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KRISLAI
Mūsų Piknikai — Pavyko!
Dabar Ruošiamės

Philadelphijai.
Rašytojas Eugenijus 

Petrovas.
Petras Cvirka Kalba.

Rašo R. MIZARA

Nepaisant to, kad gazolinas 
yra racijonuotas, mūsų di
dieji piknikai — Maynarde 
(Mass.) ir Brooklyne, buvo di-
deli ir pasekmingi.

Maynarde buvo apie 4,000 i 
žmonių, suvažiavusių tiktai; 
automobiliais. Nebuvo nei vie-j 
no buso, nes vyriausybės pa-! 
tvarkymais uždrausta bususj 
naudoti žmonėms vežti i pik
nikus.

Brooklyne taipgi neatvyko! 
nei vienas busas, tačiau žmo
nių buvo beveik nemažiau, 
kaip pernai.

Tas viskas rodo mūsų dien
raščio populiariškumą, — jo 
įtaką lietuviuose.

Pasiliko dar vienas didelis 
“Laisvės” piknikas — Phila- 
delphijoj. Jis bus už poros 
mėnesių. Be abejo, draugai 
mokės prie jo prisirengti. O 
mes dėsime pastangų, kad ir 
iš Brooklyno ten dalyvautų 
daug laisviečių.

Mes turime, draugai ir drau
gės, mokėti didžiausius sunku
mus nugalėti, kur eina mūsų 
judėjimo ir spaudos stiprinimo 
klausimas!

Ir mes tą padarysime, nes 
mūsų judėjimas, mūsų spauda 
yra nedaloma nuo mūsų kraš
to apsigynimo reikalų .’

Jūs, brangūs mūsų dienraš
čio patrijotai, kurie skaitėte 
“Vienaaukštę Ameriką” (ji 
tilpo “Laisvėje”), nulenkite 
galvas, sugniaužkite kumštis 
ir pagerbkite kritusį kovoje 
jauną bet gabų rašytoją, — 
Eugenijų Petrovą.

Jis krito kovoje podraug su 
Sevastopolio gynėjais, su' did
vyriais, begindamas tąją tvir
tumą. Jis žuvo tam, kad mums 
būtų gražesnis gyvenimas, 
šviesesnis rytojus.

Eugenijaus Petrovo tikroji 
pavardė buvo — Katajevas. 
Eugenijus — brolis Valenti
no Katajevo, vieno žymiausių
jų šių dienų rusų novelistų ir 
dramaturgų. Kadaise Petrovas 
rašė podraug su Uja Ilfu, bet 
pastarasis numirė prieš kelis 
metus. Prasidėjus Vokiečių-So- 
vietų karui, Petrovas nuolat 
buvo karo frontuose, vilkėjo 
raudonarmiečio uniformą (jo
je ir numirė) ir rašė Tarybų 
Sąjungos ir Amerikos spaudai.

“Neverkit pas kapą narsių
jų draugų, Kas žuvo kovoj, — 
tas didvyris . . .”

“Ar jūs užmiršote jūsų pro- 
senuolius ir tėvus, kurie ugni
mi ir kardu sulaikė teutonų 
kunigaikščių ir kaizerių gau
jas? Argi mes nesame ainiai 
mūsų garbingųjų pranokėjų, 
— Mindaugio ir Keistučio, Vy
tauto ir Gražinos, kurių narsa 
ir didvyriškumas užkirto vo
kiškiems užpuolikams kelią 
Lietuvon?

“Ar mes užmiršome Klaipė
dą, kurią vokiečiai grobikai 
atplėšė nuo Lietuvos?

“Ar mes galime sutikti su ta 
mintimi, kad mūsų žemė, mū
sų kaimai ir miesteliai, kur gy
veno mūsų prabočiai, bus ap
gyvendinti vokiškais kolonis
tais ir Dubisos, Nemuno ir Ne
ries tik vardai teliudys, jog
kadaise ten gyveno mūsų 
darbštuoliai, lietuviai?

“Lietuvos žmonėms tebeliko 
pasirinkti: gyventi ar žūti. Ir 
tam tegali būti tik vienas at
sakymas: kovoti prieš vokiš
kuosius užpuolikus, kovoti už 
gyvenimą, už garbę, už laisvę 
ir mūsų žmonių nepriklauso
mybę!

“Podraug su visu didvyriš
ku Tarybų respublikų jauni
mu, Lietuvos jaunimas kovoja 
Raudonosios Armijos eilėse. 
Galingieji Raudonosios Armi
jos smūgiai sukrės ir sutriuš
kins vokiečių karo mašiną!”

Darbo žmonių 
Dienraštis
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Brooklyne $6.50
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Amerikos Orlaiviai 
Triuškino Japonu 
Karinius Punktus

Chungking, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų orlaiviai 
šauniai daužė ir degino ja
ponų lėktuvų stovyklas ir 
prieplaukas Hankowxu ir 
Nanchango srityse. Tose 
atakose dalyvavo stambus 
skaičius Amerikos orlaiviu.

Amerikiečių kovos lėktu
vai nušovė žemyn penkis ja
ponų orlaivius Hengyange 
ir padėjo chinų lėktuvams 
atmušt japonų lakūnus nuo 
Kwelino.

Bijodami Amerikos or
laivių, japonai jau pradeda 
vengt iš oro užpuldinėt Chi- 
nijos miestus dienos laiku, 
tai atakuoja juos naktį.

Tebeina mūšiai tarp chi
nų ir japonų palei Hang- 
chow-Nanchang geležinke
lį. Kai kada chinai pastu
mia atgal japonus, o kai ka
da japonai — chinus.

ITALŲ TORPEDLAIVIAI 
TROKAIS GABENAMI 

PRIEŠ SOVIETUS

Vichy, Franci ja. — Pra
nešama, kad Italijos torpe
diniai laivukai yra trokais 
gabenami į Dunojaus upę, 
kuria jie plaukia į Juodąją 
Jūrą atakuot Sovietų laivy
ną.

Pasiaukoję Sovietų Ra
šytojai Karo Fronte

■ M — ■■■

Maskva. — Pirmiau karo 
fronte žuvo talentingas so
vietinis dramų rašytojas 
Aleksandras Afinogenov. O 
praeitą ketvirtadienį Se
vastopolio fronte buvo už
muštas žymusis Sovietų ra
šytojas pulkininkas Euge
nijus Petrovas.

Sovietiniam poetui Juo
zui Utkinui fronte buvo nu
šauta kairioji ranka, o so
vietinis apysakų rašytojas 
Leonid Leonov per mūšį 
prarado akį.

United Press, amerikie
čių žinių agentūra, dėl to 
pastebi, jog Sovietų rašyto
jai labai veikliai dalyvauja 
karinėse pastangose.

Naciai Praranda Dveja 
Tiek Orlaivių

Maskva, liep. 6. — Sovie
tų komanda šiandien pra
nešė, kad praeitą savaitę 
buvo sunaikinta 380 vokie
čių orlaivių; o Sovietai ne
teko 185 orlaivių.

Šitie žodžiai yra paimti iŠ 
Lietuvos rašytojo, Petro Cvir
kos, kalbos, sakytos Lietuvos 
jaunimo atstovų konferencijo
je, įvykusioje pereitą mėnesį 
Maskvoje.

Ištisa Cvirkos kalba tilps 
“Laisvėje” vėliau.

Šitaip kalba lietuvių tautos 
patrijotas, prieš kurį neseniai 
gestapininkas Ancevičius daug 
bjaurių melų prirašė, o pro-na- 
ciškoji Amerikos lietuvių spau
da tuos melus sau gražiai su
dorojo, išspausdino ir tuomi 
atliko šlykštų darbą!

ANGLAI STUMIA VIS
ATGAL VOKIEČIUS IR 

ITALUS EGIPTE
Anglai Atėmė iš Fašistų Svarbių Kalnų Briauną ir Kelis 

Kitus Aptvirtintus Punktus EI Alamein Srityje; Ameri
kos ir Anglijos Orlaiviai Pleškina Priešus

Cairo, Egiptas, liep. 6.— 
Anglai jau trečią dieną pa
eiliui stumia vokiečius ir 
italus tolyn atgal EI Ala
mein srityje. Be kitko, an
glai atėmė iš nacių svarbią 
kalnų briauną už penkių 
mylių į pietus nuo EI Ala
mein. Jie atgriebė nuo prie
šų ir dar kelis punktus. 
Kertasi tankai, orlaiviai ir 
pėstininkai iš abiejų pusių. 
Bet kova EI Alamein sri
tyje dar nėra laimėta.

Anglijos ir Amerikos or
laiviai neatlaidžiai bombar
davo fašistų prieplaukas, 
laivus ir lėktuvų stovyklas 
srityse EI Daba, Egipte, ir 
Bengazi, Libijoj. EI Daboj 
jie sunaikino 14 hitlerinin
kų orlaivių ant žemės, o 
tarp Gambuto ir Sidi Bar-

rani sudaužė bei sužalojo 
bent 50 fašistu trokų su ka
riais ir reikmenimis. Oro 
kautynėse tapo nušauta že
myn 8 fašistų orlaiviai.

Anglų lakūnai sunaikino 
septynis iš tų priešų orlai
vių, kurie atakavo Aleksan
driją ir Suezo Kanalo sri
tį Egipte. Tuose veiksmuo
se anglai neteko šešių or
laivių.

Anglų Naujosios Zelandi
jos pėstininkai pagrobė 22 
vokiečių tankus ir 40 ka- 
nuolių.

Cairo, Egiptas. — Iš pa
imtų nelaisvėn fašistų pa
sirodo, kad naciai gauna 
dveja tiek daugiau vandens 
negu italai. Italų maistas 
taipgi prastesnis.

ŽUVO GARSUS SOVIETU RAŠYTOJAS PULK. 
PETROV PER SEVASTOPOLIO MŪŠĮ

Maskva. — Praeitą ket
virtadienį ties Sevastopo
liu tapo užmuštas pulkinin
kas Eugenijus Petrov (Eug. 
Petrovičius Katajev), vie
nas žymiausių sovietinių 
rašytojų. Jis žuvo savo pa
reigos vietoje, kaipo kari
nis korespondentas, stebė
damas Sevastopolio gyni
mą. Petrov buvo 40 metų 
amžiaus.

Be kitko, jis, bendradar
biaujant broliui Valentinui 
Katajevui, parašė ir juda
mų j ų paveikslų veikalą 
“Cirkas.” . Drauge su kitu 
sovietiniu autorium Uja II- 
fu, Petrovas parašė ir “Mu- 
zikalę Istoriją” ir “Aukso 
Veršiuką.” Išverstas į sve
timas kalbas, “Aukso Ver
šiukas” buvo plačiai skai
tomas Amerikoj ir kitur už
sieniuose. Petrovas buvo ir 
redaktorius s a v a i t raščio 
“Ogoniok” (Ugnelė).

Kaip ir sovietiniai rašy
tojai abelnai, Petrovas, ka
rui prasidėjus, apsivilko ka
rio uniformą. Užsitarna
vęs pulkininko laipsnį, jis 
veikė kaipo karinis kores
pondentas Sovietų Žinių 
Biuro; praleido daug mėne
sių fronte, kur dažnai grę- 
sė didis pavojus jo gyvybei.

Jis savo laiku aplankė ir 
sužeistus amerikiečius jūri
ninkus, gulinčius tolimojo 
Murmansko ligoninėje.

Petrovas buvo Komunis
tų Partijos narys, nepapras
tai smagus ir gyvas rašyto
jas. ’

1935 m. jis lankėsi Ame
rikoj, rašydamas korespon
dencijas Maskvos laikraš
čiams. Petrovas taipgi bu
vo korespondentas Šiauri
nės Amerikos Laikraštinin
kų Sąjungos. Jo praneši
mų iš Sovietų Sąjungos til
po ir New York Timese.

3,500,000 Vokiečių Už
mušta per Metus So

vietiniam Fronte
Maskva. — Sovietų spau

da pajuokia Berlyno pasa
ką, būk pirmaisiais karo 
metais rytiniame fronte 
buvę užmušta tik 271,612 
vokiečių ir dingę 65,730.

Tass, sovietinė žinių a- 
gentūra, nurodo, kad per 
tuos metus sovietiniame 
fronte buvo užmušta pus
ketvirto iniliono hitlerinin
kų. O su sunkiai sužeistais 
ir nelaisvėn paimtais vokie
čiai neteko 10 milionų ka
rių.

Be to, hitlerininkai pra
rado daugiau kaip 30,500 
kanuolių, virš 24,000 tankų 
ir daugiau kaip 20,000 or
laivių.

Užmuš t ų hitlerininkų 
skaičius sudaro ketvirtada
lį visų buvusių tinkamų 
karui vyrų Vokietijoj.

DAUGIAU ŽIBALO PA
GAMINA SOVIETAM

Maskva. — Žibalo šalti
niai ir dirbyklos vidurinia
me Kaukaze šiemet paga
mino tuzinais tūkstančių 
tonų daugiau žibalo, negu 
buvo nustatyta.

Vakarų Darbininkai
Stoja už 2-rą Frontų

San Francisco, Calif. — 
Visų laivastatykių ir orlai
vių fabrikų darbininkai, vi
si laivakroviai ir įvairūs ki
ti darbininkai, priklausą C- 
IO ir Darbo Federacijos uni
joms, užgyrė sutartis tarp 
Jungtinių Valstijų, Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos dėlei 
antro fronto atidarymo Eu
ropoje prieš Hitlerį šiemet.

Prez. Roosevelto Svei
kinimas Chinijai

SOVIETAI SULAIKO DI
DŽIĄSIAS NACIŲ ATA
KAS KURSKO FRONTE

Tik Kai Kur Hitlerininkai Pasivarė Truputį Pirmyn; Sovie
tai Daro Didžius Nuostolius Naciam; Kontr-Atakuoja Juos 

Ir Atgriebė Vieną Apgyventą Vietą
Maskva, liep. 6. — Kurs

ko srityje sovietinė kariuo
menė, audringai kovodama, 
atmušė nuolatines vokiečių 
tankų ir pėstininkų atakas 
ir padarė priešams skau
džių nuostolių, kaip teigia 
rytinis Sovietų komandos 
pranešimas.

Daugiau kaip 150 tūks
tančių hitlerininkų jau de
vinta diena visu pašėlimu 
atakuoja Sovietus Kursko 
fronte.

Belgorodo srityje, į pie
tus nuo Kursko, vokiečiai, 
nepaisant žiaurių savo nuo
stolių, įsilaužė į vieną so
vietinę poziciją. Raudono
sios Armijos pėstininkai ir 
tankai, atakuodami iš šo
nų, užmušė šimtus priešų 
kareivių ir oficierių.

Tebesiaučia nuožmūs mū
šiai Volčansko srityje, į 
pietų rytus nuo Belgorodo.

SOVIETŲ KONTR
ATAKA

Raudonarmiečiai, žiau
riai kontr-atakuodami vo
kiečius, atmetė juos atgal 
dviejose labai svarbiose 
fronto dalyse, kaip teigia 
ankstyvesni pranešimai iš 
fronto. Jie nurodo, kad So
vietai sulaiko nacių Kurs
ko ofensyvą.

Per savo dabartinę ofen
syvą toje srityje vokiečiai 
neužėmė jokios tikrai svar
bios pozicijos, bet pripa
žįstama, jog Sovietai susi
duria su rimta padėčia.

Manoma, kad hitlerinin
kai tikisi užimt Staryi Os
kol, į pietų rytus nuo Kurs
ko ir Novo-Oskol, į šiaurių 
rytus nuo Belgorodo ir ta
da briautis linkui Vorone
žo, geležinkelių centro tarp 
vidurinės ir pietinės dalies 
Sovietų Sąjungos.

Raudonoji Armija, atkak- 
I liai kovodama, sulaiko prie- ‘ 
' šus toj krypty j.

Vokiečių Tankai Tūkstančiais Atakuoja 
Sovietus; Naciai Desperatiškai Stengiasi 

Laimėt, Bijodami 2-ro Fronto Europoj

. Italai Bijo Prakiši- 
mo Egipte

New York. — Čionai tinę 
spauda gavo privačių pra
nešimų netiesioginiai iš Ro
mos, kad Italijos karinin
kai nusimena kas liečia ka
rą Egipte. Jie pripažįsta, 
kad anglai su vis didėjan
čiomis jėgomis kontr-ata- 
kuoja fašistus. Kai kurie 
fašistų karininkai numato, 
kad italai ir vokiečiai gal 
bus priversti pasitraukt at
gal į Matruh.

Cairo. — Anglų orlaiviai 
padegė vieną fašistų laivą 
ties Sapienza sala, arti pie- 
tiniai-vakarinių Graikijos 
krantų.

Cairo, Egiptas. — Fašis
tų orlaiviai vėl atakavo Su- 
ezo Kanalą.

Kostarikiečiai Ardė 
Fašistų Biznius

San Jose, Costa Rica. — 
Čionaitiniai piliečiai suardė 
daugelį vokiečių ir italų 
krautuvių ir kitų biznio 
įstaigų, keršydami už tai, 
kad fašistų submarinas nu
skandino vieną laivą Jung
tinės Vaisių Kompanijos. 
Demonstrantai prieš fašis
tus išbeldė šimtus vokiečių 
ir italų langų. Susikirti
muose su policija ir fašis
tais sužeista 60 asmenų.

Visa Costa Rica, Centra
linės Amerikos respublika, 
minėjo Liepos 4-tąją, Jung
tinių Valstijų nepriklauso
mybės šventę.

Berlin, liepos 6. — Nacių 
komanda paskelbė, būk jie 
keliose vietose persigrūmė 
per Dono upę, Kursko fron
te.

Washington, liep. 6. — 
Prezidentas Rooseveltas pa 
siuntė Chinijai sveikinimą 
už narsų gynimąsi pre pen
kis metus nuo “niekšiškiau- 
sio užpuolimo” iš japonų 
pusės. Savo telegramoj pre
zidentas sako:

“Jūsų ginklai ir mūsų 
ginklai stums priešus vis 
toliau atgal.

“Jūs, Chinijos žmonės, ir 
mes, Jungtinių Valstijų 
ir Jungtinių Tautų žmonės, 
kovosime drauge iki laimė
sime pergalę, iki bus įsteig
ta taika ir teisybė ir laisvė 
visame pasaulyje.”

Washington. — Jungti
nės Valstijos iškraustė šim
tus civilių gyventojų iš 
Aleutų salų. Laukiama ten 
didesnių Amerikos karo 
veikmų prieš japonus.

Pittsburgh, Pa.— Dau
gelis nustebo, kad Ameri
kos armijos parodoje bu
vo pardavinėjamos ameri
kinės vėliavukės gamintos 
Japonijoj.

Maskva. — New Yorko 
Times koresponde ntas 
Ralph Parker paduoda se
kamas žinias iš Sovietų - 
vokiečių karo fronto:

Kursko fronte daugiau 
kaip 1,000 Hitlerio tankų 
veikia vienu kartu; deda vi
sas, paskučiausias pastan
gas, kad pralaužtų šį fron
tą.

SOVIETAI SPARČIAI 
NAIKINA HITLERI

NINKŲ JeGAS
Bet sovietinės jėgos pa

daro tokių didžių priešams 
nuostolių, kad naciai metė 
frontan jau antrosios eilės 
savo kariuomenę; taip jie 
stengiasi atremt stiprias 
kontr-atakas iš Sovietų pu
sės.

Vartodami daugiau ka
riuomenės ir mechaniškų 
pabūklų, vokiečiai tik kai 
kur šiek tiek pasivaro pir
myn. Bet Sovietai dėl to 
nenusimena.
KODeL naciai despe
ratiškai SKUBINASI
Raudonoji Armija sten

giasi kaip galint daugiau 
vokiečių sunaikinti, jų jė
gas išeikvoti. Sovietai su
pranta, kad vokiečiai bijo 
antro fronto atidarymo va
karinėje Europoje; todėl 
naciai desperatiškai sten
giasi kaip galint greičiau 
laimėt prieš Sovietus.

Dabartiniu laiku vokie
čiai praranda daugiau tan
kų, orlaivių ir karių, negu 
bet kada pirmiau šiame ka
re.

Kur sovietinė kariuome

nė pasitraukė kiek atgal į 
naujas pozicijas, tai tuo 
tikslu, kad nacių tankai ne
galėtų užpult raudonarmie
čius iš šonų. Sovietų tankai 
taipgi kerta smūgių prie
šams.
IŠMUŠĖ NACIUS Iš AP

GYVENTOS VIETOS 
Volčansko srityje vokie

čių orlaiviai dideliais bū
riais bombardavo sovietines 
linijas; paskui jie atakavo 
dviem šimtais tankų. Bet 
raudonarmiečiai atlaikė sa
vo poziciją, padarė kelias 
kontr-atakas į šonus prie
šams ir išmušė vokiečius iš 
vienos apgyventos vietos.

NUSKANDINTAS STAMBUS 
AMERIKOS LAIVAS

Fašistų submarinas nu
skandino vieną stambų pre
kinį Jungt. Valstijų laivą 
birželio 15 d. ties Pietų 
Amerika. Su laivu žuvo 
bent 18 žmonių.

Didvyriškas Leitenantas
Kada torpeduotas laivas 

pradėjo skęst ir visiem jo 
įgulos nariam buvo įsakyta 
apleist jį, dar laive pasiliko 
leitenantas J. G. Kammerer 
ir mušė tris kanuolės šū
vius, taikydamas į submari
ne

Cairo, Egiptas, liep. 6.— 
Anglų komanda sako, kad 
jie atmeta vokiečius vis to
liau į vakarus nuo EI Ala
mein, Egipte, su dideliais 
naciam nuostoliais.
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Earl Browderis Apie Mūsų 
Krašto Reikalus

“Kalbėdamas Komunistų Partijos 
vardu, aš pareiškiu, kad mes (komunis
tai) statome antraeilinės reikšmes kiek
vieną kitą dalyką prieš būtiną reikalą 
sudaryti vienybę, vadovaujant Vyriau
siam Komandieriui, kad šis karas būtų 
laimėtas greičiausiai galimu laiku, kas 
reikštų su mažiausiai iškaščių....”

Šitokį pareiškimą padarė Earl Brow
deris, USA Komunistų Partijos seketo- 
rius - vadas, savo kalboje, sakytoje pe
reitą ketvirtadienį Madison Sq. Gardene, 
New Yorke. Browderis čia kalbėjo pir
mu sykiu po to, kai jis buvo paleistas iš 
kalėjimo. Jo kalbos klausytis, jį svei
kinti susirinko pilnutėlė salė žmonių— 
apie 22,000 iš viso.

Kitais žodžiais, Browderis pareiškė, 
kad komunistai dirba ir dirbs vyriau
siai tam, idant šis karas būtų laimėtas 
dar šiemet. Jiems jokis kitas klausimas 
nėra taip svarbus, kaip karo išlaimėji- 
mas.

Be abejo, Amerikos komunistų pozi
cija buvo tokia nuo to, kai buvo užpul
tas Perlų Uostas, bet Browderis ją čia 
labiau paryškino, labiau sukonkretizavo, 
pastatydamas prieš visuomenės akis 
aiškioje formoje.

Pagal Browderj, komunistai griežtai 
stoja už sekamus dalykus, ryšium su ka
ro laimėjimu.

1. Už atidarymą antrojo fronto Euro
poje ir Hitlerio sunaikinimą 1942 me
tais.

2. Už visokios pagalbos teikimą Chi- 
nijai, kariaujančiai prieš japonišką už
puoliką.

3. Kad laimėti (pasekmingai laimėti) 
karą, Amerikoje turi būti tautinė vie
nybė, visi žmonės, visokių grupių, kla
sių ir sluogsnių žmonės, privalo vieny
tis ir išvien dirbti ir kovoti, kad karą 
laimėti. Kadangi tautinės vienybės su
darymui labai kliudo tokios įstaigos, 
kaip Dieso Komitetas, skaldąs žmonių 
pastangas karui laimėti, tai jis turįs 
būti panaikintas, jo veikla sulaikyta, 
nes Dieso tikslas yra neprileisti Ame
riką prie glaudesnio bendradarbiavimo 
su Sovietų Sąjunga.

4. Turi būti vedama griežta kova prieš 
rasines ir religines diskriminacijas, ka
dangi tas kliudo tautinės vienybės su
darymui, kadangi tas pasitarnauja tik
tai priešui.

5. Dėl pokarinio persitvarkymo, ko
munistai stoja už tai, kad būtų įsteig
tas glaudus bendradarbiavimas tarpe vi
sų Jungtinių Tautų. Tam gera pradžia 
jau yra padaryta, — ypačiai po Molo
tovo atsilankymo Londone ir Washing
tone, po sudarymo Tarybų - Britų su
tarties ir tt.

Šitokia daug maž yra Amerikos ko
munistų programa karo laimėjimui. Ši
tokius dėsnius Earl Browderis iškėlė sa
vo kalboje, kuri, beje, buvo transliuoja
ma per radiją.

Kas Užmušė Kunigą K. Čibirą?
Klerikalų spaudoje telpa ilgi straips

niai, garbiną kunigą K. Čibirą, kurį 
“mirtis ištiko” š. m. kovo 23 dieną Vil
niuje.

Kunigas Čibiras buvo palaidotas kovo 
26 dieną, o su juo palaidoti ir kiti “tra- 
gingai žuvusieji”. Laidotuvės buvo iš
kilmingos, rašo laikraštis “Į Laisvę”, 
kurį leidžia Hitleris savo propagandai • 
skleisti lietuviuose.

Dabar kyla klausimas, kaip kunigas 
Čibiras žuvo? Kas jį užmušė? Kodėl jis 
“tragingai” žuvo? Hitlerininkų laikraš
tis nepasako.

Vienas dalykas turėtų būti aiškus:

jeigu kun. Čibiras ir kiti būtų buvę nu
kauti bekovojant su amžinais lietuvių 
tautos priešais, vokiškais okupantais, 
tai Hitleris nebūtų leidęs jo ir kitų la
vonus iškilmingai laidoti. Jie būtų pa
laidoti “bile kaip,” tik jau neiškilmin
gai. Taigi toji mintis, kad kun. Čibiras 
“tragingai žuvo” kovoje prieš lietuvių 
tautos priešus, atpuola.

Yra kita teorija. Kun. Čibiras galė
jo žūti bekovodamas su Lietuvos parti
zanais. Jis, matyt, galėjo būti didelis 
pro-nacis, gal jų šnipas, ir dėlto jį galėjo 
užpulti partizanai, kovoją su lietuvių 
tautos priešais, vokiškais naciais.

Hitlerio leidžiama Kaune lietuvių kal
ba spauda, matyt, bijosi tą faktą pasa
kyti savo skaitytojams: bijosi, nes tas 
labiau nugąsdintų visus hitlerininkus, 
visus lietuviškuosius Kvislingus. Todėl 
jie slepia jo žuvimo priežastį.

Bet jeigu kun. Čibiras “tragingai žu
vo” begindamas hitlerininkus, tai kaip 
čia yra, kad Amerikoje išeinančioji lie
tuviškoji spauda jį garbina, persispaus
dindama iš Hitlerio leidžiamo laikraš
čio straipsnius? Ar toji spauda jau pa
miršo, kad mes kovojame su Hitleriu? 
Ar ji pamiršo, kad Hitleris yra mūsų 
amžinas priešas?!

Gal su laiku šitie dalykai nusišvies 
aiškiau.

Naciai Bijo Sukilimo
Budeliškų hitlerininkų radio dejuoja, 

kad būk Jungtinės Tautos kalba apie a- 
tidarymą antro fronto prieš Hitlerį vien 
tikslu, kad Hitlerio pavergtų kraštų 
žmones padrąsinus prie revoliucijos. Jie 
sako, kad vien čechoslovakijoj jau yra 
80,000 žmonių pasirengusių revoliucijai.

Mes manome, kad ten yra ne 80,000, 
bet visi čechoslovakijos, kaip ir kitų 
pavergtų kraštų žmonės, tik laukia 
progos, kad sukilus prieš žvėriškus fa
šistus. Ir fašistai sako, kad revoliucijos 
kelio pastojimui, ką prisipažino čekų 
Kvislingas niekšas Emanuel Marovec, 
jie jau nužudė 7,000 čekų!

Mes manome, kad antras frontas mie
lai bus sutiktas ne vien Čechoslovakijoj, 
bet Jugoslavijoj, Lenkijoj, Norvegijoj ir 
kitur.

Už Liuosybę Brangią, Šventą...
Tėvas armijoj tarnauja,
Brolis — oriai vyne;
Daug japonų prie Hawaiiu 
Brolis sunaikino.
Brolis tapo dekoruotas 
Kongreso medalium, 
Kad japonam smūgis duotas 
Ginant mūsų šalį.
Verkia likusi močiutė, 
Dukrą apkabinus....
Vai, neverk, neverk širdute, — 
Ją duktė ramina.
Baigsis karas, grįš tėvelis
Iš kovų didvyris;
Jei negrįš—tai tokią dalią 
Bus likimas skyręs...
Baigsis karas, grįš brolelis 
Priešus nugalėjęs;
Jei negrįš—už savo šalį 
Galvą bus padėjęs....
Ne tau vienai, motinėle, 
Širdį skauduliuoja, — 
Visą žemę, kaip pašėlę, 
Naciai užliepsnojo.
Dega žemė, kraujas teka
Už teises žmonijos,
Prieš nuožmiausi nacių smaką, 
Prieš jėgas vergijos.
Vergija yra baisesnė
Už mirties baisybę;
Ir liuosybė tad brangesnė 
Už žmogaus gyvybę!
Tegul laimin Visagalis
Rusijos Sovietus,
Kad nacius jie mušti gali 
Smūgiais negirdėtais.
Kad Sovietų saulė šviečia
Viltimi žmonijos,
Kad karių raudonarmiečių 
Hitleris jau bijo...
Taip ir mūsų prezidentas
Roose veltas mokina;
Jis liuosybę brangią, šventą, 
Kaip didvyris gina.
Remkime Sovietų šalį, 
Darbus pasiskyrę;
Gal tėvelis ir brolelis 
Dar’ sugrįš didvyriais...

A. GANDAS

Orlaiviai Ir Karo 
Laivai

Karo veiksmai, tai keb
liausi, sudėtiniausi įvykiai, 
nes abi pusės pakinko ga
biausius savo protus priešo 
nugalėjimui. Ir karo lai
mėjimas priklauso dar ne 
vien nuo to, kaip didelės 
armijos, kaip gerai jos gin
kluotos, bet ir nuo to, ko
kio karinio mokslo (meno) 
prisilaiko tos ar kitos ša
lies armijų vadai, kaip jie 
sugabūs, kaip jie išsilavinę.

Jau senokai Amerikoj ei
na smarkūs ginčai, kas tu
ri pirmenybę — orlaiviai, 
ar karo laivai. Dabar tuo 
klausimu Jungt. Valstijų 
karo laivyno žurnale “Sea 
Power” smarkiai susikibo 
Mr. H. Baldwin ir lėktuvų 
gamintojas De Seversky. 
Abu smarkiai koliojasi. Mr. 
Baldwin, kurio karo “stra
tegiškos” išvados “Timese” 
jau seniai susmuko, užpuo
lė De Severskį; jis, eidamas 
į kraštutinybes, žemina 
orlaivyną, gina jūrinį lai
vyną. Mr. De Seversky, 
būdamas orlaivių specialis
tas ir gamintojas eina prie 
kitos kraštutinybes ir veik 
tik orlaivių ginkluose ma
to karo laimėjimą.

Žinoma, tai ne naujas 
ginčas. Jau nuo pabaigos 
Pirmo Pasaulinio Karo ei
na karo specialistų ir tų, 
kurie skaitosi specialistais, 
ginčai. Vieni įrodinėjo, būk 
būsimame kare nebus rei
kalinga milionai žmonių, 
būk mašinos kare veiks su 
keliais desėtkais žmonių, 
uždarytų į tas mašinas. Ki
ti neigė raitariją, imdami 
ją tokia, kokia ji buvo se
niau. Kiti sakė, kad lėktu
vai artina artilerijai galą, 
kad jie greitesni ir galin
gesni už sunkią artileriją. 
Kiti matė, kad vien orlai
viai, uždengdami saulę, ga
lės vesti pergalingus karus. 
Naciai išvystė totalitarinio 
(visiško) karo būdą, kad 
pagalba žvėriško ir masinio 
naikinimo priversti jiems 
pasiduoti. Ir daug, daug vi
sokių teorijų buvo. Labiau
siai susmuko Francijos ka
ro mokslas ir tos šalys, ku
rios jo laikėsi, kaip tai Bel
gija, Holandija, Lenkija, 
Čechoslovakija, Jugoslavija 
ir Rumunija.

Laivų gamintojai smar
kiai gynė laivus. Kada liau- 
diečių lėktuvas nuskandino 
Ispanijos fašistų šarvuot
laivį “Espaną,” tai jie už
vertė pasakomis, būk šar
vuotį nuskandino ne lėktu
vas, bet submarinas, mina, 
ar patsai susprogo. Kodėl? 
Todėl, kad jiems pravartu 
statyti' šarvuočius, kurie at
sieina po $100,000,000!

Iš antros pusės, lėktuvų 
gamintojai įrodinėjo tą, 
kad “šarvuočiai jau atgyve
no,” kad lėktuvai juos nai
kins. Mr. Williams net sa
kydavo: “Duokite man 12 
bombininkų, gabių vairuo
tojų, ir aš bile šarvuotį nu
skandinsiu.” Jiems pravar
tu gaminti lėktuvus, už juos 
kalbėti, nes čia jų pelnas. Ir 
taip ėjo ginčai, neatsižvel
giant į pačius šalies apsi
gynimo reikalus, bet atsi
žvelgiant į tą, kas ir kam 
duoda pelną!

Dabartinis karas ir jo ei
sena, iš jo išvados irgi nė
ra liuosas nuo to, kas iš ,ko 
darosi pelną. Lėktuvų ga
mintojai jau ima viršų. 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybė paskyrė milžiniškas su
mas lėktuvų vežikų gamy
bai, milžiniškas sumas lėk

tuvų gamybai, dideles su
mas kruizerių, naikintojų, 
submarinų — mažesnių ka
ro laivų gamybai, bet nie
ko šarvuočiams.

Kodėl Karo eisenoj įro
dyta, kad lėktuvai yra ga
lingi ginklai. Ramiajame 
Vandenyne buvo du mūšiai 
tarpe Jungt. Valstijų ir Ja
ponijos laivynų, — Karoli
nėse Jūrose ir Midway salų 
srityje. Ir niekur karo lai
vai savo tarpe nesimušė, ne- 
sišaudė vieni į kitus iš ka- 
nuolių! Mūšiai buvo dideli, 
bet juos vedė mažesni karo 
laivai, lėktuvai, o šarvuočių 
galingos kanuolės tylėjo, nes 
priešai buvo vieni nuo kitų 
toli, negalėjo šaudytis, tik 
mažesnės, p r i ešlėktuvinės 
kanuolės gynėsi nuo priešo 
laivų.

Dar daugiau, anglų lėk
tuvai mirtinai sužeidė Hit
lerio šarvuotį “Bismark,” 
japonų lėktuvai nuskandi
no anglų šarvuočius “Prin
ce of Wales” ir “Repulse,” 
japonų lėktuvai nuskandino 
mūsų šarvuotį “Arizona,” 
apvertė “Utah” ir “Okla
homa.” Amerikos lakūnai 
nuskandino japonų šarvuo
tį “Haruna” ir kelis orlai
vių vežikus. Hitlerio jėgos 
užkariavo Norvegiją, už 
vandens, įveikiant Anglijos 
laivyną. Hitlerio jėgos už
kariavo Kretos salą, Užduo
dant ten smūgį anglų jūrų 
laivynui. Atrodo, kad or
laiviai ima viršų.

Bet, kaip tada su Sovie
tų Sąjungos laivynu? Juk 
Hitlerio orlaivynas nuo pat 
karo pradžios dar nenu
skandino nei vieno Sovietų 
šarvuočio! O juk, jau kas 
yra blogiausioj padėtyj, tai 
Sovietų Baltijos laivynas. 
Baltijos laivynas faktiškai 
suvarytas į siaurą Finlian- 
dijos Užlają, prie Kronš- 
tado, kur jis neturi pro
gos — erdvių manevruoti, 
kur žiemą ledas buvo įša
lęs, kur tik ledlaužiai laužė 
ledus, kad laike oro užpuo
limų nors kiek galėtų judė
ti Sovietų laivai. Ir jie at
laiko visas Hitlerio orlaivy- 
no atakas. Ir jie ne tik nė
ra nacių orlaivynui cielius, 
bet aktyviai padeda ginti 
Leningradą. Jie dažnai bom
barduoja iš savo galingų 
kanuolių nacių jėgas saus- 
žemyje. Sovietų naikintojai 
ir submarinai išplaukia iš 
Finliandijos U ž 1 ajos ir 
skandina nacių laivus, ku
riais naciai veža armiją, 
ginklus į Finliandiją. Šį 
faktą kaip kas pražiūri.

Kitas faktas, tai Juodų
jų Jūrų Sovietų laivynas. 
Anglijos laivynas negalėjo 
apginti' Norvegiją, nes na
ciai per 75 ar 90 ameriko
niškų mylių Skagerako Už
laja perkėlė armiją. Sovie
tų Juodųjų Jūrų laivynas 
pereitą rudenį, žiemą ir da
bar apgina Kerčo per lają, 
kuri yra tik penkių ameri
koniškų mylių pločio van
dens užtvara! Dar daugiau, 
tas patsai laivynas, reika
lui esant, perkėlė Sovietų 
armiją į Kerčo pusiausalį 
ir paskui vėl ją išvežė į 
Kaukazą. Dar daugiau, tas 
pats Sovietų laivynas išve
žė Odesos garnizoną, kurį 
per šešias dešimt aštuonias 
dienas maitino ir ginklais 
aprūpino. Dar daugiau, tas 
patsai Sovietų laivynas jau 
dešimts mėnesių aprūpina 
Sevastopolio gynėjus pa- 
drūtinimais, amunicija, 
reikmenimis ir iš tos prie

plaukos išvežė moteris ir 
vaikus. Ir dar daugiau, So
vietų Juodųjų Jūrų laivy
nas aktyviai padeda Sevas
topolio apgynėjams. Dažnai 
priplaukia arti, iš savo ga
lingų kanuolių atidengia to
kią ugnį, kad vokiečių jė
gas ištaško prie jūrų.

Šie faktai kaip ką pasa
ko, kaip kas juos pražiūri, 
o tai labai negerai. Kas ir 
dabar turi palinkimą nie
ko gero nematyti pas So
vietus, tas už tai paskui 
skaudžiai užmoka.

Kiek mums yra žinoma, 
tai Sovietų Sąjungos kari
nis mokslas yra pastatytas 
ant aukščiausio laipsnio. 
Viena, tas mokslas perima 
visą gerą iš istorijos, pasi
drūtina materiali stiniu 
marksizmo - stalinizmo 
mokslu. Ir iš to yra išvada, 
kad negalima vienus gink
lus statyti prieš kitus, vie
nus visai atmesti, kitus pa
sirinkti. Kiekviena gink
luotų jėgų šaka yra savo 
vietoj, ar tai tankų divizi
jos, ar tai pėstininkai, ar 
tai raiteliai, ar tai saperai, 
ar tai artilerija, ar tai che
miški ginklai, ar tai jūrinis 
laivynas, ar tai orlaivynas. 
Kiek mums žinoma, Sovietų

karo mokslas visas tas ša
kas siekia taip pritaikinti, 
kad jos viena kitai neprieš
tarautų, kad jos tik viena 
kitai padėtų.

Ir jeigu Sovietų laivai 
gali abuotis Kronštade, 
kur jiem nėra progos ma
nevruoti, tai čia yra jau ne 
vien laivyno ir jo prieš-lėk- 
tuvinio apsigynimo nuopel
nas, bet, veikiausiai, orlai- 
vyno, artilerijos ir kitų gin
klų šakų. Jeigu Sevastopo
lį puola 2,000 nacių bom
bininkų ir kitokių lėktuvų, 
miestą seniai pavertė į krū
vą griuvėsių, kovotojai kau
nasi iš požeminių įrengimų, 
ir tuo pat kartu nacių or
laiviai ne tik negali nu- 
skandyti Sovietų laivus, bet 
net juos nuvyti, tai Čia vėl 
kas nors yra, ką kaip kas 
pražiūri. Čia, veikiausiai, 
neužtenka Sovietų jūrei
viams vien drąsos, pasi
šventimo, bet jie yra apsi
šarvavę karo žinojimu, o jų 
vadai karo mokslo žinojimu 
ir mokėjimu suderinti įvai
rias apsigynimo jėgų šakas 
taip, kad ir sunkiausiose 
sąlygose jos viena kitai ata
tinkamai pagelbėja.

D. M. Š.

— Tu taip gramėzdiškai 
meluoji, — pastebėjo ap
kaltintam teisėjas, — kad 
aš patarčiau pasiimti ad
vokatą.

Advokatas, kamantinėda
mas liudininką:

— Ir tu sakai, kad gegu
žės antrą dieną buvai nu
ėjęs pas ponią Šlapienę. 
Dabar pasakyk džiurei, ką 
jinai sakė?

— Aš priešingas šiam 
klausimui! — suriko kitos 
pusės advokatas. Pasiprie
šinimas sukėlė ginčus tarpe 
advokatų ir teisėjo ir tik 
po valandos laiko teisėjas 
leido duoti tą klausimą.

— Ir, kaip aš sakiau, — 
kartojo pirmasis advokatas, 
— kuomet gegužės antrą 
dieną buvai nuėjęs pas po
nią šlapienę, ką jinai tau 
sakė ?

— Nieko, — atsakė liu
dininkas, — kadangi ji na
mie nebuvo.

— Ar tu žinai ką nors 
apie šią bylą? — užklaus
tas kandidatas į prisaikin- 
tus teisėjus.

— Ne.
— Ar esi ką nors girdė

jęs apie ją?
— Ne.
— Ar esi ką nors skai

tęs apie ją?
— Ne; skaityt aš visiš

kai nemoku.
— Ar esi suformavęs ko

kią nors opiniją apie šią 
bylą,

— Kokią bylą?
— Priimtas!

— Ar galėtumėt man už
vardinti gyvūną, kuris turi 
akis, bet nemato; turi ko
jas, bet negali vaikščioti, 
vienok gali šokt taip aukš
tai, kaip Empire State bil- 
dingas? — užklausė poki
ly svečių vienas štukorius.

Svečiai suko, suko savo 
galvas, bet nei vienas ne
galėjo įspėti. Tuomet jis 
paaiškino:

— Tai yra medinis ark
lys. Jis turi akis ir nema

to, turi kojas ir nevaikš
čioja.

— Taip, — svečiai suti
ko. — Bet kaip jis gali 
šokt taip aukštai, kaip Em
pire State bildingas?

— Bet ir Empire State 
bildingas šokt negali, —pa
aiškino štukorius.

— Mamyte, aš mačiau 
žmogų, kuris dirba gyvus 
arklius! — sušuko parėjęs 
iš mokyklos Juozukas.

— Negalimas daiktas, sū
neli.

Tikrai taip. Vieną, ku
rį aš mačiau, jis jau baigė, 
prikaldamas kojas.

Antanukas: — Kodėl jū
sų nauja beibukė taip labai 
verkia stuboje?

Albertukas: — Ji never
kia taip jau labai; bet jei
gu tu netektum savo visų 
plaukų, paliktum visai be 
dantų ir turėtum tokias 
silpnas kojas, kad nei atsi
stoti negalėtum, tai ir pats 
verktum nemažiau už mū
sų beibukę.

Pranukas, žiūrėdamas į 
naujai gimusį ir lopšelyje 
baisiai klykiantį savo bro
liuką:

— Mamyte, ar tikrai jis 
iš dangaus atėjo?

— Taip, brangusis.
— Nenuostabu, kad iš ten 

jį išmetė!

— Mamyte, kiek reikia 
mokėti už svarą beibės?

— Niekas savarais beibių 
neperka ir neparduoda, 
mano mažyti.

— Tai kodėl beibes taip 
sveria, kuomet jos užge- 
ma?

— Tamuli, kas yra su ta
vo broliuku? — klausia ju
dviejų motina.

— Jis verkia, kad aš val
gau pyragą ir jam neduo
du.

— O jo paties pyragas, 
ar jau suvalgytas?

— Yes, bet jis verkė ir 
tada, kuomet aš jo pyragą 
suvalgiau.

— Petrai, pasakyk, ką aš 
turiu daryti su ta mūsų 
mergaite; ji verkia ir rei
kalauja mėnulio!

— Tas nieko. Palauk,
kuomet ji bus aštuonioli
kos metų, tai pareikalaus >'
viso pasaulio!

Surinko Prof. Krienas'
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E. SIKARAS

Janka Kupala-Didysis Baltarusiij Tautos 
Dainius ir Patrijotas

ir žmonės drą-

TSR Sąjungos 
Tarybų rinki-

(Pabaiga)
Visai kitaip dabar atrodo J. Kupalos kuria

mas Gudijos peizažas. Jame viskas dvelkia 
derliumi ir žydėjimu, šviesa ir džiaugsmu:

Į pietus žąsys ruošiasi traukti,
Gervės taipgi buriuotis jau ima . ..
Gudijos keliais ima plaukti 
Kolchozinio javo vežimai. 
Gęsta saulės žara rudeninė, 
Slysta snaudžiančiam šilui pro šoną ... 
Derliaus puotą auksinę
Mes su vėliava švenčiam raudona.

Su didžiu švelnumu, lengvai ir laisvai jis 
apdainuoja savo krašto gamtą, jo pavasarius, 
vasaras, žiemas. Senobinio šilo šlamėjimas, 
upelių čiurlenimas, neaprėpiamų plotų žalie
ji daigynai, aukštažolė, ežerai—visas žemės 
grožis atsispindi—pasilieja gudų poeto eilė
raščiuose. Naujuose jo eilėraščiuose gamtą 
yra nušvietęs didis liaudies džiaugsmas.

Jis plačiai—toli mato savo mylimą šalį. 
Smagu darosi širdy, kai skaitai tuos naujus 
eilėraščius apie atgimusią žemę, kur smėly
nuose sužaliavo pasėliai, kur rudenišku per
teklium alsuoja dideli silosiniai bokštai, kur 
visur gausiai sužydi sodai, žmonės išeina į 
laukus laisvais būriais, kur žmogaus dalia vi
sa skęsta tarp žiedų ir žolynų 
šiai žiūri į ateitį.

Eilėje eilėraščių, skiriamų 
ir Gudų TSR Aukščiausiųjų
mams, Janka Kupala ryškiais poezijos vaiz
dais išreiškė moralinę-politinę didžiosios so
cialistinės tėvynės tautų vienybę, Stalino ge
nijaus įkvėptą, entuziazmo kupiną atgimu
sios gudų tautos ir jos didvyrių—naujųjų 
žmonių—džiaugsmą ir laimę, čia reikia pa
žymėti eilėraštį “Tau, mūs mokytojau,” “Apie 
Staliną geriausia mano daina,” “Aš maniau” 
ir kiti. Visus tuos kūrinius jungia vienas 
bendras begalinės meilės ir atsidavimo jaus
mas Tarybų liaudžiai, socialistinei tėvynei, 
didžiajam Stalinui. Eilėrašty “Tau, mūs mo
kytojau” poetas kreipiasi į didįjį tautų vadą 
su karšto dėkingumo žodžiais už naują savo 
šalies gyvenimą:

Tau, mūs mokytojau, mano troškimai,
Ir dainos, ii- godos, širdie pakilimai.
Svajones įkūniji tu milijonų,
Nuo vargo ir skausmo apsaugojai žmones 
Ir nuostabų grūdą varsnose pasėjai, 
Ir virto gyvenimas pasaka fėjos.
Aukštas Janko Kupalos poetinės kūrybos 

meistriškumas savo įkvėpimą semia iš liau
dies dainų kūrybos, iš puikių liaudies poezi
jos tradicijų. Poetas kalba liaudies dainiaus 
ir pasakininko žodžiais. Iš gimtosios, ryškios, 
turtingiausios liaudies tautosakos, iš gyvo
sios liaudies kalbos šaltinių semia Kupala sa
vo eilėraščių-dainų ritmą, vaizdumą ir tiesio
ginį šviežią formos pajautimą. Jis organiškai 
įsigyvenęs į liaudies kalbos išmintį ir papras
tumą, jos vaizdumą ir lakoniškumą, pasisa
vinęs ritminę liaudies poezijos gaidą. Kaip 
žinoma, Janka Kupala kartu su Jokūbu Kola- 
su laikomi šiandieninės gudų literatūros ir 
tautinės literatūrinės kalbos kūrėjais.

Kupalos poezijos visas gilumas ir pilnumas 
prasiskleidė tiktai Spalio saulės kaitroje. Mū
sų epocha išvedė tą nepaprastą liaudies poe
tą į platų kūrybinio brendimo kelią. Jis ra
do naujų ryškių spalvų didingai dabarčiai at
vaizduoti.

Janka Kupala išplėtė savo kūrybinę veik
lą, pasidarė vienas iš pirmaujančių Tarybų 
šalies poetų. Didelį vaidmenį poetas suvaidi
no tautinių literatūrų bendradarbiavimui, 
broliškumui ir draugiškumui stiprinti. Janka 
Kupala daug nuveikė ir kaip vertėjas. Plačiai 
žinomi jo puikūs Puškino, Lermontovo, Šev
čenkos, šoto Rustavelio, armėnų epo “Dovy
das Sasūnietis” ir kitų Tarybų tautų kūrinių 
vertimai į gudų kalbą.

J. Kupalos eilėraščiai ir dainos sklinda mi
lijonais egzempliorių ir yra išversti į dešimtį 
kalbų. Daugelis gudų rašytojo kūrinių virto 
tikrais liaudies kūriniais; juos moka atminti
nai visuose respublikos kampeliuose, juos dai
nuoja kolchozinių laukų, fabrikų ir dirbtuvių 
stachanovininkai, Tarybų jaunimas, vaikai. 
Juos pamėgo ir Vakarų Gudijos bei Ukrainos 
broliai tautiečiai, nūnai jau sujungti vienoje 
Tarybinių Socialistinių Respublikų Sąjungo
je. Jie entuziastiškai pasitiko savo tautietį 
poetą. Tarybų vyriausybė už didelius nuopel
nus grožinės literatūros ugdymo srityje poetą 
apdovanojo žymiausia dovana—Lenino ordi
nu. Liaudis jį išrinko atstovu į Aukščiausią
ją Respublikos Tarybą. Dabar J. Kupala yra 
58 metų amžiaus. <

Savo 35-metinę .kūrybinio darbo sukaktį po
etas švenčia visame savo kūrybinių jėgų žy
dėjime. Jo paletė duosni ir turtinga. Jis neat
sitraukdamas dirba prie naujų kūrinių, prie 
daugybės tarybinio gyvenimo temų, prie dau
gybės vertimų.

J. Kupala—didelis poetas ir socialistinės tė
vynės pilietis.

Stalinui Mano Ge
t

riausia Daina
JANKA KUPALA

Stalinui mano geriausia daina.
Ji skamba gražiai milijonuos širdžių.
Ją traukia kolchozų laukų platuma, 
Dainuoja pjovėjas ją tarp pradalgių.

Siūbuoja, kaip jūra,
Auksiniai laukAi
Ir liaudis į ateitį 
žiūri linksmai.

Stalinui mano geriausia daina.
Jinai ties žeme ima vėtromis gaust.
Tą dainą arų kalnuos žino šeima, 
Dainuoja ją kalvis prie darbo smagaus.

Aru kyla aukštyn
Pilotas—karys, 
Ir baimę, ir džiaugsmą 
Surado liaudis.

Stalinui mano geriausia daina.
Daina ta nuo saulės, nuo ryto aušros. 
Dainuoja ją žemė plačioji gimta, 
Ji padėką vadui vis reikš nuolatos.

Įstatymą didį
Juk davė jis mums.
Tautų mūs draugystės
Jau nieks nesudrums.

Stalinui mano geriausią daina, 
Iš pasakų kilus, iš aukso sapnų,— 
Jie virto tikrove Tarybų krašte, 
Jie virto darbais mūs šalies milžinų!

Išvertė Juozas Kruniinas.

'Trečia®'Puslapi
I

leriui,” įsiveržusiam Lietu
von, negi organizuos ko
kius ten komitetus bei tary
bas prieš jį! Tokių nonsen
sų jie nedaro....

Kaip su lenkais, ta nusi
bankrutavusia maža grupe
le Pilsudskio liekanų?

— Granicy, granicy, pa- 
nowie, wschodnie granicy; 
Wilno ir Lwow to nasza 
swięta ziemia! — šaukia jie 
gvoltu ir siuntinėja “delega- 

į Washingtona pas
i-

— ir t.t. ir t.p.
O pagaliaus, kaip su mū

siške amerikoniška penktą
ja kolona, ar ji nereaguoja 
į subliuškusį nacių “bli- 
tzą“? Ir dar kaip!

Kiekvienas 
kirtis

ei ją” 
prezidentą, prašydami, 
dant gelbėtų Lenkiją nuo 
“czerwonego niebezpieczen- 
stwa” (raudono pavojaus).

Čia irgi aiškiausia žinia, 
konkrečiai pasakanti, jog 
Hitleris gavo į akį nuo Ti- 
mošenkos. Lenkiški ponai 
apie Varšavą visai nekalba, 
nes ji gerose rankose, bet 
mato pavojų rytų rube- 
žiams — bron Bože od chlo- 
pa, kad jis netaptų šalies 
šeimininku....

Petliuros - Skoropadskio 
ukrainų grupė irgi ne pra
sčiau rekorduoja smūgius, 
kuriuos naciai aplaiko nuo 
raudonarmiečių; jie irgi 
šaukiasi pagelbos: — my 
chočemo bilšoi i nezavisnoi 
Ukrainy; moskali rižut na
ši popi i robiat z nich drih- 
li, oi, oi, kinec nam prijšov,

DETROITO ŽINIOS a

skaudesnis 
nacių fizionomijai 

Rytų fronte užrekorduo- 
jamas, arba taikos projek
tais, arba smarkesniu puo
limu ant žydų bei komuni-

Sy, skustis nepriseina. 
.“Seismografas” klaidos ne
padarys. Kai tik nacių ma
šina sudreba Charkove bei 
prie Leningrado, momenta
liai čia aparatai Hearsto, 
pilsudskijados, skoropadski- 
jados, smetonijados ir kito
kios jados, atsiliepia; ir tų 
aparatų interpret oriai, 
kaip, pav., mister Grigaitis, 
išvirožina labai “moksliš
kai” nacių mašinos drebėji- 

1 mo priežastis ir pasek- ] 
mes...

Sulyg tono ir garso gali 
būti aišku, kokie nuostoliai 
pas fašistus. Jei “seismog
rafo” aiškintojas kriokia, 
anot žemaičių, ir be saiko 
mosikuoja Amerikos vėlia
va, būkime tikri, jog ant 
nacių kūno padarytas kur 
nors didelis guzas.

Barbintas

Apie Spaudos Pikniką
Mes žinome, kad laikas la

bai greit bėga ir nepajusime, 
kaip atbėgs liepos 19 diena, 
tai tą dieną bus mūsų milži
niškas spaudos piknikas, arba 
kaip daug žmonių vadina “Vil
nies”’ piknikas. įvyks Capitol 
Parke ant Telegraph Rd. Dėl 
pikniko tikietai parsiduoda 
daug pigiau iš anksto, o prie 
vartų bus po 30c. Todėl, steng- 
kitės gauti tikietus iš anksto, 
nes prie įžangos tikietų bus 
$100 dovanų. Tai sunaudosite 
dvi progas, vieną laimėti prai- 
zą, ir pasiviešėti su pikniko 
dalyviais.

Piknike dainuos Pažangos 
Kliubo Moterų Choras ir kal
bės F. Abekas, “Vilnies” re
daktorius iš Chicagos. Taipgi 
pažangietės pasižadėjo gamin
ti skanaus maisto, visokių gar
dumynų ir bulvinių blynų su 
Smetona, o kitos arbatos ir py
ragaičių. Tikietai labai gerai 
platinasi, tai žinokite, kad bus 
tūkstantinė žmonių minia. Kas 
dar neturite tikietų, klauskite 
P. Krakaitį per telefoną Dr. 
1091, M. Alvinienę telefonas 
TYler 5-4661, J. širvinską, 
4207 Toledo Avė., A. Depšis, 
A. Gotautas ir daugelis kitų 
pardavėjų. Naudokitės laiku, 
kol dar nepervėlu įsigyti tikie
tus iš anksto.

ir šeimyną, nes jam buvo ge
rai pažįstama drg. Alvinienė, 
buvus M. Valentą. Vėliaus ga
vo progą pasimatyti su jau
nuolėmis Kerbeliūtėmis. Da
bar jaunuolis F. Geibis lanko 
valdišką mokyklą Studebacker 
dirbtuvėj Lansinge. Pabuvęs 
porą dienų Detroite vėl nuvy
ko į minėtą vietą, žadėjo at
važiuoti į Detroitą, o ant lie
pos 4 dienos rengėsi važiuoti 
į Clevelandą ant poros dienų. 
Geros kloties, Pranuk!

Alvinas.

d. duotas sumany- 
būtų parinta aukų 
karo pagelbos. Tū- 
kalbėjo prieš tai,

bet atsitiko prie- 
Dar nepradėjus rinkti 
tuojaus vienas draugas,, 
dešimtinę ir padėjo ant
Tas parodo, kad yra

■
1
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Žmonių Apdrauda ir 
Šermenų Apeigos

giminės,

tai

(Feljetonas)
Yra tam tikras instru

mentas, pavadintas seismo
grafu, kuris užrekorduoja 
žemės drebėjimą, t. y., jei 
kurioj nors dalyje žemės 
kamuolio įvyksta netvarka 
— žemės gelmėse pasireiš
kia eksplozija, sakysime, 
Tokio mieste, tai seismo
grafas Kalifornijoj ar ki
tur momentaliai atsiliepia 
ir duoda žinoti, jog kas to
kio nenormalaus įvyko. Tai 
vis mokslo 
kimas.

Bet yra 
mografas”, 
ant dviejų 
jautrus, faktinai, daug jų, 
padarytų ne iš kokios nors 
medžiagos — metalo, bet 
nudrėbtų iš to paties “mo
lio,” iš kurio Dievas nulip
dė Adomą ir paskui išdžiu
vusiam per šiaudą įpūtė 
šventą dūką. Tuo “seismo
grafu” yra Adoliaus penk-

technikos atsie-

ir kitokis “seis- 
vaikščiojantis 

kojų ir lyginai

toji kolona, kuris veikia to
kiu pat principu, kaip ir 
pirmasis, skirtumas tik 
toks: pirmasis reaguoja fi
ziniai, o pastarasis dvasi
niai.

Neaišku?
Biskį kantrybės, o grei

tai tas klausimas savaimi 
išsiryškins.

Nekurie geri prieteliai, 
net iš tų, kurie vėlina Hit
leriui toj autinio pasikorimo, 
tankiai pabėdavoja, jog So
vietai “skūpauja” su žinio
mis iš Rytų fronto, etc!

Ar taip yra? Kaip tik at
bulai. Dalykas tik tame, 
kaip mes tas žinias moka
me skaityti. Matote, kaip 
tikslas šio karo skirtingas, 
taipgi ir perdavimas žinių 
skirtumus turi; Goebbelsas 
savaip, gi Timošenko visai 
skirtingai. Goebbelsas skel
bia tą, ką naciai suplanavo 
ir mano daryti, o Timošen
ko visai nešneka, už jį

“kalba” Raudonoji Armija 
kanuolėmis ir bomberiais, 
kas drebina Hitlerio “naują 
tvarką.” Kad taip yra, aiš
kiausia parodo penktoji 
kolona, tas nacinis “seis
mografas,” kuris kiekvieną 
Hitlerio drebėjimą užrekor
duoja be jokios klaidos. Rei
kia tik su ta technika tru
putį susipažinti, kas labai 
lengva, o tuomet visai ne- 
priseis bėdavoti dėl “sto
kos” žinių. Štai, kaip ji 
veikia:

Pradėsime nuo lietuvišku 
“seismografų.”

Kada tik susitveria nau
jai koki nors lietuvių “pi
liečių spulka,” arba “tauti
nė taryba” Lidtuvos “gelbė
jimui;” arba vėl, Smetonos 
pasiuntinybė bei “konsula
tas” išleidžia memorialą, 
kurį užprotokoluoja visa 
pronacinė spauda, tai ge
riausias ženklas, jog Hitle
ris gavo į kailį nuo Raudo
nos Armijos. Juk daugiau 
negu aišku, jog lietuviškoji 
ponstva Amerikoj, kuri iki 
užkimimo rėkė “valio Hit-

Maž daug prieš 40 metų, mes 
lietuviai darbininkai atkeliavo
me į šitą aukso šalį laimės 
jieškoti. Buvo ir tokių, kurie 
bėgo nuo caro Mikės valdžios, 
kaipo politiniai prasikaltėliai. 
Aš buvau 18 metų ir bėgau 
nuo jo, kad nenorėjau batiuš- 
kos caro kariuomenėj tarnaut. 
Klaidos nepadariau.

žodžiu sakant, visi tuokart 
važiavime jaunį ir drūti Lietu
vos kaimų-miestelių žaliukai— 
kaip moterys, taip ir vyrai. 
Prabėgo tie keli desėtkai metų 
šuoliais ir kaip bematant pase
nome, sveikata pašlijo, ir per 
pastaruosius kelius metus iš 
mūsų tarpo mūsų
draugai ir pažįstami pradėjo 
smarkiai mirt. Miršta, kad pa
seno ir paviestką gavo nuo Ab
raomo. Saulės amžiaus negy
vensi, ateis ir mūsų eilė.

Bet aš noriu dabar pakalbėt 
į gyvuosius savo draugus ir 
abelnai visus “Laisvės” skaity
tojus, ypač tuos, kurie maž
daug pasilaikančiai gyvena. 
Nedaro skirtumo, kartu ir 
į biednuomenę. Ypač pasta
roji būtinai turi turėt po
mirtinę apdraudą, nors ke
lius šimtus dolerių. Yra 
Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas. Yra dar du lie
tuviški nuo mirties apdrau- 
dos susivienijimai. Bet jeigu ir 
ten nėra vietos, tai galima ap- 
sidraust ir į amerikonišką, 
kaip lietuviai vadina, inšiūri- 
ną. Brolau, bile tiktai dar ko
jas paveiki ir esi sveikas, tai 
būsi priimtas į L. D. Susivieni
jimą iki 60 metų tavo amžiaus.

Turint pomirtinę apdraudą, 
būtinai reikia turėt ir palikimo 
testamentas, kad tu pats žino
tum, kaip -būsi palaidotas į 
amžiną atsilsį. Paprastai, atlie
kamą turtą, ypač pinigus, gau
na moteris, vyras, arba vaikai. 
Bet palikimo testamentą ra
šant, reikia nepamiršt ir dar
bininkiškų organizacijų, o 
ypač spaudos. Toks miręs 
draugas, jeigu kiek nors paliks 
pinigų tokiam laikraščiui, kaip 
kad mūsų “Laisvė,” tai, apart 
aprašymo mirusio biografijos, 
galima bus įtalpinti ir jo at- 
vaizdą-fotografiją. Tai būtų 
gražus paminklas.

Pakol mes gyvi esame, tai 
dar vieną svarbų daiktą reikia 
įrašyt į testamentą, tai yra, 
kokios ceremonijos turėtų būt 
atliktos 
talikas, 
mišias, 
bedievis
venimą nepripažįstantis bažny-

čios anei dieviškų dogmų, 
pasitaiko, kad giminės pasam
do kunigą, o tas pasipūtęs prie 
altoriaus atpiškina už tą be- 
dušninką poterius. Tai tiktai 
velionį įžeidžia. Apart to, kągi 
vertą padaro savo tikybą! Dar 
juokingiau atrodo, kaip lietu
viai pasisamdo svetimtautį ku- 
nigužį evangelistą - episkopalą- 
presbyterijoną ar liuteroną, 
kuriuos katalikai kunigai pra
vardžiuoja “bambizais.” Toks 
svetimtautis kunigas stovi pa
gal lietuvio lavoną, ir skaito 
maldas iš paauksuotos knygu
tės, nepamini mirusio vardą, 
bei pavardės. Apart to, toks 
kunigas nežino, ar yra kur 
nors tokia šalis, kuri vadinasi 
Lietuva. Ot, atplepėjo už pen
kinę ir pabaigta. Bet mums 
stovint iš šalies, atrodo, kad 
jis tiktai išniekina mūsų drau
gą laisvamanį.

Patarimas yra geras ir pra
kilnus, kad jeigu numirė koks 
mūsų draugas laisvamanis, tai 
jam reikia parkviest laisvama
nį kalbėtoją, .kuris pasakys tin
kamą kalbą pas mirusio kapą. 
Jeigu neišgalima parkviest 
kalbėtoją, tai ir vietiniai mi
rusio keli draugai pasakys po 
kelius atsisveikinimo žodžius, 
—pasakys nors tiek, .kokia jo 
pavardė buvo, ir ką gero jis 
sukūrė gyvendamas ant šios 
ašarų pakalnės. V. J. Stankus.

Lankėsi Pranas Geibis
Clevelandiečiams gerai ži

nomas jaunuolis Frank Geibis, 
tarnaująs Amerikos kariuome
nėje, susirgęs, kuriam buvo 
padaryta operacija. Po opera
cijos gerai susveiko ir dabar 
randasi Lansinge, apie 80 my
lių nuo Detroito. Jis pereitą 
sekmadienį atvyko į Detroitą 
aplankyti savo pažįstamus lie
tuvius. Aplankė drg. Daubarų 
šeimyną ir drg. Alvinų stubą

Aukotojų Vardai
LLD 52 kuopos susirinkime, 

birželio 21 
mas, kad 
dėl Sovietų 
Ii draugai
kad mes labai daug aukojame 
ir kad niekas gal nenorės duo
ti tą dieną 
šingai. 
aukas, 
atnešė 
stalo.
draugų, kurie jau yra aukavę 
gana daug, bet jie mato tame 
didelį reikalą ir nesigaili au
koti savo sunkiai uždirbtų do
lerių.

Aukotojų vardai:
Kastasi Ramanauskas ..$10.00 
Jonas Milleris........
Antanas Gailiušis . 
Antanas Gotautas . 
J. Kurauskas ........
J. Janulienė ..........
A. Milickienė ........
Uršulė Litvinienė . . 
Jurgis Janonis .... 
Jonas Lobikis ........

5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.75 

.75 

.25

Kolektos viso ........... $22.75
Iš kuopos iždo auka ..$10.00

Viso sykiu ................. $32.75
M. Alviniene, 
LLD 52 kp. Org.

lingi Amerikos karo laimėji-Į jams. Neatsilikim nuo kitų 
miestų darbuotojų!

Kitas svarbus dalykas, tai 
gaut naujų narių į kuopas, nes 
mes nei nepasijusim, kaip va
sara prabėgs ir prisiartins me
tinė konferencija, tad reikia 
pasidarhuot, kad įtraukus dau
giau naujų narių į šią apšvie
tos organizaciją, kad delega
tai atvažiavę į konferenciją 
turėtų kuom pasigirt iš savo 
darbuotės. Tad visos ir visi 
prie darbo!

Apskričio Valdyba.

mui, tai tie elementai iš žmo
nių viliotų Smetonai, Zosytei, 
Jadvygai ir kitiems fašistams, 
atvykusioms iš Berlyno. Dabar 
yra Jungtinių Tautų svarbių 
darbų, kaip tai Amerikos karo 
bonai, stampos ir kiti dalykai, 
pagelba Sovietų Sąjungai, Chi- 
nijai, Anglijai ir kitoms jė
goms, kovojančioms prieš hit- 
lerizmą, o ne Smetonos fon
dai.

Vienas žmogus sakė davė 
jiems 25 centus ii’ vėliau ap
gailestavo, kad paaukavo ne
žinodamas kam. Pirma reikia 
patirt, kam renkamos aukos ir 
tik tada aukoti. Visi mūsų ša
lies fondai ir jų talkininkių, 
privalo būti remiami, o tie, 
kurie kaulina pronacių darbui, 
tai neturi gauti nei cento! Ko
vokime už sunaikinimą hitle- 
rizmo ant visados!

Lawrence Dzūkelis.

LLD Reikalai
Lawrence, Mass
Birželio 14 dieną įvyko pik

nikas Draugijų Sąryšio, žmo
nių buvo nemažai, nes visi tu
rėjo po prievarta važiuoti, ku
rie nariai nebuvo piknike, tai 
turėjo $1 mokėti bausmės.

žiūriu, eina publikoj du, J. 
Pinkus ir A. Pilvelis, rinkami 
aukas dėl smetoninės jų tary
bos. Kaip kas metė tiems Sme
tonos ubagams po 10 centų. 
Jie priėjo prie J. D. ir prašo 
kvoderio, tas žmogus pasiūlė 
10 centų. Jie prašo kvoderio, 
tada jis įsidėjo ir 10 centų į 
kišenių.

Abu ■ kolektoriai buvo pasi
smaginę. Publika juos sarma- 
tino už fašistinį darbą. Pilve
lis sakė, kad jį nevadintų “fa
šistu”, nes jis to vardo nemy
li. žmonės jam sakė, jeigu 
vardo nemyli, tai kam Smeto
nos fašistinėj košėj klampoja, 
kam fašistų darbą dirba. Ma
tyti, kad juos aukštesni ponai 
stumdo tarpe žmonių, • kad 
šiuo laiku, kada pinigai reika-

LLD Reikalai 12 Apskrity]
Kaip jau ne kartą buvo 

spaudoje minėta, kad visose 
kuopose šiame apskrityj būtų 
duoklės sumokėta lig pirmos 
dienos liepos. Bet čia yra klau
simas ar visi nariai tą atliko! 
Draugės ir draugai, kurie dar 
nesuspėjote pasimokėti, pada
rykit tą pirmiausia proga, nes 
centre pinigai yra labai rei
kalingi, kaipgi centro valdyba 
galės išleist knygas, arba žur
nalą “šviesą,” kada mes laiku 
nesumokam!

Mūsų pusmetinėje konfe
rencijoj buvo nutarta, kad 
mes šiame apskrityje pasimo- 
kėtume duokles į centrą pirm 
liepos pirmos, todėl turėtume 
ir laikytis savo nutarimų.

Beje, kurios kuopos veikles
nės, turėtumėt ir kitais reika
lais rūpintis, kaip tai, literatū
ros platinimu, surengt kokią 
pramogėlę dėl svarbių reika
lų, kaip tai, dėl apšvietos fon
do, Meno Sąjungos ir rinkt au
kų Sovietų Sąjungos kovoto-

po mirties. Miršta ka- 
jam kunigas atlaiko 
Bet kuomet numiršta 
ar šiaip per visą gy-
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
* Surinko D. M. ŠOLOMSKAS 4 — 29 — 42 -------  46

Bostono ir Apylinkės Žinios Rochester, N. Y.

(Tąsa)
Baltrusijoj netoli gelžkelio stoties na

cių orlaivis išmetė 8 karius parašiutais. 
Gelžkeliečiai, vietos valstiečiai ir ke
liauninkai organizavo būrį ir nacius su
ėmė. Pas suimtus rasta dideli revolve
riai, dinamito ir prietaisai pjauti vielas.* M *

Nuo karo pradžios iki liepos 10 dienos 
grupė Sovietų lėktuvų vadovystėj pul
kininko Galunovo sunaikino 103 vokiečių 
lėktuvus. Oro kovose ji numušė 89 prie
šų lėktuvus ir ant žemės sunaikino 14 
lėktuvų. Viso buvo numušta 225 nacių 
lakūnai ir kanuolininkai, iš kurių 11 su
imta į nelaisvę.

Liepos 7 dieną, naciai pranešė, kad 
partizanų veikimas vis daugiau plečiasi. 
Vienoj vietoj partizanai iš miško apšau
dė karinį vokiečių traukinį ir daug ka
rių sužeidė. ' * .*

Italų fašistų agentūra sako, kad Rytų 
Lenkijoj vienas karinis traukinys buvo 
partizanų išsprogdintas. Italai sako, kad 
toki įvykiai labai demoralizuoja Hitlerio 
armiją.

• • • •
Naktį iš liepos 9 į 10 dieną nacių sun

kūs bombnešiai “Junkers-88” išskrido 
bombarduoti svarbius Sovietų punktus. 
Kelyj Sovietų mūšio lėktuvai, iš didelės 
aukštumos, užklupo nacių lėktuvus. Po 
pirmai Sovietų lėktuvų atakai nacių 
lėktuvų komandierius siekė pakeisti 
kryptį. Bet jo gudrumas nepavyko. Visi 

. priešo bombnešiai sunaikinti.
Netrukus pasirodė antra ir trečia na

cių lėktuvų banga. Mušis atsinaujino, 
kuris vėl buvo nelaimingas naciams. 
Nacių lakūnai norėdami išsisukti iš po 
taiklios Sovietų lakūnų ugnies leido sa
vo lėktuvus stačiai žemyn, nuduodami, 
būk jie pašauti. Bet ir tas jų triksas 
nedaugelį iš jų išgelbėjo.

Oro mūšis baigėsi tuo, kad naciai ne
teko 38 orlaivių; Sovietai neteko 5 lėk
tuvus, kurių lakūnai parašiutų pagelba 
nusileido. * * *

Vienoj fronto vietoj finai siekė apeiti 
raudonarmiečių dalinį. Jie buvo pastebė
ti ir po karšto susikirtimo atmušti. Ko
vos lauke paliko nukautais 12 oficierių ir 
50 eilinių karių. Mūšy j atsižymėjo že
mesnysis komandierius Kvašinas.* * *

Kitoj fronto vietoj raudonarmiečių 
dalinys vadovystėj Demino sėkmingai 
atmušė visus priešo bandymus. Priešas 
panešė didelius nuostolius. Mūšis bai
gėsi. Raudonarmiečiai atydžiai sekė 
kiekvieną pasijudinimą. Vienas iš sargų 
pranešė, kad trys šliaužia linkui rusų 
vielų užtvaro. Komandierius įsakė pa
siruošti ir juos prileisti artyn.* Kariai 
prišliaužė prie vielų tvoros, prikabino 
popierį ir nušliaužė atgal.

Paėmus popierį atrasta vokiškai už
rašyta: “šalin kruvinąjį Hitlerį! Vokie
tijos liaudis nenori kariauti prieš So
vietų Sąjungą!”* * *

Grupė Sovietų tankų, vadovystėj lei
tenanto Šilino, prasimušė priešo užnu
gariu, sunaikino vieno nacių pulko šta
bą, pasitraukiant atgal užminavo tiltą 
ir susikirtus su vokiečių tankais sunai
kino 11 tankų.

Kovoj su priešo tankais pasižymėjo 
leitenantas Lavinskis, kuris sugurino 
nacių komandieriaus tanką ir tuo iššaukė 
jų eilėse sumišimą.* * *

Kovotojai, vadovystėj kapitono Zabo- 
skino, parodė didėlio gabumo prieš nacių 
tankus. Žvalgai pranešė, kad vokiečiai 
ruošia tankų ataką. Naktį buvo išaiš
kinta, iš kur priešo tankai puls. Rytą 
griovė nacių kanuolės, o paskui jie me
tė tankus į ataką.

Raudonarmiečiai Sarnas ir Dubrovec 
prileido nacių tankus ant 75 pėdų at
stumo ir tada susprogdino minas, kurios 
iškalno buvo padėtos. Trys priešakiniai 
nacių tankai susprogo ir kitiems už
tvėrė kelią.

Tuo kartu Sovietų prieštankinės ka
nuolės atidengė ugnį, šios sėkmingos 
taktikos pagelba sunaikino 16 vokiečių 
tankų. H: * *

Liepos 9 dieną, auštant, Sovietų lėktu
vai vadovystėj leitenanto Zverievo už
puolė vokiečių tankų koloną, kuri buvo 
pasislėpus miške. Pirmos numestos bom
bos iššaukė miško gaisrą. Vokiečių tan
kai bandė pabėgti, bet lakūnai apmetė 
juos bombomis. Taip buvo sunaikinta 12 
nacių tankų. * * *

Grupė raudonarmiečių su savo koman- 
dierium Sedingu buvo atkirsta nuo kitos 
dalies ir pasislėpė priešo užimtame plo
te. Ji susitiko su kolona vokiečių sunk
vežimių, keturi sunkvežimiai vežė į 
frontą amuniciją ir trys pėstininkus.

Raudonarmiečiai pasislėpę iš krūmų 
atidengė šautuvų ir kulkasvaidžių ug
nį. Fašistų kareiviai iššoko iš sunkveži
mių ir bandė apsupti ir sunaikinti sau- 
jalę raudonarmiečių, bet kiekvieną 
kartą buvo atmušti su dideliais nuosto
liais. Mūšis baigėsi priešo pralaimėji
mu. Likę vokiečių kareiviai išbėgiojo. 
Raudonarmiečiai negalėjo paimti sunk
vežimius su amunicija ir ginklais, todėl 
juos padegė ir susprogdino.

“Keleivio” Redaktorius Pats 
Išsiplepėjo, Kad Jį Valdžia

Kamantinėjo
“Laisvėj”, birželio 3 d., aš 

rašiau, kaip J. Krukonis man' 
išsiplepėjo, apie jo kamantinė
jimą valdžios įstaigoj. Ir ra
šydamas uždėjau Ve kokį ant- 
galvį: “So. Bostono Socialistus 
Valdžia Tardo Kaip Penkta- 
kojus; J. Krukonis Ir Keturi 
Kiti Ištardyti.” Ištisoj kores
pondencijoj nei vienu žodžiu 
neprisiminiau nei apie “Kelei
vį,” neigi apie jo redaktorius. 
Bet “Keleivis” birželio 25 d., 
negirtas sapnuoja sakydamas: 
~— “Laisvės” bolševikėliui 
sapnuojasi, kad “Keleivis” tu
ri daug redaktorių ir kad visi 
jie girti, ir kad keturius jų 
valdžia jau buvo paėmusi už 
apikaklės—kamantinėjo.

Iš kur Michelsonas ištraukė 
tuos keturis redaktorius, man 
nėra žinoma. Jeigu kada man 
ir prisieitų rašyti apie “Kelei
vio” redaktorius, tai aš pasa
kyčiau, jog “Keleivis” neturi 
nei vieno redaktoriaus, o tik 
turi kriaučių, kuris su žirklė
mis prikarpo iš kitų laikraščių 
ir “šeria” savo skaitytojus.

Toliau, tik pasiklausykite, 
kaip tas kriaučius nuzigza- 
guoja:

— Tiesa, bolševikai yra mus 
skundę valdžiai jau kelis kar
tus, bet kiekvieną sykį gavo 
per nosį.

O iš kur “Keleivio” štabas 
žino, kad juos bolševikai skun
dė valdžiai? Gal galėtų nors 
vieną iš jų įvardyti? Pagaliau, 
kaip galėtų žinoti, kad jis bu
vo įskųstas* valdžiai, jeigu jo 
valdžia nekamantinėja ? Bet 
Michelsonas sakosi, kad jis 
buvo įskųstas net kelis kartus 
ir žiųo, kad skundikai gavo 
per nosį. Kas tie skundikai, 
kurie gavo per nosį?

Socialistams J. Krukoniui ir 
J. Taurinskui reikia pirkti po
rą stiklų alaus, kad išsiplepė
tų, o Michelsonas, kaipo jų va
das, šį sykį už dyką išsiplepė
jo.

Ar reikia tokius penktako- 
lonistus skusti valdžiai? Visai 
ne, nes jie patys įlenda į tvo
ra ir kriokia. *

To paties puslapio kitoj 
špaltoj “Keleivio” kriaučius 
išsikirpęs iŠ “Naujienų” iškrai
pytą A. T. Steele korespon
denciją, kurioj sakoma:

“ . . . pasakoja apie blogą 
komunikaciją ir maisto padėtį 
sovietų šalyje, taip pat apie 
aštrų vartojamų daiktų trūku
mą. Per keturias dienas, ke

liaujant Volgos garlaiviu, sa
ko jisai, nebuvo galima gauti 
kitokio maisto, kaip sūdytą sil
kę ir šmotą juodos; duonos.”

Chicagos “strategas” apsisu
ka ant vienos kojos ir spjauna 
ant savo barzdos, norėdamas 
nuspjauti į Maskvą:

“Tai šitokią ‘gerovę’ Rusija 
pasiekė išbuvusi 25 metus po 
komunistu valdžia. Tokio bai
saus skurdo nebuvo net nelem
tojo carizmo laikais.”

Na, o “Keleivio” kriaučius 
nuo savęs prideda:

“Čia nėra kalti Rusijos žmo
nės. čia kalta komunistų san
tvarka, kuriai tas kraštas nė
ra dar pribrendęs . . .”

Skaitytojau; supraskie, kam 
“Naujienų” ir “Keleivio” po
nai pasitarnauja su tokia pro
paganda, jei ne Hitleriui? Juk 
mes visi žinome, kad amerikie
čiui paduokime šmotą juodos 
duonos ir silkę, tai jam atro
dys daugiau negu badas. Bet 
europiečiams, silkė ir juoda 
duona, tai pagrindinis maistas. 
Parodyk danui ir norvegui 
šmotą lašinių ir silkę, jis vi
suomet pirma stvers silkę. Lie
tuvos ūkininkai mainydavo 
kiaušinius ant silkių, net “Ke
leivio” leidėjas Jurgis išgyve
no net devyniasdešimt nuošim
čių savo gyvenimo ant silkių; 
jis čia atvažiavęs per daugelį 
metų jas valgė neluptas.

Ar galima stebėtis, kad So
vietuose yra apribotas maistas 
ir bloga transportacija, kuo
met jau antras metas kaip 
siaučia baisiausis karas, kokio 
nebuvo žinoma žmonijos isto
rijoj ! Ne, negalima stebėtis iš 
to, o tik reikia stebėtis, iš kur 
jie dar turi pakankamai duo
nos ir silkių! Tik pagalvoki
me, kad mūsų šalį tik septin
tas mėnuo kaip priešai užpuo
lė ir tai viduj dar nepadarė 
jokios žalos, o jau meš neturi
me arba turime apribotai: 
cukrų, kavą, gazoliną, robą, 
visą geležies medžiagą, radijo, 
šaldytuvus ir iki naujų metų 
mes neturėsime apie trijų 
tūkstančių įvairių prekių. O 
kas bus už metų kitų? Pagal 
“Naujienų” ir “Keleivio” po
nų logiką, tai mes turėtume 
kaltinti ne Hitlerį ir japonų 
go vedas už brovimąsi į mūsų 
šalį, bet savo valdžią, kuri gi
nasi nuo razbaininkų.

Rusų patarlė sako: “pjani- 
ca vispitsia, a durak nikogda” 
(Girtuoklis išsimiegos, o žiop
lys niekados).

Jaunutis.

Birželio 21 d. rochesterie- 
čiai turėjo surengę nemažą 
tarptautinį pikniką, naudai 
Sovietų Sąjungos, kuri jau čie- 
li metai didvyriškai gina viso 
pasaulio žmonių laisvę nuo su
žvėrėjusių barbarų - nacių. Tą 
pikniką suruošė Rochesterio 
Komitetas Teikimui Pagelbos 
Sovietų Sąjungai. Atsilankė į- 
vairių tautų ir klasių svečiai; 
galima sakyti, kad pas mus 
tai buvo pirmą sykį tokia ne
paprasta sueiga. Buvo atvykęs 
gražus būrys Russian War Re
lief skyriaus vadovaujančių 
narių, žymus profesorius Wal
den Moore pasakė atatinka
mą dienos klausimui prakal
ba.

Po prakalbos drg. černaus- 
kas pranešė, kad du draugai, 
A. Orlauskas ir J. Mikitas, ne
galėdami piknike dalyvauti, 
nepamiršo prisiųsti kožnas po 
dešimkę pasveikinimui Sovietų 
Sąjungos. Tą išgirdę klausyto
jai neprašomi pasiskubino 
sveikinti su dešimkėmis, pen
kinėmis ir dolerinėmis. Sma
gu pažymėti, kad net ir lenkų 
grupelė pridavė tam tikslui 
$15. Lietuviai aukavusieji po 
$10 buvo, kaip jau minėjau, 
A. Orlauskas, J. Mikitas ir Ch. 
Bonekatas. Daugelis aukavo 
po mažiau, iš viso apie pus
antro šimto dolerių sudėjo. 
Numatoma, kad nuo šio pik
niko liks vidutinė suma dole
rių dėl Sovietų Sąjungos.

Prie progos noriu pabrėžti, 
kad Lietuvių Mezgėjų Kliubas 
vertas didelio pagyrimo, ne 
vien už pagaminimą daug 
naudingų mezginių dėl rau
donarmiečių, bet ir už tai, kad 
draugės kliubietės ir kitose 
pramogose aktyviai dalyvau
ja, pavyzdžiui, Karo Savaitės 
parade maršuodamos su Rus
sian War Relief grupe, labai 
puošniai pasirodė; o dabar vėl 
ant minėto pikniko, susidėju- 
sios pinigais ir maisto pro
duktais, parengė taip vadina
mą lietuvišką stalą, su šamo- 
varu ir lietuviškais valgiais, 
tuomi paįvairino pikniką ir 
uždirbo keletą desėtkų dole
rių dėl pirkimo vilnų mezgi
niams. Bravo, draugės kliubie
tės !

Beje, Antanas Orlauskas 
taipgi užsitarnauja pilno įver
tinimo, nes jis gana tankiai ir 
neprašomas paaukoja po ke
liolika dolerių svarbiem tiks
lam.

Tai pavyzdys ir kitiem lie
tuviškiem biznieriam!

J. Bullis.

J. Draugelis 5c. Viso susida
rė $34.30.

Visiems aukavusiems taria
me nuoširdžiausį ačiū už pa
ramą Sovietų Sąjungai! Pini
gai bus sunaudoti medikamen
tams. Jie pasiųsti per Lietuvių 
Komitetą Pagelbai Sovietų Są
jungos. Mūsų pagelba labai 
reikalinga, nes Raudonoji Ar
mija kaunasi ne vien už Lietu
vos išlaisvinimą, bet ir padeda 
apginti Amerikos žmonių lais
vę.

Adolfas Dambauskas.

Baltimore, Md.
Asmenys gavę d o v a n as 

“Laisvės” piknike, gegužės 31 
d., Liberty Parke.

I- ji dovana $25 — Miss 
Margaret Gores, ser. 152, No. 
10.

II- ji dovana $10 — Mr. Jo
seph Stepanovich, 4861 Little 
Falls Rd., ser. 142, No. 7.

III- ji dovana $5 — Mr. Wil- 
bus Duff, 418 Waldman Ave., 
Sparrows Point, Maryland, 
ser. 136, Na. 6.

IV- ji dovana $5 — V. Ra
manauskas, P. O. Box 504, 
Minersville, Pa., ser. 189, No. 
17.

V- ji dovana $5 — Mrs. 
Anna Bennet, 931 Oldham St., 
ser. 137, No. 15.

Visiems pikniko darbinin
kams ir tikietų pirkėjams, bei 
jų pardavinėtojams, draugėms 
ir draugams nuoširdžiai ačiū 
už pagelba padaryti šį pikniką 
sėkmingu.

O. Kučiauskaitč.

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

vare laukan akmenėlius, pakelis 60c
Nervų Arbata .............................  85c
Vyriškumo Pataisymas ............  85c
Nuo Kataro bei Hay Fever .... 85c
Arbata nuo nutukimo ..............  85c
Cukrinės Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už ...............$1.50

Philadelphia, Pa.
Liepos 8 dieną, 6 vai. vakare, paste

bėta nedidelė finų karių grupė. Koman
dierius nedidelį būrelį raudonarmiečių 
vadovystėj Verovo išsiuntė sulaikyti 
juos. Finai pasidavė. Vienas iš jų parei
škė, kad visa jų kuopa nori pasiduoti.

Sekančią dieną, 2 vai. ryto visa finų 
kuopa perėjo į Sovietų pusę. Jie perda
vė šautuvus, amuniciją, 10 kulkasvaidžių, 
leitenantą, 3 oficierius ir 4 fašistus 
“šuckorus” surištus. Jie sakė:

“Fašistai no finų liaudies atima pa
skutinę plutą duonos. Mes nepamename, 
kada mes sočiai gavome pavalgyti. Visa 
Finlandijos liaudis kenčia nuo savų ir 
Vokietijos fašistų. Naciai atima nuo 
žmonių grūdus ir galvijus.”* * *

Sovietų tankas vadovystėj seržanto 
Naidino pasislėpė miške. Pasirodė nacių 
tankų kolona. Naidinas prileido priešus 
artyn, gerai nutaikė kanuolę ir šūvis su
gurino pirmojo nacių tanko motorą. Su
stojęs jų tankas sulaikė visą kolumną. 
Pasinaudojant tuo, kad priešų tankai ne
galėjo manevruoti, Naidinas dr kanuoli- 
ninkas Kopytovas sunaikino 12 nacių 
tankų. * * *

’ Kada didvyriškai raudonarmiečiai ko
vojo fronte, tai tuo pat laiku Sovietų Są
jungos liaudis didvyriškai dirbo fabri
kuose, dirbtuvėse, kad visakuo aprūpinus 
armiją, savo brolius ir draugus kovos 
lauke. Gamyboj parodyta labai didelis 
sugabumas ir didvyriškumas.

Trys valandos vėliau, 8 nacių sunkve
žimiai sustojo ant kelio prie sprogimo 
padarytos didelės duobės. Raudonarmie
čių dalinys ir šiuos sunaikino.

• • •
Penki vokiečių tankai prasimušė prie 

gelžkelio stoties, Sovietų užfrontėj ir 
ruošėsi susprogdinti stotį ir gelžkelį. 
Tuo kartu prie stoties prisiartino Sovie
tų šarvuotas traukinys. Pirmais jo ka- 
nuolių šūviais du priešo tankai sudau
žyti, o vokiečių kareivius, kurie buvo iš
lipę iš tankų ir ruošė susprogdinimą 
gelžkelio, sušaudė iš kulkasvaidžių. Kiti 
nacių tankai pradėjo šaudyti į Sovietų 
šarvuotą traukinį iš savo kanuolių. Mū
šis baigėsi tuo, kad 4 nacių tankai su
naikinti, o vienas pabėgo.

** • "* "" • "" *" • ""
Sovietų lėktuvų grupei įsakyta sunai

kinti priešo orlaukį. Lėktuvai išskrido 
vadovystėj kapitono Sergejevo. Pirmoji 
lėktuvų banga padegė orlaivių patalpas 
ir gazoliną. Antra ir trečia orlaivių ban
ga bombardavo aiškiai liepsnos apšvies
tus eželius. Orlaivių lauke sunaikino 27 
vokiečių lėktuvus ir daug kuro. Sovietų 
lėktuvai sėkmingai grįžo atgal, tik du 
žuvo.

Žvalgas Nikita Tolstovas du kartus 
išgelbėjo komandieriaus gyvastį. Vienoj 
kovoj durtuvu nudėjo nacių oficierių ir 
nušovė kelis karius, gelbėdamas savo 
vadą.

^Daugiau bus)

Kas Naujo Pas Mus
Naujo labai daug. Karo lai

kas labai sujudina žmones; 
vieni laukia vis naujesnių ži
nių iš karo lauko, kiti rūpina
si savo sūnų likimu, kiti gazo
lino trūkumu ir kitokių nami
nio naudojimo dalykų įsigiji
mu ir prisikrovimu visų gali
mų kampų, kad atsitikime di
desnio trūkumo reikmenų, bū
ti laimingesnių už kitus . . .

Dalelė žmonių (kalbant 
apie lietuvius) rūpinasi ir vi
suomenės reikalais. Daugiau, 
negu kada pirmiau, reikia 
dirbti dėl pagelbos ginantiems 
nuo fašistinių barbarų, čia dir
bama dėl Raudonojo Kryžiaus 
ir rusų medikalės pagelbos. 
Kiek Čia daug darbo,> kiek rei
kėtų daug darbščių draugų, 
kad turėti žymesnę pasekmę!

Keletas parengimų jau pra
leista, o dar keletas ateina.

“Laisvės” piknikas artinasi. 
Šiemet bus naujoje vietoje, 
Deer Park, N. J., nedėlioję 
prieš Labor Day.

žingeidi naujiena, labai ver
ta atžymėti. Draugės Nelės 
Statkevičiūtės jau nebeyadin- 
kim Statkevičiūte. Jinai per
mainė savo pavardę ... Ir 
kaip netikėtai, ir veik patylo
mis. Dabar ją v&dinsim Nelė 
žigaylo, arba, sulietuvinę, drg. 
N. žigailienė. Tas reikės pa

daryti, jei ir kas nenorėtų, to
dėl, kad mūsų Nelė Statkevi
čiūte apsivedė su Jonu žigay
lo.

Nelė Statkevičiūte phįladel- 
phiečiams labai gerai žinoma 
kaipo dainininkė. Ji dainuoja 
nuo mažesns. Priklausė LSS 1 
kp. Chore, paskiau Lyros Cho
re, taipgi Rusų Darbininkų 
Chore. Ji gerai žinoma kaipo 
solistė, turinti gražų didelį 
balsą. Kadangi čia darbinin
kiškos organizacijos daugiau
sia rengia parengimus, kur bū
na dainos ir muzika, tad Nelė 
veik visuomet dainuodavo. 
Dienraščio “Laisvės” parengi
mai veik visi Nelės buvo neap
lenkti su malonia dainele. Da
bar ji dirba apsigynimo darbe 
ir naktinėmis pakaitomis. Tas 
ją laikinai sulaikė ir veikime 
su daina tarp lietuvių. Jos 
draugas Jonas žigaylo yra 
garbininkas, rusų tautos vyru
kas, taipgi dirbąs apsigynimo 
darbe.

Vedybų mažas pokylėlis at
sibuvo jos tėvuko namelyj, 
7901 Laycock Ave., birželio 
21 dieną, 1942 m.

Gaila, kad mažai kas tai ži
nojo ir kiti labai suvėluotai su
žinojo, kad nesuspėjo nei pa
sveikinimų prisiųsti.

Tą apsileidimo kjaidelę, ma
nau, turėsime ištaisyti.

O aš nuo savęs palinkiu 
draugei Nelei ir jos gyvenimo 
draugui, laimingos ateities ir 
nepatingėti dainuoti ir ateity
je dėl darbininkiškų parengi-

Girardville, Pa.
Aukos Sovietų Sąjungai

Ir girardvilliečiai neatsilie
ka nuo didesnių miestų pagel- 
boj Sovietų Sąjungai jos ko
voj prieš barbariškus hitleri
ninkus. Pas mus proga metų 
didvyriškos kovos buvo su
rinkta $34.30. Kurių tik už
klausėme, geros valios žmo
nių, tai nei vienas neatsisakė 
paaukoti, trokšdami, kad grei
čiau galą padarytų Hitleriui ir 
jo sėbrams.

štai aukavusių vardai:
Tarnas Skerdžius aukavo $5. 

Vincas Laimanas, Juozas še
rys, Adolfas Dambrauskas ir 
jo familija po $3. Petras Ur
bonas $2. Gi po $1 aukavo se
kami: Alekas Račkauskas, Ro
zalija Budraitis, Petras Krizi- 
nauskas, P. Deval is, Whitey 
Piece, Juozas Salatka, Vincas 
Levulis, Simanas Mūrininkai- 
tis, Juozas Mardosa, Elzbieta 
R'aižis, Jonas čiurinskas, And
rius Benešiūnas, Zanas Zaran- 
ka, Alf. Yesilavage, Geo. Lu- 
konis, Chalis Billis ir Juozas 
Kamarauskas. Po 50c. auka
vo : Petras Laukaitis, Petras 
Petraitis, J. Černiauskas, Geo. 
Lakner. Kriaučius 25 centus ir

KNYGOS.
Aukso Altoriukas, Tilžės   60c 

Ta pati gražiais celuloido viršais
su gražiais antspaudais ...... $1.60

Vainikėlis, maža knygelė, mišių
maldos su paveikslėliais ....... 50c

Ta pati minkštais viršais .....$1.25
Gydykla nuo mirties baimės, ^u

paveikslais ............................... 50c
Saulei nusileidus arba graborių 

slaptybės, kaip jie mirusius 
prirengia pašarvojimui, balsa- 
mavimas, papročiai visokių 
tautų ir deginimai kūnų, 300 
puslapių ........... :............... $1.25

Apie dangų, saulę, mėnesį ir 
žvaigždes .............................  10c

Istorija Ali-Baba ir 40 Razbai
ninkų ..................................... 20c

Kantri Alena .............................. 25c
Pranašavimai Mikaldos ............  25c
Marių Duktė ............................. 25c
Duktė Pūstynėse ...................... 25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos ....................................... 35c

Sveikata Ligoniams, aprašo viso
kias žoles nuo įvairių ligų .... 25c

Marijos Sapnas ant Kalno Alyvų 15c 
Lengvas Būdas išmokt angliškai 35c 
1001 Naktis, dalis I .................... 50c
Karvės, iš jų nauda ir kaip pa

daryt sūriai .......................... 25c
Kapitonas Velnias, gražus skai

tymas, 400 pusi...................... $1.25
Sapnų knyga su paveikslais, ap

daryta ............................... $1.25
Kabalas ...................................... 15c
Burykla ii’ Burtininkas, papasa

kojimas praeities, apibūrimas 25c
Sakinas, nedomas žydas, žingei

dus apskaitymas ................  25c
Gudrus Piemenėlis, graži apysaka 25c

M. ŽUKAITIS
834 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

mų. Taipgi jos tėveliui geros 
sveikatos ir smagaus gyvenimo 
su visų gerbiama dukrele ir 
jos Jonuku.

M. Sūnus.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’
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.
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Oficialiai Amerikos Pranešimai MAINE VAISTUOS ŽINIOS
Australija, liep. 5. — Generolo MacArthuro štabas 

šiandien išleido tokį pranešimą:
Kupang. — Papildomieji pranešimai apie Jungtinių 

Tautų orlaivių padalytą ataką liepos 3 d. rodo, jog 
buvo sunaikinta trys japonų orlaiviai ant žemės. Mū
sų orlaiviai susidūrė su smarkia ugnim iš japonų prieš- 
orlaivinių kanuolių. Japonų kovos lėktuvai mėgino ata- 
kuot mūsų orlaivius, bet jiem nepasisekė.

Port Moresby. — Du japonų lėktuvai naktį mėgino 
atakuot mūsų orlaivių stovyklą, bet be pasekmių. Tal
kininkų orlaiviai užkirto kelią dvidešimčiai japonų lėk
tuvų Zero rūšies. Kilo kautynės; talkininkų orlaiviai 
nušovė žemyn vieną priešų lėktuvą ir sužeidė tris. Din
go trys talkininkų lėktuvai.

Salamaua-Lae: — Dieną ir naktį mūsų oro jėgos 
smarkiai atakavo japonų orlaivių stovyklas ir jų pasta
tus. Buvo matyt tiesioginių pataikymų į tikslą. Pen
ki priešų lėktuvai tapo nušauti žemyn, kuomet jie mė
gino pasipriešint. Trys kiti taipgi buvo sužeisti ir, tur
būt, sunaikinti. Visi mūsų orlaiviai sugrįžo apart vie
no, kuris žuvo, susikuldamas į priešų lėktuvą. Mūsų 
orlaiviai susidūrė su smarkia ugnim iš japonų priešlėk
tuvinių kanuolių.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 5. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido sekamą pranešimą:
Mūsų kariuomenė vedė įnirtusius mūšius linkmėse 

Kursko, Volčansko ir Belgorodo naktį liepos 4 į 5 d.
Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.
Mūsų tankų būriai pietiniai-vakariniame fronte už

mušė daugiau kaip 200 vokiečių ir sunaikino keturias 
jų kanuoles, keturias mortiras ir 20 trokų.

Vienoje Kursko fronto dalyje mūsų kanuolių bateri
ja užmušė daugiau kaip 300 hitlerininkų ir taip pat iš
vaikė dvi kuopas priešų pėstininkų.

Pietiniai-vakariniame fronte vakar mūsų lakūnai 
nušovė žemyn 17 vokiečių orlaivių. Kitas mūsų oro jė
gų dalinys per 10 dienų nukirto žemyn 19 vokiečių or
laivių.

Pavieniai sovietiniai šauliai, veikdami Karelijos fron
te, per du mėnesius užmušė daugiau kaip 1,600 priešų.

kalibro asmenų į Hitlerio kru
viną dūdą pučiančių — yra 
stambus abazas ...

Prancūzas pastebėjo taip: 
Anglija vilkina atidarymą ant
ro fronto, ar todėl, kad naciai 
atimtų javus, suimtus nuo lau
kų ir išgabentų į Vokietiją ir 
taip laisvę mylinčius žmones 
badu marintų ? Ar dėl to, kad 
Hitleris paimtų nuo Franci jos 
karišką ir prekinį laivyną ir 
su juo naikintų pačią Angliją 
ir talkininkus? Gal dėl to, kad 
barbarai daugiau išnaikintų 
antrojo fronto laukiančių ati
darymo žmonių jo pavergtuo
se kraštuose ? Tie asmenys yra 
labai reikalingi dėl antrojo 
fronto pagelbos . . Jei taip, 
tai ji pasitarnauja nacių su
stiprėjimui ... Jei Anglija no
ri, kad hitlerizmas būtų grei
čiau sunaikintas, tai turi vik
riai atidaryti antrą frontą.

visus lietuvius remti Amerikos 
valdžią ir jos talkininkus, pirk
ti apsigynimo bonus, ženklelius, 
moteris mėgsti svederius, koji
nes ir kitus dalykus Raudona
jai Armijai ir Amerikos kovo
tojams.

Buvo renkamos aukos Sovie
tų Sąjungos pagalbai. Aukas 
rinko: E. Stankevičienė, P. Pa- 
serskis, Olga Balsiutė ir S. Meš
kis. Aukavo sekamai: Mezgė
jų Apsigynimo Kliubas $50; 
Anna ir Juozas Deltuvai iš Ha-

nover $30; A. Vitkus ir V. E. 
Stankevičiai po $5. Po $1 au
kavo: K. Malinauskas, U. Sta
nienė, J. Stanys, J. Deltuva, M. 
Klišienė, K. Vitkuvienė, V. Lo- 
patta, K. Lopatta, A. Janavi
čius, P. Pivariunas, A. Damini- 
.kaitis ir A. žemaitis. Po 50 cen-

tų: F. Deltuvienė, ir M. Bro- 
zienė. Viso surinkta su smul
kiomis $108.41. Išmokėjus pra
kalbų surengimo lėšas Sovietų 
Sąjungos pagalbai liko $86.72. 
Visiems aukavusiems tariame 
širdingiausį ačių už pagalbą.

A. žemaitis.

su-

at- 
ty-

Hitlerininkai Sako, 
Būk Jie Pralaužę 

Kursko Frontą
Berlin. — Naciai skelbia, 

būk jie pralaužę sovietines 
pozicijas tarp Charkovo ir 
Kursko. Jie taip pat giria
si, būk pryšakinės vokiečių 
eilės nužygiavusios 100 ar 
daugiau mylių pirmyn ir 
pasiekusios Dono upę. Pa
sak hitlerininkų, tai jie “da
bar pradeda seniai lauktą 
didžiąją ofensyvą” prieš 
Sovietus.

Naciai sakosi nušovę že
myn 51-ną sovietinį lėktu
vą per žiaurų oro mūšį pie
tiniame fronte.

Vokiečiai skelbia,
kroatų lakūnai nuskandinę 
vieną Sovietų torpedlaivį 
Azovo Jūroj.

Pasak hitlerininkų, tai 
jie, girdi, sunaikinę bei ne
laisvėn paėmę visus sovieti
nius karius, kurie dar at
kakliai gynėsi ties Sevasto
poliu.

Naciai sako, kad jų or
laiviai bombardavo Sovietų 
kariuomenę ties Ilmen eže
rų, į pietus nuo Leningra
do. Didžiosios jų kanuolės, 
girdi, bombarduoja kari-

nius fabrikus Leningrade.
Hitlerininkai paša koja, 

būk jų submarinai ir or
laiviai nuskandinę devynis 
laivus ir sužeidę dešimt iš 
tų, kurie per šiaurinę Ark
tikos Jūrą gabeno reikme
nis Sovietams. Vienas iš 
nuskandintų laivų buvęs 
prikrautas amerikinių tan
ku.

Pirmesnis nacių koman
dos pranešimas skelbė, kad 
jie ten nuskandinę šešis lai
vus.

(Tai yra priešų praneši
mas, niekeno nepatvirtin
tas. Pirmesni nacių pra
nešimai apie jų nuskandi
namus laivus kelionėje į 
šiaurinę Sovietų Sąjungą 
pasirodė perdaug perdėti.)

kad Raudonarmiečiai Vis 
Stipriau Atremia 
Priešų Ofensyvą

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas j 

trečiadieni, liepos 8 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugai, bū
tinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes bus daug svarbių dalykų 
apkalbėti. — V. K. Sheralis.

(157.158)

j vyks

Maskva, liep. 6. — Tęsia
si žiaurūs mūšiai Kursko- 
Belgorodo-Volčansko fron
te. Tapo sunaikinta dar tu
zinai vokiečių tankų ir 70 
trokų su kariuomene ir 
reikmenimis. Nušauta že
myn 14 nacių orlaivių. So
vietų tankistai užmušė dar 
600 hitlerininkų. Sovietinės 
jėgos, tarp kitko, sunaikino 
pulką vokiečių pėstininkų 
ir būrį jų artilerijos.

Toliau vis kiečiau rau
donarmiečiai atremia prie
šų bandymus pašigrumti 
pirmyn.

Waterville, Madison, 
Foxcroft

Palei miesto rotušę būrys 
francūzų su anglais ginčijosi 
apie Libijoj anglų vedamą ka
rą prieš italus ir vokiškus na
cius. Francūzas sako: Vai tai 
linksma žinia pasklido iš Wa
sh ingtono, kad Sovietų minis- 
teris Molotovas pasirašė paktą 
dėl atidarymo antro fronto 
prieš barbarą Hitlerį. Jis sa
ko : Manau sau, na kraugeris 
Hitler ir jo klapčiukas Lavalis 
neužilgo susilauks likimą Liud
viko XVI, Franci jos karaliaus. 
Nors fašistų diktatoriai yra 
užsitarnavę daug rūstesnę 
bausmę. Bet štai, už dvejetos 
dienų kaip liūdna žinia trenkė 
į ausį net susvyravom. Ve ang
lai Libijoje supliekti ir Tobru- 
ko garsi prieplauka pasidavė 
į 24 valandas, fašistai užgrobė 
daug kariškų pabūklų ir 25,- 
000 nelaisvių . . . Sako, pir
miau buvo apgultas Tobruko 
miestas po kelis mėnesius ir 
naciai negalėjo paimti. Ot, da
bar be mūšio paėmė . . . Dar 
kitas pridūrė: Jei pirmieji šio 
forto gynėjai atsikeltų, tai už 
taip negarbingą atidavimą 
šio miesto, jie durtuvais 
varstytų pasi d avelius . . .

Vėl aukštas francūzas 
siliepė: Gal anglų valdžia
čia pasidavė, kad kitiems pa
rodžius, būk nėra galima ati
daryti antrą frontą. Mat, Ang
lija gudri lapė, nori, kad kiti 
muštųsi už ją ir besimušdami 
nusilptų. Tad ji galėtų padik
tuoti taikos sąlygas — vienu 
šūviu du zuikiu nušauti . . . 
Staiga pašoko kanadietis ang
las ir kirto: Jūs, francūzai, už- 
sipuolate ant anglų, o savo 
tautos tai nematote. Kuomet 
Hitleris į dešimt dienų visą 
Francijos armiją sumušė ir su
ėmė ir tik todėl, kad nacių 
pakalikai armiją komandavo... 
Ir dabar Francijos valdžia pa
deda kruvinam Hitleriui civi
lizaciją smaugti . . . Dar vėl 
pridėjo, jei Anglijos ponų 
triksas ir būtų, tai greitoj atei
tyje pasaulis ir tuos ponus ga
lėtų nubausti ... O gal Angli
ja yra O. K.? Palaukim pa
matysim . . .

Čia į jų ginčus ir aš savo 
žodį įspraudžiau. Sakau, tams
ta sakote tiesą apie Hitlerio 
pasekėjus francūzų armijoj, 
jų buvo ir mažųjų tautelių ar
mijose ir valdžiose ir todėl na
ciai greit jas sumynė ir da
bar jų kultūrą ir juos pačius 
naikina. Lietuvą užėmus na
ciam iš lietuvių tarpo atsirado 
tokių šunsnukių, kurie išdavi
nėjo kultūringos Lietuvos pa- 
trijotus į hitleriškų budelių 
rankas. Į 30,000 buvo sušau
dyta ir dabar daugmeniškai 
žudo Lietuvos kultūros sūnus 
ir dukteris . . . žinoma, karą 
laimės Sovietų Sąjunga, Ame
rika ir Anglija ir tuomet bus 
atlyginta už Lietuvos ir kitų 
tautų kančias tokiems niek
šams . . Sakau, ir šįpj šalyje 
lietuvių redaktorių ir kitokio

Birželio 20 d. Madison’o 
postmasterio sūnus, jūreivis, 
buvo palaidotas su kariškom 
ceremonijom. Skirtingų pulkų 
kareiviai ir jūreiviai maršavo 
po komanda. Kariška kapelija 
grojo. Jis buvo užmuštas Ka
rolių jūrų laivynų mūšyje su 
japonais. Jo lavonas nebuvo 
čia atvežtas, o tik pakavonės 
apeigas atliko tuščiame karste 
katalikų bažnyčioje. Kitas irgi 
kare žuvo tik kito miestelio — 
Winslow gyventojas.

Važiuodami iš Bangor’o už
sukome į Foxcrofta. Čia dar
bai eina neblogai — taip vie
tos amerikonas pasakojo.

Sakau, juk čia ir lietuvių 
tautybės gyventojų nemažai 
yra. Jis nustebinančiai atsakė, 
apie lietuvius negirdėjau . . . 
Sako, čia yra bončius rusų ant 
farmų ir miestelyje — jų pi
lietiški popieriai rodo, kad jie 
yra atvykę iš Rusijos. Aš atšo
viau taip: Pažįstu čia daug 
lietuvių, bet rusų nei vieno ne
teko sutikti.

Tikrenybėje čia rusų nėra, 
tik amerikonai įsivaizduoja 
lietuvius — rusais.

Jauna Mergaitė.

Baltimore, Md
25Literatūros Draugijos 

kuopa buvo surengus prakal
bas, birželio 23 d., kaipo me
tų sukaktį nuo Vokietijos fa
šistų užpuolimo ant Tarybų 
Lietuvos ir kartu Sovietų Są
jungos. Kalbėjo S. Sasnaus
kienė iš Brooklyn©, ALDLD 
Moterų Komiteto sekretorė. 
Kalbėtoja faktais įrodė, kad 
barbarai fašistai vien Lietuvoj 
nužudė 30,000 mūsų brolių, se
serų, tėvų ir giminių ir apie 
100,000 sugrūdo į koncentraci
jos logerius, kalėjimus 
verstinų darbų.

Kalbėtoja, cituodama 
įrodė, kad “Naujienos,”
vis,” “Draugas,” “Amerika,’’ 
“Sandara,” “Vienybė,” “Naujo
ji Gadynė” ir kita pro-nacių 
spauda džiaugėsi Hitlerio už
puolimu ant Lietuvos ir dabar 
dar negali atsidžiaugti, 
skleidžia melus, 
Lietuvą išlaisvino.

Kalbėtoja sake, 
kovotojai, išvien
Raudonąja Armija, Anglija ir 
Amerika, sunaikins Hitlerį ir 
jo visus fašistus ir tada Lietu
vos žmonės vėl laisvai gyvuos, 
kaip ir kitų šalių. Ji kvietė

ir prie

faktus
“Kelei-

Submarinai Viso Nuskandi
no 337 Laivus ties Amerika

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino dar 
vieną prekinį Amerikos ir 
vieną Panamos laivą. Tad 
viso iki šiol jie sunaikino 
337 šios šalies ir talkininkų 
laivus amerikiniuose vande
nyse.

būk

kad 
su

jie 
Hitleris

lietuviai 
galinga

CLEVELAND, OHIO
Svarbus pranešimas clevelandie- 

čiams, ypač Cleveland© Draugijų 
Veikiančio Komiteto nariams, nes 
gal bus paskutinis susirinkimas kas 
liečia svetainę. Taigi kviečiame visų 
Draugijų Valdybas ir šiaip drau
gus, kuriem apeina svetainės klau
simas. Bus liepos 8 d., 8 v. v., 920 
E. 79th St. — P. Nemura, Svet. 
Pirm. (157-158)

Berlin. — Naciai giriasi, 
kad jie pasivarę pirmyn 
prieš Sovietus ir Rževo sri
ty j, į šiaurių vakarus nuo 
Maskvos.

BROCKTON, MASS

WATERBURY, CONN.
LDLD 28 kp. susirinkimas jvyks 

liepos 8 d., 8 v. v., Venta Salėje, 
103 Green St. Visi kuopos nariai 
kviečiami dalyvauti susirinkime, 
nes yra daug svarbių reikalų apkal
bėti. Kurie dar neužsimokėję už 
1942 m., tai ateikite ir užsimokėki
te. — Protokolų Sekr. (157-158)

Cairo, Egiptas, liep. 6.— 
Anglų orlaiviai, atremdami 
dabartinę fašistų ofensyvą 
Egipte, sunaikino jau šim
tus priešų trokų.

Berlin. — Naciai pasako
ja, kad jie sulaužę Sovietų 
pasipriešinimus Chersoneso 
pusiausaiyje, į pietus nuo 
Sevastopolio.

'Our Russian Front'
Puikūs krutamieji paveikslai bus rodomi

MODERN THEATRE
PER DVI DIENAS

Trečiadieni ir ketvirtadienį, liepos 8 ir 9
Teatro savininkas skiria kiek pelno Sovietu Sąjungos pagalbai

Kviečiame Montello ir iš apylinkės lietuvius pamatyti “Our 
Russian Front,” krutamus paveikslus, kurie dar pirmą syk bus 
rodomi Brocktone.

Paveikslai bus rodomi po pietų ir vakare, kaip paprastai
Kviečia Sovietų Sąjungai Gelbėti Komitetas.

* LIETUVIŠKA ★

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9608

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tcl. TRiangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

JONAS 
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

84-02 JAMAICA AVE.
Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINĖ 

v (KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

"d

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHZEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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.

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

<7 rv j;

B-

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

t

1

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
Telefonas: HUmboldt 2-7964

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

Staf 
adresas.

530 Summer Avenue
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.
Kas nori gražiai laiką praleisti, pasilinksminti ir 

pasišokti, užeina pas ‘‘Green Star Bar and Grill 
nes žino, kad visados bus patenkint^

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

Lietuviui Rakandu Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENĖ ir SŪNAI
nŪMMŪMŪŪŪŪMŪMŪMMŪMMMŪMMįm
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Novv 71 mos
Iš LDS 1-mos Kuopos 
Susirinkimo ir Veiklos

Susirinkimas įvyko ketvir
tadienį, liepos 2 d., Laisvės 
svetainėj. Oras 'nebuvo prie
lankus tą vakarą, lijo, bet ge
ri LDS 1-mos kuopos patrio
tai atėjo, dalyvavo nemažas 
būrelis.

Valdybos raportas: Finan
sų raštininkas K. Reinis išdavė 
finansinį raportą už birželio 
mėn. Iždo globėjai, G. Kurai
tis ir A. Balčiūnas, peržiūrėjo 
knygas pirmo pusmečio, ra
portavo 6 mėnesių apyvartą 
sekamai: Įplaukų buvo $2,- 
438.80, išlaidų $2,321.54. Ižde 
lieka $117.54.

Laiškų skaitymas: LDS 3-čio 
Apskričio pirm. drg. Matulio 
laiškas paaiškina, kad prisiun
tė iždininkui J. Dainiui $50 
lėšoms delegatų kelionės į LD 
S seimą, Chicagoj. Mes turime 
būti labai dėkingi LDS 3-čio 
Apskričio valdybai, ypatingai, 
kurie važiuojame į LDS seimą. 
Dabar pilnai pasidengs kelio
nės lėšos.

Nuo Brooklyno Lietuvių Ko
miteto laiškelis aiškino apie 
svarbų pasibrėžimą Brooklyno 
lietuvių nupirkti Raudonajam 
Kryžiui ambulansą. Šv. Jur
gio Draugystė jau turi savo 
atstovus ir iš iždo paskyrė 
$200. Mūsų LDS 1-ma kuopa 
nutarė prisidėti su pilna ko
operacija. Į tuo reikalu įvyk
siančią konferenciją, liepos 
17-tą, išrinko 4 atstovus: A. 
Veličką, A. Balčiūną, J. Dai
nių ir P. Vaznį, kuris pirmas 
prižadėjo aukoti penkinę tam 
svarbiam reikalui. Ambulan- 
sas kainuos apie 15 šimtų do
lerių.

Delegatų išleidimui paren- 
gimėlis įvyks šeštadienį, liepos 
(July) 11 d., Laisvės svetai
nėj, 419 Lorimer St., Brook
lyne. Bus gerų užkandžių ir 
gardžių gėrimų. Rengimo ko
misija kviečia LDS narius atei
ti ir atsivesti savo draugus.

Draugas J. Grubis pereita
me susirinkime buvo pasiėmęs 
blanką parinkti aukų gelbėji
mui Sovietų sužeistiems karei
viams. Surinko $8.45. Kuopos 
vardu ačiū J. Grubiui.

Kuopos finansų raštininkas 
nusiskundė, kad tūli nariai ne
ateina į kuopos susirinkimą 
užsimokėti duokles, bet rast, 
turi nueiti į jų namus. Sako, 
kad dar užtektų vieno karto, 
bet pas kai kuriuos turi eiti 
po kelis kartus. Tai jau per
daug. LDS konstitucijoj nėra 
taisyklės, kur nurodytų, kad 
pas narius turi eiti į stubas 
duokles gauti. Antras dalykas, 
žmogus priklausąs pašalpos ir 
apdraudos draugystėj ne kam 
kitam gerą ar loską daro, kaip 
tik sau. Tokiu būdu pats turi 
rūpintis savais reikalais. Duok
les reikia mokėti atėjus į su
sirinkimą, o ne laukti kolekto
riaus ateinant į namus.

Kuopos stovis: Ligonių 1, 
prie susispendavimo eina 8.

Jurgis Kuraitis, Koresp.

Drg. Urbonai Užkvietė
Mus į Pikniką

TYRUMAS:DIDŽIULIAME BUTELYJE
5

Laisvės Metinis Piknikas 
Puikiai Pavyko

Dienraščio Laisvės metinis 
piknikas, įvykęs liepos 5-tą, 
Klaščiaus Clinton Parke, pui
kiai pavyko nežiūrint gazoli- 
nos trūkumo masiniam pribu
vimui svečių iš toliau, taipgi 
karšto oro, viliojusio miestie
čius į pajūrius, ir išvakarėse 
toj pat vietoj buvusio Brook ly
no lietuvių parapijų bendro 
pikniko, kuris irgi buvo su
traukęs nemažą publiką šokė
jų ir šiaip baliavotojų.

Numanydami sąlygas prilai
kysiant ne vieną iš tolimųjų 
nuolatinių Laisvės pikniko lan
kytojų nuo buvimo šiame pik
nike, už tai brooklyniečiai 
Laisvės patriotai pasiryžo ap
leisti dviejų šventadienių pro
gą išvykti į užmiestį, kad da
lyvauti Laisvės piknike. Jie 

■ dalyvavo masiniai.
Pradedant Liet. Piliečių 

Kliubu, kuris čia dalyvavo or
ganizuotai, su savo vėliava, 
grupe viršininkų ir būriu na
rių, čia galėjai rasti visų or
ganizacijų veikėjų ir susiedijų 
stalus bei šiaip grupes. Čia 
buvo Jurginės, Liuterio, Lite
ratūros, Darb. Susivienijimo, 
SLA ir eilės kitų organizacijų 
veikėjų.

Laisvės šiame piknike, beje, 
dalyvavo daug vietos profesio
nalų, biznierių. Matėsi lietu
viškų kriaučių šapų savininkų.

Buvo ir keletą desėtku Dė
dės Šamo tarnautojų, vaikinų 
karių, marinų, jūreivių unifor
mose, eilinių ir aukštesniųjų 
kariškių. Gaila, kad jų visų 
pavardėmis nepažįstu, negaliu 
suminėti. Iš man žinomų buvo 
Al. Purvėnas, Al. Dobinis, Jo
nas Simonavičius, Antanas 
Yakštys, Joe Dubrow. Ir abel- 
nai jaunimas dalyvavo skait
lingai, įskaitant net 3-ją gent- 
kartę, dar nešamą ant rankų. 
Laisvės piknikas — visos šei
mos reikalas.

Piknikui įpusėjus, garsus 
būbnas įspėja apie prasidė
siančią programą. Geroka da
lis publikos sueina salėn ir 
neilgai laukus, programos ve
dėjui D. M. šolomskui trum
pai atžymėjus, ko galime ti
kėtis, prasideda programa.

Pirmuoju išstojo su Ameri
kos himnu ir sėkmingai sudai
navo ketvertą dainų vietinis 
choras Aidas, vadovaujamas 
Aldonos Žilinskaitės, pianu ly
dint B. L. šalinaitei.

Trumpą prakalbą pasakė A. 
Bimba, nurodydamas Laisvės 
rolę šiuo viso pasaulio demok
ratinių jėgų prieš fašistines jė
gas žūt būtinų kovų laikotar
piu ir kvietė užtikrinti Laisvės 
gyvavimą visais laikais, paau
kojant sulyg išgalę į popieros 
fondą. Po jo kalbos publikoj 
darbavosi kelios poros aukų 
rinkėjų ir surinkta nemaža su
ma aukų, kurios kartu su au
kojusiųjų vardais bus paskelb
tos sekamose laidose.

dainavo įspūdingai, 
pasidabinimas uni- 
irgi teikė šventišką 

Kai kuriose dainose

V. Petraška ir, vieton arm i j on 
išėjusio T. Yakščio, Johnny 
Blass. Armonika grojo Flo
rence Kazakevičiūtė, pianu 
akompanavo Anna Blass.

Paskiausiu programoj bu
vo choras Sietynas iš Newar- 
ko, vadovaujamas B. L. šali- 
naitės. Nežiūrint karo sąlygų 
— išėjusių kariuomenėn, karo 
darbų, važinėjimo nepatogu
mų, — choras pasirodė skait
lingai ir 
Chorisčių 
formiškai 
išvaizdą,
chorui akompanavo A. Žilins
kaitė, brooklyniečių choro mo
kytoja.

Chorai ir jų vedėjai koope
ruoja vieni kitiems.

Tolimi Svečiai
Stoka gazolinos visgi nepa

jėgė Laisvės pikniko palikti 
be tolimų svečių. Kur buvę, 
kur nebuvę Laisvės patriotai 
suranda būdą mus aplankyti 
ir tą aplankymą pataiko su
derinti su mūsų didžiosiomis 
šventėmis.

Iš Philadelphijos buvo vei
kėjas Rainys, A. Kundrotai, 
Trakimai, Lamsargienė su 
draugu ir tūli kiti. Iš Wilkes 
Barre dalyvavo drg. Surdokas 
ir Visockis.

Iš Frackvillės atvyko Juo
zas ir Aldona Grabauskai su 
dukryte ir Isabelle Zalonis.'

Iš Floridos grįždami namo 
užsuko piknikan minersvillie- 
čiai Gudeliauskai.

Tolimoji Kalifornija taipgi 
turėjo savo atstovę, dalyvavo 
ridgewood ietės Nečiunskienės 
svečiai: sesuo Cvirkienė su sū
num ir dukra iš Los Angeles.

Iš Hartfordo dalyvavo bu
vusieji brooklyniečiai J. ir O. 
Visockiai ir josios broliai Al
bertas ir Donaldas Januševi- 
čiai. Nedrįsdami rizikuoti pa
vėluoti sugrįžti į darbą dėl ga
zolinos stokos, 
traukiniu. Taipgi 
brooklyniečiai P. 
nauskai, dabar 
čiai. Iš Stamford

Ir Kliubiečiai Prisidėjo 
prie Pirkimo Ambulanso

Praeito penktadienio vaka
rą, liepos 3-Čią, įvyko Amer. 
Lietuvių Piliečių Kliubo pus
metinis susirinkimas. Nariai 
sumokėjo daug duoklių, nes 
nariai gavo kvitą, ant kurios 
pažymėta užsilikusi kliubui 
skola.

Svarbiausias šio susirinkimo 
atliktas darbas, tai šimtu dole
rių prisidėjimas prie nupirki
mo ambulanso Raudonajam 
Kryžiui, kurį manoma nupirks 
Brooklyn© lietuvių organizaci
jos.

Šiam tikslui draugijų bei or
ganizacijų atstovų konferenci
ja įvyks liepos 17-tą, kliubo 
name. Kliubiečius atstovaus: 
šabu n as, Vasiliauskas ir Ber
notą.

Ant rytojaus po Laisvės pik
niko Brooklyne, užėjo drg. P. 
Urbonas su žmona į Laisvę at
sisveikinti su laisviečiais ir dar 
paaukojo porą dolerių Laisvės 
popieros fondui. Be to, jiedu 
užkvietė atvykti pas juos į 
pikniką, kai ten bus, o kada 
jis įvyks, — bus paskelbta 
spaudoje.

Draugai Urbonai . gyvena 
Ashland, Pa. Ten turi savo rū
bų valytuvę, puikias mašinas, 
kurių pagalba išvalo siūtus ir 
kitokius kostiumus po kelis 
šimtus kasdieną. Jiedu atvyko 
autoniobiliumi, — gazolino, 
pasirodo, galėjo gauti užten
kamai. Išvykstant, Laisvės kai-

EPSį oi»i
AtOUf PAT OFF.

tons IshndCityUlCf.

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENIMUKO VERTE
Authorized Bottler: Pepsi-Cola New York Bottling Company

mynas, . turįs gazolino stotį, 
jiems dar pripylė penkis galio
nus gazolino, nors brooklynie- 
čiams ne visuomet taip lengvai 
pasitaiko gauti.

ir daugiau sve- 
juos visus sueisi

dalyvavo inžinie-

Vėliava
Praeitam susirinkime buvo 

aukota 810 kaimynystės karei
vių vėliavai, bet sekretorius ir 
gaspadorius sulaikė jų išmokė
jimą, manant, jog pats kliu- 
bas, su kitų organizacijų pa- 
gelba, pagamins vėliavą ir už
kabins ant kliubo, pažymint, . 
kiek viso Brooklyno lietuvių / 
išėjo armijom šiam sumany
mui pritarė ir direktoriai iri 
komitetas, bet susirinkimas di-j 
džiuma balsų atmetė. Atmetė 
tuomi, kad liepė pirmąjį tari
mą išpildyt, duot dešimtinę, 
kur pirmiaus buvo paskirta 
duot, ir didelės vėliavos dary
mo klausimą niekas iš naujo 
nekėlė.

Dėlei sulaikymo tos dešimti
nės kilo tokios karštos diskusi
jos, jog atsirado žmonių, kurie I 
neprisilaikė apriboto 1........
kalbėjimo taisyklių ir neklau-i 
sė pirmininko patvarkymų, pa-Į 
stabų.

Kiti sakė, kad darymas 
tokios vėliavos, kuri atžymėtų 
tik lietuvius, tai būtų šoviniz
mas ir kitokis “kvarabizmas.” 
Iš adatos padarė plūgui nora
gą • • •

Iš buvusio pikniko liko pel
no tik $22.89. Tai gerai, kad 
dar ne skylėje, kaip žmonės 
paprastai sako, nes toji tautų 
paroda piknikui dikčmi pa
kenkė. J. N.

My I

Maskvos telegrafo stotyje siuncia savo 
pasekėjui Hitleriui perspėjimą, kad jo laukia toks pat 
likimas, koki anais metais sutiko Napoleonas. Vaizdas 
iš judžio “This Is The Enemy,” dabar rodomo Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., New Yorke.

Andrew Shlakis, 66 m. am
žiaus, gyveno Blue Bird Inn, 
Lake Ronkonkoma, L. I., mirė 
liepos 5 d., ' Holbrook ligoni
nėj, Holbrook, L. I. Laidotu
vės įvyks liepos 7 d., 2 vai. 
dieną, Kalvarijos kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioje, 231 
Bedford Ave., Brooklyne. Pa
liko nuliūdime brolį Jurgį.

B®
jgį&y ?

L >

Slaugė Irma Twiss, 32 m., nu
teista 5 metus kalėti už davi
mą miego lašų 20 valandų am
žiaus kūdikiui, kad verksmu 
jai nervų negadintų. Kūdikis 
mirė.

Biznieriai, skelbkite savo bizni 
dienraštyje “Laisvėje”!

Jacob Feltz, 4 4 m. amžiaus, 
! 3812 Church Ave., Brooklyne, 
i mirė liepos 4 d., Kings Coun- 
ity ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
j liepos 8-tą, 2 vai. dieną. Kū
nas bus sudegintas Fresh Pond 

i Crematorijoj. Pašarvotas J. 
[Garšvos koplyčioje, 231 Bed- 
■ ford Ave., Brooklyne.

Paliko nuliūdime moterį 
Mary ii- du sūnus, William ir 
Jack.

Abiejų laidotuvių pareigo
mis rūpinasi graborius J.

L „J j VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
laiko TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

NOTARY 
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

f

4

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LA1SNIUOTAS 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.

Zakarauskiene Liga

Tol. STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

TII IT LEAVES WTIII'fi UM

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

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

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

Krautuvėj® yra 
didelis pasirin
kimas I a i kro- 
džiy. 1 a ikrodė- 
lių, deimantinių 
žiedų, auksinių 
ir s i d a trinių 
daiktų ir daik
telių, kokių tik 
jums reikalin
ga.

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

BOSITE

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

mnej
Liepos 4-tos rytą smarkiai 

susirgo Margaret Zakarauskie
nė. Ji nuvežta Lutheran ligo
ninėn, kur padaryta pavojin
ga operacija. Lankymo valan
dos nuo 2:30 po piet ir nuo 
7:30 iki 8 :30 vakaro, kas die
ną.

jie pribuvę 
lankėsi buvę
ir E. Bara- 

bridgeportie- 
matėsi Lau-

danskienė, Burbienė. Be abe
jo, iš tos kaimyniškos valstijos 
galėjo rastis 
čių, bet argi 
minioje.

Iš Camden
rius Gabrėnas su žmona ir sū
neliu.

Taipgi matėsi po gražią gru
pę svečių iš Elizabetho su 
smarkuoliu vajininku Stripei- 
ka priešakyje, iš Hillside, 
Newark©, Patersono, Cliffside, 
Jersey City ir kitų artimosios 
New Jersey kolonijų, o taip 
pat ir Long Islando. Lengva ar 
sunku pasiekti Brooklyną, ta
čiau desėtkai lietuvių liaudies 
dienraščio draugų aprokavo, 
kad Laisvės reikalai tai ir 
jų reikalai, o ne vien 
brooklyniečių, tad nugalėjo 
sunkumus ir atvyko kartu su 
mumis pasilinksminti dienraš
čio naudai ir pasimatyti su 
daugeliu senų draugų ir pažįs
tamų, kuriuos visuomet gali
ma susieiti Laisvės metinėse 
iškilmėse.

Dienraščio Laisvės štabas ir 
direktoriai dėkingi visiems to
limiems svečiams ir vietiniams 
už talką padaryti šį pirmą ka
ro laiku pikniką sėkmingu, 
kaip ir buvusiuosius prieškari
niais laikais.

Pritaiko

Laisves Rep.

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y701 GRAND ST.,

DŽIULERIAI yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

per savaitę 
8 valandas. 
21 m., įvai-

Precijion move-
. . . $33.75

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

C. BROOKLYN, N. Y.
LDS 46 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, liepos 8 d., 7:30 v. v. 
Liet. Neprigulmingo Kliubo Name, 
269 Front St. Visi nariai būkite
laiku. (157-158)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja po 5 ir 6 kamba

riai, dideli ir šviesūs. Del daugiau 
informacijų, prašome kreipti pas 
Joe Kurnėtą, 842 Glenmore Avė., 
Brooklyn, N. Y. (156-159)

REIKALAVIMAI
Pajieškau darbininko dirbti prie 

Restauranto valymo. Prašome kreip
tis pas A. Barzda, 417 Lorimer St,, 
Brooklyn, N. Y. (157-162)

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

MERCEDES ... 14 kt. 
solid yellow gold case, 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

Miesto ligoninės atsišaukė 
liuosnorių, kurie 
galėtų išdirbti po 
Ims ne jaunesnius 
rioms pareigoms.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

LLD 1 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, liepos 9-tą, 7:30 v. v., 
Laisvės svetainėj, 419 Lorimer St., 
Brooklyne. Susirinkimas bus labai 
svarbus, todėl visi nariai dalyvauki
te. Atsiveskite naujų narių įrašyti 
i apšvietos organizaciją. Katrie dar 
nėsite mokėję duokles, dabar lai
kas užsimokėti, taipgi katrie dar 
nesate gavę knygos “Tarybų Galy
bė,” atsilmkite. — 1 Kp. Org.

(147-159)

Antru meno programoj iš
stojo greatneckiečių choras 
Pirmyn, vadovaujamas Geo. 
Kazakevičiaus, su daina Ame
rika ir keliomis kitomis, pa
skiausioj padedant žymiam ki
tataučiui solistui Carl Cucolin- 
ni, lietuviškai.

Choro pasirodymas tautiš
kuose kostiumuose ir simboliš
kame V susiformavime, su vė
liavomis atžymėjimui kiekvie
no išleisto Jungtinių Valstijų 
tarnybon nario, iš karto už
valdė publiką! ir išlaikė atydoj 
per visą ilgoką dainų ir lietu
vių ir rusų liaudies šokių prog
ramą. Grupės šokiai ir ypatin
gai miklios šokėjos Anna Hur- 
lena, solistės, taipgi duete su 
Aldona Smaidjas iššaukė ne
mažą audrelę aplodismentų. 
Kiti šokikų grupėj yra: Lena 
Hurlena, F. Smaidjas, B. ir R. 
Vizdunas, O Lukauskas, M. 
Filą, T. Navikas, Z. Bechis,

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

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

VERI-THIN RYTHM . . . 
Yellow gold filled case, 
17-i‘ewel 
men! .

VERI-THIN AIRWAY . . Pini 

or yellow gold filled caie with PATENKINTI

Guildite beck, 15 jeweli. $29.75
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