kaip, pav., įtvirti
no Oriolą, Brianską, Smolenską bei kitus miestus.

Kiti militarinių reikalų žinovai tvirtina, kad vokie
čiai dabar turėsią trauktis visu frontu Ukrainoje—net 
iki Dniepro upės, kurios pakraščiais jie galėsią geriau 
įsistiprinti.

Ukrainoje yra milžiniškų lygumų. Jei tik Raudonoji 
Armija pasimos stipriai kirsti smūgį vokiečiams, tai 
pastarieji negalės atsilaikyti lygumose, nes nėra vietų 
tvirtumoms įsisteigti. Kaip Raudonoji Armija darys, 
težino tik josios vyriausioji vadovybė, josios komanda.

Svarbu tas, kad geležinkelis, jungiąs Charkovą ir 
Brianską, jau nukirstas, — nukirto Raudonoji Armija, 
paimdama Soločevo miestelį.

Ambasadorius Standley 
Važinėja po SSSR

Maskva. — Amerikos 
ambasadorius admirolas 
William H. Standley, su ke
turiais ambasados štabo na
riais, išvyko lėktuvu į Ura
lą. Jis nori pamatyti sovie
tinę pramonę, veikiančią 
Uraluose—apsilankys Sver- 
dlovske, Magnitogorske, Če- 
liabinske ir Novosibirske, 
kur veikia milžiniški fabri
kai, teikią Raudonajai Ar
mijai tankus, ginklus, lėk
tuvus ir kitokias karines 
medžiagas.

Tai bus pirmas tos rūšies 
ambasadoriaus maršrutas 
socijalistinėje šalyje.

Berne. — Franci j oje la
bai trūksta metalo, todėl 
nutarta daryti metalinius 
pinigus daug mažesnius, 
negu jie buvo iki šiol. At
liekamąjį metalą “Juodasis 
Petras” (Lavai) atiduoda 
savo bosui, Hitleriui.

Roma. — Popiežius įsa
kė Romos katalikams mels
tis, kad Dievas duotų tai- 
Im * »

Sako, Hamburgas- 
Griuvėsių Kalnai

Stockholm. — Žmonės: 
kurie matė savo akimis į- 
vykius Hamburge, pasako
ja, atvykę į Daniją, kaip 
tas miestas atrodo. Jie sa
ko, kad Hamburgas esąs 
panašus į milžiniškus griu
vėsių kalnus.

Paskiausia britų bombe- 
rių vizitą Hamburge buvo 
nukreipta į patį miesto, 
centrą. Sugriauta .opera ir 
daugybė kitų pastatų.

Traukinys po traukinio 
eina iš Hambrugo ir vis su 
žmonėmis, j ieškančiais kur 
nors kitur prieglaudos.

Vokiečiai nesitikėjo, kad 
jų pirmas po Berlyno mies
tas susilauktų to, ką susi
laukė. Jie dabar turėtų su
prasti, kad už tas nedory
bes, kurias Hitlerio bombe- 
riai padarė Anglijos, Len
kijos, Tarybų Sąjungos, 
Hollandijos miestams, tu
rės nukentėti vokiečių mie
stai.

flBt

A'3
B

Cairo, Egiptas. — Arabų 
tautų atstovai tariasi dėl 
sudarymo pokarinės ara
biškųjų tautų federacijos.
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Užgiriu Demokratinių Lietuvių 
Suvažiavimų

Chicagos lietuvių dienraštis Vilnis 
pilnai pritaria mūsų pasiūlymui ruoštis 
prie Amerikos lietuvių suvažiavimo. Pla
čiai padavęs tokio suvažiavimo tikslus ir 
motyvus, mūsų išdėstytus, Chicagos dien
raštis sako:

“Mes irgi manome, kad tokis suvažia
vimas ar konferencija reikėtų šaukti. 
Lietuvių anti-demokratinės grupės turės 
suvažiavimą. Jie bandys kalbėti Ameri
kos lietuvių vardu. Reikia faktais paro
dyti, kad jie tik mažą dalelę lietuvių at
stovauja .

“Bet užvis svarbiau aukščiau pažymė
ti klausimai.

“Mūsų manymu, reiktų šaukti netiek 
daug skaitlingą delegatais konferenciją, 
bet daug atstovaujančią, o tas galima 
štai kaip padalyti:

“Daugelyje miestų jau yra susidarę 
platūs komitetai. Jie galėtų siųsti at
stovus į konferenciją. O kur tokių ko
mitetų nėra, reikia sušaukti miesto ar 
apielinkės konferenciją ir sudaryti ko
mitetas arba išrinkti delegatai.

“Tas galima padaryti bėgiu poros mė
nesių.

“Taipgi didžiosios organizacijos —na- 
cionalės ir vietinės — turėtų pasiųsti at
stovus.

“Tokiu būdu turėtume atstovybę iš vi
sų miestų, kur yra daugiau lietuvių; 
taipgi būtų atstovaujama daug organi
zacijų, didelis skaičius lietuvių.

“Labai platus suvažiavimas, su daug 
delegatų dabar yra per sunkus, nes 
daugelis žmonių dirba karo industrijose 
ir jų atitraukti negalima nei kelioms 
dienoms.

“Kita, reikia juo mažiau energijos ir 
lėšų sueikvoti konferencijai, kad tuo bū
du juo mažiau atitraukti nuo karo pa
stangų.

“Šaukiant miestų ir apielinkių konfe
rencijas, žinoma, visur reikia pirmuoju 
ir vyriausiu punktu statyti karo pastan
gas — jungimą ir vienijimą lietuvių ka
ro laimėjimui.

“Didžiosios lietuvių organizacijos, taip
gi komitetai, kurie susidarytų miestuo
se iš daugelio organizacijų, turėtų 
“Laisvės” pakeltą klausimą greit ap
svarstyti ir daryti savo pasiūlymus, jei 
mato ką naujo pridėti.

“Tokis suvažiavimas, ar konferencija, 
būtų labai svarbu dabar.”

Pergalių Diena
Pereitas ketvirtadienis buvo istorinė 

diena. Rytų fronte Raudonoji Armija iš
grūdo mirtinąjį priešą iš Oriolo ir Biel- 
gorodo. Sicilijoje anglų Aštuntoji Armi
ja paėmė Catanią. Saliamono salų sek
toriuje amerikiečiai paėmė japonų bazę 
Mundą.

Tai didžiausi kariniai laimėjimai. Tai 
dar vienas rimtas pagrūmojimas prie
šui, jog jo siautimui ateina galas.

Bet baimės yra, kad mes galime pa
vėluoti. Jau pavėluota su Italija. Italijai 
buvo duota astuonios dienos atsikvėpti. 
Greitas spaudimas ant Italijos būtų nu
šlavęs Badoglio ir paklupdęs Italiją. 
Kaip atrodo, dabar dar reikės daug ir 
sunkiai pakariauti. Naciai turėjo progą 
susistiprinti.

Tai gali atsitikti ir su atidarymu ant
ro fronto Europoje. Ar bereikia puikes
nės progos Talkininkams pradėti visuo
tiną ofensyvą prieš nacius, kai Raudono
ji Armija muša ir veja juos?

“The New York Times” (rugpj. 6 d.) 
sako: “Rusai visas jėgas vartoj a* Mūsų 
pilnos jėgos dar nepaleistos darban. Bet 
kasdien yra leidžiamos...”

Jeigu jėgų turime ir jeigu jos paruoš
tos, tai jos vįsos dabar ir turėtų būti 
metamos ant karo svarstyklių. Dabar 
su priešu galima ir reikia apsidirbti. Ne 
vienai dienai nereikia karą ilginti. Kiek
viena diena neša didžiausius nuostolius.

Sovietai yra paleidę darban visas savo 
jėgas. Mes gi, kaip sako Times, dar ne
same to padarę. Laikas tatai padaryti be 
tolimesnio atidėliojimo.

Valdžios ir Policijos Atsakomybė 
Dėl Harlemo Tragedijos

“Harlemas sugrįžo į normališkas vė
žes”, skaitome spaudoje pranešimą. Vis
kas vėl ramu. Žmonės dirba savo dar
bus. Krautuvininkai taiso išdaužytus 
langus ir iš naujo krauna ant lentynų 
prekes. Kelios šeimos verkia užmuštųjų. 
Penki šimtai ar daugiau dejuoja nuo 
žaizdų. Trejetas šimtų sėdi kalėjime ir 
laukia bausmės. Harlemas pilnas policis- 
tų — po kelius ant kiekvieno kampo.

“Harlemas sugrįžo į normališkas vė
žes” !

Skamba labai gražiai, labai malonu 
girdėti. Bet taip pat baisu ir liūdna tai 
skaityti. Nes tas reiškia, kad niekas ne
pasikeitė, kad sąlygos pasilieka tos pa
čios — sąlygos, kurios pagim
dė šitą t r a g ed i j ą . Nieko nesi
girdi, kad kas nors būtų padaryta 
jų pakeitimui, tai yra, prašalinimui prie
žasties tokiems įvykiams. Tas reiškia, 
kad Harleme yra ruošiama nauja trage
dija. Gal praeis metai, du ar trys ir vėl 
turėsime kruvinas “riaušes”. Nereikia 
būti pranašu, jog tai permatyti.

Turime pasimokinti iš istorijos. Isto
rija yra puikus mokytojas. Harlemas tu
ri savo istoriją. Tai buvo 1935 metais. 
Tada irgi buvo kruvinų įvykių. Labai 
susijaudino miesto majoras LaGuardija. 
Jis Sakė, “tegul tas nebepasikartos”. Jis 
paskyrė plačią komisiją ištyrimui Har
lemo sąlygų. Komisija susidėjo iš gerų 
piliečių. Atsargiai studijavo visą padė
tį. Parašė ilga raportą. Davė miesto val
džiai, tam pačiam LaGuardijai, gerus, 
konkrečius pasiūlymus prašalinimui pa
vojaus.

Bet tuo tarpu Harlemas “sugrįžo į 
normališkas vėžes.” Viskas nutilo ir nu-, 
rimo. Kraujas nudžiūvo huo -gatvių. 
Žaizda “užgijo”.... Majoras ir miesto val
džia pamiršo minėtos komisijos raportą 
ir rekomendacijas. Majoras pamiršo sa
vo pažadėjimus.

Atiduodame visą kreditą majorui už 
jo gabų ir greitą veikimą, iškilus riau
šėms. Jis pasielgė visai korektiškai. Bet 
mes negalime užsimerkti ir pamiršti 
kritikuoti jį ir miesto valdžią už tai, kad 
pažadėta ir neišpildyta.

Apie 1935 metų komisijos tyrinėjimą, 
raportą ir rekomendacijas prabilo žy
musis advokatas Arthur Garfield Hays. 
Jis buvo toje komisijoje. Jis buvo pirmi
ninku sub-komisijos, kuriai buvo speci
fiškai pavesta ištirti 1935 metų riaušių 
priežastis. Sub-komisija ištyrė ir sura
do, kad viena iš tų bjaurių priežasčių, 
tai yra policijos brutališkumas. Nors 
mes nematėme to komisijos raporto ir 
nežinojome, ką jinai surado ir apkalti
no, nes majoras raporto nepaskelbė, pa
sidėjo į deską ir pamiršo, bet apibudin
dami šių Harlemo riaušių priežastis mes 
irgi kaltiname ir policijos brutališką, 
žiaurų atsinešimą linkui Harlemo gy
ventojų.

Hays sako, kad jie surado, jog Harle
mo policistai nesiskaito su jokiais įsta
tymais, su jokiu teisingumu, su jokiu 
žmoniškumu atsinešime linkui Harlemo 
negrų. Juos areštuoja ar yra reikalas, ar 
ne; ar leidžia įstatymai, ar ne; į jų na
mus įsiveržia ir daro kratas be jokio 
teismiško leidimo; juos buožėmis daužo 
del mažiausio dalykėlio. Policija elgiasi 
ir jaučiasi, tartum jinai būtų okupantas 
neprieteliškiausio krašto. Jinai nieko ne
daro, kad gauti Harlemo žmonių pasiti
kėjimą, būti jų draugais ir apsaugoto- 
jais nuo kriminališko elemento. Pasek
mės tokios, kad Harlemo gyventojai žiū
ri į policistus kaipo į savo didžiausius 
priešus. Štai kodėl balto policisto pašo- 
vimas juodveidžio kareivio nuskambėjo 
po visą Harlemą ir spontaniškai sujau
dino visus žmones. Pasinaudojo palaidas, 
kriminališkas elementas ir pradėjo plė
šimo darbą. Pasekmes jau žinome.

Hays vadovaujama sub-komisija davė 
labai gerus ir konkrečius pasiūlymus su
valdyti policiją, prašalinti jos sauvalia
vimą. Ji reikalavo, kad tie policistai, ku
rie su žmonėmis elgiasi brutališkai ir

Laisvės Reikalai
V

Svarbiausias dalykas 
dienraščio Laisvės gerovei, 
tai gauti kuo daugiausia 
naujų skaitytojų. Šiuom 
kartu naujų prenumeratų 
prisiuntė:

Marcelė Mazurkienė, iš 
Worcester, Mass., dvi meti
nes prenumeratas. V. 
Paukštys, Richmond Hill, 
N. Y., vieną metinę prenu
meratą. Madge Navikaus- 
kienė, iš New Canaan, 
Conn, vieną metinę prenum. 
A. Kerbelis, Windsor, Ca
nada, vieną pusmetinę pre
numeratą.

Per ofisą tuom tarpu 
naujai užsisakė dienraštį 2 
metams, 1 pusei metų ir 2 
po $1, šešiom savaitėm.

Bėgiu dviejų savaičių ga
vome lygiai 10 naujų skai
tytojų. Gražu, pačiais di
džiausiais karščiais, gerai 
gauta. Tačiau orui einant 
vėsyn, tikimės geresnio pa
sisekimo su naujais skaity
tojais.

Prašome pasiskaityti ke
letą gražių laiškelių:

“Taip Krūmas Mano — 
Seniaus Laisvės piknikai 
suteikdavo daug smagumo 
praleisti dieną ant tyro oro, 
susitikti su. draugais ir at
naujinti pažintį su senais 
draugais. Šiemet visai ki
taip, mintyje turiu trans- 
portaciją. Tikslas L. pik
nikų ir dalyvių buvo vienas 
—paremti finansiniai Lais
vę. Ką darysime šiemet 
draugai? Po karo stengsi
mės atnaujinti tą seną ge
rą paprotį savo laikraščio 
reikalais ir parama. Bet 
dabar irgi yra svarbu ir 
turim jieškoti būdų, kad 
mūsų laikraštis nejaustų 
jokio trūkumo.

Krūmo manymu, būtų 
gerai, kad padarytume 
taip: aprokuokime, kiek se
niaus praleisdavome ant 
piknikų, tai ir šiemet tokią 
sumą tiesiog pasiųskime į 
Laisvės raštinę, kaipo do
vaną, lai kredituoja į pikni
kų uždarbius.

Kad žodžiai nebūtų tušti, 
tai čia ir įdedu $5.

Lai Laisvė panaudoja 
taip, kaip ji matys reika
linga. Krūmas, Stoughton, 
Mass.”

“Draugai: Šiemet pas mus 
spaudos piknikas buvo vie
nu iš pasekmingįausių. 
Pelno liko daugiau, negu bi
le kuomet praeityj pikni
kuose. Tad ir Jjims šiemet 
išgalim stambesnę auką, 
$150.

Kvitą siųskite mano ad
resu Detroito Lietuvių Or
ganizacijų Sąryšiui. Drau
giškai, P. Krakaitis, Det
roit, Mich.”

“Gerb. Laisvės Adminis
tracija : Čionai prisiunčiu 
money orderį vertės $35. 
Tai auka dienraščiui Lais
vei. Pelnas padarytas spau
dos piknike, bendrai suruo
štam šių organizacijų: LDS 
106 kp., Oregon City, Oreg., 
LLD 4 kp., Portland, Oreg., 
LLD 223 kp., Oregon City, 
Oreg. Nuo pikniko liko $70 
pelno. Tai $35 paskyrėm 
Laisvei ir $35 Vilniai. Mes 
visvien savo spaudos nepa
mirštame. Draugiškai, J. 
Stupar, Portland, Oregon.”

Daugiau finansinės Į pa
ramos gavome:

B. V., Easton, Pa. $6.
Po $3.50: A. Montvila, 

Elizabeth, N. J., ir Peter 
Bullot, Philadelphia, Pa.

Po $3: Matt Remus, 
Bethlehem, Pa., LDS 4 kp., 
Nanticoke, Pa.

Po $2: Stanley Ambra
sas, Elizabeth, N. J., ALD- 
LD 7 kp., Springfield, Ill., 
J. Webra, Bridgeport, 
Conn., M. Yakštienė, Wood
haven, N. Y., J. Rainis, 
Phila., Pa., (Popieros Fon
dui ir Bylos vedimui).

Geo. Urban , N. Brad
dock, Pa., $1.75. Mary Ro
gers iš Waterbury, Conn., 
$1.50. (t J -

Po $1.: ’ J. ' Glaveckas, 
Carnegie, Pa., K. Lapikai- 
tis, B’klyn, ^N. Y., J. But
kus, Bethlehem, Conn., M.( 
Andrulienė, Detroit, Mich., 
V. Katinas, Cliffside, N. J., 
George Kardauskas, Lin
den, N. J., T. Sherry, B’k
lyn, N. Y., A. Pipiras, 
Pittsburgh, Pa., J. Bimba, 
Paterson, N. J., Chas. Kar
inus, Remsey, Canada, Jo
nas Brazis ir draugai, 
Woodville, Pa., J. Pocius, 
Paterson, N. J., V. Žilins
kas, Toronto, Canada.

John Janonis, Lochgelly, 
W. Va., 65c.

Jonas Nauckūnas, Det
roit, Mich., $1.50.

Po 50c: Juozas Bubelis, 
Plains, Pa., ir M. Vasiliau
skaitė, Cambridge, Mass.

Ant blankų surinkta 
Chicago, UI.

I. Lapinskas, $1.50.
Po $1: J. Baltušis, F. 

Puodžiūnas, J. Pečiukaitis, 
J. Klastow, A. Pažauskas, 
J. Šibeika, Z. Klibienė, I. 
Urmanas, J. Slančauskas, 
J. Povilonis, Agnes Niutau- 
tas. S. Straukas, 65c. Po 
25c: P. Ražmas, A. Bara
nauskas. Viso $14.15. Pri
siuntė I. Urmonas.

Chicago, UI.
ALDLD 146 kp., (Mar

quette Park), $2.
Po $1: P. Grigienė, S. 

Vėshys, F. Abek, C. Abek, 
A. Sakalas. Po 50c: M. To- 
brikis, J. Sandros, A. Co- 
pas, V. Yuska, drg. Arlau- 
ckienė, Justin Dočkus, J. 
Staškus, A. Kloinas, A. Mo
ckus, F. Domkauskas, A. 
Zixiene. Po 25c: A. Gar- 
činskas, J. K. Stalioraitis. 
Viso $13. Prisiuntė, Eliza
beth Arlauskienė.

Nanticoke, Pa.
LDS 4 kp. $3.
Po $2: Peter Cibulskis, 

Antanas Kamzura. Po $1: 
Peter Cereska, Antanas 
Kamzūra; Viso $9. Prisiun
tė E. Cibulskienė.

Milwaukee, Wis.
LDS susirinkime surink

ta $2.50. LDS 134 kp., Cu
dahy, Wis., $1. Viktoras 
Kazaitis, 50c. Viso $4. Pri
siuntė Frank Batch.

Benld, III.
LDS 63 kp., $2. Po $1: 

Mike Bartkus, John ir Ste
lla Tenikait. Po 50c: Wm. 
Mitchell, Frank Papėvis, 
Ona Baltrušienė. Po 25 
centus: Agnes Rochester, 
M. Maželis, Anton Biliū
nas, Wm. Mickolaitis. Viso 
$6.50. Prisiuntė Wm. Mic- 
■kolaitis.

Waterbury, Conn.
Po $5: J. ir M. Svinkū- 

nai, Vilijos Choras.
Agota Mikelionis, $3. Po 

$2: Petras Digimas, A. Ku- 
čiauskienė, P. Kukenis, An
drew Latozas. Po $1: Mar
tin Gumbe levičius, Joe 
Stackūnas, A. Digimas, A. 
Jesunas, John Butkus, Ka
zys Sinkevičius, Christina 
Staneslow, James Sabaliau
skas, Joseph Žiūraitis, P. 
Kvedarienė., Po 50c: A. Ge- 
nevičienė, Antanas Balčiū
nas, P. Berech. Viso $33. 
Prisiuntė Mary Svinkūnie- 
nė.

Širdingai dėkuojame už 
naujus skaitytojus, už au
kas ir už gerus sumany
mus.

Laisvės Administracija.

DĖLEI ŽILAGALVIŲ IR RAUDONPLAUKIŲ
Vitaminų kompanijos da

bar gausiai “šienaujasi”, 
pardavinėdamos ž ii i ams 
pantothenišką rūkštį, vieną 
iš B vitaminų eilės. Nes 
pantotheniška rūkštis buvo 
išgarsinta, kad ją ryjant 
galima žiliems plaukams 
sugrąžint buvusią jaunys
tėje jų spalvą — rudą, juo
dą ar kitokią.

Daktarai Joseph Eller, 
odos ligų specialistas, ir 
Luis A. Diaz dėl to daro 
keletą pastabų New Yorko 
Medicinos Žurnale. Jiedu 
sako:

Labai mažas skaičius as
menų, suvartodami po 300 
iki 400 miligramų (apie 
pusantro dolerio vertės) 
pantotheniškos r ū k š .t i e s 
kasdien per ketvertą mėne-

šių, žymiai patamsino nu
balusius savo plaukus.

Naudojant ištisą B vita
minų eilę (kompleksą), kur 
yra ir pantotheniškos rak
šties, kai kuriems taipgi pa
vyko pagerint savo plaukų 
išžiūrą.. Tūliems iš jų pir
ma nagai trupėjo, bet po to 
nustojo trupėję.

Tačiaus, plaukai ir nagai 
galėjo pagerėti ir dėl to, 
kad tie žmonės abelnai pa
taisė savo sveikatą, o ne 
dėl kokio vieno specialio 
vitamino.

St. Louis Universiteto 
medicinos profesoriai jau 
daug pirmiau pastebėjo, 
jog kada suvargęs, suny
kęs, žilstąs žmogus gauna 
progą sveikai pasimaitint ir 
gerai pagyvent, tai kartais 
jo žilumas sumažėja net be 
jokių atskirai naudojamų 
vitaminų.
Raudonų Plaukų Sekretas
Retkarčiais pasitaiko žmo

nių su tokiais raudonais 
plaukais, “kaip žarija”. Iki 
šiol buvo visokių spėjimų 
apie medžiagas, iš kurių su
sidaro tokia plaukų spalva. 
Tūli poetai net “auksiniais” 
vadino raudongalvių mer
ginų plaukus.

Bet Chicagos Universite
to mokslininkai, St. Roth
man ir Peter Flesch che
miškai ištyrė raudonus 
plaukus ir parodė, kad jie 
tiktai dėl geležies raudoni, 
ir jokio aukso juose nėra. 
Ištrauktuose iš tokių plau
kų raudonuose dažuose ge
ležis yra susijungusi su an
glim (carbon), vandeniliu 
(hydrogen), azotu (nitro
gen) ir deguonim (oxygen).

N. M.

netiesotai, būtų teisiami ir baudžiami, 
kaip ir bile kurie kiti prasikaltėliai.

Bet ar buvo tas padaryta? Nieko ne
buvo padaryta. Komisijos raportas bu
vo palaidotas miesto valdžios dulkėtuose 
archyvuose. Jos rekomendacijos pasili
ko balsu girioje. Policija pasiliko tokia,

kokia buvo prieš 1935 metus — nesiskai
tanti su įstatymais,- brutališka, nežmo
niška.

Štai viena iš šių riaušių priežasčių — 
didelė ir svarbi priežastis.

Miesto valdžia negali nusiplauti ran
kų nuo visokios atsakomybės už padėtį 
Harleme.

« • - •
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Arkliai Praeitame ir Dabartiniame Kare
Dabartinis karas dau

giausiai yra mechanizuotas 
ii' motorizuotas. Tai gal at
rodys keista, kad šis karas 
aukštyn pakėlė arklių svar
bą.

Nepaspėjant pristatyt 
gazolino į rytines Amerikos 
valstijas, paskutiniu laiku 
vis dažniau girdime New 
Yorko ir kitų didmiesčių 
gatvėse terškiant ratus ar
klių traukiamų vežimų. Jie 
išvežioja valgius, gėrimus, 
laikraščius ir kitus reik
menis.

Arklys negali prilygt au
tomobiliui ilgesnėse kelio
nėse, bet trumpuose atstu
muose jis gana gerai pava
duoja mašiną.

Armijoj, tiesa, dabar kur 
kas mažiau arklių, negu 
praeitame pasauliniame ka
re. O pirm dabartinio karo 
buvo planuojama net visiš
kai panaikint arklinius ka
riuomenės dalinius ir vietoj 
arklių visur įvest šarvuotus 
automobilius.

Bet vos tik šiam karui 
prasidėjus, jau buvo paste
bėta, kad visiškas armijos 
“nuarklinimas” tai būtų 
klaida. Klampesnėse vietose 
kare prieš Lenkiją naciai 
turėjo griebtis arklių. Ark
liai pasirodė hitlerininkam 
naudingi ir kare prieš 
Franci ją, ypač skardžiose 
tarpkalnėse ir miškuose.

Sovietų Fronte
Juo ryškiau įrodyta ark

lių svarba dviejuose žiemi
niuose Sovietų ofensyvuose 
prieš vokiečius, taipgi ir 
kazokų raitininkų žygiuose 
prieš nacius Kubanės sri
ty j, šiaurvakariniame Kau
kaze.

Sovietiniai raitininkai 
daug kartų atsižymėjo mū
šiuose net prieš nacių tan
kus. Ir jau pirmajame žie
miniame Raudonosios Ar
mijos ofensyve vokiečiai ė- 
mė rėkti: “Duokite mums 
arklių! Daugiau arklių!” O 
Sovietai iš anksto numatė 
arklių reikalą.

Šiandieniniame kare pa
tirta, jog arkliai labai nau
dingi žvalgų veiksmams. 
Kaip dabartiniame kare, 
taip ir praeitame, arkliai 
ne kartą išgelbėjo armijos 
dalinius, pritrūkus maši
noms gazolino.

Milionų Arklių Mobili
zacija

Pirmojo Pasaulinio Karo

Kiek Suvalgo Kariai 
Ir Civiliai

Vidutinis Amerikos ka
reivis suvalgo apie pusšeš
to svaro maisto per dieną. 
'Reiškia, penkių milionų vy
rų armijai reikia 27 milio
nų 500 tūkstančių svarų 
maisto kas 24 valandos.

Bet ir civiliai darbinin
kai dikčiai valgo. Kol jie 
pastato bombanešį, tai su
naudoja tiek maisto, kiek 
pagaminama ant 155 akrų 
žemės. Vienam vidutiniam 
tankui pastatyt reikia dar
bininkams maisto produk
tų nuo viso 43-jų akrų lau
ko. O iki darbininkai pa
stato 35,000 tonų karo lai
vą, jie turi suvartot tokį 
kiekį maisto, kokį galima 
pagamint ant 42,000 akrų 
ploto. J. C. 

pradžioj, apart jau “tarna
vusių” armijoj arklių, tal
kininkai sumobilizavo dar 
du milionus arklių ir mulų.' 
O to karo pabaigon viso 
teliko tiktai 4 šimtai tūk
stančių iš tų arklių. Vien 
Franci j a kare prarado mi- 
lioną ir 100 arklių.

Dalyvavusieji kare raiti
ninkai, kareiviai ir oficie- 
riai, pamilę savo žirgus, 
yra pripasakoję stebėtinų 
dalykų apie juos.

žirgas “Herojus”
Taip antai, Anglijos ge

nerolas D. Seeley, pasakoja 
apie savo žirgą-gražuolį, 
kurį jis vadino “Herojum”:

Anglų kariuomenės dali
nys, kurį gen. Seeley ko
mandavo Francijos fronte, 
buvo priverstas trauktis at
gal 1918 m. kovo mėnesį. 
Bet reikėjo sustabdyt prie
šus ir buvo nuspręsta stot 
į žūt-būtinį mūšį, kad už
kirst vokiečiams kelią į 
Amiens. Kanadiečiams rai
tininkams skirta suduot 
lemiamąjį smūgį priešams. 
Kautynės buvo baisios, ir 
per vieną nepilną valandą 
krito daugybė žmonių ir 
arklių.

“Bet nors visomis pusė
mis, kaip musės, krito ark
liai ir kareiviai, tačiau 
mano žirgas ‘Herojus’ pasi
rodė visai nieko nebijąs ir 
nešė mane į patį mūšio pra
garą,” sako gen. Seėley: 
“Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
jog tą mūšį laimėjome ne 
tiek mano pastangomis, kiek 
‘Herojaus’ pasiryžimu, kuris 
nešė mane pirmyn.”

“Herojus” buvo daug 
kartų sužeistas, bet nesun
kiai, ir išliko gyvas. Sugrį
žus Anglijon, jis dar kele
tą metų gyveno; tarnavo 
savo šeimininkui medžiok
lėse ir laimėjo kelias lenk
tynes.

Kareivio Pasakojimas
Vienas anglų artileristas, 

eilinis kareivis, papasakojo 
gražią istoriją apie tris ar
klius:

Anglai fronte sunkų lai
ką gyveno ir buvo priversti 
trauktis nuo Monso. Trys 
arkliai vežė kanuolę. Ant 
vieno iš jų sėdėjo tas ka
reivis. Vokiečių šovinys 
tiesiog pataikė į kanuolę ir 
sudaužė ją. Tada jam buvo 
įsakyta palikt sutriuškintą 
kanuolę, pereit prie kitos 
kanuolės, sėst ant vieno iš 
jos arklių ir toliau važiuot. 
Anglai buvo priversti grei
tai trauktis, ir įsakymas 
turėjo būti tuojau įvykdy
tas. Tad kareiviui neliko 
laiko net paliuosuot tris 
anuos arklius iš sužalotų ir 
susinarplinusių pakinktų.

Bevažiuodamas tolyn su 
kitais arkliais, kareivis su 
širdgėla žvalgėsi į buvusius 
savo arklius, kurie blaškėsi 
parkritę ant žemės, susi
painioję. Bet štai prie jų 
pribėgo francūzas pėstinin
kas, perpjovė pakinktus ir 
paliuosavo arklius. Tada jie 
džiaugsmingai pašoko, ir 
ažuot bėgę sau, kur akys 
rodo, jie leidosi sekti pas
kui buvusį savo draugą ka
reivį, jau kitus arklius kė- 
ravojantį.

“Jie paskui mane sekė ir♦ 

sekė ištisas keturias dienas 
ir naktis,” sako kareivis, “o 
mes vargu beturėjome ka
da bent penkioms minu
tėms apsistoti. Bet prie 
kiekvieno, kad ir trumpiau
sio staptelėjimo, aš juos 
paglostydavau ir paglamo- 
nėdavau. O, kaip jie į ma
ne žiūrėjo, tartum skundė
si ir gailėjosi, kad aš juos 
apleidau! Nežinau net, 
kuom jie mito. Galbūt, jie 
krito, išbadėję ir netekę pa
skutinių jėgų. Prašvito ry
tas. Mes nustojome traukę- 
si atgal, bet jau sekusių 
mane arklių nebuvo. Taip, 
gaila darosi, prisiminus to
kius nuotykius.”

Vienas francūzų kareivis, 
sugrįžęs iš atostogų, mate, 
kai tapo nušautas buvęs jo 
arklys, šį kartą naudoja
mas kito kareivio, ir puolė
si per perkūnuojančią mū
šio ugnį pasižiūrėt į kritu
sį arklį ir atsisveikinti jį.

Nugaišus anglų lordo 
Sandono žirgui, dalyvavu
siam visame Pirmajame 
Pasauliniame Kare, šeimi
ninkas pastatė jam pamin
klą su užrašu: “Šuva gali 
būti žmogui labai ištikimu 
kūdikiu, bet arklys—drau
gas.” J. C. K.

Bostono Apylinkei!
Visai arti mūsų apylinkės didžioji iškilmė

PIKNIKAS
RENGIA LIETUVIŲ LITERATŪROS DRAUGIJOS 7-TAS APSKRITYS 

įvyks Sekmadienį, Rugp. 15 August

Graži Dainų ir Instrumentų Muzikale Programa
Montello' Liuosybčs Choras

vadovybėje George Steponavičiaus

Roxbury Latvių Choras
vadovybėje Ed wal’d J. Sugar

Granville Park Roslindale, Mass
Bus puiki dainų programa ir įspūdinga prakalba iš vėliausių pasaulinių įvykių.

Pikniko pradžia 1. P. M. — Programa prasidės 3 P. M.
ĮŽANGA 25c ĮSKAITANT TAKSUS

Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
1- ma dovana $25 War Bond 3-čia dovana $10 War Stamps
2- ra dovana $25 War Bond 4-ta dovana $5 War Stamps

Laimėtojas gaus tik vieną dovaną

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

KELRODIS Į PIKNIKĄ: Iš Bostono važiuokite subway iki Forest Hills; Nuo Forest Hills važiuokite Ded
ham Line gatvekariu iki Beech Street. Eikite Beech Street iki Granville Park. (Ima 3 minutes vaikščioti nuo 
gatvekario).

AMERIKOS KARINIŲ
LAKŪNŲ LAVINIMAS

“Jungtinės Valstijos sten
giasi išlavint savo lakūnus 
geriau, negu bet kuris kitas 
kraštas pasaulyje,” sako 
generolas Barton K. Yount, 
jų lavinimo komandierius.

Parinkti kandidatai į la
kūnus pirma lanko kolegi
ją nuo šešių savaičių iki 
penkių mėnesių; paskui ei
na devynioms savaitėms į 
tam tikrą mokyklą pirm 
pradedant studijuoti patį 
skraidymą.

Po tų mokyklų, išsamiai 
tyrinėjama jų sveikata, 
protiniai gabumai ir nervų 
veikimas. Kurie išlaiko 
šiuos kvotimus, tai yra pa
renkami į tris skyrius, žiū
rint, kas geriausiai kam 
tinka pagal savo gabumus 
— į bombardierius, į vai
ruotojus ar į navigatorius.

Parinkti į bombardierius 
vyrai studijuoja per 18 sa
vaičių taikiklius, atsieit, 
prietaisus, kuriais bombos 
nutaikomos. Jie čia taipgi 
turi išmokt labai greit iš
rišt uždavinius matemati
kos (aukštesniosios skai
čiuotės), daiktų judėjimo 
ore, fizikos ir “plaukimo” 
oru. Galutiniuose kvoti

muose teduodama tik ke
lios sekundos laiko tikrai 
nustatyt taikiklį bei išrišt 
gana painų uždavinį pačia
me skridime.

Navigatoriai mokosi nu
rodyt lėktuvui kelią, kurį 
tuojaus turi surast net vi
sai nežinomose padangėse, 
kad lėktuvas pasiektų rei
kiamąją vietą lygiai tą mi
nutę, kuri nusakyta.

Vairuotojai mokosi savo 
pareigų daugiau kaip 12 
mėnesių, bendradarbiauda
mi su bombardieriais ir na- 
vigatoriais taip, kad lėktu
vas skristų tikrai tokiu 
greičiu, tokia kryptimi ir 
tokiame aukštyje, kaip rei
kalinga ir pageidaujama.

Kandidatai į lakūnus vai
ruotojus bendroje paruošia
moje mokykloje turi nuo
dugniai susipažint su navi
gatorių uždaviniais, su ra
dijo veikimu, oro reiškinių 
išaiškinimu ir su disciplina 
padangėse. Čia jie taipgi 
praleidžia bent 130 valandų 
skraidymo pratimuose.

Sėkmingai užbaigusieji 
šios mokyklos kursą yra 
siunčiami į aukštąją skrai
dymo mokyklą, kurią be

Norwoodo Vyrų Grupe 
vadovybėje William Petrikos

GEORGE STEVENS ORCHESTRA 
So. Bostono Bevardis Kvartetas

lankant turi dar apie 100 
valandų pratimų ore su ka
riniu lėktuvu. Jie turi iš
mokt atrast sau kelią, ne
žiūrint audringo oro ar le
kiant virš nežinomos že
mės;, lavinasi kuo tiksliau
siai šaudyt, drauge su ki
tais skraidyt įvairiose su
tartinėse ; praktiškai susi
pažįsta su įvairiais kovos, 
“triksais” ore, gerai sužino 
įvairių radijo prietaisų vei
kimą ir t.t.

To negana. Jie turi pas
kui specialiai išmokt veikti 
įvairių skirtingų rūšių bom- 
banešiais net tokiuose atsi-1 
tikimuose, kada priešas su
žalos vairą, sparną ar iš
muš iš veikimo vieną, du 
ar tris motorus.

Taigi kandidatais į Ame
rikos lakūnus yra parenka
mi tik gabiausi tam vyrai 
ir jie griežtai teoriniai ir 
praktikiniai i š 1 a v i narni, 
pirm siunčiant juos atakuot 
priešą. Nedyvai, kad jie 
puikiai pataiko į taikinius 
ir taip šauniai laimi oro 
mūšius prieš vokiečius, ita
lus ir japonus. J. G.

Daug daugiau svetimo 
kraujo reikia sužeistiem 
kareiviam, kurių oda nude
ginta, negu kitaip sužeis
tiems, — rašo Amerikos 
Gydytojų Draugijos Žurna
las.

Riebalai, Kraujas ir 
Mažakraujystė

Riebalų valgymas gali 
kartais būti mažakraujys
tės (anemijos) priežastis 
tam tikruose atsitikimuose, 
kaip tvirtino daktarė Joa
na Longini savo rašte, ne
seniai skaitytame Chicagos 
Universiteto profesorių su
sirinkime.

Riebalai sveikame kūne, 
tarp kitko, padeda išlaikyti 
tam tikrą kiekį raudonųjų 
kraujo rutuliukų, kad jų 
būtų nei perdaug nei per- 
mažai.

Bet tokiuose atvejuose, 
kur riebalai nėra tinkamai 
pervirškinami arba kur ' 
raudonieji kraujo rutuliu
kai yra per jautrūs dėlei rie
balų, tai gali pasireikšt ma
žakraujystė, sakė daktarė 
Longini, pasiremdama savo 
tyrimais šunų.

Paėmus kraujo iš riebiai 
prišerto šuns, įpylus to 
kraujo į vandenį ir pakra- 
čius, raudonieji kraujo ru
tuliukai 50 procentų grei
čiau suįra, negu po viduti
nio ėdesio.

Bet prišėrus šunį liesa 
mėsa ar kitais proteinais be 
riebalų arba davus jam pa
ėsti cukrinio maisto, ir ta
da įleidus jo kraujo į van
denį ir kratant, tai kraujo 
rutuliukai drūčiau laikosi, 
negu po paprasto ėdesio.

Tie bandymai, tačiau, dar 
neįrodo, kad žmogus turė
tų pašalint riebalus iš savo 
mitybos. Riebalai 
įvairias svarbias 
normaliame kūne.

atlieka 
pareigas

N. M.

CHICAGOS ŽINIOS
LDS Redwings Kuopos 29-tas 

Narys Išėjo Dėdei Šamui 
Tarnauti

Penktadienį susirinkome į 
draugų Jokubauskų namus pa
spausti Bruno Mikalaičiui de
šinę, palinkėti visokios laimės 
ir suraminti jo motušę bei 
broliuką.

Susirinko pusėtinas skaičius 
brightonparkiečių. Keletas bu
vo iš kitų kolonijų.

Palinkėjome viso geriausio 
Brunui ir įteikėme dovanėlę.

Tenka pažymėti, kad jau 
29-tas jaunuolis išeina kari
nėn tarnybon iš LDS Redwings 
kuopos.

Kitas žymėtinas dalykas, tai 
drg. Jokubauskų namai pata
po į kariuomenę išeinančių 
prieglauda. Pas juos jau buvo 
15-kos karių išleistuvės. Visus 
drg. Jokubauskienė ir Joku- 
bauskas gražiai, tėviškai priė
mė, pavaišino. F.

50,000 Dalyvavo Douglas Or
laiviu įmonės Iškilmėje

Užpereitą penktadienį ofi
cialiai atidarė Douglas Air
craft Co. naują dirbtuvę. Ta/ 
bus viena didžiausių orlaivių 
budavojimui įmonių Chicagoj. 
Susirinko 50,000 žmonių į iš» 
kilmę. Tos kompanijos naujoj 
dirbtuvėj pagamintas orlaivis, 
vairuojamas karininko pasikė 
lė iš aikštės ir per 25 minutes 
skraidė. Paskui nusileido ir 
buvo iškilmė.

Šių orlaivių C-54 budavoji
mui daug medžio vartoja. Jie 
paruošiami transportui. Gali 
sutalpinti ir pervežti 50 karių 
su pilnu pasirengimu fronto 
kovai. — 7^
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(Tąsa) •
Jis mokydavo mane kur nors kampe:
— Tarp mūsų, jei nori žinot, svar

biausias vagis — mūrininkas Petryla; 
jis — žmogus godus, su didele šeima. Jį 
— gerai dabok, jis viską ima, jam vis
kas tinka; vinių svaras, keletas plytų, 
kalkių maišas—viską duok šen! Žmogus 
jis geras, dievobaimingas, griežtai gal
vojąs ir raštingas, na, o vogti — mėgs
ta! Jefimas — tas tik apie bobas, jis 
tau — nepavojingas. Jis taipgi protin
gas, kuproti — visi ne kvailiai! O štai 
Grigalius šišlinas — tas pokvailis, tas 
ne tik kad nepavogs, bet greičiau savo 
atiduos! Jis dykai dirba, jį bile kas gali 
apgauti, o jis — negali! Nesivaduoja 
protu....

— Jis geras?
Juozapas pasižiūrėjo į mane kažkaip 

iš tolo ir pasakė atmintinus žodžius:
— Teisybė, geras! Tinginiui būti ge

ram — lengviausias daiktas; gerumas, 
vaikeli, proto nereikalauja....

— Na, o tu pats? — paklausiau aš 
Juozapą. Jis susijuokė ir atsakė:

— Aš — kaip mergaitė, — kai būsiu 
bobutė, tada apie save ir pasisakysiu, o 
kol kas tu palūkėk! Arba — protu pa
ieškok, kame aš paslėptas, — paieškok!

Jis griovė mano nuomonę apie jį ir 
jo draugus. Man sunku buvo jam netikė
ti, — aš matydavau, kad Jefimas, Pet
ras, Grigalius laiko čuinąjį senį protin
gesniu ir labiau už juos pačius nusima
nančiu visokiais gyvenimo klausimais. 
Jie dažnai klausdavosi jo patarimų, jo 
žodžių klausydavo atsidėję, visaip reikš
davo jam savo pagarbą.

— Būk toks geras, patark tu mums,— 
prašydavo jie jį, bet kartą po tokio pra
šymo, kai jau Juozapas nuėjo į šalį, mū
rininkas tyliai pasakė Grigaliui: 
t — Eretikas.

O Grigalius, nusišypsojęs, pridūrė:
— Pajacas.
Kalkiuotuojas draugiškai įspėdavo 

mane:
— Tu žiūrėk, Maksimovičiau, su se

niu reikia apseiti labai a|$ąrgiai, jis ta
ve bematant ant piršto užsivynios! Šito
kie seneliukai — neduok Dieve, kaip 
kenksmingi!

Aš pradėjau nieko nebesuprasti.
Man matydavosi, kad teisingiausias ir 

doriausias žmogus — mūrininkas Pet
ras; jis apie viską kalbėdavo trumpai, 
įtikinamai, jis labai dažnai mąstydavo 
apie Dievą, pragarą ir mirtį.

— Ak, vyreliai — brolyčiai, mastyki- 
mės, kaip beišmanome, bet nuo grabo 
ir šilelių nė vienas neišsisuksime!

Kuprotas Jefimas atrodė taipgi labai 
geru ir teisingu, bet visuomet juokingu, 
kartais — net kvailučiu. Jis topradž įsi
mylėdavo įvairias moteris ir apie visas 
kalbėdavo vis tais pačiais žodžiais: 
„— Tiesiog pasakysiu: ne moteris, bet 

uoga piene, dievaž!
Kai judrios Kunavino miesčionkos at

eidavo į krautuves grindų plautų, Jefi
mas nusileisdavo nuo stogo ir, atsistojęs_ 
kur nors kampe, nernėdavo, primerkęs 
pilkas, gyvas akis, ligi ausų ištempda
mas, plačią gerklę.

— Tai kokią sultingą moterėlę atsiun
tė man Viešpats; tai koks džiaugsmas 
apėmė mane; na, ir kokia gi čia uogelė 
piene, ir kaip gi man bedėkoti likimui 
už tokią dovaną? Juk aš dėl tokio gro
žio — gyvas sudegsiu!

Pradžioj moterys juokdavosi, rėkau
damos viena kitai:

— Žiūrėkite, kaip kuprius tirpsta,— 
ak tu, Viešpatie!

Pajuokos neužgaudavo dengėjo, jo 
plačiaskruostis veidas pasidarydavo mie
guistas, jis kalbėdavo lyg kliedėdamas, 
saldūs žodžiai tekėdavo girta srove ir 
pastebimai svaigindavo moteris.

Pagaliau, kuri nors paaugesnė nuste
busi sakydavo savo draugėms:

— Jūs pasiklausykite, kaip senis 
muojasi, lyg jaunas vaikinas!

— Kaip paukštė gieda...
— Arba kaip elgeta šventoriuje.
Bet Jefimas nebuvo panašus į elgetą; 

jis stovėdavo tvirtai, lyg stiprus kelmas, 
jo balsas darydavosi vis skardesnis, žo
džiai — labiau patraukianti, moterys 
klausydavo jų tylėdamos. Jis, iš tikrųjų, 
lyg ir tirpdavo malonioj, svaiginančioj 
kalboj.

Pasibaigdavo tas tuo, kad poilsio metu 
jis, linguodamas sunkią galvą, imdavo 
draugams pasakoti:

ka

— Na, ir kas moterėlės saldumas, kas 
meilumas, —- .pirmą" kartą gyvenime te
ko prie tokios prisiglausti!

Pasakodamas apie savo pasisekimus, 
jjs nesigirdavo, nepajuokdavo moteriš
kės, kaip visuomet darydavo kiti, jis tik
tai džiaugsmingai ir dėkingai susigrau
dendavo, o jo pilkos akys nustebintai iš
siplėsdavo.

Juozapas, linguodamas galvą, sušuk
davo :

— Ak, koks tu vyriškas! Kelinti gi 
tau metai?

— O metų man — keturiasdešimt ket- 
veri. Bet tas — niekis! Aš šiandien pen- 
keriais metais pajaunėjęs, lyg upėj išsi
maudęs gyvame vandenyje, visas sustip
rėjęs, o širdis — taip rami! Na gi ir ko
kių esama moterų, a?

Mūrininkas rūsčiai jam sakydavo:
— Kai pervirsi per penktą dešimtį, 

žiūrėk — atsirūgs tau nešvankūs tavo 
įpročiai!

— Begėdis tu, Jefimai! — dūsaudavo 
Grigalius šišlinas.

O man matydavosi, kad gražuolis pa
vydi kupriui.

Juozapas žiūrėdavo į visus iš po si
dabrinių ančiakių ir ūtarodavo:

— Kiekviena Marytė— savotiška mer
gytė, vienai patinka šaukštai, puodeliai, 
kitai — gintarai, aukso žiedeliai, ir visos 
Marytės bus bobutės....

Šišlinas buvo vedęs, bet jo pati buvo 
pasilikusi sodžiuje, ir jis taipgi kai kada 
akis įsmeigęs žiūrėdavo į plovėjas. Prie 
jų lengva būdavo prieiti, visos jos “už
darbiaudavo”; į šios rūšies uždarbį al
kaname užmiestyje žiūrėdavo taip pat 
paprastai, kaip ir į bet kurį kitą darbą. 
Bet gražuolis vyras neliesdavo moterų, 
jis tiktai žiūrėdavo į jas iš tolo ypatingu 
žvilgsniu, lyg kažko gailėdamas, savęs 
arba jų. O kai jos pačios imdavo jį ki
binti ir gundyti, jis, šypsodamasis, atsi
traukdavo....

— Bala jus....
— Koks tu keistas! — stebėdavosi Je

fimas. — Argi galima tokią progą pra
leisti ?

— Aš — vedęs, — primindavo Griga
lius. : . '

— Tai argi žmona sužinos?
— Žmona visuomet sužinos, jeigu ne

dorai gyvensi, jos, brolyti, neapgausi!
— Kaip ji gali sužinoti?
— To aš nežinau—kaip, o turi sužino

ti, jeigu ji pati dorai gyvena. O jeigu 
-aš dorai gyvenu, bet ji nusidės, aš apie 
ją sužinosiu...

— Kokiu būdu? — rėkdavo Jefimas, 
bet Grigalius ramiai atkartodavo:

— To aš nežinau.
Dengė j as pasipiktinęs išskėsdavo ran

kas.
— Še tau, kad nori! Sužinos, sužinos... 

Tai galva!
šišlino darbininkai, septynetas žmonių, 

apseidavo su juo labai paprastai, lyg ir 
nejausdami, kad jis yra jų. vyresnysis, 
o už akių pravardžiuodavo jį veršeliu. 
Atėjęs į darbą ir matydamas juos tingi
niaujant, jis nusitverdavo kastuvą ir ar
tistiškai darbuodavos patsai, maloniai 
rėkaudamas:

— Pasispauskit, vyrai, pasispauskit!
Kartą, šeimininko palieptas, aš pasa

kiau Grigaliui:
— Blogi tavo darbininkai...
Jis lyg ir nustebo:
— Argi?
— Šitą darbą reikėjo dar vakar ligi 

pusdienių pabaigti, o jie dar ir šiandien 
nesuspės...

— Tas tiesa, nesuspės, — sutiko jis ir, 
patylėjęs, atsargiai pasakė:
' — Aš, žinoma, matau, bet nėra kaip 
juos ragint, — juk visi savi, iš to paties 
su manim sodžiaus. Ir vėl gi pasvarstyk: 
nubaudė Dievas — veido prakaite valgy
si duoną, vadinas — visus nubaudė, ir 
tave, ir mane. O mes su tavim mažiau už 
juos tedirbame, todėl ir nesmagu juos 
raginti....

Jis labai dažnai susimąstydavo; eina, 
būdavo, tuščiomis Mugės gatvėmis ir, 
staiga sustojęs ant kurio nors iš dauge
lio tiltų, ilgai stovi prie turėklų, žiūrė
damas į vandenį, į dangų, į tolumą. Už
klupęs jį, paklausi:

— Tu ko?
—- Ą? — nubusdamas, Šypsosi jis su

mišęs. — Aš tiktai taip sau... sustojau, 
pasižiūrėjau truputėlį....

(Bus daugiau) j i

Rugpjūčio 1 dieną Lietuvių 
Muzikalio Pašalpinio Kliubo 
patalpoj susitikau su Antanu 
Tvaranavičiu, kuris per daug 
metų yra Dirvos koresponden
tas ir ALS kuopos pirminin
kas. Jis sako, kad jo kuopos 
nariai atlaikė susirinkimą be 
jo ir išrinko Joną Grinių de
legatu į Pittsburgh e šaukiamą 
kunigų ir socialistų konferen
ciją.

Aš jam sakau, kad jeigu jis 
mato, kad prieš taisykles pa
sielgta, tai gali šaukti specia
li kuopos susirinkimą ir iš nau
jo dalyką persvarstyti, Mums 
besikalbant ateina ir ALS kuo
pos sekretorius Jonas Strelec- 
kis ir sako, kad jie išrinko Gri
nių delegatu, nes Tvaranavi- 
čius pusę valandos pavėlavo į 
susirinkimą. Atrodo, kad į tą 
suvažiavimą “blitzkrygiškai” 
renka delegatus.

Rugpjūčio 4 dieną buvo su
šauktas susirinkimas Republi- 
konų Kliube, kur buvo apta
riama, kaip paremti Vinco 
Paškaus (Wm. M. Paschall) 
kandidatūrą į Philadelphijos 
majoro vietą. Jis kandidatuoja 
ant Demokratų Nepriklauso-

Linden, N. J
Lietuviai Nusipirko Parką
Liepos 31 dieną įvyko pir

mas Lithuanian Liberty Park 
of Linden šėrininkų susirinki
mas. Lindeno lietuviai priėjo 
prie vieno bendro darbo ir vi
si bendromis jėgomis, susita
rę, nupirko tą puikų parką ir 
svetainę, kuris seniau buvo ži
nomas, kaipo Casino Park.

Kiek žinau, šiame parke lie
tuviai, būdavo, rengia pikni
kus, rengė ir mūsų masinių 
organizacijų apskričiai ir tie 
piknikai būdavo pilnai pa
sekmingi. Dabar, su rugpjūčio 
pradžia ši vieta jau perėjo į 
lietuvių rankas, kuriai ir su
teikiamas naujas vardas: Lith
uanian Liberty Park of Lin
den.

Kadangi paskutiniu laiku 
ta vieta buvo pusėtinai apleis
ta, tai mums prisieina pusė
tinai padirbėti, kad parkas ir 
svetainė būtų tvarkoj. Darbas 
eina pasekmingai pirmyn ir 
reikia džiaugtis matant visus 
šėrininkus taip energingai dir
bant. Dirba visi, skubina, nes 
greitoj ateityj ruošiamės turėti 
parko atidarymą.

Manome, kad kada lietuviai 
nusipirko šį parką, tai jis ir 
vėl pasidarys lietuvių piknikų, 
centras. Jr svarbu yra tas, kad 
prie šio parko net keturi skir
tingi busai priveža ir priveža 
prie pat parko.

Šėrininkai išrinko bordirek- 
torius, kurie energingai dirba. 
Vėliau bus pranešta, pas ką 
reikės kreiptis parko reika
lais. Aš manau, kad šis par
kas dabar patarnaus ne vien 
Lindeno lietuviams, bet plačiai 
visos apylinkės lietuviams. Aš 
sveikinu tą bendrą lietuvių žy
gį ir vėlinu pasisekimo.

mo tikieto. Susirinkę pasiža
dėjo remti jo kandidatūrą.

Rugpjūčio 15 dieną Lietu
vių Muzikalės Namo Bendro
vės Kliubas ir Liet. Republi- 
konų Kliubas atidaro vajų už 
sukėlimą reikajingos sumos 
bonais, kad Phila. lietuviai ga
lėtų nupirkti bomberį. Kaip ži
nome, nutarta sukelti $400,- 
000 vertės bonų. Dar žymiai 
stokuoja. Bet mūsų komitetas 
pasitiki, kad kada toki kliubai 
stos energingai darban, tai mū
sų prakilnus tikslas bus at
siektas laiku.

Komitetas išsiuntinėjo laiš
kus tiems lietuviams, kurie 
dar mažai pirko bonų , arba 
ir visai nepirko primenant jų. 
patrijotinę pareigą. Mes pasi
tikime, kad visi lietuviai pa
rems tą prakilnų darbą. Ka
da bus sukeltas reikalingas 
fondas bomberio nupirkimui, 
tai tada krikštysime jį. Yra 
sumanyta duoti jam vardas 
“Perkūnas.” Visi ir visos pa
remkite tą prakilnų darbą.

J. S. Rainys,
Iždininkas Raud. Kry
žiaus ir Pergalės 
Lietuvių Komiteto.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WATERBURY, CONN.
ALDLD kp. susirinkimas įvyks 

rugpjūčio 11 d., 7:30 v. v., 103 
Green St. Draugai, malonėkite skait
lingai susirinkti, nes yra svarbių 
reikalų, kur bus reikalas apkalbėti, 
taipgi atsiveskite ir naujų narių 
prirašyti. Org.

(186-188)

pribūt susirinkime, yra svarbus, ne
atidėliotinas svetainės išlaikymo 
klausimas apkalbėjimui.
(186-187) Jonas Zaleckas.

Iš Lindeno lietuvių nedide- 
' Les kolonijos, o jau virš šim

tas jaunuolių tarnauja armi
joj, laivyne ir orlaivyne. Yra 
karo departmento pranešta, 
kad P. Karpus dingo be ži
nios. Gal jis bus nelaisvėje ar 
panašiai. Reiškiu jo tėveliams 
užuojautą ir širdingą surami
nimą.

puttinglenPerCentof 
your Income into U.S. 
War lands & Stamps ?

- -m—. ... -. ----- — .4 . — • •

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 

r padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

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

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

Pakilo Laisvės Kaina
Visko brangejimas privertė mus pakeltį dienraščio 

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

* Jungtinėse Valstijose

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

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

ų $7 METAMS ir $3.75 PUSEI METŲ
Kupė atsinaujinsite ar naujai užsisakysite Laisvę 

1 d. liepos, prašome laikytis aukščiau nurodytų 
kainų.

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

po

MONTELLO, MASS.
1-mo Apskričio piknikas įvyks 

rugpjūčio 22 d., LTN Parke. Kvie
čiame visus dalyvauti, vietinius ir 
iš apylinkės, praleisime laįką sma
giai ir gražiai. Dalis pelno bus ski
riama dienraščiui Laisvei. Prašome 
kuopų raštininkų platinti bilietus, 
pinigus prisiųskite W. Yurkevičiui, 
736 N. i Montello St., Brockton, 
Mass., bus perduota kasieriui K. 
Česniui, Stoughton, Mass., arba ku
ris pribusite piknike, sugrąžinsite 
ant vietos. Kelrodį visi žino, nes 
parkas yra visiems žinomas.

W. Yurkevičius, rašt.
(186-188)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Amerikos Ūkėsų Kliubo 

susirinkimas įvyks antradienį, rug
pjūčio 10 d., 8 v. v., Kliubo salėje, 
329 Broadway. Visi nariai privalo

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

I J. GARŠVA | 
g Graborius-Undcrtaker g
g Laidotuvių Direktorius g
g Išbalsamuoja ir laidoja ant g
8 visokių kapinių 8
g Veltui šermeninė g
g (KOPLYČIA) 8
8 Parsamdo automobilius ir ka- 8 
g rietas veselijom, krikštynom g 
g ir kitkam. 8
g 231 Bedford Avenue g 
g BROOKLYN g
5 Telephone: E Vergreen 8-9770 8

BROOKLYN, N. Y.
Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

PHILADELPHIA, PA.
Rugpjūčio 11 bus pasitikimo žy

mių delegatų iš Sovietų Sąjungos, 
Itzik Feffer, žymus poetas; prof. 
Solomon Michoels, artistas. Masinis 
mitingas įvyks Arenoje, 4530 Mar
ket St., atvirame ore .šalia didėsės 
salės. Jei būtų lietaus, tai bus vi
dury salės. New Yorke susirinko 
47,000 žmonių. įžanga 55c ir $1.10. 
Šiuos svečius pasveikins įvairių tau
tų atstovai. Lietuviai prašomi daly
vauti šiame susirinkime trečiadienį. 
(186-188) Rep.

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, rugpjūčio 11 d., 8 v. v. 
LDP Kliubo salėje, 408 Court St. 
Draugai, būtinai dalyvaukite šiame 
susirinkime, nes turėsime daug svar
bių dalykų apkalbėjimui, svarbiau
sias dalykas, tai pasimokėti duokles. 
(186-188) V. K. Sheralis, sekr.

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

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

Iiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwm

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

| 530 Summer Avenue I
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

| VALANDOS: 2-4 ir 6-8.
| Nėra valandų sekmadieniais. 
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(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tenl. Virginia 7-4499

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

Juozas Levandauskas
Graborius-Undertaker

337 UNION AVENUE

TRAKTYRIUS |
(VALGYKLA IR ALINfi) 
Rheingold Extra Dry AJus

Didelis pasirinkimas visokių c
Vynę ir Degtinės ?

Kasdien Turime :
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ š

Juozas Zeidat į
Savininkas ;

411 Grand St. Brooklyn ;

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIĖJIMAMS ĮSTAIGA

i

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 
užėjimui gru
pėms. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

tarnavimui ir kainomis 
būsite patenkinti.

1113 Mt Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110
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Pittsburgh, Pa.
Lietuvių Tautos Išgamos
Pora savaičių atgal sutikau 

vieną mano gerai pažįstamą 
parapijoną. Jis manęs klausė, 
ar buvai birželio 27 dieną 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
Svetainėje įvykusiame paren
gime ?

—Kaipgi nebūsi, tokiame 
svarbiame susirinkime, — jam 
atsakiau, — juk tai buvo pa
minėjimas dviejų metų didvy- 
ringos Sovietų Sąjungos kovos 
prieš mūsų visų priešą ir pa
minėjimas tos baisios dienos, 
kada Hitlerio govėdos užpuo
lė terioti Lietuvą.

Mano pažįstamas sako, kad 
ir jis norėjo dalyvauti tame 
parengime, bet diena 
kė labai karšta ir jo 
skaudėjo galvą, tai ir 
jo dalyvauti. Tuojau 
traukė iš kišeniaus laikraštį ir 
rodo, kaip tas garbingas pa
rengimas išniekinamas ir kur 
Lietuvos žmonių, neprietelius 
dar pasirašo “Neišgama.”

Tas laikraštis, tai vadina
mos Lietuvių žinios, kurias 
leidžia į Ameriką atvykęs per 
Berlyną ponas Gabaliauskas, 
tai 
d ai 
kos

pasitai- 
moterei 
negalė- 
jis iš-

ir šinkuoja jis nacių nau- 
propagandą prieš Ameri- 
talkininkę Sovietų Sąjun- 
bjauriausiai niekina lie-

lai- 
dar- 
So- 

nie-
ir nemato gero, 
tamsu. Tas išga- 
būk mūsų paren- 
majoras ignofa-

gą, 
tuvių pulkus ir lietuvius kovo
tojus prieš hitlerizmą. Gi tas 
korespondentas, kuris pasira; 
šė “Neišgama,” turėjo pasira
šyti : “Lietuvių tautos išdavi
kas, Hitlerio agentas.”

Tas lietuvių tautos išgama 
pritauškia visokių nesąmonių. 
Tiesos nėra nei krislelio. Ir ne
galima nuo jų laukti, nes jiem 
visur tik ir vaidinosi Hitlerio 
“blitz-kriegai,” pergalės, 
mėjimai, o demokratijos, 
bininkų pusėj, ypatingai 
vietų Sąjungos pusėj, jie 
ko nematė 
jiems viskas 
ma tauškia, 
girnų miesto
vo, gi tikrumoje miesto majo
rą atstovavo valstijos legisla
tures narys Mr. Elmer Hol
land, kuris pasakė labai ge
rą kalbą. Taip kalbėjo ir Ci
vilių Apsigynimo, veikėjas ad
vokatas Mr. Lucas visu griež
tumu pasmerkiant hiflerizmą 
ir pilniausiai užginant Sovie
tų Sąjungos didvyriškas kovas 
ir Pittsburgho lietuvių žygius 
nupirkimui dviejų ambulansų, 
vieno Amerikos Raudonajam 
Kryžiui, o kito lietuvių pul
kams eilėse Raudonosios Ar
mijos.

Toliau tas lietuvių tautos 
neprietelius niekina Vilnies re
daktorių Leoną Pruseiką, kuris 
nušvietė dabartinio karo po
zicijas ir nurodė, kokią žalą 
lietuvių tarpe daro tokie po
nai, kaip Gabaliauskas, Gri
gaitis, Pakštas, kurie viską da
ro hitlerininkų naudai.

Žinoma, bjauriausiai jis už
sipuola ant lietuvio 
Povilo Rotomskio, 
atašė prie Sovietų 
Generalio Konsulo, 
stovauja Sovietų
žmones, jų tarpe ir Lietuvos 
liaudį. Suprantama, Hitlerio 
agent Prano Ancevičiaus pro
pagandos šinkoriams turėjo 
labai nepatikti Povilo Rotoms
kio kalba, nes Rotomskis iškė
lė viešumon labai daug aiškių 
faktų‘apie hitlerininkų bude
liškus žygius Lietuvoje. Jis nu- 
maskavo Ancevičiaus pagelbi- 
ninkus Amerikoje.

Toliau, tas lietuvių tautos 
išgama užsipuola ant Pittsbur
gho Lietuvių Vienybės Komi
teto Karo Laimėjimui. Rodo
si, kaip galima įsivaizdinti, 
kad Amerikoj gyvenanti žmo
nės-išstotų prieš pagalbą Ame
rikos karo laimėjimui, prieš 
pagalbą ' lietuvių pulkams, 
Lietuvos žmonėms! O taip yra. 
Ir tie lietuvių tautos išgamos, 
dar. vis drįsta save vadintis 
lietuviais ir net’ Lietuvos pa
triotais.

Bet jie prilips liepto galą, 
kaip jų dvasinis tėvas Musso- 
linis kad jau prilipo, kaip jų

diplomato 
kuris yra 
Sąjungos 
kuris at- 
Sąjungos

Liza Čaikina
(Tąsa)

N. Michailovas

— Štai pamatysite: ge
riausi linai bus mūsų gran- 

1 dies, — sakydavo Liza.
Pavasarį į kolchozo lau

kus išėjo dirbti jaunimo 
grandis.

— Liza visuomet buvo su 
mumis, — prisimena gran
dinė. — Ji padėjo ir sėti, ir 
linus minti, — be'darbo ne
pamatysi. Dieną neateis— 
vakare namie susitiksime: 
laikraščius paskaitys, apie 
politiką papasakos.

Atėjo ruduo. Nuvalėm 
laukus. Iš rajono į Smolen
ską į pasitarimą vyko ge
riausių linų augintojų gru
pė. Jų tarpe buvo Lizos mo
tina.

— Žiūrėkite, neįsiūžkite, 
atgal kelio neužmirškite, — 
juokavo kolchozininkai. — 
Tu, Aksinija Pr'okofjevna, 
Pene nesi buvusi, o čia, žiū
rėk, iš karto į Smolenską 
šokai. Žiūrėk, senelį daž
niau prisimink.

— Palikite ramybėje! 
Ir vis tai, Liza, dėl tavęs, 
tokie rūpesčiai! — pyko 
motina.

Aksinija Prokofjevna ir 
didžiavosi kelione, ir prisi
bijojo jos.

O Liza dirbo naujus dar
bus.

Jos skaitykloje galima 
buvo sutikti gydytojus, ag
ronomus, gyvulių auginto
jus, mokytojus — kiekvie
nam susirasdavo darbo. 
Paskui agronomijos ratelį 
pasirodė dramos, muzikos, 
einamosios politikos rate
liai.

Kolchozas, komjaunimo 
kuopelė buvo pirmieji Lizos 
rūpesčiai, ir tai nustatė gy
venimą.

— Lizute, — meiliai, kaip 
tegali mylėti motinos širdis, 
sakydavo Aksinija Prokof
jevna, — tu vis dirbi, nei 
išeiginių, nei sekmadienio 
nepripažįsti. Argi tu ir šei
mos neturėsi?

— Nežinau, mama, —at-

dievo Hitlerio irgi dienos jau 
suskaitytos. Pittsburgho ir 
apylinkės lietuviai nuoširdžiai 
rems Rbosevelto administraci
jos karo laimėjimo pastangas, 
gelbės lietuvių pulkams, krau
ją liejantiems už Lietuvos 
visos žmonijos laisvę.

Demokratas

ir

LDS 142 kuopa nutarė su
rengti parengimą, rugsėjo 4 
dieną, savo svetainėje, 3351 
W. Carson St., Pittsburgh. 
Prašo toj dienoj draugijas nie
ko nerengti ir atsilankyti į šį 
parengimą, nes visas 
skiriamas nupirkimui 
ambulansų.

pelnas 
dviejų

Vieny-Pittsburgho Lietuvių 
bes Komitetas Karo Laimėji
mui šaukia visus draugus ir 
drauges į susirinkimą, kurie 
esate gavę blankas aukų rinki
mui, taipgi organizacijų ir vL 
suomeniniai veikėjai. Susirin
kimas šaukiamas rugsėjo 12 
dieną, 2 vai. po pietų, 1320 
Medley St. Tikslas, kad pasi
tarti, kaip sėkmingiau praves
ti darbą sukėlimui fondo nu
pirkimui dviejų ambaulansų.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 87 kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, rugpjūčio 15 
dieną, 7 vai. vakare, 1320 
Medley St. Būtinai dalyvauki
te, nes bus labai svarbus su
sirinkimas. Turėsime nominuo
ti kandidatus į Centro Komi
tetą ir bus kitokių svarbių 
klausimų. Atsiveskite ir naujų 
narių prirašyti.

H. Kairis,
Sekretorė.

kydavo duktė, slėpdama 
šypseną.

Linksma, tvirta mergaitė 
aistringai mylėjo gyvenimą. 
Ji visur suspėdavo. Ir vi
sur, ir mažame ir didelia
me darbe, ji atsiminė, kad 
būdama vadovė — ji turi 
būti pavyzdžiu visam jau
nimui.

žudo vaikus, iš visų tyčio
jasi, plėšia...

Motina žvilgterėjo į duk
ters veidą. Tai buvo kitas 
veidas, kitos akys.

Kitą dieną į Peną susi
rinko komjaunimo aktyvas; 
šį kartą tarp jaunimo 
buvo girdėti nei juokų, 
dainų.

(Bus daugiau)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
648 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kiągs, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE WATROBSKI 
Baron’s Food Store

648 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

REIKALINGI VYRAI
ne-
nei

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9908 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at _retail under .Section 107 of 
the Alcoholic 
140 Myrtle 
County of 
premises.

140 Myrtle

lie Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the

LOUIS GINSBERG
Ave., Brooklyn, N.

No,

i

DIDELĖ, MODERNINĖ DIRBTUVĖ, IŠDIRBANTI 
MAISTO PRODUKTUS BERNIUKAMS TARNYBOJE 

TURI GERAI APMOKAMŲ VIETŲ 
Nuolatinis Darbas Malonios Aplinkybės

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

WHOLESALE AND RETAIL

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of

Beverage

NOTICE is 
GB 591 has 
to sell beer, ... 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
855 Knickerbocker Ave., Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. . '

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

PROGA PAKILIMUI

— Ji mums buvo lyg vy
resnioji sesuo, — sako Ka- 
tia Cvetkova. Katia viene- 
riais metais vyresnė už Li
zą.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
604 Rogers 
County of 
premises.

Komjaunuoliams Čaikina 
buvo komjaunuolio idealas; 
jie mokėsi iš jos elgesio, 
mokėsi iš jos, kaip reikia 
gyventi ir dirbti. 1939 me
tais Lizą išrinko rajono 
komjaunimo sekretorium.

Naujas sekretorius dirbo 
lygiai, ramiai. Liza laiką 
praleisdavo kolchozuose, 
stotyje, įstaigose, mokyk
lose: čia įvykdo susirinki
mą, ten organizuoja ratelį, 
vieną pabara už blogą dar
bą, kitą paguodžia meiliu 
žodžiu, pasako ką nors nau
ja.

Dvejus metus Liza dirbo 
Peno rajono sekretorium. 
Per tą laiką komjaunuolių 
skaičius dvigubai padidėjo. 
Vien tik Zaliesės apylinkėje 
rados aštuonios naujos 
komjaunimo organizacijos. 
Daugiaus kaip penkiasde
šimt komjaunuolių įstojo 
į partiją.

Vasarą Liza buvo pasiųs
ta į Kalininą į partinius 
kursus. Čia ją ir užklupo 
karas. Vos išgirdusi radijo 
pranešimą, ji tuojau išvy
ko į rijoną.^ '

Vėl užvirė darbas. Liza 
mobilizavo komjaunuolius 
lauko darbams, į transpor
tą, organizavo karinį ap
mokymą. Rajono komjauni
mo komitetas virto 
štabu.

karo

“Iš šautuvo mokaus 
dyti, granatą numetu 
blogiau už vyrus, greitai 
imsiuosi kulkosvaidžio. Pa
matysi, būsiu karys, ir dar 
koks!” rašė ji tomis die
nomis vaikystės draugei, 
Niūrai Barsukovai.

sau- 
ne

Frontas artėjo. Kartą va
kare Liza išgirdo ūžesį. Ga
tve dulkių debesyje ėjo gy
vulių banda. Slinko vežimai 
su naminiais daiktais ir pa
vargusiais vaikais. Mer
gaitę 
mas.

apėmė

Iš kur? 
vaikėzą,

nerimo jaus-

— paklausė 
basomis ko-Liza 

jomis žengusį per minkštas 
dulkes.

— Nuo vokiečių traukia
mės, — atsakė Jis nesusto
damas.

Viesulu bėgo mintys. My
limos knygos, pirmasis 
komjaunimo susirinkimas, 
mieli vasaros rytmečiai, 
pūkuotos sniego aikštelės 
Peno miškuose, pasisekimų 
džiaugsmas ir nepasisekimų 
kartybė, linksmos šventės 
kolchozo derliui pagerbti, 
triukšmingi, karšti ginčai 
rajoninėse konferencijose... 
Tai tuo ji gyveno, be to sa
vo gyvenimą laikė bepras
miu. Visa tai buvo galima 
išreikšt vienu žodžiu —Te- 
vyne.

Vėlai naktį ji grįžo į kai
mą. Motina apsidžiaugė, 
puolė pieno ieškoti. Papras
tai kalbi, Liza tylėjo.

— žmones varo iš vietų.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

MICHAEL GIBNEY
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

604 Rogers

NOTICE is _____ „
EB 1947 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
61 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

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

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

CONRAD WOLF
As. Adnan. Est. of Laura Wolf 

332 Stagg St., Brooklyn, N.

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

the

Y.

the

the

127 9th
MIKE WOZNIK

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GBĮ 1403 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 'Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Stagg Street, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off

KAFETERIJA DIRBTUVĖJE 
VELTUI DARBO PARUPINIMAS 

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

(Išskiriant šeštadienius)

the
317
County of 
premises.

317 Stagg
ANNA CARDINALE
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

,Y.

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

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

the

NOTICE is here.by given that License __
GB 4996 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PROJECT DAIRY, INC.
188 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

No.

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

VERNON BLVD. BUS NO. 102 IKI DIRBTUVES DURŲ
(190)

HELP WANTED—FEMALE 
REIKALINGOS MOTERYS

HELP WANTED—MALE 
REIKALINGI VYRAI

ŠVARINTOMS Nereikia patyrimo. Išmokite gerą amatą. 70c 
j valandą. 85c už dviejų mėnesių. Nuolatinis 

darbas. Kreipkitės tuojau.
DYE PLANT

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

stotis, 8th Avė. linija.

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

JOE WEINIGER
524 Graham Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1453 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
161 Grahauj Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL MILLER 
(Michael’s Food Center)

161 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

the

Y.

No.

Moterys Class A Ofisų
Bildinge

$21.96 už 36 valandų 
į savaitę 

Naktinis Darbas
Puikios Darbo Sąlygos

I Kreipkitės 9:30 A. M. 
Iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

(186)

(192)

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

nėra reikalingas.
DAIRYMEN’S LEAGUĘ

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

(188)
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
EB 434 has 
to sell beer, 
the 
2601
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PAULINE ROSS 
(Ross Delicatessen Lunch )

2601 Ave. U, Brooklyn, N.
No.NOTICE is hereby Riven that License 

EB 551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
P, Brooklyn, N.

AĖRO 200 MOKINIŲ

MERGINOS--MOTERYS
the

510 Ave.
CHARLES CHASE

U, Brooklyn, N. Y.

MAŠINISTAI
MAŠINŠAPĖJ 

PAGELB1NINKAI 
TURRET LATHE

OPERATORS
BAIGĘ AMATŲ MOKYKLĄ

APVALYTOJAS
492 Ave.

No.is hereby given that License 
has been issued to the undersigned

NOTICE 
EB 2109 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic 
77 Engert 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

CHARLES BINDERT 
Ave., Brooklyn, N.

the

Y.77 Engert
NOTlAl is hereby given that License No. 
EB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

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

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

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

Graham Ave., 
Moore St., Brooklyn, N.

con-

61
70

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

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

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

H. B. DELICATESSEN, INC.
769 Washington Ave., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1687 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2001 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of King£ to be consumed on the 
premises.

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

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

ISRAEL 
2229 65th St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 705 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Lfiiw at 
397 — Avenue P, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ABE HERTZ & JACK ALPER 
397 Ave. P, Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 264 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALPEIUN 

4813 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 283 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
12 Powers Street, 
County of Kings, 
premises.

UNION BEER 
12 Powers St..
NOTICE is hereby given that License No. 
DB 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control 
383 Third 
County of 
premises.

Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LESHIN
Brooklyn, N. Y-

the

Borough of Brooklyn, 
’ theto be consumed off

DISTRIBUTING CO.
Brooklyn, N. Y.

r,_. ,______  Law at
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

DUGGANS, LTD.
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 179 has been issued to the. undersigned 
to sell beer fyom house to house, under Sec
tion 107 of the Alcohol(c Beverage Control 
Law*, Borough of Bi 

SAM 
4409 — 14th Ąve.,
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4796 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
460.6 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

META STREICH
4606 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

383 Third

County of Kings.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 4975
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic
3039 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Beverage Control Law at

Kings, to be consumed off the

EMMA GOLLER •
U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4909 has been issued to the undersigned 
to jsell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 — / 
County of 
premises.

3039 Ave.

Alcoholic Beverage Control Law
— Avenue U, Borough of Brooklyn, 
. Kings, to be consumed off the

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6856 ■ has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
3401 — : " “
County of 
premises.

Alcoholic
— Avenue S, Borough of Brooklyn, 
. Kings, to be consumed off the

SAM TOFSKY
S, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

. 3516 — Avenue S, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
HYMAN NADICH & DAVID SLAPIKOFF 
3516 Ave. S, Brooklyn, N. Y.

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

3401 Ave.

Alcoholic Bevowe Control Law 
— Avenue S, Borough of Brooklyn,

Beverage
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HERMAN GOLDFEDER 
565 Graham Ave., Brooklyn, N.

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

ANTONINO 
149 Bushwick Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 600 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Ląw at 
636 Metropolitan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

Control
Borough of Brooklyn, 
be consumed off

TORTORICI
Brooklyn, N.

the

SAMUEL GELB
636 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4722 — Avenue D, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DcMARTINI
4722 Ave. D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4657 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section_ 107 of 
the Alcoholic 
1595 East 
County of 
premises.

Beverage Control Law at 
92hd St, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

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

NOTICE Is hereby given that License No. 
GB 1099 hąs been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the, Alcoholic leverage Control Law at 
715 Schenck Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of K(ngs, to be consumed off the 
premises.

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

1595 East

NOTICE is hereby given that License No. 
GĘ 1170 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
5516 — 8th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. 
5516 8th

ARNOLD BJORNHOLM
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
GB 1220 .. __________
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
801 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
Qounty of Kings, to bo consumed off 
premises.

NĄTĄLE GANDOLFO
301 Jefferson Ši., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
GB 8991 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic leverage Control Law at 
1621 — Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

the

Y.
No.

Dabar Priimamos Aplikacijos
PERMidtown Manhattan Manufacturer
DEL

Radio Dalių Suvirinimo 
Machine Shop Mokinių 
Kondenserių Tiesytojos 
Gera Alga Mokinantis

Automatiškas Pakėlimas 
per 30 Dienų

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

kimo apie jų atliekamumą

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

(189)

KAMBARIŲ APTVAR- 
KYTOJOS

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

N. Y.C.; NETELEFONUOKITE
_______________________________________(X)

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

mui. Kreipkitės į Housekeeper.
HOTEL DIXIE

250 West 48rd St., New York City
i - ' (X)

MALE and FEMALE 
VYRAI IR MOTERYS

REIKIA DARBININKU 
VYRU IR MOTERŲ

Dirbti Downtown banko bildinge. 
Nuolatinis darbas ir gera alga.

VYRAI - APVALYTO JAI
Geroje sveikatoje. Amžiaus 40-55 m. 
pieniniams ir naktiniams šiitams.

MOTERYS SVARINIMUI
Patyrusios ir be patyrimo. 

Amžiaus 30-50 metų. 
Trijų naktų šiftas.

Kreipkitės į Personnel Departmentą.

Chase National Bank
52 Cedar Street, New York.

(188)

EVEIYIODYID

SHOOT STRAIGHT 
With Our Boysl 

BUY WAR BONDS

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

DAUG VIRŠLAIKIŲ
Dirbantieji kariniuose darbuose, sulyg savo 

pilniausio išsilavinimo nesikreipkite 
Kreipkitės, skambinkite ar rašykite:

D. CASO, PLANT SUP’T.

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

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

NAKTINIAI VALYTOJAI
GERA ALGA

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

(188)

REIKALINGI VYRAI
Gerame pastoviame fabrike 

Nuolatinis Darbas , 
Patyrimas Nereikalingas

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

(190)

APVALYTOJAI
Naktinis Darbas Class A 

Ofisų Bildinge
Amžiaus 38 iki 55

PRADJNĖ ALGA $33 Už 
44 VALANDŲ Į SAVAITĘ 
Puikiausios Darbo Sąlygos

Kreipkitės 9:30 A. M. 
Iki 4 P. M.

Nuo Pirmadienio, įimant 
Penktadienį 

Personnel Office
50 Rockefeller Plaza

(186)

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

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

(Greenpoint Ave.)
(189)

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

(X)

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

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

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

NETELEFONUOKITE.
(X)

Jei pirksi bonus — mums ir 
viso pasaiitio žmonėms ryto

jus bus šviesus



Besta® Puslapis Laisve, Lithuanian Daily News ! Pirmadienis,

NewWto^^Kwyzinioi Tarp Lietuviy
Pereitą šeštadienį, Liet. At

letų Kliube buvo išleistuves 
kliubo nariui George Taputis.

Kaip Svarbūs Tie Laše
liai Taukų, Kuriuos 
Išplaudavom Rynon
Ateinančią savaitę, rugpjū

čio 9-tą, Brooklyne įvyks rie
balų rinkimo savaitė, kuri 
baigsis rugpjūčio 14-tą.

Rinkimas nuliekamų lašelių 
taukų karo reikalams taip 
įsvarbinamas, kad Civilinių 
Apsigynimo centralinė raštinė, 
131 Livingston St., paskelbė vi
so Brooklyno ribose bendrą 
vajų, su karo bonais ir kitomis 
dovanomis tiems, kurie surinks 
daugiausia.

Tuo pačiu kartu vajus bus 
vedamas ir kitose dalyse mies
to.

Brooklynietis vajaus laimė
tojas gaus dovanų $25 vertės 
karo boną ir du tikietus O1J 
sen ir Johnson veikalui “Sons 
of Fun,” antri metai vaidina
mam 46th St. Teatre, New 
Yorke. Gi visų penkių miesto 
dalių vyriausias laimėtojas 
dar bus pakviestas Olson ir 
Johnson asmenišku svečiu vie
name iš žymiausių miesto va
karinių kliubų rugpjūčio 24- 
tos vakarą pirm ir po vaidini
mo. Priedams, šis čampionų 
čampionas bus apdovanotas 
dar kitu $25 vertės bonu per 
žymų komiką ir užkviestas at
sivesti su savimi vieną kitą 
svečią į teatrą ir į pažmonį 
pirm ir po teatro.

Brooklynas, o taip pat ir ki
tos dalys miesto, duos antrą 
ir trečią dovanas. Antra do
vana bus $10, o trečia $5 ka
ro stampomis, ir 15 priedinių 
dovanų po $2 karo stampomis 
geriausia pasidarbavusiems.

Dalyvaujantieji k o n t e s te 
brooklyniečiai, priduodami su
rinktus riebalus bučeriui pai
ma iš jo kvitą su paŽymėjiftiti, 
kiek svarų pridavė ir gale va
jaus, ne vėliau rugpjūčio 14- 
tos pusiaunakčio, laišku ar as
meniškai priduos juos Civ. Ap
sigynimo raštinėn, 131 Living
ston St., Att. Mr. Aaron L. Ja
coby. Laimėtojas bus paskelb
ta kai tik spės surokuoti pa
sekmes.

Vajumi norima kartą ant 
visados išaiškinti šeimininkėms 
svarbą taupyti seniau buvusius 
išmetamus riebalus, nes jie la
bai svarbūs karo laiku ir me
nama, kad bus renkami ir po 
karo, kadangi riebalai tinka 
gaminimui ne tik sproginių, 
bet ir svarbių vaistų.

Nubaudė Pieno Firmas 
Už Lupikavimą

šešios pieno firmos, įkaitin
tos suokalbiavime palaikyti 
aukštas pieno ir jo produktų 
kainas, federalio teisėjo Vin
cent L. Leibell pereitą ketvir
tadienį tapo nubaustos užsi
mokėti baudų bendroje sumo
je $25,000.

Nubausta sekamos: Shef
field Farms Co., Inc., Muller 
Dairies, Inc., Borden Co. ir 
Reid’s Union Dairy Co. po $5,- 
000; Dairy Sealed, Inc., ir In
terstate Dairy Co., Inc., po 
$2,500. Pirmosios dvi yra da
lininkės National Dairy Pro
ducts Corp., o pastarosios — 
Bordeno.

Tarpe kitų kaltinimų, vie
nas kaltino, kad firmos par
davė labai garsinamą “pri
mary brand” pieną po du cen
tu brangiau, kuomet faktinai 
jame-menkai buvę skirtumo 
nuo paprasto pieno.

Miesto majoras LaGuardia 
kooperavęs su Teisdarybės De- 
partmentu nuteisimui firmų.

Miesto švaros Departmento 
trokai pereitą trečiadienį mies
te surinko 488.6 tonus blėti- 
nių kenų.

Marcantonio Kaltina Dubins
iu ir Co. Vertime Unijistų 
Dirbti už Reakcininkus

Kongresmanas Vito Marcan
tonio, Amerikos Darbo Parti
jos New Yorko apskričio or
ganizacijos pirmininkas, perei
tą penktadienį paskelbė, kad 
jis įkaitina David Dubinsky ir 
Alex Rose, Darbo Partijos val- 
stijinės organizacijos viršinin
kus, varu vertus unijistus dar
buotis už juos šioje nominaci
jų ir rinkimų kampanijoj.

Nominacijos (primaries) į- 
vyks šį antradienį. Jose daly
vaus piliečiai, užsirašę partijų 
balsuotojais (enrolled voters). 
Visi darbiečiai raginami juose 
dalyvauti ir paduoti savo bal
sus už progresyvių sleitus. Ne
dalyvavimas eilinių narių no
minacijose ar rinkimuose vi
suomet padeda reakcingiems 
elementams užsirioglinti ant 
narių sprando, nuo kur juos 
sunku nukrapšyti be didelės ko
vos. 1411**

Marcantonio skelbia turįs 
atvirutes, kuriu viena rašyta 
nariui International Ladies 
Garment Workers Unijos, va
dovaujamos paties Dubinskio. o 
kita rašvta nariui 24-to lokalo 
Can and Millinery Workers U- 
niios, vadovaujamos Aleko 
Rose.,

Pirmoji siųsta ILGWU na
riui, apart kitko, sako: “Bus 
imtasi veiklos, jeigu neišpildy
si.” O kepuriniui atvirutė ragi
na unijistą stoti prieš Sam

Heler’į, pasivadinusį “kapitonu 
Darbo Partijos Coney Island 
Distrikto,” ir graso, kad “tavo 
atsinešimą į šį reikalavimą ra
portuosiu 24-tam Lokalui.”

Marcantonio pareiškė, kad 
tai yra laužymas įstatymo ir 
trempimas amerikiečių pama
tinės teisės prie laisvų rinki
mų. Jis žada kreiptis į Advo
katų Gildiją, kad ji duotų ad
vokatus kovai prieš tuos nede
mokratiškus elgesius ir apgin
ti unijistus, jei kuris, pasekmė
je nesidavimo smogiškai ko
manduojamu, nukentėtų nuo 
reakcininkų išmetimu iš dar
bo ar iš unijos. Skundus pro
kurorui žada paduoti Brook
lyno, New Yorko ir Bronx ap- 
skričiuose.

Progresyviai darbiečiai, va
dovybėje Marcantonio ir Con
nolly, pilnai remia Amalga- 
meitų prezidento Sidney Hill- 
mano pasiūlymą, kad Darbo 
Partija turėtų būti grąžinta 
darbo unijų rinktų atstovų va- 
dovybėn, kad ilgiau nesiliktų 
sauvališkos klikos rankose, 
nes tokioje padėtyje partija 
nustoja buvus darbo žmonių 
partija, nebegali augti ir dar
bo žmonėms ir pažangiajai vi
suomenei negali patarnauti. 
Jie tikisi, kad darbo žmonės, 
ypatingai unijistai, supras pa
dėtį ir padės ją pataisyti skait
lingu dalyvumu pirminiuose 
balsavimuose rugpjūčio 10-tą, 
šį antradienį.

I Raud. Kryžius Pataria 
Plaukiotojam ir No- 

rintiem Plaukioti
Minioms plaukiotojų dabar 

susibūrus miesto pajūriuose 
dėl negalėjimo išvažiuoti to
liau, Raudonojo Kryžiaus sau
gumo vandenyje divizijos di
rektorius Bert. P. Bachman 
perspėja:

“Išvengimas nelaimės yra 
geriau išgelbėjimo iš jos.”

Norintiems būti saugiais 
maudantis, Mr. Bachman siū
lo griežtai prisilaikyti šių tai
syklių :

Neplaukioti tuojau po val
gio. Nenuplaukti toli nuo ly
dinčios valties. Pavargus, ilsė
tis plūduriuojant. Niekad ne- 
stumti kitų po vandeniu. Pra
diniams nebandyti toliau 
plaukti ar išdarinėti triksus 
aukščiau turimo patyrimo. Pra
dėjus muskulus traukti, masa
žuoti juos. Neiti plaukioti vie
nam ir vengti užterštų ar ne
apsaugotų vietų.

Dėl vietų dar perspėja: Nei
ti į gelmes nesant jų eksper
tu. Nenerti į negilius ar ne
žinomos gelmės vandenis. Nie
kad neplaukioti ten, kur yra 
ravų ar duobių ir prisilaiky
ti ribose, nustatytose esant 
saugiomis plaukiojimui.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Jis išvyko Dėdės Šamo tarny
bon pirmadienį, rugpj. 9 d. O 
jo brolis Petras jau ilgokas 
laikas tarnauja ir, rodos, jau 
pasiekęs korporalo laipsnį.

_________ /

Mrs. Sandukas, gyvenanti 
138 Norwood Ave., Cypress 
Hills, N. Y., pereitą savaitę 
kelioms dienoms jautėsi labai 
laiminga, nes jos mylimas sū
nus, Juozas Sandukas buvo 
sugrįžęs iš Dėdei Šamui tarny
bos, Camp Robinson, Arkan
sas, atostogų.

Juozas taipgi aplankė visus 
savo draugus Brooklyne ir pir
madienį išvyko atgal tarnybon.

Kaip per savo radio prane
šė p. Jonas Valaitis: “Ponus 
Onutę ir Joną Jakulevičius, 
gyvenančius ant So. 2nd St., 
Brooklyne, pereitą savaitę ap
lankė ‘ponas’ garnys, palikda
mas jiems 8 svarų sūnuką Jo
nuką.” v

Pereitą savaitę sunegalavo 
ir nuvežtas į ligoninę Kastan
tas Radzevičius, Varpo kepyk
los draiveris.

Pereitą penktadienį, rugpj. 
6, Atletų Kliubo susirinkime 
delegatas į tarybininkų kon
ferenciją nerinktas. Tai taip ir 
reikėjo. Tačiaus nutarta pa
siųsti $10 pasveikinimą tai 
konferencijai. Tai bereikalin
gas pinigų eikvojimas.
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Filmos-Teatrai
“Stars On Ice” Duos Dau

giau Nupigintu Programų
Antroji laida vaidinimo 

“Stars On Ice” turi daug lan
kytojų, o ypatingai popietinės, 
nupigintomis kainomis progra
mos žiūrovams (matinees) 
trečiadienių ir šeštadienių po
piečiais pritrūksta sėdynių. 
Dėlto skelbiama dar keturios 
priedinės nupigintomis kaino
mis programos. Jos įvyks rug
pjūčio 19 ir 26, ir rugsėjo 2 
ir 9-tą. Taipgi bus vaidinimai 
rugsėjo 6-tos popietį ir vaka
rą, Labor Day.

Tikietai visoms ekstra pro
gramoms parduodami jau da
bar. “Stars On Ice” vaidina
ma Center Teatre, 6th Ave. ir 
49th St., New Yorke.

“Mission to Moscow” 
RKO Teatruose

Visuose Manhattan, Bronx 
ir Westchester RKO teatruo
se ketvirtadienį pradėta ro
dyti paskubusioji filmą “Mis
sion To Moscow.” Ji taipgi ro
domą ir Academy of Music 
Teatre, 126 14th St., New 
Yorke. Vėliau bus rodoma 
Brooklyno RKO teatruose.

Jan Kiepura ir Martha Eg- 
gerth Operetėje “The 

Merry Widow”
žymusis lenkas baritonas, 

Jan Kiepura, ir Marta Eg- 
gerth, vengrė dainininkė (jie
du abu vedę) šiuo metu vaidi-

na operetėje “The Merry Wi
dow” (Linksmoji Našlelė). 
Veikalas šiuo metu vaidinamas 
Majestic Teatre (44th St., 
West of Broadway, New Yor
ke).

Veikalą stato Yolanda Me
ro-Irion. Orkestrui vadovauja 
žymus muzikas, Robert Stolz.

Sprendžiu, kad mažai kas 
nėra matęs šito veikalo filmo- 
je, — tai viena iš juokingiau
sių muzikalinių komedijų. Ne
mažai žmonių matę operetę 
ant scenos. Tai linksma, sma
gi, juokinga operetė, su pui
kia Franz Lehar’o muzika.

Tenka pastebėti, kad šiuo 
sykiu operetėje yra surinkta 
daug gerų aktorių ir šokikų — 
faktinai visi vaidintojai pui
kiai savo roles vaidina, o Jan 
Kiepura — tikrai artistiškai 
pasižymi. Jo balsas malonus, 
aukštas, skambus. Vieną dai
ną (“Kujawiak”) jis dainuo
ja lenkų kalboje.

Karo metu, turint valandė
lę liuoslaikio, neprošalį už
eiti pamatyti tokią operetę, 
kaip “The Merry Widow,” ku
ri duoda žmogui progos atsi
kvėpti. Ndrs.

Paauksuotas $1.00 ir aukščiau 
Auksinis $3.50 ir aukščiau.

Gražus Pasirinkimas

o

Inicialinis žiedas, 
$15.00 ir aukščiau.

-1°

o

o

Puikiausi moderniniai žiedai.
Setas $30.00 ir aukščiau.

o

o

o

o

o

o

3-jų kavalkų setas, 
$2.50 ir aukščiau.

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

o

VITAMIN-B-COMPLEX
Hi-Plex tai yra vėliausia išdirbystė su moksliškais 
pagerinimais, kurių užtenka dviejų tabletėlių į dieną, 
suSėtis 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
46S LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Liudvika Butkaitė, pajieškau 

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

. . _(184-186)

Filmoj Pamoka Apie laivyną
Greta jaudinančios atskirų 

asmenų ir grupių didvyriškų 
veiksmų istorijos filmoj e 
“Black Sea Fighters,” joje 
taip pat labai įdomu pamatyti 
laivynas pilnoje veikmėje, ste
binančioje veikmėje.

Laivynas ypatingai įdomu ir 
iš to atžvilgio, kad apie So
vietų laivyną hitlerininkų bu
vo kalbama kaipo nieko ne
reiškiantį, o jis atlaikė Sevas
topolį per 250 dienų, kurį na
ciai buvo žadėję paimti per 
2 savaites.

Leo Keene, 49 m., elektris- 
tų formanas New York Cen
tral geležinkelio firmos ras
tas miręs ant bėgių po Park 
Ave. ir 49th St.

Green Star Bar & Grill
Lietuviškas Kabaretas

$ * W £ $ # $ W ir * W * * * * ft W *

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

kad visados bus patenkinti.

LINKSMA PARĖ KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ

Turime Gėry Vynų ir Degtinių
Ateikite pasimatyti su Giylals 

Geriausias Alus Brooklyne

459 GRAND ST.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

I

Marcantonio Kalbės 
Per Radio

Kongresmanas Vito Marc
antonio kalbės per radio rug
pjūčio 9-tos vakaro 9:45 vai. 
iš stoties WMCA, galingiau
sios New Yorke, 570 klcs., 
apie Darbo Partijos proble
mas.

Susilaukė Sūnaus
Iną ir Robertas Wood rug

pjūčio 4-tą susilaukė pirma
gimio sūnaus, 8 svarų ir 10 
uncijų. Motina ir sūnus jau
čiasi gerai.

Ina Wood yra žinomoji jau
na profesionalė veikėja, pa
staraisiais keliais metais buvu
si viena iš būrio įkaitintų 
Oklahomos knygų byloje, tos 
bylos reikalais plačiai važinė- 
jus ir aprašyta laikraščiuose, 
taipgi pirm išėjimo į ameri
koniškąją sritį dalyvavus ir 
lietuvių judėjime.

Brooklyno advokatų sąjun
gos viršininkas Arkwright gu
bernatoriaus tapo paskirtas 
nariu valstijinės Public Ser
vice Komisijos.

Dvynukės seserys Jean ir 
Joan Holm, 22 m., 808 Car
roll St., įstojo į pajūrio sargy
bines (SPARS).

Vieši Brooklyne
Pereitą savaitę atvyko į 

Brooklyną praleisti rugpjūčio 
mėnesį Ona Ebert (Gobaitytė) 
ir duktė Erma Ebert iš Miners
ville, Pa.

Viešnios nori pamatyti daug 
įvairių vaizdų New Yorko 
mieste. Jos apsistojo pas Dėdę 
Adomą Kavaliauską, taipgi 
praleis dalį atostogų pas pus
seserę Liliją Kavaliauskaitę.

Pas williamsburgiecius Kas- 
močius vieši jų anūkė Norma 
Kenneth.

Edward di Napoli, 23 m., 
tėvas mažos dukrytės, pasku
tinis iš 9 kaltintų žaginime 17 
metų merginos judžių teatre 
—Bronx Opera House — nu
teistas kalėjiman neribotam 
laikui.

BROOKLYN
LABOR LYCEUM

Darbininkų Įstaiga
SALPS dėl Balių, Koncertų, Banketų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiai* {taisymai*.

KETURIOS BOLIŲ ALLEYS
Kainos Prieinamos

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

UTUAN1CA SQUARE RESTAURANT

Stanley Rutkūnas
Savininkas

282 Union Ave.
BROOKLYN, N. Y.

Puikiausia Lietuvių Restauracija Brooklyne 
Paukštienos pietai šeštadieniais, sekmadieniais ir 

legalėse šventėse

Kiekvieną dieną yra didelis pasirinkimas visokių valgių
TeL EVergreen 4-9612

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

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

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

30 Dienų 
Nuolaida

patarnaujame už senas žemas kainas.

Akiniai 
už $7.50

Atsilankę parodykite mums šj skelbimą ir mes duosime 
jums 10% nuolaidos. Kainos už vienos rūšies stiklus yra nu
statytos taip žemos, kad pilnai patarnautume tik už $7.60.

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




