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Tokia palva tik šunims.
Galima, jeigu išsipildys.
Pinigai nebesvarbu.
Puiku, draugai.
Hitlerininku suokalbis.v

Jūs kooperuokite, o mes 
patarnausime.

Rašo A. BIMBA

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Spaudoje buvo paskelbtas

“Hitlerio testamentas.’’ Jis į- 
sako jo galvą atiduoti moksli
ninkams. Lai, girdi, jie išmie- 
ruoja mano galvą ir pasveria 
mano smagenis, ir parašo 130 
puslapiu raportą, ką jie sura
do.

Matyt, Hitleris rengiasi prie 
galo. Su šiuo karu jam galva 
turės nusiristi. Tačiau jinai 
bus ne mokslininkams paves
ta, bet šunims numesta.

Labai protingai nukalbėjo 
Nelsonas, Karinės Produkcijos 
Tarybos pirmininkas, apie po
karinį pasaulį. Technika, gir
di, taip pakils, jog “skurdas 
nebebus neišvengiamas.’’

Tas tiesa. Tas tiesa jau se
niai. Technika jau seniai taip 
pakilus, jog skurdui masėse 
nebepaliko jokio pateisinimo.

Deja, skurdo buvo ir yra vi
sur pilna. O todėl, kad ta 
technika yra saujalės turtuolių 
rankose.

Jeigu skurdą nušluoti, tai 
reikia socializmo. O po šio 
karo socializmas automatiškai 
neateis.

Nereikia jokių iliuzijų. Dar
bo žmonėms, kurie skurdą ne
ša, prisieis dar gerokai pako
voti už socializmą.

Prezidentas Rooseveltas pa
siūlė, o kongresas paskyrė 
1943 metų karo reikalams 39 
bilijonus dolerių. Tai jau bus 
viso labo šiam karui išleista 
arti dviejų šimtų bilijonų do
lerių I

Bet argi pinigai dabar svar
bu ! Amerikos liaudis nebėda- 
voja, kad daug pinigų reikia 
išleisti.

Visų lūpose tik vienas klau
simas: Kaip kuogrečiausia su
naikinti hitlerizmą? Juo grei
čiau karas bus laimėtas, tuo 
daugiau milijoną gyvybių bus 
sutaupyta.

■ 4 — —■

Pereitą trečiadienį Lietuvių 
Literatūros Draugijos sekreto
rius Dominikas šolomskas pa
rodė man pluoštą laiškų ir 
money orderių. Tai narių 
duoklės. Tą vieną dieną gauta 
apie šimtas dvidešimt penki 
doleriai.

Duoklės gautos nuo keturių 
kuopų, kurios už šiuos metus 
dar nebuvo mokėjusios nei už 
vieną narį. Kai kurios susyk 
prisiuntė duokles beveik už vi
sus savo narius.

Be to, Michigano apskritys 
(No. 10) paaukojo ir prisiun
tė centrui $41.30 dėl padengi
mo knygų leidimo kaštų.

Tai vis labai smagios nau
jienos iš tos garbingos organi
zacijos fronto. Lauksime tokių 
žinių daugiau.

Birželio mėnuo turi būti pa
švęstas sustiprinimui LLD or
ganizacijos. Lai kiekvienas na
rys užsimoka duokles. Lai 
kiekviena kuopa ir kiekvienas 
apskritys apžiūri savo iždą ir 
jeigu ras nuliekamą dolerį ki
tą, lai paskiria centrui knygų 
leidimo kaštus padengti.

Amerikos hitlerininkai ne
rimsta savo kailyje. Nors jie 
turėjo likviduoti savo “Ameri
ca First Committee,’’ bet slap
tai darbą vedė.

Dabar jie vėl organizuoja 
kokį ten prohitlerinį padarą 
po kitu vardu, būtent, “Ame
ricans For Peace.” Tos organi
zacijos obalsis būsiąs: “Peace 
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Vokiečiai Pradėjo 
Naują Ofensyvą 
Charkovo Fronte

Raudonoji Armija Atmuša Šturmuojančius Sevastopol 
Nacius; bet Sunki Sevastopoliečių Padėtis, Kuriuos 

Atakuoja Nepalyginamai Didesnės Priešų Jėgos

Naciai Išžudė Visus 
Vyrus Cechai Mieste

ly ir Sunaikino < Jį
Hitlerininkai Suvarė į Koncentracijos Stovyklą Visas Lidice 

Miestelio Moteris ir Pagrobė Vaikus; Sulygino Miestelį 
su Žemę ir, Sako, “Išnaikino Jo Vardą”

Berlin. — Nacių radijas 
paskelbė, kad Lidice mies
telyj, arti čechijos sostines 
Pragos, jie “sušaudė visus 
suaugusius vyriškius, su
varė moteris į koncentraci
jos stovyklas, o vaikus per
vedė į atitinkamas auklėji
mo įstaigas.”

“Pats miestelis tapo su
lygintas su žeme ir jo var
das panaikintas,” kaip sa
ko hitlerininkų valdžia.

Naciai įtarė, kad, girdi, 
Lidices miestelio gyventojai

TEIS V0NS1ACKI, RUSU FAŠISTU VADĄ IR 
KETURIS KITUS, KAIP AŠIES ŠNIPUS

Teis VonsiackĮ, rusų .. ..
Hartford, Conn. — Fede- 

ralis prisiekdintųjų teismas 
įkaitino Anastasą A. Von- 
siackį, rusų fašistų vadą, 
kaipo šnipinėtoj ą naudai 
Vokietijos ir Japonijos 
prieš Jungtines Valstijas.

Sykiu teismas įkaitino 
kaipo fašistų Ašies šnipus 
dr. Wolfgangą Ebellį, Phi- 
ladelphijos liuterių kunigą 
Kurtą S. Molzahną, dr. Ot
to Millumeitą, nacių vadą

Su Japoną Laivais Žu
vo Tūkstančiai Ją 

Karią ir Jūreivią
Washington. — Jungtinių 

Valstijų laivyno komandie- 
rius Ramiajame Vandeny
ne, admirolas Nimitz pra
nešė, kad jūrų mūšyje Mid
way salos srityje dalyvavo 
daugiau kaip 30 Japonijos 
karo laivų, ir amerikiečiai 
per tris pirmąsias mūšio 
dienas nuskandino bei sun
kiai sužeidė apie pusę tų 
priešų laivų. Su nugramz
dintais jų laivais žuvo ir 
tūkstančiai japonų jūreivių 
ir kareivių.

Kada amerikiečiai suplie
kė japonų laivyną, tai liku
sieji priešų laivai taip sku
biai bėgo atgal, kad neturė
jo laiko staptelet ir gelbėt 
skęstančių savo karių.

Sovietai Įvertina Amerikos 
Laivyno Pergalę

Maskva. — Sovietų laik
raščiai spausdino žymiau
siose vietose plačius prane
šimus apie pergalingą Ame
rikos laivyno mūšį prieš 
Japonijos laivyną ties Mid
way salą.

slėpę du cechus, kurie mir
tinai sužeidė Reinhardą 
Heydrichą, slaptosios Hit
lerio policijos vadą Čechijo
je Moravijoje. Pasak Ber
lyno radijo, tai, girdi, vo
kiečiai tame miestelyje ra
dę slaptų ginklų.

Hitlerininkai skelbia, būk 
Lidice buvę tik 483 gyven
tojai.

(Čechoslovakijos valdi
ninkai Londone nurodo, 
kad Lidice miestelis turėjo 
1,200 gyventojų.)

viduriu, valstijose, ir Ger- 
hardtą W. Kunzę, buvusį 
vadą Vokiečių - Amerikie
čių Bundo (nors Kunze yra 
pabėgęs iš Amerikos).

Įkaltinimas sako, kad tie 
fašistai perleidinėjo Vokie
tijai ir Japonijai žinias a- 
pie Amerikos ginklus, lai
vyną, kariuomenę, orlaivių 
stovyklas ir kitus kariniai 
svarbius dalykus.

Jie laikomi po $25,000 už
stato kiekvienas.

Amerikiniai Orlaiviai 
Bombardavo Vokiečius

London. — Amerikoj sta
tyti Boston bombiniai or
laiviai, lydimi greitųjų An
glijos lėktuvų, bombardavo 
vokiečių orlaivių stovyklą 
Lannion’e, šiauriu iame 
Franci jos pajūryje. Buvo 
sunaikinta du nacių lėktu
vai. Žuvo vienas ameriki
nis orlaivis.

Japonai Pripažįsta Dau
giau Ją Nuostolių

Tokio, birž. 11. — Japo
nai, pagaliau, pripažino,kad 
laivynų mūšyje ties Midway 
sala amerikiečiai nuskandi
no du didelius karinius Ja
ponijos laivus — orlaivių 
išvežiotojus (kaip kad pir- 
miaus pranešė Amerikos 
admirolas Nimitz, spėda
mas, kad, turbut, sunaikin
tas ir trečias japonų lėk
tų vlaivis.)

Vakar gi japonai sakė, 
kad tik, girdi, vienas jų 
lėktuvlaivis nuskandintas, o 
kitas sunkiai sužeistas.

, London. — Keli vokiečių 
orlaiviai naktį mėtė bombas 
rytiniame Anglijos pakraš
tyje; mažai nuostolių tepa
darė.

DAR ŠIEMET BUS ATIDA
RYTA S ANTRAS FRONTAS; 
SOVIETAI PASIRAŠĖ BEN
DRO APSIGYNIMO PAKTĄ 

SU ANGLIJA
WASHINGTON. — Tarybų Sąjungos Užsie

nių reikalų komisaras Molotovas lankėsi Washingtone 
ir čia buvo per savaitę laiko Baltajame Name— sve
čiavosi pas prezidentą Rooseveltą. Į Washingtoną jis
buvo atlėkęs gegužės 29 d. 
išlėkė birželio 4 dieną.

Sąjungoje, kaip ir buvo, 
tarybine ir Amerika, ku

Hitlerininkai Paskerdė 
500,000 Civilių Žmonių

tarybinės Lietuvos vyriausybės, anksčiau ar vėliau 
tą padarys).

LONDONAS. —Užsienio reikalų ministeris Antanas 
Edenas paskelbė, kad gegužės 26 dieną, kai Londone 
lankėsi Molotovas, Anglija ir Sovietų Sąjunga pasira
šė bendro apsigynimo sutartį net 20-čiai metų. Abu 
kraštai, Anglija ir Tarybų Sąjunga pareiškė, jog nei 
viena jų nenori jokių svetimų kraštų, bei teritorijų, 
bet abi yra pasirįžusios karą laimėti ir taiką užtikrinti 
Europoje ir pasaulyje.

Iš Londono premjeras Molotovas nulėkė į Washing- 
toną tartis su prezidentu Rooseveltu tūlais labai svar
biais klausimais.

MASKVA. — šiandien, birželio 11 dieną, buvo pas
kelbta, kad Molotovas lankėsi Londone ir Washingto
ne ir kad jis ten atliko didžiulių darbų. Jis pasirašė su 
Edenu bendros savisaugos paktą, giliuojantį net 20- 
čiai metų. Jis dabar sugrįžo Tarybų Sąjungom

Visa Sovietų Sąjungos liaudis džiaugiasi savo užsie
ninio komisaro kelione, kuri buvo labai pasekminga. 
Sovietų respublikų žmonės dabar yra tikri, kad antra
sis frontas Europoje bus atidarytas ir kad Hitleris bus 
sunaikintas dar šiais metais.

(Smulkesnių apie šią sensacingą ir istorinę Molotovo 
kelionę žinių mes paduosime rytojaus “Laisvėj”. — 
Red.)

London. —Jungtinių Tau
tų valdžių atstovai Anglijoj 
skaičiuoja, kad nuo karo 
pradžios iki šiol hitlerinin
kai sušaudė, pakorė ir kito
kiais būdais nužudė jau pu
sę miliono žmonių užimtuo
se bei užimamuose kraštuo
se. Be to, jie “nesuskaito
mus tūkstančius badu nu
marino bei nugalabino kon
centracijos stovyklose.”

Vien jugoslavų jie ište- 
riojo 350 tūkstančių, o len
kų 140 tūkstančių. Lenkų 
valdžios atstovai Londone 
teigia, kad hitlerininkai iš

o iš čia į Sovietų Sąjungą

Užsieninis Sovietų ko
misaras Molotovas turėjo 
visą eilę pasitarimų su 
p r e z i dentu Rooseveltu, 
vyriausiu kariuomenes 
štabo viršininku, genero
lu Marshallu, Harry Hop- 
kinsu ir kitais didžiaisiais 
mūsų krašto vyrais. Jie 
susitarė del atidarymo 
antrojo fronto Europoje 
— jis bus atidarytas. Jie 
taipgi susitarė visais po
kariniais klausimais.

(Neoficialiai girdėjo
me, kad buvo kilęs klau
simas ir dėl Pabalčio kra
štų — jie palikti Sovietų 

Vadinasi, įdėtu va pasilieka 
•i iki šiol nebuvo pripažinusi

žudė daugelio miestelių ir 
kaimų gyventojus ir visiš
kai sudegino ir sunaikino 
tuos miestelius ir kaimus, 
kur nužiūrėjo, kad esą par
tizanų kovotojų prieš na
cius.

Ankara, Turkija. — Naciai 
gabena daugybę karo reikme
nų per Vengriją ir Rumuniją 
linkui Juodosios Jūros.

Maskva. — Atrodo, kad na
ciai pradeda ofensyvą ir šiau
riniame Murmansko fronte 
prieš Sovietus, ne tik Charko
vo fronte.

Maskva, birž. 11. — Na
ciai pradėjo naują ofensyvą 
Charkovo fronte. Verda 
mūšiai tarp Raudonosios 
Armijos ir hitlerininkų.

Vokiečiai vis šturmuoja 
Sevastopolį. Raudonarmie
čiai atmuša priešų atakas.

Naciai su nepalyginamai 
didesnėmis jėgomis atakuo
ja apsuptą Sevastopolį, ir 
Sevastopolio gynėjų padėtis 
jau yra sunki ir pavojinga.

Hitlerio generolas Fritz 
E. von Mannstein meta vis 
daugiau ir daugiau kariuo
menės ir orlaivių jėgų prieš 
Sevastopolį.

BERGŽDŽIAS JAPONU PAGYRAS, KAD JIE * 
UŽĖMĘ TŪLAS ALEUTŲ SALAS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų laivyno atstovas 
sekamai atsiliepė apie ja
ponų skelbimą, kad jie iš
kėlę savo kariuomenę į kai 
kurias Aleutų salas, pri
klausančias Amerikai ir e- 
sančias j pietų vakarus nuo 
Alaskos:

“Mes neturime jokių ži
nių apie bet kokius japonų 
kariuomenės išsikėlimus j 
Alaskos žemę. Tikrai nei 
viena apgyventa mūsų vie
ta, sala ar uola iki šiol dar 
nesusilaukė nekviestų sve
čių” toje srityje.

Aleutų salų virtinė tę
siasi nuo Alaskos per 1,500 
mylių skersai šiaurinio Ra

Sovietai Atlaiko Pozici
jas Charkovo ir Sevas

topolio Srityse
Maskva, birž. 11. — Ofi- 

cialis Sovietų pranešimas 
šiandien vidudienį sakė, kad 
neįvyko jokių svarbių at
mainų fronte.

Iš to pranešimo supran
tama, kad Raudonoji Armi
ja atlaiko savo pozicijas 
Charkovo ir Sevastopolio 
frontuose.

London, birž. 11. — Ang
lų komanda sako, turbūt, 
tiesa, kad fašistai užėmė Bir 
Hacheimą. Tuomi naciai pa
lengvino pristatymą jiems 
reikmenų.

Hawaii. — Skaičiuojama, 
kad su amerikiečių nuskan
dintais japonų laivais mūšyje 
ties Midway sala žuvo 10 tūks
tančių japonų kareivių ir jū
reivių.

Atmušdami priešus, seva- 
stopoliečiai padarė didelių 
jiems nuostolių.

Nacių orlaiviai smigikai 
būrių būriais atakavo Se
vastopolį. Sovietiniai lakū
nai ir priešlėktuvinės ka- 
nuolės nuūšovė žemyn dar 
16 tų priešų orlaivių.

Kitose fronto dalyse va
kar Sovietu lėktuvai sunai
kino bei sužeidė kelis vo
kiečių tankus ir automobi
lius, 300 trokų su kariais ir 
reikmenimis, sudaužė du na
cių traukinius, sudegino vie
ną orlaivių pastogę, nu
skandino sargybos laivą ir 
išvaikė trejetą kuopų Hit
lerio kariuomenės.

miojo Vandenyno.
Japonija pasakojo, kad 

jos kariuomenė užėmus kai 
kurias Aleutų salas j vaka
rus nuo Unalaskos salos, 
kurioje yra Dutch Harbor, 
Amerikos laivyno ir orlaivių 
bazė.

Mažai kuri Aleutų sala į 
vakarus nuo Unalaskos tė
ra apgyventa. Jeigu japonai 
ir užimtų tūlas iš tų neap
gyventų salų, turbūt, nega
lėtų panaudot jas kaipo ka
rines stovyklas prieš Alas- 
ką, vakarinę Kanadą ar 
Jungtines Valstijas. Nes 
minimos salos abelnai yra 
uolų dykumos ir oras jose 
esąs nepakenčiamas.

Vokiečiai Sakosi At
muša Atakas Sevas

topolio Gynėją
Berlin, birž. 11. — Hitle

rininkai šiandien pranešė, 
kad Sovietų kariuomenė iš 
Sevastopolio darė atakas 
prieš vokiečius, bet, girdi, 
vokiečiai atmušę tas atakas.

(Vakar gi naciai buvo 
paskelbę, kad jie, esą, įsi
veržę į kai kurias aptvir
tintas sovietines pozicijas 
aplink Sevastopolį.)

Fašistai Užėmė Bir
Hacheim, Libijoj

______
į

Berlin, birž. 11. — Naciai 
paskelbė, kad šįryt jie štur
mu atėmę iš anglų Bir Ha
cheimą, svarbų karinį pun
ktą, Libijoj, po kelių dienų 
smarkių kautynių.
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savo kraujo kovose su fašistiškais žvė
rimis, nereikalauja jokių svetimų žemių, 
nereikalauja jokių teritorijų. Ji pasiten
kina tik tuo, ką turėjo prieš 1941 metų 
birželio 22 dieną. Jai rūpi priešą sumuš
ti, išvyti iš savo žemės ir paskui, at- 
steigus taiką, ramiai ir laisvai kurti nau
jąjį gyvenimą, kurti socijalizmą savo re
spublikose.

Matyt, Tarybų vyriausybė griežtai lai
kosi to dėsnio: mes nenorime nieko sve
timo, bet ir neatiduosime, niekam savo.

SMOGT I GALVĄ
FAŠISTINEI GYVATEI!

DETROITO ŽINIOS

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

5,000 Orlaivių Per Mėnesį
Autoritetingi mūsų krašto vyriausy

bės vyrai skelbia, kad Jungtinėse Vals
tijose šiuo metu jau pastatoma “apie 
5,000” orlaivių. Su šių metų pabaiga jų 
bus pastatyta 60,000, vadinasi, bus išpil
dyta toji kvota, kurią prezidentas Roose- 
veltas nustatė metų pradžioje.

'Kitais žodžiais, mūsų lėktuvų statyba 
auga labai sparčiai. Jei paimsime lėk
tuvus, pastatytus Anglijoje, Sovietų Są
jungoje ir Kanadoje, ir sudėsime visus 
į krūvą, tai gausis labai gražus paveiks
las, — paveikslas, į kurį Ašies valstybės 
banditai pasižiūrėję sudrebės.

Iki šiol mums vyriausia problema bu
vo: orlaiviai. Fašistinės Ašies valstybės 
orlaivių turėjo daugiau, kaip Jungtinės 

5 Tautos. Bet dabar tas viskas pasikeitė: 
Jungtinės Tautos turi karo lėktuvų kur 
kas daugiau, negu Ašies valstybės. Vo
kietija, sakoma, šiuo metu negali dau
giau lėktuvų pagaminti, kaip 3,000 per 
mėnesį. Josios gamybos jėgos gi mažėja, 
o ne didėja. Turime atsiminti ir tą, kad 
dažnus britų karo lėktuvų apsilankymas 
Vokietijoje užduoda smūgį Vokietijos 
lėktuvų pramonei, nes esti sunaikinama 
nemažai tų fabrikų, kurie reikalingi 
lėktuvų pramonei.

Tačiau, daug lėktuvų turėjimas yra 
vienas dalykas, o jų naudojimas — ki
tas. Mes galime turėti šimtą tūkstančių 
lėktuvų, bet jei juos mažai naudosime, 
jei jie stovės, tai priešas dėl to nei kiek 
nebus nusilpnintas. O jei mes turėsime, 
sakysime, 25,000 lėktuvų ir juos kaip 
reikiant sunaudosime priešo mušimui, 
tai jie pridarys jam baisių nuostolių, jie 
gelbės greičiau karą laimėti.

Mes privalome gaminamuosius lėktu
vus naudoti tuojau, kai tik jie išeina iš 
fabrikų, kai tik jie pereina savo bandy
mus. Geriausias būdas jų geram sunau
dojimui, — leidimas ant priešo miestų, 
ruošimas kelio antram frontui Europoje; 
atidarymas antrojo fronto Europoje tuo
jau, šią vasarą (nes pavasaris jau beveik 
praėjo).

Vis Dar Gandai, Bet Juose Gali 
Būti Ir Tikrovės

Pasitarimuose, kuriuose dalyvauja tri
jų didžiųjų valstybių atstovai, — Ameri
kos, Anglijos ir Sovietų Sąjungos —sa
koma, yra prieita bendros nuomonės dėl 
busimųjų pokarinių Sovietų Sąjungos 
sienų arba rubežių. Pareiškiame, “sako
ma, yra prieita,” nes tikrai, oficialiai, 
kol kas nieko nežinoma, kas ir kaip ten 

tikrųjų yra nutarta.
Vienas laikraštis (New Yorko “Daily 

į- Mirror” iš birželio 10 d.) net ir žemla- 
pį įdėjo, pasisakydamas, jog tai, kas 

r, " žemlapyj rodoma, yra nutarta konferen- 
" cijoje. Ką gi sako tasai žemlapis? Ja

me nurodoma, kad po karo Sovietų Są
jungoje pasilieka Bessarabija, Bukovina 
ir Moldavija; joje pasilieka Vakarų Uk
raina ir (su maža išimtimi) Vakarų Bie- 
lorusija; joje pasilieka Pabalčio respub
likos; joje pasilieka visas Karelų sąsiau
ris, įsikišąs linkui Leningrado, taipgi 
visas Ladogos ežeras su sausžemio šmo- 

I tu į šiaurius.
Lenkijai manoma prijungt Rytų Prūsi

ja ir Dancigas, ir gal būt tūlos Vokietijos 
dalys, kur gyvena lenkų.

Tokis žemėlapis, sako tasai laikraštis, 
yra išdirbtas paminėtoje konferencijoje.

Pakartojame: šis žemėlapis, kaip *ir 
visi spėliojimai, yra tik gandas, jo nie
kas nepatvirtina. Bet jis yra įdomus.

I Kuo gi jis yra įdomus?
Mūsų nuomone, tuomi, kad Sovietų Są

junga, kurios žmonės tiek daug praliejo
I

Birželio 22 Diena
New Yorko valstijos gubernatorius 

paskyrė birželio 22 dieną kaipo dieną 
rinkimo Sovietų Sąjungos kovotojams 
paramos.

Jau visos eilės valstijų gubernatoriai 
ir miestų majorai paskyrė kalbamąją 
dieną aukų rinkliavai Sovietų Sąjungos 
kovotojams.

Turime atsiminti, kad birželio 22 die
ną sukaks lygiai vieneri metai, kai ban
ditas Hitleris užpuolė Sovietų Sąjungą. 
Per ištisus metus didvyriškoji Sovietų 
liaudis ir Raudonoji Armija muša tąjį 
žvėrį ir tuomi gelbsti ne tik savo respub
likų, savo tautų laisvę, bet gelbsti visą 
pasaulį, visos žmonijos civilizaciją. Už 
tai visas pasaulis, įskaitant mūsų kraštą, 
privalo būti dėkingas ir yra dėkingas So
vietų Sąjungos liaudžiai.

Russian War Relief Komitetas renka 
aukas Sovietų didvyriams. Už tas aukas 
yra perkami medikamentai ir kitoki la
bai reikalingi daiktai ir siunčiami kovo
tojams. Lietuviai turi savo komitetą, 
kuris perduoda visas surinktas aukas 
pirmajam.

Taigi visi ruoškimės birželio 22 die
nai. Visi aukokime ir raginkime kitus 
tą patį daryti į Russian War Relief Ko
mitetą. Atžymėkim tąją sukaktį iškil
mingai ir gražiai, kad iš to būtų juo 
didesnės naudos kovotojams prieš žmo
nijos neprietelius nacius.

New Yorke tą dieną įvyks didžiulis 
masinis mitingas, ruošiamas Russian 
War Relief Komiteto. Jis įvyks Madison 
Sq. Gardene. Tai bus galingas Amerikos 
žmonių balsas, pareikštas už solidarumą 
su Sovietų tautomis, už joms davinYą pa
galbos, už sunaikinimą Hitlerio ir jo 
gengsteriškų sėbrų, japoniškų ir itališkų 
plėšikų.

Lietuviai Kovotojai, Sovietų 
Apdovanoti

Mus pasiekė pluoštas “Pravdos”, kurioj 
telpa dešimtys tūkstančių vardų ir pa
vardžių Raudonosios Armijos komandie- 
rių ir eilinių kovotojų, atsižymėjusių ko
voj prieš barbariškus hitlerininkus. Juos 
Sovietų vyriausybė apdovanojo už drąsą 
ir sugabumą.
Peržiūrėję vardus ir pavardes, mes ran

dam lietuviškų pavardžių tarp tų, kurie 
buvo apdovanoti už pasižymėjimą kovo
se: ' 'iif i

Raudonarmiečiai Jurgis (Petro) Pa
kalnis, Juozas L. Baronas, Jonas M. Ra- 
sikas ir Albertas (Augusto) Prakšas ap
dovanoti “Raudonosios žvaigždės” or
dinais.

Seržentas Aleksandras (Aleksandro) 
Nikolaitis apdovanotas “Už Drąsą” or
dinu.

Raudonarmietis Mikas D. Pūras apdo
vanotas “Raudonosios žvaigždės” ordi
nu. ' • ' ' ' '

Vyresnysis leitenantas Aleksandras 
Manis apdovanotas “Garbės Ženklu.”

Dr. Stasys (Juozo) Banaitis apdova
notas medaliu “Už kare atsižymėjimus.”

Vytajis (Kastanto) Mickevičius, Jokū
bas F. Bernotą, kapitonas Povilas N. 
Dargis, leitenantas Vladas (Antano) 
Šumskas apdovanoti ordinais ir meda
liais.

BataUjono komisaras Nikis N. šaki- 
nas ir pulkininkas Vladas (Viktoro) Ma- 
ckūnas ir jaunesnis komandierius Kos
tas G. Yšutis apdovanoti “Raudonosios 
Žvaigždės” ordinais.

Gal būti yra ir daugiau lietuvių kovo
tojų apdovanotų, bet iš pavardžių ne vi
sus galima atskirti nuo kitų tautų žmo
nių. Mes žinome, kad dešimtys tūkstan
čių lietuvių kovoja Raudonosios Armi
jos eilėse, lietuvių daliniuose ir bendrai 
jos pulkuose prieš barbarus hitlerinin
kus.

Garbė lietuviams kovotojams. Panieka 
ir gėda tiems gaivalams, kurie Lietuvoj 
bernauja Hitleriui, o Amerikoj užsiima 
Hitlerio propagandos skleidimu!

Jei šis žmogus neturėtų 
įrankio, tai fašistinė gyva
tė jo gyvo nepaleistų. Apsi
vyniotų ir užsmaugtų *jį. 
Bet su tinkamu įrankiu 
žmogus nudės gyvatę. Taip 
pat yra su miestu ir su ša
limi. Apsigint reikia gerais 
ginklais nuo fašistinių gy
vačių.

Kas būtų, jei Amerika, 
Anglija ir Sovietų Sąjunga 
pritrūktų ginklų ? Hitleriz- 
mas, kaip ta gyvatė, už
viešpatautų visame pasauly
je. Nebūtų laisvės, darbo 
žmonės liktų beteisiai ver
gai! Ar mes norime to su
silaukti? !...

Kas dedasi Lietuvoje, kur 
viešpatauja hitlerizmas? — 
Siaučia ligos, badas, jauni 
žmonės gaudomi ir tremia
mi į Vokietiją, statomi prie 
sunkių darbų ir siunčiami į 
karo frontą kasti vokie
čiams apkasus. Moterys už
puldinėjamos barbariškų 
nacių kareivių, kūdikiai žu
domi sužvėrėjusių nacių, 
triuškinami tankais, kaip 
vabalai! Viskas plėšiama iš 
Lietuvos ir vežama į Vo
kietiją.

Kas dedasi Lietuvoje, tas 
pats yra Lenkijoje, Jugo
slavijoje ir kitose nacių už
imtose šalyse. Jei Vokietija, 
Japonija ir Italija laimėtų 
karą, badas, baisi moralė 
priespauda ir skaudžiausia, 
žmonijos istorijoje dar ne
girdėta, vergija užviešpa
tautų pasaulyje!

Jei norime būti laisvais, 
turime dabar stoti į kovą 
už laisvę. Milijonai žmonių 
lieja kraują ir aukoja gy
vybes kovoje su fašistiniu 
barbarizmu. Mes taipgi tu
rime prisidėti kuom nors 
prie tos didžiosios kovos 
už laisvę žmonijai. Prezi
dentas Roose veltas prašo 
visų žmonių pirkti Karo 
Bonų nors už dešimtą nuo
šimtį savo įplaukų. Tai 
labai lengva pagelba prašo
ma iš mūs kovoje už laisvę 
ir gražesnį žmonijai gyve
nimą.

Už pinigus gaunamus už 
Karo Bonus yra būdavo j a- 
mi laivai ir submarinai, ku
rie sutaškys fašistinius lai
vynus. Už pinigus gauna
mus už Karo Bonus yra ga 
minami orlaiviai, bombos, 
kanuolės, tankai ir šoviniai, 
kuriais bus sudaužytos ir į 
purvą paverstos ašies ar
mijos. Fašistinis barbariz
mas bus nušluotas, civili
zacija ir laisvė žmonijai bus 
išgelbėta.

Pirkime Bonų kuo dau
giausia, duokime Jungtinių 
Tautų armijoms daug ir ge
rų ginklų! Artinkim galą 
fašistiniam barbarizmui.

Didžiojo New Yorko apy
linkėje dabar eina vajus 
rinkimui pažadų pirkti Ka
ro Bonų už dešimtą nuo
šimtį savo algos arba nuo 
jūsų gaunamų įplaukų pra
gyvenimui iš biznio. Pasi
žadėkime pirkti bonus ir 
pildykime savo pažadą.

Didžiajame New Yorke 
norima surinkti pažadų iš
pirkimui Karo Bonų už $1,- 
900,000,000. Rūpinkimės, 
kad šis gražus tikslas būtų 
atsiektas. Lietuviai pasiro- 
dykime, jog mes esame ge
ri Amerikos patriotai! Pir
kime bonus ir rinkime pa
žadus.

Pirkdami bonus jūs tau
pote patys sau pinigus, už 
kuriuos po karo kursite sau 
malonų gyvenimą. Karo 
Bonai* yra saugiausias įdė
lis. Pati J. V. valdžia jums 
garantuoja atmokė j imą jų 
su priaugančiu procentu. 
Pirkdami Karo Bonus gink
luojate savo šalį ir taupote 
•sau pinigus. Pirkime Bonų 
kuodaugiausia ir kuodaž- 
.niausia. P. Buknys

P. S. Kam dėl darbo va
landų nepatogu nusipirkti 
Bonų pašte, kreipkitės į 
“Laisvės” raštinę, 427 Lo
rimer St., “Laisvė” jums pa
gelbės nusipirkti Karo Bo
nų. . P. B.

Detroito Kalendorius
Birželio 12 d., 8 vai. vak., 

Veteranų svetainėje ant Hol
brook St. įvyks viešos prakal
bos apie apsigynimą nuo bom
bų ir bus rodomi krutami pa
veikslai iš vokiečių užpuoli
mo ant Londono ir karo fron
to. Rengia bendras Lietuvių 
Komitetas. Visus kviečia daly
vauti penktadienio vakare, 
įžanga veltui.

Birželio 14 d., 10 vai. ryte, 
LLD 188 kp. susirinkimas,1 
1035 Caniff Avė. Visi nariai 
būtinai dalyvaukite, bus rinki
mas 10 Apskričio valdybos ir 
nariai turite užsimokėti savo 
duokles už 1942 metus.

Birželio 14 d., 12 vai. die
ną, prasidės piknikas Beech
nut Grove ant Middlebelt, Rd. 
Rengia LLD 52 kp. ir LDS 21 
kp. Taipgi bus įvairi progra
ma, ir apvaikščiojimas metų 
sukakties, kaip naciai užpuolė 
ant Lietuvos ir Sovietų Sąjun
gos. Rengėjai visus kviečia at
silankyti, išgirsite daug naujo 
iš kalbėtojų.

Birželio 14 d. Westsides 
Lietuvių, Pašalpos Kliubas tu
rės savo susirinkimą, Lietuvių 
Svetainėj ant 25 ir Vernor. 
Pradžia 10 vai. ryte. Nariai, 
nepamirškite, kad susirinkimai 
per vasarą bus laikomi iš ry
to, antrą sekmadienį.

*" • ** •
Birželio 18 d. įvyks Lietu

vių Moterų Pažangos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas, nuo 7 
vai. vakare, 4097 Porter St. 
Visos narės būkite laiku, nes 
po susirinkimo turėsim žaislų 
ir užkandžių, kad linksmai 
laiką praleisti. Taipgi pažan- 
gietės kviečia moteris stoti į 
kliubą ir bendrai veikti.

ir dėl metinio paminėjimo su
kakties užpuolimo ant Lietu
vos ir Sovietų Sąjungos per na
cių bestijas. Todėl mums kiek
vienam būtina pareiga daly
vauti tame piknike.

Buvo atsilankęs atstovas iš 
tarptautinio veikimo dėl pla
tesnės agitacijos už atidarymą 
antro fronto, ir prieš deporta
vimą Harry Bridges. Atstovo 
pareiškimą kuopa priėmė ir 
nutarė pasiųsti rezoliucijas 
minėtais reikalais. Taipgi kuo
pa priėmė pasiūlymą prisidė
ti prie “Tag Day” rinkimui 
aukų dėl Sovietų Karo Pagel- 
bos, birželio 21 ir 22 d.d., nes 
bus renkamos aukos visame 
mieste. Todėl, kas liuosai no
rėtumėt prisidėt prie šio dar
bo, būkite svetainėje, 4097 
Porter St., LLD 52 k p. susirin
kime birželio 21 d. iš ryto. 
Ten galėsite gauti platesnes 
informacijas. Taipgi galite 
kreiptis į raštinę po antrašu 
1217 Penobscot Bldg., tel. 
Randolph 3925.

Išduotas platus raportas iš 
LDS 11 Apskričio konferenci
jos. Konferencijoj dalyvavo 5 
delegatai.

Kuopa turtinga finansiniai 
ir pramogos pavyksta gerai. 
Nutarė turėti vasarinę laivu 
ekskursiją į Putinbay.

Kuopoj viskas eina taikiai ir 
tvarkoj, tik nariai turėtų skait- 
lingiau lankyti kuopos susirin
kimus.

Jaunuolių Išleistuvės
Birželio 6 d. draugai Rugie

niai surengė puotą išleistuvėms 
savo sūnui Stanley į kariuo
menę. Taipgi, girdėjau, išeina 
į kariuomenę draugų Križa- 
nauskų sūnus. Geros kloties 
jums, jauni draugai.

Alvinas.

Klausimai ir Atsakymai
Nuo Red.: Kadangi dabar 

plačiai yrą renkamos aukos 
Sovietų . Sąjungos medikalei 
pagelbai, tai svarbu visiems 
plačiau susipažinti su organi
zacija Russian War Relief. 
Šios organizacijos štabas gau
na įvairių laiškų su užklausi
mais ir duoda jiems atsaky
mus. šitie klausimai ir atsaky
mai telpa žurnale “Soviet Rus
sia Today” birželio mėnesio 
laidoje. Mes juos paduodame 
mūsų skaitytojų informacijai.

Klausimas:
Kaipo darbo unijos na

rys, aš norėčiau pasiųsti sa
vo auką dėl Russian War 
Relief. Taipgi aš norėčiau 
paraginti, kad mūsų unijos 
lokalas paaukotų tam tiks
lui. Bet per ką tas aukas 
galima būtų pasiųsti? — L. 
G. New York.

Atsakymas:
CIO unijos turi suor
ganizavusios N a t i o nal 
C.I.O. American and Allied 
War Relief Committee, 
.1407 L Street, Washing
ton, D. C. G a 1 im a sių
sti per šį komitetą, pažy
mint, kad tos aukos yra ski
riamos Russian War Re
lief.

Amerikos Darbo Federa
cija turi suorganizavus La-

Jau Metai Karas Lietuvoj ir 
Sovietuose

Sekmadienį, birželio 14 d. 
bus ne tik pinkikas, bet ir ap- 
vaikščiojimas metų laiko, kaip 
vokiški budeliai sutrempė Lie
tuvą ir jos laisvę, ir per Lie
tuvos žemę užpuolė Sovietų 
Sąjungą. Tie vokiški krauge
riai išžudė šimtus tūkstančių 
nekaltų žmonių, išgriovė-ir su
naikino milijonų vertės turto. 
Todėl mes būtinai turime at
žymėti £uos visus žygius su ge
rais kalbėtojais ir tinkama 
programa mūsų piknike Beech
nut Grove. Nors dar savaite 
laiko per anksti iki metų lai
ko, bet kad nebuvo galima 
gauti tinkamos vietos dėl bir
želio 21 dienos, todėl prisieis 
tą įvykį paminėti savaite pir
miau, ir mūsų pažangių orga
nizacijų piknike.

Visus kviečia dalyvauti pik
niko rengėjai.

LDS 21 kp. Veikimas
Birželio 7 d. įvyko LDS 21 

kp. susirinkimas. Iš valdybos 
ir komisijų raportų teko patir
ti kuopos veikimas. Kaip jau 
žinom, kad su 15 diena šio 
mėnesio baigiasi LDS vajus 
dėl naujų narių gavimo be 
įstojimo. Tai mūsų organizato
riai energingai darbavosi, kad 
užbaigti vajaus pasekmingą 
darbą. Todėl į kuopą likosi 
priimti 8 nauji nariai, ir ke
letas kandidatų dar buvo pa
sižadėję įstoti, tik nespėjo tam 
tikrų formalumų išpildyti. Tad 
būtų buvę apie 12 naujų na
rių.

Kuopa turi išrinkus 6 dele
gatus į LDS Seimą, ir kaip ro
dosi, visi, dalyvaus.

Birželio 14 d. LDS 21 kp. ir 
LLD 52 kp. rengia bendrai 
pikniką Beechnut Grove darže 
ir ten bus panaudota ta diena

Montello, Mass.
Liuosybės Choras

Paskutiniame savo koncerte, 
gegužės 9. d., Liuosybės Cho
ras įrodė Montello publikai, 
kad choras Montelloj gali pa
silaikyti, turint gerą mokytoją 
G. Steponavičių ir pasišventu
sius choristus.

Choras pamokas nutraukė 
per vasaros sezoną, žiemos se
zone choras sulošė svarbią ro
lę surengę du didžiulius kon
certus ir keletą mažesnių pa
rengimų. Taipgi choras neatsi
sakė patarnauti kitoms organi
zacijoms. Tur būt jau visiems 
yra aišku, kad choras, lyg tas 
balsamas, gaivina ir linksmi
na dailę mylinčią publiką, 
taigi chorą, kaipo tokį, mes 
privalome remt visais galimais 
būdais, idant jis galėtų ir ant 
toliau gyvuot. Chorui gyvuot 
nėra lengva, išlaidų pasidaro 
nemažai, o įplaukas gaunam 
tik iš parengimų. Todėl gerų 
norų dailę mylinti žmonės su
pranta choro reikalingumą 
Montelloj ir lankosi ant choro 
parengimų, kad paremti chorą 
finansiniai.

Dar viena gera proga pa
remti chorą, tai birželio 13 ir 
14 dienomis. Choras rengia di
delį pikniką, Tautiškam Par
ke, Montello, Mass. Apart 
pikniko, bus graži programa 
iš muzikos ir dainų. Yra už
kviesti keli chorai iš kitų mies
tų.

Kurie pirkote tikietus, būti
nai būkite piknike, kur galė
site atsiimt dovanas. Kurie 
dar nepirkote tikietų, galėsite 
gauti parke.

Apart to, bus valgių ir gėri
mų ir gera muzika šokiams.

Vie.nas Iš Visų.

bor League for Human 
Rights and United Nations 
Relief, 9 East 46th St., New 
York, N. Y. Per šią įstaigą 
siunčiant taipgi reikia pa
žymėti, kad ta auka skiria
ma Russian War Relief.

Pastaba. Lietuviai gali 
siųsti aukas per Lietuvių 
Komitetą Medikalės Pagel- 
bos Sovietų Sąjungai.

Invest ųour moweq in United States 
MIK BONDS AND STAMPS!
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Kodėl Dabar iš Medžio Sta
toma Kariniai Orlaiviai

CHEMINIAI PABŪKLAI SENIAU IR DABAR

Jau dabar Amerikos ar
mija vartoja tam tikrą 
skaičių medinių orlaivių la
kūnams lavinti. Tie orlai
viai beveik ištisai pastatyti 
iš medžio ir lengvų dirbti
nių medžiagų, apart inžino 
ir apatinių ratų, vartojamų 
nusileidimui žemėn.

Laivynas vartoja savo la
kūnų lavinimui naujus or
laivius, kurie turi tiktai 
vieną dešimtadalį metalo, o 
90 procentų tokio orlaivio 
yra pastatyta iš medžio ir 
cheminiai - dirbtinių med
žiagų, vadinamų plastikų.

Pramonė Suvartoja Vis 
Daugiau Ūkių Produktu

Amerikos pramonė vis 
daugiau sunaudoja augalų 
iš farmų. Fabrikai dabar 
per metus suvartoja tiek 
lauko ūkio produktų, kiek 
galima užaugint ant 40 mi- 
lionu akru žemės. Smarkė- 
ja gaminimas dirbtinių me
džiagų iš farmų augalų, y- 
pač laike karo, kada reikia 
pavaduot aliuminą ir kitus 
metalus naujomis nemetali
nėmis medžiagomis.

Fordo kompanija jau ke
li mėnesiai kai gamina dir
btines vilnas iš soy pupų, 
ir jos esančios taip minkš
tos ir lanksčios, kaip avių 
vilnos. Tai svarbus dalykas, 
kuomet armijos reikalams 
yra sunaudojama tokia dau
gybė natūralių vilnų.

Iš soy pupų galima paga- 
mint ir tuzinus kitų dirbti- , 
nių medžiagų, kaip teigia 
Fordo laboratorijų moksli
ninkas Robert Boyer. For
das, beje, sako, kad “didžio
ji dalis jo automobilio bus 
užauginama farmose.”

Iš nugraibyto pieno yra 
dirbama kaseinas, o iš ka- 
seino — stiprūs klijai, ku
rie beveik nebiją vandens. 
Iš kaseino taip pat gamina
ma dirbtinės vilnos, ir jau 
1904 metais 800 tūkstančių 
svarų kaseino buvo suvelta 
į skrybėles kartu su natūra- 
lėmis vilnomis.

Karinės pramonės valdy
ba planavo išvystyt farmo
se auginimą žolių, kuriose 
yra užtenkamai medžiagos 
gumai (robui) dirbti.

Chemikai ištyrė paprastą 
amerikinę pienžolę ir- atra
do, kad jos pluišai yra ga
na pūkuoti, minkšti ir tin
kami matracams (čiuži
niams), pogalviams ir ki
tiems reikalams, kur iki šiol 
buvo vartojamas kapokas; 
o dideli kiekiai kapoko pirm 
karo buvo įgabenami į A- 
meriką iš Azijos ir kitų ly
tinių kraštų.

Iš kukuruzų kamblių ga
lima dirbt gera laikraštinė 
popiera. Tie kambliai tinka 
ir kaip medžiaga dirbtiniam 
šilkui - rayonui gaminti, 
kaip jau įrodė tyrimai che
minėse laboratorijose.

J. C.

Medis tiem orlaiviam yra 
skersai - išilgai - įžulniai 
suklijuotos plonytės lente
lės, kol gaunama lentukės 
reikalingo storio.

Curtiss - Wright orlaivių 
kompanija neseniai prane
šė, kad ji iš tokio medžio 
statys didelius orlaivius 
kaipo transportus kariuo
menei gabenti, ir tie orlai
viai bus pritaikyti tolimom 
kelionėm. Jų langams bus 
vartojamas naujas, lanks
tus, dirbtinis stiklas Plexi
glass vietoj paprasto, tra
paus stiklo, lengvai sudau
žomo į šukes ir pavojingo 
lakūnui.

Po praeito pasaulinio ka
ro buvo išėjęs iš mados 
vartojimas medžio orlai
viams statyti, bet ne todėl, 
kad medis būtų netinkamas 
tam dalykui, o todėl, kad 
nebuvo gana gerų klijų. Nes 
gyvuliniai ir augaliniai kli
jai persilpni ir juos dar ga
dina pelėsiai ir kiti bakteri
niai gaivalai.

Bet keletas metų atgal 
tapo išrasta cheminiai dirb
tini fenolio klijai, kurie ne
bijo jokių bakterinių gai
valų nei drėgnumo, nei kar
ščio, ir atlaiko didelį spau
dimą.

Buvo pagaminta tų klijų 
pievelės - filmos. Jos yra 
dedamos tarp plonyčių len
telių, kada šios yra klijuo
jamos daiktan į storesnes, 
stiprias lentukes. Tuo būdu 
greitai ir švariai darbas at
liekamas ir išeina stebėtinai 
drūtos lentukės. Jos yra len
gvai išlenkiamos tam tik
romis formomis, kad tiktų 
į orlaivio šonus, sparnus ir 
kitas dalis. Taip medis pa
vaduoja daug aliumino ir 
plieno statant naujus orlai
vius.

O lyginti tokio medžio 
stiprumą su aliuminu ar 
plienu, štai kas pasirodo. 
Sudėtinė lentelė ketvirties 
colio storio sveria tik tiek, 
kaip aliumino skarda vienos 
dvidešimtos dalies colio sto
rio arba tiek, kaip plieno 
skarda vienos šešiasdešim
tos dalies colio sto
rio; taigi lyginant su šių 
metalų svoriu, ta lentelė yra 
kur kas stipresnė, negu to
kio pat svorio plieno ar a- 
liumino skarda.

Todėl jau ir amerikiniai 
Martin bombanešiai turi 
taip pagamintas iš medžio 
duris ir kai kuriuos vidu
jinius įrengimus; Kanados 
gi Avro - Anson karinių or
laivių liemenys daugiausiai 
pabudavoti iš taip sutaisyto 
medžio.

Patirta, jog kulkos pra
muša mažesnes skyles to
kiame medyje ir jos leng
viau užtaisomos, negu plie
ninės ar aliumininės orlai
vio skardos.

Nepatyrusiem žmonėm 
atrodo, kad medinis orlai
vis greitai gali užsiliepsnoti 
nuo priešo ugnies; bet orlai- 
vinis medis taip apdirba
mas, kad jis sunkiai tede- 
ga. Antra vertus, tikrasis 
pavojus metaliniam ar me
diniam orlaiviui yra jo ga
zolino padegimas ir eks- 
plodavimas.

N. M.

Prezidentas Rooseveltas 
atsikreipė į kongresą, kad 
paskirtų 617 milionų 500 
tūkstančių dolerių pasiruo
šimams cheminiam karui 
1943 metais. Nes fašistų 
Ašis gali pradėt daugmeniš- 
kai kariaut nuodingais che
mikalais prieš Jungtines 
Valstijas, Angliją ir Sovie
tus, kaip kad japonai jau 
gana plačiai vartoja nuodų 
dujas prieš chinus.

Bet negalima sakyt, kad 
Amerika dabar neturi du
jų ir kitų cheminių karo 
priemonių. Generolas Wm. 
N. Porter, galva šios šalies 
armijos cheminio skyriaus, 
neseniai pareiškė:

“Amerika yra pristačius 
karinių chemikalų kiekvie
nai Jungtinei Tautai, ir tos 
tautos gali pavartot ameri
kinius chemikalus bile mi
nutę, kada tik reikės,” at
sieit, jeigu fašistai ims ka
riaut prieš jas nuodų dujo
mis bei nuodingais chemi
kalais.

Daugelis mano, kad che
miniai pabūklai yra naujas 
dalykas, pradėtas vartoti 
tiktai praeitame pasaulinia
me kare. Bet jau gilioje se
novėje buvo kariaujama 
cheminėmis priemonėmis, 
nors ir skirtingomis.

SENOVĖJE
Spartai 2,373 metai at

gal kovojo dalinai chemi
niais pabūklais, apguldami 
Athėnų Graikijos miestus. 
Jie degino smalą ir sierą po 
sienomis apgultų miestų ir 
mėtė uždegtus gabalus pa
kulų, sumirkytų į smalą ir 
sierą j tuos miestus. Tuomi 
jie ne tik degino Athėnų 
miestus, bet ir troškino jų 
gynėjus bei gyventojus.

SPINDULIAI KOVAI PRIEŠ VĖŽIO LIG^
Rašo Alden P. Armagnac
Žaliai - mėlynos spalvos, 

taip nepaprastai gražios, 
kaip kad pavojingasis spin
dulys, beveik pėdos ilgio, 
šauna, kuomet paspaudžia
mas guzikutis. Šis instru
mentas randasi Californijos 
Universitete, — tai yra vie
nas iš didžiausių Amerikoje 
elektro-magnetų. Mokslinin
kai jį stebi iš saugaus tolu
mo ir stebi jo spindulio ga
lingiausią jėgą, kokia kada 
nors yra buvus žmogaus su
manumu gaminama.

Pirštas, padėtas į tą spin
dulio taką tik valandėlei, 
tuoj sutirptų. Net prisiar
tint iki dvidešimts penkių 
pėdų atstumo yra pavojin
ga. Baltosios žiurkės, už
leistos tuo spinduliu, tuoj 
pranyko iš savo sudėties, jų 
kūnelių audiniai buvo su
naikinti ir baltosios kraujo 
celių dalelytės visai dingu
sios.

Čia atrodytų artimiausiu 
dalyku iki “mirties spindu
lio,“ kokį mokslas yra kada 
nors pagaminęs; tas spin
dulys galima persiųsti per 
orą naikinimui visko savo 
kelyje.

Betgi tai yra išradimas, 
suteikiantis viltį tiems, ku
rie kankinami baisios vėžio 
ligos, nes kuomet bus iš
mokta šį spindulį vartoti be 
pavojaus tam, kuris jo srio- 
vę nutaiko ant ligonio arba 
ir pačiam ligoniui, — tai 
gali būti viltis į gyvenimą.

Delium miestas 2366 metu 
atgal vartojo pirmykščius 
liepsnų mėtytuvus; sviedė 
padegtus puodus smalos, 
sieros, pakulų ir sakuoto 
medžio į apgulančius prie
šus.

Senovės romėnai 'savo 
medinėmis mašinomis, “pa
trankomis”, mėtydavo gre
mėzdiškas bombas, paga
mintas iš panašių medžia
gų-

Amerikos indi jonai svai
dydavo smala apveltas ir 
padegtas vilyčias į priešus.

AMERIKOS CIVILIAME 
KARE

Net Civiliame Amerikos 
Kare, laike Charlestono ap
gulos, buvo deginama su
mirkyti sieroje medžiai 
prie miesto aptvirtinimų; 
tikėtasi, kad vėjas užpus 
troškinančius dūmus mies
tan ir taip išvys laukan jo 
gynėjus.

Tikrai cheminiai kovot, 
tiesa, buvo pradėta praeita
me kare. Tą pradžią padarė 
vokiečiai, ir buvo vartojama 
eilė nuodingų dujų, o svar
biausios jų buvo chlorinas 
ir muštardinis gesas.

ĮVAIRIOS CHEMINĖS 
PRIEMONĖS

Prie cheminių kovos prie
monių yra priskaitoma ne 
tik dujos, bet ir dūmai ir 
tūlos padegamosios medžia
gos.

Muštardinis gesas ir da
bar laikomas sėkmingiau
siu. Jis ne tik troškina, bet 
ir sukelia skaudžias, sun
kiai užgydomas pūsles ant 
kūno. Apsaugai nuo jo ne
užtenka priešdujinės mas- 
kos (arba dujokaukės), bet 
nių veikia panašiai kaip 
muštardinės dujos, bet jis

Nauja viltis vėžio ligo
niams žadama, pasiremiant 
vėliausiais šio spindulio 
bandymais. Visas radiu- 
mas pasaulyje, sudėtas į 
vieną, negalėtų lygintis su 
šio spindulio gydomąja jė
ga. Šios Californijos Uni
versitete esančios mašinos 
spindulys būtų lygus 4 bili
jonų dolerių vertės radiumo 
spinduliui, — tai būtų daug 
didesnis spindulys, negu 
būtų galima visame pasau
lyje iškasti radiumo padary
mui panašaus spindulio! 
Dar daugiau, pradiniai ty
rimai su pelėmis duoda vil
ties, kad šis naujos rūšies 
spindulys daug viršija ra- 
diumą ir X - spindulį, kai
po būdas atakavimui vėžio 
ligos apimtų audinių. Medi- 
kališkasis pasaulis nekant
riai laukia tolesnių potobuli- 
nimų šio stebėtino spindu
lio, kad patirti, ar šis spin
dulys ištikrųjų yra galin
giausias ginklas prieš vėžį.

Mėginimai su ankstybes- 
ne šio aparato forma į- 
rodė netiesioginį būdą, ku- 
riuomi jo jėga galima sėk
mingai pavartoti. Paprasti 
daiktai, kaip, pavyzdin, 
druska, laikinai įgauna ra
dio - veikimą, kuomet ji 
išstatoma šio spindulio įta
kon. Taigi, netiesioginiai, 
kelių centų vertės dalykas, 
kaip kad druska, galima 
suveiklinti ir paskui varto
ti vietoj brangaus ir sun
kiai gaunamo radiumo.

sėkmingesnis šaltame ore.
Ethyldichlorarsine gesas 

reikia ir apsaugančių dra
bužių.

Kitas nuodingas gesas 
Lewisitas daugeliu žvilgs- 
(ED) troškina ir gali savo 
arseniku užnuodyti, bet ma
žiau sužaloja odą, negu 
muštardinis gesas arba Le
wisitas.

Chlorinas, phosgenas ir 
chlorpikrinas daugiausiai 
troškina kvėpavimą, priver
čia ašaroti, kosėti ir kar
tais vemti. Apsaugai nuo 
šių dujų reikia maskų.

DUJOS IR SUŽEIDIMAI 
KARE

Amerikiniai karo žinovai 
teigia, jog praeitame kare 
didesnis nuošimtis kareivių 
sužeistų šoviniais šautuvų 
ir kanuolių ilgiau turėjo 
būti laikomi ligoninėse, ne
gu tie kareiviai, kurie nuo
dingais gesais buvo sužeis
ti. O sužeistųjų priežiūra 
atitraukia dalį vyrų nuo 
dalyvavimo mūšiuose. To
dėl taktikiniais sumetimais 
esą naudingiau dikčiai su
žeist priešus, negu juos 
visai sunaikint.
2,500,000 DUJOKAUKIŲ 

AMERIKIEČIAMS
Amerikos Civilinio Apsi

gynimo . Įstaiga planuoja 
parūpint bent pustrečio mi- 
liono dujokaukių tiems 
miestams, kuriuos priešai 
veikiausiai galėtų užpult 
nuodingų dujų bombomis iš 
oro. Vien tik įrengimas 
dirbtuvių toms maskoms ga
minti kaštuos 19 milionų 
dolerių. Jos bus penkių 
skirtingų dydžių, o mažiau
sios pritaikytos kūdikiams.

J. C. K.

- Kiti nuostabūs dalykai 
galima atlikti pagalba šių 
spindulių, kaip kad dirbti
nio aukso padarymas.

Šis nuostabus tyrinėjimas 
nudengia kai kurias skrai
stes nuo paslapties apie kai 
kuriu medžiagų sudėtis.

J. B.

Spalvos ir Darbo Našu
mas Fabrikuose

Tuzinas metų atgal vie
nas čeverykų fabrikantas 
Naujojoj Anglijoj pastebė
jo, kad, siuvant juodus če- 
verykus juodomis mašino
mis, perdaug pavargsta 
darbininkų akys. Todėl ma
šinos buvo numaliavotos 
šviesiomis spalvomis. Pasi
rodė nepaprastos pasekmės. 
Darbininkai nustojo skųstis 
galvos skaudėjimais: susi- 
žeidimai sumažėjo 70 pro
centų.

Du Pontų fabrikų inži
nieriai ir spalvų žinovai 
paskui tinkamai numaliavo- 
jo įvairias mašinas ir darbo 
įrankius, ir atrado, kad dėl 
to pakilo darbo našumas, o 
žymiai sumažėjo darbinin
kų nuovargis ir skaičius 
nelaimingų atsitikimų.

Washington, birž. 8. — 
Dar tęsiasi mūšis tarp Ame
rikos ir Japonijos karo laivu 
ties Aleutų salomis, netoli 
Alaskos.

Kaip Oxy-Acetylene Švyturys 
Pagreitina Pabūklų Dirbimą

Liepsnos 2,000 laipsnių 
karščio yra vienas svar
biausių įrankių pagreitint 
dirbimą karo pabūklų. To
kias liepsnas duoda deguo
nies - acetyleno švyturys, 
paprastai vadinamas oxyge- 
no arba oxy-acetyleno švy
turiu.

Tie švyturiai pavaduoja 
tūkstančius brangių maši
ninių įrankių ir labai pasku
bina gaminimą tankų, ka- ■ 
nuolių, orlaivių ir kitų karoi 
pabūklų.

Seniau buvo vartojamas 
mažas oxy-acetyleno švytu
rys tiktai plienui pjaustyti 
jo karščiu. Dabar veikia di
džiulės oxy-acetyleno maši
nos su daugeliu liepsnų,' 
kurios karpo, gręžia, ob
liuoja ir kitus darbus atlie
ka, dirbant daiktus iš me- ' 
talų. Oxy-acetyleno švytu
riai, sustatyti tam tikroj 
tvarkoj, vienu kartu karpoj 
šimtais storas plieno skar
das laivų šonams, panašiai 
kaip siuvyklose vienu pradė
jimu sukerpama švarkai iš 
daugelio sudėtų vienas ant 
kito audeklų. Suderinti oxy- 
acetyleno švyturiai tūks
tančiais išpjausto krumplius 
armijos tankams; bežiūrint 
supjaustė storus plieno bal
kius į tinkamus gabalus; 
tuojaus apvalo fabrikuose iš 
masinu išeinančias kočioto 
plieno štangas; išobliuoja 
kaip reikiant plieno “lentų” 
kraštus ir prirengia jas su
lydymui krūvon.

Oxy-acetyleno švyturiai 
nepaprastai pagreitino dar
bus plieno pramonėje pas
taraisiais metais, o tai žy
mia dalim todėl, kad sura
sta būdai daugmeniškai ir 
pigiai gamint ir pristatyt 
skystą oxygena - deguonį į 
fabrikus. Bakai ant trokų 
dabar gabena po 100 tūks
tančių kūbiškų pėdų skysto 
oksigeno, o bakai ant gele
žinkelio. vagonų platformų 
— po 750 tūkstančių kūbi
škų pėdų.

LAIVŲ STATYBOJE
Oksigenas maišytas su 

acetyleno dujomis dabar at
lieka didelius darbus laivų 
statyboje. Tam tikros for
mos vadovauja oxy-acetyle
no švyturiams, kurie vienu 
kartu supjausto plieno “len
tas” sukrautas viena ant

kitos. Paskui tos plieno len
tos yra elektriniais įran
kiais daiktan sulydomos į 
gabalus sveriančius po 40 i- 
ki 100 tonų. Tada didžiuliai 
kreinai — svirtys neša tuos 
gabalus pritvirtinimui prie 
laivo šono. Tokiais būdais 
dabar dešimties tūkstančių 
tonų laivas pastatomas net 
per porą mėnesių, kuriam 
pabudavot būtų reikėję dvy
likos mėnesių tik keli metai 
atgal.

Tam tikromis eilėmis su
dėti į automatišką mašiną 
oxy-acetyleno švyturiai iš- 
gręžia skyles gariniam lai
vo katilui per dieną, o kiek 
pirmiau tam darbui reikė
davo savaitės.

Tais švyturiais nuvalomi, 
nusausinami ir priruošiami 
maliavojimui laivo šonai 
taip, kad darbas gali eiti 
ir lietingame ore ir vidur
žiemyje, kada kitaip dėl šal
to oro nekibtų maliava prie 
plieno.

Oro bombos dabar gali 
būti gaminamos iš gatavų 
vamzdžių, automatiškai už
riečiau t jų galus su pagalba 
oxy-acetyleno švyturinių į- 
rankių.

Įtaisytos į automatiškas 
mašinas, tų švyturių lieps
nos įkaitina plieno balkius 
taip, kad paskui leidžiant 
šalto vandens čiurkšles su
kietėja paviršinis balkio 
sluoksnelis, pasidaro atspa
rus prieš dėvėjimąsi, ir taip 
paprastas plienas tarnauja 
vietoj brangaus, sudėtinio 
plieno.

Tokiu būdu yra paviršuti
niai sukietinamas plienas 
taip pat įvairioms trokų ir 
automobilių dalims, elektri
niams prietaisams ir šim
tams karinių pabūklu.

J. C. K.

Chinai nuo S an o vės Žino
jo Apšildymą Oru

Mokslinė Sovietų ekspedi
cija pernai rudenį surado 
griuvėsius labai senų chini- 
škų namų savivaldiškoje 
Chakass srityje arti Aba- 
kano, o po plytelių grindim 
atrado vamzdžius, kuriais 
buvo pravesta kaitinto oro 
šiluma j kambarius. Tie 
namai yra poros tūkstančių 
metų amžiaus.

Pabaltijos Tautų Taryba Užprašo Jus į Trečią

METINĮ PIKNIKU 
šio Pikniko Pelnas Bus Skiriamas Medikalei 

Pagelbai Sovietams
Sekmadienį, Birželio-June 14
RUSŲ - KARPATŲ GIRAITĖJ

556 Yonkers Avenue Yonkers, N. Y.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 45c.

Trumpa - graži dainų-muzikos programa
Dainuos CHORAS PIRMYN, iš Great Neck, L. I., vado

vybėj J. Kazakevičiaus; SUSHILA, žymi indėnų 
plastikos artistė, išstos indėnų kostiume ir 

šokyje prie tautiško akompanimento.
Bus ir Kitų Naujienybių

Kalbės VLADIMIR D. KAZAKEVICH, 
žymus rusas ekonomistas, autorius ir laikraštininkas.

Jurgio Kazakevičiaus orkestrą gros šokiams

Vieta piknikui graži, priešais Tibbetts Brook Parką. 
Piknikas Įvyks, jei ir lis — salė ten pat — visus paslėps.

Kelrodis: Imk Lexington Ave. traukinj-subway White Plains 
Rd. iki 238-to St. stoties. Imk busą Getty Square arba Getty Ave., 
važiuok iki 556 Yonkers Ave. ir Midland Ave. Ten ir piknikas. 
Fėras traukiniu ir busu po 5 centus. Užkviečia RENGĖJAI.
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New York Lithuanians Taking Part in 
“N. Y. at War” Parade Saturday; To 

March in Three Distinct Sections

LDS Youth Conference Called
For July 22nd in Chicago

NEW YORK, N. Y. — This Saturday, June 13, will be New 
York At War Day. Undčr the slogan, “I Need America, Ameri
ca Needs Me” the biggest, most stirring, most effective parade 
and demonstration ever held in this biggest U. S. city will be 
staged to show the world what New Yorkers are doing.

The march itself will last1?---------------------------------------
for eleven hours and every 
phase of the war effort —- civilian 
and military — will be dramatized. 
Millions will be there.

A provisional battalion of cadets 
from West Point, will appear in 
khaki field uniforms with combat 
packs and the weapons of a fight
ing infantry battalion and a provi
sional combat team from one of 
the new armored divisions will 
operate tanks and other combat ve
hicles.

Other units in the parade will 
include a company of seventeen 
light tanks, a company of new me-

Dance Festival
hy Marion Grozan

THE EVER INCREASING po
pularity of The Dance, has 

evidently caught the interest of the 
movie industry. The Fifth Avenue 
Playhouse in N. Y. blossoms forth 
in a colorful and highly entertain
ing program of Dance Featurette^ 
enveloping almost the entire realm 
of dance in its many and varied 
forms.

Warner Brothers present the 
Ballet Russe in two of their less 
inspiring though fairly popular Bal
lets, Gaite Parisienne and Capric- 
cio Espagnol. Both are gay and 
fast-moving, beautifully done in 
technicolor. Although some unity of 
form is lost in the shifting of pho
tography from entire scene to in
dividual close-up, one gets a chance 
to view the technical angle at clo
ser range where it is most essen
tial.

The program contains a few 
shorts based on scenes from fa
mous ballets. Serge Lifar is filmed 
with the ballet and Orchestra of 
the Paris Opera. Although the 
back-stage and school scenes ring 
true including the usual painted 
backdrop of the Opera, the ballet 
excerpts are utterly cold and un
emotional.

From Soviet Russia comes a film 
with Maria Semyonova and the 
Ballet Corps of the Moscow Bol
shoi Theatre in Tschaikovsky’s 
“Swan Lake.” The striking setting 
is a masterpiece in effectiveness as 
is the’ unusual lighting. It is a pity 
that the ballet was so brief. There 
is a startling contrast, not only in 
the technique of the Paris Opera 
Ballet as. compared with the''*‘Soviet 
technique but also in the personal 
appearance of the dancers. Where 
the former are sometimes lovely 
but cold and austere, the Russians 
appear to be intensely alive and 
brimming with vitality and 
strength. They are of a shorter and 
stockier build, which surprisingly, 
seems to add rather than detract 
to the grace of their movements.

Olga Lepeshinskaya, the most fa
mous of the Moscow Ballerinas is 
seen in a much too short film of 
Variations from Act One of “Don 
Quixote.” Olga proves to be a dan
cer of great capability and perso
nality.

A most delightful surprise came 
in the person of Galina Ulanova 
who danced the pas-de-deux from 
Tschaikovsky’s “Swan Lake.” One 
rarely comes across a ballerina 
who can successfully, in one brief 
appearance, leave such a strong im
pression and convey the true great
ness of her art. Every movement is 
a study in technical perfection. 
There is a sureness of poise and 
balance that allows for complete 
abandon to the dance. Each gesture 
is a marvel of flowing beauty and 
grace. All this, with loveliness of 
face and body combined, given a 
chance for a personal appearance 
in this country, Ulanova bids fair 
to far outshine our current Balle
rinas.

Bill Robinson, in his one dance, 
still taps out a swell enough 
rhythm to prove that there isn’t 
any room for rivals on his particu
lar pedestal as yet. On the other 
hand if you prefer your dance with 
the clacking of castanets and the 
stamping of heels Carmen Amaya 
supplies you with both and then 
some in her Spanish Gypsy Fla
menco. There is no denying that 
Amaya is a great dancer in her 
much abused 'field, she a veritable 
spitfire let loose, but one wonders 
if she couldn’t execute her dance 
with a slightly more pleasant fa
cial expression.

KatheAne Dunham and her Neg
ro Dance Group will be remember
ed for their excellent performance 
in “Cabin in The Sky.” Here in the 
film she again scores in her grand 
interpretations of tribal and folk 
oąnces. They are replete with the 
sensual emotion of the sultry cli
mate whence they originate. It is 
a far cry from the white tulle 
shirts of the purely classic ballet, 
but it is downright human and 
eąrthy to the last muscular ripple 
and roll of dark eyes.

We sincerely hope this pioneering 
enterprise of film dance presenta
tion takes solid root and is estab
lished firmly as tops in entertain
ment for the future.

dium tanks, infantry in half-track 
personnel carriers with all their 
arms and equipment: a battery of 
light field artillery, armored engi
neer troops with bridge equipment, 
a regimental infantry combat team, 
a provisional battalion of the local 
Negro infantry regiment and its 
band, a company of parachute 
troops equipped for action and a 
battalion of anti-aircraft artillery.

Groups of Lithuanians will be 
found marching in three distinct 
sections of the parade. In general, 
the parade will be composed of the 
following sections:

1. The “floats” of the United Na
tions.

2. The “I Am an American” sec
tion composed of the floats of va
rious organizations, unions, etc. and 
marchers.

3. The Military Section, compos
ed of the Army, Navy and other 
branches of our fighting forces.

4. The Finale, composed of the 
members of various organizations, 
and the foreign born in their na
tive costumes.

Of course there will be Lith
uanians marching in uniform, but 
they will also take part as a bo
dy three distinct sections, the 1st, 
2nd, and 4th.

Following the “float” of the So
viet Union in the 1st section the 
Lithuanians will march in uniform
ed dress, four rows of sixteen in 
each row.

(Lithuanian Americans:
Wear white shirts and dark 

trousers. Blue neckties, hats and 
badges will be given by the Pa
rade Committee at the site of 
marching. This group meets at 
9:15 a. m. at Prince St., West of 
W. Broadway. Get off Prince St. 
Sta. BMT.)

Girls wear dark skirts and 
white blouses. Will also get 
neckties.

In the “I Am An American” sec
tions the Lithuanian section will 
be composed of 96 people.

The Military Parade will demon
strate the power and effectiveness 
of our country’s might in its war 
against the Axis.

In the finale, following the floats 
of their native lands, citizens and 
the foreign born will march in the 
costumes of those lands.

(This parade section begins at 
7:15 in the evening. Lithuanian 
marchers meet on 32nd St. near 
Lexington Ave.)

Calling 1-B s for 
Service in Army

The vanguard of New York’s 36,- 
000 men classified in the draft as 
IB because of minor physical de
fects, voluntarily stepped out of ci
vilian life and became members of 
the fighting forces.

Selective Service headquarters 
had set the day, for men regarded 
as physically fit for only limited 
military service to report for duty. 
Although induction figures were 
not made public, the office of Co
lonel Arthur V. McDermott, Select
ive Service director, announced 
that a “sizable lot” had responded 
and that almost without exception 
the men were valunteers.

Many wore glasses. Some tapped 
new teeth acquired in dentists’ 
chairs to qualify. Quite a few were 
gray-haired men of 44, the oldest 
age eligible for military service. 
Virtually to a man, however, they 
were “rarin’ to go,” a spokesman 
for Selective Service headquarters 
said.

Handy Hint
This is the time of year to give 

special care to your hands, espe
cially those of you who are work
ing in your gardens. Much of the 
wear and tear on nails and skin 
can be avoided if you wear garden 
gloves. Incidentally, you’ll save 
yourself a lot of repair work on 
nails if you scratech them down 
over a cake of soap before doing 
any dirty jobs about the house or 
outdoors. The bits of soap under 
your nails will keep them from be
ing scratched and prevent dirt from 
lodging there. Charlotte Manson, 
who is known to her many CBS ra- 
radio fans as “Stepmother,” says 
she finds a cut lemon an excellent 
means of bleaching and removing 
stains. And here is another simple 
means of keeping your hands soft 
and white even though you do your 
own housework — always have a 
bottle of hand lotion near the kit
chen sink, so that as soon as the 
dishes are washed and dried, you 
can restore the natural oils to your 
hands with a generous application 
of lotion.

Enlightened
New Minister: “How do you like 

my sermons?”
Spinister: “Splendid! I never 

knew what sin was till you came.”

BROOKLYN, N. Y. — The National Youth Committee of the L.D.S. has just issued a call 
to a nation-wide LDS Youth iConference to be held in Chicago Wednesday, July 22, 1942 at 
the Hotel Morrison. Meeting in a crucial time when the whole world is battling the issue 
between slavery and freedom the call states, “we and our organization must play an increasing-

• •

Announce Program of LDS

5Hy important part so that our 
contribution toward victory 
will be ever greater and will 
help to bring this crisis to a 
successful conclusion even fas
ter.”

Furthermore, as a practical way 
of attaining victory, the call goes 
on to state. “During this conven
tion and youth conference, we 
shall discuss ways and means for 
further activizing our entire mem
bership and Lithuanian Americans 
in general toward these noble 
ends.”

Youth branches from Maine to 
the Midwest will be represented at 
this conference. One delegate is 
permitted for every five members 
in the branch.

The complete text of the call to 
the Youth Conference states:
Dear Fellow Members:

This is our convention year. Each 
branch is planning to send its de
legation to the LDS Convention 
and National Youth Conference in 
Chicago during the week of July 
19th. There will be a sports pro
gram as well as business sessions 
and entertainment. Every LDSer 
will want to be present. Many are 
making plans to come to Chicago. 
Each branch is entitled to elect 
one delegate to the Youth Confe
rence for each five youth members 
in the branch.

Convention W eek, July 18-23
CHICAGO, III. — Complete program for the LDS National 

Youth Conference and General Convention of the LDS has just 
been announced. Being that many members and friends of the 
organization may be able to fit in their vacation times with the 
many events, we print the program as announced for the be
nefit of those who would like to make advance arrangements 
for their trip to Chicago:

SATURDAY, JULY 18th:
ALL DAY: Delegates Registration at Hotel Morrison, Chica

go, Illinois. Delegates will receive housing assignments here, 
either to stay at hotel or other housing. Softball Tourney at 
McKinley Park.

EVENING: Social-Dance for the early arrivals at Vilnis Hall, 
3116 South Halstcd Street, Chicago, Illinois.

SUNDAY, JULY 19th :
ALL DAY: Delegates Registration at Hotel Morrison, Chica

go, Illinois. Golf Tourney at Glen Eagles Country Club.

MONDAY, JULY 20th:
10:00 A. M. — 12:00 NOON: Opening session of LDS Gene

ral Convention. At Lithuanian Auditorium, 3133 So. Halsted St.
1:00 P. M. — 4:30 P. M.: General Convention Session. Lith

uanian Auditorium.
EVENING: Lambda Delta Sigma Sorority Dinner.

TUESDAY, JULY 21st:
10:00 A. M. — 12:00 NOON: LDS General Convention Ses

sion. Lithuanian Auditorium.
1:00 P. M. — 5:00 P. M.: LDS General Convention Session. 

Lithuanian Auditorium.
4:00 P. M.: Report of LDS National Youth Committee Sec

retary. All Youth Conference Delegates to attend. Lithuanian 
Auditorium.

WEDNESDAY,!JULY 22nd:
9:30 A. M. — 12T30 NOON: LDS National Youth Confer

ence. Hotel Morrison.
1:00 P. M. — 5:00 P. M.: LDS National Youth Conference. 

Hotel Morrison.
EVENING: Convention Banquet and awards. Lithuanian 

Auditorium.

THURSDAY, JULY 23rd:
10:00 A. M. — 12:00 NOON: LDS General Convention Ses

sion. Lithuanian Auditorium.
1:00 P. M. — 5:00 P. M.: Final Session, LDS General Con

vention. Lithuanian Auditorium.
EVENING: LDS Convention

Helen, Kay to Wed
The engagement of Helen Baltru

šaitis of Richmond Hill to Keistu
tis Michelson of Brooklyn has just 
been announced by the bride-elect’s 
parents.

Helen is quite well known for 
her activities in the Brooklyn Aido 
Chorus, LDS Builders and the LDS 
Metro Council. She is a graduate 
of John Adams High School and is 
attending the City College of New 
York.

Keistutis Michelson, Chairman of 
the LDS National Youth Commit
tee, won the first scholarship of
fered by the Association of Lith
uanian Workers. He is an alumnus 
of CCNY, where he was elected to 
the Phi Beta Kappa, and Colum
bia Law School. At present he is 
employed by a Wall Street firm.

Yes, They De
“Every time I pass your house I 

see you sitting in thq window.”
“Well, someone has to look out 

for the family.”

Young Lith-Americans Invited to Submit 
Manuscripts to the Lithuanian 

Art League s Three Act Play Contest
Feeling that ohe of the richest stores of dramatic material 

may go untapped if Lithuanian and American writers and stu
dents are not encouraged, the LMS Central Committee has an
nounced a DRAMA CONTEST for full-length plays based on
Lithuanian American life.

$100.00, to be divided 
three prizes, has been

in0 
set

aside by the League. The contest 
will close May 1st, 1943.

There will be no restrictions on 
technique or content of plays. They 
may be in English or in Lithuanian. 
Each writer’s manuscript will be 
judged on its artistic merit and its 
ability to be performed on the 
Lithuanian American stage. Any 
aspect of Lithuanian American life 
may be chosen. The judges, to be 
announced, feel that each writer 
has the fullest possible freedom to 
express his experience with or in
terpretation of Lithuanian Americ
an life.

College students, amateur writers 
and journalists are invited to take

part in this contest. The League 
also extends an invitation to those 
choral teachers, LDS members, and 
other youth active in Lithuanian 
organizations to enter the contest 
— for often knowledge of- the sub
ject becomes the ability to write 
about the subject.

The League wants plays about 
Lithuanians, about the first im
migrants, about our choruses, their 
problems, about American children 
and Lithuanian parents — the field 
is unlimited and everyone has a 
chance.

Further information may be had 
by writing to the Secretary of the 
Lithuanian Fine Arts League, 427 
Lorimer Street, Brooklyn New 
York.

Lithuanian Prisoners in Nazi 
Concentration Camps Forced 
Into Slavery Under Fascists

This year, our convention meets 
in a crucial period for mankind. 
The whole free and civilized man
kind is engaged in a war to libe
rate the world from the fascist 
axis slavery and from the threat 
of fascism. We arc all in it, every 
member of our organization is play
ing his part in this global war, con
tributing his part toward victory 
for freedom, truth and for a better 
world.

In such a crucial time, we and 
our organization must play an in-
crcasingly important part so that 
our contribution toward victory 
will be ever greater and will help 
to bring this crisis to a successful 
conclusion even faster. That is our 
aim and during this convention and 
youth conference, we shall discuss 
ways and means for further acti
vizing our entire membership and 
Lithuanian Americans generally to
word these noble ends.

Our organization must grow and 
increase its activity in times like 
these and must prepare for further 
expansion in the immediate post
war period.

We urge your branch to elect de
legates to this important confe
rence to help make these plans. We 
urge you to submit your ideas and 
plans to the delegates to bring up 
for discussion and possible adop
tion.

Pirmyn to Sing at 
Baltic Picnic

The Carpatho-Russian Garden, 
where Joint Baltic Fcstical for 
Russian War Relief will be held on 
Sunday, June the 14th, is really a 
very fortunately located spot for a 
pleasant and enjoyable outing.

Featured on the program will be 
the Great Neck Pirmyn Chorus un
der the direction of George Kaza
kevich.

Right across Midland Ave. from 
it is the beautiful Tibbets Brook 
Park, with its big outdoor swim
ming pool within easy walking dist
ance.

From New York City it can be 
reached for two 5-cent fares. First, 
going by Lexington Ave.-White 
Plains Subway to 238th St. Sta
tion; then, on the North-East cor
ner, taking a bus that goes to Get
ty Square in Yonkers, and getting 
off within a block of where Yon
kers Ave. meets with Midland Ave. 
and runs into Cross Country Park-

by JONAS ŠIMKUS
(by wireless to Intercontinent News)

MOSCOW, U.S.S.R. — Recently I had the oportunity of talk
ing with two young Lithuanians who succeeded in escaping 
from fascist slavery and came across the lines to the Red Ar
my. The first of the two men was'Stepas Juška, born in 1916 
in Telšiai region of Plunge Volost in the village of Noriškiai. 
The second was Aleksas Ja-0
sionka born in 1917 in the 
town of Kedainia, a fitter who 
worked on a municipal sawmill.

They met for the first time in 
Vilnius in August, 1941, while on 
their way to Minsk to repair a 
railway. Juška was taken by the 
German soldiers in Plunge on the 
night of July 20 together with 
about 200 other Lithuanian work
ers. They were sent t» Vilnius un
der German guard where a whole 
army of men, mostly Lithuanians, 
we rd* gathered.

wounded were carried away in 
sleds in the direction of the woods 
and that was the last we saw of 
them.”

“But how were you able to es
cape from the clutches of the Ger
mans?” I asked. -

“We thought of running away 
last summer but we had no oppor
tunity to carry out our plan." Juš
ka answered, “We were too far 
away from the Soviet lines. In win- 
ter our Ihopes rose. Finally at the 
end of March Red Army units 
broke through the German lines in

INSURE YOUR HOME 
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“First we were told to repair te

lephone and telegraph lines.” re
lated Juška, “we put up poles but 
at night someone chopped them 
down again. Sometimes had to put. 
up poles in the same place several 
times. We Lithuanians received 
little bread and some thin soup 
but not regularly. We were forced 
to work from morning till night 
and sometimes the whole night 
through especially if some bridge 
had to be repaired.

“Afterwards we were so tired 
that sometimes I would put my 
arms around a beam and fall 
asleep, but a German would soon 
come along and wake me up with 
a kick.

the region of Bryansk. The Ger
mans were retreating leaving wea
pons and transport behind. Jasion- 
ka and I climbed into a trench. 
Those Lithuanian and Polish work
ers who didn’t flee with the Ger
mans and had no time to hide were 
shot by the Hitlerites. We hid in 
a trench until hearing Russian. We 
understood that Red Army troops 
had come. Then we climbed out of 
our hiding place and surrendered 
to Soviet soldiers.”

Shellan s Students 
In Joint Recital

BROOKLYN, N. Y. — The stu
dents of L. B. Shellan appeared in 
a joint recital held at the YWCA 
International Institute Sunday. 
This was the seventh annual reci
tal at which time the young stu
dents who have studied under Ša- 
linaite appear and show their pro
gress under her able teaching.

Those who took part in the pro
gram were:

Geraldine Wilson, piano. Eleanor 
Widlicki, piano. Frances Bovinas, 
voice and piano. Robert Siudzinski, 
piano. Sylvia Andres, voice and 
piano. Miriam Gottlies, piano. Al- 
gird Bacey, piano. Aldona Žilinskai
tė, piano and voice. Joan Massage, 
piano. Susan Kaza, voice. Aldona 
Klimaitė, voice. Anny Dowkont, 
piano. Patricia Siudzinski, Lillian 
Milchius.

Concert. Lith. Auditorium.

No Immediate Draft 
Of 18,19 yr. Boys

WASHINGTON.—President Roo
sevelt indicated that no steps would 
be taken to draft 18 and 19 year 
old men for military service for 
several months.

Asked about his conference with 
Maj. Gen. Hershey, Selective Ser
vice Director, the President said 
that no decision had been made 
about asking Congress to change 
the Selective Service Act which 
provides for registration of all men 
between 18 and 64 inclusive, but li
mits military service to those bet
ween 20 and 44 inclusive.

The 18 and 19 year old youths 
will register on June 30.

Now, Who?
We knew a guy who was so bash

ful that even his voice blushed.

Worth What?
The trouble is a lot of people 

think they are worth a lot of mo
ney just because they’ve got it.

way.
Thus, rain or shine, everyone at

tending the Joint Baltic Festival 
on June 14 will have a pleasant 
American “good time,” and will at 
the same time help the war against 
hateful Nazi-Fascist Axis by the 
fact that the Festival is run for the 
benefit of Russian War Relief.

Annual Picnic of 
Freedom Chorus

MONTELLO, Mass. — The 
Freedom Chorus is holding its an
nual picnic June 13 and 14 at the 
Lithuanian National Park. There 
will be dancing to Stephens’ Or
chestra and all the refreshments 
that make a picnic what it is will 
be served.

Sunday will be the big day for 
many choral groups who will sing 
at that time. The picnic grounds 
are a cool, inviting place to spend 
the day.
Everyone will have a chance to 
win from $2.00 to $10.00. Chances 
for a cake, baked by one of the 
best cooks in the chorus, Mrs. Pet- 
rukaitis, will also be sold. Be see
ing you at the picnic. —Dana.

“While we worked German sol
diers with automatic rifles guarded 
us. If someone sat down to get a 
moment’s rest the German would 
loosen his automatic rifle and 
shout “Los, Los, Litauischi Schwei- 
ne!” (Come on, come on, Lithuanian 
swine!)

..Naturally we received no mo
ney for our work. Vladas Bluiskis 
from Alytus region and Stringaitis 
from Šiauliai region worked next 
to me.”

Aleksas Jasionka took up the 
story. The Germans beat them and 
wanted to shoot them when they 
were unable to lift a beam and 
threw it aside and sat down to 
rest for a second. After beatings 
they were forced to go on work
ing.

“In winter and summer,” conti
nues Juška, “we, like the Russian 
prisoners, had to sleep out in the 
open because all the houses and 
dugouts we built were occupied by. 
the Germans. We were given no 
warm clothes and no clean under
wear and were not able to take a 
bath. We were told to cover our
selves with sacks in which we car
ried dirt. At night we slept a hun
dred together trying to warm each 
other.

One evening a shell hit a group 
of workers killing seventeen of 
them, among whom were ten Lith
uanians. The Germans ordered us 
to bury them in one big hole. The

Peter Gustaitis, Jr. 
Becomes an M. D.

BROOKLYN, N. Y. — Peter Gu
staitis Jr. this week completed his 
studies at the New York Medical 
College and was granted his M. D. 
degree. At the same time he be
came a First Lieutenant in the U. 
S. Army. Before being called for 
service in the armed forces Dr. Gu
staitis will spend a few days with 
his parents in Brooklyn, resting af
ter the arduous preparations for 
graduation.
Pete/ Gustaitis, one of the leading 

intellectual youth among Lith
uanian Americans, is a graduate of 
Columbia College where he also 
studied Lithuanian on a scholarship 
granted by Moterų Vienybės Drau
gija. Peter was also a recipient of 
the $100 scholarship granted by the 
Association of Lithuanian Workers 
(LDS) to needy students.

For a long time Peter was act
ive in the activities of the LDS 
Metro Council and its mimeograph
ed organ, “The Shout.” He was al
so on the the editorial board of 
the “Voice” journal.

With doctors being in great de
mand by the armed froces Peter 
Gustaitis will soon be able to be 
doing his share for victory.
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TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE
PRANEŠIMAI 

Iš KITUR
WORCESTER, MASS.

Birželio (June) 14 d. įvyksta Pa
žangių Lietuvių Tarybos Piknikas 
Olympia Parke, čia kalbės d. J. M. 
Karsonas iš Lowell, Mass, apie da
bartinį karą ir Lietuvą, ir lietuvius. 
Kadangi ta diena yra vėliavų die
na, tai Olympia Parke bus iškelta 
graži Amerikos vėliava ant naujo 
gražaus' vėliavos pastato su gra
žiom iškilmėm. Čia dainuos ir Aido 
Choras. Visi dalyvaukite. Pelnas 
bus dėl Pažangių Lietuvių Tarybos 
Radio. — Komisija. (136-138)

vių Kliubo salėjo, 325 E. Market 
St. Kviečiamo dalyvauti, nos tą pa
čią dieną įvyks ir kuopos parengi
mas, toj pačioj vietoj. — O. Zda
nienė, sekr. (136-138)

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

TALKININKAI NUSKANDINO 
IKI DEVYNIŲ JAPONIJOS 

SUBMARINŲ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Australija, birž. 11. — Jungtinių Tautų štabas šian
dien išleido tokį pranešima:

Rabaul. — Talkininkų orlaiviai atakavo čionaitinę 
japonų lėktuvų stovykla, mėtydami bombas ant pasta
tų ir išblaškydami priešų lėktuvus. Pastebėta, kad tal
kininkų lakūnai tiesiog pataikė bomba į grupę trijų 
bombinių lėktuvų. Visa virtinė bombų sprogo srityje 
svarbiausių stovyklos triobėsių, tarp didelio skaičiaus 
priešų lėktuvų. Astuoni japonų kovos lėktuvai mėgino 
užkirst kelią talkininkų lakūnams, bet nepavyko prie
šams.

MŪŠIAI tTeŠ~CHARKOVU ;
VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI
TRIJUOSE FRONTUOSE

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

birželio 12 d., Lietuvių Salėje, 7:30 
v. v. Nariai prašomi dalyvauti, de
legatai išduos raportą iš atsibuvu
sios LLD 12 Apskr. konferencijos, 
Wilkes-Barre, Pa. Taipgi prašome 
atsivesti naujų narių prirašyti. —J. 
K. Navalinskienė, prot. sckr.

(135-137)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. birželio, 10 vai. 
ryto, Miner’s Hall. Prašom visų na
rių dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių dalykų ap
tart, taipgi atsiveskite ir naujų na
rių, nes su šiuo susirinkimu pasi
baigia mūsų vajus. — S. Kuzmic
kas, Sckr. (136-138)

NASHUA, N. H.
ALDLD 42 kp. ir LDS 128 kp. 

pirmas bendras piknikas įvyks sek
madienį, birželio 14 d. Visiems ge
rai žinomoj vietoj, Dunk Stable 
Rd., Sokolo ūkėje. Pradžia 12 vai. 
dieną. Gros gera orkestrą, bus 
skanių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti. — Rengėjai.

(136-138)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 11. — Vidunaktinis Sovietų praneši

mas sakė:
Birželio 10 d. mūšiai buvo tęsiami Sevastopolio fron

te.
Tą pačią dieną Charkovo fronte įvyko mūšis prieš 

vokiečių fašistų kariuomenę, kuri ten pradėjo ofensy-

PHILADELPHIA, PA.
Phila. Didžiuliai Kliubai ir kitos 

organizacijos rengia pikniką, nau
dai Raud. Kryžiaus, kuris įvyks 
birželio 14 d. Mikolaičio Sodne. Bus 
graži programa, skanių užkandžių 
ir šalto alučio. Gros gera orkestrą 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Širdingai užprašome vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius, suaugusius ir 
jaunus dalyvauti šiame piknike. 
Važiuokite iki City Line, o nuo ten 
būsite nuvešti su taxi, kur dabar 
randasi prie City Line, nuveža ir 
parveža be jokių keblumų. — J. S. 
Rainys.

(136-138)

VQ-
Maskva, birž. 10. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė sekamą pranešimą:
Sevastopolio fronte dienos laiku sovietinė kariuo

menė ugnim iš kanuolių išvaikė pulką vokiečių pėsti
ninkų ir daugelį jų užmušė.

Oro kautynėse ir ugnim iš priešlėktuvinių kanuolių 
vakar, pagal dar nepilnus skaitmenis, buvo nušauta že
myn 16 priešų orlaivių ir sužeista 10.

Sovietų daliniai Leningrado fronte užėmė tris apgy
ventas vietas, pagrobė kiekį kanuolių ir amunicijos, 
užgrobė radijo stotį .ir nelaisvėn paėmė apie 150 vo
kiečių. Priešai prarado virš 600 saviškių, užmuštų.

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. ruošia pavasarinį va

karėlį ir vakarienę. Pradžia 6 vai. 
vakaro. Vakarienė bus duodama 7 
v. v. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkes dalyvauti. Bus gerų valgių 
ir gerų gėrimų, taipgi gori muzi
kantai. Dalyvaudami, paremsite 
kuopą finansiniai ir tuo pačiu sy
kiu pasilinksminsite. Įvyks birželio 
14 d. —■ Kviečia Komitetas.

(136-138)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimo permainy

ta valanda. Susirinkimas įvyks bir
želio 14 d., 10 vai. ryto. Progresy-

Swamscott, Mass. —Pulki
ninkas Chesser sako, kad 
jau yra imami į Amerikos 
armiją vyrai turintieji tik 
po du apatinius dantis.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio) 

without victory” (taika be 
pergalės)!

Tai, žinoma, Hitlerio propa
gandos biuro padiktuotas 
obalsis.

Šituos faktus paskelbė 
“Daily WorkJris.” Jis atkrei
pė vyriausybės dėmesį į hitle
rininkų slaptą susirinkimą, ku- 

> riame nauja organizacija bū- 
U sianti sukurta. Ar valdžia leis 
! tiems neprieteliams susiorga- 
' vizuoti ir rausti šios šalies 

’^pamatus, tai parodys trumpa 
ateitis.

^Kooperuokite su mumis, o 
mes jums gražiai patarnausi
me.

Aš kalbu į mūsų pranešė
jus apie parengimus. Norite, 
kad jūsų piknikas, ar koncer
tas, ar masinis susirinkimas 
būtų pagarsintas laikraštyje, 
bet parašote per vėlai.

Pavyzdžiui, gauname prane
šimą trečiadienio ryte, kuris 
norima matyti ketvirtadienio 
“Laisvėje.” Mes nebegalime 
suspėti. Mes pykstame ant 
jūsų, o jūs pykstate ant mūsų 
ir nieko gero iš to neišeina.

Rašant korespondenciją su 
su pranešimu apie parengimą 
reikia turėti mintyje savo ko
loniją, kaip toli ji yra nuo 
Brooklyno. Juo toliau, tuo 
anksčiau reikia pranešti.

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14 d. birželio, 10 
vai. ryto. Pas dd. Latožus, 1035 Ca- 
niff St. Nariai kviečiami dalyvauti, 
nes turime svarbių reikalų aptari
mui. Gavome naujas knygas, drau
gai turėsite pasiimti. Taipgi yra 2 
svarbūs laiškai. Nepamirškite daly
vauti. ■—■ A. Dapšis, sckr.

(136-138)

MONTELLO, MASS.
Liuosybes Choras rengia didelį 

pikniką, birželio 13-14 dd., Tautiš
kam Parke. Sekmadineį bus graži 
programa iš dainų ir muzikos. Bus 
proga laimėti tris pinigines dova
nas — pirma <$10.00; antra $3.00 ir 
trečia $2.00. Jūs suprantate iš šių 
kelių žodžių, kad apsimoka 'daly
vauti šiame piknike, kuriamo daly
vaus keli chorai, grupė šokikų ir 
visokių muzikantų. Nepamirškite 
dalyvauti. — 'Vienas iš visų.

(136-138)

nyčių, unijų ir darbuotojų už 
greitą laimėjimą karo ir su
naikinimą fašistinės traicės su 
jų prilypais.

Programoj dalyvaus žymiau
si pasauliniai asmenys, kaip 
tai: Chinijos ambasadorius 
Dr. II u Shih, Filipinų prezi
dentas Manuel Quezon, Ce
cho Slavų Massaryk ir atstovai 
kitų tautų. Taipgi žymiausi 
operos, judamųjų paveikslų ir 
radijo artistai, kaip tai: Law
rence Tibett, Melvyn Doug
las, Lanny Ross, Dagmarova 
ir daug kitų.

Lietuviai kviečiami pasinau
doti šia proga ir skaitlingai 
dalyvauti šiame solidarumo 
parengime.

S. Zavis, Komiteto Narys.

So. Boston, Mass.

Boston, Mass.
Svarbus Pranešimas

Sekmadienį, birželio 14 die
ną, 3:30 vai. po pietų, Bostono 
didžiausioj svetainėj, Boston 
Garden, kur telpa apie 20,000 
žmonių, įvyks milžiniškas ma
sinis susirinkimas, su pirmaei
le muzikale programa, vado
vybėje Suvienytų Tautų Komi
teto, naudai gelbėjimo nuo 
karo nukentėjusių priešfašis- 
tinių tautų žmonių, svarbiau
sia: Britanijos, Sovietų Sąjun
gos ir Chinijos.

šis parengimas yra remia
mas vadovaujančių Massachu
setts valstijos politinių ir fi
lantropiškų ratelių, taipgi baž-

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir.DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Tėvų Bankietas Žinyčioje
Draugai ir draugės, mes 

kviečiame jus visus ateiti į 
Tėvų Bankietą, kuris įvyks 
sekmadienį, birželio 14 d., 7 
valandą vakare, 2 Atlantic St., 
So. Boston, Mass., žinyčios 
Svetainėje.

Visi svečiai bus vaišinami 
gera vakariene iš visokių ska
nių valgių. Gi po vakarienei 
visi turės progos išklausyti ge
ros muzikos ir dainų progra
mos. Harmonijos Grupė po va
dovyste Helen Žukauskaitės, 
išpildys daug gražių dainų, 
kuriomis jūs būsite labai su
žavėti. Prie to, dar ir žiny
čios jaunuoliai dainuos dar 
lietuviams negirdėtas dainas 
bei giesmes. Taipgi bus pasa
kyta viena labai svarbi pra
kalba, atitinkanti tėvams, ku
rių sūnūs ir dukterys tarnau-

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVcrgrecn 8-7179

ja J. V. kariuomenėje, ir ko
voja už demokratiją prieš ne
žmonišką fašizmą.

Kaip matote, jūs tikrai pa
mylėsite Tėvų Bankietą.

Šis bankietas yra ruošiamas 
Lietuvių Metodistų pastango
mis, ir įžanga bus tik vienas

doleris, kad padengus išlai
das valgių,.

Kviečiu jus visus dalyvauti 
šioje garbingoje pramogoje.

Jūsų,
B. F. Kubilius,
Ministeris Lietuvių
Metodistų žinyčios.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveltcrio stoties.

Kiekvieną sub atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9508

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)
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Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 
gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N.
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GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.
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<l> Į Vakacijų kainos: suauguslem $14 j savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 į savaitę.
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Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono į

Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite: <j>
Catskill 885-F4 |

Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti. i<|>

►—r S-

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
a---------------------------------- ------------------ ---------------—m

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.
ra---------------------------------- —-------------------------------- ra

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais KreipkitSss

59 Dyer Street Montello, Mass,
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.

CHARLES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujcr Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiame į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

•
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKĘS
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERALHOME
84-02 JAMAICA AVE.

• Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
TeL Virginia 7-4499

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

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

Tru-Ember Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonas EVergreen 7-1661

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
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Visų Užkvietimas į 
"New York City

At War” Paradą

Pažadėjo Gausią Paramą 
Sovietų Kovotojams

šeštadienį, birželio 13 dieną, New Yorkas turės militarį ir 
civilinių žmonių masinį paradą. Tatai daroma peržvalgai mū
sų jėgų kovoj prieš hitlerizmą ir jo talkininkus ir geresniam 
prisirengimui apginti mūsų laisves ir kraštą. Šis paradas tęsis 
apie 10 valandų ir turės bent du milijonus dalyvių su tėmy- 
tojais.

Į šį paradą užkviesti dalyvauti ir lietuviai. Pažangių orga
nizacijų valdybos ir nariai laikė susirinkimą birželio 3 dieną, 
nutarė dalyvauti ir mus išrinko į komitetą. Mes energingai dir
bame bendrai su majoro LaGuardia komitetu, kad lietuviai 
tinkamai pasirodytų. Mūsų sena tėvynė — Lietuva pavergta 
nacių ir kraujuose paplukdyta! Mūsų naujai tėvynei — Ame
rikai priešai sudarė pavojų ir turime ne vien apsiginti, bet 
hitlerizmą ir jo sėbrus kartą ant visados sunaikinti! Mes pa
sitikime, kad jūs iš savo pusės padėsite jį padaryti sėkmin
gu ir dalyvausite parade, į kurį užkviečiame jus, Laisvės skai
tytojau, ir per jus jūsų pažįstamus.

Paradas turės sekamas divizijas:
1. Prologas. Paradą atidarys majoras LaGuardia ir seks la

bai įspūdingi flotai. čia bus, 
kariaujančių prieš hitlerizmą. 
didysis flotas, kuris atstovaus 
dalimi Sovietų Sąjungos.

Mes, lietuviai, žygiuosime

apart kitų, ir flotai visų šalių 
Jų tarpe — Sovietų Sąjungos 
ir Tarybinę Lietuvą, kuri yra

šešiolikos stambiausių na- 
cionalių grupių Jungtinėse 
Valstijose atstovai bei veikė
jai, sukviesti į bendrą nacio- 
nalių grupių konferenciją-ban- 
kietą viešbutyje Biltmore, bir
želio 4-tą, pasižadėjo sukelti 
stambias sumas pinigų Sovie
tų Sąjungos kovotojų paramai.

Konferencija entuziastiškai 
sveikino leitenanto gubernato
riaus Charles E. Poletti, italų 
kilmės amerikiečio išsireiški
mą, kad “organizacijos, kaip 
Russian War Relief, lošia svar
bią rolę Amerikos kovoje.” 
Buvo ir kiti žymūs kalbėtojai.

Konferencija buvo sušaukta 
nacionalini ir tarptautiniai 
garsių sveturgimių ir sveturgi- 
mių kilmės amerikiečių, su žy
miu jugoslavų smuikininku 
Zlatko Balokovic priešakyje. 
Komiteto nariuose yra Jan

Masaryk, užrubežiuos esan
čios čechoslavų valdžios minis- 
teris; Jan Kiepura, lenkas 
operos ir judžių, žvaigždė; 
prof. Paul R. Radosavljevich, 
Johannes Steel ir kiti.

Bankiete, armėnų komitetas 
pasižadėjo sukelti $25,000 So
vietų Sąjungos karo pagalbai. 
Rusų komitetas pažadėjo su
kelt $30,000. Jis jau pirmiau 
sukėlęs $125,000. Po mažes
nes sumas pasižadėjo sukelti 
suomiai, jugoslavai, cechai, 
vengrai, bulgarai ir kitos gru
pės.

Lietuviai, kurio jau yra su
kėlę apie $12,000, per Dr. J. 
J. Kaškiaučių, Lietuvių Komi
teto Sovietų Sąjungai Gelbėti 
pirmininką, pasižadėjo iki bir
želio 22-ros sukelti dar $2,000 
ir ją atnešti į Madison Square 
Gardelio mitingą. Rep.

Sovietų Sąjungos floto sekci
joj išvien su latviais, estais, rusais, baltrusiais, ukrainais, ar
mėnais ir kitais. Prašome dalyvauti. Čia reikia apie 80 žmo
nių — vyrų ir moterų. Lietuvių apsirengimas: tamsios kelnės 
ir sijonai, balti marškiniai ir bliuzės, be švarkų. Mėlynus kak
laraiščius, kepures ir kitką gausite parado vietoj.

Ši sekcija susirenka 9:15 vai. ryto, ant Prince St., West of 
Broadway, New Yorke. Privažiuojama Broadway traukiniais 
ir išlipama ant Prince stoties.

2. Antra divizija bus “I Am An American,” kurioj lietu
viai turės 96 žmones.

ši sekcija renkasi ant Spring St., E. ir W. of Broadway, 
New Yorke. Privažiavimas tas patsai. Taip pat 9 vai. ryto.

Paradas bus 5th Avė. aukštyn iki 85th St. Maršuosime 
paskui galingą beną, po 16-ką žmonių eilėj, Amerikos armi
jos globoj ir su jos pagalba.

3. Trečią diviziją parado sudarys mūsų ginkluotos jėgos, 
kaip tai, jūrininkai, pėstininkai, kanuolių, tankų ir kitokį sky
riai. Šis militarinis paradas bus labai įspūdingas. Mes jau bū
sime nužygiavę j vietą ir galėsime jį sėkmingai stebėti.

4. Paradas užsibaigs “Finalu—Pabaiga”, kuris prasidės 
7:15 vai. vakare. Šiam skyriui lietuviai susirinks ant E. 32nd 
St., netoli Lexington Ave.

Parado užbaigoj dalyvaus vėl visos gražiausios jėgos, 
apart armijos, virš 300 flotų. Jų tarpe dalyvaus ir Sovietų Są
jungos flotas. Paskui jį žygiuos jos išeiviai žmonės.

Į užbaigą norima turėti kuodaugiausiai žmonių apsirengu
sių tautiškais drabužiais. Ukrainai, rusai, armėnai, latviai, 
estai bus apsirengę savo tautiškais drabužiais, ypatingai mo
terys ir merginos. Lietuviai turime taip pat turėti kuodaugiau
siai moterų ir merginų apsirengusių tautiškais drabužiais, 
noma, čia galės parade dalyvauti ir 
drabužiais.

Tokia tai parado programa. Tatai 
iki vėlumos. Visi sekmadienį galėsite
me jus būtinai atvykti ryte 9 valandą ant Prince St., W. of 
Broadway, o ten mūsų komitetas aprūpins jus viskuomi.

Brooklyno lietuviai, kuriems paranku, būkite Laisvės sve
tainėje ne vėliau 8:30 vai. ryto, tai kartu nuvyksite.

Kurie galėsite dalyvauti tik užbaigoj, tai pribūkite 
vai. vakare ant East 32nd St., netoli Lexington.

Širdingai Kviečia Lietuvių Komitetas:
Jonas Ormanas,
D. M. Šolomskas,
R. Mizara,
K. Petrikienė,
V. Bovinas,
P. Grabauskas.

Maspetho Draugijos 
Turės Išvažiavimą

Maspethiečių lietuvių LDS 
kuopa, sykiu su rusais ir len
kais, turės draugišką išvažia
vimą Alley Pond Parke šį sek
madienį, birželio 14-tą. Bus 
valgių ir gėrimų. Rengiamas 
Sovietų Sąjungos kovotojų pa
ramai. Kviečia visus atsilanky
ti, draugiškai pasilinksminti ir 
sykiu paremti svarbų tikslą.

K.

Prašome įsigyti Bilie 
tus iš Anksto

B.

Lankėsi Laisvėje

ži-
apsirengę amerikiniais

įvyks šeštadienį, tęsis 
pasilsėti. Todėl prašo-

Laisviečius, taipgi LDS Cent
rą atlankė Johnnie Mazan iš 
Clevelando, gerai žinomo LDS 
veikėjo, buvusio ir vėl išrink
to pirmuoju LDS vice-prezi- 
dentu K. Mažansko sūnus. Jis 
svečiuojasi pas tetą K. Sukoc- 
kienę ir pusseserę Malviną, 
Williamsburge.

Mums pasiskundus sunku
mais pasiekti LDS Seimą, Chi- 
cagoje, jaunasis Mažanskas 
sako, kad jiems su nuvažiavi
mu sunkumų nesą, jų mašinos 
galinčios dar gerai važiuoti, 
bet išlikti iš darbo, sakė jis, ir 
jiems būtų problema. Jis pats 
ir daugelis kitų dirba visas 7 
dienas savaitėje.

Bendro 4 tautų —• lietuvių, 
latvių, estų ir suomių — pik
niko bilietai gaunami Laisvės 
raštinėj. Kaina 45c.

Bilietus prašome įsigyti iš 
anksto. Visos dalyvaujančios 
tautos yra pasiskyrusios išpar
duoti tam tikrą kiekį iš anks
to, kad užtikrinti pikniko sėk
mingumą ir gerą paramą So
vietų Sąjungos kovotojams, 
kuriam tikslui šis piknikas 
rengiamas. Sulig iš anksto 
parduotų bilietų bus spren
džiama mūsų pasidarbavimas.

Piknikas įvyksta jau šį sek
madienį, birželio 14-tą, Car- 
patho-Russian Gardene, 556 
Yonkers Ave., Yonkers, N. Y. 
Miesto traukiniais ir busu pri
važiuojama iki pat vartų.

Komisija.

P. Lorillanl Kompanija, įstrigta 17€>0 
tabakų sutuisjtojai nuo George Washington’o laikų

m. — puikių

SKAITYK-VIENAS!
.„nnčiame 365 

Mes S V prisidėjusias 
J^naAukLnybcH... 
Kas tai X 
pridėta ir P™ Old 
Golds!

Kas tai 
tapo pridėt

’ *Tai Latakia! (La-ta-ky’-a) bran
gus, kvapus Rytinio Viduržemio 
tabakas. Pridėtas kaip “priesko
nis” prie Naujųjų Old Gold sudė
ties, tatai sukuria naują, malonų 
cigarcto skonį.

Vincent Podbelskis, 53 m. 
amžiaus, gyvenęs 220 McGee 
St., Floral Park, N. Y., mirė 
trečiadienį, birželio 10 d., 
Nassau ligoninėj, Mineola, L. 
I. Laidotuvės įvyks šeštadienį, 

Road ka- 
I. Kūnas

birželio 13 d., Moly 
pinėse, Westbury, L. 
pašarvotas namuose.

šia žinią pranešė 
vos laidotuvių biuro ofisas.

Progresyviai kepėjai laimė
jo didžiumą Lokalo 579 rin
kimuose pereitą savaitę.

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Telephone
STagg 2-5043

NOTARY 
PUBLIC

7:00

Prašome Sugrąžinti
Gegužės mėnesį, LDS 1 kuo

pos susirinkime, buvo išdalin
ta trys kolektos baksiukai 
(Russian War Relief) ir nebu
vo paimtos pavardės tų asme
nų, kuriems duota baksiukai. 
Prašome tų, asmenų, jeigu su-

kolektavo bent kiek pinigų, 
sugTąžinti tuos baksiukus L. 
Kavaliauskaitei, 46 Ten Eyck 
St. Ilgai nelaukite, nes reikia 
tuoj sugrąžinti.

Idlewild Parke statomoji 
nauja orlaivių stotis būsianti 
atiduota federalei valdžiai 
tuojau po užbaigimo statybos.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas..

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

Lankosi Brookiyne
šiomis dienomis pas Šimai

čio siuvyklos darbininkus apsi
lankė kareivis John Franko- 
nis. Jonas yra labai linksmas, 
kad parvažiavęs namon rado 
šeimyną paaugusią viena duk
rele, kuri gimė jam būnant iš
važiavusiam tarnybon.

Jonas Frankonis apsistojęs 
193 Norman Ave, Brookiyne, 
bet tuojau grįš tarnystei, kur 
jį galima susisiekti šiuo ant
rašu: Pvt. John Frankonis, Co. 
B. 76 Armd Medical B’n., A. 
P. O., Camp Chaffee, Arkan
sas.
• Linkiu Jonui geros kloties 
ginti savo šalį ir sveikam su
grįžti. U. B.

REIKALAVIMAI
REIKALAVIMAI.

Reikalinga moterų patyrusių dir
bėjų prie siuvamų mašinij (Operat
ors on Singer Sewing Machines). 
Darbas nuolatinis, alga gera, karo 
darbas. Kreipkitės pas: I. Spiewak 
& Sons, 3939 Hudson Blvd., tarpe 
14 ir 15 gatvių, North Bergen, N. J.

(136-138)

<!>

-m ■■ ............ .. ......................... ..............................

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-68G8

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

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 STREET BROOKLYN, N. Y.

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik- 
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 

daugybes kitųžiedus, lakietukus, branzalietus ir 
daiktų.

Norinti Įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

50 metų. Aš esu vie- 
nera, man reikalin- 

Jeigu jai patiks, tai 
gaspadinė visam atn-

K

►/u m

PAJIEŠKOJIMAl
Pajieškau gaspadinės, be vaikų, 

amžius — nuo 
nas, šeimynos 
ga gaspadinė. 
galės pasilikti
žiui. Vieta maža, ne mieste. Dėl 
daugiau informacijų kreipkitės pas: 
K. Rosh, P. O. Box 334, (Elmora) 
Bekerton, Pa. (135-137)

V. KAZLAUSKAS
S5-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

Pajieškau pusininko prie aludės, 
(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
į. kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, 
kreiptų teisingas vyras, su pinigais.

Mr. J. Betaut, 558 — 9th Avė., 
New York City, N. Y. (136-138)

kad atsi-

<♦>

<♦>

<t>

BROOKLYN, N. Y
Džiuleriai yra grasiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

i

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givuds
Geriausias Alus BrookiyneŠtai 

“Presas•

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8098

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaniinuoja
AKIS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su 
mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8842. BROOKLYN, N. Y.

'Pritaiko
AKINIUS ROBERT LIPTON

701 GRAND ST.,
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