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KRISLAI
Fašistas (Idijotas) 

Vonsiackis.
Ar Jį Tysliava Dabar 

Pasveikins?
Prilipo Oželis Liepto

Galelį . . .
Puola Katalikų Laikraštį.
Bet Prunskis Privalo Būti 

Atsargus! . . .
Rašo R. MIZARA

Darbo žmonių
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Tai rusas fašistas Vonsiac- 
s nusmerktas penkeriems 

metams kalėti ir $5,000 pini
ginę pabaudą u ž s i mokėti. 
Vonsiackis prisipažino kaltu. 
Be to, jis sakėsi esąs pakvai
šęs. Jo advokatas irgi teigė, 
kad Vonsiackis yra idijotas. 
Girdi, jis sirgo didumo manija.

Ar jis yra idijotas, mes tik
rai negalime pasakyti, vieną 
žinome, kad Vonsiackis yra 
bjaurus sadistas ir fašistas.

Pažįstu vieną lietuvį šala-
putrj (Tysliavą), kuris lankė
si pas Vonsiackį ir kai jis ten 
nuėjo, tai buvo pasitiktas fa
šistišku saliutavimu.

Kadaise fašistas Tysliava 
didžiavosi:

“. . . dešimties milijonų do
lerių vertės dvare mane pasi
tiko A. A. Vonsiackis ir jo 
stabo nariai su fašistiškai pa
keltomis rankomis.” (“Vien.” 
iš 1937 m., liepos 27 d.)

Šitaip “Vienybės” redakto
rius buvo pasitiktas Japonijos 
ir Vokietijos fašistų agento, 
sadisto!

Turime atsiminti, kad Von- 
siackio tėvas buvo žandarų 
viršininku Lietuvoje, Marijam
polės apskrityj. Jis ten krito 
nilo revoliucionierių smūgio. 
Na, ir šis Lietuvos liaudies 
mėsinėtojo sūnus “garbingai” 
pasitiko Tysliavą, fašistiškai 
saliutuodamas.!

Kas ten buvo toliau, Tyslia
va, aišku, nepasakė.

Jis tik parašė tą, būk Japo
nijos ir Vokietijos fašistų 
agentas Vonsiackis esąs:

“autoritetingas vadas . . . 
vieningumo simbolis kovoj č su 
bolševikais, Š e imininkaujan- 
čiais Rusijoj . . . jauna ir ener
ginga asmenybė . . .” (“Vien.” 
iš 1937 m., birželio 5 d.)

Kada mes nuolat kartojo
me, sakydami, jog Juozas Tys
liava yra fašistas, tai jis, rai
tydamasis ir koliodamasis, sa
kydavo : “ne, aš esu demokra
tas!...”

Bet dabar jis to padaryti 
jau nebegalės: prilipo oželis

seka-

Com-

O dabar paskaitykite 
mą:

“Jei laikraštis ‘The 
monweal’ ketina ir toliau taip
aukštinti ‘maskvos viešpačius’ 
ir girti jų ‘grobimo politiką’, 
kaip kad padarė savo laidoje 
birželio 12 d., tai jam bus 
verta permainyti savo vardą ir 
pasivadinti ‘The Communist
weal’.” (“Draugas” iš š. m. 
birželio 22 d.)

Iš katros bažnyčios šitie var
pai pradėjo gausti? Kas čia 
pasidarė? Kodėl katalikiškas 
laikraštis pradėjo šitaip rašy
ti apie kitą katalikišką laik
raštį ?

Todėl, kad “The Common
weal’, pasauliškių katalikų lei
džiamas savaitraštis, mano, 
jog Lietuvos pasilikimas Tary
bų Sąjungoje nebūtų blogas 
dalykas. Apie tai savu laiku 
mes rašėme “Laisvėje.”

Matote, jei tu triūbysi vie
non triūbon su iš Berlyno at
vykusiu J. Prunskiu, tai tu bū
si ir geras katalikas ir geras 
patrijotas. Bet jei tik tu nepri
tarsi naciams, nepritarsi hitle
rininkams, atsisakysi nuo jų 
propagandos ir pasakysi tiesos 
žodį, tai Prunskis tave ap- 

. šauks “komunistu,” “Maskvos 
agentu,” “burlioku” ir dar ki
tokiu.

Man atrodo, kad, jei kunigo 
Prunskio laikraštis šitap štur
muos padoresnius katalikų 
laikraščius, tai jam gali atsa- 
komingos įstaigos “pakirpti 
suknes”!

KONGRESMANAI SKIRIA 
42 BILIŪNUS ARMIJAI, 

OFENSYVOS KARUI

Tarybų Lietuvos Prezidentas 
Paleckis Sveikina Sovietų 

Sutartį su Anglija

SEVASTOPOLIO GYNĖJAI 
ATMUŠĖ NAUJUS NACIŲ 

ŠTURMAVIMUS
“Daroma Viskas, kad Priešai Pajustų Galybę Amerikos 

Ofensyvos Veiksmų,” Sako Generalis Štabas

ar-

Jal
tos

Washington. — Jungti
nių Valstijų kongreso at
stovų rūmas birž. 23 d. 
vienbalsiai nutarė paskirt 
$42,820,003,067 (beveik 43 
bilionus) armijos reikalam, 
kad ši šalis galėtų turėt 
geriausiai įrengtą ir galin
giausią armiją pasaulyje. 
Neabejojama, kad senatas 
užgirs šią sumą pinigų 
mijai.

Vien tik armijos oro 
vynui yra skiriama iš
sumos daugiau, kaip 11 bi- 
lionų dolerių, už kuriuos, 
tarp kitko, bus pastatyta 
23 tūkstančiai 550 naujų 
karinių orlaivių. Kada šie 
orlaiviai bus pristatyti, tai 
1943 metais Amerika turės 
jau 125 tūkstančius karo 
orlaivių, pagal prez. Roose- 
velto programą, kurią jis 
paskelbė šiemet sausio 6 d.

Tada prezidentas reikala
vo 60 tūkstančių naujų or
laivių 1942 metams ir šis

Katalikų Kunigas Davė 
$50 Rusam Paremti
YONKERS, N. Y.—Kle

bonas čionaitinės šv. Kazi
miero bažnyčios, pralotas 
Joseph C. Dworzak, minė
damas 50 metų sukaktį nuo 
savo įšventinimo į kunigus, 
davė 50 dolerių Russian 
War Relief (karinės pagal
bos) fondui.

Tą dovaną kun. Dworzak 
nunešė pašto viršininkui 
Williamui Cronon’ui, kuris 
yra pirmininkas vietinio 
Russian War Relief komi
teto.

Prezid. Rooseveltas Su
šaukia Ramiojo Van
denyno Karo Tarybą
Washington, birž. 24. — 

Prezidentas R o o s e v eitas 
pranešė, kad jis pašaukė 
susirinkt šį ketvirtadienį 
Karinę Ramiojo Vandeny
no (Pacifiko) Tarybą.

Tarybos posėdyje daly
vaus pats prez. Roosevel
tas, Anglijos ministeris pir
mininkas Winston Chur
chill, Kanados ministeris 
pirmin. MacKinzie King, 
Australijos atstovas ir kt.

Suprantama, jog pirmo
je vietoje bus svarstoma 
nauji Jungtinių Tautų 
veiksmai prieš Japoniją.

Kuriems teko dalyvauti 
(pirmadienį) Madison Square 
Gardene, New Yorke, tai pa
stebėjo tą faktą: 
suminejimas
Europoje iššaukė 
aplodismentus.

Tai reiškia, kad 
ri antrojo fronto,
reikalauja; jis turi būti greit 
atidarytas!

kiekvienas 
antrojo fronto 

didžiausius

žmonės no- 
žmonės jo

irskaičius bus pasiektas 
gal viršytas šiemet.

Karo departmento valdi
ninkai nurodė, kad tie virš 
42 bilionai dolerių yra ski
riami ofensyvos veiksmam. 
Generalio štabo galvos pa
vaduotojas pareiškė kon
gresinei komisijai:

“Yra daroma visos pa
stangos, kad priešai pajus
tų galybę karinių mūsų o- 
fensyvos veiksmų sutarti
nai su pamatine strategija, 
kurią p r i ėmė Jungtinės 
Tautos.”

Su dabar skiriamais A- 
merikos armijai pinigais, 
tai nuo 1940 metų birželio 
būtų paskirta kariniams 
šios šalies reikalams jau 
$228,811,233,542, tai yra 
pusė tiek, kiek Amerikos 
valdžia išleido visiems rei
kalams, — priskaitant ir 
visus praeitus karus, —nuo 
pat Jungtinių Valstijų įsi
kūrimo iki 1940 m. birže
lio 30 d.

Bostono Unijos už Ant
rą Frontą Šiemet

Boston. —Amerikos Dar
bo Federacijos Unijų Cen- 
tralinė Taryba šiame mies
te vienbalsiai užgyrė su
tartis tarp Jungtinių Vals
tijų, Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos ir parėmė reikala
vimą jau šiemet atidaryt 
antrą karo frontą prieš Hit
lerį Europoje.

400,000 Nacių Atakuo
ja Charkovo Linijas
Maskva, birž. 24. — Pra

nešama, kad nacių feld
maršalas von Bock metė 
400 tūkstančių savo kariuo- 
pienes prieš Sovietus Char
kovo fronte, norėdamas 
užkariaut dalį svarbaus ge
ležinkelio tarp Charkovo ir 
Rostovo. Hitlerininkai, 
kaip atrodo, smarkiausiai 
atakuoja sovietines pozici
jas ties Kupiansku, 65 my
lios į pietų rytus nuo Char
kovo.

Sovietų armijos laikraš
tis “Raudonoji žvaigždė” 
rašo, kad Sevastopolio gy
nėjai atmušė “beveik visas” 
nacių atakas, nors United 
Press skelbia, kad raudon
armiečiai pasitraukę dar 
kiek atgal Sevastopolio ir 
Charkovo frontuose.

Siaučia žiaurios kauty
nės durtuvais prie Sevasto
polio. Miesto gynėjai abel- 
nai sulaikė vokiečius Šioje 
20-j e dienoje nuolatinių ata
kų prieš jį, kaip teigia As
sociated Press, amerikiečių 
žinių agentūra.

Roma. — Fašistai pasa
koja, būk jie paėmę ne
laisvėn 33,000 anglų. Tobru- 
ke ir apylinkėj, Libijoj.

Maskva, biį*ž. 22 (Intercont. News) — Tarybų Lie
tuvos prezidentas Justas Paleckis, kalbėdamas Sovietų 
Sąjungos Aukščiausioj Taryboj birž. 19 d., pareiškė, 
jog lietuvių tauta nuoširdžiai sveikina Anglijos sutar
tį su Sovietais, kaip didelį žingsnį pirmyn, maršuojant 
linkui karo laimėjimo prieš vokiečius fašistus.

Paleckis, ątstovas Sovietų Sąjungos Aukščiausios 
Tarybos, pasakė kalbą po to, kai V. M. Molotovas, So
vietų užsienių reikalų komisaras, išdavė raportą apie 
tarpsavinės pagalbos sutartį su Anglija ir susitarimą 
su Jungtinėmis Valstijomis. Paleckis sakė:

“Lietuvių tauta kartu su visomis Sovietų Sąjungos 
tautomis sveikina sutartį tarp Sovietų Sąjungos ir An
glijos, kaip naują ir didelį smūgį vokiečiams įsiveržė
liams.

“Kaipo dalis Sovietų Sąjungos broliškų tautų šei
mos, lietuvių tauta savojoj Tarybų Respublikoj įgijo 
nepriklausomybę ir didžią progą plėtoti tautinę savo 
kultūrą. Jie tapo tikraisiais šeimininkais savo žemės, 
savo turtų ir savo darbo vaisių. Nė vieni metai Lietu
vos istorijoj negali parodyt tokių pagerinimų darbo 
žmonėms sąlygų, kokie buvo padaryti per mažiau, ne
gu vienus metus Tarybinės valdžios.

“Vokiečių fašistai atėmė iš lietuviii viską, ko lietu
viai buvo pasiekę Tarybinėje santvarkoje.

“Nepavyko vokiečiams įsiveržėliams parsiklupdyti 
lietuvių tautą, kuri niekados nenusilenkė įsiveržėliui. 
Nuo pat pirmosios karo dienos, lietuvių tautos sūnūs 
dalyvavo didvyriškoje Raudonosios Armijos kovoje 
prieš vokiečius užpuolikus.

“Partizanų karas be paliovos vedamas vokiečių už
imtoje, bet neužkariautoje Lietuvoje. Platėja ir stiprė
ja sabotažas ir pasipriešinimai veiksmams, daromiems 
fašistinių okupantų. Lietuvos žmonės žino, kad perga
lė jau netoli.

“Didžioji Sovietų Sąjunga turi savo pamatuose pa
žangiausius dėsnius laisvės, brolybės ir tautų lygybės; 
ji buvo ir tebėra tvirčiausias taikos čampionas.

“Lietuviai dės visas pastangas, kad pagreitinus vi
sišką priešų sunaikinimą ir kirs vis didesnius smūgius 
fašistiniams banditams.

“Lietuviai partizanai žaloja vokiečių okupantų už- 
nugarę, visur naikindami jų jėgas.

“Lietuviai Raudonosios Armijos eilėse vykdys Stali
no įsakymą taip, kad Tarybų žemė būtų apvalyta nuo 
vokiečių įsiveržėlių 1942 m. ir Tarybų Lietuvos raudo
noji vėliava taptų iškelta ant Gedimino Kalno senaja
me mūsų istoriniame Vilniuje.”

Per Naują Ofensyvą Charkovo Fronte Hitlerininkai Tik 
Biski Pastūmė Atgal Vieną Sovietu Dalini

Maskva, birž. 24. — Se
vastopolio gynėjai atmušė 
naujus vokiečių šturmavi- 
mus.

Kariniai Sovietų laivai iš 
Kaukazo atgabeno karei
vių, jūreivių ir amunici
jos į apgultą Sevastopolį, 
nežiūrint, kad hitlerininkų 
orlaiviai ir kanuolės praga
riškai bombardavo tuos lai
vus.

Bet užpuolikai vis turi 
kur kas didesnių jėgų, ne
gu Sevastopolio gynėjai.

Dabar naciai atsigabeno 
dar daugiau tankų ir'- kitų 
pabūklų prieš Sevastopolį.

Sevastopoliečiai u ž darė 
spragą, kurią vokiečiai bu
vo pramušę pirmuosiuose 
šiauriniuose miesto aptvir- 
tinimuose; jie sunaikino 
priešus, kurie ten buvo įsi
varę trikampiu.

Nacių generolo Fritzo E. 
von Mannstein’o armija da
bar su neatlaidžiu įnirtimu 
atakuoja Sevastopolio tvir
tumą iš trijų šonų, bet rau
donarmiečiai atremia visas 
atakas.
Sevastopoliečių Pasižadėji

mas Stalinui
Iš Sevastopolio tapo lai

vais išgabenti vaikai ir tie 
civiliai suaugę žmonės, ku-

rie norėjo išsikraustyt. Bet 
daugelis jų pasiliko mieste 
ir pasiuntė Juozui Stalinui 
šitokį prižadą:

“Mes prašome jus pilnai 
pasitikėti Sevastopolio gy
nėjais... Mes ginsime savo 
gimtąjį miestą iki paskuti
nio lašo kraujo... Mirti 
arba laimėti!”
CHARKOVO FRONTE 

NACIAI TRUPUTĮ 
LAIMĖJO

Sovietai oficialiai prane- . 
šė, kad raudonarmiečiai 
“šiek tiek pasitraukė į nau
jas pozicijas” Charkovo 
fronte.

Vokiečiai subūrė naujas 
tankų, šarvuotų automobi
lių ir pėstininkų jėgas prieš 
Sovietus Charkovo srityje 
ir vėl pradėjo ofensyvą. 
Per nuožmius mūšius dau
gelis punktų kartotinai ėjo 
iš vienų rankų į kitas ir vėl 
atgal. Tik viename punkte, 
po visos dienos kautynių, 
pavyko vokiečiams pastumt 
vieną raudonarmiečių dali
nį truputį atgal. Šie rau
donarmiečiai tada iš naujos 
pozicijos kontr-atakavo 
priešus ir sustabdė jų va- 
rymąsi pirmyn. Bendrai gi 
neįvyko jokių svarbių at
mainų linijose Charkovo 
fronte.

LITERATŪROS DRAUGIJOS TELEGRAMA PREZ 
ROOSEVELTUI DEL 2-R0 FRONTO

Franklin Delano Roosevelt
President of the U. S. A.
White House, Washington, D. C.

American Lithuanian Workers Literary Association 
renews its pledge of loyal support to all your war ef
forts, greets your agreement with Molotov, and hopes 
that your present deliberations with Churchill will re
sult in the immediate opening of a second front and 
smashing of Hitler in 1942.

Chairman Anthony Bimba, 
Secretary D. M. Šolomskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NEW YORKE KRAUNA REIKMENIS Į 
LAIVUS VICHY FRANCU AI, 

HITLERIO TALKININKEI
Washington. — Amerikos 

valstybės departmentas bir
želio 23 d. atidengė, kad 
New Yorko uoste yra krau
nami reikmenys į du Vichy 
Franci j os laivus, kurie ga
bens tuos reikmenis i Fran- 
cūzų Šiaurinę Afriką.

Kad dabar naciai mar- 
šuoja pirmyn Libijoj, šiau
rinėj Afrikoj, tai juo labiau 
šie kroviniai gali tekti vo
kiečiams.

Keli mėnesiai atgal An-

glijos valdžia oficialiai tvir
tino, kad reikmenys, veža
mi iš Amerikos į Francūzų 
Šiaurinę Afriką, patenka į 
nagus nacių gen. Rom- 
mel’io kariuomenei Libijoj.

Amerikos valtybės de
partmento nariai nenurodė, 
kokie kroviniai yra gabe
nami į Francūzų šiaurinę 
Afriką; bet suprantama, 
kad daugiausia, tai aliejus, 
žemdirbystės mašinerija ir 
maistas.

Lavalio Legionas prieš 
Sovietus, prieš Jungi. 

Valstijas ir Angliją

Hull Sako Lavai yra 
Hitlerio Pastumdėlis, 
Franci jos Pardavikas

Vichy, Francija. —P. La- 
val’io valdžia “nepriklauso
moj” Francijos dalyj suda
rė “Trispalvės Vėliavos Le
gioną” ir pro-hitleriški Vi
chy Francijos laikraščiai 
triukšmingai paskelbė, kad 
tas legionas “kariaus” (gir
di) “prieš rusų barbarizmą 
ir taipgi prieš Amerikos 
imperializmą ir anglo-sak- 
sų godumą.”

Šis Vichy francūzų le
gionas pavaduos ir pirmes- 
nius jų pulkus, kuriuos La
valio valdžia surekrutavo 
ir pasiuntė kariaut išvien 
su hitlerininkais prieš So
vietus.

Fašistų Submarinai Nu
skandino dar 15 Laivų 

Arti Amerikos
Washington. — Paskuti

nėmis dienomis fašistų 
submarinai nuskandino du 
šios šalies prekinius laivus 
amerikiniame 
lanto 
birž. 
kino 
laivų 
bean
sausio vidurio šiemet Ašies 
submarinai nuskandino jau 
319 Amerikos ir talkininkų 
laivų amerikiniuose vande
nyse.

Washington. —Amerikos 
valstybės ministeris Cor
dell Hull pareiškė, kad Vi
chy Francijos valdžios gal
va Pierre Lavai yra tikras 
Hitlerio pastumdėlis, kuris 
stengiasi “parduot Hitle
riui Franci ją politiniai, e- 
konominiai, visuomeniniai 
ir kultūriniai... Už tai La
vai tikisi įgyt asmeninę 
Hitlerio malonę.”

Jeigu kas dar pirmiau 
abejojo, kad Lavai yra na
cių pastumdėlis, tai Lavai 
pats tą pasakė, kuomet jis 
birželio 22 d. atsišaukė į 
francūzus kuo glaudžiau
siai bendradarbiaut su na
ciais ir padėt Hitleriui ka
rą laimėt prieš Jungtines 
Tautas.

Reikalauja Perorgani- 
zuot Anglų Valdžią

ruožte At- 
Vandenyno, o nuo 

3 iki 14 d. jie sunai- 
13 Jungtinių Tautų 
amerikinėje Carib- 

Jūroje. Tai viso nuo

London, birž. 24. — Du 
Anglijos seimo nariai, W. 
J. Brown ir A. S. Cunning
ham—Reid tiesioginiai kal
tino premjero Churchill’io 
valdžią už praradimą To- 
bruko, Libijoj, ir reikalavo 
perorganizuot visą Chur
chill’io ministerių kabinetą.

Atrodo, kad vokiečiai tel
kia dideles jėgas, rengda
miesi briautis į Egiptą.



Antras Puslapis

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc. 

Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-8878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas

• Editor Roy Mizara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. Y.» per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months _........... $3.50
Foreign countries, per year _......... $8.00
Foreign countries, six months ............... $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months ............. $3.25

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

Act of March 3, 1879

“Aš Noriu, Kad Vokietija 
Laimėtų...”

Vichy valdžios vadas, “juodasis- Pet
ras” Lavalis, pereitą pirmadienį kalbė
damas, pareiškė, kad jis trokštąs ma
tyti Vokietiją pergalėtoja. Ir Lavalis 
tatai sakė neveidmainiaudamas. Per il
gus metus jis buvo pro-nacis. Jį Hitleris 
juk pastatė Vichy valdžioje. Jis pildo 
viską, ko Hitleris reikalauja.

Kai šitaip valstybės priešakyje stovįs 
asmuo pareiškia, tai turi būti supras
ta, kad jis ne tik trokšta matyti Vokie
tiją pergalėtoja, — jis ir dirba ta link
me. Jis daro viską, jis gelbsti visaip Vo
kietijai — Amerikos, Didžiosios Brita
nijos, Tarybų Sąjungos ir visų Jungtinių 
Tautų didžiausiai priešininkei.

Štai ir šiuo atsitikimu, Lavalis yra pa
sinio j ęs pasiųsti Vokietijon daugybę 
francūzų darbininkų, kad jie ten galėtų 
dirbti karinę medžiagą. Tas pats Lava
lis gelbsti Hitleriui ir visais kitais bū
dais. Jis jam gelbsti ir diplomatijoje. Jis 
jam gelbsti ir politikoje. Lavalio amba
sadorius sėdi Washingtone ir jis nesi
drovi perduoti visokias žinias, reikalin
gas Hitleriui.

Deja, mūsų vyriausybė dar vis palaiko 
diplomatinius su Vichy valdžia ryšius.

Fašistinė Suomija yra atvira Hitlerio 
talkininkė, oficialiai įstojusi į fašistinę 
Ašį, kariaujanti prieš mūsų krašto tal
kininką, Sovietų kraštą. J ;

Deja, ir su fašistinės Suomijos vyriau
sybe mes dar vis palaikome diplomatiš
kus ryšius, o josios atstovas Washingto
ne dirba Hitleriui, pranešdinėdamas vi
sokias žinias, kurios jam pavyksta gau
ti Washingtone.

Ar nereikėtų padaryti ir tam galas?
Daugelis visuomenininkų ir šiaip žmo

nių mano, kad mūsų palaikymas diplo
matinių ryšių su Vichy ir Helsinkais y- 
ra niekuo nepateisinamas. Vis daugiau 
ir daugiau žmonių mano, kad fašistinei 
Suomijai Amerika turi paskelbti karą, o 
su fašistine Vichy valdžia mes turime 
nutraukti visokius diplomatinius ryšius 
ir traktuoti ją kaipo mūsų priešą.

Berods, kitokios išeities ir nėra!

Užsaldė “Rossi jos” Pinigus
New Yorke išeina rusų baltagvardie

čių lapas “Rossija”, kuris džiaugiasi 
Hitlerio laimėjimais. Dar visai neseniai 
šis juodlapis pareiškė, kad jis laukiąs 
smagių pasekmių iš Hitlerio puolimo ant 
Sovietų Sąjungos, kad Hitleris “išlais
vins Rusiją.”

Areštas ir teismas Hitlerio ir Japoni
jos šnipo A. A., Vonsiackio atkreipė dau
giau vyriausybės dėmesio į tą lapą. Ir 
štai, balandžio 21 dieną, viename apsi
gynimo fabrike, New Jersey, pasipylė 
sabotažiško turinio rusų kalboj lapeliai. 
Vyriausybė padarė tyrimą ir pagal rai
des susekė, kad lapeliai atspausdinti 
“Rossija” spaustuvėj.

Tada vyriausybės žmonės padarė “Ro- 
ssijos” spaustuvėj kratą ir buvo susek
ta, kad redaktorius Nikolai Rybakov y- 
ra artimas Vonsiackio bičiulis, kad ten 
atspausdinti mūsų kraštui kenkianti la
peliai. Ir to pasekmėj buvo “užšaldyta” 
minėto laikraščio pinigai.

Iš kur “Rossija gaudavo įplaukų ? Jau 
kelis kartus pirmiau anglų dienraštis 
“P.M.” statė šį klausimą. Yra patirta, 
kad laikraštis daugeliui buvo siuntinėja
mas veltui. Gal būti Vonsiackis ar kas 
kitas buvo jo kietas palaikytojas.

Dienraštis “P. M.” (iš birželio 8 die
nos) iškėlė tą faktą, kad du rusai inži
nieriai, būtent V. V. Koodrov ir V. M. 
Illyn, kuris dirba labai svarbioj Sikors
ky Aircraft Corp., Stamford, Conn., or
laivių gamybos dirbtuvėj, yra “Rossija” 
bendradarbiais. Inžinierius V. M. Illyn 

net yra rėdaktoriaus pagelbininku anti
semitinio rusų žurnalo “Knut”.

Taigi, Vonsiackio areštas ir teismas 
suteikė vyriausybei siūlų, kurie gal būti 
suteiks galimybę apvalyti svarbias įstai
gas nuo mums kenkiančių elementų ir 
sėkmingiau vesti karą, kad jį laimėjus 
su mažesniais iškaščiais.

ŠNIPAS A. VONSIACKIS NUTEISTAS 
PENKIEMS METAMS Į KALĖJIMĄ

Istorinis Mitingas Tarė Savo Žodį
Pereitą pirmadienį Madison Sq. Gar- 

dene (New Yorke) įvykusis masinis mi
tingas metinėms sukaktuvėms paminėti 
nuo vokiečių užpuolimo ant Tarybų Są
jungos, turėjo didžiulės reikšmės. Tai 
nebuvo tik paprastas, “šiaip sau” mitin
gas.

Tik prisiminkime, kas jame kalbėjo. 
Aukščiausiojo Jungtinių Valstijų Teis
mo narys, teisėjas Reed; artimiausias 
prezidento Roosevelto patarėjas, arti
miausias draugas, Harry Hopkins; Ta
rybų Sąjungos ambasadorius, Maksimas 
Litvinovas; Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas William Green, didmies
čio majoras La Guardia, ir kiti.

Kiekvienam buvo labai žingeidu, ką 
pasakys Harry Hopkins, nes jo žodžiai 
negali prieštarauti prezidento Roosevel
to nusistatymui, nes ką jis sako, daž
niausiai yra prezidento nuomonė. Šiuo 
atveju, beje, Mr. Hopkinsas atvežė susi
rinkusiems tūkstančiams žmonių specia
li prezidento Roosevelto pareiškimą. O 
tas pareiškimas buvo daug maž tokis: 
Amerikos kariai sutiks raudonarmiečius 
mūšio lauke. Specifiškai dėl antrojo 
fronto Mr. Hopkinsas pasakė, kad jis 
bus atidarytas; kad bus atidarytas ir 
trečiasis ir ketvirtasis frontas prieš žmo
nijos neprietelių Hitlerį ir jo naciškas jė
gas. Ir šis pareiškimas sukėlė publikoje 
audringas ovacijas.

Kiekvienam buvo žingeidu, ką pasa
kys vadas organizuotų Amerikos darbi
ninkų — Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas. Per ilgą laiką jis buvo žino
mas Amerikos žmonėms kaipo konserva
tyvus vyras. Bet šiuo atveju ir Mr. 
Green aiškiai ir nedvejojančiai pasisakė 
už atidarymą antrojo fronto ir už teiki
mą juo didžiausios paramos Sovietų Są
jungos didvyriams.

Tarybų Sąjungos .ambasadorius, be a- 
bejo, sėdėdamas ant platformos ir klau
sydamas didelių mūsų krašto vyrų kal
bų, galėjo būti pilnai pasitenkinęs. Nes 
jis matė, kad štai, čia, šiame didžiuliame 
mitinge, yra cementuojama juo glaudes
nė vienybė, juo didesnis draugiškumas 
tarp jo atstovaujamo krašto, SSSR, ir 
didžiulės ir galingosios mūsų šalies, 
Amerikos!

Jeigu prieš metus buvo tokių žmonių, 
kurie manė, kad Amerika niekad nestos 
Sovietų Sąjungai talkon, kad Sovietų 
Sąjunga pasiliks izoliuota, atskirta, tai 
šiandien jie turi užsičiaupti. Amerikos 
žmonės supranta tą rolę, kurią Tarybų 
kraštas suvaidino per metus; jie dar la
biau supranta, kad Amerikos likimas y- 
ra tampriai susijęs su likimu Tarybų ša
lies. Kaip majoras La Guardia teisingai 
pasakė: Jei Rytų Fronte nebūtų Raudo
nosios Armijos, tai mes nebūtume čia 
galėję susirinkti. Dar ryškiau savo kal
bą užbaigė ADF prezidentas, Mr. Green:

“šis karas yra žmonių karas. Ameri
kos žmonės ir Rusijos (Sovietų Sąjun
gos) žmonės yra toje pačioje valtyje. 
Jie duosniai dalinsis savo resursais ir 
jie triumfališkai dalinsis pergalės gar
be.”

Tai yra tiesa, kurios dar vis nenori 
pripažinti kai kurie kiti Amerikos dar
bininkų judėjimo vadai. Gal su laiku ir 
jie pripažins.

Vieną dalyką šis didžiulis mitingas 
smarkiai užakcentavo: Antrasis frontas 
—vienintele išeitis, vienintelis kelias 
priešui sumušti ir taikai lairilėti. Toji 
idėja, toji mintis plaukė iš kalbėtojų ir 
iš publikos. Tąja mintimi persiima vis 
didesnis žmonių skaičius ne tik Ameri
koj ir Anglijoj, bet ir visame laisvę ir 
taiką mylinčiame pasaulyje.

Todėl antrojo fronto Europoj atidary
mas be abejo bus paskubintas, pagrei
tintas !

Hartforde Jungt. Valsti
jų federalis teismas nutei
sė rusą baltagvardietį fa
šistą, Vokietijos ir Japoni
jos šnipą Anastazą A. Von
siackį penkiems metams į 
kalėjimą ir pasimokėti $5,- 
000 finansinę pabaudą.

Fašistas ir šnipas Von
siackis ir lietuviams yra ži
nomas iš spaudos, nes pas 
jį Ihnkydavosi lietuviški fa
šistai ir jį gyrė, garbino, 
kaipo rusų fašistų vadą ne 
vien Amerikoj, bet visame 
pasaulyje. Kad taip buvo, 
tai mes čia privesime ke
lias citatas iš Juozo Tyslia- 
vos, kuris pas Vonsiackį 
lankėsi jo dvare. Patsai 
Juozas Tysliava, štai kaip 
rašė “Vienybėje” lie
pos 27 d., 1937 metų, kaip 
jį Vonsiackis p a s i tiko.
“... Dešimties milionų do
lerių vertės dvare mane pa
sitiko A. A. Vonsiackis ir 
jo štabo nariai su fašistiš
kai pakeltomis rankomis.”

Matyti, kad ponas Tys
liava gerai buvo pažįsta
mas Hitlerio agentui Von- 
siackiui, jeigu jį taip pasi
tiko. Ir kas dar įdomiausia, 
kad ten pat Juozas Tyslia
va rašė: “A. A. Vonsiackio 
fašistinėj organizacijoj pri
klauso net keletas lietuvių.”

Kažin kiek garbės yra 
tiems lietuviams, kad jie 
priklausė prie Hitlerio ir 
Japonijos šnipų organizaci
jos? Mūsų supratimu, jais 
ir yra tie elementai, kurie 
pereitais metais džiaugėsi 
Hitlerio užpuolimu ant Lie
tuvos, kurie platino ir te- 
beplatina nacių propagan- 
dą. . , •

Apie patį' '"fašistą, dabar 
jau įrodytą Hitlerio ir Ja
ponijos šnipą, Juozas Tys
liava sekamai rašė “Vieny
bėje” nuo birželio 5 dienos, 
1937 metų: > <•

“...Aut oritetingas va
das ... vieningumo simbo
lis kovoje su bolševikais, 
šeimininkaujančiais Rusijo
je... jauna ir energinga 
asmenybė... (VonSiackis) 
ne tik stojo baltųjų rusų 
judėjimo priešakyj, bet ir 
davė aiškiai formuluotą fa
šistinę ideologiją, sujung
damas visas rusų anti-ko- 
munistines organizacijas...

Taip Juozas Tysliava di
džiavosi apsilankymais pas 
Vonsiackį jo šnipų dvare. 
Ir kada dienraščio “Daily 
Worker” korespondentas, 
patyręs apie Vonsiackio 
ginklų sandėlį ir kitus hit
leriškus žygius, rašė, ragin
damas mūsų vyriausybę 
imtis griežtų žingsnių prieš 
Vonsiackį, tai Juozas Tys
liava teisino Vonsiackį ir 
puolė “Daily Workerio” ko
respondentą. Na, o dabar 
jau aišku ir vyriausybei ir 
liaudžiai, kas buvo Von
siackis ir aišku, kas buvo ir 
yra jo prieteliai.

Areštas ir Teismas
Kada mūsų, šalį užpuolė 

barbariški hitlerininkai, fa
šistai ir Japonijos samura
jai bei jų šalininkai, tai 
Washington© vyriau sybė 
pradėjo žygius apsisaugoji
mui nuo priešo šnipų. Ra
miojo Vandenyno pakraš
tyj buvo iškraustyta apie 
100,000 japonų ir kitų prie
šingų šalių piliečių toliau 
nuo pakraščių ir strategi
nių vietų. Kitose prieplau
kose ir strateginėse vietose 
padaryta tas patsai ant ma
žesnės skalės. Tatai būti
nai reikalinga, kad apsi
saugojus nuo kenkėjų.

Tuo pat laiku Federalis 
Irivėstigacijoš..Biuras areš

tavo apie 3,000 nužiūrimų 
asmenų. Vyriausybės žmo
nės apsilankė ir pas Anas
tazą A. Vonsiackį, Thomp
son©, Conn., jo dvare. Ten 
rado daug ginklų, ašarinių 
bombų, visokių prietaisų, 
su kurių pagalba galima 
balsas užrekorduoti, nu
trauktų sudėtingų paveiks
lų, šaudymo galerijas ir kit
ką. Laike pirmo vyriausy
bės žmonių apsilankymo 
Vonsiackis dar nebuvo a- 
reštuotas, veikiausiai norė
ta daugiau jo prietelių Su
imti. Pagaliau Providence 
mieste suimtas tas Hitlerio 
ir Japonijos šnipas, nes vy
riausybė jau turėjo įrody
mų, kad Vonsiackis suteikė 
Hitlerio šnipui Gerhard 
Wilhelm Kunze $2,800 už 
pristatymą tūlų žinių apie 
Amerikos apsigynimo jė
gas per Meksiką į nacių 
Vokietiją, ir kitų davinių. 
Suimta ir visa eilė kitų as
menų, kurie su Vonsiackiu 
turėjo artimus ryšius. Vie
nas iš jų Otto Willumeit 
jau atrastas kaltu, kunigas 
Kurt Milzan dar laikomas 
po $25,000 kaucija.
Norėjo Paverst “Bepročiu”

Hitlerio ir Japonijos šni
pas Anastazas A. Vonsiac
kis yra 42 metų amžiaus. 
Jis yra vedęs milio- 
nierką. Ir atsidūręs bėdoj 
pasisamdė daug advokatų 
ir tie stengėsi Vonsiackį 
padaryti bepročiu. Nors 
Vonsiackio leistas per metų 
metus laikraštukas “Fa- 
šist” visada garbino Hitle
rį, bet jo apgynėjai norėjo 
perstatyti, būk Vonsiackis 
rengėsi ne vien Sovietų Są
jungos vyriausybę nuversti 
su Hitlerio ir Japonijos pa- 
gelba, bet paskui būk nu
versti Hitlerį ir užkariauti 
Japoniją.

Pasirodė, kad tas fašis
tas savo dvaro sode turėjo 
turlių, jom ant kiaušų bu
vo užpentinęs svastikas. Jo 
šaudymo galerijoj buvo 
Stalino ir kitų Sovietų va
dų paveikslai, į kuriuos 
Vonsiackis ir jo sėbrai tai
kė. Visą tą jo advokatai 
bandė perstatyti, kaip “be
pročio žygius.”

Bet Jungtinių Valstijų 
vyriausybė turėjo užtekti
nai faktų, kad tas pasakas 
sumušus. Vonsiackis, maty
damas tą ir siekdamas su
mažinti sau bausmę, prisi
pažino prie šnipavimo. Vie
nok, jo advokatai dar vis 
dirba įrodymui, kad jis nė-A 
ra protiniai sveikas.

Baisiai žiaurus žmogus 
Vonsiackis buvo rusų bal

tagvardiečių eilėse ir ilgai 
kovojo prieš Sovietų Sąjun
gos vyriausybę. Kaip dien
raštyje “P. M.” rašo George 
Michanowski ir Luther Co
nant, tai patsai Vonsiackis 
savo atsiminimuose aprašo, 
kaip jis 1918 metais buvo 
Jaltoj, Kryme, kurią laikė 
tada užėmė vokiečiai kai- 
zerininkai.Gyventoj ai kovo
jo prieš vokiečius ir rusus 
oaltagvardiečius. Vonsiac
kis buvo kapitono laipsnyj, 
jis vadovavo baudžiamoms 
ekspedicijoms prieš “bolše
vikus.” Jis su savo gauja 
nakties laiku užpuldavo nu
žiūrimus žmones, suimdavo 
juos, atsiveždavo į dvarą, 
kur žiauriai kankindavo ir 
paskui sušaudydavo, jis sa
vo aukoms su pasigerėjimu 
badydavo adatomis ir ylo
mis po nagais ir didžiuojasi 
atsiminimuose, kaip revol
verių arba šautuvų kamb
liais užmušdavo nelaimingą
sias aukas.
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Nikalojus Sokolovas, Raudonojo Laivyno jūreivis, stovi 
greta savo bičiulio, Nikalojaus Zaporožecevo; abu jie
du davė savo kraujo Brooklyn© Raudonajam Kryžiui, 
kaipo ženklą dėkingumo už pagalbą, kurią Amerikos 
žmonės teikia Tarybų kovotojams.

Kada Sovietai laimėjo ir 
baltagvardiečius žvėris iš
vijo, tai Vonsiackis organi
zavo baltųjų govėdas Man- 
džurijoj, kurių ir dabar ten 
yra apie 10,000 Japonijos 
imperialistų įrankiais. Von
siackis nuolatos su jais pa
laikė ryšius ir Amerikoje 
gyvendamas. Po to jis bla
škėsi po Europą, Vokietijoj, 
Francijoj, Jugoslavijoj, kur 
organizavo rusus fašistus. 
Kada apsigyveno Ameri
koj, tai važinėjo į Vokietiją 
ir matėsi su Hitleriu bei 
jo leitenantais.

Amerikos vyriausybė iš
gavo žinių, kad ir pereitų 
metų rudenį Vonsiackis bu
vo nuvykęs į San Francis
co, nes tuo laiku iš tos prie
plaukos išplaukė japonų 
garlaivis. Matyti, jis per
davė tam tikras karines ži
nias japonams. Vyriausybė 
turi įrodymus, kad Vonsia
ckis lankydavosi Japonijos 
atstovybėje Washingtone. 
Aišku, kad tai yra pavojin
gas elementas mūsų kraš
tui.

Vonsiackis jau prilipo 
liepto galą. Dabar klausi
mas: kiek dar yra laisvų jo 
agentų, kurie kenkia mūsų 
kraštui? Pasitikime, kad 
vyriausybė atliks savo pa
reigą juos surankiojant, 
nes to reikalauja mūsų ka
ro laimėjimas su mažiau 
žmonių ir turto aukų.

> Vonsiackio ir tėvas buvo 
labai žiaurus. Jis buvo ca
ro žandarų viršininku Ma
rijampolėje, kankino lietu
vius, visaip juos smaugė ir 
persekiojo. Už tuos jo žvė
riškumus revoliucijonie- 
riai jį nudėjo. Bet Ameri

koj lietuviai “patriotai” su 
Vonsiackio sūnum sėbravo, 
mat, visi jie jungėsi aplink 
Hitlerį.

Valstiečio Sūnus

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Gerbiama “Laisvės” Re
dakcija:

Man darbu o j antis su 
“Laisvės” platinimo reika
lais kartais atsiranda žmo
nių, kurie tvirtina, kad ma
tę laikraščiuose, būk val
džios autoritetai atims teisę 
pardavinėti “Laisvę” ant 
stočių. Aš jiems atsakiau, 
kad gal tas bus padaryta su 
fašistiniais laikraščiais, ku
rie atvirai darbuojasi prieš 
Sovietų Sąjungą, o remia 
fašistinę Ašį, o “Laisvė,” 
juk remia demokratiškas 
valstybes,, ir. trokšta,. kad 
būtų kuogreičiausia nusuk
tas sprandas fašistinei gy
vatei. Todėl malonėkite at
sakyti per “Laisvę,” ar jie 
turi tame kiek teisybės? 
Ačiū už atsakymą.

P. Šlekaitis.
Atsakymas:

Tie priešų skleidžiami 
gandai yra bjaurus išmis- 
las, kad pakenkti mūsų 
dienraščiui. Juose nėra nei 
krislelio tiesos.

Tuos gandus, maty t, 
skleidžia hitlerininkai arba 
jų pakalikai. Su tokiais 
niekšais mūsų draugai turi 
visur kovoti.

Maskva. — šimtai vokie
čių orlaivių smigikų karto
tinai bombardavo Sevasto
polį ir ginančias jį pozici
jas.

4 d. LIEPOS-JULY 4th 
“LAISVES” PIKNIKAS 

Bostono Apylinkėje 

BUS VOSE PAVILION PARKE 
' MAYNARD, MASS.

5 d. LIEPOS-JULY 5th
“LAISVES” PIKNIKAS
Didžiojo New Yorko apylinkėje

BUS KtAščIAUS CLINTON PARK
Betts & Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.
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Kaip Civiliai Gyventojai Gali
Apsisaugot nuo Karinių Dujų

>Jei priešas iš oro mėto 
nuodingų dujų bombas ar 
kitais būdais skleidžia ka

rinius gesus, tai civiliai 
žmonės gali lengvai apsi- 
sauogt nuo jų, sako Ameri
kos pulkininkas Walter W. 
Metcalf. Jis paskelbė kelias 
tam reikalui taisykles, kar
tu pastebėdamas, kad gal 
būtų nepraktiška visiem 
civiliam gyventojam parū
pinti maskas, kitaip vadi
namas dujokaukes, apsau
gai nuo karinių gesų. “Ci
viliai gali pasitraukti ' iš 
vietos, kur priešas pasklei
džia tų dujų,” sako pulki
ninkas Metcalf, “arba jie 
gali užeit kur į aukštesnį 
pastatą, ir ten jiems dujos 
mažai tegalės kenkti.”

t

KAS REIKIA DARYT
1. Kariniai gesai laikosi 

arti prie žemės, nes jie yra 
sunkesni už orą. Norint pa
sišalinti iš gesuotos vietos, 
eikite iš jos prieš vėją arba 
užeikite vienais kitais laip
tais aukščiau namuose.

2. Karinės dujos erzina ir 
skaudina akis, nosį, plau
čius bei odą, bet jos papra
stai mažai pakenkia žmo
gui, jeigu jis nepersigąsta, 
o greitai pasišalina iš ge
suotos vietos ir tuojau ap
sivalo. Kareivis turi užsidėt 
dujokaukę, nes jam reikia 
būti vietoje apnuodytoje

• gesais, bet civilis gyvento
jas gali užeit į antrą ar tre
čią aukštą namuose ir fak- 
tinai nepaisyt tų gesų, jei
gu langai uždaryti.

3. Jeigu karinės dujos 
dasigautų į jūsų odą, jūs 
galite šitaip apsisaugot nuo 
didelės žalos: Nusausinki
te, netrindami, tą odos dalį 
skuduru ar nosine skepe
taite; uždėkite kokios me
džiagos trukdančios dujų 
veikimą; nusimaudykite, 
vartodami paprastą skal- 
byklinį muilą vonėje, o dar 
geriau po vandens švirkš- 
tyne (shower) ir lengvai 
nusišluostykite.

4. Jeigu tuo laiku esate 
viduj, tai ir būkite ten, už
sidarę duris ir langus, ir 
užeikite į antrą ar trečią 
aukštą. Bet jokiu būdu nei
kite į skiepą, nes tie gesai 
gula žemyn. Užkamšykite 
kaminus ir kitas skyles, per 
kurias oras įeina iš lauko.

5. Tūli nuodingi gesai y- 
ra skleidžiami kaip alieji
niai lašeliai, nuo kurių iš
kyla pūslės ant odos ir ku
rie degina akis ir odą. Jei
gu tuo laiku esate lauke, 
nežiūrėkite aukštyn, nes tie 
lašeliai gali patekt į akis. 
Atsiplėškite gabaliuką au
deklo (kad ir nuo savo dra
bužių) arba paimkite nosi
nę skepetaitę ir dėkite prie 
odos, idant sugertų dujinį 
aliejų. Paskui numeskite tą 
skudurą ar nosinę šalin į 
saugią sau patiem ir kitiem 
vietą.

NETRINKITE!
Norint apvalyt odą nuo 

dujų medžiagos, netrinkite, 
nebružuokite, nes jeigu 
taip darytumėte, tai tik 
plačiau paskleistumėte tą 
medžiagą. Dėkite skudurą 
ar nosinę prie odos taip, 
kad į save sutrauktų tą 

dujų skystimą. Tada eikite 
namo, jeigu arti gyvenate, 
arba į arčiausią vietą, kur 
jūs galite nusiprausti bei 
nusimaudyt vandeniu su 
muilu ir sekamai apsiva- 
lyt:

A. Pašalinkite iš namų 
visus tuo kartu vilkėtus 
viršutinius savo drabužius, 
nes gesai nuo suterštų jais 
drabužių gali persimest ir 
kitiems žmonėms. Geriau
siai būtu tokius drabužius 
sudėt į paprastą atmatų 
viedruką su dangčiu.

B. Uždėkite vieną iš se
kamų naminių vaistų ant 
tos odoje vietos, kurią ge
sai palietė: Chlorox ar kitą 
panašų skystimą, vartoja
mą skalbiniams bailesniems 
padaryti, jeigu tai buvo mu- 
štardinis gesas; o jeigu tai 
Lewisite gesas, tokiame at
sitikime vartokite peroxide 
of hydrogen. Jei neturite 
nei peroxide nei Chlorox ar 
kito baltinančiojo skysčio, 
tai vandeniu praskieskite 
kiek verdamosios - kepa
mosios sodos arba pasida
rykite košelės iš jos ir dė
kite ant užgesuotos vietos. 
Jeigu nežinote, ar tai muš- 
tardinis ar Lewisite gesas 
ar koks kitas, tuomet var
tokite ir peroxide of hydro
gen ir minimąjį .baltinantį 
sykstį. Žiūrėkite, kad nei 
vienas nei antras iš šių 
skysčių nepatektų į akis. 
Negaišinkite laiko bejieš- 
kant tų skysčių, jeigu jų 
neturite po ranka, bet tuo- 
jaus nusimaudykite.

C. Įėjus vidun, nusiplau
kite nuo rankų peroxide ar 
baltinantį skystį, vartodami 
vandenį su skalbykliniu 
muilu; paskui nusimazgo
kite veidą. Nusivilkite apa
tinius drabužius, sudėkite 
juos į atmatų viedruką, ge
rai uždengkite ir eikite į 
maudynės kambariuką.

IŠSIPLAUKITE AKIS
D. Gerai išsiplaukite akis 

drungnu vandeniu su dviem 
procentais kepamosios sodos 
jame arba vienu tik vande
niu. Valgomasis šaukštas 
sodos įdėtas j kvortą van
dens sudaro dviejų procen
tų stiprumo skiedinį.

Jeigu neturite tam tikro 
prietaiso (irrigator) akims 
išsiplaut, tai galite leisti 
paprastą vandenį iš maudy- 
klinės švirkštynės į atmer
ktas akis. Išplaukite jas la
bai gerai. Galima ir iš kra- 
kad vandens čiurkšlė nebū- 
no leist vandenį į akis, tik 
tų perdaug smarki. Nespau
skite akių ir netrinkite jų.

E. Maudymuisi po švirk- 
štyne, vartokite karštą van
denį ir skalbyklinį muilą.

F. Jeigu nosyje ir gerk
lėje jaučiate suerzinimą, 
tai plaukitės gerklę. vande
niu su kepamąja soda, gar
galiuodami.

Jeigu jaučiate sunkumą 
ant krūtinės, jei sunku kvė
puot arba jeigu cigareto 
dūmai jums dvokia šlykš
čiai, tai atsigulkite ir visai 
ramiai gulėkite, iki ateis 
gydytojas.

H. Jeigu ant odos iškyla 
pūslės, žiūrėkite, kad ne- 
praspaustumėte ar nepra- 

drekstumete jų, ir šaukitės 
gydytojo.

6. Kuomet sužeistą žmo
gų dar ir nuodingos dujos 
paliečia, tai jis turi būti 
tinkamai apvalytas pirma, 
negu bus priimtas į ligoni
nę.

Visi kiti civiliai gyvento
jai gali išvengt didelės ža
los nuo nuodingų gesų, da
rydami taip, kaip šiame 
straipsnyje nurodyta, var
todami virtuvę ar maudy
nę, skalbyklinį muilą ir 
vandenį ir keletą kitų me
džiagų, kurių yra beveik 
kiekvienuose namuose.

N. M.

Karščiai, Druska ir 
Vitaminai

Jog karščiuose išgaruoja 
iš kūno druska sykiu su 
prakaitu, tatai seniai žino
ma, ir daugelyje fabrikų 
dabar vasaros laiku yra pa
dedama druskos prie geria
mojo vandens. Įsidedant 
druskos į geriamąjį vande
nį, darbininkai dalinai iš
vengia mėšlungių ir apal
pimų nuo karščio.

Bet dar neseniai sužino
ta, jog per karščius su pra
kaitu išgaruoja iš kūno ir 
tūli vitaminai, kaip kad C 
ir BĮ.

Karštose aukso kasyklo
se Pietų Afrikoj mainieriai 
sirgo škorbutu dėl stokos 
vitamino C, nors jų maiste 
abelnai buvo užtenkamai 
to vitamino. Pradėjus gy
dytojams tyrinėt tokį reiš
kinį, jie atrado, kad daug 
šio vitamino išgaruoja su 
prakaitu, ir norint jo išga
ravimą atpildyt, tai žmo
gus karštame ore turi gaut 
kur kas daugiau vitamino 
C.

Amerikietis Dr. W. L. 
Weaver per tris vasaras ty
rinėjo vitaminų išgaravi
mą iš darbininkų viename 
dirbtinio šilko fabrike Vir
ginijos valstijoje. Ten jie 
kelias savaites per vasarą 
turi dirbt daugiau kaip 100 
laipsnių karščiuose ir ne
retai būdavo apalpimų ir 
mėšlungio traukymų.

D r. Weaver patarė duot 
darbininkams vitaminų C 
ir B. Kompanija užsisakė 
piliukių su mišiniu tų vita
minų ir pradėjo pardavinėt 
darbininkam po du centu 
piliukę. Vienos piliukės už
tenka per dieną. Nuo to 
laiko beveik niekas iš tų 
darbininkų neapalpo prie 
darbo; karščio mėšlungis 
taipgi faktinai pranyko.

N. M.

Skilvio Skauduliai 
Ir Aliuminas

Po dešimties metų ban
dymų, profesorius A. Ku
ehn paskelbė, kad smulkūs 
milteliai metalo aliumino 
labai patarnauja žmonėms 
sergantiems skilvio skau
duliais. Jie prikimba prie 
nesveikos skilvio plėves, ap
saugo ją nuo virškinančiųjų 
rūkščių, palengvina skaudy, 
mą ir padeda skauduliams 
sugyti. į

“Nauja” Galvos 
Operacija

Galvos kaulai paprastai 
nesuauga krūvon per kelis 
metus po kūdikio gimimo. 
Gamta palieka juos nesu
augusius daiktan, kad tuo 
tarpu galėtų smegenys aug
ti. Bet kai kuriuose retuo
se atsitikimuose jie suauga 
krūvon neužilgo po gimi
mo. Tada smegenys augda
mi stumia silpnesnius kau
lus, iškreivina galvą, išva
ro akis perdaug priekin, 
apakina kūdikį arba pada
ro jį silpnapročiu.

Bet tų blogumų jau gali
ma būsią išvengt. Amerikie
čiai gydytojai Harold K. 
Faber ir Edward B. Towne 
yra padarę eilei kūdikių o- 
peracijas, kuriem galvos 
kaulai pirm laiko suaugo 
krūvon. Jie išpjovė ruože
lius tarp kaulų tose vieto
se, kur jie natūraliai suei
na. Po tos operacijos, sme
genys normaliai augo, šiek 
tiek praskėsdami galvos 
kaulus.

Ta operacija tikrumoj 
nėra nauja. Bet jos reikš
mė dabar padidėjo todėl, 
kad ją pataria tokie žymūs 
medicinos mokslininkai kaip 
dr-ai Faber ir Towne.

J. C. K.

Geras Vaistas, bet 
Ne Visiems

Gydytojai duodavo insu
lino jaunuoliams, kurių tė
vai sirgo cukralige. Tuom 
buvo norima apsaugot jau
nuolius nuo cukraligės. Da
bar daktarai L. A. Mirsky, 
Norton Nelson ir jų bend
radarbiai Cincinnati Uni
versitete parodė, jog insu
linas kenkia tokiem jaunuo
liam, kurie patys neserga 
cukralige (diabetes).

Bandymais ant sveikų 
žiurkių buvo įrodyta, jog 
kai duodama jom insulino, 
tai jų saldžioji liauka (pan
creas) nustoja gaminus in
suliną ir tada žiurkės ap- 
serga cukralige. Be insuli
no kūnas negali sunaudoti 
cukriniu valgio dalių.

J. C.

Drėgmė Ore ir Lietus
Po lietui, išsiblaivius, o- 

ras būna sausesnis ne tik 
tame plote, kur lijo, bet ir 
platesnėj aplinkinėj srityj.

Kuomet drėgmė ore žy
miai padaugėja, galima pra- 
našaut lietų, kartais per 
kelias dienas iš anksto.

CiviF® ir Kario 
Maistas

Amerikos kareivis per 
metus vidutiniai suvalgo 
1,800 svarų maisto; viduti
nis civilis gyventojas — 1,- 
400 svarų.

CUKRUS ŠOVINIAMS
Vienam šešiolikos colių 

kanuoliniam šoviniui reikia 
1,560 svarų cukraus.

Lauko kanuolė, šaudyda
ma trijų colių storio Šovi
niais, per valandą sunaudo
ja 2,704 svarus cukraus.

Anglijos Mokslininkai Gėrisi 
Sovietų Mokslo Pažanga

Amerikos ir Anglijos 
mokslininkai vis su dides
ne pagarba atsiliepia apie 
didžius mokslinius darbus 
atliktus ir atliekamus So
vietų Sąjungoje. Jie pa
brėžia, kad Sovietai tik dė
ka savo išvystyto mokslo ir 
technikos gali taip puikiai 
gintis nuo užpuolikų fašis
tu.

Neseniai susirinko 250 
anglų mokslininkų Londo
ne aptart mokslą ir techni- 
nologiją Sovietų šalyje.

Garsus anglų fizikas J. 
B. Bernai, autorius knygos 
apie “Visuomenines Moks
lo Pareigas,” sakė, kad ir 
dabar, karo metu, sovieti
niai fizikai atlieka stambių, 
pamatinių tyrinėjimo dar
bų.

1920 metais Sovietų Są
jungoje tebuvo tiktai 40 
išlavintų fizikų. Nuo to lai
ko išlavinta dešimtys tūks
tančių naujų fizikų. Didie
ji mokslo institutai Sovie
tuose dabar duoda labai si- 
stematingą šešių metų mo
kslą fizikoje, kuris yra grie
žtesnis, negu Cavendish 
Laboratorija, žymia usias 
fizikos centras Anglijoj.

Profesorius Bernai paro
dė, kaip sovietiniai moksli
ninkai suderino savo tyri
nėjimus ir atradimus su 
reikalais Sovietų žmonių.

MOKSLAS PAGAL 
PLANĄ

“Mokslas Sovietų Sąjun
goj yra suplanuotas,” sa
kė prof. Bernai, “kaipo da
lis viso ūkio - ekonomijos. 
Mokslo vaisiai ten statistiš
kai apskaičiuojami ir žiū
rima, kad tie vaisiai prilyg
tų pastangoms, kurios yra 
dedamos bet kurioje' kito
je darbo srityje. Vyriausy
bė tik bendrai nurodo, ko 
reikėtų siekti. Mokslų Aka
demija abelnai pažymi bū
dus, kuriais reikėtų jieškot 
tam tikro atradimo bei pa
gerinimo. Po to kiekviena 
grupė mokslinių darbuoto
jų kiekvienoj laboratorijoj 
sprendžia savo uždavihius, 
darydama tyrimus.

“Šiandien visas sovietinis 
mokslas yra pašvęstas karo 
laimėjimui, gamybai ir nau
jų pabūklų vartojimui, per
organizavimui pramonės 
naujose srityse ir atradi
mui naujų medžiagų ir jų 
šaltinių.”

ELEKTRINIMAS
Anglų mokslininkas H. P. 

Vowles priminė, kad Sovie
tų šalis plačiai tapo suelek- 
trinta, kai Leninas taip 
puikiai pritaikė marksizmo 
principus pramonei plėtoti. 
Vowles sakė, kad nors Jun
gtinėse Valstijose dar dau
giau išeina elektros kiek
vienam gyventojui abelnai, 
bet Sovietų Sąjunga kai 
kuriuose elektros dalykuo
se jau pasivijo arba net 
pralenkė Jungtines Valsti
jas elektros srityje:

“Sovietų Sąjunga anks
tyvaisiais savo gyvenimo 
metais daug kuom pasi
naudojo iš Jungtinių Vals
tijų, bet, po trumpo dvide
šimties metų laikotarpio, 
jau ir amerikiečiai gali 
daug pasimokinti iš sovie
tinės elektrifikacijos.”

SOVIETINĖ GEOLO
GIJA

Geologija, mokslas apie 
požemių sudėtį, yra pama
tinis dalykas socialistiniam 
ūkiui, sakė profesorius N. 
F. M. Henry. Elektrinimas 
ir šalies pramonimmas (in
dustrializacija) reikalauja 
anglies, geležies ir kitų mi
neralų, ko ir įieško geolo
gai.

Daugelis sovietinių sričių 
yra pramoniškai išvysto
mos. Bet Sovietų šalies plo
tas yra milžiniškas, todėl 
jieškoma pramonei reikme
nų tose pačiose vietose.

Anglijos žemė sklypukas 
po sklypuko buvo per .šim
tą metų ištirta, o Sovietų 
Sąjunga turi veikti greitai, 
jieškodama gamtos turtų 
požemiuose.

Todėl Sovietai išlavino 
tūkstančius jaunų moksli
ninkų geologų ir išvystė 
žemės chemijos mokslą. Tas 
mokslas taip tarnauja, kad 
negręžiant ir nekasant že
mės galima daugumoje at
sitikimų atspėti, kur pože
miuose bus kokių reikalingų 
medžiagų.

Geologinėje žemės che
mijoje Sovietų Sąjunga 
šiandien stovi pirmoj vie
toj pasaulyje. Šio mokslo 
tikrumą įrodo faktas, jog 
surandama ir atidaroma 
vis naujos kasyklos reika
lingų mineralų. Ne veltui 
Sovietų vyriausybė ir pilie
čiai taip remia geologinius 
tyrinėjimus. Sovietai tam 
dalykui dažnai davė kur kas 
daugiau lėšų, negu visos ki
tos šalys, sudėjus jas krū
von. Taip antai, 1936 me
tais geologiniams tyrinėji

BOSTONO APYLINKE

Bus 4 Dieną Liepos 
4th of July Šventėje

VOSE PAVILION PARK 
MAYNARD, MASS.

Piknike Bus Įvairią Valgių ir Gėrimą

Šauni Orkestrą Gros Šokiams
Bus puikus pasimatymas su daugeliu 

svečių iš kitų miestų.

Platinkime bilietus ir rengkimės

MAYNARDO
PIKNIKUI

Neturi būt šis “Laisvės” piknikas mažesnis už buvu
sius. Kiekvienos kolonijos “Laisvės” patriotai 
turi rūpintis, kad kuo daugiausia žmonių būtų

Dienraščio Laisves Piknike -1

Laikas jau trumpas. Būkime prisirengę 
kaip nuvažiuoti ir pasirūpinkime, kad 

būtų išplatinti visi bilietai 
kiek esame gavę.

Dienraščio Laisvės Piknikas

mams Sovietuose buvo iš
leista bilionas rublių, o 
1938 metais jau du bilionai 
rublių.

Centralinis Sovietų Geo
logijos institutas turi nuo
latinį štabą 500 tyrinėtojų 
ir palaiko dar apie 10 tūk
stančių tyrinėtojų, kurie 
darbuojasi “lauke,” įvairio
se Sovietijos srityse.

Geologai yra plačiai žino
mi ir gerbiami žmonės so
vietinei visuomenei. Milio- 
nai mokyklas lankančių 
vaikų ir mergaičių rengia 
išvažiavimus studijuot ge
ologiją, o Pionierių Rū
muose yra laboratorijos, 
kuriose tiriama šiokie bei 
tokie geologiniai radiniai.

Prof. H. Rose teigia, kad 
Sovietų Sąjunga jau vado
vauja tūlose srityse chemi
nės inžinerijos.

GESO GAMINIMAS 
KASYKLOSE

Dar praeitame šimtme
tyje didis rusų chemikas 
Mendelejevas siūlė įtaisyt 
pačiose kasyklose įrengi
mus dirbimui žibinamojo 
geso iš anglies, pravedant 
tą gesą viršun, kur reikia. 
Daugelis šį pasiūlymą tada 
vadino sapnu bei tuščia sva
jone. Bet Leninas tam pri
tarė, ir pirmoji požeminė 
geso dirbtuvė Sovietuose 
buvo įrengta Donbase 1937 
m. Dabar tokių įmonių jau 
daug yra ir jos puikiai dir
ba, ypač, kad sovietinis 
mokslininkas Kapitza at
rado ir išvystė būdus, kaip 
pigiai paverst orą į skystį, 
o iš skysto oro ištraukt de
guonį (oksigeną), reikalin-

(Tąsa ant 5-to pusi.)
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Bostono ir Apylinkes Žinios Springfield, III.

(Tąsa)
Daugybė kliūčių, su kuriomis susitin

ka submarinų tarnautojai, daro jų tar
nystę dar daugiau viliojančia. Tamsio
mis žiemos naktimis, Sovietų submari- 
nas komandoj didvyrio Fiodoro Verši- 
nino vaikėsi priešo laivus. Neperstojan
čiai siautė audros. Neretai submarine 
plieninis dugnas siekė akmeninį jūros 
dugną, arba lietė storas ledų sienas. 
Submarinas veikė rajone, kur dar nie
kas neištyrinėjo nei jūros dugną, nei 
vandens sriovių tekėjimą. O užtekdavo 
tik išlysti iš jūros į vandens paviršį, 
kaip momentališkai ledai apšalo aplin
kų laivą. Mlžiniškos bangos ritosi per 
submariną, vartė jį. Žmonėms esantiems 
submarine prisėjo dirbti sunkiose są
lygose. Bet žmonės buvo ne vien vidu
je. Komendantas Miščenko ir signalistas 
Petrovas prie 30 laipsnių žemiau zero 
plikomis rankomis tvarkė kanuoles ant 
submarine denio, jų aparatus tepė, va
lė, tvarkė, kad reikalui esant veiktų, 
kaip reikia. Greta su savo komandie- 
rium ir sargybiniu jie dabojo ant jūros 
paviršiaus ir ore, ar nepasirodys prie
šas.

Ir kada pasirodė priešas, tai kanuolės 
veikė, kaip pridera. Iš kanuolių sviedi
niai lėkė į priešo laivą, ir jis degė, kaip 
kokis švyturys. Ir tai atsitiko ne visai 
nelauktai. Fizinis ir karinis pasiruoši
mas labai reikalingas karo laimėjimui. 
Sovietų jūreiviai turi tokį pasiruošimą 
ir pirmos klasės ginklus.

"* • • • 
Submarinai

— Vikrus, gražus submarinas už ke
lių valandų buvo pavirtęs į plaukiantį 
ledą, — rašo S. Selink. — Storu ledo 
sluogsniu apsidengė šonai, o jūroj siau
tė audra. Ledo sluogsnis storėjo, sub
marinas darėsi lėtesnis.

Kada audra kiek aprimo, žmonės pri
sirišo virvėmis ir pradėjo skaldyti nuo 
submarine ledus. Žinoma, buvo galima 
panaudoti daugiau lengvą būdą: pasi
nerti po vandeniu ir ten ledas pats su
tirps. Bet tas reikalauja eikvoti laiką 
ir naudoti iš baterijų elektros jėgą. O 
pirmą ir antrą reikia taupinti, kad at
likti uždavinį. Jūreiviai suprato, kad 
jiems pavesta atlikti svarbus apsigyni
mui darbas ir jie skubėjo jį atlikti.

Ir toj kelionėj submarine įgulai prisė
jo ne kartą imtis už to darbo. Žiema kas 
minutę priminė, kad ji viešpatauja. Už 
mažiausią klaidą ji galėjo skaudžiai nu
bausti. Submarine komandą tą gerai ži
nojo.

Submarine pirmenybė — sugabumas 
slėptis. Vasarą jis plaukia gan sklan
džiai. Apie pasinėrimą prisimena tada, 
kada duotas tam įsakymas. Ventiliatoriai 
nuolatos reikalavo didelės atydos žiemą, 
nes jeigu jie apšals, neleis orą, negalima 
bus greitai pripildyti cisternas vandens, 
tai submarinas negalės pasinerti. Prie
šui to tik ir reikia. Reikėjo daboti nuo 
apšalimo ir vandens rynas. Priešingai, 
kada reikės nerti, jeigu bus apšalęs, ne
užsidarys ,tai povandenyj vanduo įsiverš 
į submariną ir tada mirtis.

Per ištisas paras submarine komanda 
atliko sudetiniausius darbus. Submari
nas turi pirma pasinerti po vandeniu, 
negu jį pamatys priešo orlaivis arba lai
vas. • Kitaip, prie dabartinio orlaivių 
greičio jis negalės laiku pasinert.Subma- 
rino įgula pirmoji turi pamatyti priešą, 
tai yra jos žvalgų paeigos. Bet žvalgauk 
žiema, kada šaltas vėjas ir ledai kapoja 
akis arba akiniai apšąla!

O vis vien submarino signalininkai 
priešakyj su Gordianščenko atlikdavo 
savo pareigas ir koįrfandierius buvo tik
ras tame. Greitas pasinėrimas, apžvelgi- 
mas priešo, taiklus paleidimas torpedos, 
visa tai daugiausiai priklauso nuo hori
zontalių aparatų, kuriuos prižiūri Maksi
movas dr jo draugai.

Duotas signalas leistis po vandeniu. 
Balastinės cisternos urnai prisipldė van
dens. Sunkumo spaudžiamas submari
nas leidžiasi povandenin. Gylį nustato 
Maksimovas su tam tikrais aparatais. 
Ant nustatyto gylio jis plaukia. Koman- 
dierius turi patirti priešą, kurį jis jau 
seka iš po vandens per periskopą, nu
statyti torpedų cielių. Dabar jau tik ko-

mandierius žino, kas ant jūros paviršiaus 
darosi, nes jis yra prie periskopo. Hori
zontaliai prietaisai laiko submariną to
kioj gilumoj, kad vanduo negalėtų už
dengti periskopo viršų.

— Torpedų vamzdžius paruošti! —pa
sigirdo komanda.

Torpedistai jau atliko paruošimą. Jie 
žino,’ kad kada torpedos paleidžiamos, tai 
submarinas pašoksta, tartum nori išner
ti iš po vandens j viršų. Tas pavojinga. 
Jie laiko jį tam tikrais prietaisais rei
kalingoj gilumoj.

— Šūvis!
Submarinas sudrebėjo, bet neišlindo ir 

priešui nepasirodė. Maksimovas atliko 
darbą gerai.

Ypatingai daug keblaus darbo sub
marine elektrininkams. Kada jis yra po 
vandeniu, visi jo aparatai veikia tik pa
galba elektros jėgos iš daugybės bate
rijų. Kada submarinas plaukia vandens 
paviršyj ar stovi prieplaukoj, tai elek- 
trikininkai pripildo baterijas jėga. Jie 
veikia šiame submarine Piankovo vado
vaujami.

Taip, submarinas yra pavojingas gink
las.

Submarino Veikla Juodojoj Jūroj
— Sovietų Sąjungos žmonių laisvę gi

na dešimtys, o gal šimtai submarinų, — 
rašo N. Titarenko. — Ketvirtadienį mū
sų submarinas išplaukė į jūrą.

Penktadienį per visą naktį ir dieną 
plaukėme virš vandens. Visą laiką mū
sų žvalgai atydžiai saugojo. Popietyj sig
nalininkas Švecas pranešė:

— Priešo lėktuvas iš kairės!
Staigiai pasinėrėme giliai. Už 12-kos 

minučių komandierius įsakė pakelti sub
mariną aukščiau ir per periskopą ap
žvelgė viršjūrį ir padangę. Lėktuvo ne
buvo. Reiškia jis mus nematė. Submari
nas vėl išplaukė į jūros viršų.

Sekmadienyj. Submarinas atsargiai 
per periskopą apžvelgė viršjūrį. Matėsi 
priešo pakrantė. Taip kelias dienas plau
kiojome jo pakraščiais, dažnai labai ar
ti, tikrinome, žymėjome dalykus ant žem- 
lapio. Trečiadienį submarinas palietė 
priešo miną, bet neįvyko sprogimas. Ko
mandierius, gabiai manevruodamas iš
vedė submariną iš minų lauko.

Už poros dienų pamatėme priešo lai
velį, bet jis buvo menkas ir mūsų ko
mandierius nematė reikalo dėl tokio maž
možio savo buvimą išduoti. Štai ir vėl 
sekmadienis, jau dešimts dienų, kaip 
mūsų submarinas priešo pakrantėj atlie
ka žvalgavimą, tyrimą, palaiko susisie
kimą su mūsų orlaivių baze, nurodo, kur 
reikia numesti bombas.

Trečiadienis. Submarine karinis sig
nalas. Pasirodė priešo1 minininkas. Plau
kiame arčiau priešo. Visų nervai įtemp
ti. Priešo minininkas plaukia smarkiai ir 
kraipydamas kelią.

— Matyti, jis yra žvalgyboj — sako 
komisaras.

— Taip ir bus, — sutiko komandierius. 
— Veikiausiai greitai išplauks kokis di
delis laivas. Neverta mums pasirodyti.

Ir vėl plaukiojame, vėl nieko nėra. Tor- 
pedininkai vos neverkia, kad jiems ne
leido nuskandinti priešo minininką. Ir 
štai komanda:

— Du dideli priešo laivai!
Karinis signalas. Kiekvienas užima sa

vo vietą. Abu laivai vienos rūšies, ant 
pirmojo matosi jo vardas: “Peles”. Pa
gal jūrinį žurnalą, tai laivas 7,840 tonų 
įtalpos. Submarinas mūšio padėtyj plau
kia vis artyn. Komanda:

— Torpedas paruošti!... Šūvis!
Torpedos išlėkė iš vamzdžių. Subma

rinas smarkiai susiūbavo ir nėrė giliau. 
Už 30 sekundų pasigirdo prispaustas 
sprogimas.

— Garbė mūsų ginklams ir mirtis 
priešui! — sušuko Furko.

Vienas priešo transportas ant vietos 
nuskandintas, antras sužeistas, bet ir jo 
minutės suskaitytos. Jis stengėsi pri- 
šliaužti prie krašto, bet susikūlė į uolą ir 
nuskendo.

Submarinas grįžęs į savo bazę sužino
jo, kad jo nuskandinti priešo transpor
tai vežė ginklus ir kitus reikmenis, ski
riamus priešo armijos frontui. Mūsų sub
marinas pasiuntė juos į jūrų dugną.

{Daugiau bus)

Nepaprastas Piknikas
Literatūros Draugijos 2 kp. 

So. Bostono ir Montello 6 kp. 
metinis piknikas įvyks birže
lio 27 — 28 dienomis, Tautiš
kam Parke, šis parkas skai
tomas žemišku rojum, nes jis 
daug kuom skiriasi nuo dan
giško. Kuomet dangiškam ro
juje vien tik obelys, o čia pu
šys ir kitokį medžiai. Kas 
svarbiausia tai tas, kad čia 
nėra to nelemto sutvėrimo, ku
ris išvedė Adoma su Jieva iš 
doros kelio. Taigi, kas tik gy
vas, tai važiuokite į minėtą 
pikniką, o ypatingai birželio 
28 d. (sekmadienį), nes tą 
dieną bus spccialė muzika ir 
graži programa, kokios dan
guje niekad nebūdavo.

Iš Bostono busai reikia im
ti nuo Ashmouth stoties ir iš

lipti Montello j ant Harvard 
Bridge ir tik septynios minu
tės nueiti iki pikniko vietos. O 
kurie nežinote, kaip nuvažiuo
ti, tai ateikite ant 376 W. 
Broadway, Piliečių Kliube ir 
čia rasite žmones, su kuriais 
kartu galėsite n u v a ž iuoti. 
žmonės svetainėj lauks nuo 
10:30 iki 1 vai. po pietų. Kar
tu važiuodami mes giedosime 
lietuviškas dainas, o eidami 
per Montello trauksime šias 
dainas: “Bijūnėlis” ir “Kaip 
Aš Lankiau Mergelę”. . .

Sunkiai Serga
Sunkiai serga draugė Šuri- 

lienė. Ji guli savo namuose 5 
Mercer St., So. Boston, Mass. 
Draugės ir draugai, turinti 
laiko, atlankykite ligonę.

Jaunutis.

Waterbury, Conn.
Bendrafrontiečiy Darbai; LDS 
ir ALDLD Apskričių Piknikas

Man yra nesuprantamas da
lykas. Kada Lietuvoj įvyko 
perversmas, tapo įsteigta val
džia po nauja sistema, nors aš 
nebuvau tuom laiku tos val
džios šalininkas, bet aš buvau 
tos minties, kad daug geriau, 
negu prie Smetonos valdžios. 
Nes aš gaudavau laiškus iš 
Lietuvos, kur žmonės buvo pil
nai patenkinti. Bot buvo žmo
nių, kurie bėgiojo po draugi
jas, kėlė suirutę, varė agitaci
ją prieš tuos žmones, kurie 
pritarė Lietuvos valdžiai. Varė 
agitaciją prieš visas tas drau
gijas, kurios nekeikė Lietuvos 
tarybinės valdžios. Vedė agi
taciją per radiją, kuris buvo 
laikomas lietuvių kalba per 
tūla laika. Simutis ir kiti tam 
panašūs keikė visaip Lietuvos 
tuo laiku valdžią ir Amerikos 
lietuvius, kurie pritarė tai val

džiai. Bekeikdami jie susilau
kė Dievo koronės — tapo su
stabdytas lietuviškas radijo 
pusvalandis. Turi anglų kal
boj, o lietuvių kalboj tik re
kordai pavėlinta. Iš karto aiš
kinosi, kad būk valdžia už
draudusi visoms tautoms laiky
ti savom kalbom, bet pasirodė, 
kad tiktai Kalnių uždraudė, 
kiti visi kaip laikė, ir dabartės 
dar laiko. Pasirodė, kad ir ra
dijo stotis jų tos propagandos 
nepakentė, nes ta propaganda 
buvo pronaciška. Tas aišku vi
siems.

LDS ir ALDLD apskričiai 
rengia pikniką, kuris įvyks 
birželio 28 d., Lietuvių Parke, 
Waterbury, Conn. Pradžia 12 
vai. dieną ir trauksis iki vėlai.

Waterburio ir apylinkės lie
tuviai, dalyvaukite! Kalbės D. 
M. šolomskas iš Brooklyn, N. 
Y. apie dabartinius įvykius 
Europoj.

Buvęs Tautininkas.

Lietuvių Literatūros Draugi
jos 7 kuopa surengė prakal
bas Močiutei Ella Bloor birže
lio 14 d. Tai buvo diena visų 
tautų, vieningumo. Buvo ir pa
radas. Buvo visokių tautų vė
liavos, tarpe jų ir Sovietų rau
dona vėliava su kūju ir pjau
tuvu. Pas mus randasi dar ir 
tokių, kurie tebėra Sovietams 
priešingi ir jų vėliavos neap
kenčia.

Paradui pasibaigus 4 vai. 
po pietų, atvyko į parką Mo
čiutė Bloor. Visos lietuvės mo
terys ją pasitiko. Močiutė 
linksmai pasisveikino su viso
mis. Tai buvo taipgi jos 80 
metų amžiaus sukaktis. Ji bu
vo gražiai pagerbta už jos ne
nuilstantį veikimą darbo žmo
nių labui. Jai buvo prisegta 
graži raudona rožė. Ant stale
lio šalia jos taipgi buvo gražus 
raudonų gėlių bukietas.

Močiutė Bloor kalbėjo apie 
reikalingumą vienybės, idant 
karą laimėjus. Jinai kalbėjo 
apie valandą laiko. Gal būt ir 
ilgiau kalbėjus, bet oras buvo 
truputį peršaltas. Kai ta se
nutė kalbėjo, vaizdas atrodė 
labai gražus. Jinai atrodė la
bai linksma. O tos raudonos 
rožės pridavė dar gražesnę iš
vaizdą. Pabaigoje kalbos jinai 
padėkavojo klausytojam. Pub
lika jos kalbą pasitiko su nuo
širdžiais aplodismentais.

Po jos kalbėjo F. Abekas ir 
kiti.

Tuo tarpu publikoje matėsi 
kunigas. Jis priėjo prie pirmi
ninko ir paprašė, kad ir jam 
leistų kalbėti. Neilgai trukus 
tapo pakviestas pakalbėti. Vi
si klausosi, ką tas kunigas pa
sakys. Pirmučiausia jis kreipė
si į lietuvius ir kalbėjo apie 
Lietuvą. Jis tuojau pradėjo 
plūsti rusus ir vadinti juos žu
dikais. žmonėse kilo toks pa

sipiktinimas to kunigo melais, 
jog jis turėjo apleisti platfor
mą už penkių minutų. Vienas 
iš publikos pasiprašė balso ir 
gerai uždrožė kunigui.

Prakalbose Buvęs.

Lowell, Mass.
Visko Po Biskį Iš Mūsų 

Kampelio
Vieną sekmadienį pagavęs 

liuoso laiko išėjau į gatvę. Pri
eina prie manęs jaunas vyras 
ir sako: “Zdrastvui, tovarišč!” 
Pervedžiau aš jį akimis nuo 
galvos iki kojų. Sakau: Nesu
prantu, ką sakai. Jis nusijuo
kė ir sako: Ar manęs nepažįs
ti. Sakau, ne. Jis tada sako: 
Aš esu Jonas Ališauskas, Aš 
nustebau. Sakau jam: Kaip ta
ve pažinti, kad pirmiau buvai 
jaunas, dabar turi didelę barz
dą, skirtingai atrodai.

Jis papasakojo savo įspū
džius kelionės į Murmanską. 
Sako, gyvenau Rusijoje ketu- 
rius mėnesius. Pramokau kal
bėti rusiškai. Sako: Rusai la
bai geri žmonės, visi labai 
draugiški. Kada mes nuvyko
me su konvojum į Murmanską, 
jie mus pasitiko draugiškai. 
Dabar rusai ne tokie, kaip se
niau buvo. Dabar visi jie mo
kyti, žino, ką kalba. Jie pasi
ryžę Hitlerį sunaikint. Jie tuš
čios kalbos nekalba. Aš esu 
tikras, kad fašizmą jie sumuš.

Jonas Ališauskas pastebėjo 
mano kišeniuje “Daily Re
cord.” Sako: Ar tamsta vis 
dar skaitai tą šlamštą? Sakau, 
kad geresnio šiame mieste ne
galima gauti. Jis man patarė 
nusipirkti “Daily Workerį.” 
Ten, sako, rasi teisybės, o šia
me šlamšte melų prikišta.

Kartu su mumis buvo ir vie
nas policistas. Pastarasis pra
dėjo jam statyti klausimus. J 
viską J. A. .rimtai atsakinėjo, 
pajuokdamas policistą. Sako:

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Connecticut Apylinkei

IŠVAŽIAVIMAS „š
Bus Prakalbos, Dainos ir Kitoki Pamarginimai 

Rengia Conn. Valstijos Liet. Literatūros Draugijos 3-čias ir Liet. Darb. Susivienijimo 5-tas Apskričiai. 

Sekmadienį, Birželio - June 28 — Pradžia 12 v. dieną

Laisves Choras iš Hartford, Conn, diriguojamas Rasimavičiūtės

LIETUVIŲ DARŽE, UŽ LAKEWOOD EŽERO, WATERBURY, CONN.
KALBĖS d. M. ŠOLOMSKAS, iš Brooklyn, N. Y. DAINUOS LAISVĖS CHORAS, iš Hartford, Conn.

Gerb. Conn, valstijos Lietuviai! Kaip žinot, kasmet darbininkiški apskričiai duoda puikius išvažiavi
mus. šiemet irgi bus puikus išvažiavimas. Suvažiuos Lietuvių iš visos Naujosios Anglijos. Girdėsime pra
kalbas, daininkai irgi pasirodys su gražiomis liaudies dainelėmis. Visus ir visas kviečiam būti išvažiavime.
Įrangą 25c (su taksaisQ Komitetas.
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SEVASTOPOLIS VIS AT
REMIA NACIUS

T1ES CHARKOVU SOVIETAI BISKĮ PASITRAUKĖ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 24. — Sovietų Žinių Biuras vidunaktį 

išleido tokį pranešima:
Sovietinė kariuomenė birž. 23 d. Charkovo fronte 

vedė mūšius prieš besiveržiančią pirmyn vokiečių ka
riuomenę. Mūsų kariuomenė buvo atstumta atgal į 
naujas pozicijas.

Sevastopolio fronte daliniai mūsų kariuomenės at- 
• mušė įnirtusias atakas, kurias darė didesnės priešų 
jėgos.

Kituose frontuose nebuvo jokių reikšmingų atmainų.
Birž. 22 d. Sovietų orlaiviai įvairiuose sektoriuose 

sunaikino 20 vokiečių tankų, apie 100 trokų, vežančių 
kariuomenę ir įrengimus, 38 priešlėktuvines ir lauko 
kanuoles ir 12 mortirų; sudaužė 80 geležinkelio vago
nų, susprogdino amunicijos sandėlius ir išblaškė, da
linai sunaikindami, beveik du batalionus vokiečių pės
tininkų.

SOVIETŲ LAKŪNAI IMA VIRŠŲ BALTIJOJ
Maskva, birž. 23. — Šiandieninis Sovietų pranešimas 

sakė:
Mūsų kariuomenė keliose dalyse vakarinio fronto 

sunaikino daugiau, kaip 400 vokiečių.
Sovietų kariuomenė, veikianti vienoje dalyje šiaur

vakarinio fronto, išmušė priešus iš vienos pozicijos, 
užmušė bent 250 jų ir pagrobė daug kanuolių ir karių.

Kalinino fronte mūsų artilerija sunaikino daug prie
šų ir atmušė jų ataką.

Nuo to laiko, kaip partizanai pradėjo veikt Oriolo 
srityje, iki šiol jie užmušė arti 1,000 vokiečių ir sunai
kino 11 vokiečių tankų, 110 trokų ir penkias kanuoles. 
Per mūšius su vokiečiais įsiveržėliais jie pagrobė dide
lius kiekius ginklų ir amunicijos.

Sovietinio Baltijos laivyno orlaiviai nuolat laimi vir
šenybę ore prieš vokiečius. Per kelias paskutines die
nas penki sovietiniai lakūnai bombomis nuskandino bei 
padegė 10 priešų laivų.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

ninkais įstaigoje, — ar tai 
butų technikiniai, ar moks
liniai ar raštinių darbinin
kai, — sovietinis mokslo 
vyras pasidaro susijęs su 
tos įstaigos gyvenimu. E- 
nergingas sovietinis gyve
nimas aplink mokslininką, 
neribota plotmė sprendi
mui praktikinių uždavinių 
ir, pagalinus, pamatinis 
marksistinis supratimas a- 
pie mokslą, kaip apie pa
grindą technikos ir gamy
binių visuomenės jėgų plė
tojimo, daro sovietinį mok
slo darbininką sąmoningu 
ir entuziastingu piliečiu.”

N. M.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

SO. BOSTONO ir MONTELLO 
PIKNIKAS

įvyks birželio 27 ir 28 dd., Tau
tiškam Parke, Montello. Rengia 
So. Bostono ir Montello LLD kuo
pos. Subatos vakare, 27-tą, bus šo
kiai, o ncdčlioj, 28-tą, 1 vai. po pie
tų, prasidės piknikas. Gros Stepo
navičiaus orkestrą. Dainuos Liuosy- 
bės Choras. Bus valgių ir gėrimų. 
Kviečiame visus. Kelrodis iš Bosto
no: Bušai iš Ashmont Station, Dor
chester, eina kas valandą tiesiog j 
Montello. Tikietas j abi pusi apie 
70c.—LLD Mot. Kom. (148-149)

Kviečiame akroniečius, clevclandie- 
čius, ūkininkus ir iš apylinkės lie
tuvius dalyvauti piknike. Kelrodis: 
Iš Youngstown važiuokite Mahon
ing Ave., iki Miesto Bušų, sukite 
po kairei Meridian Rd. Biskį pava
žiavę, sukite po kairei ir rasite vie
tą. 90 kp. susirinkimas neįvyks 28 
d., birželio, būsime piknike kur pra
nešime sekantį susirinkimo dieną. 
Kom. (147-149)

Lowell, Mass.
(Tąsa nuo 4-to pusi.) 

Kada aš su tavimi draugavau 
ir sykiu ėjome j mokyklą, 
mums pasakojo, kad bolševi
kai esą kokie tai baisūnai, o 
jų šalis esanti nubankrūtavus, 
žmones vaikštinėją - basi, nuo
gi, alkani. Tai mums melavo. 
Aš savo akimis mačiau. Jie vi
si gerai apsirengę, valgis ge
ras, gerai gyvena. Visi apsi
švietę, draugiški. Netikėkite 
melagiams. Aš esu tikras, kad 
bolševikai fašizmą suvarys į 
ožio ragą. Tiesa, juos puola 
visa Europa, bet tas niekis. Jie 
apsidirbs su jais. J. A. sako: 
Lenkija po šio karo bus sovie
tiška. Sako: aš kalbėjaus su 
lenkais Murmanske. Jų ten 
randasi daug kariuomenėje. 
Jie kariauja kartu su Raudo
nąja Armija prieš fašizmą. Į

trumpą laiką vėl važiuosiu su 
konvojum į Rusiją . . .

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Draugystė turėjo surengus pa- 
rę, kad padarius kiek pelno 
dėlei nupirkimo cigaretų ka
reiviams, kurie randasi Aus
tralijoje. Pelno padarė nema
žai. Taipgi draugystė iš savo 
iždo tam tikslui paaukojo $20. 
Tai pagirtinas dalykas.

D.L.K.V.K. turėjo parę dėl 
Raudonojo Kryžiaus. Pelno li
ko $85. Kliubas sakė pridė- 
siąs, idant padaryti visą šim
tinę. Tada perduos Raudona
jam Kryžiui.

Kas tai padavė sumanymą, 
kad kliubas pasveikintų Susi
vienijimo Lietuvių Amerikoje 
seimą. Pasekmės tokios: šeši 
balsai buvo už, o septyni prieš. 
“Tėvynainiai” pyksta, kad 
pralaimėjo. Kitą kartą laimės 
dar daugiau, negu Zablackas 
ant muilo.

Birželio 14 d. paradas buvo 
labai puikus, tiktai lietus pa
kenkė. Kada paradas išsirikia
vo, pradėjo smarkiai lyti su 
pertraukomis, žiūrėtojų buvo

pilnos gatvės.

Vytauto Kliubas turėjo pik
niką. Pelno liko $60. Diena 
buvo prasta, nes lietus sugadi
no, lijo iki 3 vai. Bet jaunimo 
prisirinko nemažai. Jeigu lie
tus nebūtų lijęs, būtų daugiau 
padarę pelno.

ti Maynardą? Bušų negalima 
gauti. Kurie turi mašinas, tie 
nevažiuos tuščiomis, pripildys 
pilnas. Būtų gerai, kad kurie 
važiuos į pikniką, pirma už
suktų į Piliečių Kliubą pasitar
ti.

Kiek patyriau, tai pas mus 
gerai platinasi “Laisvės” pik
niko įžangos tikietai. Kiek bu
vo prisiųsta, jau parduoti. Tik 
dabar klausimas, kaip pasiek

Vienam saliūne balti karei
viai susimušė su indusais (?— 
Red.). Vieną baltą kareivį su
žalojo peiliais. Indusai areš
tuoti ir nuvežti į kempę. Jd6š 
teis karo teismas.

LowelHetis.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiškb 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
Kopūstai Ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

WORCESTER, MASS.
Worcesterio Lietuvių Suvienytų 

Draugijų metinis piknikas įvyks 
sekmadieni, 28 d. birželio, Olympia 
Parke, Shrewsbury. Bus graži dai
lės programa. Taipgi bus duodamos 
sekamos dovanos: 1-ma $15.00; 2- 
ra $3.00 ir 3-čia $2.00. Kviečiame 
dalyvauti. (148-149)

e

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) 

0

Lietuviui Rakandu Krautuve

Australija, birž. 24. — Generolo MacArthuro štabas 
pranešė, kad:

Timor saloj Jungtinių Tautų žvalgybiniai lakūnai 
nušovė žemyn vieną japonų orlaivį, kuris mėgino už
kirst kelią tiem lakūnam.

Rabaule septyni japonų lėktuvai bandė atmušt žval
gybinius talkininkų orlaivius, bet nepavyko japonam.

Anglijos Mokslininkai 
Gėrisi Sovietų Moks

lo Pažanga 
(Tąsa nuo S-čio pusi.) 

gą tinkamam anglies degi
mui giliai kasyklose.

DIRBTINĖ GUMA 
(ROBAS)

Dar senojoj Rusijoj to
kie mokslininkai, kaip Kon
dakov ir Lebedev, gana gi
liai ištyrė gumą (robą) ir 
nuhodė, kad ji galima dirbt 
iš alkoholio ir tūlų kitų me
džiagų. Bet gumos chemija 
aukštai išsivystė tiktai po 
sovietinės revoliucijos. Jau 
nuo 1931 m. dirbtinė guma 
yra daugmeniškai gamina
ma Sovietuose. Šiandien gi 
Sovietų Sąjunga, turbūt, y- 
ra didžiausia dirbtinės gu
mos gamintoja pasaulyje. 
80 procentų visos Sovie
tuose vartojamos gumos y- 
ra dirbtiniai pasigaminta. 
Be to, Sovietų šalyje yra 
plačiai auginami Kok-Sa- 
gyz ir Tau-Sagyz augalai, 
iš kurių yra gaunama na- 
tūralė guma.

BIOLOGIJA
Garsus anglų mokslinin

kas, prof. Haldane pranešė 
apie Sovietų pažangą bio
logijos moksluose (augalų 
ir gyvių). Tie mokslai jun
giami su praktiškais reika
lais lauko ūkio, žvejybos, 
medžioklės, girininkystės ir 
medicinos. Bet Sovietų bio
logija “atlieka daug darbų 
turinčių pamatinę mokslinę 
svarbą, ir jų atradimai šio
je srityje jau pakeičia dau
gelį pirmesnių teorinių pa
žiūrų į augaliją ir gyviją,” 
sako prof. Haldane.

MEDICINA
Medikaliai tyrinėjimai 

Soveituose parodė, kad 
kraujas mirusio bei užmu
što žmogaus įtinka perlei
dimui sužeistam arba ma- 
žakraujui. Dar daugiau. At
rasta, kad tokių lavonų 
kraujas net geriau tinka, 
negu gyvųjų kraujo dova
notojų. Kodėl taip yra, ta
čiau, dar nežinoma.

Sovietinis profesorius Fi
latovas ir jo bendrai, imda
mi dalis negyvėlių akių ir 
prigydydami jas gyviems, 
sugrąžino regėjimą dide-’ 
liam skaičiui žmonių, dide
sniam skaičiui, negu kiti 
viso pasaulio chįrurgai.

Sovietų medicina patyrė, 
kad lavono kaulai, oda ir 
tūli kiti audiniai per tam 
tikrą laiką pilnai tinka pri- 
gydyt žmonėms, kuriems to 
reikia. Prie to prieita per 
marksistinį protavimą. So
vietiniai mokslininkai čia 
rėmėsi tuom supratimu, jog 
“skirtumas tarp gyvybės ir 
mirties ir tarp skirtingų 
organizmų nėra toks dide
lis, kaip buvo pirmiaus ma
nyta,” sako profesorius 
Haldane.

Dr. M. Ruhemann kalbė
jo apie mokslinio darbuoto
jo vietą sovietinėje visuo
menėje. Jis pareiškė:

“Sovietiniai mokslo žmo
nės turi glaudesnius ryšius 
su kitais gyventojų sluogs- 
niais, negu vakarų kraštuo
se (vakarinėje Europoje ir 
Amerikoje), ir jie atsilie
pia į visuomenišką spaudi
mą tos tautos, kuri yra iš
mokus gerbt mokslą ir ti
kėtis didelių dalykų iš jo. 
Kaipo narys tos pačios uni
jos su visais kitais darbi

WATERBURY, CONN.
Conn, valst. LLD 3-čias ir LDS 

5-tas Apskričiai rengia išvažiavimą. 
Bus prakalbos, dainos ir kitokį pa- 
marginimai. Įvyks sekmadienį, bir
želio 28 d. Lietuvių Parke, už Lake
wood Ežero. Pradžia 12 vai. dincą. 
Įžanga 25c., įskaitant taksus. Dai
nuos Laisvės Choras iš Hartfordo, 
diriguojamas Rasimavičiūtės. Taipgi 
kalbės D. M. Šolomskas, iš Brook
lyn, N. Y. Kviečiame visus daly
vauti, linksmai praleisti laiką. — 
Kom. (148-150)

PHILADELPHIA, PA.
Išvažiavimas j Norman’s 

Daržą — N. J.
Ateinantį sekmadienį, 28 d. birže

lio (June), Philadelphijos lietuvių 
pažangiosios organizacijos rengia 
pikniką Normano darže, N. J., nau
dai Rusijos medikalci pagelbai. Pa
žangieji lietuviai bendrai organi- 
zuokitės ir važiuokite mašinomis 
kcliu-Routc 38. Važiuokit per Cam- 
deną ir nuo pirmutinio circle pasi
suki! po kairei ir privažiavę pirmą 
gelžkelio tiltą, sukit po dešinei ne
pervažiavus tilto. Bus šokių orkes
trą, skanių užkandžių ir gėrimų.

Bušą imkit persikėlę Ferry — 
Camdene No. 6 ir išlipkit Chapel 
Ave. Normano daržas randasi, 84 
Beechwood Ave., So. Merchantville, 
N. J. — Kviečia Komisija.

(148-150)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

25 d., 8 v. v., 376 Broadway. 
Draugai, mes turime daug darbų, 
ruošiami du piknikai. Reikės darbi
ninkus išrinkti ir kitus svarbius da
lykus aptarti. Pirmas piknikas bus 
birželio 27-28 dd. Montello, o an
tras liepos 4 d., Maynard. Prašo
me narių užsimokėti metines duo
kles.; — G. L. (147-148)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. rengia pikniką, 28 

d. birželio, Brandonville giraitėj, vi
siems gerai žinomoj vietoj. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis vėlai vakare. 
Prašome visų atvažiuoti, bus gerų 
užkandžių ir gero šalto gėrimo. 
Tuom pačiu sykiu paremsite ap- 
švietos draugija. — Kviečia Kom.

(147-149)

NEWARK, N. J.
LLD 5 kp. susirinkimas įvyks 26 

d. birželio, 7:30 v. v. Jurginėj Svet., 
180 New York Avė. Draugai būki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių reikalų. Paremkime 
iškelti obalsį, kad visų narių duok
les būtų Centro su 1 d. liepos. — 
Walter Simon, Ižd. (147-149)

YOUNGSTOWN, OHIO
LLD 90 kp. piknikas įvyks 28 d. 

birželio, 12-30 po pietų, pas Antolik, 
926 S. Meridian Rd. Bus gera mu
zika šokiams. Galėsite sueiti ir su
sipažinti . su kolonijų lietuviais.

* LIETUVIŠKA *
UŽEIGA

Rhelngold Extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4- 4 4
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* 4 4

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

409 ir 417 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergrcen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

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<®<£ib 
hair wLSf

REFRESHING ’wcf!
TONIC vįjk

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.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: IlUmboldt 2-7964 !

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue J

NEWARK, N. J.

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

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. V

<♦>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

4>

d>

<!>

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 ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

<♦) 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!

>

<|) <♦>

<♦>

)

<♦>Staf

>
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Girtais

Geriausias Alus Brooklyne

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 

^padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom. 
STOKES 
St., Brooklyn

F * W. Shalitis
(Shalinskas)

MATEUŠAS SIMONAVICIUS

JONAS
512 Marion

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

Tel, GLenmore 5-6191

FUNERAL HOME 
84-02 JAMAICA AVE. 

Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y. 
i •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miestb.
Tel. Virginia 7-4499

Gražiai Įrengta Susiėjimams 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.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveitėrio stoties. Tel. EVergreen 4-9508
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Tarpe Kriaučių
Artinas kriaučių delegato 

rinkimai, tai ir pasipylė šmeiž
tai. “Vienybėj,” kontraktorių 
organe, pasirašo senas kriau- 
čius, bet būtų teisingiau, kad 
pasirašytų senas kontrakto- 
rius. Yra visiems žinoma, kad 
“Vienybė” atstovauja kon- 
traktorius, tai ir šmeižia brolį 
V. Michelsoną, nes jis jiems 
yra žinomas, kaipo darbinin
kų užtarėjas, o K. Kundrotas 
dar nėra žinomas kaipo dar
bininkų užtarėjas.

“Amerika” irgi nenori pa
silikti nuo kontraktorių orga
no ir pakartoja tą patį šmei
žimą ir niekinimą.

Bet aš manau, kad kriaučiai 
nepamiršo, atsimena, kada bu
vo tarpe kriaučių Lyga ir Ra
telis. Tai buvo frakcijos ir vie
ni kitus šmeižė. Dabar jos yra 
panaikintos ir, kiek man yra 
žinoma, net iš abiejų frakci
jų komisija pasirašė, kad 
frakcijos negali pasikartoti ir 
kas tas frakcijas pakartos, ga
li gauti baudą.

Taigi, kriaučiai, birželio 26 
d. dalyvaukite delegato rinki
muose ir vartokite savo galvą 
— rinkite savo delegatu tą, 
kuris, jums atrodo, atstovaus 
jūsų reikalus, darbininkų rei
kalus.

Man atrodo, kad mes turė
sim net tris kandidatus, V. 
Michelsoną, K. Kudirką ir A. 
Linkų, Jr. O gal ir daugiau 
bus kandidatų. Virš minėti 
kandidatai yra visi tinkami. 
Tik atminkite, kriaučiai ir 
kriaučkos, kad turite vartoti 
savo nuomonę, o ne agitatorių 
ir šmeižikų, atmindami, kuris 
iš minėtų kandidatų geriausia 
atstovaus jūsų, darbininkų rei
kalus, o ne kontraktorių. Męs 
visi kriaučiai žinom, kad da
bartiniu laiku yra nesutvarky
ta kriaučių reikalai dirbtuvė
se, o reikia sutvarkyti, darbo 
daug padėti.

Kriaučius.

Svarbi įstaiga Šaukia 
Konferenciją

Amerikinis Komitetas Sve- 
turgimiams ginti, kuris yra 
tūkstančiams Amerikos ateivių 
pagelbėjęs įsipilietinti, išveng
ti deportacijų ir deportuoja
miems išgavęs teisę pasirinkti 
išvažiavimui saugesnes šalis, 
dabar smarkiai veikia įtrauki
mui sveturgimių į darbą už 
pergalę ant fašizmo.

Tuo tikslu to komiteto šau
kiama konferencija Mobiliza
cijai Sveturgimių už Pergalę 
įvyks šį šeštadienį, birželio 27, 
1 :30 po piet, Hotel Commo
dore, 42nd St. ir Lexington 
Ave., New Yorke.

Visos organizacijos kviečia
mos atsiųsti delegatus bei at
stovus, taipgi kviečia ir sve
čius. Registracija delegato ar 
svečio 50c.

Stagg Street Iškilmes
Praeito sekmadienio popie

tį ant Stagg St. (prie Lorimer 
St.) buvo iškelta didelė vėlia
va (“service flag”) atžymėji- 
mui išėjusių kariuomenėn jau
nuolių iš minėtų gatvių apy
linkės. Ant vėliavos yra pa
veikslai kareivio ir jūreivio, 
taipgi šimtas žvaigždžių, kas 
reiškia, kad jau apie tiek jau
nuolių išėję į kariuomenę iš 
šios apylinkės.

Iškilmėse dalyvavo keletas 
benų, susidedančių iš jaunuo
lių — berniukų ir mergaičių, 
kurie buvo apsirėdę gražiomis 
uniformomis raudonos ir mė
lynos spalvų. Prieš iškelsiant 
vėliavą visa paroda maršavo 
tos apylinkės gatvėmis. Buvo 
trumpų prakalbų, kurias pasa
kė vietiniai “politiniai lyde
riai” ir vienas italas kunigas.

Rep.

Liuteriečię Piknikas
Praeito šeštadienio vakare 

teko būt Martyno Lutherio 
Draugystės piknike, Dexter

Visi į Prakalbas Birželio 25, 
Liet. Piliečių Kliubo Salėj!
Lietuvių masinis mitingas 

paminėjimui Lietuvos pavergi
mo naciais skaudžios metinės 
sukakties ir pagerbti ir parem
ti kovotojus prieš hitlerininkus 
įvyks jau šį vakarą, ketvirta
dienį, birželio 25-tą.

Prakalbose bus aiškinama 
naujosios Londono ir Washing- 
tono sutartys, taipgi vėliausi 
Lietuvos įvykiai. Čia taip pat 
bus kalbama, kas reikia dary
ti, kad Amerika su savo talki
ninkėmis šalimis galėtų grei
čiau laimėti pergalę ant fašis
tinės Ašies. Kokia gali būti šio

karo užbaiga?
Jonas Siurba ir D. M. šo- 

lomskas kalbės minėtais ir ki
tais pasaulinės svarbos klausi
mais.

Ateikite išgirsti prakalbas ir 
pareikšti savo pagarbą didvy
riškiems kovotojams prieš fa
šizmą, taipgi ištiesti pagalbos 
ranką. Įžanga nemokama.

Iki pasimatymo birželio 25 
d. vakaro, 7:30 vai., Piliečių 
Kliubo salėj, 280 Union Avė., 
Brook lyne!

Pažangiųjų Brooklyno
Lietuvių Org. Komisija.

Majoras Rūpinasi 
Miesto Šiluma

Tyrinės Girtavimą
Tarp Policijos

Brooklyno vokiečiai paskel
bė karą anglams — bolėmis, 
birželio 19-tą susitiko vokiečių 
ir anglų soccer tymai Wood
ward Ave. Ovai, Raudonojo 
Kryžiaus naudai.

Ypatingas Bankietas
New Yorke- aną dieną įvyko 

nepaprastos draugijos Alco
holics Anonymous bankietas. 
Jame dalyvavo 424 vyrai ir 
moterys seniau buvę prasigėrę 
“iki dugno,” bet dabar sugrį
žę į blaivininkus. Jie apvaikš
čiojo “pasiliuosavimą iš savo 
vergijos.”

Dienraščio LAISVES Didysis

PIKNIKAS
Puiki Dainų Programa. Daug Chorų, Daug 

Jaunimo iš Kitų Miestų

Sekmadienį, Liepos 5 July
Prasidės 1 Valandą Dieną

Muzika nuo 3 valandos Programa 6 valandą

KLAŠČIAUS CUNTON PARKE
Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, L. I., N. Y.

Įžanga 50 centų, įskaitant taksus

i s------------ Programoje Dalyvauja:----------- o
SIETYNO CHORAS iš Newark, N. J. 

vadovybėje B. šalinaitės
PIRMYN CHORAS iš Great Neck, N. Y. 

vadovybėje J. Kazakevičiaus
AIDO CHORAS iš Brooklyno 

vadovybėje Aldonos Žilinskaitės
0--------------------------- ------ ---------------------------------------------------------- -----GI

Gera Orkestrą Šokiams
Prašome iš anksto įsigyti įžangos bilietus 

Dovanos prie įžangos bilietų perkant iš anksto 

1-ma $5, 2-ra $3 ir 3-čia $2
Dovanos bus atmokėtos karo stampoms—War Stamps

Savaitiniame raporte miesto 
gyventojams per miestavą ra
dijo stotį WNYC, pereitą sek
madienį, majoras LaGuardia 
pareiškė, kad miesto apšildy
mas jam rūpi labiau, negu kas 
nors kitas. Jis sako, kad pasi
tarimuose su fed erai ės val
džios atstovais daug kas at
siekta, pažadėta suvesti dūdas 
pristatymui į miestą aliejaus 
kurui. Bet, sako jis, tas dar 
nespės mus šildyti ateinančią 
žiemą.

Iš tų pasikalbėjimų, sakė 
majoras, taip pat tikimasi 
gauti miestui daugiau karo 
darbų.

Surinko 248 Tonus 
Gurno per Dieną

Pereitą ketvirtadienį viena 
diena didžiajame New Yorke 
surinkta 248 tonai seno gurno. 
Menama, kad rinkliava žymiai 
padidės, kada 50,000 berniu
kų skautų pradės rinkliavą po 
namus ir šeimininkės per juos 
atiduos smulkius daiktus, ku
riuos laiko esant menkos ver
tės ir dėl to nemato esant 
svarbu nunešti į gazolinos sto
tį-

Cornell Medikališka Kolegi
ja išleido 75 studentus su Me
dicinos Daktaro laipsniais, iš 
tų 43 sykiu gavo Armijos Me- 
dikalio Korpo pirmo leitenan
to laipsnius.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Siuvėjų Unijos Lietuvių 54 Sky
riaus ekstra susirinkimas įvyks 
penktadienį, birželio 26 d., 7:30 vai. 
vakaro. Amalgameitų Svet., 11-27 
Arion PI. Nariai prašomi dalyvauti. 
Bus renkama delegatas ir dalis pil
domosios tarybos. —Ch. Nečiuns- 
kas, Sekr. (147-149)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusininko prie aludės 

(saloon). Dabartinis turi greit išeit 
į kariuomenę. Prašome greit atsi
šaukti. Pageidaujama, kad atsi
kreiptų teisingas vyras su pinigais. 
Mr. J. Betaut, 558 9th Ave., New 
York City, N. Y.

(145—148)

REIKALAVIMAI
Reikalinga pora, 40-45 metų am

žiaus, dirbti virtuvėje ir prie stalų 
patarnauti. Virti nereikės. Vieta — 
Žydų (Hebrew) senelių namuose. 
Alga $70.00 į mėnesį su pilnu už
laikymu. Telefonuokite: BErgen 
4-2728, arba kreipkitės, 198 Ste
vens Ave., Jersey City, N. J.

(145—150)

. Vyriausis policijos inspek
torius Louis Costuma įsakė 
nuodugniai ištyrinėti, kaip ga
lėjo radijo policistas būti taip 
girtas, kad jis pašovė savo 
sandarbininką William Roon
ey, bet nebuvo pastebėtas per 
s&vo viršininkus, buvo išleistas 
tarnybon tokioje padėtyje.

Policistas Morgan D. Wil
son, tarnavęs policijoj 15 me
tų, mirtinai pašovė su juo va
žiavusį policistą William 
Rooney pereitą šeštadienį, 
New Yorke. Pašautasis už 40 
minučių mirė ligoninėj.

Susivaidijo Su Kunigu 
Dėl Palikimo

White Plains palikimų teis
me iškilo byla tarp turtingos 
ponios Paton giminių ir kuni
go Henry Darlington. Minėta 
ponia mirdama paliko $1,300,- 
000 kunigui. Giminės užvedė 
bylą testamentą panaikinti. 
Jie sako, kad kunigas paliki
mą išgavęs neleistina įtaka. 
Toji turte našlė turėjo 77 me
tus amžiaus, kunigas yra 51.

Taksai Bedarbiu Pašalpai 
Pasiliksią ir Toliau

Miesto Tarybos finansų ko
misija nusprendus rekomen
duoti Tarybai palikti ir toliau 
penkis nepaprastos padėties 
taksus dar metams laiko. Iš tų 
taksų miestas šelpia savo be
darbius.

Tarybos prezidento New- 
bold Morris rekomendacija bu
vo, kad tuos taksus iš karto 
nustatyti sekamiems dvejiems 
metams.

Parke. Piknikas nebuvo labai 
skaitlingas publika, bet vistiek 
kaipo šeštadienio vakare, tai 
daugiau publikos negalima ti
kėtis. Gera muzika grojo šo
kiams; jaunesni smagiai šoko, 
o kiti apsėdę apie stalus sma
giai laiką leido.

Beje, šiame piknike buvo 
atėjęs tūlas vienybietis, hitle
rinės propagandos skleidėjas. 
Jis vakščiojo nuo vieno stalo 
prie kito, kur pamatydavo 
nors vieną pažįstamą, ir vis 
užvezdavo kalbą apie karą. 
Užklausęs, ką kiti mano apie 
šį karą, jisai tuoj aiškindavo 
“savotiškai,” girdi: “Karas 
jau tuoj baigsis, nes Hitleris 
greit visus suplieks; Amerika 
ir Anglija susitarė pasiduot 
Vokietijai . . . dabartinės Ame
rikos pastangos ginkluotis jau 
niekais nuėjo; kad nei vienas 
‘konvojus’ iš Amerikos ir Ang
lijos Rusijos nepasiekia, nes 
vokiečiai visus laivus nuskan
dina,” ir 1.1. Kada vienas kitas 
jam pastebėjo, kad jeigu jis 
taip kalbėtų kur nors tarpe 
amerikonų, jis greit atsidurtų 
ten, kur iš tikrųjų jam reikė
tų būt, tai jisai pridūrė, kad 
būtų gerai, kad Hitleris Ame
riką pamokintų, kaip šalį tvar
kyti, nes Amerikos valdžią 
žydai kontroliuoja . . .

Girdėję tą to pro-nacio kal
bą, stebėjosi, kaip gali būt tar
pe lietuvių, tokių Hitlerio agen
tų, kurie taip atvirai skleidžia 
hitlerinę pro pagandą. Tas 
žmogelis yra uolus Vienybės 
rėmėjas. Rep-

Eiliniai Malioriai 
Nunešė 2 Lokalus

Einančiuose maliorių unijos 
rinkimuose naujų viršininkų 
9-to Distrikto Tarybon, rėmė
jai eilinių narių sąrašo jau tu
rėjo laimėjimų trijuose loka- 
luose, kuriuose rinkimai įvyko 
gale pereitos savaitės.

Lokale 905 eilinių kandida
tas į prezidentus Sam Bogorod 
gavo 426 balsus prieš oponen
to M. Epstein 126 balsus. 
Taipgi išrinkta kiti pažangių
jų kandidatai. Lok al as yra vie
nas iš didžiausių mieste.

Lokale 892 išrinkta visi Ben
dro Eilinių Narių sleito kandi
datai, kurie buvo išstatyta. Ne 
visoms vietoms eiliniai state 
kandidatus.

Taipgi pažangieji padarę 
progreso lokale 261-me. Dau
gelyje kitų lokalų dar bus bal
savimai.

Gubarnatorius Lehmanas Ir 
Majoras LaGuardia Įieš

ko Mums Darbu
New Yorko valstijos guber

natorius Herbert II. Lehman ir 
miesto majoras Fiorello H. La 
Guardia lankėsi Washingtone 
pas federalės valdžios Karui 
Produkcijos Tarybą išdėstyti 
jai galimybes ir reikalą dirbti 
New Yorke karui reikmenis. 
Jie nurodinėjo, kad tuomi pa
dėtų karo pastangoms ir išgel
bėtų miestą nuo gręsiančio 
masinio nedarbo.

Paul V. McNutt, tos tarybos 
žmogaus Darbo Jėgų Komisi
jos pirmininkas, kuris sušaukė 
tą pasitarimą, sako, kad New 
Yorke padėtis komplikuota. 
Tačiau pažadėjo, kad newyor- 
kiečių pasiūlymai bus svarsto
mi. Jis sutiko, kad reikia kas 
nors daryti. New Yorke esama 
400,000 bedarbių.

Ketvirtad., Birželio 25, 1942
-........................ -U. '..'TO ..... i

Majoras LaGuardia savo ra
porte paskelbė, jog mes turi
me gana vietos, įrankių ir la
vintų darbo rankų.

New Yorko mieste, sakė 
majoras, randasi 10,021,161 
ketvirtainių pėdų plotas tuščių 
fabrikų, 300,000 nedirbančių 
darbininkų, 3,845,299 ketvir
tainių pėdų liuosos vietos raš
tinėms.

Su butais minėtam skaičiui 
darbininkų ir reikalingam pri- 
augliui sunkumų irgi nebūtų.. 
Jis sakė, kad tik viename New 
Yorko mieste yra 77,836 tušti 
apartmentai. Tūkstančiai kitų 
liuosų butų rastųsi artimos 
apylinkės apskričiuose.

Septynios dešimt penki poli- 
cistai, 20 iš jų leitenantai, jų 
pačių prašymu, paliuosuoti ant 
pensijos. Prašymų paliuosuoti 
šiomis dienomis gauta 502.

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO

BONUS

Raudonieji tankistai įtemptai studijuoja aplinkumą, 
kad smogti stipriausi smūgį naciams, įsiveržėliams i jų 
žemę. “Raudonieji Tankai” dar galima matyti Stanley 
Teatre, 7th Ave. ir 42nd St., N. Y.

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

Reikalinga suaugusi lietuvė dirb
ti prie lengvo namų darbo, kontruo- 
se. Gera šeimyna, nėra mažų vai
kų. Alga prieinama. Prašome rašyti 
sekamai: Paul Butkus, Box 134, 
Upper Black Eddy, Pa. (146-148)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja moderninis apart- 

mentas, su 5 saulėtais kambariais. 
Taipgi yra karštas vanduo, garu 
šildomi ir maudyklė. Renda žema. 
Prašome kreiptis po antrašu: 394 
Broadway, Brooklyn, N. Y. Pasitei
raukite akinių ofise (Optical of
fice). 143-148)

Majoras prašė švietimo Ta
rybos atleisti iš darbų labai nu
senusius mokytojus, vieton 
jaunų 125, kuriem gręsia at
leidimas ekonomijos sumeti
mais.

Irving Berlin’o veikalo 
“This Is The Army” pirmam 
vaidinimui liepos 4-tą bilietai 
jau parduodami.

Barney Fishgold, teisiamas 
kaltinimu žmogžudystėj, sakė
si nieko apie nuotikį neatsime- 

;nąs, nes buvęs girtas.

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

Salės dėl Balių, Koncertų 
Bankietų, Vestuvių, Susirinki
mų ir tt. Puikus steičius su 
naujausiais įtaisymais. Ketu

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-8842

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

STENGER & STENGER

Išegzaminuoja
AKIS

OPTOMETRISTS

Pritaiko
AKINIUS

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

394 BROADWAY • 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

THAT LEAVES NOTHING MID

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

17 lewefc

701 GRAND ST
Ilgiausia atmintinos dovano*Džiuleriai yra gražiausios ir

ra-a

CREOrr TERMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N, Y.
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