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Antanas Vadapalas Rašo.
Pasirodo, Kad Jis Yra 

Gyvas.
Gurno Rinkimo Kampanija 

Pratęsta. *
Browderis Sakys Kalbą.

Rašo R. MIZARA

Va, trumpas laiškutis:
“Malonus drg. R. Mizara

Siunčiu Jums iŠ Maskvos šir
dingiausius linkėjimus. Labai 
būtų geistina, kad draugas 
parašytumėt keletą žodžių.

“Perduokit š i r dingiausius 
linkėjimus visiems Jums žino
miems mano draugams.

“Jūsų senas draugas,
A. Vadapalas.”

Laiškutis rašytas š. m. sau
sio 1 dieną. Vadinasi, jam ėmė 
pusę metų pasiekti Ameriką. 
Nestebėtina! Gyvename karo 
metą. J paprastų laiškui per
siuntimą žiūrima kaipo j ant- 
raeilinį dalyką. Pirmiausiai 
siunčiami karui reikalingiau
si dalykai.

Antanas Vadapalas gyveno 
Amerikoje prieš viršx20 metų. 
Jis gyveno Bostone ir Brook
lyne. Per kelis metus dirbo fil
mų operuotoju teatruose ir at
liekamu laiku mokėsi pas ve
lioni komp. Miką Petrauską 
muzikos. Paskui, karo metu, 
Vadapalas dirbo Amerikos 
prekybiniuose laivuose, — ke
liavo po pasaulį. Karui pasi
baigus, berods 1920 metais, jis 
išvyko Tarybų Sąjungon. Ten 
tūlą laiką dirbo tarybiniuose 
laivuos, paskui teatruose fil
mų operuotoju. Kai šitų žo
džių rašytojas lankėsi Tarybų 
Sąjungoje, Vadapalas mokino
si elektros inžinieriaus profe
sijos.

Andai lietuvių tautos atsto
vų konferencijoje generolas 
Vincas Vitkauskas savo kalbo
je žymėjo, kad raudonarmie
tis Vadapalas garbingai žuvo, 
kovodamas su vokiškais už
puolikais. Tūli draugai manė, 
ar tik nebus tas pats buvęs 
amerikietis, Antanas Vadapa
las. Dabar atrodo, kad ne.

Prezidentas Rooseveltas ne
pasitenkinęs atliekamo gurno 
rinkimo kampanija. Ji tedavu- 
si vyriausybei tik 218,998 to
nus gurno. Jis mano, kad tu
rėjo būti surinkta kur kas 
daugiau.

Dėl to prezidentas paskyrė 
dar 10 dienų gurno rinkimui. 
Vadinasi, atliekamo gurno 
kampanija pasibaigs liepos 10 
dieną.

Kiekvienas • pilietis, kiekvie
nas gyventojas, kuris tik turi 
kokį nors guminį, jam nerei
kalingą daiktelį, kad ir labai 
mažą, turi nunešti į artimiau- 
siąją gazolino stotį ir atiduoti. 
Tai bus didelė pagalba karo 
pastangoms.

šiandien, ketvirtadienį, new- 
yorkiečiai turės progos išgirsti 
Earl Browderj, U.S.A. Komu
nistų Partijos generalinį sek
retorių sakant kalbą. Tai bus 
pirmutinis Browderio viešas 
pasirodymas po to, kai jis ta
po išlaisvintas iš Atlantos ka
lėjimo.

Masinis mitingas įvyks Ma
dison Sq. Gardene. Browderio 
kalba bus transliuojama per 
radijo stotį WQXR (1550 
klcs.) 10 vai. vakaro.

Be Browderio, kalbės Mo
čiutė Bloor, Robert Minor, 
William Z. Foster, James W. 
Ford ir Elizabeth Gurley 
Flynn.

Bus įdomu išgirsti komunis
tų vadą kalbant apie šių dienų 
svarbiuosius mūsų krašto ir 
pasaulinius reikalus.

Vienas amerikietis žurnalis
tas rašo:

“Kalbant apie nacių šnipus, 
suimtus mūsų krašte, kyla 
klausimas, kodėl leidžiama 
veikti Ašies kontroliuojamų 
kraštų ambasadoms ir konsu
latams, — tokių kraštų, kaip 
Mannerheimo Suomija, Vichy 
Francija ir Franko Ispanija?”

Iš tikrųjų, tai yra aktualus 
klausimas.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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RADO. ARMIJA TRIUŠKINA NACIU KURSKO OFENSYVĄ
Naciai Esą už 65 Mylių Nuo 

Aleksandrijos, Anglų Lai
vyno Stovyklos Egipte

Puskarininkis Janulaitis

Berlin, liep. 1. — Hitle
rio štabas skelbia, kad vo
kiečiai ir italai per dieną 
nužygiavę dar 35 mylias 
i rytus Egipte; sako, kad 
jie dabar atakuoją pajūrio 
miestą EI Alamein, prie 
geležinkelio ir vieškelio, 
tiktai už 65 mylių į vaka
rų pietus nuo Aleksandri
jos, Egipto didmiesčio. A- 
leRsandrijoj yra svarbiausia 
Anglijos karo laivyno sto
vykla rytinėje dalyje Vi
duržemio Jūros.

Naciai teigia, kad EI Ala
mein yra paskutinė aptvir- 
tinta anglų pozicija šiapus 
Aleksandrijos, (šie nacių 
pranešimai yra be patvir
tinimo iš niekur kitur.)

Anglai Sunaikintų Suezo Ka
nalų, jei Fašistai Pasiek

tų Raudonųjų Jūrų
London, liep. 1. — Ang

lijos karininkai sako, kad 
jeigu fašistai, besibriauda- 
mi per Egiptą, pasiektų 
Raudonąją Jūrą, rytų šone, 
tuomet anglai išsprogdintų 
ir užgriautų Suezo Kana
lą. Šis kanalas jungia Vi
duržemio Jūrą su Raudo
nąja Jūra.

Anglų ir amerikiečių or
laiviai bombardavo vokie
čius Fukoje, šiauriniame E-

KONGRESAS PASKYRĖ APIE 43 BIL. 
DOLERIŲ ARMIJAI PER METUS

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas birž. 30 d. 
užgyrė valdžios įnešimą 
paskirt armijos reikalams 
$42,820,000,000 per metus. 
Kongreso atstovų rūmas 
jau pirmiau buvo nubalsa
vęs tokią sumą armijai per 
sekamus dvyliką mėnesių.

Skolos ir Nepritekliai
Per paskutinius dvyliką 

mėnesių šalies iždas turėjo 
nepriteklių $19,244,739,298.

Amerikos Laivas Nuve
žė Lėktuvų į Maltą
Washington, liep. 1. — 

Amerikos lėktuvlaivis 
“Wasp” sėkmingai nugabe
no didoką skaičių karinių 
orlaivių į Maltą, tvirtovišką 
anglų salą Viduržemio Jū
roje. “Wasp” pasiekė Mal
tą be jokių sau nuostolių.

Japonai Užėmę Svarbų
Chinijos GelžkelĮ

Tokio, liep. 1. — Japonų 
radijas sako, kad jie atėmę 
iš chinų miestą Hengfeing, 
o su juom užėmę ir pasku
tinę dalį Chekiang-Kiangsi 
geležinkelio.

I

gipto pajūryje, ir daužė fa
šistų tankus, kariuomenės 
subūrimus ir susisiekimus 
įvairiose šio fronto dalyse; 
sunaikino daug ' vokiečių 
tankų.

Jei Anglai Prarastų Aleksan
driją, dar Turėtų Tris Uos

tus Vidur. Rytuose
Washington. — Anglijos 

admirolas Sir Andrew 
Browne Cunningham, nese
niai buvęs komandierius 
anglų laivyno Viduržemio 
Jūroj, dabar narys Jungt. 
Tautu Karo Štabu viršinin
kų, pareiškė koresponden
tams birž. 30 d., kad jeigu 
vokiečiai užimtu Aleksand
riją, didžiausią anglų lai
vyno stovyklą Egipte, tai 
susidarytų kebli padėtis te- 
naitiniam Anglijos laivy
nui; bet, esą, anglų laivy
nas dar galėtų naudotis ki
tu Egipto uostu Port Sai
dų, taipgi Haifos uostu, Pa
lestinoje, ir Syrijos uostu 
Beirutu. Sako, tie uostai 
galėtų tarnaut kaipo bazės 
daugeliui Anglijos karo lai
vų rytiniame gale Vidurže
mio Jūros.

“Bet mes dar neaplei- 
džiame Aleksandrijos... aš 
nemanau,” pareiškė anglų 
admirolas Cunningham.

Dabar nacionajė Jungtinių 
Valstijų skola yra $76,586,- 
076,103.
Kiek Amerikiečiui Kaštuo

ja Karas per Dieną
Karas dabartiniu laiku 

kaštuoja tiek, jog nuo kie
kvieno Amerikos gyvento
jo, suaugusio ir mažo, išei
na po $1.15 per dieną; o 
valdžia gauna taksų po 37 
centus nuo kiekvienos “gal
vos” abelnai per dieną.

Partizanai per Metus 
Užmušė 150,000 Naciu

Maskva, liep. 1. — So
vietų radijas, pažymėda
mas partizanų veiksmus 
prieš vokiečius per metus, 
pareiškė, kad iki šiol parti
zanai užmušė ne mažiau 
kaip 150 tūkstančių vokie
čių užnugarėje karo fron
to.

London. — Aleksandrijos 
uoste, Egipte, stovi devyni 
Francijos kariniai laivai. 
Anglai pasirūpins, kad jie 
nepatektų priešams, jeigu 
vokiečiai ir užimtų Alek
sandriją. Tie laivai yra an
glų sulaikyti ir nuginkluo
ti.

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS
MASKVA, birž. 26 (ICN)

Vytautui buvo suėję vos tik šeši metai. Dabar jis 
tai atsimena, kaip sapną. Jo motina išbėgo iš namų, 
tempdama jį už rankos, ir jie pasislėpė krūmuose Ne
muno pakrantėje. Kažin kur kulkasvaidis tratėjo, ir 
keli kanuolės šoviniai žviegdami pralėkė virš jų galvų. 
Greit po to vokiečių karys įsiveržė į jų bakūžę.

Šeši mėnesiai praėjo. Vytauto motina bėgiojo pas 
kaimynus, ėjo į tolimus kaimus ir sugrįždama dėjo 
drebančiomis rankomis sviestą, kiaušinius ir lašinius 
tam vokiečiui.

Kartą jo motina sugrįžo namo labai vėlai iš vieno 
tolimo kaimo, kur ji negalėjo gaut maisto. Vokietys 
buvo perpykęs. Jis pasigriebė šautuvą ir atkišo į Vy
tauto motiną. Vaikas suspiegė iš persigandimo. Vo
kietys ištempė jį iš už pečiaus ir sumušė.

Kitą rytą jo motina laiku atsikėlė ir ruošėsi vežt 
savo sūnų pas jos seserį kaiman už kelių mylių, kad 
išgelbėt jį nuo bado mirties. Tą naktį jiedu išvyko per 
mišką. Jinai parinko rečiausiai vartojamus kelius, 
kad nesusitiktų vokiečių.

Staiga šiurkštus balsas sušuko, “halt!” (sustok!) 
Vaikas iššoko iš rogių ir užbėgo už medžio. Motina su
stojo, bet jau buvo pervėlu. Pasigirdo šūvis ir jo moti
na, atsidusdama, parkrito ant apsnigtos žemės,'ir jau 
niekad neatsikėlė.

Vytautą rado vienas beturtis valstietis vardu Janu
laitis, iš artimo kaimo. Jis parsinešė Vytautą namo ir 
šiaip taip atgaivino jį. Janulaičiai buvo bevaikiai, ir 
nors jie patys vargu beturėjo gana pavalgyt, jie įsūni- 
no Vytautą, kaip savo vaiką. Berniukas tapo galvijų 
piemeniu ir ūkio darbininku.

Savo vietą gyvenime jis rado tik įsikūrus Tarybų 
valdžiai Lietuvoje. Vytautas buvo paskirtas komisaru 
dvaro, kur jo tėvas dirbo ir mirė, kaip juodadarbis 
darbininkas.

Naują ir laimingą Vytauto gyvenimą sudaužė įsi
veržimas vokiečių fašistų gaujų į Lietuvą. Tai buvo 
nauja žaizda. Bet Vytautas glamonėjo vieną mintį 
—suvest senąsias sąskaitas su vokiečiais už pirmąjį 
jų užėmimą Lietuvos ir už savo motinos mirtį.

Ir kada jis pasitraukė su kariuomenės daliniais lie
tuvių tautinio korpuso, puskarininkis Janulaitis darė, 
ką tik galėjo, kad suvestų tas sąskaitas.

(Tąsa 7-me puslapyje)

TURIME JUOSE BUTT”
Kiekvienas apšvietą branginantis žmogus turi būt 

pats ir turi rūpintis, kad kuo daugiausia žmonių būtų 
“Laisves” piknikuose Maynarde ir Brooklyne.

Bostono apylinkės piknikas bus 4 d. liepos, Vose 
Pavilion Park, Mayniard, Mass. Brooklyn© piknikas bus 
sekmadienį, liepos 5 d., Klaščiaus Clinton Park, Betts 
ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visi apšvietą branginanti žmonės turim juose daly
vauk

Amerikos Lakūnai Ata
kuoja Fašistus Vidur

žemio Jūroje
London, liep. 1. — Jung

tinių Valstijų orlaiviai, ku
riuos atgabeno Amerikos 
lėktuvlaivis “Wasp” į Mal
tą, anglų salą Viduržemio 
Jūroje, jau atakuoja fašis
tų laivus, kuriais gabena
ma vokiečių ir italų ka
riuomenė ir pabūklai į Li
biją ir Egiptą.

Teigiama, kad Amerikos 
lakūnai jau padarė dikčiai 
nuostolių fašistiniams tran
sporto laivams.

Berlin, liep. 1. 4- Vokie
čiai skelbia, kad rumunai 
Krime užėmę Balaklavą, į 
rytų pietus nuo Sevastopo
lio.

Japonai Telkia Armiją 
Prieš Sovietų Sibirą, 

Kaip Sako Anglai
London, liep. 1. — Kari

nis anglų kalbėtojas per ra
diją tvirtino, kad japonai 
siunčia dideles jėgas savo 
armijos' ir orlaivių linkui 
Manchukuo, kuris rube- 
žiuojasi su Sovietų Sibiru. 
Sako, “beveik nėra jokios 
abejonės, kad Japonija pla
čiai rengiasi užpult Rusiją 
tinkamu japonam momen
tu.”

Maskva, liep. 1. — Sovie
tai atmušė atakas, kurias 
naciai pradėjo Gžatsko sri
tyje.

London. — Vokiečių or
laiviai vėl bombardavo 
Aleksandriją, Egipte, bet 
menkai' nuostolių tepadarė.

Sovietai Atakuoja Nacius ir 
Sunaikino 350 Jų Tan

kų Kursko Srityje
Maskva, liep. 1. — Sovie

tų kariumenė sėkmingai a- 
takuoja vokiečius Kursko 
fronte, kur naciai keturios 
dienos atgal pradėjo di
džiąją savo ofensyvą.

Hitlerininkų tankai ban
gų bangomis grūdosi prieš 
Raudonosios Armijos lini
jas. Kai kur raudonarmie
čiai pryšakyje tiksliai pasi
traukė, leido nacių tan
kams pravažiuot pirmyn, o 
tada iš šonų užpuolė ir at
kirto tankų būrius nuo pa
skui ėjusių pėstininkų. So
vietiniai kariai daugmenis- 
kai naikina apsuptus, at
kirstus priešų tankus šū
viais iš kanuolių, rankinė
mis granatomis ir kitais 
pabūklais.

Raudonarmiečiai vakar 
tuo būdu sudaužė bei sude
gino 150 Hitlerio tankų, o 
per tris paskutines dienas 
viso supleškino 350 nacių 
tankų vien tik Kursko 
fronte. Bet dar tebešėlsta 
tankų kautynės iš
pusių toje srityje. Tai

NACIAI UŽĖMĖ 1 SEVASTOPOLIO PO
ZICIJA, BET SKAUDŽIAI NUKENTĖJO
Maskva, liepos. 1. —So

vietų komanda praneša, 
Raudonoji Armija abelnai 
atmuša vokiečių atakas 
Kursko ir Sevastopolio 
frontuose ir daro fašistams 
milžiniškų nuostolių. So
vietiniai kovotojai išgelbė
jo savo artileristų būrį, 
kurį naciai buvo visomis 
pusėmis apsupę ties Sevas
topoliu.

Vienoje šio fronto dalyje 
raudonarmiečiai u ž m u šė 
pusantro tūkstančio fašis
tų, o kitus nuvijo atgal. Ki
toj vietoj ties Sevastopoliu 
jie sunaikino du pulku vo
kiečių.

NUSKANDINTA 8,000 
HITLERININKŲ

Berne, Šveic., liepos 1.— 
Karinis Sovietų kalbėtojas 
per radiją Maskvoj prane
šė, kad vokiečiai užėmė 
vieną svarbią poziciją šiau
rinėje pakrantėje Severna
ja Įlankos, į šiaurius nuo 
Sevastopolio, kaip New 
Yorko Timeso koresponden
tas šiandien telefonavo sa
vo laikraščiui. Maskvos ra
dijas pripažino, kad sunki 
Sevastopolio gynėjų padė
tis.

(Londono radijas teigia, 
kad Sovietų kariuomenė 
užmušė 8,000 nacių ban
džiusių persikelt per Sever
naja Įlanką.)

Kitais pranešimais, 250 
tūkstančių vokiečių, rumli
nų ir vengrų įnirtusiai ata
kuoja Sevastopolį iš trijų 
šonų ir vienoj vietoj persi- 
grūmę per Čornają upę. 

džiausi tanku mūšiai iš vi
sų, kurie tik iki šiol įvyko 
sovietiniame fronte.

Per dieną Kursko sekto
riuje buvo sunaikinta 25 
vokiečių orlaiviai.

Su vokiečiai Kursko fron
te veikia ir pulkai vengrų. 
Sovietinė kariuomenė vi
sur sumuša vengrus.

Kai kur hitlerininkai 
kyliais įsibriovė į prieki
nes Sovietų linijas, bet 
raudonarmiečiai juos at
rėmė, ir priešams niekur 
nepavyko pralaužt Raudo
nosios Armijos linijų šia
me fronte.

Vienoje dalyje Kursko 
fronto per dieną buvo Už
mušta 1,500 fašistų, kitame 
punkte 2,000, o trečiame jų
žuvo 2,500.

Charkovo srityje sovieti
nė kariuomenė stipriai 
kontr-atakuoja nacius ir 

| atmuša jų komandieriaus 
įvon Kleisto bandymus pa
gerint vokiečių pozicijas,

abiejų LSo vietų tankai šiame f r O n- "
di- i te taip pat gerai pasižymi.

FAŠISTAI SAKOSI UŽĖ
MĘ DVI SEVASTOPOLIO 

POZICIJAS
Berlin, liep. 1. — Hitle

rininkai skelbia, kad rumu
nai pramušę sovietinę lini
ją ir užėmę svarbią pozici
ją Balaklavos pajūryje, už 
aštuoneto mylių į pietų 
rytus nuo Sevastopolio, o 
vokiečiai, girdi, užėmę Ma- 
lachov fortą prie Sevasto
polio ir, esą, pasiekę vidu
rinį lanką to miesto fortų.

(Niekas nepatvirtina tų 
fašistinių skelbimų.)

Numirė Baltarusių Liaudies 
Poetas, Janka Kupala

Maskva. — Pereitą ant
radienį numirė žymusis bal
tarusių tautos poetas, Jan
ka Kupala. Jis turėjo 59 
metus amžiaus. Janka Ku
pala yra parašęs vertingų 
eilių baltarusių kalba ir 
daug išvertęs poezijos iš 
kitų kalbų į baltarusių kal
bą.

Be to, Janka Kupala bu
vo Aukščiausiojo Baltaru
sijos Sovieto nariu ir buvo 
apdovanotas ordinais už 
pasižymėjimą literatūroje.

Maskva, liep. 1. — Vokie
čiai, nepaisydami didžiulių 
savo nuostolių, šiek tiek 
pasivarė pirmyn kai ku
riuose punktuose Kursko 
fronto.

Cairo, Egiptas, liepos 1. 
— Anglijos ir Amerikos or
laiviai apsilpnino vokiečių 
maršavimą pirmyn Egipte.
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Nepasisekimai Egipte
Be abejo, ne vienas karo eiga suinte

resuotas asmuo šiandien stato klausi
mą: Kodėl Jungtinėms Tautoms taip ne
vyksta Egipte? Kodėl ten vokiečiai lai
mi mūšius? Sunku į tai atsakyti. Tie, 
kurie žino priežastis, jų neskelbia dėl to, 
kad priešui nepasitarnauti. O tie, kurie 
nežino,—visaip spėlioja.

Rodosi, nėra pamato pasiteisinimui, 
kad Egipte Jungtinės Tautos neturėjo 
laiko pristatyti užtenkamai karinių me
džiagų. Laiko buvo užtenkamai. Jeigu 
vokiečiai su italais galėjo pristatyti daug 
ginklų ir karių, tai, rodosi, juo lengviau 
tą galėjo padaryti Didžioji Britanija, 
kuri ten vadovauja mūšiams.

Amerikinės spaudos korespondentai, 
kurie matė karines operacijas Libijoje, 
dėl nepasisekimų kaltina Didžiosios Bri
tanijos karo vadovybę. Toji vadovybė, 
sako korespondentai, neparodė reikiamos 
iniciatyvos: jie perdaug tik gynėsi, o 
permažai priešą puolė. Na, ir dėlto įvyko 
pralaimėjimų.

Gal ministeris pirmininkas Churchil- 
las detaliau paaiškins apie tuos nepasi
sekimus Egipte. Manoma, kad jis šiomis 
dienomis sakys parlamente svarbią kal
bą, kurioje bus nupiešta Egipto kovų 
paveikslas. Lauksime.

Iš kitos pusės, yra vilčių, kad vokie
čiai, nužygiavę toli į Egipto pustynes- 
dykumas, negalės taip smarkiai muštis, 
kaip jie mušėsi Libijoje. Mat, jiems ka
rinių reikmenų pristatymas pasunkės. 
Be to, Amerikos ir britų orlaiviai juos 
nuolat daužo.

Jeigu vokiečiai šį Egipto mūšį pra
laimėtų, jeigu jie iš ten būtų išvyti, tai 
jiems būtų užduotas didelis smūgis — 
didžiausias šiemet. Tačiau, jeigu jiems 
pavyktų pasigrobti Aleksandriją ir Kai
ro, tuomet labai didelius nuostolius tu
rėtų panešti Jungtinės Tautos.

Kaip ten nebūtų, Jungtinės Tautos tu
rėtų juo greičiau atidaryti antrąjį fron
tą Europoje, kuris mums padėtų kariau
ti ir Egipte.

Seimai
Pereitą savaitę, Hartforde, įvyko 

LRKSA (Romos Katalikų Susivienijimo) 
seimas. Kol kas dar neteko matyti, kas 
svarbesnio jame buvo nutarta, — apart 
aprašymų apie maldas ir bankietą.

Šią savaitę Pittsburghe tęsiasi SLA 
seimas.

Liepos 20 dieną Čikagoje įvyks LDS 
(Lietuvių Darbininkų Susivienijimo) 
seimas. Tai bus šeštasis iš eilės 'seimas. 
Šiemet šiai organizacijai sukanka 12- 
metų jos gyvavimo.

Rašydamas apie šį Seimą, LDS prezi
dentas R. Mizara “Tiesoje” (iš liepos 1 
d.) ragina, kad visi kuopų išrinktieji 
delegatai stengtųsi pasiekti Čikagą, nors 
pasiekimas šiuo metu dėl visiems žino
mų priežasčių nėra lengvas. Toliau d. 
Mizara pažymi, kad gerą Seimo nuotai
ką sudaro ne tik suvažiavę delegatai, 
bet ir tie, kurie, būdami namie, siunčia 
Seimui sveikinimus. Jis rašo:

“Svarbu, kad mūsų LDS kuopos ir 
nariai siųstų Seimui sveikinimus, o prie 
sveikinimų pridėtų dolerį kitą aukų — 
aukų ne mūsų Susivienijimui; Susivie
nijimas jų neprašo. Aukos reikia skirti 
kokiems nors svarbiems visuomeniškiems 
reikalams.

“Kam gi šiuo metu aukos yra reika
lingiausios?

“Neklysiu pasakęs, kad jos reikalin
giausios karui vesti, parėmimui tų di
džiųjų kovų, kurias mūsų kraštas ir 
visos Jungtinės Tautos veda prieš žvė
riškas fašistinės Ašies valstybes. Dau
gybė mūsų LDS narių jau yra Ameri
kos kariuomenėje; jie pasirengę savo 
galvas guldyti dėl mūsų krašto ir viso 
pasaulio laisvės. Tad mes privalome būti 
pasirengę juos paremti, kaip galime gra
žiausiai ir duosniausiai.

“Todėl ir aukos, prisiųstos su sveiki
nimais, mano nuomone, turėtų būti ski
riamos sekamom įstaigom:

“1. Amerikos Raudonajam Kryžiui, 
gelbstinčiam mūsų kariams, mūsų kovo
tojams.

“2. United Service Organization — 
ŪSO — organizacijai, kuri riša kariuo
menę su visuomene, kuri mūsų karius 
globoja, teikia jiems patarimų, teikia 
jiems visokius pasilinksminimus pasiek
ti priemones.

“3. Russian War Relief Komitetui, ku
ris renka aukas per visą šalį ir siunčia 
jas Tarybų Sąjungos didvyriams, mai
šantiems naciškus žvėris, civilizacijos 
priešus. Raudonojoj Armijoj yra tūks
tančiai ir lietuvių, drąsiai kovojančių su 
žmonijos priešu, vokiškuoju pabaisa,— 
kovojančių dėl mūsų tėvų žemės, Lietu
vos, išlaisvinimo, dęl fašizmo sunaikini
mo.

“O jeigu mūsų kuopos arba individua- 
lai, siųsdami Seimui sveikinimus ir au
kas, jų nepaskirs jokiam tikslui, bet pa
liks Seimo dalyvių nuožiūrai, tai Sei
mas, esu tikras, atatinkamai jas paskir
stys. Tik siųskite, — siųskite gausiai!”

Prieš 88 Metus Ir Šiandien
Prieš 88 metus Sevastopolis buvo apgul

tas francūzų, britų ir turkų. Virė ten 
baisūs mūšiai. Sevastopolio gynėjų va
das, admirolas Kornilovas išleido tokį į- 
sakymą:

“Apie pasidavimą priešui negali būti 
nei kalbos. Jei kas jums mano vardu pa
sakytų, kad mes turime pasiduoti, su
šaudykit jį kaip išdaviką. Ir jei aš iš
leisčiau tokį įsakymą, liepiantį pasiduo
ti, tai sušaudykite ir mane.”

Pats Kornilovas žuvo mūšio lauke. Se
vastopolio gynėjai, tačiau, tuomet pa
darė priešui didelių nuostolių savo drąsa 
ir pasirįžimu.

Rašytojas Uja Erenburgas, pacitavęs 
tuos Kornilovo žodžius, pabrėžia, kad jie 
girdimi ir šiandien Kryme ir pasauly
je. Sevastopolio gynėjai žino juos. Ir jie 
didvyriškai muša kur kas už save di
desnį priešą, apie pasidavimą jam nei 
negalvodami.

Sevastopolio gynėjai nepaiso, kas bus 
rytoj; jie žino vieną ir tik vieną daly
ką: kovoti iki paskutinio kraujo lašo, 
duoti pavyzdį kitiems, kaip reikia kovo
ti. Erenburgas pažymi vieno kovotojo, 
ukrainiečio Anatolio Tračenkos pasi
šventimą:

“Tračenka apsikaišiojo aplink save 
granatomis ir metėsi po vokišku tanku. 
Tankas buvo sunaikintas ir pasiaukoju
siojo raudonarmiečio žygis taip įkvėpė 
jo draugus, kad jie didesne drąsa puolė 
ant priešo ir jį ištaškė.

Niekas negali pasakyti, ar Sevasto
polis galės. išsilaikyti raudonarmiečių 
rankose. Britų militaristinių reikalų ži
novai abejoja, ar galėsiąs išsilaikyti. Ta
čiau Sevastopolio gynėjai savo darbais 
jau parodė pasauliui, kaip reikia ginti 
miestas, kaip reikia mušti priešas.

Beje, rašytojas Erenburgas pastebi, 
jog Sevastopolio miestas paverstas į 
griuvėsius.

Nepadek Savo Įrankio Ryt
dienai, Bet Panaudok 

Jį Šiandien
Jaunuolio Bieliausko prakalba, pasakyta Lietuvos 

Jaunimo Atstovų susirinkime Maskvoj
Jaunieji miesto ir kaimo 

darbininkai, studentai, mo
kiniai, broliai ir seserys!

Kas gi sutraukė mus, 
draugus ir atstovus Lietu
vos jaunimo, į šį susirinki
mą? Mus čionai sutraukė 
mūsų meilė mūsų tarybi
niam kraštui ir gražiai mū
sų gimtinės Lietuvos žemei, 
ir troškimas atkeršyti mū
sų priešams — hitleriniams 
agresoriams. Mus čia su
šaukė taipgi' noras pasiųsti 
žodį pasveikinimo ir padrą
sinimo jums, mūsų jaunie
ji draugai, kurie kankina
tės už geležinių grotų ka
lėjimuose bei koncentraci
jos stovyklose toje šalyje, 
kuri vaitoja po hitlerinių į- 
siveržėlių jungu.

siunčiami vergauti okupan
tams laukuose arba rankioti 
jiems metalinį laužą.

Pereitą pavasarį mūsų 
jaunieji žmonės gyveno pui
kiausioj viltyje, nes buvo 
jiems atdari visi keliai į 
švietą ir darbą, kurį jie 
mylėjo. . Šis gi pavasaris 
randa juos prie sunkaus 
verstino darbo stovyklose 
ir belaisviais Vokietijoje.

Tačiau vokiški įsiveržė
liai nepajėgia palaužti ir 
sunaikinti mūsų išdidžius, 
laisvę mylinčius jaunuosius 
vyrus ir moteris, kurie yra 
nusisprendę kovoti iki pas
kutinis hitlerininkas bus su
naikintas mūsų žemėje.

Nuo šios lietuvių antifa
šistinio jaunimo susirinki-
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Laivyno karininkas su padėjėjais kažin kur Ramiaja
me Vandenyne, jsibridę i vandeni studijuoja, ar gali 
ten nusileisdinėti ir pakilti jūriniai lėktuvai.

Šypsenos
— Daktare! — garsiai 

sušuko moteris, įsmukusi į 
ofisą, — aš noriu, kad tu 
man stačiai ir atvirai pa
sakytum, kas yra blogo su 
manim.

Jis peržvelgė ją nuo gal
vos iki kojų ir sako:

— Aš turiu jums pasa
kyti tik tris dalykus. Pir- 

4 mas, kad jūsų svoris turi 
būti numažintas bent 50

svarų. Antras, kad jūsų iš
vaizda žymiai pagrožėtų, 
jeigu vartotum mažiau da
žų ir pudros ant veido. 
Trečias, kad aš esu artis
tas — o daktaras randasi 
antrame aukšte.

Elena: — Patark man, 
kokį vyrą aš turėčiau gau
ti.

Ona: — Tu geriau gauk 
vaikiną, o vyrus palik jų 
žmonoms.

Lietuvos jaunimas žino, 
kas reikalauja atkeršijimo 
vokiečiams įsiveržėliams.i-

mo platformos aš sveikinu 
jumis varde leninistinės 
Lietuvos Jaunųjų Komunis-

Barbytė: — Žmonės sa
ko, kad kiekviena diena aš 
einu vis jaunyn ir jaunyn.

Marytė: — Tas gali būti 
tiesa, nes prieš keletą me
tų jau turėjai 35 metus, o 
dabar tik 25.

— Mokėk savo taksus su 
šypsena, — pataria pilietis 
savo draugui.

— Aš labai norėčiau, — 
prisipažįsta draugas, —bet, 
kad jie būtinai reikalauja 
“cash.”

Surinko P. K;

Užtenka užmesti ant paver
gtos Lietuvos tik vieną 
žvilgsnį, idant pamatyt tas 
baisias kriminalystes, ku
rias ten papilde hitleriniai 
banditai, kurie išdavikiškai 
užpuolė Sovietų Sąjungą.

Mūsų miestai ir kaimai 
sugriauti, mūsų žmonės ba
dauja, o tuo tarpu kasdien 
traukiniai, pilni pavogto iš 
mūsų valstiečių maisto, 
traukia Berlynan. Hitleri
niai okupantai plėšia viską, 
kas tik pasitaiko po ranka. 
Pernai šiuo laiku pavasarį 
septyniasdešimts tūkstan
čių Lietuvos valstiečių, ku
rie buvo gavę žemės, ėjo 
savo žemę arti ir Lietuvos 
laukuose ūžė traktoriai, vai 
ruojami lietuviu vaikinų ir 
merginų. Sovietinė vyriau
sybė jiems buvo davus tas 
mašinas. Gi šį pavasarį hit
leriniai agresoriai atėmė iš 
valstiečių tas jų žemes ir 
atidavė vokiškiems baro
nams. Tūkstančiai vokiškų 
vagių ir valkatų vėl apsigy
veno Lietuvoje.

Pereitą pavasarį šimtas 
tūkstančių naujų darbinin
kų užėmė savo vietas prie 
varstoto naujai atidarytose 
ir praplėstose įmonėse. Be
darbės šmėkla buvo išnykus 
iš Lietuvos žemės. Dabar 
vėl įmonės uždarytos, o jų 
įrengimai išvogti ir išga
benti Vokietijon. O jauni 
vyrai hitlerininkų grūdami 
į mirtį frontan. Pereitą 
pavasarį vienas ketvirtada
lis milijono Lietuvos jaunų 
žmonių lankė mokyklas ir 
kolegijas,. kurios dabar pa
verstos į barakus, kurie 
ruošia Hitlerio kanuolėms 
naują pašarą. Iš pasilikusių 
kelių mokyklų mokytojai y- 
ra atleidžiami, o mokiniai

tų Lygos.
Jauni darbininkai ir val

stiečiai, studentai ir tar
nautojai, tikintieji ir lais- 
viečiai, visi mes turim mes? 
tis negailestingon kovon 
visa širdžia ir siela prieš 
šių dienų kryžiuočius —hit
lerininkus.

Mes šaukiame jumis pra
dėti energingesnį naikini
mą hitlerinių įsiveržėlių. 
Mes visą Lietuvą paversime 
į vieną didelį frontą, kur 
kiekvienam kampe vokietį 
lauks mirtis.

kuri panaši į vulkaną, kuris ■ 
pasirengęs išsiveržti ir iš
mesti oran visą Hitlerio po-j 
pierinį palocių.

Sukilkite ir susivienykite 
su laisve mylinčiu viso pa
saulio jaunimu kovoje prieš, 
hitlerinius prispaudėjus, ; 
maršuokite drąsiais žings-! 
niais link pergalės!

Mirtis vokiečiams oku
pantams !

Pirmyn, p galutiną sumu
šimą vokiškų fašistinių įsi
veržėlių 1942 metais!

Lai gyvuoja Lietuvos jau
nimo kova prieš hitlerinius 
įsiveržėlius!

Lai gyvuoja Raudonoji 
Armija — armija išlaisvi
nimo !

Lai gyvuoja mūsų vadas 
ir mokytojas, mūsų perga
lės simbolis — draugas Sta
linas!

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
530 Summer Ave. Newark, N. J.

Tel.: llumnoldt 2-7964

JDARBININKŲ
SVEIKATA

kite okupantus ir išgruski- 
te laukan iš kiekvieno kai
mo. Nukirsk okupantą 
pjautuvu arba subadyk ša
kėmis, nudėk jį kulka arba 
granata. Kokį tik įrankį 
turi, nepadėk jo rytdienai, 
bet pavartok jį šiandien.

Jaunieji Lietuvos patri- 
jotai, jūsų vieta yra su 
partizanais. Jūsų pareiga 
yra žiūrėti, kad nei vienas 
okupantų vežimas su reik- 
menomis ir amunicija ne
pravažiuotų Lietuvos ke
liais, kad nei vienas hitle
rinis įsiveržėlis nepaliktų 
gyvas mūsų šalyje.

Lietuviai, kurie dirbate 
priverstiną darbą Vokieti
joj ir fronto zonoje, atsi
sakykite dirbti savo krašto 
pavergėjams, sunaikinkite 
mašineriją ir priešo armi
jos pabūklus, pabėgkite į 
savo šalį ir stokite į parti
zanų eiles. Pergalė bus mū
sų, jaunieji draugai!

Mūsų jėgos yra neišse
miamos. Jos yra spėkos So
vietų Sąjungos, Didžiosios 
Britanijos ir Jungtinių Val
stijų žmonių ir militarinės 
galybės, taipgi visos hitle
rininkų pavergtos Europos,

VAŽIUOJA ŽEMYN
Gerb. daktare, klausiu 

jūsų patarimo. Aš esu mo
teris 55 metų amžiaus ir 
labai nesveika. Jau su virš 4 
metai, kaip visada jaučiuo
si pavargusi, pailsusi. Gal
vą skauda. Dirbti nieko ne
galiu. Valgyt nieko žalio 
negaliu. Gaunu gazus ir 
tankiai viduriai sustoja, tu
riu vandenį leisti. Kai išei
na su vandeniu, tai net žar
nų žymės matosi įspaustos. 
Daržoves ir vaisius turiu 
sugrūsti. Negrūstų skilvis 
neperdirba. Mėsos kiaulie
nos negaliu valgyt. Nieko 
negaliu ant skaurados kep- 
to.Visada jaučiu, širdį skau
da. Tankiai karštis užeina. 
Tik neilgai ir nedaug pra
kaituoju.

Daktaras neranda nei jo
kios ligos. Vaistai nieko ne
gelbsti, tai jų ir neduoda. 
Tik duoda vitaminų. Iš ryto 
man būna burnoj labai kar
tu. Ir žėdną vakarą imu 
milk of magnesia. Aš esu 
5 pėdų ir 2 colių, sveriu 147 
svarus. Lauksiu patarimo 
per “Laisvę.”

Chiniečiai gyventojai apleidžia vieną miestą, kurį ja
poniški užpuolikai daužė iš oro. Po užpuolimu, jie 
vėl grįžta miestan dirbti karo reikmenis.

begamina savo sunkos, mo
teriškos lytines sunkos — 
moteriškų hormonų, nebeiš- 
sunkia iš savęs į kraują to 
gyvybės ir energijos eliksi- 
ro, ir nuo to jūsų organiz
mas pradėjo eiti silpnyn. 
Kraujas taip gerai nebe vai
kšto-,organai veikia men
kiau, plonesnės darosi plė
vės ir oda, silpnesni ir gle- 
žnesni darosi raumenys ir 
nervai. Vidurių— skilvio ir 
žarnų plėvės mažiau teiš- 
sunkia savo specifiškų sun
kų maistui permalti. Pasi
daro viduriu nemalimas, rū- 
girnas, dujos. Ir patys vidu
rių (žarnų) raumenys lie
ka plonesni ir nebepajėgia 
savo turinio gerai pervaryt. 
Išsivysto vidurių užkietėji
mas.

Visą šitą nuobodžią mu
ziką žymiai pagyvina vita
minai, mineralai, liaukų 
preparatai, greta paprasto, 
nesugadinto maisto. Iš visų 
vitaminų jums labiausia 
reikia vartoti vitaminą B— 
vitamin B Complex. Jei kap
sulių (ar piliulių) pavidale, 
tai bent po 3 per valgymą, 
su maistu, tai po 9 kas die
na, kad ir visą gyvenimą. 
Tai nėra jokis vaistas, bet 
lyg ir depildomasis maistas. 
Gal būt pravartu ir kitų 

' vitaminų imti, kaip A, C, E, 
bet šių lengviau gauti pa
kankamai su pilnu gamtiniu 

i maistu.
Iš mineralų, manau, io- 

ir tada Jūs pradėsite i das jums reikalingiausias, 
jūsų skydinei liaukai nepa- 

, i vaduojamas. Valgykite bent 
neian a savaįįgje jūros žu-

1 vų. Imkite po lašą iodo 
(Tincture of lodin), į Pie

Atsakymas:
Jūsų, Drauge, daktaro 

nėr ko peikti, kad jis Jums 
duoda vitaminų. Vitaminai, 
Jums, be abejo, daugiausia 
gero padarys.Vitaminai, mi
neralai ir tūli liaukų prepa
ratai atpildys Jūsų organi-. 
zmui esminguosius trūku- į 
mus, 
jaustis geriau.

Jums daktaras 
jokios griežtai apsklembtos, i 
konkrečios ligos. Veikiausiai 
taip ir yra. Sakysim, jums' ^j^'dienk arba'kas ant- 
nėra džiovos nėra vėžio - diena GcIeži kaĮki 
nėra inkstų įdegimo ar šiaip; fogfor() sjte su maistu 
I z-rx I min'nmniA i l<nr

Iš liaukų — moteriška ly
tinė sunka — estrogenic 
hormone jums daug ką ati
taisytų. Gydytojas tegul jos 
leidžia su adata į raumenis, 
o, kai jums viduriai atsi
gaus, tai bus galima ir per 
burną imti. Gal kartais po 
truputį ir skydinės liaukos 
(Thyroid gland) būtų ne

kokio organinio gedimo. Bet 
jums yra vįsa eilė požymių, 
iš kurių galima nuspręsti 
jūsų nesmagumų esmė. Jūs 
nesijaučiate gerai jau kokie 
4-5 metai, vadinas, nuo to 
laikotarpio kaip jums užge
so ir nebeveikia moteriški 
inžinukai — kiaušides (o- 
varai). Jūs pradėjote sirgu- 
liuot nuo gyvenimo pakai
tos. Kiaušidinčs liaukos ne-

ir
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giptas Ir Nacių Planai Vidur. Rytuose
Egiptas yra

Į pavasarį Nilo upės van
duo žemai nupuola, paskui 
laipsniškai kyla iki jos 
vandenys plačiai išsilieja 
pradžioje rugsėjo mėnesio. 
Toliau Nilas vėl pradeda 
slūgti.

kertiniu akmeniu Anglijos 
imperijos, o vokiečiai gru
miasi per Egiptą tolyn i ry
tus linkui Aleksandrijos, 
didžiausios anglų laivyno 
stovyklos rytinėje dalyje; 
Viduržemio Jūros, ir linkui 
Suezo Kanalo. Pavojus ne 
tik Egiptui, bet ir eilei An
glijos kontroliuojamų bei 
valdomų kraštų į rytus bei 
šiaurių rytus nuo Egipto; 
pavojus ir Anglijos koloni
joms Afrikoje.
PLOTAS IR GYVENTO

JŲ SKAIČIUS
Egiptas yra šiauriniai- 

rytiniame Afrikos kampe. 
Jis turi 383 tūkstančius 
ketvirtainių mylių ploto ir 
16 milionų gyventojų. Iš 
šiaurių šono Egiptas rube- 
žiuojasi su Viduržemio Jū
ra, iš vakaiTi — su italų Li
bija; iš pietų pusės Egip- i 
tas sueina su anglų Suda-I 
nu, o rytinius Egipto rube- 
žius sudaro Palestina ir 
Raudonoji Jūra.

“TĖVAS NILAS”
Svarbiausia Egipto sritis 

tai klonis didžios Nilo upės. 
Jame yra beveik visa dirba
moji Egipto žemė — 13 tūk
stančių, 600 ketvirtainių 
mylių. Nilo klonis yra fak- 
tinai egiptiečių maitintojas, 
ir todėl nuo semi laikų jie 
vadino tą upę “Tėvu Nilu.” 
O žiloje senovėje ji buvo 
tiesiog vadinama Egiptu.

NILO UPĖ — LAUKŲ 
DRĖKINTOJA

Nilo išsiliejimai ne tik 
laisto, bet ir tręšia Egipto 
laukus. Jeigu Nilas tik per 
vienus metus pasiliktų savo 
vagoje ir neišeitų iš kran
tų, tai būtų beveik badas 
Egiptui. Biblijoj minimi 
“kūdieji” metai Egipte bu
vo tie, kuriais Nilas neišsi
liejo.

Didžiuliai tvenkiniai da
bar, beje, reguliuoja Nilo 
vandenis, ir vienas tų tven
kinių Gabel Awiia, užbaig
tas 1937 metais, yra ilgiau
sias pasaulyje: jis turi 16,- 
400 pėdų ilgio.

Nilas aplaistė 5,400,000, 
akrų žemės. Sakoma, kad 
jo vandeniu galima būtų 
nudrėkinti dar porą milio
nų akrų žemės ir padaryti 
ją derlingą, jeigu būtų at
likti tam tikri inžinerijos 
darbai.

Padavimai teigia, jog ko
mandoje Egipto karaliaus 
Menos apie 5,900 metų at
gal, buvo pirmą kartą pa
daryti didieji įrengimai 
drėkint laukus Nilo vande
niu, ir toks pat drėkinimas 
dar ir šiandien Tebėra var
tojamas Aukštajame Egip
te, į pietus nuo Beiruto, 
būtent: Žemė yra padalin
ta į ketvirtainius plotus po 
5,000 iki 50,000 akrų. Kiek
vienas plotas apvestas pyli
mais, Kada Nilo vanduo pa
kyla (rugpjūtyje), į tuos 
plotus prileidžiama viduti
niai trys pėdos gilumo van
dens. Jis laikomas tarp py
limų apie 40 dienų, o pas
kui nuleidžiamas atgal į

vadinamas j upę. Nusausinta žeme tada
užsėjama bei užsodinama. 
Gerai auga kviečiai, pupos, 
vikiai, daržovės ir kt.
DU-TRYS DERLIAI PER 

METTS
Egipto valdovas Moham

med Ali Paša 1820 metais 
įvedė ir naujesnį drėkinimo 
būdą, prakasant gilius ka
nalus, kuriais visada at
plaukia Nilo upės vanduo, 
nors jis būtų ir nuslūgęs 
pačioje upėje. Anglams už
ėmus Egiptą, ši drėkinimo 
sistema dar buvo labai pa
gerinta ir paplatinta. Tuo 
būdu prisidėjo du milionai 
akrų dirbamos žemės, kur 
auga medvilnė (bovelna), 
kviečiai ir kiti javai, cuk
rinės nendrės, daržovės ir 
vaisiai; ir per metus gau
nama du ar trys derliai.

POŽEMIŲ TURTAI
Egipto žemėje yra įvai

riu mineralu: žibalo, fosfa- 
to uolų, gipso, sierinės ma- 
gnezijos, druskos, aukso, 
alūno, vario, berylio, sieros 
ir kitų.

Nutiesta daug vieškelių 
automobiliams, kai kurie 
per dykumas. Viena ilga 
geležinkelio linija eina šiau
riniu Egipto pajūriu; kita 
rytiniu Egipto ruožtu iš 
šiaurių į pietus.

SENOVĖS EGIPTĖNŲ 
AINIAI

Keturi penktadaliai gy
ventojų yra senosios egip- 
tėnų veislės, kurie pastatė 
didžiąsias piramidas, pla
kami bizūnais faraonų-ka- 
ralių činovninkų. Tos pačios 
veislės žmonės pabudavojo 
ir puikiuosius palocius ir 
šventnamius apie 6000 me
tų atgal.

Pagal tikybas, 91 nuo- 
i šimtis ir pusė Egipto gy
ventojų yra mahometonai, 
8 nuošimčiai krikščionių ir 
apie pusė nuošimčio žydri.
APŠVIETUS KLAUSIMAS

Neseniai didžioji daugu
ma egiptiečių buvo beraš
čiai, bet paskutiniais lai
kais yra įvesta verstinas 
vaikams mokyklos lanky
mas nuo 7 iki 12 metu am
žiaus.

Cairo mieste, Egipto so
stinėje, yra garsus maho 
metonų universitetas, į- 
steigtas 974 metai atgal. 
Kitas universitetas atida
rytas Gizoje, 1908 metais. 
POLITINĖ SANTVARKA

Pirm praeito pasaulinio 
karo Egiptas buvo pusiau- 
nepriklausoma dalis Turki
jos imperijos. 1914 metais 
Anglija laikinai paėmė E- 
giptą į savo globą. Paskui, 
1922 m. Anglija pripažino 
Egiptą nepriklausoma vals- 
tybe.

1936 m. rugpjūčio 26 d. 
Anglija pasirašė sąjunginę 
sutartį su Egiptu. Pagal 
šią sutartį buvo leista An
glijai, kaipo Egipto sąjun
gininkei, laikyt 10,000 sa
vo kariuomenės ir 400 or
laivių tame krašte prie Su
ezo Kanalo per 20 metų, 
kol pats Egiptas sudarys 
tinkamas apsigynimui ka
rines jėgas.

Ta sutartis taip pat lei
do Anglijai naudotis Aleks
andrija ir Port Saidų, kaip 

karo laivyno stovyklomis, 
ir siųst anglų kariuomenę 
per Egipto žemę, kilus ka
rui ar jo pavojui.

KRAŠTO GYNIMAS
Dabar yra verstina ar

mijos tarnyba Egipte vy
rams tarp 19 ir 27 metų 
amžiaus. Trejetas metų 
atgal Egiptas turėjo apie 
23,000 kariuomenės ir 67 
orlaivius, o pernai planavo 
per ketvertą metų Įsigyti 
iki 500 orlaivių. Krašto gy
nimo taryba 1938 metais 
nusprendė pasistatyt vieną 
šarvuotlaivį, eilę submari- 
nų ir kitų nedidelių kari
nių laivų, viso iki 36-šių.

Egipto valdovas dabar 
yra karalius Farukas I. 
Egiptas yra apribota kons
titucinė karalija, su seimu, 
kuris susidaro iš senato ir 
atstovų rūmo. Du penkta
dalius senatorių ir atstovų 
skiria pats karalius, o žmo
nės išsirenka tris penkta
dalius.

IŠVEŽIMAI
Iš Egipto išvežama pai’- 

duot į užsienius daugiausiai 
medvilnė (bovelna), kvie
čiai ir kiti lauko ūkio pro
duktai, o įvežama mašinos, 
automobiliai, audeklai ir 
kiti dirbiniai.

KLIMATAS
Egipto oras • abelnai yra 

karštas bei šiltas dienomis. 
Dabartiniu laiku šiaurinia
me Egipte karščiai siekia 
136 laipsnius dieną, o nak
tį būna nesmagiai šalta.

KAS NACIAM DAR 
SVARBIAU Už EGIPTĄ
Svarbu naciams Egipto 

bovelna (vata), kviečiai ir 
įvairūs požemio turtai. Dar 
svarbiau jiems Egiptas ki
tais sumetimais. Jeigu hit
lerininkai užkariauja Egip
tą, jie užvaldo Suezo Ka
nalą, kuriuom anglų laivai 
plaukdavo iš Viduržemio 
Jūros į Raudonąją Jūrą, o 
per ją į Indiją ir kitas An
glijos kolonijas bei pusiau- 
kolonijas. Jei fašistai uži
ma Egiptą, anglai netenka 
svarbiausių savo laivyno 
stovyklų, Aleksandrijos ir 

Keturi Kolumbijos Broadcasting Sistemos (Kompani
jos) kitakalbiai (ne angliški) anaunceriai davė savo 
kraujo Amerikos Raudonajam Kryžiui. Jais buvo italų, 
suomių, francūzų ir kolombinų tautų asmenys.

Port Saido. Tada Anglijos 
laivynui teliktų prieglau
da tiktai Cyprus saloje, ry
tiniame gale Viduržemio 
Jūros; bet naciai neapsisto
tų Egipte. Jie žiūri į Egip
tą, kaip į žemės tiltą, per 
kurį jie galėtų briautis į 
Palestiną, Syriją, į turtin
gus žibalo šaltinius Iraqe ir 
Irane (Persijoj . Tada An
glijos laivynas Viduržemio 
Jūroje negautų nei žibalo 
nei kitų reikmenų iš tų 
kraštų; jis būtų alkinamas 
ir troškinamas ir veikiau
siai turėtų visai apleist tą 
jūrą.

Briaudamiesi per Egiptą 
į rytus, fašistai dar dau
giau siekia. Jie nori apeit 
Sovietų Kaukazą užnuga- 
rėn, iš pietų pusės, apsupt 
Turkiją ir priverst ją pil
dyti Hitlerio valią; užkirst 
Anglijos ir Amerikos lai
vams kelią, kurie dabar 
per Persijos Įlanką gabena 
karo reikmenis Sovietams. 
Naciai, pagaliau, svajoja 
per Iraną pasiekt svarbiau
sią Anglijos koloniją Indi
ją ir susijungt joje su ja
ponais.
EGIPTAS SVARBI POZI

CIJA VISOMS JUNGTI
NĖMS TAUTOMS

Jeigu fašistams pavyktų 
persigrumt per Egiptą ir 
užimt tuos kraštus, jie gau
tų tiek gamtos turtų ir bū
tų tokiose svarbiose strate
ginės pozicijose, kad Jung
tinėms Tautoms pasidarytų 
jau labai sunku sumušt fa
šistinę Ašį. Štai kodėl An
glijos kova Egipte yra to
kia svarbi visam civilizuo
tam pasauliui.

Bet nežiūrint dabartinių 
Hitlerio pasisekimų Egipte, 
nėra jokio užtikrinimo, kad 
jis galėtų įvykdyt savo sva
jones tuose kraštuose. Ang
lija stiprina’ ten savo jėgas. 
Amerika siunčia vis dau
giau pagalbos anglam Egip
te ; o Sovietai taipgi droš 
naciams antausį, jeigu jie 
iš Egipto persimestų į Ira
ną, grūmodami Sovieti
niam Kaukazui.

V. M.

Atidengta Sekretai Vo
kiečio Kanuolės

Kada prasidėjo pastarie
ji dideli mūšiai tarp ang
lų ir vokiečių Libijoj, ang
lai nustebo, kad nacių 
p r i e š t a n k i nes kanuo
lės taip toli šovinius 
neša ir taip lengvai 
peršauna anglų tankus. 
Bet neužilgo paaiškėjo tie 
sekretai, • kada anglai su
čiupo vieną kitą tokią prie
šų kanuolę ir jų šovinius.

Tai palyginti laiba, ilga 
kanuolė, šaudanti 88 mili
metrų (trijų ir pusės co
lio) šoviniais.

Tos kanuclės sprogimų 
dėžė yra daugiau kaip dvy
likos colių ilgio; joj sudėta 
šešis iki aštuonių sykių 
daugiau sprogstamosios me
džiagos, negu vidutiniame 
anglų prieštankiniame šo
vinyje.

Pats galas tokio nacių 
šovinio vra smailus ir tik 
tiek storio, kaip nykštis. 
Smailgalys perveria tanko 
šarvą trijų colio storio taip 
lengvai, kaip sūrį. Paskui 
įvyksta sprogimas stores
nėje, užpakalinėje šovinio 
dalyje ir trenkia kulką vi
dun tanko taip smarkiai, 
kad jinai tanke laksto kaip 
pašėlus, atsimušdama nuo 
vienos sienos į kitą. Tuo 
būdu kulka ne tik užmuša 
tanke karius, bet ir sudau
žo įvairius įrengimus.

S. B.

Augalam Reikia Tempe
ratūros Atmainą

Kad augalai galėtų išvys- 
tyt sėklas ir vaisius, tai 
jiem reikia atmainų tarp 
šiltesnės ir vėsesnės tem
peratūros, taipgi tarp švie
sos ir tamsos. Tatai paro
dė tyrinėjimai, kuriuos pa
darė Californijos Technolo
gijos Instituto profesorius 
Fr. Wendt.

Vienoje patalpoje jis au
gino tomeites, kur buvo pa
laikoma manomai geriau
sia temperatūra, 79 laips
niai pagal Fahrenheit ter
mometrą, be jokios per
mainos. Dieną ir naktį taip 
pat buvo lygiai palaikoma 
tokia šviesa, prie kurios 
augalai gerai auga.

Tomeites užaugo ir žydė
jo, bet nesumezgė vaisių.

Antroje patalpoje tomei
tes buvo auginamos visai 
tokiose sąlygose, kaip ir 
pirmoje, tik su tuo skirtu
mu, kad naktį temperatū
ra buvo padaroma 10 laips
niu vėsesnė, o ryte vėl pa
keliama 10 laipsnių aukš
tyn. Ir tomeites antroje pa
talpoje sumezgė ir užaugino 
daug gražių vaisių. Jų stie
bai ir lapai taip pat geriau 
augo.

Augalų laikymas vieno
doje nuolatinėje šviesoje 
dieną ir naktį taipgi kenkė 
jų vaisingumui.

N. M

VFSI Š!O KRAŠTO PATRIJO 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Guma Iš Kviečių
Amerikos valdžia savo 

sandeliuose turi šimtus mi
lionų bušelių kviečių. Su 
pernykščiu derlium visoje 
šalyje yra 630 milionų bu
šelių kviečių perviršiaus. 
Šiemetinis derlius žada 
daugiau kaip 800 milionų 
bušelių kviečių. Tad Jung
tinių Valstijų žemdirbystės 
departmentas planuoja la
biau apribot kviečių augini
mą, damokant farmeriams 
už neapsėjamus laukus.

Kviečiai yra labai gera 
medžiaga dirbtinei gumai 
(robui) gaminti, o gumos 
stoka trukdo įvairius kari
nius darbus Amerikoje.

Tačiau kažin kodėl valdi
škos įstaigos, kaip kad Ka
rinės Gamybos Taryba ir 
Žibalo Pramonės Tvarkymo 
Įstaiga, traukia į pusę tų, 
kurie perša gumą dirbti 
daugiausiai iš žibalo bei 
pašalinių jo produktų ir iš 
alkoholio.

Tik vargais - negalais 
farmeriai, darydami spau
dimą per savo kongresma- 
nus ir senatorius, tiek pa
veikė minimas įstaigas, kad 
jos nutarė panaudot 136 
milionus bušelių kviečių 
gamint alkoholį, o iš jo — 
dirbtinę gumą.

Pagal dabartinius planus, 
tiktai 200,000 tonų dirbtinės 
gumos bus pagaminta iš 
kviečių iki 1944 metų, o 
viso reikės jos padirbt 800 
tūkstančių tonų iki miliono 
tais metais.

Žibalo ir alkoholio - che
mikalų kompanijos, besisiū- 
lydamos gamint dirbtinę 
gumą, pasakoja, kad gumos 
dirbimas iš grūdų perbran- 
giai kaštuotų. Bet tai ne
tiesa. Visa eilė žinovų-liū- 
dytojų parodė senatinei ko
misijai žemdirbystės reika
lais su senatorium Gillette 
priekyje, kad kviečiai yra 
viena iš tinkamiausių me
džiagų gumai dirbti, ypač 
su pagerinta dabartine 
technika.

Pirmiau reikėdavo iš pra
džios perdirbt grūdus į al
koholį, o tada iš alkoholio 
gamint gumą. Bet su nau
ja technika jau nereikia 
kviečius ar kitus grūdus 
paverst į alkoholį. Dabar 
galima iš kviečių tiesiog 
dirbt butadieną, kuris su
daro didžiausią ir svarbiau
sią sudėtinę dalį dirbtinės 
buna gumos. Tai vadina
mas butylen - glycol būdas 
gumai gaminti.

Šiuo budu Sovietų Sąjun
ga pasidirba iš grūdų di
džiąją daugumą reikalingos 
sau gumos, o kaipo dirbti
nės gumos gamintojai So
vietai užimą pirmą vietą 
pasaulyje.
KAS IR KODĖL ATMETĖ 
SOVIETŲ PASIŪLYMĄ
Sovietų vyriausybė siū

lėsi dovanai pervest savo 
gurno dirbimo patentus A- 
merikai. Dar daugiau. So
vietai siūlė šiai šaliai ir 
savo inžinierius - eksper
tus dirbtinės gurno gamini
mo. Bet pasidarbavus Jes
se Jones’o Gurno Atsargos 
Korporacijai, buvo atmesti 
tie Sovietų pasiūlymai; jie 
atmesti, nežiūrint fakto, 
kad Amerika galėtų rusiš
kais būdais prisigamint gu
mos trimis iki šešių mėne

sių greičiau, ir tam reikė
tų mažiau vario ir kitų ka
rinių medžiagų, kurios yra 
eikvojamos, kuomet guma 
dirbama iš žibalo bei alko
holio.

Amerikinė Standard Oil 
kompanija ir Vokietijos 
chemikalų trustas I. G. 
Farbenindustrie turi paten
tus gumos dirbimo iš žiba
lo ir alkoholio. Valdiški ty
rinėjimai parodė, kad Stan
dard Oil tiksliai stengėsi 
neleist išvystyt dirbtinės 
gumos pramonę Jungtinėse 
Valstijose. Galų gaje, val
džia pradėjo imt Standard 
Oil kompanijai už pakar
pos, ir tik tada ši kompani
ja žadėjo perleist Amerikai 
patentus savo ir minimo 
vokiečių trusto gumai dirb
ti.

Žinovai teigia, kad kvie
čiai yra bent taip gera me
džiaga gumai dirbti, kaip ir 
žibalas; be to, iš kviečių, 
jinai greičiau padirbama, 
negu iš žibalo.

Bušelis kviečių duoda aš
tuonis iki 10 svarų gumos. 
Taigi, panaudojus tik apie 
240 milionų bušelių kviečių, 
būtų galima prigamint kiek 
reikiant gumos Amerikai 
per metus, kaip teigia žmo
nės, žinantieji šią gamybą. 
O kaip jau minėta, dabar 
Jungtinėse Valstijose yra 
630 milionų bušelių kviečių 
perviršio. J. C. K.

Dabartinio ir Praeito 
Karo Išlaidus

Visas praeitas pasaulinis 
karas nuo 1917 m. iki tai
kos sutarties užtvirtinimui 
1921 m. kaštavo Jungti
nėms Valstijoms 32 bilio- 
nus 500 milionų dolerių. 
Dabartiniam gi karui Ame
rika per paskutinius dvyli
ką mėnesių išleido bei pa
skyrė 32 bilionus 500 milio
nų dolerių. O sekamiems 
dvylikai mėnesių nuo lie
pos 1 d. š. m. būsią, paskir
ta kariniams Jungtinių 
Valstijų reikalams 73 bido
nai dolerių, kaip skaičiuoja 
Harold D. Smith, valdžios 
sąmatų (biudžeto) direkto
rius.

Per Kiek Valand j Dar
bas Yra Našus

Medikalė Anglijos Svei
katos Taryba ištyrė 200 
tūkstančių darbininkų pen
kiasdešimtyje karinių fabri
kų, norėdama sužinoti, per 
kiek valandų savaitėje dar
bas būnąs našus; ir atrado, 
kad po 65 valandų vyrai 
darbininkai jau kur kas 
mažiau pagamina ir jų dir
biniai būna žymiai prastes
ni; daug daugiau darbinin
kų susižeidžia, apserga ir 
turi iš darbo išliktų

Moterų gi darbas pra
randa našumą ir suprastė
ja po 55 valandų savaitėje. 
Bendrai, daugiau darbo va
landų per savaitę reiškia 
daugiau sužeidimų, ligų ir 
išlikimų iš darbo.

Nereikia suprast, kad iki 
65 valandų darbas visai ge- 
■ras, bet kad po 65 valandų 
jis jau prastas.
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Amerikos jūreiviai, stovį ant laivo, stebi, kaip japoniškas bomberis pašautas 
sminga jūron.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ĮSPŪDŽIAI IŠ PO 
PLEVĖSUOJANČIU VĖLIAVŲ

Birželio 14 diena yra Jung
tinių Valstijų vėliavos istorinė 
diena. Gi šių, 1942 metų ta 
diena buvo žymiausia visose 
Jungtinėse Valstijose.

Galima net daleisti, jog tą 
dieną, tas inspiratyvis aukštai 
pakilęs patriotinis efektas ne
mažai palietė ir visų Jungti
nių Tautų žmones.

žinoma, kad tą dieną, kaipo 
Amerikos vėliavos dieną, kiek
vienas demokratiją mylįs, kiek
vienas antifašistinis asmuo pa
sisakė už daug griežtesnę kovą 
prieš kruvinąjį hitlerizmą. Tą 
patį darė be abejonės ir kituo
se kraštuose Jungtinių Tautų 
žmonės, stipriau jungdamiesi 
po savo šalies vėliavomis už 
greitesnį sunaikinimą rudųjų 
žvėrių, — hitleriškų siaubūnų.

Tą dieną visa Naujoji An
glija, ypatingai, buvo simbolin- 
gai pasipuošus gražiomis dry- 
žėtomis — žvaigždėtomis vėlia
vomis. Mat, tai yra 48-nių 
valstijų vėliava, dėlei kurios 
166 metai atgal šiaurinės A-| 
merikos žmonės apsijungė į 
vieną didelę ir galingą sąjun
gą ir vieningai kovojo prieš tų 
laikų savo pavergėjus, pakol 
neišgrūdo priešus iš savo že
mės.

Vėliau, revoliucinį karą lai
mėję, šios šalies žmonės įsistei
gė Jungtines Valstijas iš pir
miau buvusių ir Anglijos val
domų 13-kos atskirų kolonijų.

Taigi, mūsų šalies vėliava 
yra simboliu apsijungusių ko
vingų žmonių už laisvę, liuosą 
apsijungimą pilnoj demokrati
nėj prasmėj ir už apsaugojimą 
šalies nuo fašistinės priespau
dos ir reakcijos.

Taip pat ir Sovietų Sąjungoj 
visos 16-ka respublikų, kurių 
skaičiuje randasi ir mūsų se
noji tėvynė Lietuva, apsijungu
sios po vienybę reiškiančia rau
dona vėliava ir garbingos Rau
donosios Armijos didvyriškuose 
žygiuose muša bestijiškus fa
šistinius užpuolikus vieningai 
gindamos savo sovietinę šalį 
nuo hitlerinės pavietrės.

Taip, Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos istorinės ko
vų tradicijos charakteringai 
panašios viena kitai.

Nors čia permažai vietos tą 
panašumą tyrinėti, dėl to ir ne
sigilinsim į tai, tačiau reikia 
pasakyti, kad mes visi demo
kratinių pažiūrų žmonės im
pulsyviai jaučiame tą giminin
gumą. Ir todėl tas labai skati
na mus prie didesnio bendrumo 
jungtis ir jungtinėm spėkom 

■mušti užpuolikus priešus iš vi
sų pusių. Ta juodoji fašistinė 
plėga apjungtom demokrati
nėm spėkom bus sunaikinta ir 
pasaulis bųsr apvalytas geres
niam ų

Taigi, visoj Naujojoj Angh 
joj, kaip ir visose Jungt. Vals
tijos, birželio 14 d., .po pleve- 
suojančiom vėliavom pasisazyta 
ir pasižadėta daug solidarumo 
dar vieningesnei ir dar smar
kesnei kovai už sunaikinimą 
žiauraus priešo.

Tą dieną Bostono didžiausioj 
svetainėj “Garden Hall,” kuri 
buvo prisikimšus žmonių, pasi
reiškė didžiausis entuziazmas 
ir užsidegimas kolosalės masės 
žmonių už pergalę ant hitleriz- 
mo.

Labai daug pasako ir tas 
gausus duosnumas žmonių, jog 
surinkta aukomis $50,000 pa
galbai Jungtinėm Tautom ka
rui prieš fašizmą.

Ve, nuo ko turi raukytis ir 
rausti visi pro-hitlerininkai, o 
jų tarpe ir lietuviški Hitlerio 
diensčikai, kurie stengiasi per 
“Keleivį,” “Naujienas,” “Dar
bininką,” “Draugą,” “Amerikos 
Lietuvį,” “Vienybę,” “Sanda
rą,” “Naująją Gadynę” ir dar 
kelis kitus lapus. Tai bent tal
ka Hitleriui tik vien iš šios 
lietuviškos virtinėlės, atsipra
šant, “laikraščių!”

Tą pačią dieną ir Olympijos 
Parkas pasipuošė didele ir dai
lia žvaigždėta vėliava.

Man irgi teko tą dieną pra
leisti su draugais worcesterie- 
čiais. Mat, tą dieną Olympijos 
parke Worcester, Mass. Lietu
vos Sūnuj ir Dukterų Draugi
jos Bendrovė pirmą kartą' iš
kėlė šios šalies • “flagę” ant 
gražaus ir labai aukšto pasta
to — stulpo.

Rengiantis prie vėliavos iš
kėlimo vieną dieną draugas 
Juozas Lukas prisiuntė man 
laišką, kuriame “įsakė” rengtis 
birželio 14, pasakyti prakalbą 
Olympijos Parke prie pakėlimo 
vėliavos.

žinoma, kvietimą mielai pri
ėmiau ir laikiau tai už garbę. 
Už suteikirūą man tos progos, 
labai ačiuoju draugams wor- 
cesteriečiams.

Minėtai dienai prisiartinus, 
viską pasirengęs, viltingai lau
kiau atvažiuojant draugų Lu
kų x— pagal susitarimą iš kal
no. Štai ir draugai Lukai su 
gražia mašina pribuvo. Sma
giai susitikome visi ir drau
giškai pasisveikinę, truputį pa
sikalbėję, lengvais dalykėliais, 
greit ruošėmės traukti į Olym
pijos Parką. O iš Lowell į 
Worcester yra apie 42 mylios. 
Rytas be galo malonus, viliote 
vilioja trauktis nuo miesto vis 
toliau. Važiuojant geru keliu 
ir vis lenkiant gražius šalikė
lius, rekomenduojant draugei 
Lukienei, ką tik nesutarėm 
patraukti apie septynioliką 
mylių į šoną pas draugus Juo
zą ir Konstanciją Egerius, 
Nashua, N. H. ir juos kartu 
nusivežti į Olympijos Parką. 
Bet draugas Lukas greit ma
tematiškai išrokavo, kad gali 
įvykti ir taip, .kad ir Egeriai 
gali nevažiuoti, kuomet nėra iš 
kalno susitarta, ir mes galėtu
mėm suvėluoti į parką. Tad 
geriau traukti tiesiai į parką 
negaišinant laiko.

Keturiasdešimts dviejų my
lių kelionė mums atrodė per- 
trumpa aptarimui tų dalykų, 
kuriuo’s mes norėjome apkal
bėti ir tūlais klausimais pasi
tarti. Dar keletas paliestu} 
klausimų paliko be išvados, o 

čia jau ir Olympijos Parkas 
pilname puošnume ant aukštai 
pakelto gražaus paežerinio 
kranto.

Pamačius tą parką tuoj mu
šasi mintin: ■— Šis parkas sa
vo pakilumu ties gražiu ežeru, 
kaip ir atitinka Olympijos, var
dui. Nors pats Olympijos kal
nas šiaurinėj Graikijoj prie 
Makedonijos rubežių iškilęs 
net 9,200 pėdų aukštume. Tai, 
žinoma, nepalyginamas skirtu
mas. Bet visgi šis parkas ne
palyginamai randasi aukščiau 
kitų čia esamų parkų.

Pribuvus mums į parką jau 
radome gerą būrį žmonių, žmo
nės vis rinkosi. Truputį palau
kus jau parke žmonių prisi
rinko į keletą šimtų.

Buvo garsinta, kad ir Wor
cesterio miesto majoras kalbės 
prie pakėlimo vėliavos. Tad 
rengėjai ir rūpinos, ar majo
ras ponas Bennete, išpildys 
savo pažadėjimą. Tame buvo 
abejonių. Tačiaus prieš pro
gramos laiką pribuvo ir ma
joras. Čia Juozas Norvaiša — 
pirmininkas visos programinės 
ceremonijos supažindino mus 
su miesto majoru p. Bennete. 
Nors didoko miesto gaspado- 
rius, bet ponas Bennete išrodo 
visai neišdidus. Jis savo atsi- 
nešime atrodo malonus žmogus. 
Republikonas, bet drūčiai palai
kąs pono Roosevelto karo klau
sime politiką.

Dabar apie pačią programi
nę ceremoniją. Worcesterieciai 
—pažangieji lietuviai, nepagai
lėjo gerokai virš porą šimtų 
dolerių ir Olympijos Parke pa
čiame viduryje—gražioje aikš
tėje pastatė plieninį, labai 
aukštą stulpą, ant kurio šiame 
piknike, dalyvaujant daug žmo
nių, laike šių prakalbų, pirmą 
kartą iškelta virš visų aukštų 
medžių Amerikos didelė vėlia
va.

Draugas Norvaiša, kaipo pir
mininkas, pirmučiausia paaiš
kino vėliavos pakėlimo tikslą, 
kaipo vėliavos dienoje ir pa
kvietė Aido gražųjį Chorą, va
dovybėje gerbiamos Karsokie- 
nės, sudainuoti ‘"Star Spangled 
Banner.” Choras ir kartu visa 
publika gražiai sudainavo:

Oh, say, can you see, by the 
dawn’s early light what so 
proudly we hail’d at the twi
light’s last gleaming, whose 
broad stripes and bright stars, 
through the perilous fight, 
O’er the ramparts we watch’d, 
were gallantly streaming? And 
the rockets’ red glare, the 
bombs bursting in air, gave 
proof through the night that 
our flag was still there.. .

Po šiam nacionaliam himnui 
perstatytas kalbėti majoras 
Bennete. Jis kalbėjo, kviesda
mas visus jungtis po šia žvaigž
dėta vėliava, po kuria' susijungę 
sekmingiaus sumušime priešą, 
kuris užpuolė visas demokrati
nes tautas pasaulyje. Primi
nė ir tą,. kad lietuvių apsijun- 
gimas šioje šalyje po' Amerikos 
vėliava, taipgi daug pagelbės 
ir Lietuvą išgelbėti nuo hitle- 
rizmo.

Paskutiniuoju pirmininkas 
pakvietė mane kalbėti lietuviš
kai. Man einant kalbėti ponas 
Bennete pajuokavo, jog jis vis
ką tikėsiąs iki žodžiui, ką aš 

'sakysiu. Matyt, jis, man kal
bant, po truputį teiravosi per 
pirmininką Norvaišą.

Šį pikniką ir prakalbas prie 
pakėlimo vėliavos rengė Pa
žangiųjų Lietuviui Tarybos 
Worcesterio Skyrius. Todėl iš
rodo, kad mūsų pažangaus ra
dio pusvalandžiui teks gera 
parama.

Garbė draugam worcesterie- 
čiams už labai gražų pasidar
bavimą ir sunaudojimą geram 
tikslui vėliavos dienos. Worces- 
teriečius turėtų pasekti ir vi
sos kitos kolonijos. Tuomet 
mūsų Pažangiajai Tarybai su 
palaikymu radio programos 
niekad nebereikėtų skųstis dėlei 
sunkios padėties.

Šiame piknike, kiek man te
ko nužiūrėti, tūli draugai la
bai rūpestingai darbavosi, kad 
tik viskas geriausia išeitų pa- 
sibrėžtam tikslui. Matyt, drau
gai Lukai turėjo neblogą ko
operaciją iš kitų draugų pusės 
pilnam aptarnavimui tiek daug 
žmonių. Ndrėčiau čia suminėt 
besidarbuojančių vardus, bot 
bijau, kad ir netiksliai, kai ką 
praleisti nesuminėjus, tad ge
riau, nei vieno neminėsiu. Tą 
paliksiu vietiniams korespon
dentams.

Aš tik noriu paačiuot Dva- 
reckienei ir kitai, draugei, su 
ja dirbusiai už labai skaniai 
pagamintus valgius, kuriuos 
man draugai Lukai “užfundi- 
no.” Ačiū draugams: Lukams, 
B. Mizarai, J. Beliauskui, Mi- 
kelioniui, Kudarauskams ir ki
tiems už geras vaišes ir drau
gišką susitikimą.

Ypatingai daug ačiū drau
gams Lukams, nes jie turėjo 
pavargti dėl manęs, paimdami 
mane iš Lowellio į pikniką ir 
vėl po prakalbų atgal į Lo- 
wellį parvežė. Tuomi padary
ta ilgi keturi “tripai.” Pikni
ke mačiau ir daugiau gerų 
draugų bei senų pažįstamų, bet 
man buvo pertrumpa laiko su 
jais visais sueiti ir pasikal
bėti.

Mat, po prakalbų aš skubi- 
naus namon, nes žinojau, jog 
ilgiau laukęs, daugiau suvėluo
siu Lukams manęs parvežimui 
namon, nors man ir labai no
rėjosi sueiti daugiau gerų 
draugų. Bet tai vis atidėta dė
lei “Fourth of July.” “Laisvės” 
didžiajame piknike, kuris įvyks 
liepos 4 dieną, Maynard, Mass., 
kur daug tūkstančių žmonių 
kas metais suplaukia. Turėsi
me^ daugiau laiko susitikti ir 
maloniai pasisveikinti. Be abe
jo, iki tai dienai, nors ji visai 
nebetoli, galės įvykti daug nau
jų dalykų padiskusavimui.

Tai taip praleidau žvaigždė- ( 
tos “Vėliavos Dieną” su gerais 
draugais worcesterieciais.

Puošnusis Olympijos Parkas

gražiai pasipuošęs nauja Jung
tinių Valstijų žvaigždėta vėlia
va dabar dar gražiau ir išdi- 
džiau atrodo visame Shrewsbu- 
ryje. Draugai worcesterieciai 
apskaitliuoja, kad jų parkas 
dabar kainuoja jau per $60,- 
000. Tai gražus turtas sukrau
tas mūsų veiklių ii- sugabių 
žmonių kruopštumu. Yra kuo
mi pasididžiuoti, ar ne?

Kuomet jau prisirengem va
žiuoti į Lowelli, įsisėdę į Lu
ko mašiną dar kartą, ir dar 
kartą-pažvelgėm į aukštai ple
vėsuojančią didelę žvaigždėtą 
vėliavą. D. Lukienė iš lengvo 
pratarė: “Argi ne puikiai vė
liava atrodo mūsų parke?” Tai 
mūsų vėliava, pridūriau aš. 
Kada tai, šios šalies visa žmo
nija — visų tautų žmonės ap
sijungė, kad apsivalyt nuo sve
timų pavergėjų ir įsikurt sau 
geresnę ateitį. Tai buvo gražus 
tikslas. Tiems patiems tiks
lams mes šiandien jungiamės, 
idant apsivalyt nuo pasiutusio 
fašizmo, kuris mojasi mus iš- 
naujo pavergti, sunaikinti civi
lizacijos kultūrą ir pasaulyje 
įvesti žiauriausi barbarizmą.

Išvažiavę iš parko, baigiant 
pervažiuoti tiltą worcesterio 
miesto link, gali būt, gerokai 
virš mylios atstume nuo parko, 
dar vis galėjome aiškiai matyti 
plevėsuojančią vėliavą virš visų 
aukštųjų medžių.

Lukas, gerai žinodamas, jog 
jam dar reikės sugrįsti atgal 
į parką užbaigimui pikniko ir 
sutvarkymui pasilikusį ui daly
kų, tad ilgai negaišuodamas, 
kiečiau spustelėjo ant gaso pre- 
servatoriaus ir mes netrukus 
atsidūrėm Lowellio priemies
čiuose. Štai jau ir namai. 
“Home, sweet home.” Dar po 
žodį-kitą su draugais Juozu ir 
Domicėlė, pasispaudėme rankas 
iki kito malonaus susitikimo 
“Laisvės” piknike. Na, ir Good 
Bye!

J. M. Karsonas.

Britų karys stovi Madagaskaro saloje, Diego Suarez 
prieplaukoje, o greta jo stovi vietinis berniukas (ma- 
lagasajų tautybės) ir stebi naująjį sveti. Kaip žinia, 
britai užvaldė Madagaskaro salą tam, kad japoniški 
plėšikai negalėtų jos pasigrobti ir naudoti prieš Jung
tines Tautas,

Minersville, Pa.

Hillside. N. J.
.Susižiedavo

Sekmadienį, birželio 28 d., 
draugai Jurgis ir Elena Kudir
kai sukvietė gimines į jui na
mus pasiviešėti. Pakvietę sve
čius prie stalo, draugė Kudir
kienė pranešė, kad ši puota 
surengta jų dukters Edith gar
bei, nes ji susižiedavo su Ray 
Welton, taipgi iš to paties 
miesto. Visi palinkėjo jaunuo
liams daug laimės ateityje ii’ 
praleido vakarą linksmai besi- 
vaišindami ir besikalbėdami.

Linkime Edith ir Ray daug 
laimės, ir kad neužilgo įvyktų 
kita puota — vestuvės.

L. K.

Šis Tas
Bėgiu dviejų savaičių lai

ko, netekome net keturių lie
tu vių iš darbininkų tarpo. Tas 
parodo, kad lietuvių išeivija 
šioj šalyj sparčiu tempu nyks
ta. žinoma, aš čia prisimenu 
tik tuos, kurie man žinomi ir 
su kuriais tankiai tekdavo su
sitikti, taip pat kurie nuo se- 
nų laikų žinomi, kaipo vienos 
industrijos buvę darbininkai ir 
vienoj angliakasių organizaci
joj priklausę.

Visi keturi palaidota su ka
talikiškos bažnyčios apeigo
mis. Tas parodo, kad jie ten ir 
priklausė. Tas nėra svarbu, 
ypatingai šiuo momentui, kada 
tikinčiuosius ir progresyvius 
hitlerinis barbarizmas lygiai 
žudo. Tad ir mūsų darbininkų 
turi būti vienoda bendro apsi
gynimo užduotis. Tais klausi
mais šie darbininkai ir buvo 
sukalbami.

Petras Muraška, mirė su
laukęs 57 metų amžiaus. Jo 
sveikata buvo suardyta ang
lies kasyklose. Sirgo jau ke
lintas metas, rodos, vėžys jį 
pribaigė. Palaidotas birželio 
8 d.-

Juozas Naruša, apie 70 m. 
amžiaus, senas amerikietis, 
bet visą laiką anglies kasyklo
se dirbęs. Palaidotas birželio 
11 dieną.

Franas Pūkas ir Juozas Gu- 
deliauskas, tragediškomis mir
timis prasišalino iš mūsų tar
po. Gaila!

Franas Pūkas dirbo anglies 
kasyklose, Repplier Colliery. 
Anglies didelis šmotas krisda
mas pagavo, sulaužė koją ir 
ranką ir abelnai visą sutrynė, 
birželio 12 d. Nuvežtas į Potts- 
vile Hospital, birželio 13 d. ry
te, 1 :4() vai., mirė.

Paliko didžiausiam nuliūdi
me moterį, 3 sūnus, 2 dukte
ris, brolį Juozą ir seserį, kurie 
gyvena Minersvillėj. Sūnus 
Herbert yra Dėdės Šamo ar
mijoj, Panamoj. Todėl negalė
jo pribūti į laidotuves. Palai
dotas birželio 17 d. lietuvių 
parapijos kapinėse. Apie am
žiui neteko sužinoti, bet gali
ma spręsti, arti 50 metų, šei
mos palaikymui ir galutinam 
išauklėjimui labai buvo reika
lingas duonpelnis.

Jaunasis Juozas Gudeliaus
kas, 29 metų amžiaus (lais- 
viečiams žinomų Juozo ir jo 
žmonos Gudeliauskų sūnus), 
tapo sudegintas mirtinai gazo
lino primityvių kasyklų sky
lėj (“bootleg mining opera
tion”), taisant siurblį vandens 
(pump), kuris buvo varomas 
gazolinu. Eksplodavo gazoli
nas nuo karbolinės lempos, 
kurią naudojo dėl šviesos tai
sant, ir pilant gazoliną į tan
ką. Bent taip manoma. Bet ka
dangi pats mechanikas baisiai 
sudegintas, ir nugabentas į li
goninę išgyveno vos tik kelias 
valandas, tai ir negalėjo pa
sakyti pilno nuotikio. O kiti 
du darbininkai, kurie prie jo 
dirbo, Michael Bailey, 29 m. ir 
John Olexo (vienas airių, ki
tas slavų tautybės) randasi li
goninėj. J. Olexo labai sun
kiai sudegintas, nežinia, ar iš
liks nuo mirties. Jie jeigu pa
sveiktų, tai aiškiausia galėtų 
pasakyti apie tą baisų nuotikį, 
kaip jis įvyko.

Kiek žinoma nuo tų žmo
nių, kurie toliau dirbo ir pri
buvo juos gelbėt, J. Gude
liauskas ir kitas jo draugas iš 
karščio išlipo iš tos skylės, 
300 pėdų, ir sėdę į savo maši
ną per krūmus nuvažiavo pas 
tuos šalia dirbančius prašyti 
pagelbos, išimti trečiąjį, kuris 
buvo likęs toj oloj! Taigi tie 
pribuvę gelbėti stebisi, kaip 
jie galėjo išlipti taip sužaloti! 
Ir kaip J. Gudeliauskas galėjo 
kontroliuot mašiną per krū
mus, nes nuo jo rankų mėsos 
buvo nukritę!

Petras, Juozas ir Vincas 
Petravičiai ir John Rice (ang
las), juodu greitai nuvežė į 
Minersville pas g y d y t oją 
Michael J. Herbert, kuris grei
tai liepė vesti į Pottsville Hos
pital. Juos • pridavė, tuomet 

grįžo išimt iš tos skylės Olexo, 
kuris taip pat baisiai sudegin
tas, bet iki šiol dar gyvena 
baisiose kančiose ligoninėj. O 
J. Gudeliauskas 4-tą vai. ryte 
mirė. Reiškia, į trečią valandą 
po tai baisiai katastrofai.

Tokis nuotikis, šiurpus vaiz
das iš šalies, bet saviškiams, 
tėvams, broliui ir seserims, o 
ypatingai moteriai, dar šiur
pesnis ir liūdnesnis. Tėvai net 
Floridoj gyveno, tai gavę to
kią liūdną žinią, greitai parva
žiavo.

Šių visų laidotuvių direkto
rius buvo V. Tucinas. Reikia 
pripažinti, kad savo profesijoj 
tai pilnas ekspertas.

Kaip Tikrenybėj Didžiuma At
sineša i Šita Nelaimę?

Antradienį, birželio 16 die
nos “Laisvėj,” yra pranešta, 
kad mašiną taisant atsitiko ta 
nelaimė, taip išrodytų, kad 
garadžių j ir apdeginti kiti 2 
darbininkai, bet nenurodyta, 
kokis buvo nuotikis.

Velionis Juozas Gudeliaus
kas buvo mechanikas mašinų 
taisyme, turėjo savo garadžių, 
gazolino stotį ir net prie savęs 
5 darbininkus nuo dienu dir
bančių.

Bet kaip čia užėjo per ke
lias dienas smarkus lietus, tai 
prigirdė beveik visas moder
niškas kasyklas šioj apylinkėj, 
bet ir “bootleg holes” — tas 
primityves kasyklas. Neturint 
gerų siurblių (pumpų), negali 
greitai išimti vandenį. Taigi 
vienas senas mainierys, kuris 
turėjo atsikasęs tokią skylę, 
bet jis dėl senatvės nebegalįs 
tinkamai dirbti. Todėl sutikęs 
tą skylę parduoti už $300. 
Jaunasis J. Gudeliauskas ne
buvo mainierys, bet manė, išė
męs vandenį, padės mainie- 
rius, mokančius dirbti, nuo 
dienos, be to jis turėjo savo 
trokus atimti anglį, tokiu bū
du tikėjosi padaryt daug pini
gų. (Dar buvo paminėta, kad 
pardavė garadžių ir gazolino 
stotį ir pinigus sudėjo įtaisy
mui pumpos, bet tai buvo ne 
tiesa.)

Taigi, matomai, ten dirbo 
du darbininkai, bet pumpai 
sugedus, nuvažiavo pataisyti 
naktį kaip 1 valandą ir tuomet 
atsitiko ta nelaimė.

Taigi dauguma ir pasireiš
kė, kad tai buvo egojistinis 
troškimas perdaug viską ap
rėpti asmeniškai, o ranka nu- 
mot ant visuomenės blogos pa
dėties. Todėl daugumas ir pa
sireiškė, kad jam nebuvo rei
kalas eit į tokį pavojingą dar
bą.
■ Apie šitą nuotikį tokias ži
nias paduoda birželio 12 d. 
angliškas d i e n r aštis “The 
Pottsville Journal.” Todėl tas 
pranešimas “Laisvėj” labai že
mina dienraštį, kaipo paduo
dantį suklastuotas žinias, jei
gu nepataisytum.

J. Ramanauskas.

Jersey City, N. J.
LDS 133 kp. susirinkime, 

kuris atsibuvo birželio 14 d., 
buvo atsikreipta į narius, kad 
paaukotų katras kiek išgali 
Sovietų Sąjungos pagalbai.

čia paduodu vardus, kurie 
aukavo.

Po $1 : J. B. Paserpskis ir 
A. Zavish.

Po 50c.: J. Kačergis, J. Au
gutis, A. Matv.levich, J. Krei
vėnas, P. Kazakevičius ir A. 
Kazakevičius.

Po 25-c.: J. Draskinis, M. 
Sabaliauskas, J. šalčius ir A. 
Ragauskienė.

Viso surinkta $6.
Pinigai buvo renkami ant 

blankos, kurią pasiunčiau Rus
sian War Relief, Inc., New 
York City.

Tariu širdingą ačiū, kurie 
aukavote, ir kad nenustotumė
te aukavę, kiek kada išgalit.

J. B. Paserpskig.

London. — Manoma, kad 
anglai Egipte pasitrauks į 
stiprias pozicijas tie EI Da
ba, nuo kurios bert tik 80 
oro mylių iki Aleksandri
jos.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS ••••• 4 — 29 — 42   45

(Tąsa)
— Draugai, paskui mane!
Kovotojai energingai puolė ant priešo, 

naikino jį durtuvais ir šautuvų buožė
mis. Vokiečiai, kaip paprastai, durtuvų 
kovos neišlaikė. Jie leidosi bėgti, viską 
palikdami. Raudonarmiečiai ne vien at
mušė atakas, bet ir miestelį užėmė.

Slaugė Julė Svirdalis nedidelė, sausa, 
bet ji negali ramiai sėdėti. Ji ne kartą 
ėjo žvalgauti. Kartą kovotojai buvo keb
lioj padėtyj ir skundėsi.

— Dar vieną žodį tarkite ir aš ne
teksiu linkui jūs pagarbos, — tarė slau
gė. — Tarė ir pati pirmoji pasisiūlė žval
gauti.

Penkias dienas vaikštinėjo nežinomais 
takais ir keliais. Sunaikino priešo susi
siekimo linijas, du mažus būrelius. Visur 
su jais buvo Julė. Ji apsigaubė skepetai
te ir išeina apžvelgti pačias pavojingiau
sias pozicijas. Apdraskytos rankos ir vei
das buvo liudininku sunkaus darbo.

— Tai niekis, aš priprasiu, — sakė ji.
Didžiai vertingus patyrimus ji darė 

fronte. Kelyj fašistai nušovė vieną iš 
žvalgų, o kitą sužeidė. Sužeistąjį kovoto
jai pasikeisdami nešė. Nuo to laiko ko
votojai gerbia Julę ir didžiuojasi, kada 
ji eina su žvalgais patirti priešo pozici
jas. • • •• • •

— Apie rusų durtuvus ne veltui su
darytos pasakos ir dainos, — rašo P. 
Serovas. — Durtuvų ataka visada pri
versdavo drebėti mūsų tėvynės priešus. 
Tą garbingą tradiciją išlaikė Raudono
ji Armija...

Jau kelios dienos Čerkasovo pulkas bu
vo kovoj su sužvėrėjusiais fašistų bandi
tais. Taikli rusų artilerija varė priešą 
į pasiutimą. ;

— Gerai siunčiame dovanas, draugai, 
— sakė Čerkasovas. — Na, dar kartą.

Fontanai žemės veržėsi į viršų priešo 
linijoj. Lavonais jis nuklojo mūsų žeme
lę. Pulkininkas gerai apžvelgė ir surado 
priešo minų svaidytojus. Kanuolių ug
nimi jie buvo sudaužyti.

Sekančią dieną Čerkasovas kartu su 
žvalgais vėl tėmijo priešo poziciją. Neuž
ilgo buvo susekta dar viena priešo minų 
svaidymo baterija ir sunaikinta.

— Gerai, draugai, — kalbėjo pulki
ninkas. — Mes sunaikinsime jų ugnies 
taškus.

Svarbu buvo susekti priešo žvalginis 
punktas. Pulkininkas ilgai tėmijo, sura- 
do.Apie tai pranešė kanuolininkui Golov
ko.'Trenkė kanuolės ir vietoj priešo ap
žvalgos punkto tik dūmai rūko. Koman- 
dierius su žvalgais surado priešo kanuo
lių ir kulkasvaidžių lizdus. Sugriovė So
vietų patrankos ir fašistų ugnies punk
tai buvo sunaikinti.

Nutilo priešo ugnis. Bet priešas pa
stebėjo pulkininką ir du žvalgus toli į 
priekį išsidavusius. Jo jėgos pradėjo 
žvalgus spausti iš abiejų pusių. Ir kada 
priešai buvo arti, tai pulkininkas sušu
ko:

— Mažai mūs, bet į durtuvų kovą, 
draugai! Mes turime po keturias ranki
nes granatas.

— Bolševikai, pasiduokite! — šaukė 
fašistai.

Atsakymas buvo trys rankinių grana
tų sprogimai. Priešas brangiai užmokėjo 
už savo nachališkumą. Ir vėl granatų 
smūgiai.

— Gaila jo, — kalbėjo kraipydami gal
vas komandieriai. — Ne greitai jis su- • vgqs.

Vyresnysis leitenantas Žukas niekados 
nebuvo artileristu. Jis juo virto viename 
mūšyj. Būdamas pirmoj linijoj, jis ap
žvelgė priešo ugnies punktus, kuriuos ga
lėjo artilerija sunaikinti. Jis pašaukė te
lefonu į artilerijos punktą.

—Ar pasiųsti žvalgą?
— Ne, nereikia. Aš patsai korektuo- 

siu ugnį.
Baterija šaudė pagal nurodymus, ku

riuos jai davė raitelis Žukas. Pasekmėj 
buvo sunaikinta du priešo tankai, minų 
baterija ir viena kanuolė.

kioja žvalgai. Pasigirdo motoro užėsis. 
Nedidele sparta nujojo žvalgas. Pasiro
dė automobiliai. Jie važiavo povaliai, jų 
buvo apie 15. Koloną lydėjo motoriniai 
dviračiai.

— Jie įieško persikėlimo per upę, — 
manė Gadovas. — Nakties tamsoj jie 
nusprendė persikelti per upę ir pulti 
mus.

— Kardus laukan! — davė komandą 
Gadovas.

Pirmiausiai apsidirbo su dviratinin
kais. Paskui ir su automobilių įgula. Lei
tenantas gailėjosi to, kad mūšis buvo 
taip trumpas ir karštas, kad nei vieno į 
nelaisvę nepaėmė, o “liežuvis” būtų 
reikalingas.

ATSKIRI MŪŠIŲ ĮVYKIAI
Naciai ėjo pirmyn per baisias kovas. 

Iš pat karo pradžios Raudonoji Armija 
ir Sovietų Sąjungos liaudies didvyriška 
kova suardė jų planus. Bet Hitleris, jo 
generolai ir propagandos ministeris bei 
radio triubijo visam pasauliui, kad “vis
kas ęina pagal planą,” gyrėsi didelėmis 
pergalėmis.

Birželio 30 d. Sovietų Sąjungos Žinių 
Biuras padarė sekamą pareiškimą:

“Hitleris ir jo generolai pripratę ki
tur laimėti lengvas pergales šiame ant
rajame imperialistiniame kare, dabar 
paskelbė per radio, jog per septynias 
pirmąsias dienas karo su Sovietais, jie 
pagrobę ar sunaikinę daugiau kaip 2,- 
000 sovietinių tankų, 600 kanuolių, kad 
sunaikinę per 4,000 Sovietų orlaivių ir 
paėmę nelaisvėn virš 40,000 raudonar
miečių, o tuo pačiu laikotarpiu vokiečiai 
sako, kad jie netekę tiktai 150 savo or
laivių, ir jie nutyli, kiek jie prarado savo 
tankų, kanuolių ir kareivių kaipo imti
niu.

“Mums atrodo, jog peržemas dalykas 
užginčyt šį aiškų melą ir pagyrūnišką 
humbugą. Bet tikroji padėtis yra gana 
skirtinga.”

Kovos buvo baisios. Liepos 17 dieną 
Vokietijos fašistai buvo priversti pripa
žinti, kad iš abiejų pusių kovoja virš 
9,000,000 žmonių. Tas jau vienas sumušė 
jų pirmesnes pasakas, kad būk jie visur 
“pergalingai eina pirmyn.”

* * *

Liepos 6 d. raudonarmiečių dalis va
dovystėj komandieriaus Egorovo persi
kėlė per Pina upę į priešo pusę ir pa
darė ataką ant sėkmingai apsimaskavu- 
sio priešo. Sėkmingai veikė minosvaidis, 
kuris sunaikino 4 priešo kulkasvaidžių 
lizdus ir du lengvus kulkasvaidžius.

Vokiečių ir rumunų kariai negalėdami 
išlaikyti atakos pasidavė. Į nelaisvę pa
imta keli šimtai karių, 3 oficieriai, 3 ka
nuolės, 7 dideli ir 13 rankinių kulka
svaidžių.

Naktį priešo jūriniai lėktuvai bandė 
bombarduoti Sovietų pakraštį. Sovietų 
karo laivų prožektoriai pagelbėjo prieš
lėktuvinėms pakrančių kanuolėms priešą 
atmušti ir sunaikinti. Iš 5 bombnešiu du 
buvo nušauti tik 600 pėdų nuo krašto. 
Kiti numetė bombas į jūras, kad leng
vesni būtų, ir pabėgo.

■COO

Penktas Puslapis

Cleveland, Ohio
Metine Iškilmė

Kas metai apie liepos 4 d. 
— tą dieną, kurioje tapo pa
skelbta mūsų šalies Nepriklau
somybes Deklaracija, visados 
įvyksta viso Clevclando darbo 
žmonių iškilminga’ sueiga. Į 
šią iškilmę paprastai suplau
kia visų Clevelande ir apylin
kėj gyvenančių tautų žmonės. 
Jos turi savo standus su įvai
riais savo tautos gardumynais. 
Lietuviai irgi turi savo stalą su 
lietuviškomis dešromis ir ki
tais mūsų tautiškais gardumy
nais — turės ir šiemet.

Robert Minor, kuris tarpe 
Amerikos darbo žmonių yra 
žinomas kaipo “Fighting 
Bob’’, nes jis visados yra prie
šakyje visų kovų už geresnę 
ateitį darbo žmonėms, yra ge
ras rašytojas ir kalbėtojas. 
Šiuo laikotarpiu Minor yra pa
siryžęs suvienyti visą Ameri
kos liaudį gynimui mūsų ša
lies nuo fašistinių barbarų. 
Robert Minor yra pakviestas 
kalbėti šioje iškilmėje.

Bus kumštynės tarpe Willie 
Muldoon ir Dan Merrit, abu 
sunkaus svorio čampijonai.

Bus ir daugiau sporto.
ši metinė iškilmė — darbo 

žmonių piknikas įvyks liepos 
5 d., arti miesto, Ranch Pik
nikų Darže, 14300 Turney Rd. 
Galimą davažiuoti busais ir 
automobiliais. Prie įžangos 
bus laimingam duodama $50 
vertės Victory Bonds dovana 
ir daugiau dovanų. Grieš 
WGAR Radijo Orkestrą.

D. ž.

Haverhill Mass.
Visi Yra Užsiinteresavę Dien

raščio “Laisves” Pikniku

Jau arte j a n t dienraščio 
“Laisvės” piknikui, kuris yra 
rengiamas liepos 4 d., Vose Pa
vilion Parke, Maynard, Mass., 
tai tarpe mūsų draugų ir vi
sų dienraščio “Laisvės” simpa- 
tikų yra daromi planai, kad 
ir šiemet turėti iš mūsų .kolo
nijos skaitlingą lietuvių repre
zentaciją, liepos 4 d., “Laisvės” 
naudai rengiamam pikniko.

Kadangi šiemet nebus gali
ma gauti specialių busų važiuo
ti į piknikus, tai rengiamės va
žiuoti į “Laisvės” pikniką au
tomobiliais. Taupinom aliejų 
per tūlą laiką, kad būtų gali

ma nuvažiuoti į “Laisvės” pik
niką, kurin suvažiuoja dešimt 
tūkstančių lietuvių iš visų Nau
jos Anglijos valstijų.

Kurie turėsime vietos savo 
automobiliuose, važiuodami į 
“Laisvės” pikniką liepos 4 d., 
tai 11-tą vai. ryte sustosim pas 
LPG Kliubo svetainę, ir kurie 
norės važiuoti į “Laisvės” pik
niką, tai mes juos nuvešim.

Pikniko tikietukai platinasi 
labai pasekmingai, šios drau
gės ir draugai jau išplatino ti- 
kietukų sekamai: M. Yocums- 
kienė 3 serijas, A. Račkauskie
nė, A. Galinienė, J. Saulėnas, 
P. Ivanauskas ir B. Gumaus- 
kas po vieną seriją.

Po kiek tikietukų išplatino 
draugai A. J. Navickas, V. 
Kancevičius, V. Račkauskas ir 
A. P. Dambrauskas, tai neteko 
sužinoti, bet numatoma, .kad ir 
jie gerai darbuojasi platinime 
tikietukų.

Teko kalbėtis su drg. A. P. 
Dambrausku, tai jis man sakė, 
kad jeigu negaus progos nuva
žiuoti į “Laisvės” pikniką su 
automobiliu, tai, girdi, išeisiąs 
iš vakaro pėsčias, ir piknikeI 
dalyvaus sykiu su visais.

1 ‘ La isv ės ’ ’ Pat vi j o tas.

Worcester, Mass.
čia noriu pastebėti draugėms 

ir draugams platintojams įžan
gos tikietukų į “Laisves” pik
niką, 4 (L liepos, Maynaird, 
Mass. Tikietukus ir pinigus 
malonėkite priduoti man pik
niko vietoje ii’ atsiveškit visus 
saviškius į pikniką. Piknikas 
įvyks, kad ir lytu!

Ruošiamės pasitikti visus 
1aip, kad svečiams būių visko 
užtenkamai. Iki pasimatymo 4 
d. liepos. J. M. Lukas,

Maskva, birž. 30. — Se
vastopolio gynėjai atmetė 
atgal nacių smogikų ka
riuomenę, kuri vakar buvo 
pasivarius kiek pirmyn.

Bostono Apyl inkės Didysis

Rengia Bostono Apylinkės Pažangiosios Lietuvių Organizacijos Paramai

DIENRAŠČIO LAISVĖS"

_jRl

Mūšis buvo karštas, bet neilgas. Lei
tenantas Gadovas gavo įsakymą atsisto
ti tarpe savo pulko ir kaimyniško pulko 
su savo eskadronu. Naktis. Tyliai slan

Belaisviai vokiečiai pasakoja apie par
tizanų veiklą jų užnugaryje. Hans 
Schmidt, draiveris gazolino sunkvežimio 
pasakoja, kad kiekvienas kalnelis, krū
mas, miškelis tarnauja partizanams pa
sislėpimo ir atakos punktu. Nacių auk
štesnė komanda yra priversta paskirti 
daug tankų, kurie turi lydėti sunkveži
mius ir saugoti nuo partizanų. Partiza
nai praleidžia dalį sunkvežimių, tada iš 
šonų atidengia ugnį, nukauna vežimų 
valdytojus, o gazolino sunkvežimius pa
dega. Jų atakos visada nelauktos ir 
staigios. Nacių kariai vengia nakties 
metu bent kur išvažiuoti už savo stovyk
los. * * *

Raudonosios Armijos dalis vadovystėj 
Krivonosovo sėkmingai gynė poziciją. 
Jai buvo duotas įsakymas pasitraukti, 
nes kitos dalys jau pasitraukė./ Besi
traukiant sutiko motorizuota nacių pul
ką. Raudonarmiečiai sumušė nacius, 
paėmė daug' visokių ginklų, rankinių 
granatų ir pulko komandieriaus planus.

u(Daugiau bus)

Norwoodo Vyrų Choras, diriguojamas William Petrikos

PUIKIĄ LIAUDIES DAINŲ PROGRAMĄ DUOS ŠIE CHORAI:
9

Aido Choras iš Worcester
Diriguojamas J. Karsokienes

Liuosybės Choras iš Montello
Diriguojamas G. Steponavičiaus

Rojus Mizara, “Laisvės” Redaktorius sakys prakalbą
Šokiams Gros Stevens Orkestrą iš Montello

Harmonijos Grupė iš Boston
Diriguojama H. Žukauskaitės 

Vyry Choras iš Norwood 
Diriguojamas William Petrikos

Piknikas |vyks Liepos-July 4
BUS VOSE PAVILION PARKE, MAYNARD, MASS.

Stambios Piniginės Dovanos Prie Įžangos Bilieto:
S-ma Dovana $50.00; Penkios po $10.00 ir 20 po $5.00

I
iM
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ENRASCIO

LAISVESPIKNIKAS
BUS S| SEKMADIENI

DIRIGUOJAMAS B. ŠALINAITES

fe *

6-šių ka valkų orkestrą

anksto
MUZIKA

BUS KLASCIAUS CLINTON PARKE
Maspeth AvėsBetts

LIAUDIES DAINIJ
PROGRAMA

J'

Aido Choras

L11I0LKWW1IKWW

MMMHVMN**

Piknikas prasidės 
l-mą vai. po pietų

DIRIG. JURGIO KAZAKEVIČIAUS

nuo 2-ros valandos

no Choras

Pirmyn Choras 
iš Great Neck, N. Y

Bus daug svečių iš 
tolimesnių miestų

BROOKLYN!) AIDO CHORAS, DIRIGUOJAMAS ALDONOS ŽILINSKAITĖS

ėmiau paduodame kelrodį)

Įsigykite 
įžangos bilietus.

GAUKITE DOVANĄ

Automobiliais važiuojant iš New 
Jersey ir iš New Yorko miesto, važiuo
kite per Williamsburg tiltą. Pervažiavę 
tiltą 2 blokus pavažiavus Broadway bus 
Marcy Ave., čia sukite po kaire. Pava
žiavę 3 blokus iki Grand Street, sukite 
po dešine j Grand Street ir važiuokite 
apie mylią iki Rust St. Šalia Rust St. yra 
iškeltas geležinkelis (tiltas), tik po 
tuom tiltu pavažiavus reikia sukti po 
kairei j Rust St. Už apie 3 bloką bus 
Clinton Park.

Iš Conn, valstijos važiuokite per 
Whitestone Bridge. Nuo Whitestone til
to važiuokite iki Queens Boulevard. Iš 
Queens Boulevard imkite Grand Ave. ir 
važiuokite iki Rust St. Čia sukite po de
šine ir už 3 bloku bus Clinton Park.

Traukiniais iš New Yorko važiuokite 
iki Union Square ir imkite BMT Line 
požeminį traukini su užrašu Canarsie. 
Išlipkite ant Grand St. stoties. Iš čia iš
lipkite į viršų, paimkite gatvekarį ant 
Grand St. po užrašu Grand St. — Air
port ir iš gatvekario išlipkite ant Rust 
St. Čia eikite po kaire Rust Streetu 3 
blokus ir bus Clinton Park.

JliCWWWWWflI
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)z Puskarininkis Janulaitis
I

' (Tąsa nuo 1-mo puslapio)
) ( Jis susilaukė progos Maskvos fronte. Smarkiai

i mušdama vokiečius, mūsų kariuomenė maršavo užimt 
i naujas pozicijas. Janulaičiui, komandavusiam prieš- 
ptankinę kanuolę, buvo įsakyta apsaugot kelią nuo neti

kėtos atakos iš vokiečių tankų pusės.
Janulaitis pasirinko tinkamą poziciją. Tankų griaus

mas ėjo vis garsyn ir artyn. Pagaliaus, vienas jų pa
sirodė. Kada tankas gana prisiartino, puskarininkis 
Janulaitis davė trumpą įsakymą, “šaut!” Tankas pa
sviro vienan šonan ir apsipylė liepsnomis. “Tai už ma
no motiną!” sušuko Janulaitis.

Pasirodė antras tankas, bet kitas gerai nutaikytas 
šūvis tuojaus sulaikė vietoje ir šį tanką. “Tai už Lie
tuvą!” dar garsiau sušuko Janulaitis. Panašus liki
mas ištiko ir trečią vokiečių tanką. Kelias buvo už- 

, tvertas trimis sužalotais tankais. Ketvirtas ir penktas 
tankai persiskyrė ir įnirtusiai ėmė šaudyti.

Bet puskarininkio Janulaičio kanuolė buvo paslėp
ta nuo vokiečių. Dar vienas tankas pasirodė, pasisu
ko iš kelio ir metėsi linkui kanuolės, pašėlusiai šaudy
damas. Šoviniai iš jo kanuolių krito arčiau ir arčiau, 
skindami medžius, pasitaikiusius skersai jų kelio. 
Prieštankinė kanuolė nutilo. Vokiečiai nusprendė, kad 

* visi kanuolės įgulos nariai užmušti, todėl iš naujo pra
dėjo žygiuot pirmyn. Tatai kaštavo jiem dar du tanku.

Tuomet devyni vokiečiai automatiški šauliai mėgi
no atakuot kanuolės įgulą užnugarėn. Mūsų artileris
tų kulkos nuskynė septynis iš jų. Bet iš visos mūsų 
įgulos teliko gyvas tik vienas Janulaitis. Aštuonis au
tomatiškus šaulius jis durtuvu nudūrė, o devintą už
mušė savo šautuvo buožo. Jo kanuolė buvo išmušta 
iš veikimo.

Nežiūrint, kad Janulaičio koja buvo sužeista, jis le
du peršliaužė per ežerą ir po dviejų dienų sugrįžo į 
savo dalinį.

Taip narsus Lietuvos sūnus sunaikino devynis vo
kiečių tankus. Dabar jis nešioja Raudonosios žvaigž
dės Ordiną.

Puskarininkis Janulaitis, kaip ir visi lietuviai Rau
donojoj Armijoj, liepsnoja vienu troškimu—įvykdyt 
Stalino įsakymus ir visiškai sumušt vokiečius 1942 me
tais, atkeršyt už artimus ir gimines, nukankintus bei 
nužudytus vokiečių okupantų, ir išlaisvint savo gim
tąją Lietuvos žemę.

Reikalauja Nepasitikė
jimo ChurchilFiui

London, liep. 1. — Deši
nysis Anglijos seimo atsto
vas, Sir John Wardlaw- 
Milne įnešė sumanymą pa
reikšt nepasitikėjimą W. 
ChurchilFiui, anglų minis- 
teriui pirmininkui; tai to
dėl, kad anglai nukentėjo 
sumušimus Libijoj, Egipte, 
Burmoj ir kitur. Tą suma
nymą remia bent keli kiti 
žymūs seimo nariai. Bet 
suprantama, kad didžiulė 
dauguma seimo atstovų 
balsuos pasitikėt Churchil
l’iui ir jo ministerių kabi
netui.

Wardlaw - Milne tvirti
no, kad vokiečių orlaiviai 
Libijoj ir Egipte buvę kur 
kas geresni už anglų ir kad 
nacių tankų kanuolės tris 
kartus toliau siekią, negu 
anglų.

Anglų laivyno admirolas 
Sir Roger Keyes sakė, kad 
anglai prie geros komandos 
būtų galėję visiškai išmušt 
Italiją iš šiaurinės Afrikos 
1940 - 1941 metų žiemą.

PUIK! VIETA VA- 
KAC1J0MS

LAISVE

Panaikinama CCC Dar
by Stovyklos

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas nutarė vi
sai panaikint CCC darbų 
stovyklas jaunuoliams per 
sekamus 12 mėnesių. To 
reikalavo kongreso atstovi] 
rūmas. Senatas siūlo pas
kirt $8,000,000 uždarymui 
tų stovyklų.

Neseniai kongresmanų 
balsai lygiai pasidalino, 
kuomet valdžia siūle pas
kirt pinigų tom darbų sto
vyklom palaikyti. Tada at
stovų rūmo pirmininkas 
Wallace, Jungtinių Valstijų 
vice - prezidentas, padavė 
savo balsą už valdžios pa
siūlymą, kuris taip ir buvo 
priimtas. Dabartiniu gi se
nato tarimu ne tik šis pa
siūlymas atmestas, bet CCC 
stovyklos visai uždaromos.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., Moterų Skyriaus 

susirinkimas įvyks 3 d. liepos, 7:80 
vai. vak., Liet, Svet., 315 Clinton 
St. Kviečiame visas nares dalyvau
ti, nes bus svarbių reikalų aptarti. 
Prie progos, nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti. M. K.

(154-155)

Septiniai > -- ----  . , Į,
Vichy, Franci]a, liep. 1. 

— Čionaitinis radijas tei
gia, kad Sevastopolis pleš
ka gaisrais ir skęsta lieps
nose.

New Haven, Conn.

Sovietai Kirto Naciams 
Smūgi ties Kursku

Sovietų Oficialiai Pranešimai
SEVASTOPOLIO GYNĖJAI NUŠLAVĖ DU 

PULKUS HITLERININKŲ
MASKVA, birž. 30. — Šiandieninis Sovietų Žinių 

Biuro pranešimas sakė:
Naktį birž. 29 į 30 d., Kursko ir Sevastopolio sri

tyse, sovietinė kariuomenė vedė mūšius prieš vokie
čius.
' Kitose fronto dalyse nebuvo jokių svarbių atmainų.

Kursko srityje atakavo vokiečių pėstininkai su tan
kais. Sovietų artilerijos ugnis pataikė į 15 priešo tan
kų. Raudonarmiečiai nušlavė kokius 500 hitlerininkų.

Kitoje fronot dalyje buvo užmušta 2,500 priešų. So
vietų lakūnai sunaikino 60 vokiečių tankų, 108 trokus 
ir nušovė žemyn 25 vokiečių orlaivius.

Sevastopolio srityje mūsų pajūrio armija ir raudo
nieji jūreiviai atmuša dūkstančias vokiečių atakas. 
Priešai per dvi dienas stengėsi prasilaužt per mūsų 
apsigynimus, bet, praradę daugiau kaip 1,500 savo ka
rių, hitlerininkai pasitraukė atgal į pirmesnes savo po
zicijas.

Sovietiniai pėstininkai atmušė tuzinus atakų, kurias 
darė didesnis skaičius priešų kariuomenės; jie sunaiki
no du pulkus vokiečių pėstininkų ir 11 jų tankų.

Mūsų artileristai Kalinino fronte užmušė apie 300 
priešų.

MASKVA, liepos 1. — Vidunaktinis Sovietų prane
šimas sako:

Kursko linkmėje mūsų kariuomenė atmušė atakas 
skaitlingų vokiečių pėstininkų ir tankų birželio 30 d. 
Priešai kenčia milžiniškus nuostolius. Mūsų karuo- 
menė sunaikino 150 vokiečių tankų.

Sevastopolio sektoriuje sovietinė kariuomenė at
mušė atakas, kurias darė didelės priešų jėgos.

Kursko kryptyje yra tęsiami atkaklūs mūšiai. Vie
noje tik šio fronto dalyje per dieną raudonarmiečiai 
užmušė daugiau kaip 2,000 vokiečių kareivių ir oficie- 
riu.c

Vasara .jau prasidėjo. Tuoj 
užeis karštos dienos. Miestuo
se gyvenanti darbininkai, 
dirbdami dirbtuvėse per ištisą 
metą, atėjus vasarai nckurie 
gauna savaitę-kitą atostogų- 
poilsio. Vieni išvažiuoja kur j 
pajūrį, kiti kur tai j kalnus į 
tam tyčia įrengtas vakacijom 
vietas, kad nors savaitę pagy
venus tyrame ore, negirdint 
dirbtuvių bei paties miesto 
triukšmo,, Lietuviai, didžiumoj 
užaugę ant ūkių, myli išva
žiuot poilsiui kur nors ant far- 
mų pas lietuvius farmerius. 
Ten jiem prisimena jaunos 
dienos; ten jie gauna iki va
liai šviežio pieno, šviežių kiau
šinių valgyt. Bet no visi lietu
viai turi pažįstamų farmerių, 
nes man teko girdėt nekuriuos 
teiraujantis, ar kas nežino, 
kur galima būtų išvažiuot va
kacijom pas lietuvį farmerį.

Štai čia aš noriu nurodyt la
bai patogią vietą pas lietuvį 
farmerį, kur man teko praeitą 
vasarą pagyvent keletą dienų, 
tai pas William Laskį, Brook- 
tondale, N. Y. Toji vieta yra 
netoli kelio važiuojant iš New 
Yorko į Buffalo. Gyvenantiem 
New Yorko valstijos dideliuo
se miestuose, į Laskio farmą 
gana paranku nuvažiuot trau
kiniais, busais arba mašinomis, 
kas jas turi. Arčiausias dides
nis miestelis prie Laskių far- 
mos, tai Ithaca; nuo Ithacos, 
rodos, tikz apie 8 mylios į 
Brooktondale.

DETROIT, MICH.
ALDLD 188 kp. svarbus susirin

kimas įvyks liepos 3 d., 7:30 vai. 
vakare, draugų Latozų Svetainėje. 
Kviečiame visus narius dalyvauti. 
Kurie dar neužsimokėję duokles už 
šiuos metus, prašome būti susirin
kime ir užsimokėkite.
A. Dapšis, Sekr. (154-155)

MASPETH, N. Y.
LDS 14 kp. susirinkimas įvyks 2 

d liepos, pas Zabįelskį, 8 vai. vak. 
Visi nariai dalyvaukite. Sekr.

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

liepos 5 d., 1 vai. dieną., YMIIA 
Svetainėje, Ferry ir Walnut Sts. 
Prašome narius dalyvauti susirinki
me, atsiveskite ir naujų narių. 
Evelyn Farion, Sekr. (154-155)

PITTSBURGH, PA.
Sekmadienį, 5 d. liepos, 1320 Med

ley St. (N. S.), 7 vai. vak., įvyks 
svarbus susirinkimas, kuriamo da
lyvaus ir Jonas Ormanas, Sekreto
rius LDS Jaunuolių Nacionalio Ko
miteto ir redaktorius “Tiesos” an
gliško skyriaus, iš Brooklyn, N. Y. 
Jis aiškins daug svarbių dalykų, lie
čiant šį karą ir taipgi apie da
bartinius darbo žmonių reikalus. 
Kviečiame ir iš Wilmcrdingo, New 
Kensingtono ir iš kitų apylinkių ko
lonijų draugus dalyvauti, išgirsti 
šias prakalbas. Kom.

(153-155)

ROCHESTER, N. Y.
LDS 11 kp. rengia pikniką, 4 d. 

liepos, Gedimino Drg. Kiemo ir Sve
tainėje. Pradžia 4 vai. dieną ir tęsis 
iki vėlumos. Bus gera orkestrą šo
kiams. Kviečiame narius dalyvau
ti, pakvieskite ir kitus ateiti. Kuo
pa nori sukelti finansų delegatam 
dalyvauti Seime. Kom.

(153-155)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LDS 136 kp. susirinkimas įvyks 3 

d. liepos, 7:30 vai. vak., 15-17 Ann 
St., Harrisone. Draugai, malonėkite 
visi susirinkti, nes turėsimo labai 
svarbių reikalų, kurie reikės ap
svarstyti. V. Zclin.

(153-155)

Oficialiai Amerikos Pranešimai
AUSTRALIJA, liepos 1. — Jungtinių Tautų štabas 

šiandien išleido tokį pranešimą:
New Guinea, Salamaua. — Grupė talkininkų karei

vių naktį čia sėkmingai užklupo japonų garnizoną. 
Skaičiuojama, kad jie užmušė iki 60 priešų ir pagrobė 
kiek ginklų. Du talkininkų kapai tapo sužeisti. Pas
kui japonai, keršydami už tai, bombardavo iš oro 
Mubo ir Komeatum, bet nepadarė nuostolių. ■

Lae. — Mūsų orlaiviai bombardavo čionaitinę japo
nų lėktuvų stovyklą, bet nelabai. Nepatėmyta, kokios 
buvo bombardavimo pasėkos.

New Britain, Rabaul. — Naktį talkininkų lakūnai 
truputį bombardavo čionaitinę japonų orlaivių stovyk
lą ir prieplaukų ruožtą, užkurdami gaisrus.

■E->

Laskių f a r m a sveikatos 
žvilgsniu yra labai gera, nes ji 
randasi didelėj aukštumoj; 
apie pusantros mylios reikia 
važiuot vis prieš kalną iki pat 
minėtos farmos. Pieno ir kiau
šinių pas Laskius gali valgyt, 
kiek tik pajėgi, — o visiem ži
noma, kad tokis maistas, tai 
daug vertesnis negu bile mė
sa. Netoliese yra miškas, kur 
labai smagu pasivaikščiot. 
Nuo Laskių farmos mątosi la
bai plati apylinkė: Ithacos 
miestas, Cornell universitetas, 
keli ežerai ir šiaip gražios 
apylinkės. Stuba švari ir erd
vi, keletas kambarių svečiam 
visad paruošta.

Norintieji šią vasarą pasil
sėt gražioj vietoj pas lietuvį 
farmerį, galite rašyt jam laiš
ką, klausdami įvairių patari
mų. Rašydami adresuokite 
taip: William G. Lasky, R. D. 
No. 1, Brooktondale, N. Y.

Laskis visiems duos atsaky
mą ant paklausimų.

Ęrooklynietis.

WORCESTER, MASS.
Liepos 2 d., ketvirtadienio vaka

re, 8 vai., 29 Endicott St., įvyks 
LLD 11 kp. susirinkimas. Čia bus 
renkami darbininkai dirbti “Lais
vės” piknike, 4 d. liepos, Maynarde. 
Visi draugai skaitlingai susirinki
te. J. M. Lukas.

(152-154)

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 bonkų.

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.

Visko Po Biskį
LDS 16 kp. pereitą rudenį 

nutarė mokytis kokį nors teat
rališką veikalą. Draugė A. šo- 
liūnienė apsiėmė į komisiją. 
Paimta Seno Vinco parašytas 
veikalas iš mainierių gyveni
mo, dviejų veiksmų komedija 
“Atvažiavo su Kraičiu,” ir ki
tas trumpas veikaiiukas “Koks 
Tėvas, Toks ir Vaikas.”

Pirmą kartą buvo sulošta 
New Havene, sausio 25, 1942. 
Lošimas gerai pavyko, LDS 16 
kp. pelno liko $58.58. Vėliau 
lošėme Bridgeporte. Irgi gerai 
pavyko. Bridgeportiečiam pel
no liko apie $60'. Dar vėliau 
lošėme Waterbury ir Hartfor
de. Taigi “Atvažiavo su Krai
čiu” apvažiavome visus dides
nius miestus Conn, valstijoj.

Paskutiniu ir antru kartu 
vėl lošėme New Havene dėl 
Amer. Raudonojo Kryžiaus, šį 
parengimą s u r e n g ė New 
Haveno Lietuvių Draugijų Ko
mitetas. Lošimas įvyko gegu
žės 31 d., šv. Kazimiero pa
rapijos svetainėje. Lošimas ge
rai pavyko, pelno liko $73.32. 
(Aukotojų surašąs paskelbta 
pirmiau gautoj koresponden
cijoj. — Red.)

Visi lošėjai, rengimo komisi
ja, darbininkai, aukotojai ir 
dalyviai yra verti aukštos pa
garbos. Varde New Haveno 
Lietuvių Draugijų Komiteto, 
tariame visiems širdingą ačiū.

gas. Paskutiniu laiku išrodo 
sveikesnė.

Drg. J. žolynienė, LDS 16 
kp. protokolų raštininkė, su
sirgo balandžio 20 d. Dar vis 
serga. Buvo keletą savaičių li
goninėj, dabar vėl randasi na
mie, 1259 State St.

Kuopų nariai ir narės, ne
pamirškite aplankyti ligones.

Draugai ir draugės, LLD 32 
kuopos nariai, kurie dar ne
mokėjote duoklių, būkite to
kie geri, pasimokėkite seka
mam susirinkime. Sekantis 
LLD 32 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 21 d., Lietuvių svetainė
je, 243 Front. St.

Taipgi nepamirškite “Victo
ry parado,” kuris įvyks New 
Havene, liepos 4 d. Jis ruošia
mas pakėlimui ūpo karą lai
mėti prieš ruduosius, juoduo
sius ir geltonuosius plėšikus. 
Kurie tiesioginiai negalėsime 
dalyvauti parade, tai išeikime 
į šaligatvius ir aikštes pama
tyti ir pasveikinti Victory pa
radą.

LLD 32 kp. rengia pietus 
po medžiu, liepos 12 d., In
dian Grove. Bus geri pietūs, 
muzika ir trumpos prakalbė- 
lės. Įžanga tiktai vienas dole
ris. Kviečiame dalyvauti.

LDS 16 kp. “Atvažiavo su 
Kraičiu” lošėjai birželio 13 d. 
vakare užbaigė lošimus/ turė
jo gražų bankietą ir pasižadė
jo palaikyti grupę lošėjų ir 
rengtis prie sekančio sezono 
lošime teatrališkų veikalų.

J. D. S.

Binghamton, N. Y. i
Piknikas ir Paveikslai 

šeštadienį, liepos 4-tą dieną 
drg. G. Kokalo darže, Johnson 
.City, N. Y. yra rengiamas di
delis piknikas, kurį rengia 
LLD 20 kuopa ir jos Moterų 
Skyrius.

šis piknikas yra rengiamas 
svarbiems tikslams: kad su
stiprinti organizacijų iždus fi
nansiniai, o antrą, dalis šio 
pikniko pelno yra skiriama 
Amerikos Raudonajam Kryžiui. 
Tikslai gana svarbūs, tad visi 
vietos ir apylinkės lietuviai tu
rėtų dalyvauti šiame piknike 
ir padaryti jį vienu iš pasek- 
mingiausių.

Pasivaišinimui, rengimo ko
misija deda dideliausių pastan
gų, kad patenkinus susirinku
sius, kaip skaniais naminiais 
valgiais, taip ir gėrimais. Šo
kiams bus gera muzika.

Taipgi A. Klimas yra pa
sirengęs parodyti judamus pa
veikslus “Sovietų Moterys Da
bartiniame Kare.” Tik viena 
ši filmą, turėtų suinteresuoti 
visus vietos lietuvius dalyvau
ti piknike, kad pamatyti, šioje 
filmoje, kaip Sovietų Moterys 
kariauja už viso pasaulio de
mokratiją, už žmonių teisę ir 
už laisvesnę ateitį. Įžanga bus 
suaugusiems 20c, vaikams 10c. 
šio pikniko pradžia 12 vai. 
dieną. Tad prašome visų ne- 
sivėluoti ateiti į pikniko vie
tą, nes dabar gražu ir sveika 
pabūti atvirame ore.

Širdingiausiai užprašome vi
sus. Rengėjai.

Serga LLD 32 kp. Narės
Drg. A. Didžiūnienė serga 

jau daugiau kaip dešimts me
tų reumatiška liga.

Drg. S. Masionienė sirgu
liuoja jau kokie metai laiko, 
nors draugė per tą laiką atli
ko dienos darbą dirbtuvėje ir 
LLD 32 k p. iždininkės pare i-

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

NEWARK, N. J.

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

—-------------- --- ———

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

F. W. Shalins •
(Shalinskas) 1

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE. j

Opposite Forest Parkway į

WOODHAVEN, N. Y. j
• • !

Suteikiam garbingas laidotuves j

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

o

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!

>

<l>

O

<

< >o
GREEN STAR BAR & GRILL

LIETUVIŠKAS KABARETAS

S tat 
Presas •

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. EV. 4-8698
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Ketvirtadienis, Liepos 2, 1942
■m-u. ė atftmri r •

NwWko^/ZiW2lni(H
Rep.

m.,

Visų susipratusiu Darbininkų

maršavo

pritin karnai

51

Naujas SavininkasGirdės Browderį Pirmu Kar
tu Po Jo Išlaisvinimo

keliais

nepri-

pa-

LIETUVIŠKA

Atmokė^ už Vakacijas

Prašė Neatimt Redaktorių

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

laivų, nevyniojo j va- 
reikalavimų suvaldyti 
kiekvieną nacių agen- 
keli pavyzdžiai jūri-

Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

dar 
per-

Tei. STagg '4-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

pa- 
pa- 
dės 
gu-

n u- 
ap-

neseniai 
su kon- 
negalėjo 
Dies ga-
Bundui,

o po to 32 dienas ligoninėj, 
negalėjo atsistoti, bet sėdėda
mas išreiškė savo mintį seka
mai :

rei- 
pa- 
M.

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokiu 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

praėjo 
Jauni- 

į re- 
ir su 
būsi-

Proto Autoritetas nuspren
dė suvienodinti mokestį vi
siems trekams važiuoti per tu
nelius ir tiltus.

P arti - 
kampaniją,

Maspethiečiai Jonas ir Anas
tazija Kauliniai paaukęjo 
liet, darbininkų apšvietos 
kalams; Petras Kapickas 
aukojo $1.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

Vienas atlikęs pianas gali 
duoti gana metalo • šešiem 
50-to kalibro mašininiam šau
tuvam, kaip aprokuoja rinkė
jai pianų karo reikalams.

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

BROOKLYN, N. 1
LDS 1 kp. susirinkimas

yra įskaityta geležis, plienas, 
varis, žalvaris, aluminas, švi
nas, cinas, gumas, bovelnos ir 
vilnoniai skudurai, manilinės 
virvės, maišai, ir daugelis kitų

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

New York o 
pergyvenusiuose 
das, nėra kitos

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

Burton J. Lauder, d 1 
teistas du metus kalėti 
sukimą viešbučių persistatant 
valdžios pareigūnu.

REIKALAVIMAI
Reikalingas patyręs barzdaskutys 

(Barber). Gera proga. Dėl daugiau 
informacijų, prašoma kreiptis po 
antrašu: Paul’s Barber Shoppe, 
1052—3rd Ave., New York City., 
N. Y. (154-155)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenrnore 5-6191

426 South 5th St.
Blokas nuo Hewes St. eievelterio stoties.

U ai ii, fafauiaM ui na 11 mmi, r i .<■,.aa., iu»< t i ,-iį. t. "r - r,-t i

SUSIRINKIMAI
E. N. Y___ RICH. HILL, N. Y.

LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 
liepos 2 d., Buzelio Svet., Atlantic 
ir Crescent St. Pradžia 8 vai. vak. 
Prašome narių dalyvauti.
Misevich, Sekr. (153-154)

Bony Pasirašymas 
Pratęstas

New Yorke Užsiregistravo
131,359 Jaunuoliai

Didžiojo New Yorko jau
nuolių registracijoj surašyta 
131,359 vaikinai nuo 18 iki 
20 metų. Tai stambi dalis nu
matytos 3,000,000 jaunimo ar
mijos — tiek tikėtasi užsire
gistruosiant visoje šalyje.

Priskaičius užsirašiusius pir
mesnėse keturiose registracijo
se, New Yorkas yra suregistra
vęs 2,698,665 vyrų.

Imant apskričiais, šioj re
gistracijoj užsirašė sekamai:

Brooklyne (Kings) - 
745.

Manhattan — 28,461.
Bronx — 24,685.
Queens — 22,719.
Richmond (Staten Island) 

—- 3,749.

Pulk. Arthur V. McDermott, 
Parenkamosios Tarnybos di
rektorius New Yorke, pareiš
kė, kad registracija 
tvarkiai ir sėkmingai, 
mas, sakė jis,
gistracijos vietas drąsiai 
savygarba, 
mai jo didžiai pareigai.

Registruotis turėjo kiekvie
nas gimęs sausio 1-mą ar po 
pirmos, 1922 m., ir birželio 
30-tą ar prieš 30-tą, 1924 m.

Daugelis iš šių jaunuolių 
yra pereito karo veteranų vai
kai.

šie registrantai nebus šau
kiami pagal senovišką pripras
ta būda, ištraukiant numerius 
loterijoj, bet pagal amžių.

Liepos 2-ros vakarą minios i Mitingas rengiamas- 
newyorkieciu susirinks išgirsti svarbiais tikslais: 
prakalbą Earl Browderio, ku
rio skambaus šauksmo prieš 
fašizmą jiems asmeniškai ne
teko girdėti per virš metus lai
ko, kada Browderis buvo įka
lintas, nors jo pirmesnis moki
nimas žodžiu ir raštais niekad 
nepaliovė būti akstinu kovon 
už pergalę ant fašizmo.

Ši bus pirma Browderio pra
kalba po jo išlaisvinimo prezi
dentui -Rooseveltui dovanojus, 
panaikinus keturių metų kalė
jimo bausmę po išbuvimo ka
lėjime su virš metus laiko.

Browderio prakalba bus gir
dima ir per radijo iš stoties 
WQXR, 1550 klės., nuo 10 iki 
10:30 v. v.

Paminėti mūsų šalies 
klausomybę.

Atidaryti Komunistų 
jos rinkimų
skelbti programą.

Pravesti mobilizaciją 
energingesniam darbui už 
galę ant fašizmo.

Čia taip pat bus apvaikščio
ta to vyriausio mobilizato- 
riaus — Early Browderio — 
sugrįžimas į aktyvią vadovybę, 
taipgi apvaikščiota žymios mo- 
bilizatorės Močiutės Ella 
Reeve Bloor gimtadienis — 80 
metų sukaktis.

Mitingas prasidės lygiai 
7:30 v. v. Vieta: Madison Sq. 
Garden, 50th St. ir 8th *Ave., 
New Yorke. L. K. N.

Parėmė Darbininkų Ap
švietos Reikalus

Wright Aeronautical Corp, 
šapų darbininkai šiemet nega
vo vakacijų, tačiau gavo eks
tra mokesties už tiek laiko, 
kiek būtų išpuolę gauti vaka- 
cijomis. Viso firma tokių pini
gų išmokėjo $715,000.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 4 kambarių apart- 

mentas, garu apšildomas Ir visi mo
deminiai įrengimai. Renda ,$36.00 į 
mėnesį. Bet jei randauninkas su
tiktų prižiūrėti šilumą taį būtų pi
giau $3.00 į mėnesį. Darbo dienom 
prašom kreiptis nuo 6 iki 9 vai. 
vakarais, šeštadieniais ir sekmadie
niais bile laiku. K. Sabaliauskis, 
54.44 — 82nd St., Elmhurst, L. I., 
N. Y. (153-155)

įvyks 
ketvirtadienį, 2 d. liepos, "Laisvės”’ 
svetainėj, 419 Lorimer St. Pradžia 
7:30 vai. vak. Nariai, dalyvaukite 
visi, nes bus priešseiminis susirin
kimas, turėsime daug ką aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių įrašyti į 
LDS J. K., Prot. Sekr.

(152-154)

Pasižymi Rinkime Ka
rui Medžiagą

Kai kurių firmų viršininkai 
taipgi ima atsakomingus dar
bus rėmime šalies karo pa
stangų ir tokiais viršininkais 
firmos teisėtai didžiuojasi.

Walter S. Mack, Jr., žino
mos Pepsi-Cola gėrimų išdir- 
bėjų firmos prezidentas, akty
viai dalyvauja karo rėmimo 
darbe. Kaipo vice-prezidentas 
Karo Produkcijos Tarybos pa
skirto įvairioms karo medžia
goms taupinti ir rinkti komi
teto, jis turi stambią pareigą 
prižiūrėti, kad tas vajus būtų 
intensyviai pravestas tarp 26,- 
000 fabrikantų. Jis taip pat 
yra trijų kitų su apsigynimu 
surištų komitetų nariu.

Apie svarbumą taupyti ir 
rinkti medžiagas, Mr. Mack 
sakė, “negalima pabrėžti per 
stipriai. Dabar yra laikas, ka
da visos šiuo tarpu nevartoja
mos medžiagos, be kurių šiaip 
taip galima apsieiti, turi būti 
sulydytos ir sudėtos į tankus ir 
amuniciją, kur jų reikia la
biausia . . .”

Jis sakė, jog New Yorkas 
nėra vienintelis, bet tik vienas 
iš 182 tokių industrinių cent
rų, kur įsteigta medžiagų tau- 
pinimo-rinkimo aparatai. Fir
mos yra paskyrusios 17,000 to 
darbo vedėjų. Ir tik per tris 
mėnesius — nuo vasario 15-tos 
iki gegužės 15-tos — surinkta 
arti pustrečio milijono tonų 
medžiagų po visą šalį.

Kas liečia New Yorką, sakė 
Mr. Mack, “programa reika
lauja kiekvienoj didelėj ir ma
žoj dirbtuvėj paskirti medžia
gų taupymo vedėją,“ kuris 
prižiūrėtų, kad visi šapos sky
riai būtų apeiti ir tuo laiku 
nevartojamos medžiagos, ta
me skaičiuje ir nusenusios ma
šinos ir įrankiai, surinkta ir 
perduota, kur reikia.

Tarpe svarbių medžiagų

“Naciai Mūsų Nesigailėjo!” 
-Šaukė Jūrininkai

jūrininkuose, 
nacių torpe- 
bausmės na

cių šnipams, kaip tik sušaudy
mas — taip pasisakė tūkstan
tis jūrininkų Nacionalės Jūri
ninkų Unijos patalpose įvyku
siam mitinge pereitą antradie
nį.

“Sušaudyt nacių šnipus tuo
jau!“ “Užregistruot Dies’ą ir 
Cough liną, kaipo svetimų šalių 
agentus!“ šaukė jūrininkai ir 
iškilo migla rankų balsavimui 
už tais klausimais pasiūlytas 
rezoliucijas per John Rogan, 
porto agentą.

Jūrininkai, laukianti iš
plaukti laivais, ant kurių ne 
vieno bus paskutinė kelionė, 
daugelis iš jų veteranai tor
peduotų 
tą savo 
visus ir 
tą. štai
ninku atsineši m o į šnipus ir jų 
globėjus.

“Paduokite tuos šnipus tor
peduotų laivų jūrininkams,“ I 
sakė Mike Luchinsky, stewar- 
das, “arba žuvusiųjų giminėms 
ir dalykas bus greit išspręs
tas.“

Al Perina, buvęs torpedų i 
atakoj sunkiai sužeistas ir to
kioje padėtyje išbuvęs gelbė
jimosi valtyje per 23 dienas,

Nors karo bonų užrašinėji- 
mui specialė kampanija pasi- 

; baigė pereitą šeštadienį, ta- 
| čiau Jungtinių Valstijų Iždi
nės Brooklyn© Skyrius dar ves 
savo darbą per visą šią savai
tę, kadangi prie geriausių pa
stangų liuosnoriai “Minute 
Men” nebuvo spėję visus gy
ventojus aplankyti.

Karo bonai galima pasira
šyti ir Laisvės raštinėj.

Vajuj pasibaigus buvo pa- 
j dengta apie 95 nuošimčiai šei- 
i mynų ir numatyta, kad bend- 
ra užrašytų bonų suma siek
sianti daugiau 10-to nuošim-

kydavo F. šventoraitienė.
Lietuviai, kurie lankysis toj i 

apylinkėje, kviečiami užeiti 
pasimatyti su Joe W. Ballas, 
ypač vasaros laiku atvėsti šal
ta koše (Ice-cream) arba šiaip 
šaltais gėrimais.

Porto Autoritetas nuspren- 
kada jis buvo po kaucija už 
pirmąją, E. Terlizzi, 21 m., sa
kėsi norėjęs pasidaryti pinigų 
samdytis advokatą vedimui Į 
pirmosios bylos.

Majoras Pasmerkė 
Karui Kenkėjus

Majoras LaGuardia pasmer
kė kaip nors sukčiaujančius 
rinkime karo reikalams gurno 
ir atsišaukė į gyventojus 
smarkinti gurno rinkimą, 
reikšdamas, jog valdžia 
pastangas prižiūrėti, kad 
mas pasiektų tikslą.

Majoras įkaitino tris gazoli- 
nos stotis nesilaikyme patvar
kymo mokėti po centą už sva
rą gurno, sakydamas, kad tuo- 
mi jie kenkia rinkimui tos ka
rui būtiniausios medžiagos. Vi
sokį kenkėjai, sakė jis, bus at
rasti ir su laiku patraukti at
sakomybėn. Jis prašė vidaus 
reikalų sekretoriaus Ickes 
veikti prieš prasižengusius.

Sakoma, kad newyorkieciai 
atsilieka rinkime gumo. Bet 
tai yra dėl to, kad jo mažiau 
turi. Gyvendami apartmentuo- 
se, jie neturėjo vietos laikyti 
liekanas, ypatingai stambes
nes, kaip kad ratų padangos.

Gyventojai yra prašomi pa
smarkinti ablavą ant turimų, 
kad ir smulkiausių guminių 
dalykėlių, kadangi svaras prie 
svaro sudaro tonus.

Pereitą antradienį centrali- 
nei stočiai New Yorke prista
tyta 507 tonai gumo. Viso nuo 
pradžios vajaus buvo pristaty
ta 3,494 tonai.

Dienraščio PM vyriausia re
daktorius Ralph M. Ingersoll, 
to laikraščio leidėjo prašymu, 
dviem savaitėm atleistas nuo 
karinės tarnybos iki drafto ta
ryba išspręs, ar jis bus visai 
paliuosuotu. Laikraščio leidė
jas Marshall Field prašęs, 
kad Ingersoll būtų visai atleis
tas nuo tarnybos, kaipo nepa
vaduojamas laikraščiui. Laik
raštis PM yra ptiešfašistinis ir 
labai populiarus.

“Dėlko mes turime priimi
nėti rezoliucijas su prašymu, 
kad tie šnipai būtų nubausti 
mirtimi? Vokietijoj naciai nu-1 
šauja šnipus per valandą po i 
suėmimo.“
. George Urpin, ką tik sugri-j 'jpU^ų^'idek'bJvo'm^y- 
tTUJ. konv°Juml ! ta. Radosi žmonių, kurie iš-

gali ir pasirašė daugiau 10-to 
nuošimčio. Kiti žadėjo įvesdin
ti 10 nuošimtį savo įplaukų. 
Kiti, neišgalėjusieji, pasirašė 
po mažiau. Bet atsisakančių 
pasirašyti labai mažai sutikta.

Murmanską, sakė:
“Jeigu Dies būtų veikęs 

prieš Bunda seniau, tie šnipai 
nebūtų iš čia prasišalinę, kad 
sugrįžt sabotaž.ninkais.“

Blackie Warner, 
sugrįžęs iš plaukimo 
vojumi Australijon, 
nei persistatyti, kaip 
Įėjo ką nors daryti 
kadangi, sakė jis:

“Dies — Coughlinas — Bun
das — sabotažninkai — tai 
vienas ir tas pats.“

Tokioje dvasioje apkalbėtą 
ir priimtą rezoliuciją jūrinin
kai išskubino Į Baltąjį Namą, 
Washingtone, ir generaliam 
prokurorui Biddle. Taip jau 
nekantriai jūrininkai laukia 
veikimo iš vyriausybės apara
tų tais opiais mūsų šalies gy
vybiniais klausimais.

N. J.

šiomis dienomis nusipirko 
saldainių krautuvę (Candy 
Store) Joe W. Ballas, lietuvis 
brooklynietis. Vieta randasi po 
antrašu: 223-03 Hempstead 
Turnpike, Queens Village, L. 
I. šią krautuvę pirmiaus iai-

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininki] 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

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei- 
ir

grupių ir pavienių.
Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn

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

anglių pristatymas į miestus

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

Telefonas EVergreen 7-1661

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISN1UOTAS 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.

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 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

Pritaiko
AKINIUS

MATEUŠAS SIMONAVIClUS
O’ 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.

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

y T.

m Z/^TIIIT mm JOTIIIJf. IIISIID

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadorlškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case, 
17-jewel Precision move- 
menf .... $33.75

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold cese, 
17-jewel Precision move
men* .... $42.50

Krautuvėje 
d deILs pasirin
kimai 1 a i kro- 
diių, 1 a ikrodė- 
Hų, deimantiniu 
žiedų. auksinių 
ir s i d a brinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 

KAINOMIS
VERI-THIN AIRWAY . . Pini BOSITE 

or yellow gold filed caie with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jeweli . $29.75

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.
DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos
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