
Gaunamos iš Rytų Fronto 
žinios nėra geros. Sukoncen
travę 90 nuoš. visų savo kari
nių jėgų, vokiečiai prasiveržė 
Voronežo sektoriuje. Nereikia 
nei aiškinti, kad tas sudaro 
rimto pavojaus Sovietų Sąjun
gai.

Bet dėl to į paniką pulti ne
reikia. Prezidentas Roosevel- 
tas kadaise pasakė, kad Ame
rikos žmonės privalo imti iš 
karo žinias šaltai. Vieną die
ną jos gali būti labai prastos, 
o kitą — geros, tačiau mūsų 
nuotaika visuomet turi būti to
kia pati; mes turime būti įsi
tikinę, kad mes karą • laimėsi
me, kad paskutinis šūvis teks 
iššauti mums, t. y., Jungtinėms 
Tautoms.

Svarbiausias ir didžiausias 
uždavinys mums šiandien turi 
būti šis: reikalauti, kad Jung
tinės Tautos juo greičiau ati
darytų antrąjį frontą Europo- 

i je. Viską turime daryti, kad
nutraukti vokiečių karinių jė
gų iš Rytų Fronto.

< /
Jau antras mėnuo, kai Mo

lotovas lankėsi Washingtone, 
kur buvo nutarta antrąjį fron
tą atidaryti. Dienos trumpėja, 
vasara jau įpusėja, bet antro
jo fronto vis nėra! šis daly
kas, todėl, turi būti nuolat ir 
nuolat keliamas aikštėn. Juo 
privalo rūpintis kiekvienas 
žmogus, kuriam rūpi karą lai
mėti, kuriam rūpi matyti hit-

; lerizmą sunaikintą.

“Laisvės” piknike (Maynar- 
de) teko kalbėtis su daugeliu 
draugų ir draugių. Jie pasiten
kinę mūsų dienraščiu ir dirba 
jam, kiek galėdami.

i t Štai, Ignas Lazauskas, iš 
Hudsono, jau rūpinasi busi
muoju “Laisvės” bazaru. Jis 
pagamino gražią pastatomąją 
peleninę ir perdavė mūsų ba- 
zarui. Tai jo rankų darbas — 
gražus darbas. Ir tas parodo, 
kaip mūsų dienraščio patrio
tai rūpinasi, kad jis gyvuotų ir 
bujotų.

O laisvietis Juozas V. Vaš- 
kis, iš Quincy, Mass., negalėjo' 
dalyvauti piknike, nes dirbo, 
— stato laivus. Todėl per sa
vo brolį, K. J. Vaškį, pridavė 
pora dolerių ir sekama laiš
kutį:

“Mes labai apgailestaujame, 
kad negalime dalyvauti šitame 
‘Laisvės’ piknike. Dirbame 
prie statymo laivų, katrie 
mums labai reikalingi pribai- 
gimui tų pasaulinių razbainin- 
kų, plėšikų nacių. Prisidedu 
prie ‘Laisvės’ pikniko, paau
kodamas dienraščiui du dole
rius.”

Daugelis draugų, kurie ne
galėjo būti mūsų piknikuose, 
turėtų pasekti šį pavyzdį.

Iš Maynardo parvežiau 
“Laisvei” (prenumeratomis ir 
aukomis) arti pusantro šimto 
dolerių.

Andai X). M. šolomskas iš 
Waterburyje įvykusio pikniko 
parvežė pluoštą dolerių už 
prenumeratas.

Man draugai sakė, kad 
maynardiŠkis piknikas duos 
“Laisvei” gražios paramos.

Aną dieną vienas mūsų ge
ras draugas, kuris nenori savo 
vardą skelbti spaudoje, įteikė 
šitų žodžių rašytojui tris šim
tus dolerių ($300.00) ir pasa
kė :

— Paskirstyk juos toms į- 
staigoms, kurioms parama yra 
reikalingiausia.

Šimtą dolerių perdaviau 
Apsvietos Fondui, veikiančiam 
prie Literatūros Draugijos, šis 
fondas finansuoja brošiūrų lei- 

& *) dimą ir bendrai apšvietą plati
na lietuviuose.

$50.00 perdaviau “Laisvės” 
Popieros Fondui.

KRISLAI
Neshiagios Žinios.
Antrasis Frontas Turi Būti

Atidarytas Tuojau.
“Laisvės” Rėmėjai.
Draugas, Paaukojęs Tris

Šimtus Dolerių!
Rašo R. MIZARA
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Prasideda Karo Teis
mas prieš Submarinais

Įgabentus Nacius
Washington, liep. 8. — 

Šiandien prasidėjo karo 
teismas prieš aštuonis vo
kiečius sabotažninkus, ku
riuos nacių submarinai įga
beno Amerikon. Juos slap
tai teis aštuoni prez. Roo- 
sevelto paskirti generolai.

Tie sabotažninkai atsive
žė bombų ir smarkiausių 
TNT sproginių ardyt Ame
rikoje karinius fabrikus, 
geležinkelių stotis, tiltus ir 
kitus svarbius karui įren
gimus.

Valdžios agentai rado 
pas juos ir virš 160 tūks
tančių dolerių, kuriuos jie 
gavo iš Vokietijos — papir- 
kinėt tam tikrus asmenis 
Jungtinėse Valstijose.

Jei karo teismas pripa
žins juos kaltais, tai jie ga
lės būt net sušaudyti.

Vienas iš teisiamųjų, G. 
J. Dasch, natūralizuotas 
Amerikos pilietis, sakoma, 
liudijęs prieš kitus savo 
sėbrus. Užtai gal jis būsiąs 
lengviau baudžiamas.

Raoseveltas Paims Vi
sus Auto. Tajerius,

Jei Reikės Karui
Washington. — Prezi

dentas Rooseveltas pasi
kalbėjime su laikraštinin
kais pareiškė, kad jeigu to 
reikės karui laimėti, tai jis 
paims visus tajerius (pa
dangas) kiekvieno automo
bilio ir troko Amerikoje. 
Sakė, kad jis stengiasi iš
gelbėt Jungtines Valstijas, 
o ne gumą (robą) ar gazo
liną. Prezidentas tvirtino, 
kad šios šalies žmonės yra 
pasiryžę visu kuom pasiau- 
kot, kad tik karą laimėtų.

GUMOS KLAUSIMAS 
DAR NEIŠSPRĘSTAS 
Jau beveik ištisas mėnuo, 

kai yra renkama sena, at
liekama guma, o surinkta 
visoje šalyje tiktai 334,293 
tonai. Tūli “žinovai” gi sa
kė, kad būsią surinkta 700,- 
000 iki miliono tonų gumos 
laužų.

Kongreso komisijos ir 
valdžios įstaigos vis tyrinė
ja, kokiais būdais parūpint 
gumos kariniams Amerikos 
reikalams, ir tas klausimas 
dar nėra išspręstas, kaip 
pripažino prezidentas.

Prez. Rcioseveltas Rems Tik 
Karingus Kandidatus

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sakė, kad 
jis rems tik tokius libera
lius kandidatus N. Y. vals
tijos rinkimuose, kurie šim
taprocentiniai stojo už ka
rinę jo politiką pirm japo
nų užpuolimo ant Perlų 
Uosto.

$50.00 perduosiu “Vilniai.” 
šimtinė dar liko; ji bus pa

skirta kitiems reikalams.
O aukojusiąjam draugui rei

kia tarti nuoširdžiausia padė
ka!

ERSATZO (DIRBTINIS) 
HUMORAS IR ERSATZO 
GYVENIMAS LIETUVOJ

Rašo PETRAS CVIRKA
(Per Inter-Continent Žinių Agentūrą)

Maskva, liep. 6
Vokiečiai užimtoje Lietuvoje iškėlė humorą į dar ne

girdėtas aukštybes. Tik pamąstykite. Vokiečių kon
troliuojamas Kauno radijas įsakė gyventojam džiaugs
mingai ir iškilmingai minėt birželio dvidešimt antrą
ją, kaip “metinę išlaisvinimo sukaktį.”

Letuviai buvo labai nustebinti. Hitlerininkų sude
ginti miestai ir kaimai dar tebesmilksta; dar tebėra 
šilti kūnai tūkstančių ir dešimčių tūkstančių žmonių, 
kuriuos vokiečiai okupantai nužudė bei užkankino; 
traukiniai pilni prigrūsti lietuvių jaunuolių, veža juos 
į karo frontą ar į verstinus darbus. Kuom gi čia 
džiaugtis?

TRYS “DŽIAUGSMAI”
Kauno radijas greitai suteikė atsakymą ir pašalino 

visas abejones. Jis pareiškė: “Labai trūksta bulvių. 
Niekas nedrįskite šert bulvėmis savo gyvulius.”

Tai pirmo numerio džiaugsmas: Nėra bulvių, nekal
bant jau apie duoną.

“Lietuvos kaimiečiai per gerai ir per turtingai gyve
na. Turi būti sumažintas jiems maisto kiekis, kad iš
maitintume miestus (kitais žodžiais, vokiečius okupan
tus ir jų slaptosios policijos agentus).

Tai antro numerio džiaugsmas: Šėpos ir aruodai bus 
gryniau ištuštinti, negu bet kada.

“Trys milionai vokiečių bus apgyvendinti Lietuvoje 
ir kitose ‘Ostlando provincijose’.”

Tai trečio numerio džiaugsmas: Lietuviai turės ap
leist savo žemę ir surast sau namus, kur tik galės.

Tai gilus ir “džiaugsmingas” humoras! Ypač tryška 
juokas, kada hitlerininkai šneka, kad kaimiečiai pui
kiai maitinasi. Taip, Lietuvos kaimiečiai prisivalgę, 
iki kaklo prisivalgę, ne tik duonos ir lašinių, bet oku
pantų bizūnų ir kulkų. Dabar gi turės būt iš jų iš
plėštas paskutinis kąsnis duonos ir mėsos, ir jie turės 
misti pjaulais (pielavinomis) ir drožlėmis.

Mes gana gerai žinome iš pirmosios okupacijos, ką 
reiškia vokiečių viešpatavimas užkariautuose kraštuo
se. Visų pirma jie atima iš žmonių sviestą ir “špekį;” 
tada jie eina prie grūdų ir bulvių; paskui jie per prie
vartą ima avalus, drabužius, namų indus, durų klem- 
kas ir net lupa auksą iš burnos nuo užtaisytų dantų. 
Jie nėra lepūs ir, perdaug nesididžiuodami, galų gale, 
ima visus vyšnių kauliukus ir net nupjaustė sagas nuo 
žmonių drabužių. Vokiečiai gali sunaudot viską. O už 
paimamus daiktus jie atsiteisia greitai ir tikrai: arba 
bevertėmis okupacinėmis markėmis arba švinu iš vo
kiečių šautuvų ir kulkasvaidžių.

Goebbelso radijas užimtame Kaune mokina žmones 
“taupumo,” kaip apsieiti be duonos ar mėsos. Jis stip
riai pataria valgyt bulvių žieves. Bet jis nepaaiškina, 
kur gaut tų žievių, kai vokiečiai išsivežė visas lietuviu 
bulves.

Galų gale, ir nedaugelis dar esamų, bet griežtai su
registruotų kiaulių, matyt, turės būt šeriamos jau ne 
bulvių žievėmis, bet grynąja Goebbelso propaganda. 
Beje, aš visai neabejoju, jog ta propaganda bus gar
desnė kiaulėms, negu žmonėms.

Po fašistų kulnim pats gyvenimas virto tik liūdnu 
ersatzu. Vokiečių karo mašina, skaudžiai apdaužyta 
ir aplamdyta Raudonosios Armijos, ryja viską, kas dar 
likę pačiame “Trečiajame Reiche” (Vokietijoj) ir už
imtuose kraštuose. Bet jau paskutiniai likučiai sunau
dojami, ir jokie ersatzai neišgelbės Hitlerio armijos. 
Net jeigu Berlynas pagamintų dirbtinius-ersatzinius 
karius iš senų kaulų ir uždėtų jiems medines galvas, 
vis tiek užteks tikslių kulkų numušt ir toms galvoms.

Vokiečiai Dar Pasitrau
kė Atgal Egipte

Caro, Egiptas. — Nusilp
nėjo mūšiai tarp anglų ir 
vokiečių EI Alamein srity
je, Egipte.

Į pietus nuo to miesto fa
šistai pasitraukė dar kiek 
atgal linkui vakarų. Anglų 
orlaiviai sėkmingai bom
bardavo vokiečių žibalo san
dėlius ir kitus punktus To- 
bruke.

Naciai Prarado Šimtus 
Tanky ir Kanuofy

Maskva. — Savo pasimo- 
jime prieš Voronežą vokie
čiai jau prarado kelis šim
tus tankų ir daugiau kaip 
100 didžiųjų kanuolių.

Washington. — Fašistų 
submarinai nuskandino vie
ną mažą prekinį Holandi- 
jos laivą ties Pietų Ameri
ka.

įkaitinti 29 Naciy Bundo! 
Vadai, Sąmokslininkai į 

Prieš Ameriką
New York. — Federalės 

valdžios agentai padarė 
ablavą prieš vadus Vokie
čių - Amerikiečių Bundo 
(sąryšio) visose Jungtinėse 
Valstijose; suėmė ir įkaiti
no 28-nis Bundo ir jo sky
rių viršininkus. Bundo ad
vokatas Wilbur V. Keegan 
dar nesuimtas, bet ir jis 
įkaitintas.

Jie bus teisiami už tai, 
kad vedė sąmokslą, kurs
tydami jaunus vyrus iš- 
sisukinėt nuo ėjimo į Ame
rikos armiją pagal drafto 
įstatymą ir, registruojan
tis kaipo nepiliečiams, slėpt 
savo ryšius su nacių Bun
du.

ATIMT HITLERININ
KAMS PILIETYBĘ

Jungtinių Valstijų pro
kuroras N. Y. srityje, M. 
F. Correa pranešė, kad val
džia pradėjo bylas prieš 25 
kitus nacių pritarėjus, rei
kalaudama atimt iš jų ame
rikinę pilietybę.

Nacių Bundas oficialiai 
buvo uždarytas nuo pernai 
gruodžio 7 d., kada japonai 
užpuolė Perlų Uostą. Bet 
po to amerikiniai naciai 
veikė slaptai per savo spor
to organizacijas, chorus ir 
kitas fašistines draugijas.

BAUSMĖ
Kurie hitlerininkai bus 

atrasti kaltais kaipo są
mokslininkai prieš kariuo
menėn ėmimo įstatymą, tai 
galės būt nubausti iki pen
kių metų kalėjimo ir $5,000 
piniginės baudos.

Naciai Sakosi Suėmę 
Daug Amerikiečiu nuo 

Nuskandintą Laivą
Berlin. — Hitlerininkai 

skelbia, kad jie išgelbėję ir 
nelaisvėn paėmę didelį skai
čių amerikiečių jūrininkų, 
nusileidusių bei sukritusių 
vandenin, po to, kai vokie
čių submarinai ir orlaiviai 
praeitą savaitę, esą, nu
skandinę vieną didelį Ame
rikos šarvuotlaivį ir 28-nis 
prekinius talkininkų laivus 
jūroje tarp šiaurinės Nor
vegijos ir Špicbergeno sa
los. Tie laivai gabenę So
vietams karo pabūklus ir 
kitus reikmenis.

Pasak nacių, tai keturi iš 
tų laivų buvę prikrauti 
tankų, vienas — orlaivių, 
kiti pilni šarvuotų automo
bilių, dar kiti prilioduoti 
ginklų, amunicijos ir įvai
rių reikmenų.

Hitlerin inkų spauda 
džiaugiasi, kad tuom žygiu, 
girdi, buvę nuskandinta 
bent 250,000 tonų karinių 
įrengimų.

(Niekas kitas nepatvirti
na šio nacių pranešimo. Nei 
Anglija, nei Amerika, nei 
Sovietų Sąjunga kol kas 
dar visai neatsiliepė: į tą 
vokiečių pasigarsinimą.)

Ankara, Turkija, liep. 8. 
— Mirė Turkijos premjeras 
Refik Saydam. į

SOVIETAI ATREMIA IR 
APSTABDO VOKIEČIUS 

TIES VORONEŽU
Maskva, liep. 8. — Sovie

tų tankai ir raudonarmie
čiai atmušė naujas vokie
čių atakas į vakarus nuo 
Voronežo, kaip rašo “Rau
donoji žvaigždė,” sovieti
nės armijos laikraštis. So
vietų kariuomenė apstabdė 
nacių briovimąsi pirmyn iš 
vakarų pusės prieš Vorone
žą.

Raudonarmiečiai k i e t ai 
laikosi naujose Voronežo 
gynimo linijose.

Sovietų Žinių Biuras vi

Sovietai Atakuoja Vo
kiečius ties Voronežu 

ir Kitur
Maskva, liep. 8. — Vieno

je dalyje Dono upės fron
to, rytinėje Ukrainoje, So
vietai atmetė vokiečius at
gal iki senųjų jų pozicijų.

Kitame sektoriuje rau
donarmiečiai taipgi atmušė 
nacius atgal. .

Sovietai pradėjo kontr- 
atakuot vokiečius iš šiaurių 
nuo Kursko ir Charkovo 
srityje.

Sovietiniai tankai, artile
rija ir šturmovikai orlaiviai 
atakuoja vokiečius, mėgi
nančius daugmeniškai pra- 
simušt iš vakarinio Dono 
upės šono į rytinį.

Raudonarmiečiai sunaiki
no 40 vokiečių tankų ir 10 
trokų, pilnų kariuomenės, 
kurie buvo persigrūmę per 
tą upę.

Sovietai pradėjo kontr- 
atakuot nacius į vakarus 
nuo Voronežo. Sovietų ko
manda nepripažįsta, kad 
vokiečiai užėmę Voronežą, 
kaip kad jie užvakar pasi
garsino.

Ties Iziumu - Kupiansku 
Sovietai nutrenkė hitleri
ninkus atgal per Krasną 
upę.

Kontr-atakuodami vokie
čius ties Rževu, i vakarų 
šiaurius nuo Maskvos, rau
donarmiečiai atgriebė nuo 
priešų tris kaimus ir sunai
kino 4,300 nacių.

Berlin, liep. 8. — Vokie
čiai pripažįsta, kad jie tik
tai ginasi nuo Sovietų Orio
lo srityje.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New York, liep. 8. —Pra

nešama, kad federalis teis
mas šauks tardyman 1,000 
vokiečių bundistų Didžiaja
me New Yorke.

Cairo, liep. 8. — Anglai 
vietomis atmetė vokiečius 
jau 30 mylių į vakarus nuo 
EI Alamein, Egipte.

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad jų submarinai, girdi 
nuskandinę dar keturis iš 
tų talkininkų laivų, kurie 
gabeno karo reikmenis So
vietams.

sai nieko nesakė apie vo
kiečių pasiskelbimą, kad 
jie, girdi, jau užėmę Voro
nežą, centrą geležinkelio, 
einančio iš Maskvos į Ros
tovą.

Vienoje fronto dalyje ties 
Staryi Oskol, į pietų vaka
rus nuo Voronežo, sovieti
nės jėgos nušlavė 3,000 vo
kiečių ir sunaikino 35 jų 
tankus. Kituose dviejuose 
punktuose arti Staryi Os
kol raudonarmiečiai buvo 

' priversti pasitraukti kiek 
i atgal.

Argentina Pripažįsta 
Nacią Blokadą prieš 

Jungtines Valstijas
Buenos Aires, Argentina. 

—Argentinos laivyno mi
nisterija įsakė visiems pre
kiniams Argentinos lai
vams veigti Jungti nių 
Valstijų rytinių prieplaukų. 
Šiuomi Argentinos valdžia 
prisitaiko prie vokiečių pa
skelbtos blokados prieš ry
tines Jungtinių Valstijų pa
krantes. ,

Argentina vis. dar palai
ko diplomatijos ryšius su 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja.

Vienas aukštas Argenti
nos politikas sakė, jog Vo
kietija leido Argentinos lai
vams plaukt per vokiečių 
blokados ruožtą, bet, girdi, 
Argentina nenori priimt to
kios “specialės teisės,” nes 
galėtų kas pamanyti, jog 
Argentina veikia pagal ko
kį sąmokslą su Vokietija; 
todėl, esą, Argentinos val
džia ir uždraudžia savo lai
vams plaukt į rytinius 
Jungtinių Valstijų uostus, 
per nacių blokadą.

Fašistų submarinai iki 
šiol torpedavo du Argenti
nos prekinius laivus ameri
kiniame vandenyno ruožte.

Vokiečiai Giriasi, kad 
Apsupę Daug Rusą

Berlin, liep. 8. — Naciai 
skelbia, kad jie, girdi, at- 
mušę Sovietų kontr-atakas 
į šiaurių vakarus nuo Voro
nežo ir, esą, daug rusų ten 
apsupę ir suėmę.

Hitlerininkai taip pat sa
kosi apsupę daug sovietinės 
kariuomenės ties Rževu, į 
vakarų šiaurius nuo Mask
vos.

Anot vokiečių, tai rusai 
vėl kontr-atakavo juos Orio
lo srityje, į šiaurių vaka
rus nuo Kursko, bet, girdi, 
naciai atmušę ir tą Sovie
tų kontr-ataką.

Mjaskva. — Sovietai pri
pažino, kad vokiečiai kai 
kur perėjo per vieną svar
bią upę. — Spėjama, kad | 
tai Dono upė, praplaukian
ti už desėtko mylių į vaka
rus nuo Voronežo.

U.
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Duokite Seną Gumą
.Eina rinkimas seno gurno ir tas bus 

tęsiama per visą karo laikotarpį. Jung
tinės Valstijos savo gurno labai mažai 
pasigamina; jis buvo atvežamas iš Ma- 
lajaus pussalio ir kitų Tolimųjų Rytų 
kraštų, kuriuos dabar Japonija laiko už
ėmusi.

Amerikai reikia gurno daugiau, kaip 
bent kuriai kitai šaliai. Amerikoj yra 
dešimtys milijonų automobilių, trokų, 
busų, o jie atlieka ne vien “pasivažinėji
mo” pareigas, bet transportacijos ir su
sisiekimo pareigas, kurių neatlieka ki
tos priemonės. Amerikoj taip susitvarkė 
transportacija, kad automobiliai dauge- 
lyj vietų yra vienatinė priemonė susi
siekimui, — pasiekimui karo gamybos 
fabrikų ir kitų įstaigų.

Senas gumas yra naudingas. 'Seną gu
mą perdirba su pagalba mašinų ir jį, su 
mažu gero, naujo gurno priemaišų gali 
naudoti, kur tik reikia.

Kur gi eina gumas? Gumas reikalin
gas ne vien automobilių ratvalkiams, 
bet jis būtinai reikalingas karo indus
trijai. Kiekvienas karo lėktuvas reika
lauja gurno, kiekvienas tankas, sunkve
žimis, karo laivas ir kitokis sudėtingas 
ginklas reikalauja gurno.

Štai keli pavyzdžiai: 25,000 tonų įtal
pos karo laivas reikalauja net 150,000 
svarų gumo. O karo laivų yra dar di
desnių, kurie dar daugiau reikalauja gu
mo.

Vidutinis tankas, kuris yra iki 25 tonų 
sunkumo, reikalauja 1,750 svarų gumo 
įvairioms jo dalims, jų tarpe vikšrams. 
Vienas didelis karo lėktuvas reikalauja 
1,246 svarų gumo. 100 priešdujinių ma- 
skų reikalauja 181 svaro gumo. Ir taip 
panašiai.

Visada turėkite šiuos dalykus mintyj 
ir kiekvieną guminį dalyką, kurį jūs tik 
nenaudojate, arba be kurio galite ap
sieiti, atiduokite į vietas, kur renka
mas senas gumas — gazolino stotys ir 
kitur. Guminiai krepšiai, seni kaliošai, 
“tajeriai,” tūbos, dūdos ir kitkas turi 
būti atiduota į seno gumo renkamas 
vietas, kas pagelbės karo išlaimėjimui 
prieš barbariškus fašistus.

Sovietai Šaukiasi Pagelbos
Antri metai kai Sovietų Sąjunga veda 

didvyrišką karą prieš Hitlerio, Musso- 
linio, Finliandijos, Vengrijos, Rumunijos 
ir kitų kraštų sužvėrėjusias fašistų jė
gas. Viena Sovietų Sąjunga turi laikytis 
prieš visos Europos karo industriją, 
prieš skaitlingas budelių jėgas, apgink
luotas ir turinčias daugiau tankų ir lėk
tuvų.

Kada Raudonoji Armija veda mirtinas 
kovas prie Voronežo, prie Rostovo, Smo
lensko, Leningrado, tai tuo pat kartu 
Jungtinės Valstijos tik mobilizuojasi. 
Raudonosios Armijos didvyriškos kovos 
leido mūsų kraštui ir Anglijai prisiren
gti.

Anglija skelbia, kad ji turi apie 4,-

000,000 gerai išlavintos ir Amerikos gin
klais apginkluotos armijos. Libijos fron
tas, tai^nėra jokis antras frontas, tai 
tik šalutinė karo kampanija, kur anglai 
turi tik apie 100,000 armijos. Dabar, ka
da Hitlerio visos jėgos yra kovoj prieš 
Sovietų Sąjungą, Anglija gali ir priva
lo atidaryti antrą frontą su Amerikos 
pagelba.

Jeigu Anglija nieko nedarys, jeigu jos 
milioninės armijos sėdės ant salos, kada 
Raud. Armija krauju apsipylusi kauna
si prieš skaitlingesnes mūsų visų bendro 
priešo jėgas, tai Anglija neatliks savo 
pareigi], kurias turi atlikti pagal susi
tarimą su Sovietų Sąjunga. Jeigu Angli
ja dabar neatidarys antro fronto, tai 
kaip lordas Beaverbrookas sakė, jos ge
rai paruošta ir mūšių trokštanti armija 
bus sulaikyta nuo žygių, reikalingų pa
čios Anglijos karo laimėjimui. Jeigu An
glija, su pagelba Amerikos, neatidarys 
antro fronto, kada Hitlerio jėgos su
trauktos prieš Raudonąją armiją, tai ji 
padės Hitleriui pravesti jo politiką — 
padalink ir kiekvieną skyrium sumušk!

Ir jeigu Hitleriui- ir jo talkininkams 
pavyks laimėti, nuvaryti toli Raudoną
ją Armiją, užimti svarbius miestus, tai 
karas bus apsunkintas, ant daugelio 
mėnesių, gal ir metų, prailgintas, o tas 
daug daugiau reikalaus iš Jungtinių 
Tautų žmonių turto ir aukų! Mr. B. Ro
bertson, Jr., prisiuntė iš Maskvos tele
gramą, kurioj jis sako, kad Sovietų Są
junga prašo pagelbos iš Anglijos ir A- 
merikos — atidaryti antrąjį frontą.

Sovietą Mokslininkai Ir Karas
Pirmadienį “N. Y. Times” davė ilgą 

straipsnį apie Sovietų Sąjungos moksli
ninkus, kurie visomis jėgomis padeda 
vesti karą prieš barbarišką fašizmą.

Dienraštis atžymi, kad Sovietų Sąjun
goj yra dešimtys tūkstančių aukštų mok
slininkų arba kelis kartus daugiau, kaip 
Jungtinėse Valstijose. Jis sako, kad 
Jungtinės Valstijos turi 7,500 tokių mok
slininkų, o Sovietų Sąjunga net dešimtis 
tūkstančiu! t

Sovietų mokslininkai atliko stebuklus, 
kaip rašo dienraštis, ir apgailestauja, 
kad demokratinio pasaulio mokslininkai 
permažai turėjo susirišimo su Sovietų 
Sąjungos mokslininkais. Profesor. Ber
nai rašo, kad jau yra pasiekta tokio pro
greso, kad Sovietų Sąjungoj buvo pla
nuojama nekasti anglies iš žemės, bet 
po žeme jį paversti į energiją ir tik ry- 
nomis naudoti jo energiją, kas būtų 
daug lengviau padaryti negu anglį iš
imti iš po žemės. To paties buvo siekia
mas! padaryti ir plieno industrijoj ir 
daugelio kitų iškasamų dalykų srityj.

Profesorius Rose., sako, kad Sovietų 
Sąjunga jau dabar yra galingiausia ša
lis pasaulyj moksliškai (synthetic) gu
mo pasigaminime, kurio pati pasigamina 
iš tam tikrų dviejų augmenų 80% jai 
reikalingo gumo.

Dr. N. F. M. Henry sako, kad Sovietų 
Sąjungos geologų mokslininkų skaičius 
yra didžiausias pasaulyj, kad vien cen- 
traliniame geologijos institute veikia 
500 aukštų mokslininkų ir 10,000 kituose.

Dr. M. Ruhemann mano, kad Sovietų 
Sąjunga yra galingiausia šalis chemi
kalų ir chemikališkų dujų gaminime. Jis 
mano, kad tik dėlto Hitleris susilaiko 
nuo nuodingų dujų plataus naudojimo 
prieš Sovietus.

Dr. J. B. S. Haldane sako, kad Sovie
tų Sąjungoj medicinoj tiek daug pada
ryta progreso, kad ne vien iš užmuštų 
karių ir žmonių paimamas jų kraujas 
kitų gydymui, bet net kitos kūno dalys, 
kaip tai akys, ausys ir t.t. prigydomos 
sužeistiems.

Taigi, Sovietų Sąjungos mokslininkai 
viską daro, kad tik karas prieš fašistus 
būtų laimėtas ir jie šaukiasi į pasaulio 
mokslininkus pagelbos.

IŠ S.L.A. SEIMO
PENKTOJI IR ŠEŠTOJI SESIJOS

Bagočiui nepasisekė pakeisti dienotvarkj; Gugis negalėjo at
sakyti klausinio apie Worcesterio byloj laimėtus $2,000; 
Grigaitis pasakė kad SLA pinigai buvo užšaldyti; Žebrys 

protestavo prieš nacišką propagandą “Tėvynėje.”

Rašo Mūsų Korespondentas

Trečiadienio ryte atsidarė 
SLA seimo penktoji sesija ir 
po vardošaukio mandatų ko
misija pranešė, kad atvažiavo 
dar šeši delegatai — visi jie 
buvo tautininkų pažiūrų. Da
bar seime dalyvauja 147 dele
gatai.

Iki šiol bagočiniai, arba, ge
riau sakant, grigaitiniai lyde
riai buvo labai susirūpinę — 
daug jų išrinktųjų delegatų 
neatvažiavo seiman, o tauti
ninkų, nors suvėluoti, vis po 
kelis atvažiuoja, taip, kad Gri
gaitis sugalvojo naują skymą 
— iki galo seimo gali tiek 
daug priešų privažiuoti; kad 
gali neužtvirtinti visos grigai- 
tinės valdybos. Todėl Bagočius 
staiga ir neatsižvelgiant į die
notvarkę praneša, kad dabar 
bus naujos valdybos užtvirtini
mas. Nepaisant visokių protes
tų, paskiria Birštoną, kad jis 
vestų susirinkimą ir rodos, kad 
jau pravarys dienotvarkio pa
keitimą, visiškai be jokio bal
savimo, be jokio nutarimo. 
Aišku, tikslas buvo, kad jie 
tai norėjo padaryti, pakol dau
giau opozicinių delegatų ne
pribuvo.

Birštonas betgi nėra tokis 
gabus steamrollerio vairuoto
jas, ir po biskio diskusijų, pri
ima įnešimą grįžti prie dieno
tvarkio, taip, kaip darbų kny
goje jis yra pažymėtas. Dide
lė didžiuma delegatų stoja, 
kad laikytis dienotvarkio ir 
nelaužyti konstitucijos. Tada 
Birštonas apleidžia pirmininko 
vietą, ir Bagočius nosį nulei
dęs grįžta, pralaimėjęs pirmą
jį bandymą “triksus” lošti. 
Grigaitis taip pat, šiandien 
baltu siūtu apsirengęs, labai 
neramus, susiraukęs, nusiminęs 
sėdi.

Sugrįžus prie dienotvarkio, 
iždininkas Gugis išduoda savo 
raportą.

Vienas opozicijos delegatas 
stato jam klausimą. Sako: 
Mes esame girdėję visokių 
gandų apie du tūkstančius do
lerių, kurie buvo laimėti Wor
cesterio 57 kuopos bylos rei
kale. Yra gandų, kad tie pi
nigai randasi pas Bagočių, ir 
kad jie niekad nepasiekė SLA 
iždo. Tegul iždininkas pasako, 
ar tie pinigai buvo padėti iž- 
dan ar ne?

Gugis susinervavo ir sako, 
kad jis yra padėjęs visuos pini
gus, kurie buvo jam priduoti, 
į banką. Jis dabar neturi kny
gų su savimi, todėl negali atsi
minti, ar tie $2,000 buvo pa
dėti ar ne, bot jeigu jie buvo 
jam pasiųsti, tai jis šiur buvo 
padėjęs juos bankan.

Iš diskusijų ir viso ko atro
do, kad tie pinigai visai nepa
siekė iždo ir advokatas Olis 
pravarė tarimą, kad tas klau
simas ir labai miglotas ir ne
aiškus atsakymas būtų' užpro
tokoluota.

Sekė kiti raportai.
Ant redaktoriaus raporto 

nebuvo leista diskusijų. Jis bu
vo didžiumos priimtas,kaip pa
duotas darbų knygoje. Kontro
lės komisijos raportą išdavė 
kunigas Valatka. Kilo protes
tų, kad kunigas Valatka daly
vauja. visuose P. T. posėdžiuo
se, sudarant labai daug išlai
dų — Valatka, sako vienas 
delegatas, gauna daugiau pi
nigų, negu iždo globėjai iš Su
sivienijimo. Taipgi buvo pasi
priešinimų kaslink rekomen
dacijos suvaržyti agitaciją už 
kandidatus į Pildomąją Tary
bą. Taipgi Karpius ir Klinga 
protestavo prieš kai kuriuos 
užmetimus apie siuntinėjimą 
rinkiminės propagandos vog
tais iš centro adresais. Bago
čius atsakė, kad jam prisime
na sena patarlė: “Vagie, ke
pure dega.”1''Prieš raportą bal
savo 15 delegatų. .1 j
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Apšvietos Komisijos Raportas
Grigaitis išdavė apšvietos 

komisijos raportą. Jis jo ne
skaitė, bet žodžiais atpasako-
jo jį. štai kai kurie jo žodžiai: 

“Tėvynę,” kaip ir visą mū
sų organizaciją, tūli žmonės 
ėmė pulti. Buvo net ir skundų 
prieš SLA, kad net federalės 
valdžios įstaigos įsikišo į SLA 
ir buvo pinigų išmokėjimai su
laikyti. Iš tų skundų, ant lai
mės, pasisekė išsiaiškinti . . . 
Jie mums primeta pronacišku- 
mą ir meta išdavystės dėmę 
ant mūsų . . . Mūsų visų pa
reiga vienas kito reputaciją 
apginti, kitaip bus visokių ne
smagumų.

Delegatas žebrys kalba. Pro- 
naciški elementai ėmė rėkti ir 
nenorėjo jam leisti kalbą sa
kyti.'Vienok kadangi Bagočius 
pats pamatė, kad didelė di
džiuma nori jo išklausyti, pa
sakė, kad delegatai, kurie 
triukšmą kelia, sustotų, nes 
žebrys turi pilną teisęį kalbėti.
.žebrys sakė: Jurgelioniui 

buvo daroma užmetimai, kad 
jis negerus raštus, raštus, ku
rie yrą priešingi valdžiai, dėjo 
organe. Apšvietos komisija tu
rėtų imti domėn ir dabartinį 
organo turinį ir jo redaktorių, 
kad nebūtų naciškos propa
gandos talpinama, šiuose lai
kuose turime ypatingai atsar
giai vesti mūsų organą, kad 
valdžia, ar kas kitas neturėtų 
progos prikibti prie mūsų or
gano ir organizacijos. Turime 
pažvelgti ar mūsų organas yra 
čystas, o pažvelgus surasime, 
kad jis nėra. Talpinimas iš 
Vokietijos atėjusios per Lisbo- 
ną propagandos, kaipo žinių ir 
tų 12 tūkstančių vardų, yra 
blogas dalykas, nes mes visi 
žinome, kad jie yra neteisingi. 
Mes žinome, kas yra nacių 
propaganda ir žinome, kad tos 
špaltos pavardžių yra neteisin
gos. Daug tose špaltose vardų 
yra tų, kurie liuosnoriškai pa
bėgo nuo nacių okupacijos, o 
jie mūsų organe telpa, kad 
sukiršinti lietuvius prieš mūsų 
krašto geriausią alijantą, So
vietų Sąjungą. Apšvietos ko
misija turėtų geriau organą 
prižiūrėti.

Grigaitis atsakė, kad ta kal
ba turėjo būti pasakyta prie 
redaktoriaus raporto, nors pat
sai pasakė Bagočiui, kad ne
būtų diskusijų prie raporto. 
Taip pat jis sakė, kad daug iš 
Lietuvos buvo spėka išvežta, 
kad jis nemato ne i pėdsako 
propagandos ir kad, jo nuomo
ne, organas taip vedamas, 
kaip didžiuma SLA narių nori, 
kad jįs būtų vedamas.

Karpius iškėlė, kad “Nau
jienos” ir “Naujoji Gadynė” 
buvo siuntinėjama SLA na
riams su rinkimine propagan
da vogtais narių adresais. O 
vienas tų laikraščių redakto
rius paskirtas sekretoriaus pa
dėjėju.

Po kitų komisijų raportų, 
sesija užsidarė.

Naminis Frontas
Pakol karas bus išlaimė- 

tas, beveik mes visi daly
vausime karo fronte vienu 
būdu arba kitu. Daug iš 
mūs dalyvaus kovos fron
te, kiti tarnaus mūsų fabri
kų fronte, ir dar kiti ly
giai svarbiame fronte — 
tautos ūkiuose. Bus darbo 
kiekvienam ir kiekvienas 
atliks tą darbą.

Tas “kiekvienas” liečia 
milijonus ateivių, piliečius 
svetimos kilmės, negrus ir 
kitas mažumų g r u p es. 
Tūkstančiai šių žmonių jau 
įstoję į didelias armijas, 
kurios varo mūsų geležin
kelius, pristato pajėgas 
mūsų liejykloms ir indus
trijų įstaigoms, augina 
mūsų javus ir renka mūsų 
vatą, kerta mūsų medžius, 
iš kurių mes statome savo 
namus. Jų prisidėjimas 
prie demokratijos yra pa
vyzdingas ir jie lojaliai at
siliepė į demokratijos šauk
smą jos rimties valandoje.

Kada USA viską kon
centruoja į visuotiną vajų 
dėl išlaimėjimo, mums yra 
būtinai reikalinga mobili
zuoti mūsų žmonių pajėgas 
lygiai, kaip mes mobiliza
vome savo resursus, savo 
metalus ir medžiagą. Šis 
žmonių pajėgų mobilizavi
mas reiškia, kad kiekvienas 
turi dalyvauti šioj karo 
pastangoj ir War Manpow
er komisija pabrėžė, kad 
nebus išskyrimų, jog darb
daviai, kurie atsisako sam
dyti darbininkus dėl rasės, 
tikybos, spalvos arba tau
tinės kilmės, tikrai sabota- 
žuoja karo pastangą.

Prezidento Fair Employ
ment Practices komitetas 
jau daug nuveikė užbaigti 
kvailą ir trumparegišką 
neapykantą prieš mažumų 
grupes daugely karo įstai
gų. Šis komitetas pakarto
tinai kreipia atydą į faktą, 
jog ateiviai gali būti sam
domi prie karinės gamybos. 
Prie slaptų kontraktų juos 
galima samdyti, jeigu darb
daviai pirmiau gauna leidi
mą iš Armijos arba Laivy
no. Armija ir Laivynas da
vė leidimą daugiau kaip 
90% jiems pavestų prašy
mų.

Sekamais dvejais metais 
Jungt. Valstijos turi pri
statyti darbo armiją iš 20,- 
000,000 vyrų ir mdterų, ir 
agrikultūrišką armiją iš 
12,000,000, neskaitant ar
miją ginkluotoms jėgoms. 
Mes turime samdyti net tris 
syk daugiau darbininkų 
mūsų laivynų statyboj, ne
gu dabar turime, keturis 
syk daugiau lėktuvų fabri
kuose, ir net penkis syk 
daugiau darbininkų mūsų 
amunicijos fabrikuose.

Atsiekti mūsų nustatytą 
tikslą dėl ginklų, lėktuvų ir 
laivų mes kiekvieną žmo
gų privalome mobilizuoti.

Karinės Gamybos Indus-

trial Conservation taryba 
pradeda vajų surinkti mili
jonus tonų blekučių (tin 
cans) iš namų USA didžiau
sių miestų. Biuras rokuo
ja, kad 10,000 tonų cino ir 
990,000 tonų plieno bus su
rinkta nuo blekučių, kurias 
iki šiam laikui mes išmes- 
davome į išmatų viedrus. Iš 
to cino bus galima pastaty
ti naikintuvų ir lėktuvų, ir 
plienas taipgi bus svarbus.

Jeigu gyveni viename iš 
tų 36 miestų, miesto virši
ninkai praneš, kada vajus 
prasidės. Kiekvieno para
ma pageidaujama. Jus pra
šys sekamai pristatyti ble- 
kutes: Reikės nuimti viršų 
ir dugną blekučių. Gerai 
išmazgoti vidų, nuplauti jas 
iš lauko. Popierą nuo ble
kučių prašalinti. Laikykite 
blekutes maiše. Jūsų re- 
guliaris išmatų prižiūrėto
jas priims tas blekutes, ar
ba jums bus pranešta, kam 
paduoti.

Jeigu jūsų šeima papras
to didumo — sakykime, iš 
keturių narių — tai gal 
per mėnesį išmetate 36 ble
kutes. Tiek blekučiu - turi 
pakankamai cino dėl dvie
jų ugnies metėjų (throw
ers), arba pakankamai ci
no kitiems būtinai reikalin
giems karo daiktams. Jeigu 
gyvenate mieste Minneapo- 
lio didumo, ir kiekvienas 
taupo savo blekutes, tai su
rinktas cinas per metus pa
rūpina visą reikalingą ciną 
dėl vieno naikintuvo, 320 
sunkių bombanešių ir 500 
vidutinių tankų.

Šios blekutes dalyvauja 
kovoje už laisvę. Cinas bū
tinai reikalinga karo pa
stangai. '•

Blekučių rinkimo vajus 
apims sekamus 36 miestus: 
Hartford, New Britain, 
Connecticut; Providence, R. 
L; Boston, Springfield, Ho
lyoke, Lowell, Lawrence, 
Mass.; Northern New Jer
sey; New York, Rochester, 
Buffalo, Albany, Schenec
tady, Troy, New York; Phi
ladelphia, Pittsburgh, 
Scranton ir Wilkes Barre, 
Pennsylvania; Baltimore, 
Maryland; Washington, D. 
C.; Youngstown, Cleveland, 
Columbus ir Cincinnati, O- 
hio; Detroit, Michigan; 
Louisville, Kentucky; India
napolis, Indiana; Chicago, 
Illinois; Milwaukee, Wis
consin ; Minneapolis, St. 
Paul, Minnesota; St. Louis, 
Missouri;Denver, Colorado; 
Atlanta, Georgia; Birming
ham, Alabama; New Orle
ans, Louisiana; San Fran
cisco, California; Seattle, 
Washington ir Portland, 
Oregon.

Vajus jau prasidėjo Hart
forde, New Britain, New 
Yorke, Philadelphijoj ir 
Pittsburghe.

Karine Gamybos Taryba,
Washington, D. C.

“Laisvės” Popieros Fondas
“Laisvė” prašo pažangio

sios lietuvių visuomenės už
tikrinti jai popieros karo 
metu. “Laisvės” kaina ne
pakilo nuo to laiko, kai mū
sų šalis tapo Japonijos už
pulta. “Laisvė” nenori kai
nos pakelti. Tačiaus vis
kam brangstant ir “laisvė” 
turi rasti būdus atsilaiky
mui prieš kylančias kainas. 
Vienatinis u ž t i k r i nimas 
mūsų dienraščiui gyvuoti, 
nepakeliant kainos, yra už
tikrinti jai gavimą popie
ros.

Su 30 diena birželio ta-

po įsteigtas “Laisves” Po
pieros Fondas. Visi geriau 
uždirbantieji privalo stam
biau paaukoti į “Laisvės” 
Popieros Fondą.

Aukodami į “Laisvės” 
Popieros Fondą, mes už
tikrinsime “Laisvei” gy
vuoti dienraščiu. Užtikrin
sime jai progą vesti kovą 
prieš fašistinius elementus, 
kurių, kaip usnių javuose, 
yra privisusių Amerikos 
lietuvių išeivijoje.

Aukodami į “Laisvės” 
Popieros Fondą, mes pade
dam “Laisvei” vienyt Ame-

rikos lietuvius po žvaigždė
ta ir dryžuota vėliava, va
dovybėje vyriausio Ameri
kos karo jėgų komandie- 
riaus prezidento Roosevel- 
to kovai prieš fašizmą ir 
laimėjimui šio karo.

“Laisvė” mūsų prašo 
šiuo momentu laikytis šios 
ekonominės p r o g r a m os: 
Kuo dažniausia ir kuo dau
giausia įsigyti Karo Bonų; 
paaukoti Amerikos Raudo
najam Kryžiui ir paaukoti 
Sovietų Sąjungos Medikalei . 
Pagalbai. Tuos reikalus at- , 
likus, “Laisvė” prašo aukoti 
į “Laisvės” Popieros Fon- J

dą. . P. Buknys. g
1
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SOVIETŲ LAIVYNAS mortiros SUEZO KANALAS IR ANGLŲ IMPERIJA
Sovietų Sąjungos karo 

laivai gerai pasirodė visuo
se susidūrimuose su vokie
čiais; ir nors naciai buvo 
pasigyrę, kad nuskandinę 
sovietinį šarvuotlaivį “Ki
rova” bei tokius karo lai
vus, kaip “Paryžiaus Ko
muna”, bet šie laivai ir to
liau gramzdino hitlerinin
kus Baltijos Jūroje.

Raudonasis Laivynas turi 
tris karo laivus po 23,000 
tonų — “Paryžaius Komu
na”, “Spalių Revoliucija” ir 
“Marat.” Nors tie laivai 
senoki, pastatyti 1911 m., 
bet jie visai naujai įrengti, 
ginkluoti 12-colinėmis, apie 
5-colinėmis ir mažesnėmis 
kanuolėmis. Jų greitis — 
23 mylios per valandą.

1939 m. Sovietai pradėjo 
statyt karo didlaivį “Tre
čiąjį Internacionalą,” 35,000 
tonų, ir manoma, kad šie
met užbaigs jį. Jis bus gin-1 
kluotas devyniomis kanuo- i 
lėmis su 16 colių gerklėmis, | 
dvylika kanuolių su 6-coli-į 
nėmis gerklėmis ir 24-rio- 
mis mažesnėmis kanuolė
mis.

Raudonojo Laivyno lėk
tuvų išvežioto jai Juodojoj 
Jūroj, vardu “Stalinas”, 
yra 9,000 tonų; neša 22 or
laivius ir gali plaukt virš 
30 mylių per valandą.

1939 m. Sovietai pradėjo 
statyt lėktuvų išvežiotoją 
“Raudonoji Vėliava”, o 
1940 m. kitą lėktuvlaivį

Alkoholis Šoviniam iš 
Grindžių Žievių

Iš orindžių ir kitų citri
nių vaisių galima dirbt 190 
laipsnių stiprumo alkoholį 
ir naudot jį gaminimui ka
rinių stproginių, kaip atra
do ir parodė U. S. Citrus 
Laboratorija Floridoj. Ir 
alkoholis iš tokių vaisių sy
vų atsieis trečdaliu pigiau, 
negu iš moliasų.

Pasirodo, kad iš Grindžių 
žievių išspaustų sulčių taip 
pat galima dirbt spregi
niams tinkamą alkoholį. 
Vien Floridoj galima iš- 
sunkt 61 milioną galionų 
syvų iš orindžių ir kitų ci
trinių vaisių žievių. O iš 
25-kių galionų tų syvų ga
lima pagamint vieną galio
ną 190 laipsnių stiprumo 
alkoholio ir apie pustrylik- 
to svaro mielių.

N. M.

GANA RIEBI MOTERIS
Amerikoj neseniai mirė 

vadinama riebiausia mote
ris, Mrs. Ruth G. Pontico, 
po operacijos, per kurią bu
vo išpjautas taukinis skau
dulys jai iš šlaunies. Jinai 
buvo tik penkių pėdų ir 
pusės colio aukščio, o svėrė 
800 svarų; bet valgydavo 
tiktai pusantro karto tiek, 
kaip vidutinio svorio mote
ris tokio pat aukščio. Mrs. 
Pontico motina svėrė 720 
svarų.

Bet pasaulinis svorio re
kordas, turbūt, priklauso 
amerikiečiui Milesui Dar- 
denui, mirusiam 1857 me
tais. Jis svėrė visą tūkstan
tį svarų. Tačiaus jis buvo 
aukšto ūgio.

“Vorošilovą.” Teigi ama, 
kad pirmas bus užbaigtas 
šiemet, o antras kitąmet. 
Vienas ir kitas bus po 12,- 
000 tonų įtalpos ir neš po 
40 lėktuvu.

Sovietai turi 10 šarvuot
laivių. Keturi jų yra nauji 
— “Kirov,” “Maksim Gor
ki,” “Kuibišev” ir “Ordžo- 
nikidze”, kurie turi po 8,- 
800 tonų įtalpos, po devy
nias 7-colines kanuoles ir 
kelioliką mažesnių kanuo
lių, po šešis torpedų vam
zdžius, po 60 minų, ir veža
si po keturis lėktuvus. Jie 
plaukia po 35 mylias per va
landą. Šeši senesnieji šar
vuotlaiviai taipgi visai nau
joviškai įrengti ir ginkluo
ti.

Šio karo pradžioje Sovie
tai turėjo virš 100 naikin
tuvų, tai daugiau, negu Vo
kietija, Francija ar Italija. 
Dauguma jų yra po 1,800 
tonų, 15 po 2,900 tonų, o ki
ti mažesni.

Sovietų Sąjunga turi dau
giau kaip 300 submarinų, 
pradedant nuo didžiausių, 
galinčių plaukt per vande
nynus, ir baigiant mažiu
kais pakrantiniais submari- 
nais. Be to, Sovietų laivy
ne yra daugiau kaip 250 
greitųjų topedlaivių ir virš 
40 karinių sargybos laivu- 
kų upėse ir ežeruose. Paga
linus užšąlančiose jūrose 
40 ledlaužių tarnauja kari
niam Soovietu laivynui.

N. K.

Vokiečių Medicina 
Karo Laiku

Argentinietis korespon
dentas Amerikos Gydytojų 
Susivienijimo žurnalo rašo, 
kaip suklupo karinė vokie
čių medicina armijoj praei
tą žiemą rytiniame fronte.

Generolas dr. Wolff pa
reiškė, kad vokiečių armija 
buvo perprastai aprūpinta 
medikaliais ir sveikatiniais 
aptarnavimais. Jis už tai 
nupeikė daktarą Conti, 
galvą nacių gydytojų. Ge
nerolas Wolff sake, jog 
Conti tik teorijas varinėjo, 
bet apleido praktikinius 
sveikatos reikalus.

Vokiečių maršalas Brau- 
chitsch užreiškė, kad žymia 
dalim dėl stokos medikalių 
aptarnavimų naciai nuken
tėjo tokius nepasisekimus 
sovietiniame fronte praeitą 
žiemą. Komandieriai beveik 
visų medikalių reikalų ar
mijoje buvo naciai smogi
kai. Pagal pačių vokiečių 
pranešimus, tam tikras 
skaičius jų kareivių mirė 
nuo mažų žaizdų todėl, kad 
nebuvo patyrusių chirurgų.

N. M.

Molinė Popiera
Išrasta būdas gamint po

piera iš tam tikrų molių, 
kaip pranešė dr. Ernst 
Hauser, Cambridge, Mass. 
Ant molinės popieros gali
ma rašyt ir spausdint. Ją 
galima įkaitint iki raudo
numo, ir molio popiera ne
sudegs.

Molinė popiera taip pat 
atsilaiko prieš rūkštis, sti
prius šarmus ir riebalus. 
Molio popiera ir netrūny
sianti, kaip kad paprasta 
popiera savaime trūnyja 
sendama.

Skaitydami apie karą 
Sovietu - vokiečiu fronte, 
dabar dažnai matome žodį 
“mortira.” Kas gi tai do 
pabūklas?
. Mortira yra kitaip vadi
nama apkasų patranka, ar
ba minų mėtytuvas. Jinai 
turi panašumo į artilerijos 
kanuolę, bet ir daug kuom 
skiriasi nuo pastarosios.X

Mortiros yra daug trum
pesnės ir lengvesnės už ka
nuoles. Mortirų vamzdžių 
šonai yra palyginti ploni. 
Vidutinė mortira, šaudanti 
apie septynių colių storio 
šoviniais, sveria 1064 iki 
1320 svarų. Jos šovinys turi 
kiek daugiau kaip 100 sva
rų ir lekia 1,100 iki 1,350 
jardų.

Didžioji mortira, šaudan
ti apie 10 colių storio šovi
niais, sveria nuo 1,360 iki 
1,695 svarų, ir jos šovinys 
lekia 900 iki 1,060 jardų.

Lengvoji gi mortira, šau
danti trijų colių storio šovi
niais, tesveria tik 220 iki 
312 svarų ir numeta šovi
nį 1,150 iki 1,420 jardų.

Mortiros yra vartojamos 
apšaudyt artimus priešų 
apkasus arba kitas artimas 
pozicijas. Šaudant, morti
ros “nosis” pakeliama 45 
laipsnius aukštyn. Jos šovi
nys lekia labai riestu lan
ku ir krinta gana stačiai į 
apkasą ar kitą taikomą 
punktą. Apkasai yra pusė
tinai saugi prieglauda ka
reiviams nuo priešo lauko 
kanuolių, kurių šoviniai 
skrenda daug tiesesne lini
ja ir todėl nekrinta iš vir
šaus į apkasą. Taigi karei
viai apkasuose kur kas la
biau bijo mortirų, negu ka- 
nuoliu. v

Mortiros šovinys iš pažiū
ros yra panašus į kanuoles. 
Bet tikrumoj yra didelių 
skirtumų. Mortiros šovinys 
yra daug pigesnis už arti
lerijos kanuoles; nereikia, 
kad jis būtų toks stiprus. 
Bet mortiros sproginys su
daro pusę svorio viso šovi
nio. O artilerijos kanuoles 
šovinyje tėra tik 8 iki 15 
procentų sprogimo, palygi
namai su visu šovinio svo
riu.

Mortira yra daug kartų 
pigesnė už artilerijos ka
nuolę, nepalyginamai leng
vesnė ir parankesnė perga
benimui iš vietos į vietą. 
Paleist šovinį iš mortiros 
mažai tereikia parako, nes 
šovinys netoli siunčiamas ir 
nėra reikalo, kad jis taip 
smarkiai lėktų. Todėl mor
tiros gerklė ilgiau laiko, ne
gu šiaip kanuoles gerklė.

Mortira tinka ir tankams 
bombarduot; todėl tūli ka
riniai rašytojai teigia, kad 
jeigu francūzai būtų turėję 
gana mortirų, tai gal būtų 
galėję išdaužyt ir atremt 
nacių tankus ir šarvuotus 
automobilius. N. K.

London. — Nėra patvir
tinimo, kad mūšyje tapo su
žeistas feldmaršalas Rom
mel, vyriausias vokiečių 
komandierius Egipte.

London, liepos 7. — Ame
rikos generolas Carl Spaatz 
paskirtas vyriausiu koman- 
dierium Jungtinių Valstijų 
oro jėgų Europoje.

Arčiausias hitlerininkų 
karo tikslas Egipte dabar 
yra Suezo Kanalas. Šis ka
nalas yra laivų kelias tarp 
Viduržemio Jūros ir Rau
donosios Jūros.

Vokietijos valdovai nuo 
seniai galvojo, kad jeigu 
būtų atimta iš Anglijos 
viešpatavimas tame kana
le, tai, girdi, visas anglų 
imperijos rūmas galėtų su
griūti.

Politinis vokiečių rašyto
jas dr. Paul Rohrback jau 
31 metai atgal rašė savo 
knygoje apie “Geležinkelį į 
Bagdadą” (Iraqe):

“Tik vienoje vietoje iš 
Europos tegalima butų už
pult Angliją sausumoje, ir 
ta vieta yra Egiptas.

“Jeigu Anglija netektų 
Eigpto, tatai reikštų galą 
jos šeimininkavimui Suezo 
Kanale ir jos susisiekimam 
su Indija ir Tolimaisiais 
Rytais; tatai, turbūt, reik
štų jai ir praradimą kolo
nijų vidurinėje ir rytinėje 
Afrikoje.”

Kova dėl Suezo Kanalo 
šiame kare prasidėjo Grai
kijoje. Juk nuo graikų salos 
Kretos tėra tik 440 mylių 
per Viduržemio Jūrą iki 
Port Saido, stovinčio prie 
to kanalo žiočių.

Pirma negu fašistai pa
siektų Suezo Kanalą, jie 
turėtų užkariaut Egipto 
didmiestį Aleksandriją ir 
persigrumt per labai pla
čias Nilo upės žiotis, kurio
se yra didžiulių, derlingų 
salų. Bet tada ir Egipto so
stinė Cairo su 1,307,400 gy
ventojų faktinai būtų Hit
lerio naguose. Tuomet fa
šistai būtų užkirtę visus 
jūrinius Anglijai susisieki
mus su Egiptu.

VIDURINIŲ RYTŲ 
KRAŠTAI

Dar daugiau. Naciai žiū
ri į Suezo Kanalą kaip į 
vartus sau į visus Viduri
nius Rytus. O Viduriniais 
Rytais priimta vadint šie 
kraštai: patsai Egiptas, 
Palestina, Transjordanija, 
Syrija, Iraq’as, Iranas 
Persija, Arabija, na, ir Tur
kija.

Tie kraštai turi tris mi- 
lionus ketvirtainių mylių 
plotą, tai tiek, kaip Jungti
nės Valstijos, nepriskaitant 
Alaskos ir amerikinių salų. 
Tuose Vidurinių Rytų kra
štuose gyvena 75 milionai 
žmonių, daugiausiai klo nosios Juros buvo prakas-

Čia yra šiaurinio Egipto žemlapis. Nacių armija randasi tarpe Matruh ir Alex
andria. Tik už apie 60 mylių nuo svarbaus uosto Alexandria anglams pavyko 
nacių gaujas sula.kyt,. Hitler.o armija nori dasimušti iki Suezo kanalo ir jį nu- 
kirsti. Tada jie galėtų viešpatauti Viduržemio j’ūroje.

niuose prie upių ir pajū
riuose.
TAI BŪTŲ DIDELIS NA

CIŲ SUSTIPRINIMAS 
Jeigu fašistam pavyktų 

užimt Suezo Kanalą ir iš 
tos pozicijos įsivyrauti Vi
duriniuose Rytuose abel- 
nai, tai jie galėtų labai su
stiprėt medžiaginiai. Iš E- 
gipto jie, bent po kiek lai
ko, galėtų gaut 667 tūks
tančius tonų žibalo ir apie 
bilioną svarų medvilnės 
(bovelnos) per metus, taip 
pat didelius kiekius kvie
čių. Hitlerininkai užgrobtų 
Iraq’o ir Irano - Persijos 
žibalo šaltinius, kurie duoda 
po 350 tūkstančių bačkų ži
balo per dieną. Iš Turkijos 
kasyklų tada fašistai gautų 
daugius chromo ir vario, 
karui reikalingų medžiagų. 
Anglijos padėtis Indijoj ir 
Tolimuose Rytuose būtų la
bai apsunkinta, ypač pra
radus minimus žibalo šalti
nius.

Su tokiais naujais gamti
nių turtų šaltiniais naciai 
galėtų kur kas ilgiau tęst 
karą, nors jie ilgainiui lik
tu sumušti.

Pati Anglija puikiai su
pranta, kad praradus Sue
zo Kanalą, beveik negalima 
būtų atlaikyt Egipto ir pa
stot fašistam kelią į Vidu
rinius Rytus. New Yorko 
Times rašo, kad be to ka
nalo jokia šiandieninė ar - 
mija negalėtų gaut gana 
reikmenų ir pastiprinimų 
Egipte.

Be Suezo Kanalo Angli
jos laivai turėtų plaukt 
pro pietinę Afriką į Indi
ją, svarbiausią savo koloni
ją. O tai antra tiek toles
nė kelionė, kaip per Suezo 
Kanalą.

Iš Londono per Vidurže
mio Jūrą į Suezą yra 3,852 
mylios, o aplink Afriką į 
Suezą — 12,19:00 mylių, į Ira
ną gi jau 13,200 mylių.

SUEZO KANALO 
ISTORIJA

Viduržemio Jūra nuo se
nų laikų buvo sujungta su 
Raudonąja Jūra, tik ne Su
ezo Kanalu. Senovės egiptė- 
hai jau apie 2,540 metų at
gal pravedė kanalą tarp 
Nilo upės ir Raudonosios 
Juros, ir taip jie sujungė 
šią jūrą su Viduržemio Jū
ra, į kurią įplaukia Nilo u- 
pė.

Suez- žemės tarpkaklis 
tarp Viduržemio ir Raudo

tas ir kanalas išbudavotas 
1859-1869 metais. Taigi Su- 
ezo Kanalas turi 73 metus 
amžiaus.

Pravest tą kanalą suma
nė francūzų inžinierius ir 
diplomatas Ferdinandas 
Lesseps, kuris tuo tikslu 
suorganizavo kompaniją. 
Pradinis kanalo parvedimas 
ir įrengimas kaštavo 100 
milionų dolerių; paskesni 
paplatinimai bei pagerini
mai lėšavo dar keliasde
šimt milionų dolerių.

Egipto valdovas davė lei
dimą kompanijai šeiminin
kaut kanalu iki 1968 metų. 
Kanalas buvo kontroliuoja
mas tarybos, susidedančios 
iš 32-jų administratorių, 
tarp kurių buvo 10 anglų.

Anglija paskui nupirko 
Egipto valdovo Šerus už 20 
milionų dolerių; toliau šių 
šėrų vertė pakilo iki 200 
milionų dolerių ir daugiau. 
KANALAS PASKELBTAS

TARPTAUTINIU
1888 m. buvo pasirašyta 

Konstantinopolio sutartis 
tarp Anglijos, Austrijos, 
Franci jos, Vokietijos, Rusi
jos, Italijos, Holandijos, Is
panijos ir Turkijos dėlei 
Suezo Kanalo. Ta sutartis 
paskelbė kanalą neutraliu 
(bepusišku); pareiškė, kad 
jis visuomet bus atdaras vi
som šalim ir laisvai praleis 
visų kraštų laivus, kaip tai
kos, taip ir karo laikais. 
Buvo uždrausta bet kuriai 
valstybei blokaduot kanalą, 
nežiūrint karinių sumeti
mų.

Turkija buvo laikoma 
Suezo Kanalo globėja, iki ji 
tapo sumušta praeitame pa
sauliniame kare. Nuo tada 
Anglija pasidarė kanalo 
globėja.

Nepaisant minimos tarp
tautinės sutarties, Anglija 
1915 metais uždarė šį ka
nalą, vaduodamasi kariniais 
savo reikalais.

Dabar negali būti nė 
kalbos, kad Suezo Kanalu 
anglai praleistų bet kurios 
priešiškos šalies laivą. Ta
čiau laike Mussolinio karo 
prieš Ethiopiją anglai leido 
gabent tuom kanalu Italijos 
kariuomenę, ginklus ir a- 
municiją, nors anglų val
džia dvasiniai nepritarė i- 
talų užpuolimui Ethiopijos. 
Tada francūzai buvo di
džiausi kanalo dalininkai.
TARPTAUTINIŲ TAISY

KLIŲ APĖJIMAS
Iki dabartinio karo pra

džios anglai dar šiek tiek 

laikėsi tarptautinių taisyk
lių kas liečia įvairių kraš
tų laivų plaukimą pačiu Su- 
ezo Kanalu. Pavyzdžiui, kad 
ir tokia taisyklė. Galima 
priešiškos šalies laivą sus
tabdyt ar nuskandint už tri
jų mylių nuo kanalo, bet 
turi būti jam leidžiama 
praplaukt pačiu kanalu; a- 
le kada tokios šalies laivas, 
išplaukęs iš kanalo, atsito
lins nuo jo daugiau kaip tris 
mylias, tuomet galima ata- 
kuot laivą. Taip anglai pa
sielgė ir su vienu Italijos 
laivu už trijų dienų pirm, 
negu Italija prisidėjo prie 
Hitlerio karo. Šis laivas ga
beno ginklus ir amuniciją į 
Eritrėją ir Ethiopiją. Ang
lai padarė kokią tai nedide
lę nelaimę laivui, kuris to
dėl turėjo sugaišt 24 valan
das Suezo Kanale. Laivas, 
pagaliaus, išplaukė į Rau
donąją Jūrą. Tuo tarpu Ita
lija jau įsivėlė į karą. Tada 
karinis anglų laivas naikin
tuvas ir užklupo šį italų 
laivą Raudonojoj Jūroj, o 
italai, nenorėdami pasiduot, 
patys jį nuskandino.

APSAUGA
Dabar angiai saugo Sue

zo Kanalą ir nuo to, kad 
priešų laivas nebūtų tiks
liai įplukdytas ir paskandin
tas. Nes jis tada galėtų už- 
blokuot praplaukimą Ang
lijos laivams. Tokiam atsi
tikimui anglai laiko kanale 
tam tikrus nedidelius, bet 
stiprius laivukus, kad tuo- 
jaus pakrantėn ištrauktų 
skandinamą ar skęstantį lai
vą.

Dar ir pirm karo kiekvie
nas svetimas laivas, pirm į- 
leidžiant jį į kanalą, buvo 
nuodugniai iškrečiamas.

KANALO DYDIS IR 
BIZNIS

Suezo Kanalas yra 104 
mylių ir pusės ilgio. Jis tu
ri vidutiniai apie .200 pėdų 
pločio ir 42 pėdas gilumo.

1937 m. tuom kanalu pra
plaukė virš 36 milionai to
nu laivu, o 1939 m., karui 
prasidėjus, jau tik 29 milio
nai ir pusė tonų laivų.

Suezo Kanalo kompanija 
pirm šio karo gaudavo po 3 
milionus 750 tūkstančių do
lerių pajamų per mėnesį už 
laivų praleidimą juomi. Ta
da prie kanalo buvo 5,000 
nuolatinių tarnautojų ir 
dar samdoma tūkstančiai 
vietinių padienių darbinin
kų.

Dabar kanalo biznis visai 
nupuolęs, bet kanalo svarba 
kuo aukščiausiai pakilus.

J. C. K.

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------  47

Cleveland, Ohio

(Tąsa)
Liepos 18 dieną vienas Raudonosios 

Armijos dalinys sunkioj kovoj sunaikino 
per 1,000 vokiečių. Pasižymėjo žemes
nysis komandierius Butariev. Jis užėmė 
dalies komandieriaus vietą, kada tas 
buvo užmuštas. Jis vedė kuopą į ataką, 
kad atkeršinti už komandieriaus mirtį. 
Ir naciai už tai brangiai užmokėjo. Po 
šios atakos jie kovos lauke paliko 84 ka
reivius ir 3 oficierius užmuštų. Kuopa 
paėmė daug karo medžiagų. 

• • •
Žlobino rajone 35 vokiečių kareiviai 

ii* 1 oficierius perėjo į Sovietų pusę ir 
visi pareiškė: “Mes mirtinai pavargome. 
Mus apleidžia paskutinės jėgos. Daug ir 
kitų vokiečių kareivių nori ištrukti iš 
nacių nagų ir išsigelbėti.”

Jie pasakojo, kad jų namiškiai nuola
tos skundžiasi nelaimingu Vokietijos 
liaudies gyvenimu. Nuolatinės rusų ir 
anglų orlaiviij atakos. Sunkus darbas. 
Baisus politinis nacių pavergimas. • • •• • •

Pašautas nacių orlaivis nutupė netoli 
miestelio. Keturi vokiečiai lakūnai grei
tai persirengė į civilių drabužius, pana
šius į rusų valstiečių, kurius jie lėktu
ve turėjo ir skubėjo pasislėpti miške.

Vasilius Šamodrinas pastebėjo vieną 
iš jų ir bandė sulaikyti. Nacis ir jo pa- 
gelbininkai atidengė į kolchozniką re
volverių ugnį. Tą išgirdę kiti kolchoz- 
ninkai puolėsi su šautuvais į mišką ir 
apsupo fašistus. Kovoje trys nacių la
kūnai nušauti, ketvirtas suimtas į nelai
svę.

Sovietų lėktuvui duotas įsakymas su
naikinti gazolino baržas ir prieplauką 
Suline, ant Dunojaus, Rumunijoj. Oro 
žvalgai pranešė, kad tarpe Tulčejos ir 
Sulino, ant Dunojaus yra daug laivų su 
rumunų gazolinu.

Netrukus Sovietų bombnešiai ir mū
šio orlaiviai buvo virš laivų. Ten buvo ir 
grupė vokiečių mūšio orlaivių. Sovietų 
mūšio lėktuvai puolė vokiečių lėktuvus, 
o bombnešiai užatakavo laivus.

Pirmos bombos pataikė į didelę bar
žą, kuri užsidegė. Degantis žibalas už
liejo Dunojaus paviršį, liepsnos stulpai 
kilo į padanges. Greitai užsidegė antra 
ir trečia barža. Ugnies liežuviai susilie
jo į banguojančią jūrą. Penki laivai su
degė, o. 1 apvirto pakrantėj. Oro mūšy j 
sunaikinti trys vokiečių lėktuvai. So
vietų lėktuvai visi grįžo į savo oriau- 
M- 

• • •
Oro žvalgai pranešė, kad priešas ruo

šiasi užpulti miestą. Įsakyta Sovietų 
lėktuvų eskadrilei, vadovystėj kapitono 
Fedotovo, sunaikinti vokiečių lėktuvus 
jų orlaukyj.

Sovietų lėktuvai perskrido fronto lini
ją didelėj aukštumoj, surado atydžiai 
užmaskuotą priešo orlaukį ir nuleido ant 
jo bombas. Šturmininkai nusileido žemai 
ir kulkasvaidininkai Dziuba ir Semeno
vas apšaudė priešo lakūnus iš kulka- 
svaidžių. Kur pirmiau stovėjo nacių ga
lingi bombnešiai, liko tik krūva meta
lo.

Vokietijos fašistų žvėriškumui nėra 
ribų. Keletas jaunuolių buvo nacių su
imti. Naciai reikalavo iš jų išduoti var
dus vietos partizanų. Jie atsisakė. Naciai 
juos baisiai mušė, kankino, bet jaunuo
liai, laikėsi ant savo. Jų tarpe buvo ir 
partizanas Aleksandras Samochinas. Jis 
daugiausiai nukentėjo. Paskui naciai pa
dėjo jį ant žemės ir grūmojo tanku per
važiuoti, jeigu jis neišduos draugų. Jis 
atsįsakė nuo išdavystės. Tada naciai 
pririšo jį kojomis prie tanko ir tol val
kiojo, kol pas jį buvo nors kiek gyvy-- 
bes ženklų. • • • .

Raudonoji Armija atrado, liepos 27 
d., prie kulkasvaidžio prirakintą vokie
tį kulkasvaidininką Ferdinandą Koblerį. 
Jam ant rankos buvo uždėtas retežis ir 
jįsį prirakintas prie kulkasvaidžio. Jo 
veidas buvo perkirstas nagaika iki krau
jo, Suimtasis pareiškė:

“Kada Rrąųdonoji Armija perėjo į 
kontr-ataką, tai mane vieną paliko prie

kulkasvaidžio. Oficierius įsakė neper
traukiančiai šaudyti, o jeigu aš susto
siu, tai jis mane nušaus. Aš šaudžiau, 
bet šaudžiau kaip galima aukščiau, kad 
nepataikinti raudonarmiečiams.

“Kada įsitikinau, kad vokiečiai jau 
toli pasitraukė, tai aš sustojau šaudęs. 
Man taip norėjosi atsukti kulkasvaidį ir 
paleisti ugnį .į pačius nacius.”* * *

Liepos pradžioj vokiečiai naciai suė
mė keturis raudonarmiečius į nelaisvę. 
Tik vienas iš jų Andrius Vasilevas iš
trūko ir papasakojo apie tai, kaip žvėriš
kai naciai jo draugus nukankino.

—Mes buvom paimti į vokiečių koman
dieriaus centrą — sakė karys. — Naciai 
pirmiausiai apklausinėjo S. Sergejevą.

—Kaip tavo vardas? — jie klausė.
Sergej e vas tylėjo.
—Kokioj armijos dalyj tarnavai?
Jis tylėjo.
Naciai pradėjo sukti jam rankas, bet 

jis neišdavė nei žodžio. Jie apipylė ji 
gazolinu irK grūmojo gyvą sudeginti. 
Bet jis nieko nesakė.

Tada naciai .uždegė jį visų mūsų aky
se ir sudegino.

Sekantis buvo Charitonovas. Jis atsi
sakė kalbėti su tais žvėrimis. Tada jie 
pradėjo jį žiauriai mušti, baisiai sukru
vino, bet karžygis nieko priešams neiš
davė. Sudegino ir jį.

Jau mes su Volochu laukėme savo ei
lės, bet naciai mūsų kančias atidėjo 
dviem valandoms, reikalaudami apsimąs- 
tyti. Kada jie mus iššaukė vėl tardy
mui, tai jų oficierius pareiškė:

— Na, katras iš jūs pasakysite, kokioj 
armijos dalyj tarnavote ir suteiksite 
apie ją žinių?

—Aš kalbėsiu! — tarė Voloch, išei
damas į priešakį. į į

t

—Gerai! — atsakė fašistas. — Aš pa
žadu tave paleisti. Kiek tankų yra Rau
donosios Armijos dalyj, kurioj jūs tar
navote? Ir kur yra jūsų pulko centras?

Voloch žengė artyn prie nacių oficie- 
riaus ir kiek tik turėjo jėgų drožė fašis
tui į veidą. Nacių oficierius krito, kaip 
pelų maišas. Voloch’as puolė jį smaugti: 
“Štai tau mūsų pulkas.” Naciai jį nušo
vė ant vietos. Jau buvo mano eilė, bet 
virš galvų skrido penki Sovietų orlai
viai. Naciai puolėsi slėptis, aš ir pasi
naudojau proga pabėgti.* * *

Amerikinis korespondentas Wallace 
Carroll rašė: “Sovietų orlaiviai, veikian
ti prieš nacius, yra nauji, vikrūs, grei
ti, kokių veikiausiai nėra niekur kitur 
pasaulyje. Tokį įspūdį gavo Amerikos 
ir Anglijos korespondentai, kurie turėjo 
progą matyti juos fronte. Naciai jau 
seniai paskelbė, kad jie išnaikino Sovie-r 
tų orlaivyną, bet tikrumoje Raudonasis 
orlaivynas darosi kasdien vis galinges
nis.

“Aš mačiau Sovietų naujus orlaivus 
centraliniame fronte, kada jie grįžo nuo 
Smolensko po kovai prieš vokiečius. Or
laiviai zgramniai nutūpė ir momentališ- 
kai jie buvo užmaskuoti, taip, kad keli 
mastai būdamas nuo jų ir nežinodamas, 
negalėtai atspėti, kad ten yra lėktuvai. 
Sovietų lakūnai taip gerai moka užmas
kuoti savo orlaivius, kad aš niekad pir
miau netikėjau, kad tas galima.”

Sovietų šalis nuo seniai žinojo, kad 
anksčiau ar vėliau jai teks kovoti prieš 
barbariškus fašistus. Liaudis mokėsi 
kaip gintis su ginklu rankose ir kaip 
kovoti prieš neprietelio lėktuvų užpuoli
mą. Karui prasidėjus visi gyventojai 
nuo 16-kos iki 60 metų stojo darban, kad 
galėtų gintis prieš nacių oro užpuoli- 
mus.

Kiekviena diena, net valanda, tai is
torija didvyriškų kovų prieš žmogėdas 
fašistus. Štai liepos 8 dieną viename 
karo fronte, kuris turi 2,000 mylių, ar
tėjo trys dideli vokiečių bombanešiai. 
Prieš juos pakilo Sovietų lėktuvas vado
vystėj leitenanto Terechino. Nacių lėk
tuvai pasuko linkui vienintelio Sovietų 
lėktuvo.

^Daugiau bus)

Surado Lietuvos Diktatorių
Cleveland© laikraščią repor

teriai “surado” buvusį Lietu
vos fašistinį diktatorių Smeto
nų, gyvenantį 11596 Able- 
white Ave., Clevelande, dvie
jų šeimynų) name, viršutiniuose 
kambariuose. Gyvenąs kartu 
su savo sūnaus Juliaus šeima. 
O kabinetą, raštinę, esąs įsi
rengęs “ėdikė,” palėpėje.

Kaip yra sakoma: “Bėga 
metai, keičiasi laikai.” Kiek 
čia jau seniai, kaip to diktato
riaus tik piršto mostelėjimu 
prie sienos nusivirdavo kelios 
galvos ir pasiliedavo nekaltas 
kraujas. Arba užsikimšdavo 
Lietuvos kalėjimai geriausiais 
Lietuvos sūnais ir dukromis, 
kurie tik mėgindavo jieškoti 
išeities iš po to kruvinojo fa
šistinio režimo.

Faktų, kurie tokį režimą 
liudija, yra galybės. Bet čia aš 
paimsiu tik keletą ištraukų iš 
Javonio pranešimo apie Suval
kijos ūkininkų skerdynę,, kuris 
tilpo “Lietuvių žiniose”:

“Kaune karo lauko teismo 
nuteisti keturi ūkininkai, A. 
Petrauskas, B. Prataševičius, 
J. Narkevičius ir A. Podžiū- 
nas buvo sušaudyti. Mirties 
bausmę patvirtino tuomet pre
zidento soste sėdėjęs A. Sme? 
tona. Visi sušaudytieji buvo iŠ 
Vilkaviškio apskr., Pavojonio 
valse. Mirties bausme buvo į- 
»vykdyta anksti rytą, birželio 
22 d., Kaune prie devinto for
to.”

Toliaus Javonio pranešime 
matosi, kad kariuomenės va
das atsisakė duoti kariuomenę 
žudymui Suvalkijos ūkininkų 
ir kad tam darbui atlikti buvo 
pabudinti policijos mokiniai. 
Bet nekurie iš pastarųjų išgir
dę pasmerktųjų paskutinį 
atsisveikinimo žodį, šaudyda
mi netaikė į pasmerktuosius. 
Tada policijos viršininkas 
brauningu pasmerktuosius nu
šovė !

Toliaus Javonio pranešime 
skaitome:

“Kas buvo tie sušaudytieji? 
A. Petrauskas 28 metų vyras, 
knygnešio sūnus. Priklausė 
katalikiško jaunimo Pavasaris 
organizacijoj. Buvo sumanus 
ir veiklus valdybos narys. Po
licija byla sudarė dirbtiniu 
būdu.” '

Javonis panašiai apibūdina 
ir visus pasmerktuosius ir sa
ko :

“Kiek jie yra kalti, galėtų 
paliūdyti Vokietijon pabėgę 
žvalgybininkai Šneideris ir 
Čenkus. Pirmasis buvo Mari
jampolės apygardos žvalgybi? 
ninku, o antrasis —■ jo padė
jėjas.”

Javonis savo pranešimą bai
gia sekamai:

“Lietuvos istorijoje, Veive? 
rių, Gražiškių, Šaltupio slėnio 
ir kitų apylinkių skerdynės, 
kur Suvalkijos lygumų ūkinin? 
kas botagu rankoje stoję ko? 
von su kulkasvąidžiais ir šar? 
vuotais automobiliais ginkluo? 
ta policiją, bus statomos greta 
Kražių skerdynių. Tik tas 
skirtumas, kad Kražiuose lie
tuvį kapojo caro kazokai, o 
suvalkiečius laisvosios Lietu
vos policininkai Smetonos ko
manduojami.”

AntLFašistas.
Svarbu Namų Savininkams, 
Atgaivinta Mažų Nąmų Sa

vininkų Organizacija.

Minėta organizacija buvo 
apmirus per keletą metų, bet 
knygos radosi pas valdybą.

Buvo sušaukta valdyba ir 
pašaliniai nariai užbaigimui 
to dalyko. Bet apkalbėjus da
lyką, pasirodė, kad vietoj už
baigimo, reikia atgaivinti, nes 
šiuo tarpu sąvininkai yra var
žomi.

Tad yra šaukiamas masinis 
mitingas, liepos 10 d., 8 vai. 
vakare, Lietuvių. Svetainėj, 
Superior Ave. Kviečiami visi, 
kurie tik turi savo namus, bū
tinai dalyvauti, nes bus disku- 
suojama visoki reikalai mažų 
narnų savininkų. Bus paga
minta rezoliucijos tuo reikalų, 
tik reikės ar priimti ar atmes

ti. Bus advokatų, kurie atsa
kinės į klausimus.

Tad minėtą dieną kiekvie
nas būkite Lietuvių Svetainėj, 
išgirsite daug aiškumo namų 
savininkų naudai.

Kviečia Visus Valdyba.

Shenandoah, Pa.
Sovietų Pagelbos Diena

Birželio 22 diena buvo visoj 
Amerikoj pagelbos diena So
vietų Sąjungai jos kovoje prieš 
mūsų visų bendrą priešą. Tai 
sukaktis metų Hitlerio karo 
prieš Sovietų šalį.

Visas Shenandoah miestas 
tą dieną gerai paminėjo. Buvo 
renkamos aukos gatvėse ir 
stuba nuo stubos, kas davė ge
ras pasekmes. Vietos anglų 
spauda tą dieną, iš kalno, ge
rai aprašė atžymint, kad bir
želio 22 diena bus “Rusijos 
pagelbos diena.” Kada aukų 
rinkėjai ėjo stuba nuo stubos, 
tai gatvėj važinėjo trokas su 
muzika, kuri grojo Raudono
sios Armijos dainas, kurios bu
vo labai gražios ir sukėlė kląu- 
sovų gerą ūpą. Per garsiakal
bį buvo prašoma aukų ir kar
tu aiškinama Sovietų Sąjungos 
kovų reikšmė Amerikos žmo
nėms.

Tos pat dienos vakare įvy
ko masinis susirinkimas Min
ers Salėj, žmonių priėjo pilna 
svetainė, buvo penki kalbėto
jai. Pirmas kalbėjo vakaro 
pirmininkas J. Maliniak. Visa 
publika atsistojo ir sudainuo
tas Amerikos himnas. Kalbėjo 
attorney F. J. Tool, kuris yra 
Shenandoah apsigynimo tary
bos pirmininkas. Kalbėjo Tom 
Barrett, pirmininkas Shenan
doah Mine boardo, rusų kuni
gas Andrei Fedetz — kalbėjo 
rusų kalboj, K. Naravas lietu
vių kalboj ir Ed. Falkowski iš 
Toledo, Ohio. Visi kalbėtojai 
labai gerai kalbėjo, agitavo už 
pagelbą Sovietų Sąjungai, aiš
kino Jungtinių Tautų vienin
gumo reikalą ir pilni pasitikė
jimo, kad mes karą laimėsime 
išvien su mūsų talkininkais.

E. Falkowski yra žurnalis
tas, kokį laiką gyvenęs Mas
kvoj, dirbęs prie anglų kalboj 
ten leidžiamo dienraščio “Mos
cow News.” Jis labai aiškiai ir 
plačiai išdėstė Sovietų Sąjun
gos santvarką. Jis sakė, kad 
Sovietų Sąjungos industrija, 
vyriausybė ir žmonės gerai pa
siruošę karui, todėl ir sulaikė 
Hitlerio jėgas ir galutinai jas 
sumuš. Jis sakė, kad per 25 
metus Sovietų Sąjunga neturė
jo gerų draugų tarpe didelių 
valstybių, nes kapitalistinis 
pasaulis ją neigė todėl, kad 
ten yra darbininkų tvarka. So
vietai per tą laiką sukūrė ga
lingą valstybę ir Raudonąją 
Armiją.

Jeigu Anglijos ir Amerikos 
vyriausybės būtų nuo seniau 
bendradarbiavę su Sovietų Są
junga, tai šis karas būtų ne
įvykęs.- Dabar Sovietų liaudis 
parodo, kaip reikia kariauti, ir 
jeigu jau mums karas užkar
tas, tai dabar jį reikia laimėti 
ir tam Sovietų Sąjunga nurodo 
artimiausį ir su mažiausia au
kų kelią, tai tuojau atidaryti 
antrą frontą prieš Hitlerį. Jis 
sakė, kad Jungtinės Tautos 
karą laimės. Jo kalba labai 
patiko publikai; publika karš
tai jam plojo.

Kuomet svetainėje buvo ren
kamos aukos, tai S. Kuzmic
kas ir V. Maksimonis sudaina
vo dvi daineles duetu, o jiems 
pritarė “Maįnięrių Milita'riško 
Minstrelio” grupė susidarius 
iš A- Kuzmicko, J. Pacąusko, 
F.‘ Freigėrio ir T. Borrett. 
Pianu akompanavo profeso
rius Kapustka.

Aukų salėj buvo surinkta 
$69. Mieste renkant aukas stu
ba nuo stubos surinkta $298, 
tai viso $367.

Reikia atiduoti kreditą Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mo 34 kuopos valdybai ir “rusų 
skyriui IWO už surengimą 
taip pasekmingos Sovietų Są
jungai pagelbos dienos. Taip
gi, garbė; priklauso visiems au-

DETROITO ŽINIOS
Apsivedė Olga Smalsčiūtė
Birželio 20 d. draugų Smals

čių ūkėje ant 10 mylios dau
gelis detroitiečių turėjome ge
rus laikus. Tai buvo linksma 
vestuvių iškilmė, nes tą dieną 
buvo atžymėta sužiedotuvės 
Olgos Smalsčiūtės su Richard 
F. Heldt. Abu dar lanko 
Wayne universitetą, ir Rich
ard baigęs mokslą yra linkęs 
siekti gydytojo profesijos. Ka
dangi draugų Smalsčių vyriau
sia dukrelė ir tik tą vieną tu
rėjo savo šeimynoj, todėl ne
sigailėjo suruošti puošnią ves
tuvių puotą, kad kas tik ten 
atvyko, visi draugiškai ir šil
tai buvo priimti ir pavaišinti. 
Linkiu jaunavedžiams Olgai ir 
Richardui Heldt geros kloties.

gerai sveiksta ir dabar jau 
randasi savo namuose, 3364 
Williams St. Ji yra LDS narė 
ir labai draugiško būdo. Turė
dami laiko, aplankykime ją.

Linkiu jai gerai susveikti.

Užeikime Pas Mūsų Draugus
Detroito priemiestyj, Dear

born, Mich, prie Vernor H‘wy 
ir Dix Rd., užlaiko teatrą ar
ba movies įstaigą mūsų geri 
draugai Pranas Jočionis ir M. 
Prakevičius. Nors vieta nėra 
labai puošni, bet ten visados 
parodoma rinktiniai gerus 
veikalus (krutamus ir kalba
mus paveikslus), kad ten už
ėjęs niekados neapsivilsi. To
dėl eidamas pro šalį, visados 
sustok ir pamatyk ten judžius.

Apie tuos draugus, manau, 
nėra reikalo nė pasakoti, nes 
abu yra nuoširdūs ir nuolati
niai darbo žmonių reikalų rė
mėjai. Minėtam teatre “Ford- 
son” rodė “Mergina iš Lenin
grado.” Tas veikalas vertas 
visados pamatyti, nes parodo 
didelę dalį karo Sovietų su 
Finliandijos baltagvardiečiais 
ir t.t.

Surpryzas
Birželio 28 d. per Detroito 

Lietuvių Radijo Kliubo duoda
mą programą, iš stoties WJ 
BK, užgirdau didelį surpryzą. 
Vienas draugas davė gerus 
linkėjimus Margaretai ir Jo
nui Alvinam ir dar sudainavo 
linksmą dainelę dėl mūs. Tą 
surpryzą padarė draugas Pau
lauskas.

Už tai tariame didžiai ačiū. 
Tas rodo, kad tarpe draugų 
darosi vis didesnis ir atjautes- 
nis draugiškumas.

Serga Draugė Sinkevich
Porą savaičių, Harper ligo

ninėj, sunkiai sirgo drg. An- 
nett Sinkevich, turėjo opera
ciją. Bet ligonė po operacijai

VISI ŠIO KRAŠTO PATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

Hillside, N. J.
Birželio 27 d., buvo sureng

tos Joninės paminėjimas drg. 
Jono Baubos vardo dienos. 
Svečių dalyvavo netoli pusė 
šimto. Pirmininkaujant drg. 
Ch. Janužiui, dalyviai linkėjo 
jubilėjantui geriausių linkėji
mų.

Taipgi buvo prisiminta apie 
Rusijos medikalę pagelbą, tai 
buvo ant vietos surinkta $12.

Varde Rusijos pagelbos ko
miteto, tariu ačiū.

Aukotojų Vardai:
Po $1: B. J. Bilinskai, B. 

Brazaitis, Ch. Kiznis, R. Yo- 
naitis, Ch. Urbonas, M. Ka
zakevičienė, Ch. Janužis ir G. 
Kudirka. Po 50c.: J. Ropė, J. 
Bauba, P. Yuknis, A. Dainauc- 
kas ir O. Jankauskienė. Po 
25c.: O. Janulienė, H. Kudir
kienė, A. Debsis, M. Lažauts- 
kienė, F. Gaubienė ir Grigala
vičius.

G. Kudirka.

kų rinkėjams, kurie taip pasi
šventusiai rinko aukas stuba 
nuo stubos ir taip nuoširdžiai 
atliko tą garbingą darbą mū
sų pačių laimėjimui karo. Pa
rama Raudonajai Armijai yra 
prisidėjimas prie darbo, kad 
dar šiemet sumušus Hitlerį ir 
jo pabaisiškas nacių jėgas ir 
fašistinių talkininkų jėgas.

A. K.

Stokuoja Darbininkų
Patėmijau vietiniuose laik

raščiuose, kad į naujai užbaig
tą milžinišką Fordo bombne- 
šių dirbtuvę stokuoja darbi
ninkų, todėl kas tik atvyksta, 
bile pilietis, gauna darbą. Ka
dangi dirbtuvė randasi apie 
30 mylių nuo Detroito, arti 
Ypsalenti, Mich., tai Detroito 
žmonės ne labai ukvačiai ten 
važiuoja į darbą.

Kaip man atrodo, dar nega
lėtų būti trūkumo darbininkų, 
nes yra milžiniškas skaičius 
žmonių nedirbančių. Tik gali 
būt trūkumas lavintų darbiniu- * 
kų, nes ima laiko, kolei nau
jas darbininkas atlieka gerai 
mechanišką darbą. Į šią dirb
tuvę mano paimti tūkstantinę 
minią darbininkų, ir darys la
bai daug bomberių.

Alvinas.

Shenandoah, Pa.
Pažangiosios lietuvių organi

zacijos rengia didelį

PIKNIKĄ
Naudai dienraščio Laisves 

įvyks šį sekmadienį 

Liepos-July 12
Dienraščio “Laisvės” naudai 

piknikas įvyks

Laudeman Giraitėj
Brandonville, Pa.

Apie 3 mylias nuo 
Shenandoah, Pa.

Bus skanių valgių ir gėrimų 

Gera orkestrą šokiams 
Taipgi bus kalbėtojas iš 

Brooklyn, N. Y.

Kviečiame skaitlingai susi
rinkti pasilinksminti ir išgirs
ti geros prakalbos. Tuom pat 
kartu paremsime dienraštį 
“Laisvę.”

Turėsime gero lietuviško
COLUMBIA ALAUS

Įvyks sekmadienį

Rugsė jo-Sept. 6

1-ma $15.00 Cash 
ir 2 po $5.00 Cash

Iš anksto įsigykite bi
lietus ir rengkitės daly 
vauti šiame piknike.

Philadelphia, Pa

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio

“LAISVES”

Puiki Dainy Programa

Phil, pažangiųjų lietuvių 
organizacijų rengiamas

Piniginės dovanos prie 
įžangos biileto per

kant iš anksto.

Piknikas bus naujoje 
vietoje:

DEER PARK
DEER PARK, N. J.
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Oficialiai Amerikos Pranešimai Jį So. Boston, Mass.
Australija, liep. 7. — Jungtinių Tautų štabas šian

dien išleido sekamą pranešimą:
Port Moresby. — Talkininkų lėktuvai kovotojai pa

stojo kelią dvidešimčiai japonų bombanešių su jų pa- 
lydovais-greitaisiais lėktuvais, ir tuo būdu suturėjo 
juos nuo nuostolių padarymo. Mūsų lėktuvų kulkasvai- 
džiai pataikė j kelis priešų bombanešius. Dingo vie
nas iš mūsų lėktuvų.

Tulagi. — Talkininkų lėktuvų grupė šiek/tiek ata
kavo čionaitinę pastatų sritį.

Australija, liepos 8. — šešiolika didžiųjų Japonijos 
bombanešių iš labai aukštai bombardavo mūsų orlaivių 
stovyklą Horn saloje; mažai nuostolių tepadarė.

Kitose srityse laiks nuo laiko skraidė mūsų žvalgy
bos lėktuvai.

Chungking, Chinija, liepos 7. — Jungtinių Valsti
jų oro jėgų komanda Chinijoj šiandien pranešė, kad:

Dėl blogų oro sąlygų liepos 5 ir 6 d. neveikė mūsų 
orlaiviai.

DAUGYBĖ NACIŲ ŽŪVA 
MŪŠIUOSE Į VAKARUS 

NUO VORONEŽO
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, liep. 7. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Naktį liepos 6 į 7 d. sovietinė kariuomenė kovėsi su 

priešais į vakarus nuo Voronežo ir pietų vakarus nuo 
Staryi Oskol. Kitose fronto dalyse nebuvo jokių reikš
mingų atmainų.

Mūsų kariuomenė į vakarus nuo Voronežo vedė karš
tus mūšius prieš vokiečių tankus ir pėstininkus, pada
rydama jiems sunkių nuostolių. Viename sektoriuje, 
mūsiškių karių grupė atmušė tris hitlerininkų atakas. 
Vokiečiai kautynių lauke paliko 450 užmuštų saviškių 
kareivių ir oficierių ir aštuonis sužalotus savo tankus.

Kitoje šio fronto dalyje sovietiniai tankistai suplie
kė du vokiečių batalionus, sunaikino aštuonias priešų 
kanuoles, šešis kulkasvaidžius ir bateriją didžiųjų 
mortirų. Arti vienos apgyventos vietos vokiečiai pra
rado virš 600 savo kareivių ir oficierių, užmuštų, ne
skaitant sunkiai sužeistus.

Per vienos dienos mūšius siauroje fronto dalyje į 
pietų vakarus nuo Starvi Oskol hitlerininkai prarado 
apie 500 savo kareivių ir oficierių ir keturis tankus. 
Mūsų kariuomenė ugnim iš visų ginklų eikvoja vokie
čių jėgas, vargina juos ir naikina karinius jų įrengi
mus.

Daugiau kaip 40 vokiečių tankų ir automatiški jų 
šauliai atakavo vieną apgyventą vietą. Šaudydami iš 
atvirų pozicijų, mūsiškiai artileristai sunaikino 11 vo
kiečių tankų ir apie 200 jų karių.

Per dvi dienas mūsų kariuomenė, veikdama vienoje 
dalyje Kalinino fronto, sunaikino 25 vokiečių tankus ir 
užmušė virš 2,000 jų kareivių ir oficierių.

Maskva, liep. 8. — šiandieninis Sovietų pranešimas 
sako:

Įnirtę mūšiai buvo tęsiami į vakarus nuo Voronežo 
ir į pietų vakarus nuo Staryi Oskol liepos 7 d.

Kitose fronto dalyse neįvyko jokių reikšmingų at
mainų.

Verda kautynės prieš vokiečių pėstininkus ir tan
kistus į pietų vakarus nuo Staryi Oskol. Viename sek
toriuje vokiečiai grūdo atakon apie 200 savo tankų ir 
didelę pėstininkų jėgą. Mūsų artileristai, šaudytojai iš 
mortirų, prieštankiniai šauliai ir tankistai smarkiai 
ir stipriai pasitiko hitlerininkus.

80 vokiečių tankų buvo išmušta iš veikimo. Taipgi 
padaryta milžiniškų nuostolių vokiečiams pėstinin
kams. Raudonarmiečiai skynė hitlerininkus tiesiogi
ne ugnim iš kulkasvaidžių, automatiškų šautuvų ir 
paprastų karinių šautuvų. Mūsų kariuomenės daliniai 
užmušė kelis šimtus priešų kareivių ir oficierių ir po 
to pasitraukė į naujas, iš anksto priruoštas pozicijas.

“meluoja.”
Jeigu jau taip, tai kokiems 

galams J. Krukonis tiek daug 
išeikvojo energijos ir sudar
kė tiek daug popieros, žmo
nėms aiškindamas mano bio
grafiją? Verčiaus būtų ant už
sakymo parašęs kokį “mana- 
logą” ar “veikalą” susaidei 
(pereitą metą Krukonis garsi
nos! per Minkaus radijo, kad 
jis rašo ant užsakymo dėl su- 
saidžių monologus ir teatrali
nius veikalus). Nuo savęs aš 
duodu pasiūlymą “Keleiviui” 
ir J. Krukoniui: Išrinkime be
šališką trečiųjų teismą, ir aš 
pasižadu, jog pristatysiu žmo
nes, kurie girdėjo, kad J. Kru
konis sakė, jog valdžia jį ka
mantinėjo už politinį veiki
mą; taipgi sakė, kad šį karą 
laimės Hitleris; liudininkai 
patvirtins vietą, dieną ir laiką. 
Laiko jiems duodu: nuo pasi
rodymo šio rašinio iki liepos 
31 dienos. Sąlygos tokios: jei
gu aš nepristatysiu liudininkų 
ir neįrodysiu, tai aš turėsiu 
paaukoti Raudonajam Kryžiui 
$25, o jeigu įrodysiu, tai J. 
Krukonis turės aukoti $25 
Raudonajam Kryžiui ir turės 
atšaukti per “Laisvę” ir “Ke
leivį,” kad jis pats meluoja.

Toliaus, nemanau aiškinti J. 
Krukonio biografijos, nes tai 
būtų per žema. Jeigu jis turė
tų lietuviškoj visuomenėj re
putaciją, tai aš tuomet rašy
čiau apie jo avantiūras, bet 
dabar neverta.

Jaunutis.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 ir ALDLD 17 kuopos 

rengia pikniką “Laisvės” naudai. 
Sekmadienį, liepos 12 d. Brandon
ville (Pa.) Giraitėj. Pradžia 10 vai. 
ryto ir tęsis iki vėlai nakties. Pra
kalbą sakys drg. P. Buknys iš 
Brooklyn, N. Y. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkės dalyvauti, tuom 
pačiu sykiu paremsite dienraštį, 
mes visi gerai žinome, kad “Lais
vė” paduoda teisingiausias ir vė
liausias žinias. Taip pat turėsime 
gerų užkandžių ir to gero Lietuviš
ko Columbijos alaus. — Kom.

(159-161)
WORCESTER, MASS.

Lietuvių Skyriaus, Medikalio Gel
bėjimo Komiteto susirinkimas įvyks 
liepos 10 d., 8 v. v., 29 Endicott St. 
Susirinkimo tikslas yra rengiamo
jo pikniko Medikalės pagelbos nau
dai. Todėl visi, kurie atjaučiate 
šiam darbui, dalyvaukite, kad ir ne 
nariai. Padėsite suruošt pikniką.— 
F. J. Repšys, Pirm. (159-161)

MONTELLO, MASS.
Bendras LDS piknikas. Montello 

ir S tough tono LDS kuopos rengia 
bendrai pikniką, liepos 12 d. Liet. 
Taut. Namo Parke. Visi Naujosios 
Anglijos lietuviai, LDS nariai pri
valote dalyvauti savo organizacijos 
piknike. Taipgi kviečiame žmones 
be skirtumo pažiūrų į šį pikniką. 
Pradžia 12 vai. dieną. — A. Sauka.

(159-161)

WILKES BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks lie

pos 12 d., 10 vai. ryto. Malonėki
te skaitlingai dalyvauti susirinkime. 
Bus Progr. Kliubo svetainėje, 325 
E. Market St. — Sekr. (159-161)

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

liepos 10d., 7:30 v. v., Liet. Svet. 
Visi nariai prašomi dalyvauti ir 
naujų atsiveskite. Sovietų Sąjungai 
Gelbėti Komisija išduos raportą. Pi

Bostono ir Apylinkės Žinios
J. Krukonis “Atsake”

Neseniai buvau rašęs “Lais
vėj,” kaip -J. Krukonis (“Ke
leivio” antra ranka) pasidi
džiuodamas išsiplepėjo, kad jį 
valdžia kamantinėjo kaipo 
penktakojį. žinojau, kad jam 
kada nors už tokius plepalus 
reikės raivytis, tai ant vietos 
pasižymėjau: vietą, dieną ir 
net laiką. Na ir laukti ilgai 
neteko. Pirmiausia savo parei
gas atliko Michelsonas mano 
adresu, o “Keleivio” No. 26 
J. Krukonis.

Dabar Krukonis aiškinasi, 
jog jis buvo pašauktas kaipo 
“liudininkas” už apgaudinėji
mą valdžios įstaigos (WPA). 
Aš tam irgi pilnai tikiu, nes 
kuomet mes kalbėjomės, tai 
buvo dešimta valanda ketu
riasdešimt penkios minutos 
(10:45) iš ryto ir paklausus

Krukonio ar dirba, tai jis at
sakė :

— Dirbu net braška.
Bet kodėl J. Krukonis tuo

met nieko neužsiminė apie to
kį nuotikį, kokį jis atpasakojo 
“Keleivyj”? Jeigu jis taip bu
tų pasakojęs tuomet man ir 
kitiems, tai nei aš, nėi kiti bū
tų nekreipę atydos ir nebūtų 
buvę reikalo rašyti “Laisvė
je.” Bet matomai, Krukonis 
tuomi norėjo pasididžiuoti: 
“ve ir į mane valdžia atkrei
pia atydą.” O būti dideliu 
žmogumi, tai Krukonio apeti
tas.

Vienoj vietoj Krukonis ra
šo :

— Kas žino tą buvusį gra- 
borių, buvusį kunigų purmo- 
ną ir uolų katalikų bažnyčios 
lankytoją, o paskui tapusį bol
ševikų organo “kalaspanden-

kniko Komisija taipgi išduos ra
portą iš liepos 4 d. — J. K. Nava- 
iinskienė, Sekr. (159-161)

PITTSBURGH, PA.
Liepos 12 d., Haller’io farmoje, 

LDS 8 Apskr. ruošia pikniką. Iš 
North Side, važiuok Ohio River 
Blvd., suk į Camp Horne Rd. iki 
Mount Nebo; čia suk į kairę, priva
žiavęs Bellevue Beer Garden suk 
į dešinę, čia bus Piknikas. ■— Kom.

(159-161)

RADIO
Klausykite N. J. Radio kas sek

madienio rytas, 8-tą valandą ant 
Stoties WHOM 1480 kilocycles. 
N. J. Radio Raštinė, 309 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. Radio vedėjas, 
Juozas Ratkus. Kalbėtojas, Jonas 
Giraitis. (159-161)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Iš ALDLD 2 Kp. Veikimo
Birželio 25 d. Literatūros 

Draugijos 2 kuopos mėnesinis 
susirinkimas buvo vidutiniai 
skaitlingas. Mat, iš pirmiau 
buvo nutarta, kad kuopa pik
niką turėtų turėti Montelloje 
bendrai su montelliečių 6 kp. 
Todėl tapo išrinkta darbinin
kai ir tartasi, kaip geriau nu
važiuoti, nes šiemet specialių 
busų negalima gauti pasisam
dyti. Gerai, kad kokio biznie
riaus sunkevižimį gauni ir kad 
šiaip privatiški automobiliai 
pilni važiuotų į pikniką. Taip
gi dienraščio “Laisvės” meti
niam piknikui, Maynard, 
Mass., išrinkta septyni darbi
ninkai.

Kaipo į Darbininkų Litera
tūros Draugijos kuopos susi
rinkimą, tai buvo atsilankę 
angliškojo “Worker” laikraš
čio atstovai dėl finansinės pa
ramos. Tad susirinkusieji su
metė aukų $6.

Kuopos iždininkas pranešė, 
kad už pirmiau pasiųstus $5 
Meno Sąjungai aplaikęs vė
liausių meno kūrinių, kuriuos 
pridavė susirinkimui.

Kuopos delegatai iš P. L. T. 
konferencijos išdavė raportą. 
Radijo pusvalandis, nepaisant 
visų keblumų, tęsiamas toliau. 
Tai svarbus progresyvių lietu
vių švyturys šioje apylinkėje. 
Raportai priimta.

Birželio 27 - 28 d. minėtų 
kuopų piknikas buvo gražus, 
šeštadienio vakare suaugusios 
publikos nedaug tebuvo, bet 
jaunimas skaitlingai linksmi
nos šokių salėj. Sekmadienį 
kartais šturmeliai lietaus ir 
gana vėsus oras, matomai, ne
daug tesulaike nuo pikniko, 
nes gana gražios publikos bu
vo. D. J.

Binghamton, N. Y.
šeši lietuviai jaunuoliai bai

gė aukštąją mokyklą. Iš jų 3 
yra LDS 6 kp. nariai: Anne 
Kvetkauskaitė, Al. Šulskis ir 
J. Misevičius. Kiti 3 nėra na
riais LDS: Marion Mačiuke, 
Albert Morkūnas ir Vincent 
Matakas.

Kurie eisit siektis aukštes
nio mokslo, geriausio jums pa-

Cammerton, Pa.
' Mačiau “Laisvėje” prašymą 

pranešti apie lietuvius jaunuo
lius, kurie tarnauja Dėdės Sa-

mo kariuomenėje. Tai aš ir 
paduodu mūsų jaunuolių did
vyrių surašą:

Fr. Karčenskas
Fr. Aleknavičius
'Zigmas Rasimas
Julius Rasimas
Juozas Abromaitis
Albinas Abromaitis
Jonas Šimkus
Jurgis Valukevičius
Juozas Mažeika
Albinas Randis. F. P.

sisekimo.
Serga M. Vingraitis. Jis yra 

LDS 6 kuopos narys. Guli 
miesto ligoninėj. Aplankyki
me jį, kam laikas pavėlina.

Kada mes su K. Juozapai- 
tiene buvome ligonį aplankyti, 
tai skundėsi, kad labai nuobo
du jam ten gulėti, mažai kas 
ateina. Mes LDS 6 kuopos na
riai turėtume draugą aplanky
ti.

Nuo savęs linkiu jums, drg. 
Vengraiti, greito pasveikimo.

J. K. Navalinskiettė.

Valetta, Malta, liep. 8.— 
Anglai per 24 valandas nu
šovė žemyn 21-ną fašistų 
orlaivį iš tų, kurie atakavo 
salą Maltą.

London. — Anglų orlai
viai dėliojo minas į pakraš
tinius nacių vandenis ir 
atakavo vokiečių laivus. •

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—lIAveineyer 8-1158

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavūs 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES 
St., Brooklyn

JONAS 
512 Marion 

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

Tel. GLenmore 5-6191

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.

SANDELIS 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
Cukrines Ligos (Diabetes) ..... 85c
Palangos Trajanka, stambios ša

knys, 3 pakai už .................. $1.50
KNYGOS.

Aukso Altoriukas, Tilžės ..... 60c
Ta pati gražiais celuloido viršais

su gražiais antspaudais .......$1.60
Vainikėlis, maža knygelė, mišių K 

maldos su paveikslėliais ...  50c
Ta pati minkštais viršais ..... $1.25
Gydykla nuo mirties baimės, su 

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

slaptybes, 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 Pūstynese ................   25c
Savizrolas, juokingi skaitymai 25c 
Neužmokamas Žiedas ..............  25c
Gudrus Piemenėlis .................... 25c
Velniškas Tiltas per Nemuną,

Herodas Boba ir kitos 7 is
torijos .... 1................................ 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 ir Burtininkas, papasa

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

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

M. ŽŲKAITIS
334 DEAN ST.,

SPENCERPORT, N, Y.

* LIETUVIŠKA ★

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

530 Summer Avenue 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J. ’

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

------ .------ --- ------ - ---------------------------

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

A ■ — T—Z ~ ~ ~ ~~ --į1—į—~ Z—~ Z. —Z ~Z~^

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

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

<♦> >

<♦>

<!>

<♦>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
■....................... .......... . ............................. ■ " ■■■ . .......... ... ■ ■ ■■ ■ ■

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviuis

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro 

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

Štai 
adresas.

<

>

>

»>

>

Lietuviui Rakandui Krautuvė

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. PETRAITIENE ir ŠONAI



- ■ .'.h .1 ,
LAISVE — Į*.....   ,1.

Ketvirtadienis,. Liepos 9, Į942

NowWko^Mifellnloi
Pereito Karo Gasas 
New Yorko Gatvėj

Atrodo netikėtina, kad per
eito karo nuodingos dujos dar 
galėtų paliesti bent kurį iš 
mūs, o visgi pereita antradie
nį jos 17 žmonių smarkiai su
sargdino, iš kurių daugelis at
sidūrė ligoninėse, desėtkai ki
tų nukentėjo po mažiau ir ant 
vietos suteikus greitąja pa
galbą galėjo parvykti namo.

Nelaimė ištiko išnešant iš 
Columbia Universiteto Vaisti
ninkų Kolegijos patalpų tan
kus, vartotus studijavimams 
gasų laike pereito karo. Tan
kai norėta išmest į metalo san
dėlį. Keli iš jų buvo tušti, bet 
vieno kranelį pajudinus pra
dėjo šnypšti gasas ir surūdyjil
siu kraneliu nebegalėjo jo už
laikyti. Garuojantis iš tanko 
chlorine gasas taip užnuodijo 
aplinkumą, kad ten buvusieji 
žmonės pradėjo springti ir 
viens po kitam virsti ant že
mės.

Nelaimės vieton pribuvo ne
paprastos pagalbos būriai iš 
trijų ligoninių, du iš policijos, 
vienas iš gaisragesių ir vienas 
i$ Edisono, taipgi daugelis am- 
bulansų.

Tai tiek blėdies ir pastangų 
reikalavo suvaldymas vieno 
nuodingų dujų tanko. Tas tik 
parodo, kokio milžiniško apa
rato reikia gelbėjimui miesto 
atsitikime didesnių nelaimių, 
kaip kad laike atakų iš oro. 
Laikantieji civilinių apsigyni
mų ir liuosnorių mobilizacijos 
darbų tik kieno nors kito rei
kalu galėtų iš šio įvykio pada
lyti sau pamokinančias išva
das. N.

Prasideda Gazolinos 
Kortu Išdavimas

Pastovioms gazolinos kor
toms gauti registracija prasi
deda šiandien, liepos 9-tą, ir 
tęsis penktadienį ir pirmadie
nį, liaudies mokyklose.

Valandos ketvirtadienį ir 
penktadienį nuo 9 ryto iki 
12:30 per pietus, o pirmadie
nį nuo 3 po piet iki 7 vakaro.

Visiems motoristams bus iš
duota A kortos, su 48 viene
tais. Sulyg esamų gazolinos 
padalinimo planų, su kožnu 
vienetu motoristas turėtų gau
ti 4 galonus, viso 192 galo
nus per metus, su kuriąis yra 
aprokuojama galint važiuoti 
2,880 mylių.

Kieno darbui reikalinga 
daugiau gazolinos, tie prašys 
priedinės kortos B, su 16 vie
netų, arba C kortos. .Jų gaus 
tie, kurie galės įtikinti gazo
linos padalinimo viršininkus, 
jog jie turi teisę gauti gazoli
nos važiavimui virš 475 mylių 
per mėnesį.

D kortas išduos motorinių 
dviračių savininkams ir C kor
tas motorinių laivų savinin
kams, drabužių valytuvėms ir 
kitoms tokioms įstaigoms.

Graikijos karalius Jurgis 
2-ržs trečiu kartu lankosi New 
Yorke po pribuvimo į šią šalį. 
Matomai, didysis miestas jam 
atrodo gana patogi vieta.

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD 138 kp. susirinkimas 
}vyks ketverge, liepos 9-tą, Zabiel- 
jkio svet., 8 vai. vakare. Visi nariai 
būkite.

(158-159)

BROOKLYN, N. Y.
LLD 1 kp. susirinkimas jvyks 

ketvirtadieni, 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 {rašyti 
į apšvietos organizaciją. Katrie dar 
nėsite mokėję duokles, dabar lai
kas užsimokėti, taipgi katrie dar 
nesate gavę knygos “Tarybų Galy
bė,” atslimkite. — 1 Kp. Org.
. ♦ (147-159)

N. Y. Bimdistas Sulaikytas 
Po 850,000 Kaucijos

Gerhard Wilhelm Kunze, 
buvęs Amerikos Vokiečių Bun- 
do vadas, pereitą pirmadienį 
buvo atgabentas į Federal} 
Teismą, New Yorke, ir sulai
kytas po $50,000 kaucijos. Jį 
kaltina prasišalinus iš New 
Yorko be atsiraportavimo 
drafto tarybai. Tačiau šis kal
tinimas, tai tik maža dalis jo 
galvoskaudžio, palyginus su 
kaltinimu šnipavime.

Kunze teisme visai neatro
dei į spritnų, išsičiutnijusį, uni
formuotą bundistą, kokiu jis 
figūravo bund o pramogose, 
čia jis buvo susivėlęs, beser- 
mėgis, susirūpinęs, naciška 
puikybė išrūkus su pirma bė
da. Jis buvo pagautas Meksi

koj, čion atgabentas orlaiviu 
ir iš Čia gabenamas į Hartfor
dą, kur prieš jį ir kelis kitus 
yra iškelti kaltinimai perdavi- 
nėjus Jungtinių Valstijų apsi
gynimo sekretus Vokietijai ir 
Japonijai.

Meksikoj jis buvo apsigyve
nęs pajūryje, kaipo “širdies li
gą gydantis“ nekalčiausis pi
lietis. Turėjęs ir meksikonišką 
pavardę. Pagaliau įsitaisęs lai- 
vuką — vis savo širdies rei
kalams. Bet kada į jį pradėjo 
pilti tonais visokias provizijas, 
meksikonams parūpo, kas ta 
tokia tonų aliejaus ir visko 
reikalaujanti širdis, pradėjo 
sekti ir suėmė.

Delegatų Išleidimo 
Draugiška Sueiga

Tarpe Lietuvių

Komunistai Šukei- 
$100,000

Iš Dariaus Ir Girėną 
Minėjimui Pikniko 
Pajamos ir Aukos

šeštadienio vakare, liepos 
11-tą, Laisvės svetainėj, 419 
Lorimer St., Brooklyne, įvyks 
parengimėlis, kurio pelnas ski
riamas padengimui LDS dele
gatų kelionės lėšų.

Kviečiame jame dalyvauti 
LDS narius biznierius ir visus 
vyrus ir moteris, taipgi visus 
LDS rėmėjus. Tai bus draugiš
kas pažmonys — pasikalbė
jimas ir pasivaišinimas gerais 
užkandžiais ir silpnais ir drū- 
tesniais gėrimais. Nepamirški
te — 7 :30 vai. vakare.

Vienas* biznierius davė $2 
delegatų lėšoms.

Rengėjai.

Chiniečiai Minėjo 
Karo Sukakti 

i*

New Yorke pereitą antra
dienį įspūdingai paminėta 
Chinijos karo penkių metų su
kaktis. Liepos 7-tą suėjo. 5 me
tai nuo Japonijos užpuolimo 
ant Chinijos ir didvyriškos 
chiniečiu kovos už savo šalies 
laisvę.

New Yorko Chinatown’as 
skendėjo Chinijos ir Amerikos 
vėliavose. Per dienų įvyko 
daugelis masinių veiksnių, už
baigiant vakare su masiniu 
mitingu Town Hali, kuriame 
kalbėjo majoras LaGuardia, 
gen. Shih Hwei Hsiung, Chini
jos militariškos misijos Jung
tinėse Valstijose viršininkas.

Sukakties minėjimas tęsis 
per visa savaitę, su įvairiau
siais veiksniais ir oficiale rink
liava paramai Chinijos, kaipo 
vienos iš Jungtinių šalių, A- 
merikos talkininkės. Rinklia
vai išduotas miesto valdžios 
leidimas, kaip kad buvo ir 
rinkliavai Sovietams paremti, 
kada buvo apvaikščiojama So
vietų prieš nacius karo sukak
tis.

Chinijos karo sukaktis ap
vaikščiojama ir aukos jos pa
ramai renkama ne vien tik 
New Yorke, bet ir po visų šalį.

Pas laisviečius P. ir N. Buk- 
nius viešėjo josios sesuo Ona 
Sandarienė su jaunuole dukra 
Maryte iš Marlboro, N. Y. 
Viešnios išvyko namo po Lais
vės pikniko.

Juozas Garšva, jaunasis, 
laidotuvių direktoriaus ir Ka- 
zimieros Garšvų sūnus, išva
žiavo karininkų mokyklon. 
Juozas neseniai buvo baigęs 
New Jersey karišką mokyklą, 
su kapitono laipsniu.

Elena Andruškevičienė išvy
ko užmiestin keletai savaičių 
atostogų.

Birželio 28-tą susituokė 
Pranas Kurlaitis su Paulina 
Goslinaite.

Neseniai lankėsi paš saviš
kius maspethietis karys Julius 
Kleiza. Jisai jau pakeltas į 
korporalus.

Juliui pasiruošiant mušti 
priešą, jo motina veikliai daly
vauja lietuvių mezgėjų gru
pėj, taipgi amerikinėj karių 
motinų organizacijoj, darbu 
padeda mušti tų patį priešą. ’

Anne Sisk, 4 metų, sunkiai 
susižeidė iškritus pro langą 
nuo 4 aukšto iš tėvų apartmen- 
to, 525 W. 146th St., N. Y.

Neužilgo išvyksta į kariuo
menę Bob Ambroze, muzikos 
krautuvės savininkės P. Amb- 
rozaitytės brolis.

Petras ir Elena Baranaus
kai išsikėlė gyventi į Bridge
port^, kur prieš keletą mėne
sių Petras išvyko dirbti.

Kazys ir Ona Dobrovolskiai 
minėjo savo vedybų 30 metų 
sukaktį šaunioje puotoje, ku
rią ta proga jiems surengė jų 
artimieji.

Marytė Sibol (Brauniūtė) 
vieši pas vyro gimines Zablac- 
kus-Pakalniškius, Maspethe, ir 
pas savo auklėtojų Ch. Brown, 
Brooklyne.

Išvyko į kariuomenę Alekas 
Nevinskis, kuris dabar randa
si Floridoj. Aleko brolis Juo
zas jau metai su virš tarnau
ja Dėdei Šamui, taipgi Flori
doj. Ž. R.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę“

New Yorko komunistai skel
bia iki liepos 4-tos sukėlę 
$100,000 savo kampanijoj su
daryti $250,000 fondų savo 
partijos darbui sekamais ke
liais mėnesiais, kuriuose, apart 
nuolatinių lėšų literatūrai ir 
spaudai, reikės vesti rinkimų 
kampaniją.

Rinkimai, kaip žinia, šiemet 
bus labai svarbūs — kongres
ui anų ir gubernatoriaus. Kong
rese fašistams pataikautojai ir 
dabar pančioja administraci
jai rankas, trukdo vesti prieš 
fašistus kovą karo ir namų 
frontuose. O reikia žinoti, kad 
šiemet rinkimų metai, kuriais 
net patys aršiausi prisilaiko, 
įtraukia nagus. Tik po rinki
mų ragai ir nagai pasileidžia 
darban. Dėlto be galo svarbu, 
kad raguoti ir naguoti hitle
rininkų draugai matytų kong
reso rūmus ar gubernatoriaus 
kėdę tiek, kiek jie mato savo 
ausis.

Reikia pasiryžusių kovoti už 
pergalę įstatymų leidėjų ir ad
ministratorių.

Komunistai žada gerą dalį 
savo fondo išleisti agitacijai 
už tokius kandidatus, kurie 
kovoja už pergalę ant fašiz
mo.

Lietuvių Kvota
Lietuviai komunistai sako 

savo kvotą norį užbaigti šią 
savaitę, su 15-ta apvaikščioti 
laimingas užbaigtuves. Jie sa
ko : “Fondą subudavojom, bet 
kepurės dar trūksta.“ O lietu
viai pripratę budinko užbaig
tuves apvaikščioti tik stogą 
uždėjus. Jie prašo visus išga- 
linčius dar prisidėti apvaini
kavimui šio svarbaus ir sėk
mingo vajaus priduodant savo I 
“Šerą“ per bile kurį iš jums; 
žinomų veikėjų.

L. K. N.
I 

Blogas Oras? - Nėra
Tokio Dalyko

Pamatyti sviedinio žaismės į 
Polo Grounds pereitą pirma
dienį susirinko 33,694 žiūro
vai. Nors rinkimosi laiku siau
tė audra, bet žaismės mėgėjai 
to neskaitė blogu oru. Pasiro
do, “blogo oro“ priemonė eg
zistuoja tik tam, kad pateisin
ti nesupratimą reikalo ar ne
norėjimo ką nors atlikti.

Ch. E. Winkler, 44 m., 
Yonkers. Taupmenų ir Paskolų 
Sąjungos sekretorius, teisme 
prisipažino kaltu išeikvojime 
$17,500 įstaigos pinigų.

šiuomi teikiame plačiai vi
suomenei pranešimą iš Dariaus 
-Girėno paminklo statymo ko
miteto veiklos Brooklyne.

Kuomet šioje šalyje yra pri
imta gegužės 30 d., Memorial 
Diena, pagerbti žuvusius kar
žygius už šio krašto gerovę, 
tad, šia proga tapo suruošta 
pramoga Klaščiaus Clinton 
Parke, Maspeth, N. Y., pami
nėjimui mūsų didvyrių lakūnų 
Dariaus ir Girėno devynių me
tų sukakties skridimo iš New 
Yorko į Kauną ir jų netikėto 
žuvimo. (Korespondenciją iš 
pikniko praleidžiame, kadan
gi dienraštyje apie tai buvo 
rašyta prieš mėnesį laiko. — 
Red.)

Už malonią paramą šios iš
kilmės dalyviams, kalbėto
jams, sportininkams ir visiems, 
kurie kuo nors pagelbėjo ir 
dirbo be užmokesčio, reiškia
me nuoširdžiausį dėkui.

Pikniko Pajamos
Ruošiant virš paminėtą pra

mogą tapo išsiuntinėti laiškai 
su tikietais Brooklyno ir apy
linkės draugijoms, kuopoms 
bei kliubams, prašant tikietus 
nupirkti. šios draugijos pri
siuntė sekamą sumą:

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoj 367 kp., Port Chester, 
N. Y. $2; 242 kp., Richmond 
Hill, N. Y. $2; 38 kp., Brook
lyn, N. Y. $4; 76 kp., Central 
Brooklyn, N. Y. $1.60.

Amalgameitų Unijos lietu 
vių siuvėjų 54 skyrius $20. Dr. 
Martino Liuterio Draugija $4. 
Šv. Jurgio Draugija $20. Lie
tuvių . Namų Savininkų Asso- 
ciacija, Maspeth, N. Y., per 
adv. S. Briedį, $4. Lietuvių Pi
liečių Kliubas, Great Neck, N. 
Y., $2.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 1-ma kp. $4; Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 1-ma kp. $2; 
221 kp., Bloomfield, N. J. 
$1.60; 55 kp., Ridgewood, N. 
Y. $2. Lietuvių darbininkų 
Draugijos kuopa per P. Spūdį 
$2. 1

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Sandaros 1-ma kp. $2; Lie
tuvių Tautininkų Kliubas $4. 
Lietuvių Kontraktorių Siuvėjų 
Associacija $9.80. Dariaus-Gi
rėno Posto numeris 1-mas $2. 
Lietuvių Rymo Katalikų Susi
vienijimo 115 kp. $1.20.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas $20. Lietuvių Atletų 
Kliubas $4. šv. Vincento Drau
gija, Maspeth, N. Y. $4. šv. 
Pranciškaus Labdaringa Drau
gija, Great Neck, N. Y. $4. 
Neprigulmingas Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubas, Central 
B'rooklyn, N. Y. $4.80. Lietu
vių Socialistų Sąjungos 19 kp.

$2.40. Lietuvių Piliečių Kliu
bas, Maspeth, N. Y., per adv. 
S. Briedį, $4.

Lietuvių Neprigulmingas A- 
merikos Piliečių Kliubas, Cliff
side, N. J., per J. Bakūną, pri
siuntė $4.

Taigi, iš draugijų pribuvo 
visa $137.40. Nuo pikniko 
įžangos bilietų ir kitokių pa
jamų, atmokėjus išlaidas, liko 
$124.60. Bendrai pikniko pel
nas $262.

šiame laikotarpyj gauta šios 
aukos: Nuo Lietuvių Pasilinks
minimo Kliubo, Hillside, N. J., 
per J. Gasperaitį, $5. J. M. 
Shaltenis, Chicago, 111., aukojo 
$2.40. Jonas Spurga, fondo iž
dininkas įteikė $1.60. Thomas 
Petrauskas, Betlain, L. 1. ir 
Juozas Ginkus Brooklyn, N. 
Y., aukojo po $1. Viso $11.

Paminklo fondo ižde pir
miau buvo $1,843.62. Dabar, 
su aukščiau paminėtom su
mom, yra viso $2,116.62.

Sekanti Brooklyno biznieriai 
aukojo daiktus laimėjimui 
piknike. Xsaveras Strumskis, 
Republic Monopolio savinin
kas; Kerwin-Kreivėnas, gėli
ninkas; Jonas Patašius, vaisti
nė; kun. Juozas Baltrūnas, re- 
ligijinių reikmenų krautuvė; 
Lietuviu Amerikos Piliečių 
Kliubas, nuosavo namo ir gėri
mų įstaigos tvarkytojai; Co
hen’s, vaistu krautuvė; J. 
Brettschneideris, irgi vaistinė; 
Kazys Degutis, barzdaskutis; 
Lituanica Aikštės valgykla; A. 
Vikrikas, mėsinė; Daunora, 
vaistinė; Kundrotą, taipgi vais
tinė; Henrys, saldainių įstai
ga; Juozas Ginkus, saldainių 
palocius; Kazys Pakulis, mėsi
nė; šimanskas ir Petkauskas, 
mėsinė; Varpas, duonos kep

tuvė. Aukojo ir antra duonos 
keptuvė, bet vengia viešumo.

Už taip gausias aukas, drau
gijoms, pavieniam asmenim ir 
biznieriam už dovanas labai 
ačiuojame. Ir kad daugiau 

I pelno liktų Dariaus-Girėno pa- 
Iminklo pastatymui, tai prašo
me nekuriu draugijų bei kuo
pų atsiteisti už likusius pikni
ko tikietus. Taipgi, prašome 
abclnai visuomenės skubiau ir 
duosniau paremti šį reikalą pi- 
nigiškai. Aukas teikitės siųsti 
čekiais ar Money Orderiais iš
rašant vardu Darius-Girenas 
Monument Fund ir adresuoki- 

Įte komiteto iždininkui, Mr. 
'John Spurga, Port Jefferson 
|Station, Long Island, N. Y. Jis 
yra po užstatu ir atsakomin- 
gas. Už gautas jūsų aukas pri
sius kvitą, taipgi visos aukos ir 
vardai skelbiama laikraščiuos.

Dariaus-Girėno Paminklui 
Statyti Komitetas.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai. Garu apšildomi; yra visi pato
gumai. Turime kambarius su virtu
ve. Prašome kreiptis vakarais nuo 
6-tos vai. iki 9-tos vai. Antrašas: 
27 So. 1st St., Brooklyn, N. Y.

(158-159)
Pasirandavoja po 5 ir 6 kamba

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

REIKALAVIMAI
Reikalingas vyras prosytojas 

(presents). Turi būt patyręs prosy
tojas ant geros rūšies vyriškų kau
tų.

S. MARKOWITZ.
15-17 E. 16th St., N. Y. C.. 9th fl.

(158-160)
Pajieškau darbininko dirbti prie 

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga "O

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

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

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

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

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

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

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

anglių pristatymas į miestus

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

•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

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

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

7 > • ■|L o j**p.ir* .r* .c j- utitr~ jr jt jr- j~* j~ j* x j~

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

MERCEDES ... (4 Id. 
solid yellow gold case. 
17-jewel Precision move
ment .... $42.50

VERI-THIN AIRWAY . . . Pini BOSITE 

or yellow gold filled case with PATENKINTI 

Guildite back, 15 jewels . $29.75

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