
KRISLAI
“New York Timesas” už 

Antrąjį Frontą.
Jis Turi Būti Atidarytas 

Dabar.
Ar Jis Bus Lengva Atida

ryti?
Sako: Adv. A. Bulota

Sušaudytas.
Rašo R. MIZARA

Jau ir konservatyviškasis j 
“New York Timesas” išstoja 
už antrąjį frontą Europoje. 
Dienraštis (žiūr. jo laidą iš 
liepos 14 'd.) pareiškia, kad 
Jungtinės Tautos “negali pasi
rinkti svarbesnio laiko” antra
jam frontui atidaryti, kaip šis.' 
“Timesas” žymi, kad, jeigu 
prisiruošimas prie antrojo 
fronto atidarymo ir nebūtų 
dar pilnas, vistiek geriau ati
daryti jį dabar ne taip labai 
prisiruošus, negu vėliau, kai 
bus pasiruošta geriau.

Su tuo sutiks kiekvienas, 
kuriam rūpi fašistinė Ašis su-l 
mušti.

Rytų Fronte šiuo metu ver
da didžiausi mūšiai. Sukoncen
travęs milijonus karių, pa
rinktų iš visos Europos, su
traukęs daugybę ginklų, paga
mintų visos Europos fabrikuo
se, Hitleris pajėgia prasimuš
ti į rytus. Jis užima naujas sri
tis.

Francijoje, sakoma, Hitleris 
teturi tik apie 100,000 karei
vių. Na, jeigu Jungtinės Tau
tos atidarytų antrąjį frontą 
Vakarų Europoje, tuomet prie
šas turėtų ištraukti šiek tiek 
jėgų iš Rytų Fronto; tuomet 
jis būtų mušamas iš dviejų 
pusių; tuomet jo sumušimas 
būtų lengvesnis ir užtikrintas!

Kai kurie žmonės klausia:
— Kodėl gi Tarybų Sąjunga 

negali sutraukti Rytų Fronte 
kokios 15-kos milijonu ar dau
giau karių?

Jiems atsakyti galima ši-1 
taip: J

Mes nežinome, kiek Ta- i 
rybų Sąjunga turi šiuo me-1 
tu Rytų Fronte karių. Bet 
privalome atsiminti, kad Ta
rybų Sąjunga priversta pa
laikyti milijonus karių Sibire, 
arti Madžiūrijos pasienio, kur 
japoniškas banditas bile kada 
gali SSSR užpulti. Tarybų Są
junga priversta palaikyti daug 
kariuomenės Persijos-Turkijos 
pasienyj, nes nežino, ką Hitle
ris gali padaryti su Turkija, 
ką jis, pagaliau, gali padaryti 
su Artimaisiais Rytais.

Va, kodėl Anglija ir Ameri
ka kuoveikiausiai turėtų ati
daryti antrąjį frontą Vakarų 
Europoje!

Antrąjį frontą atidaryti rei
kalauja masės žmonių — tiek 
Anglijoj, tiek Amerikoje. Jis, 
pagaliau, yra nutarta atidaryt.

Yra laikraštininkų ir radijo 
komentatorių, kurie šitaip sam
protauja: Atidaryti antrąjį 
frontą Vakarų Europoje yra 
keblu, nes vokiečiai turį ap
ginklavę pakraščius.

Nėra abejojimo, kad tai yra 
didelis žygis, susijęs su rizika 
ir keblumais. Bet argi to ne
numatė tie žmonės, kurie nu
tarė jį atidaryti? Ar to nenu
matė Anglijos, Amerikos iri 
Tarybų Sąjungos vyriausybės 
ir karo vadai, kai jie buvo su
sirinkę Londone, o paskui Wa
shingtone?

Jie tą viską numatė! Jie ap
skaičiavo visus pavojus ir sun
kumus; jie apskaičiavo savo 
jėgas ir priešo jėgas. Ir tik po 
to visko jie nutarė dar šiemet 
atidaryti antrąjį frontą.

Neturėtų būti abejojama 
dėl jo atidarymo.

Mes, kaipo paprasti žmone- 
liai, nesą joki militariniai stra
tegai, joki karo specialistai, 
vis dėlto pasireiškiame, kad 
antrasis frontas turėtų būti 
atidarytas tuojau.

Yra posakis: Žmonių balsas
— Dievo balsas.

Neoficialiai teko girdėti, 
kad Marijampolėje vokiškieji 
žvėrys sušaudė advokatą And- 
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ŽEMAITIS, SUŽEISTŲJŲ 
GELBĖTOJAS

Rašo JONAS MARCINKEVIČIUS
MASKVA, liepos 13 (Per Incontent Žinių Agentū

ra). — Vytautas Rutkauskas apsivilko karine unifor
ma pirmojoj karo dienoj. Bet kario drabužiuose jis li
ko toks pat, kaip jį pažino jo kaimynai gimtiniuose 
jam Telšiuose, su jo apskritu, įspūdingu veidu, gyvo
mis pilkomis akimis ir lėta žemaitiška kalba.

Vytautas tarnavo kaip sužeistųjų nešėjas iš mūšių 
lauko. Per kelias pirmąsias savaites šio tėvyniško karo 
jis išnešė daugiau, kaip šimtą oficierių ir kareivių kar
tu su jų ginklais iš mūšio lauko.

Kada Ruadąnoji Armija pasitraukė iš Tallino (Esti
joj), Vytautas buvo pasiųstas kaip palydovas sužeistų 
raudonarmiečių, gabenamų per Baltijos Jūrą į Lenin
gradą.

Garlaivis “Kazachstan” išplaukė naktį. Kada pra
švito, jau buvo matyt Leningradas tolumoje.

Ilgai nemigęs, pavargęs Vytautas Rutkauskas ra
miai snūduriavo. Bet štai pasigirdo smarkūs sprogi
mai. Vokiečių orlaiviai bombardavo šį sužeistųjų lai
vą, nežiūrint, kad ant laivo šonų buvo nuteplioti di
džiuliai raudoni kryžiai. Viena bomba pataikė viduriu 
laivo ir uždegė jį. Greitai užsiliepsnojo ir kambarėliai, 
kur gulėjo sužeistieji.. Rutkauskas puolėsi gelbėti juos.

Tas jaunuolis iš Žemaitijos teturėjo tik vieną mintį— 
gelbėti savo draugus. Nusvilo jo antakiai ir pradėjo 
rūkti viršutinis švarkas. Bet Rutkauskas nepaisė to, ir 
išgelbėjo aštuonis sužeistus vyrus nuo mirties ugny
je. Paskutinis iš jų buvo nuleistas į gelbėjimosi valtį.

Dabar Vytautas galėjo kiek atsikvėpti, ir, pasirėmęs 
ant laivo aptvaro, jis dairėsi. Visa jūra aplinkui buvo 
pilna gelbėjimosi valčių ir plūduriuojančių su gyvybės 
diržais žmonių.

Orlaiviai su svastikiniais kryžiais, smigdami žemyn, 
pylė švino lietų iš savo kulkasvaidžių ant jųjų. Staiga 
Vytautas pajuto aštrų skausmą šone ir pasižiūrėjęs 
pamatė plūstantį iš jo kraują. Bet negalima buvo gai
šuoti. Vytautas išgirdo šauksmą iš už stiebo: “Gelbė
kite !”

Užmiršdamas savo žaizdą, jis nubėgo gelbėt kitą, 
sužeistąjį jūreivį, kuris gulėjo aukštieninkas tarp su
siraizgiusių virvių ant laivo denio.

Bombos skeveldromis buvo sužeistos abidvi jūreivio 
kojos ir jis negalėjo pasijudint iš vietos. Vytautas at- 
narplino virves ir nunešė jūreivį ant kapitono tilte
lio. Visi kiti buvo jau pasišalinę iš laivo. Nė minutės 
negaišuodamas, Vytautas pagriebė gyvybės gelbėjimo 
diržą, uždėjo jį sužeistajam ir kartu su juom nušoko į 
vandenį.

Per ilgas valandas Vytautas, didvyringas sužeistųjų 
gelbėtojas, kovojo su bangomis, neapleisdamas savo 
draugo nė vienai akimirkai. Jis sustingo nuo peršalimo 
ir prarado visokį jausmą, apart to, kad vienas jo šonas 
jautėsi kaip švino pripiltas. Kas minutę Vytautas vis 
labiau ir labiau silpo.

Bet štai jis išgirdo pūškuojančią motorinę valtį ir, 
sukaupęs paskutines savo jėgas, pakėlė ranką. Vyrai 
motorinėje valtyje pamatė du žmones, blaškomus jūros 
bangų ir priplaukė. Rutkauskas buvo taip nusilpęs, kad 
negalėjo pats valtin įlipti; todėl jis buvo ištrauktas iš 
vandens ir įtemptas valtin. Tada jaunuolis prabilo, ir 
pirmieji jo žodžiai buvo:

“Mano draugas sužeistas; reikia jį tuojau gelbėt.”
Rutkauskas pabudo ligoninėje Leningrade. Žvilgte

rėjęs į gretimą lovą, jis pamatė savo išgelbėtą jūreivį. 
Jūreivis gi tarė jam:

“Drauge, aš niekados neužmiršiu, kaip tu mane iš
plėšei iš mirties nagų.”

Rutkauskas norėjo ką tai daugiau sakyt, bet jo kal
bą pertraukė komisaras, ką tik įėjęs į sužeistųjų kam
barį. Jis atnešė Vytautui, drąsiam lietuvių tautos sū
nui, aukštą garbės ženklą nuo valdžios.

Po šešių mėnesių, Rutkauskas įstojo į lietuvišką Rau
donosios Armijos dalinį, kur ir vėl tarnavo kaip pasi
šventęs sužeistų draugų gelbėtojas iš mūšių lauko.

Fašistai Trečiu Kartu 
Atakuoja Anglus

Cairo, Egiptas, liep. 15. 
— Anglai atmušė dvi pir
mesnes vokiečių ir italų at
akas už 10 mylių į va
karus nuo EI Alamein, 
Egipte. Dabar fa
šistai trečiu kartu atakuoja 
anglus. Mūšio pasėkos dar 
nežinomos.
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Amerikos Laivyno Mi- 
nisteris Anglijoj

Londc.n, liep. 15. — Atvyko 
Jungtinių Valstijų Laivyno 
sekretorius (ministeris) Knox 
tartis su anglais, kaip galima 
būtų sėkmingiau kovot prieš 
Vokietijos submarinus.

London, liep. 15. —Ang
lijos orlaiviai vėl pleškino 
fašistų uostą Tobruką, Li
bijoj.

Maskva. — Čionaitinis 
New Yorko Times kores
pondentas Ralph Parker 
pranešė savo laikraščiui to
kias Sovietų piliečių nuo
mones:

Hitleris stengiasi kuo 
greičiausiai laimėt kokią 
svarbią pergalę prieš So
vietus, nes bijo, kad tuo 
tarpu Anglija ir Amerika 
neatidaryti; antro fronto 
prieš Vokietiją. Naciai no
ri įtraukt kuo daugiausiai 
atsarginės Sovietų kariuo
menės, idant Sovietai nega
lėtų paskui pradėt didelę 
ofensyvą prieš vokiečius 
sutartinai su talkininkais.

Sovietai turi didžiulį 
skaičių kariuomenės, kurios 
dauguma dar neįtraukta į 
dabartinius veiksmus prieš 
nacius.

Ta atsarginė kariuomenė 
galėtų drožt mirtiną smū
gį hitlerininkams, jeigu An
glija ir Amerika pradėtų 
mušt nacius vakarinėje Eu

Midway Mūšyje Buvo 
Nuskandinta bei Su
žeista 20 Jap. Laivų

Washington. — Ameri
kos laivyno departmentas 
antradienį paskelbė patik
rintą sąrašą, kiek amerikie
čiai padarė nuostolių kari
niam Japonijos laivynui di
džiame jūrų mūšyje birželio 
mėnesį ties Midway sala, 
esančia už 1,100 mylių į va
karus nuo Perlų Uosto, bū
tent:

Nuskandinta devyni ka
riniai japonų laivai, viso 
100 tūkstančių tonų įtalpos, 
ir sunkiai sužeista bent 11 
japonų karo laivų. Tarp 
nugramzdintų Japonijos lai
vų buvo ir keturi dideli lėk- 
tuvlaiviai — orlaivių išve- 
žiotojai. Žuvo virš 4,800 ja
ponų jūreivių ir karių. Kar
tu sunaikinta 275 priešų or
laiviai. Mūšyje dalyvavo 
daugiau kaip 80 Japonijos 
laivų, ir bent ketvirtadalis 
jų liko nuskandinta bei ap- 
šlubinta.

O Amerika tame mūšyje 
prarado tik vieną nedidelį 
karinį laivą naikintuvą 
“Hammann’ą”, 215 jūreivių- 
kareivių ir 92 oficierius. 
Japonai sužeidė Amerikos 
lėktuvlaivį “Yorktown’ą,” 
bet nenuskandino jo. Tik
rai buvo nušauta žemyn 33 
Amerikos lėktuvai, o tūlas 
skaičius amerikinių lėktuvų 
buvo priversti nusileist že
myn, pritrūkus gazolino.

Anglai Nuskandiro 
Vokiečių Laivą

London, liep. 15. — Ka
riniai Anglijos laivai nus- 

Į kandino žibalinį vokiečių 
laivą ir sunkiai sužeidė du 
ginkluotus jų laivukus ne
toli Cherburgo, pakrašti
niuose Francijos vandeny
se.

ropoje. Sovietų atsarginiai 
yra priruošti ir laikomi to
kiai galimybei — vienin
gam veiksmui su talkinin
kais.

Bet talkininkai neturi 
laukt, kad vieni Sovietai ap
sidirbtų su vokiečiais. Jie 
neprivalo gaišuot.

Visi Sovietų piliečiai tiki
si, kad Anglija ir Amerika 
greitai pradės vykdyt savo 
prižadą. Jeigu jos ilgai dve
jotų, vis nepildydamos to 
prižado, iš to galėtų būti 
labai žalingų politinių vai
siu, c

Raudonoji Armija nesis
kundžia dėl to, kad Hitleris, 
besistengdamas pralenkti 
talkininkus, metė tokią 
daugybę savo kariuomenės 
į sovietinį frontą. Nes tuo- 
mi jis nusilpnina savo po
zicijas vaakrinėje Europoje 
ir duoda progą Amerikai ir 
Anglijai užpult vokiečius 
tenai.

EXTRA
NACIAI ĮSIVERŽĖ Į VO

RONEŽO SKVERNUS
Maskva, . liep. 15. — Vo

kiečių tankai, parašiutistai 
ir kitos jėgos įsiveržė į pa
kraštines dalis Voronežo 
miesto. Siaučia baisūs tie
sioginiai mūšiai gatvėse.
Sovietai Permetė Priešus

Atgal per Don Upę
Į pietus nuo Voronežo so

vietinė kariuomenė pervijo 
nacius atgal iš rytinės Don 
upės pusės į vakarinę. Vo
kiečiai bėgdami sunaikino 
savo tiltą.

Hitleris sviedė dar tūks
tančius ant tūkstančių savo 
kariuomenės į mūšį dėl Vo
ronežo. Daugelis tos kariuo
menės partraukta iš Franci
jos ir Belgijos.

Sovietai Ragina Atida
ryt Antrą Frontą

Maskva, liep. 15. — Ne
oficialiai pranešama, jog 
Sovietų Sąjunga iš naujo ir 
stipriau reikalauja, kad tal
kininkai atidarytų antrą 
frontą prieš Hitlerį Euro
poj.

Anglą Spauda Stipriai 
Re’kalauja 2-ro Fronto

London, liep. 15. — Be
veik visi Anglijos laikraš
čiai išėjo su dideliais ant- 
galviais, šaukiančiais Angli
ją ir Ameriką negaišuojant 
atidaryt antrą karo frontą 
prieš Hitlerį Europoje.

New York, liep. 15. — 
Times radijas 1 vai. dieną pra
nešė, kad Sovietai atmušė vo
kiečius Voronežo priemies
čiuose.

Washington, liepos 15. — 
Fašistų submarinai nuskandi
no dar du prekinius Amerikos 
laivus.

Maskva, liep. 15. — Su
stiprėjo Sovietų atsispyri
mas prieš vokiečius į pietus 
nuo Bogučaro.

Raudonoji Armija atmušė 
naujas fašistų atakas, da
rytas prieš Voronežą, ir 
atgriebė nuo priešų vieną 
geležinkelio kryžkelę.

Hitleris permetė didelį 
skaičių savo kariuomenės iš 
Francijos ir Belgijos į fron
tą prieš Sovietus.

London, liep. 15. — So
vietų vyriausybė daro stip
rų spaudimą Anglijai ati
daryt antrą frontą Euro
poj prieš Vokietiją. ’

Berlin, liep. 15. — Naciai 
pasakoja, būk jie pasiekę 
punktą tik už šešių mylių 
nuo Rostovo, prieplaukos 
miesto prie Azovo Jūros. 
(Niekas to nepatvirtina.)

Hitlerininkai sako, kad jų 
orlaiviai užkūrė didelius ir 
skaitlingus gaisrus Rosto
ve.

Naciai Prarado Daugy
bę Savo Karią Ties

Voronežu
Maskva, liep. 15. —Rau

donoji Armija audringai 
kovoja prieš hitlerininkus, 
mėginančius užimt Vorone
žą. Sovietinė kariuomenė 
užmušė bei pavojingai su
žeidė 35 tūkstančius fašistų 
ties tuo miestu.
• Sovietiniai kovotojai per
kūnišku smarkumu atmetė 
atgal vokiečius, kurie buvo 
pradėję ofensyvą Kalinino 
fronte.

(Naciai, be jokio patvir
tinimo iš kitur, teigia, kad 
jie pralaužę atkakliai gina
mas sovietines pozicijas to
liau į pietus nuo Voronežo.. 
Jie taipgi pasakoja, būk, 
girdi, išdaužę besitraukian
čią Sovietų kariuomenę to
je srityj.)
SUKIRSTI NACIAI KALI

NINO FRONTE
Vienoje dalyje Kalinino 

fronto Raudonoji Armija 
smarkiai sumušė vokiečius, 
vejasi juos tolyn į vakarus 
ir įsiveržė į vieną apgyven
tą vietą, buvusią hitlerinin
kų užimtą.

Kitoje fronto dalyje rau
donarmiečiai, po kruvinų 
kautynių durtuvais, išvijo 
vokiečius iš vieno kaimo.

Kalinino fronte Sovietinė 
kariuomene užmušė dau
giau kaip 2,000 priešų ir 
sunaikino 54-ris jų tankus; 
kitur sudaužė dar 12 nacių 
tankų.

Naujausias pranešimas iš 
Sovietų fronto sako, kad 
raudonarmiečiai atmetė at
gal nacius Bogučaroi srityj 
ir atmušė naujas priešų at
akas, kuriomis vokiečiai 
mėgino prasiveržt į Voro
nežo priemiesčius. Sovieti
niai kovotojai atrėmė prie
šus nuo Voronežo vartų.

Berlin, liep. 15. — Vo
kiečių komanda pranešė 
kad sovietinė kariuomenė 
stipriai atakavo nacius prie

Voronežo; bet, girdi, vo
kiečiai atmušę raudonar
miečių atakas.

Užėmė Nacią Pozicijas 
Arti Voronežo

Maskva, liep. 15.— Sovie
tai per savo ofensyvą į 
šiaurių rytus nuo Vorone
žo, smogdami vokiečiams 
šonan, atgriebė nuo jų ke
lis kaimus toje srityje, įsi
veržė į priešų pozicijas ir 
sukėlė persigandimą ir su
mišimą hitlerininkų eilėse, 
kaip sako United Press, a- 
merikiečių žinių agentūra.

Toje kontr-ofensyvoje so
vietiniai tankistai sudaužė 
99 vokiečių tankus ir 19 jų 
lauko kanuolių ir užmušė 
750 hitlerininkų.

Kazokai raiteliai užmušė 
800 priešų ir sunaikino daug 
jų tankų ir gazolino ir a- 
municijos sandėlių artimo
je Voronežui srityje.

Vokiečiai buvo permetę 
per Dono upę 800 tankų 
prieš Voronežą. Dauguma 
jų tapo sudaužyta, sude
ginta bei apšlubinta.

Spėjama, kad Japonai 
Užpulsią Sovietus

London. — Girdėt, kad 
japonai sutelkė 300,000 sa
vo kariuomenės į Manchu- 
kuo pasienius, kurie rube- 
žiuojasi su Sovietiniu Sibi
ru. Spėjama, kad Japonija 
ruošiasi užpult Sovietus.

Susikirto Rumunai
Su Vengrais

Maskva, liep. 15. — Di
delis būrys rumunų kariuo
menės įsiveržė per sieną į 
Vengriją. Įvyko smarkus 
mūšis net kanuolėmis, kaip 
praneša INS žinių agentū
ra.

Jugoslavai Užmušė 
Italą Generolą

London, liep. 15. — Ju
goslavijos partizanai užmu
šė italų generolą Peri De- 
negri, šešis aukštus vokie
čių ir italų valdininkus, vie
ną italų pulkininką ir 35 
kitus jų oficierius ir karei
vius.

Numirė Argentinos 
Ex-Prezidentas

Buenos Aires, liep. 15.— 
Pasimirė buvęs Argentinos 
prezidentas dr. Roberto M. 
Ortiz, 56 metu, nuoširdus 7 v 7
Jungtinių Valstijų draugas.

Dėl nesveikatos jis buvo 
atsistatydinęs iš preziden
to vietos 20 dienų atgal.

Maskva, liep. 15. — Bo
gučaro srityje sovietiniai 
kovotojai sustabdė nacių 
varymąsi pirmyn.
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Jau Ir “Times” Prabilo
New Yorko “Times” daug paskleidė 

agitacijos, kenksmingos Jungtinių Tau
tų karo išlaimėjimui. Dar taip nesenai 
jis filosofavo, kad, jeigu Hitleris ir pa
vergs Sovietų Sąjungą, tai vis vien 
Amerika ir Anglija karą išlaimės.

Kiti laikraščiai nurodė, kaip ta 
“Times” pozicija yra akla ir žalinga. 
Juk jeigu Hitleris pavergtų Sovietų Są
jungą, tai tada Hitlerio, Mussolinio, Ja
ponijos ir jų talkininkų jėgos pavergtų 
Indiją, Chiniją, Afriką, sunaikintų Ang
lijos jėgas ant jos salų ir visi užpultų 
nakinti Ameriką!

Liepos 14 dieną ir “Times”, paverkš
lenęs, kaip jis (“demokratija”) apsiriko 
perdaug savimi pasitikėdami, kaip tas 
perdidelis savimi pasitikėjimas atvedė 
prie daugelio pralaimėjimų, tarpe kit
ko rašo:

“Jungtinės Tautos nėgali pasirinkti 
svarbesnio laiko diversijai, kaip dabarti
nis, kada Sovietai mušasi. Jos negali pa
sirinkti kito laiko atidarymui antro 
Jronto, jeigu jos tam pasirengę.” Ir 
prieina prie išvados, kad jeigu Anglija ir 
Amerika ir nėra pilnai pasirengusios 
atidaryti antrąjį frontą, su jėgomis, ko
kiomis jos planavo, tai vis vien bus ge
riau Jungtinėms Tautoms, jeigu jos ir 
su mažesnėmis jėgomis jį atidarys, da
bar, negu lauks, kada. Sovietų Sąjunga 
bus parblokšta.

Laikas ir labai laikas atsisakyti nuo 
pragaištingos Chamberlaino politikos, 
kuris norėjo, kad už visus demokratijos 
vargus mokėtų Sovietų Sąjunga. Laikas 
atsisakyti nuo tos pragaištingos pažval- 
gos, kuri nori, kad Anglijai ir Amerikai 
karą išlaimėtų Sovietų Sąjunga ir Chi- 
nija!

Laikas, kad Anglija ir Jungtinės Val
stijos pravestų gyveniman savo sutartį 
su Sovietų Sąjunga — atidaryti antrąjį 
frontą li942 metais! Svarbesnio laiko 
negali būti! Sovietų Sąjungos spauda jau 
stebisi, kodėl, prabėgus pusantram mė
nesiui po Molotovo sutarčių su Churchil- 
lu ir Rooseveltu antro fronto reikale, 
dar vis nieko nedaroma.

Sovietą Sąjunga Laukia Iš 
Talkininkų Veikimo

Kasdien ateina vis labiau sujudinan
čios telegramos iš Sovietų Sąjungos, kad 
ten vyriausybės žmonės, spauda, Rau
donosios Armijos daliniai, masinės or
ganizacijos labai susirūpino, kad Ang
lija ir Jungtinės Valstijos, neatidaro 
antro fronto, del kurio buvo pilnai su
sitarta.

Kaip žinome, ir prezidentas Roose- 
veltas po susitarimo su Molotovu ir ap
silankymo Churchillo, birželio 10 dieną, 
pareiškė, kad antras frontąs tikrai bus 
atidarytas 1942 metais. Kas dabar su
laiko antro fronto atidarymą? To mes 
nežinome, tą gal žino Sovietų Sąjungos 
vyriausybė ir tuomi labai susirūpino.

George Aleksandrovas pateikė spe
ciali straipsnį Maskvos “Pravdoj”, ku
riame griežtai stato klausimą apie an
trojo fronto atidarymą. Mes jau iš pra
eities žinome, kad, kai Sovietų spauda 
pradeda signalizuoti, tai tais klausimais 
dalykai nėra gerai. Tarpe kitko, jis karo 
laimėjimui stato šias penkias sąlygas:

“Visos laisvę mylinčios tautos dabar 
atsistoja prieš šiuos uždavinius karo lai
mėjimui... Prieš hitlerizmą karas bus 
laimėtas bendromis pastangomis armijų, 
darbininkų, gaminančių ginklus, teisin
gu ir nuoširdžiu Jungtinių Tautų ben
dradarbiavimu ir panaudojimu visų jė
gų ten, kur jos turi būti.

“Jungtinės Tautos turi realizuoti šias

būtinas sąlygas: (1) Pravesti gyveni
man visus susitarimus ir planus, kurie 
yra padaryti tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Anglijos ir tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų kas liečia atidarymą 
antrojo fronto. (2) Išdirbti karo strate
gijos bendrą planą tarpe Raudonosios 
Armijos aukštos komandos ir kitų ar
mijų komandos. (3) Sukoncentravimas 
Jungtinių Tautų ginkluotų jėgų į svar
biausius ir reikalingiausius centrus. (4) 
Pasirinkti atatinkamas momentas kirti
mui sprendžiamojo smūgio priešui ir 
(5)Sugabus panaudojimas didžiųjų re
zervų.”

Reiškia, Sovietų Sąjunga reikalauja 
pravesti gyveniman susitarimus ir pada
rytas sutartis. Ir aišku, kad be nuošir
daus pravedimo gyveniman sutarčių ne
bus galima karas laimėti. Pirmoji są
lyga, tai nuoširdus atidarymas antrojo 
fronto prieš Hitlerį.

Hitlerio Agentų Areštai
Sąryšyj su tteismu aštuonių Hitlerio 

sabotažninkų, kurie iš submarinų išlipo 
su pekliškomis mašinomis, su dinamitu, 
su visokiais naikinimo prietaisais Long 
Islande ir Floridoj, eina areštai Hitlerio 
šnipų - agentų.

Tik viena diena Brooklyne buvo suim
ta 158 toki Hitlerio agentai. Po to sekė 
areštai Chicagoj ir kitose šalies dalyse. 
Tai vyriausybės žygiai prieš priešo penk-

• tąją koloną. Vyriausias Hitlerio ginklas 
prieš mus, kol kas, yra jo penktoji kolo
na, kuri atlieka sabotažą, trukdymą gin
klų ir amunicijos gamyboj, šnipavimą 
apie mūsų laivų judėjimą ir praveda 
Hitlerio propagandą.

Faktas yra, kad kur tik Hitleris leng
vai šalį pavergė, tai ten iš vidaus veikė 
jo agentai. Taip buvo Norvegijoj, Dani
joj, Holandijoj, Belgijoj, Lenkijoj, Fran- 
cijoj, Jugoslavijoj.

Pirmus smūgius Hitlerio armijos ga
vo Sovietų Sąjungoj, nes tos šalies vy
riausybė daug metų pirm Hitlerio už
puolimo sunaikino jo agentus generolus 
Uborevičių, Putną, Tuchačevskį ir eilę 
kitų politinių šarlatanų.

Lietuvių pro-nacių spauda nuolatos 
skleidžia Hitlerio propagandą, bjauriai 
šmeižia Sovietų Sąjungą, ardo Jungtinių 
Tautų vienybę, nors vyriausybės paskir
tas cenzorius Mr. Byron Price spaudos 
reikalu išleistame patvarkyme iš birže
lio 25 dienos iš Washingtono sako: kad 
neleistina skleisti visokių priešų paska* 
lūs ir “priešų propagandą arba priešų 
platinamą medžiagą, kuri turi tikslą į- 
nešti pasidalinimus ir nesusipratimus į 
Jungtinių Tautų tarpą.”

Kaip tik tokia nacių propaganda nuo
latos permirkę “Keleivis,” “Naujienos” 
ir “Draugas,” nes jų redaktoriai žino, 
kad karo laiku svarbu ne vien kareiviai 
fiziniai naikinti fronte, bet užmušti 
žmones ir moraliniai užfrontėj, užnuo- 
dinti jų širdis, protą taip, kad tie žmo
nės veiktų mūsų priešų naudai.

Vėlavimas Antrojo Fronto
— Pavojas

Kada Raudonosios Armijos jėgos ne
gali sulaikyti Hitlerio ir jo talkininkų 
skaitlingesnių ir labiau ginkluotų armi
jų, tai tuo pat kartu Anglija ant savo 
salų turi apie 4,000,000 puikiausiai išla
vintos ir apginkluotos armijos. Ir Jung
tinės Valstijos jau yra galingos, kaip 
pareiškė prezidentas Rooseveltas.

Susidarė padėtis, kada Hitlerio daug 
skaitlingesnės jėgos naikina Raudonosios 
Armijos jėgas, miestus, industrijos cen
trus, tai tuo pat kartu kitos Jungtinių 
Tautų armijos nieko nedaro! Tokios pa
dėties juk Hitleris senai norėjo. Taip 
jis visas laikas kariauja.

Kada Lenkiją Hitlerio jėgos užpuolė, 
tai Franci jos ir Anglijos armijos nieko 
neveikė. Paskui jis pavergė Norvegiją, 
kada Belgija, Holandija buvo neutrali- 
škos, o Francija ir Anglija veik nieko 
neveikė. Paskui jis pavergė Holandiją ir 
Belgiją, sumušė Francija, kada Angli
jos tik maža dalis armijos ėmė dalyvu- 
mą mūšiuose. Po to pavergė Graikiją ir 
Jugoslaviją, kada Anglija buvo priblokš
ta nuolatiniais bombardavimais, o So
vietų Sąjunga neutrališka.

Dabar jau antri metai žvėriškai nai
kina Sovietų Sąjungą, kuomet Jungti- 

. nes Tautos “rengiasi,” vis vilkina, ati
dėlioja atidarymą antro fronto.

O Hitleris nesnaudžia. Jo inžinieriai 
stato daugiau ir galingesnių tvirtumų 
ant Franci jos, Belgijos, Holandijos, Nor-

TRUMPAI IR STORAI
J. B.

“Revoliucija”
Šį sykį revoliucija ne 

Vokietijoj... Revoliucija A- 
merikos laivyno protuose, 
protavimuose, kaip rašo 
korespondentas Thomas M. 
Johnson iš Washingtono, 
birž. 16 d. Pirm Pearl Har
bor įvykio jie išjuokdavo 
orlaivystę, orinius bombi- 
ninkus. O dabar — pamoka 
mūšiuose Coral Jūroje ir 
aplink Midway salą padarė 
juose “drastic revolution”! 
“Šio karo laimėjimui reikia 
150 orinių neštuvų lėktu
vams nešti!” — garsiai pa
sakė vienas laivyno oficie- 
rius sugrįžęs iš Tolimųjų 
Rytu.

Tai ve, del ko iki šiol ka
ras eina nė šiaip, nė taip: 
del to, kad iki šiol, daugiau, 
kai per karo metų pusę, lai
vyno vadų protuose nebuvo 
supratimo, jog visokį gink
lai turi būti geri, kad karą 
laimėtum.

Bet dar reikia vienos ir 
tai didžiausios “revoliuci
jos” visų buržuazinių de
mokratijų protuose: išmesti 
visiškai baimę, kad Vokie
tija gali būt “pergreit” su
mušta ir kad ten paskui 
gali sovietizmas pradėt kur
tis. Yes, jie to labiausia bi
jo ir rašo ir kalba apie tai.

Prieš fašizmą - hitleriz
mą kariaujant iki pusei,— 
norint sumušt jo tik vieną 
pusę (agresyviškąją), o ki
tą pusę (kapitalistinę dik
tatūrą) palikt gyvą ir svei
ką, tai galima visą karą 
pralaimėt ir savo šalies ne
tekti visiškai.

Per žiemą kalbėjo apie 
“total war”. Dabar da to 
nėra. Dabar kalbėjo apie 
2-rą frontą. Po Tobruko vėl 
didieji dienraščiai pilni ko- 
liumnų prieš 2-rą frontą. 
Tuo tarpu dar vis remiama 
fašistų karo kairėj i ranka: 
Vichy Francija, Franko Is
panija ir Mannerheimo Suo
mija. Kad čia protų “revo
liucija” įvyktų, tai butų gal 
“total war” tikrai, o ne žo
džiais.

Undersecretary of State 
Sumner Welles said “the 
age of imperialism is end
ed.” And so it is. It is end
ed because the only way to 
run an empire is by force, 
and force is out. The Brit
ish and Americans won’t

resort to it, and the aim of 
the war against. the Axis 
is to keep Germany and Ja
pan from doing so.

—William Philip Simms, 
Pittsburgh Press, July 2, ’42

Nori naikint Vokietijos 
kaimus

Atsilyginant Vokietijai 
už tai, kad naciai naikina 
ištisus kaimus ir miestelius 
Čekijoj ir kitur, čekai di
plomatai Londone sako, 
kad reikia bombarduoti Vo
kietijos kaimus. Tokia ži
nia paskilbo birželio 16 d.

Kiek pirmiau garsioji a- 
merikietė publicistė, Doro
thy Thompson, tokią pat 
nuomonę išreiškė.

Nors ši publicistė mėto
si Hearst’o gyvatiškai at- 
galeiviškuose dienraščiuose, 
bet šitai jos minčiai reikia 
pritarti. Nors tai būtų pa
gal Šventą Ra’štą — “akis 
už akį,” kaimas už kaimą, 
miestas už miestą, vokietys 
už žydą, vokietys už lietu
vį... už lenką... už rusą... už 
prancūzą, — mes tam pri
tariame pilnai. Kito kelio 
nėra. Kitaip svieto pavergė
jų nesumušim, būsim jų 
vergais! Tebūnie tikras, vi
siškas karas — total war!

Nori užmušt Hitlerį
Čekų valdžia ištrėmime, 

gyvenanti Londone, birželio 
18 d. reikalavo iš talkinin
kų Jungtinių Tautų, kad 
duotų jai teisę legaliai nu
baust mirčia Hitlerį, Hein
rich Himmlerį, Hermann 
Wilhelm Goering’ą ir kitus 
nacių vadus, kuomet karas 
pasibaigs; nubausti juos 
mirčia už tai, kad jie šim
tais žudo čėkus už užmuši
mą koriko Heydrich’o.

Čekų valdžios posėdis su 
vadovu Edouard Beneš’u, 
buvusiu Čekoslovakijos pre
zidentu, priėmė formalę to 
reikalavimo rezoliuciją, in
struktuojant visus ministe- 
rius — užsienio reikalų, na- 
cionalio apsigynimo, vidaus, 
teisingumo — kad jie dary
tų viską, kad “be atidėlio- 
j imu šita priemonė būtų į- 
vykinta.” Reikalaujama ‘Ti
kies už akį” prieš nacius, 
kurie žudo nekaltus čekus. 
Toki reikalavimai kilo jau 
ir britų parlamente, žema
jam name.

Tuo tarpu Amerikoj da

Raudonosios Armijos lakūnai Rytu Fronte stebi savo 
koma.ndieriaus aiškinimus apie jo žygius prieš vokie
čius.

vis kyla balsai, kad po ka
ro reiks paglostyt Hitlerį ir 
kitus žmonijos budelius. 
Žinoma, “akis už akį” yra 
bandymas nors pabauginti 
tuos korikus. Draudimas 
nuo to — dabar kenkia.

Klausimai ir Atsakymai

Malahovo Kui’ganas
1855 metais Rusijos ca

ras Mikalojus I Krimo ka
rą pralaimėjo, kad turkai 
ir anglai užėmė kalnelį Ma
lahovo Kurganą į rytpie- 
čius nuo Sevastopolio mie
sto. Tai augščiausia vieta 
toj apylinkėj. Sevastopolis 
buvo apgultas per vienuoli
ka mėnesių. Kada apgalė
jams pavyko sušturmuoti 
tą augštumą, tai Sevasto
polis puolė ir karas baigė
si.

Dabar korespondentas 
aprašė puskutinių birželio 
dienų Malahovo Kurgano 
šturmavimą. Tai buvęs 
smarkiausias mūšis. Kalne
lis drebėjo, jisai sako, nuo 
bombų ir granatų eksplozi
jų, bet apgynėjai nužėrė at
gal vokiečių užpuolimus. • • •• • •

Didvyriškumas
Štai keletas iš daugybės 

nepaprastų įvykių apie Se
vastopolį:

Sovietų kariai, jūrinin
kai apsikasa tranšėjose ir 
“lapių olose” ir leidžia vo
kiečių tankams važiuoti 
per juos, kad jie galėtų 
rankinėmis granatomis su- 
ardyt jų ratus. Jūrininkas 
užšokęs ant vokiečių tan
ko, įrankiu atlupo viršuti
nes duris ir įmetė granatą, 
nuo kurios visa įgula tenai 
žuvo. Tuomet jis išmetė la
vonus laukan, pats tanką ė- 
mė vairuot prieš vokiečius.

Vaikų Pilietybe.

Klausimas:
Tikiu tuoj tapti Amerikos 

piliečiu. Mano žmona irgi 
laukia pilietybės. Turime 
tris vaikus, 12, 17 ir 20 me
tų amžiaus. Ar jie įgys A- 
merikos pilietybę mūsų na
tų r alizavimu?

Atsakymas:
Du mažesni vaikai taps 

piliečiai, bet ne senesnis. 
Jis (arba ji) turės paprastu 
būdu prašyti pilietybės. Į- 
statymas dabar sako, kad 
svetimšalis vaikas, virš 18 
metų amžiaus, neįgyja pi
lietybės nuo tėvų. Tėvai turi 
būti piliečiais prieš vaiko 18 
metų gimtadienį. Vaikas čia 
Suv. Valstijose turi gyven
ti.

Jungt. Valstijų orines bombos smogė Japonijos laivui Kiskos prieplaukoj, netoli 
Alaskos. Greit po to, kai šis paveikslas buvo nuimtas, laivas .nugrimzdo jūros 
dugnan.

Kaip Galiu Gauti Kopiją 
Pilietybės Certifikato?

Klausimas:♦ ► <
Ištekėjau už Amerikos 

piliečio 1917 m. Žinau, kad 
aš įgijau Amerikos piliety
bę savo vyro pilietybe. Da
bar man reikia įrodyti savo 
Amerikos pilietybę, ir neži
nau ką daryti. Mano vyras 
jau miręs ir aš nežinau, kur 
dingo jo pilietybės popieros. 
Prašau patart, ka man da
ryti?

Atsakymas:
Kreipkis prie U. S. Immi

gration Office, Franklin 
Trust Building, Philadel
phia, Penn. Užklauskite, 
kada ir kur tamstos vyras 
tapo naturalizuotas. Tam 
tikslui reikia vartoti specia- 
lę blanką — fonu G 76— 
gali gauti kopiją tos blan- 
kos iš arčiausio natūraliza
cijos ofiso arba iš viršmi- 
neto ofiso. Kada sulauksi 
informacijas, mes pa tariam 
prašyti “certificate of deri
vative citizenship.” (Per
skaityk sekantį atsakymą.)

vegijos, Italijos ir gal būti Ispanijos ir 
Portugalijos sienų. Kuo bus galingesnės 
tos tvirtumos, tuo bus galingesnis Hit
leris. Tuo daugiau žus Anglijos ir Ame
rikos kareivių, jeigu norėsime jas įveik
ti, o be jų įveikimo nebus galima karas 
išlaimėti.

Juo ilgiau Jungtinės Tautos vilkina

atidarymą antrojo fronto,’tuo daugiau 
Hitleris išlaimi, nes jis daugiau apsilp- 
nina Raudonąją Armiją ir daugiau sa
vo armijos iš to fronto galės permesti 
prieš Angliją ir Ameriką.

Vilkinimas atidarymo antrojo fronto 
sudaro mirtiną pavojų visoms Jungti
nėms Tautoms.

Kaip Galima Gauti Kopiją 
Vyro Natūralizacijos 

Certifikato?

Klausimas:
Kada ištekėjau už Ame

rikoj gimusio vyro 1921 m., 
aš tapau Amerikos piliete. 
Dabar man pilietybės po
pieros yra reikalingos. Kaip 
aš galiu jas gauti?
Atsakymas:

Tamsta turi gauti “certi- 
fiete of derivative citizen
ship”. Vartok specialę blan
ką tam tikslui — form 
N600. Gali gauti tą formą 
iš arčiausio natūralizacijos 
ofiso. Tas certifikatas kaš
tuoja $5. Paprastai aplikan- 
tas privalo laukti vieną ar
ba dviejus metus pakol gau
na certifikata.

FLIS



Ketvirtai., Liepos 16, 1942 ' LAIŠV® ' ' f regias Puslapis
....... 1 ■■ T ■ ■ ■»>.*' u Į , ' !■ IMIll|<rW"^Wt»l»WW*4>»<«WW<<ll -̂Jl4ii.lWJ^!mMiili*MM.HiWl1irTO*W^      .1 -.-. -.-^-,-...—>T— _ -- - mm——t W i* «—Ifl II I T Mil IT r T į. «—>ĮI ■■!«». Į— ■.. ——■—M^—M—

Darbo Drama BUDELIAI TYRINĖTOJA! 
NAUJŲ NUODINGU DUJŲ Kas Trukdo Gumos Dirbimą Amerikoj

Vienas fabrikas Sovie
tuose gavo užsakymą paga
mini didelį skaičių dirbinio 
reikalingo Raudonajai Ar
mijai. Reikėjo elektra suly
dini bei suvirini krūvon to 
daikto dalis, o darbininkai 
dar neturėjo patyrimo to
kiame darbe.

Baigiantis pirmai dienai, 
atėjo darbvedis, susišaukė 
darbininkus ir sako:

“Mieli draugai! Šiandien 
mes pagaminome vidutiniai 
tik po vienuoliką gabalų to 
dirbinio kiekvienas; o tu
rime pagaminti po 30 gaba
lų kiekvienas, jei norime at
likt savo pareigą paskirtu 
laiku.”

Nuliūdo darbininkai.
“Rytoj mes pagaminsime 

po 30 kiekvienas,” tarė 
darbvedis.

Atsigrįždamas tada j

Vaistas Pagreitinąs 
Vištuky Augimą

Colchine vaistas ilgą laiką 
buvo vartojamas nuo poda
gros (skaudaus sąnarių į- 
skiedinyje kiaušinius ir už
degimo). Dabar patirta, kad 
jis taip pat greičiau augina 
naminius paukščius ir įvai
rius augalus.

Pittsburgh© Universiteto 
profesorė Edna Higbee pa
mirkė silpname to vaisto 
perino juos. Išsiritę iš tų 
kiaušinių vištukai augo žy
miai greičiau už kitus.

Tos veislės gaidukai pra
deda giedoti nuo septynių 
mėnesių amžiaus, bet gai
dukai, išėję iš pamirkytų 
minimame vaiste kiaušinių, 
pradėjo giedot nuo keturių 
mėnesių. Jų skiauterės ir 
pentinai taip pat didesni 
užaugo.

Panaudojus to vaisto 
skiedinį ant vaisinių medžių 
šaknų, auga didesni vaisiai 
ir storesnį lapai.

J. C. K.

Po Išromijimo Pranyko 
Krūtinės Vėžys

Vienas 72 metų amžiaus 
žmogus sirgo tokiu krūti
nės vėžiu, kad operacija 
būtų gręsus jo gyvybei. 
Bet kai senis tapo išromy
tas, tai vėžys pats savaime 
pranyko. Tas vėžys buvo 
apėmęs ir jo kaulus.

Šį reiškinį tėmiję, New 
Yorko Memorial ligoninės 
gydytojai, tačiaus, sako, 
dar negalima tvirtint, kad ir 
kituose atsitikimuose išro
mijimas pagydytų nuo vė- v • Z1O.

Bet viename atsitikime 
buvo įšvirkšta vyriškų ly
tinių syvų kitam vyrui, sir
gusiam krūtinės vėžiu, ir 
jo liga po to dar pablogė
jo-

Vis tiek spėjama, kad gal 
krūtinės vėžys išsivysto dėl 
netinkamo lytinių syvų vei
kimo.

Orindžio žievėje yra dau
giau vitamino C, negu pa
čiose sultyse.

Washington. — Ameri
ka išleidžia 159 milionus 
dolerių kariniams reikalams 
per dieną.

merginą darbininkę San
drą:

“Jūs, drauge Sandra, tu
rėsite pagamini 50 gabalų 
dirbinio, jeigu norite įro
dyt, kad moterų lytis yra 
smarkesnė už vyrų.”

Kitą dieną visi labai į- 
veržtai dirbo, ir atėjus va
karui, vieni buvo pagaminę 
po 20 gabalų, kiti po 30.

Darbininkas vardu Roki- 
nas buvo užbaigęs 48 gaba
lus.

Eina darbvedis patirt, 
kiek pagamino Sandra. Na
gi, jau 50 gabalų!

Visą tą naktį Rokinas 
prasėdėjo, g a 1 v o d a m as, 
kaip pagreitint savo darbą, 
kad pasivytų Sandrą.

Elektriniai lydytojai ta
me darbe nešiojo pritvirtin
tą prie kairės rankos pri- 
dengtuvą, apsaugot veidui. 
Rokinas sugalvojo prisitai
syt pridengtuvą tiesiai prie 
veido, kad galėtų kairiąja 
ranka visai laisvai dirbti.

Sekama diena Rokinas v V
taip karštai dirbo, tartum 
namas gaisru pleškėjo. Jo 
mašina buvo sienele atskir
ta nuo Sandros. Jis negalė
jo matyt, kaip Sandra dir
ba, bet jis girdėjo, kada 
Sandra užbaigė kiekvieną 
gabalą darbo.

Iki vidudienio jis paga
mino trimis gabalais dau
giau, negu Sandra. Rokinas 
labai mandagiai paprašė 
Sandrą eit su juom pietų. 
Bet ir Sandra nuo pat ry
to klausėsi, kaip Rokinas 
dirbo, ir ji žinojo, kad jis 
pralenkė ją trimis gabalais. 
Tad jinai nėjo pietų; sake, 
“neturiu apetito.”

Bet greit atėjo darbvedis 
ir pasakė, kad jinai turi eit 
valgyti.

Dienai pasibaigus, Raki
nąs pristatė 68 gabalus dar
bo. Sandra, pristatydama 
savo darbą, sakė, kad jinai 
taipgi pagamino 68 gaba
lus. Bet darbvedis patikri
no ir atrado, kad Sandra 
pagamino septyniais gaba
lais daugiau, negu Rokinas, 
bet ji nepranešė apie juos.

Darbvedis užklausė, ko
dėl jinai neparodė pilno 
skaičiaus. Sandra paaiški
no šitaip. Sako, Rokinas ir 
taip jau buvo gana susirū
pinęs; jis sunkiai dirbo; tai, 
girdi, “aš nenorėjau daryt 
jam daugiau nesmagumo.”

(Šio nuotikio aprašymas 
paimtas iš Maskvos spau
dos. Panaši darbo drama 
tikrovėje yra vaidinama ir 
daugelyje kitų fabrikų, dir
bančių gynimui Sovietų ša
lies.) J. C.

Jungt. Valst. orlaivininkai Egipto fronte kovoja prieš
nacius.

Hitlerininkai baisia mir- 
čia nužudė 800 belaisvių, be
tyrinėdami ant jų naujus 
karo gesus, kaip pranešė 
Inter-Continent Žinių agen
tūra liepos 13 d. Tatai su
žinojo nekariaujančių šalių 
piliečiai, kurie tuo laiku 
buvo Vokietijoj, o paskui 
išvažiavo iš jos.

Hitlerininkai paėmė tas 
savo aukas iš Aufhauseno 
koncentracijos stovyklos ir 
paskirstė nelaiminguosius į 
grupes, po 10 žmonių kiek
vienoj. Vienam iš dešimties 
buvo uždėta dujokaukė, 
žiūrint, ar ji apsaugos nuo 
nuodingų dujų.

Paskui po desėtką jų bu
vo suvaryta ir užrakinta at
skiruose kambariuose. Į 
tuos kambarius naciai leido 
nuodų dujas, j vienus ma
žiau, į kitus daugiau, ir per 
langelius žiūrėjo, kaip kan
kinasi tie žmonės ir kaip il
gai gali atlaikyti.

Tik nedaugelis buvo iš
leista pusgyviais iš tų kam
barių, ir tie patys nulemti 
greitai mirčiai. Kai kurie 
kosėjo, spjaudydami kąsne
liais plaučių. Kitus taip sn
ūde dujos, kad nuo jų ky
bojo palaidi mėsų gabalai 
kartu su dar likusiais men
kais skudurais drabužiu, v

Visiems tiems hitlerinin
ku “mokslo” kankiniams 
buvo iš anksto iškastos duo
bės. Tam tyčia parinkti na
cių smogikai stovėjo su il
gais pagaliais prie duobių 
ir stūmė į jas nunuodytųjų 
lavonus sykiu su dar gy
vais. Po to apipylė juos 
negesintomis kalkėmis ir 
užriausė duobes.

Paskutinėmis d i e n omis 
naciai paėmė kitą būrį be
laisvių tokiem tyrinėjimam 
naujųjų savo nuodingų du
jų.

Paramecium yra papras
tutis, vienos celės (narvelio) 
gyvūnėlis ir vienas iš se
niausių gyvybės pavidalų. 
Tie gyvūnėliai veisiasi to
kiu būdu, jog subrendęs 
vienas suskyla į du, paskui 
kiekvienas vėl į du ir t.t.

Taip Yale Universiteto 
profesorius Lorande Wood
ruff per 35 metus priveisė 
21 tūkstantį gentkarčių tų 
gyvūnėlių, laikydamas juos 
tinkamame vandenyje, nu- 
taikytoj temperatūroj ir 
patiekdamas sveiką tiem 
gyvūnėliam maistą.

Prof. Woodruff sako, jog 
tai visai panašu į šių gyvū
nėlių nemarumą ir amžinu
mą. J. C. K.

Prezidentas Rooseveltas 
praeitą savaitę sakė, jog 
gali prisieit numaustyt gu
mas nuo visų privačių auto
mobilių ir panaudot karo 
reikalams.

Senatorius Reynolds pra
eitą pirmadienį įnešė kon
gresui sumanymą įgalint 
prezidentą Rooseveltą pa
imt kad ir visus privačius 
automobilius Jungti nėse 
Valstijose, suprantama, pir
moje vietoje dėl jų gumos 
— robo. Jis siūlė paskirt 
penkis bilionus dolerių at
lyginti automobilių savinin
kams.

Jau iš to aišku, kaip 
trūksta gumos kariniams 
tikslams.

Gumos stoka stabdo sta
tymą orlaivių, tankų, laivų 
ir įrengimą įvairių kitų ka
ro pabūklų. O gumos dirbi
mą stabdo kai kurie valdi
ninkai Washingtone. Di
džiausias gi trukdytojas 
dirbtinės gumos gaminimo 
yra Jesse Jones, atgaleivis 
bankininkas iš Texas, bū
damas galva valdiškos At
sarginės Gumos Korporaci
jos ir Finansų Atsteigimo 
Korporacijos.

Nuo to laiko, kai japonai 
užkirto Amerikai gavimą 
gamtinės gumos, neliko ki
tos išeities, kaip tik dirbtis 
gumą iš namie turimų me
džiagų. O didžiausias tų me
džiagų šaltinis, tai yra kvie
čiai, komai - kukurūzai ir 
kiti farmų produktai.

Šios šalies valdžia turi sa
vo sandėliuose tiek kviečių 
ir kornų, kad iš jų galima 
būtų padirbt užtektinai gu
mos trims metams.

Kiek Amerikoje kas me
tai užauga kornų, tai pa
naudojus tik vieną dvide
šimtą jų dalį, galima būtų 
pagamini milioną tonų gu
mos, arba tiek, kiek pernai 
buvo suvartota visiems rei
kalams.

l

Kelione Laivu į Murmanską
Kai mūsų laivai plaukė 

(gabendami karo reikmenis 
į Sovietų uostą Murmans
ką), vokiečių orlaivių bom
bos lijo ant mūsų, kaip lie
tus, — rašo jūrininkas Wal
ter Klemme amerikiečių ži
nių agentūrai United Press:

Vokiečių submarinai gau
jomis mus medžiojo, tuzi
nais torpedų bombarduoda
mi mus. Kartą šovinys ne
matomo vokiečių karinio 
laivo prašvilpė virš mūsų 
laivo nosies. Kitą kartą 
eksplozija nunešė man keli
nes.

Kelionėje mes turėjome 
kiek nuostolių, bet daugu
ma mūsų laivų saugiai pa
siekė Murmanską.

Tai nebuvo maloni kelio
nė, bet nei vienas mūsų jū
rininkas niekados neparodė 
jokios baimės ir nei vienas 
nevengė pavojingo darbo, 
nepaisant, kiek valandų rei
kėjo dirbti. Aš perdaur 
nenorėčiau vėl tuo keliu va
žiuoti atgal; bet jeigu rei
kės, tai važiuosiu. Mes tu
rime pristatyt jiems (ru
sams) reikmenų.

Iš Jungtinių Valstijų mes 
išplaukėme pabaigoj vasa
rio, bet mes dar nežinojom, 
kur vykstame. Ties Kana

| ŽIBALINIS JESSE JONES
Jesse Jones ir su juom 

veikiantieji “žinovai,” ta
čiaus, iki gegužės mėnesio 
šiemet tvirtino, būk žibalas 
bei atmatiniai jo produktai 
tai esą vienintele tinkama 
medžiaga gumai dirbti. A- 
pie gumos gaminimą iš grū
dų alkoholio jie net girdėti 
nenorėjo. Taip Jungtinių 
Valstijų vice - prezidentas 
Henry A. Wallace sakė pra
eitą sekmadienį spaudoj.

Tik kada mokslininkai 
chemikai įrodė senat. komi
sijai žemdirbystės reikalais, 
kaip praktiška būtų dirbt 
iš grūdų alkoholį ir per
dirbt jį į gumą; tik kada 
farmeriai per savo senato
rius ir kongresmanus pada
rė spaudimą, tik tuomet 
Karin. Gam. Taryba įsakė 
Jones’ui statyt fabrikus, 
kuriuose iš grūdų per me-, 
tus būtų pagaminama 200,- 
000 tonų dirbtinės gumos, 
kaip kad rašo šalies vice
prezidentas Wallace. Bet 
Jones ir jo pagalbininkai, 
susiję su didžiausiomis ži
balo kompanijomis bei link
dami į jų pusę, vis tiek 
nusprendė pastatyt valdžios 
kaštais toms kompanijoms 
tiek fabrikų, kad jos iš ži
balo ir iš atmatinių jo pro
duktų per metus pagamintų 
600,000 tonų gumos.

Kol tie fabrikai bus pa
statyti ir įrengti, tai iš jų 
nebus gauta tokio kiekio 
gumos be 1944 metų.

VICE - PREZIDENTAS 
WALLACE PRITARIA 

GRŪDINEI GUMAI
Pats vice - prezidentas 

Wallace, iš antros pusės, 
sako:

“Atrodo, jog įrengt fab
rikus dirbt gumą iš grūdų 
alkoholio galima kur kas 
greičiau ir šiem fabrikam 
mažiau tereikia plieno ir

da daugiau laivų prisidėjo 
prie mūsų; ir jau pirmą 
dieną mus užpuolė subma
rinai; bet nė vienam mūsų 
laivui jie tada nepataikė.

Pirma nuplaukėme į vie
ną Anglijos uostą, o iš ten 
vėl tęsėme kelionę.

Po dvidešimties valandų 
priešo submarinas torpeda- 
vo vieną žibalinį laivą, 
plaukusį pinu mūsų laivo; 
kitam laivui buvo nušautos 
baliūninės jo apsaugos. Tad 
mes sugrįžome į uostą, iš 
kurio paskui vėl plaukėme 
drauge su daugiau laivų lin
kui Murmansko.

Po trijų dienų, jau vokie
čių submarinai ir orlaiviai 
išvien atakavo mus. Mes tu
rėjome budėti dieną ir nak
tį, per ištisas 24 valandas, 
be jokios pertraukos. Aš 
turėjau nešti šovinius iš 
apačios mūsų kanuolėms 
viršuj. Kas tai pastebėjo 
submariną, ir mūsų kanuo- 
lės ėmė pilt ugnį į jį.

Aš lipau kopėčiomis vir
šun su glėbiu šovinių. Eks- 
plodavo viena mūsų kanuo- 
lė, nutrenkė mane nuo ko
pėčių ir nunešė mano keli
nes. Kitas jūrininkas pa
griebė tuos pilnus sprogi- 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Kada senatorių komisijoj 
jis buvo užklaustas apie gu
mos dirbimą Sovietuose ir 
kitur užsieniuose, Jones 
šaltai atsakė: “Aš nežinau, 
ką kitos šalys daro.”

NEPAISO GERESNIŲ
BŪDŲ GUMAI DIRBTI
Prancūzas inžinierius iš

radėjas, Amerikos pilietis 
Eugene J. Houdry siūlė sa
vo atrastą ir Marcus Hook 
fabrike Pennsylvanijoj pa
tikrintą greitesnį gumos 
dirbimą iš žibalo. Jones ne
kreipė dėmesio į tą atradi
mą, nors Houdry yra pa
tikimas mokslo vyras, ku
rio išrastu būdu yra paga
minama bilionas galionų 
aukštos rūšies gazolino per 
metus.

Houdry teigė, kad panau
dojant jo atradimą galima 
būtų per devynis mėnesius 
įtaisyt 15 dirbtuvių ir jos 
pagamintų tiek gumos, jog 
per metus išeitų milionas 
tonų.
TINKAMIAUSIAS GU
MOS GAMINIMAS Iš 

GRŪDŲ
Senato komisija žemdir

bystės reikalais, vadovauja
ma senatoriaus Guy’o M. 
Gillette’©, neseniai su tam 
tikrais valdininkais ir armi
jos ir laivyno atstovais ap
lankė Publicker kompanijos 
fabriką Philadelphijoj, kur 
grūdai tiesiai perdirbami į 
butadieną, o butadienas į 
gumą. Tatai matė ir valdiš
kos kainų administracijos 
narys Wm. S. B. Lacy, ir po 
to jis pareiškė, jog šitaip 
gamin t gumą iš grūdų jinai 
pigiau kaštuoja, mažiau me
talų sunaudoja ir daug 
greičiau yra padirbama, ne
gu iš žibalo, vis tiek ko
kiais būdais gamintum ži
balinę gumą.
PAKEIST GUMOS DIRBI

MO PROGRAMĄ
Lacy sakė “Vienintelis lo

giškas dalykas, kurį valdžia 
turėtų daryti, tai greitai 
pakeisti gumos programą 
ir dirbt ją iš grūdų, o ne 
iš žibalo.”

Bet Arthur B. Newhall, 
Joneso draugas, Goodricho 
gumos kompanijos direkto
rius, būdamas nariu Kari
nės Gamybos Tarybos, už- 
reiškė: “Dabartinė progra
ma gumai dirbti iš žibalo 
yra jau pertoli nuvaryta 
pirmyn ir todėl negalima 
pateisinti jokių atmainų jo
sios gaminime.”

Taip savanaudžiai atga- 
leiviai ir trukdo gamybą to
kio būtino karinio reikmens 
kaip guma.

Prezidentas Rooseveltas 
bei kongresas turėtų paimt 
tiem ponam už sprando ir 
priverst juos tarnaut ša
liai, o ne kokiam savo ar 
kitų privačiam bizniui, ar
ba visai ištrenki juos lau
kan iš tų įstaigų.

Farmeriai padarė tiek 
spaudimo karinės gamybos 
komisijoms, kad ketvirtada
lis gumos turės būt dirbama 
iš grūdų. Piliečiai galėtų 
ir turėtų paveikt valdines 
įstaigas Washingtone, kad 
didžioji dauguma gumos 
būtų gaminama greičiau
siais būdais ir iš gausin
giausios medžiagos — iš 
farmų produktų.

J. C. K.

kitų karui reikalingų me
džiagų.” Todėl grūdinės gu
mos fabrikai turėtu būti 
kuo smarkiausiai statomi, 
kaip ragina jis. Ale, girdi, 
grūdų guma brangiau at
sieitų už žibalinę. Svaras 
grūdinės gumos, esą, kaš
tuotų apie 40 centų, o žiba
linės apie 30c.

Toliau pamatysime, kad 
žibalo kompanijų šalininkai 
bus davę neteisingų žinių ir 
vice - prezidentui Wallace’ui 
apie tokį kainų skirtumą. 
Ir ne dyvai. Žiūrėkime, ko
kius Jones turi vyriausius 
žinovus - patarėjus kas lie
čia gumos dirbimą.

KAS TIE JONES’O 
SPECIALISTAI?

Vyriausias Jones specia
listas yra E. C. Weidlin, 
susirišęs su Meliono žibalo 
bizniu, kaipo pirmininkas 
Meliono Instituto. Kitas na
rys valdiškoje komisijoje 
gumai dirbti yra Newhall, 
direktorius Goodrich© gu
mos kompanijos, kuri bend
radarbiauja gumos dirbime 
su žibalo kompanijomis.

Standar Žibalo kompani
ja turėjo sąmokslą su na
cių chemikalų trustu tram
dyt dirbtinės gumos gami
nimą Amerikoje; už tai ji 
liko piniginiai nubausta šios 
šalies valdžios, nors, tiesa, 
peršvelniai. Bet kažin kodėl 
J. Jones’ui ir jo specialis
tams vis kvepia ši ir kitos 
žibalos kompanijos.

Kad jau turės būti dalis 
gumos dirbama ir iš grūdų 
alkoholio, tai tuom rūpintis 
paskirtas Fraser Moffat’as, 
kuris yra vice - prezidentas 
Pramonės Chemikalu Kom
panijos, o ji yra dalis Pra- 
moniško Alkoholio Korpo
racijos. Tas Moffat’as eina 
su didžiosiomis alkoholio 
kompanijomis. Jis priešina
si statymui mažesnių alko
holio - gumos gaminimo 
dirbtuvių tose valstijose, 
kur ant vietos užauginama 
daugiausiai grūdų. Moffa- 
tas pasakoja, būk tom dirb
tuvėm pabudavoti ir įrengti 
tai, esą, reikėtų perdaug 
plieno ir vario išeikvoti. Jis 
taipgi nenori girdėt apie 
naujus, greitesnius ir piges
nius būdus gumai dirbti.
PAVYZDYS Iš SOVIETŲ

SĄJUNGOS
Nebraskos Universiteto 

profesorius Leonas M. Chri
stensen neseniai parodė se
natorių komisijai žemdir
bystės reikalais, kaip So
vietų Sąjunga jau dvyliką 
metų sėkmingai gaminasi 
gumą iš grūdų ir bulvių. 
Tokiu būdu Sovietai pasi
dirba 80 procentų visos rei
kalingos gumos. Pirmiau 
jie grūdus ir bulves perdir
bdavo į alkoholį; iš alkoho
lio gamindavo butadieną, 
svarbiausią sudėtinę gumos 
dalį ir, pagaliaus, pavers
davo butadieną į gumą. Bet 
pastaraisiais laikais Sovie
tai grūdus ir bulves jau 
tiesiog perdirba į, butadie
ną, apeidami alkoholį.

Sovietų vyriausybė siūlė 
Amerikai perduoti sekretus 
šio pagerinto gumos dirbi
mo; siūlė atsiust ir savo 
specialistus padėt Amerikai 
toje gamyboje. Bet Jones ir 
jo bendrai atmetė tuos pa
siūlymus.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • • • • 4-— 29 — 42   51

(Tąsa)
Tie vyrai miega astuonias valandas. 

Paskui jie turi reguliariai mankštintis 
ir lavintis, kaip ir kiti raudonarmiečiai. 
Jie taipgi turi dvi valandas laiko mo
kintis bei studijuoti tokią profesiją, ko
kia jiem patinka. O likęs laikas tai jau 
jų ir visai laisvas.

Beesant man toje baterijoje, atsilan
kė jos politinis komisaras. Aš esu gir
dėjęs nuo talkininkų karinių tėmytojų 
Maskvoje pagyrimus politiniams Rau
donosios Armijos komisarams; jie sakė, 
jog šių komisarų įtaka tarp oficierių ir 
kareivių prilygsta įtakai geriausio an
glo kunigo savo kariuomenėje. Politi
niai komisarai nuolat supažindina savo 
karius su politiniais įvykiais Rusijoj ir 
visame pasaulyje.

Kada aš atsilankiau į tą Maskvos 
priešlėtuvinių kanuolių bateriją, tai bu
vau ypač giliai nustebintas skirtumais 
Raudonojoj Armijoj, lyginant su caro 
laikų armija. Tame požemyje, po ap
snigtu kalneliu Maskvos užmiestyje bu
vo kaip kokiame mažame lizde atvaiz
das viso Sovietų Rusijos gyvenimo ■— 
mažas paveikslėlis, kuris, tačiau, parodo 
visą pasiryžusį, veiklų, apšviestą tautos 
protą.

Sovietų Lėktuvai ant Berlyno
— Skrisdami bombarduoti karinius 

punktus Berlyne, — rašo leitenantas Ma
lininas, — mes žinojome, jog mūsų ke
lionė bus sunki. Griežtai sekdami nužy
mėtu keliu, mes t Arėjome nulėkti ir par
lėkti kelis tūkstančius kilometrų, keblio
se oro sąlygose. Bet nei vienas mūsų 
įgulos narys nepabūgo sunkenybių ir 
kliūčių. Ir tą patį reikia pasakyti apie 
visus mūsų ekspedicijos lakūnus.

Pakilus greitai mūsų lėktuvas jau 
skrido tarpe debesų. Oro sąlygos tą nak
tį buvo labai blogos. Aukštas debesų 
ruožtas tęsėsi visu keliu į Berlyną. 
Daugiau, kaip 70% mes skirdome aklai 
virš debesų. Temperatūra buvo iki 40 
laipsnių žemiau zero. Lėktuve buvo visai 
tamsu, tik nuo instrumentų silpnutė 
šviesa.

Atvirai kalbant, kada pusiaukelyj aš 
pažiūrėjau žemyn į tirštus juodus debe
sis, vienai minutei mane apėmė abejonė, 
ar mes galėsime atrasti tą Berlyną. Bet 
tuojau nuvijau tą mintį. Ar gi aš galiu 
neatlikti įsakymą ir palikti Berlyną, 
kurį jau mūsų kiti lakūnai kelis kartus 
bombardavo? Ne, tai negalima. Mes tik
rai būsime ant Berlyno.

Galingas mūsų lėktuvas ir toliau ver
žėsi pirmyn virš debesų, per debesis ir 
lietų. Mūsų apskaičiavimu mes jau skri
dome virš Vokietijos, bet mes nieko 
daugiau nematėme, kaip tik debesis. Ka
da apskaičiavimai jau parodė, kad mes 
esame ant Berlyno, tai dar nebuvome 
tikri. Laiko gaišuoti nebuvo kada. Ap- 
tildžiau motorus ir vairavau žemyn. 
Paskutinis debesų sluogsnis vietomis 
buvo skylėtas ir mes jau galėjome ma
tyti žemę.

Apačioj buvo Berlynas. Pažiūrėjau į 
laikrodį kaip sykis 1.47 vai. po vidunak
čio. Viskas tvarkoj. Tikrai taip, kaip 
išskaičiavome. Staigiai prieš mūsų akis 
pasirodė šviesos, panašios į kibirkštis. 
Tai buvo priešo greitieji lėktuvai. Mūsų 
kelio nustatytojas Tkačenko įžiūrėjo du 
priešo lėktuvus, o radio operatorius ir 
kulkasvaidininkas Martijanovas — dar 
tris. Bet fašistai nematė mūs. Kas da
ryti? Ar nerti atgal į debesius? Bet tai 
būtų neįvykdymas duotų įsakymų. Mes 
nusitarėme leistis žemiau debesų. Mūsų 
lėktuvas išlindo iš debesų ir buvo apie 
3,000 pėdų virš Berlyno.

Berlynas buvo aiškiai matomas. Žiū
rint iš oro, per rūkus, jis buvo panašus 
į didžiulį lauką, visaip išraižytomis 
gatvėmis, panašiomis į griovius ir ketur
kampėmis aikštėmis. Kol kas vis dar 
ramu, nematyti jokių švyturių, prieš
lėktuvinės kanuolės tyli. Mūsų orlaivis 
buvo pirmoj lėktuvų bangoj, pasieku- 
sioj tikslą.

Priešas, matomai, nepastebėjo mus, 
arba lukuriavo, norėdamas apgauti. 
3,000 pėdų aukštyj aš pradėjau ramiai 
manevruoti pagal Tkačenkos nurody
mus. Jieškojau kariniai strateginių tai- 
kinhį.

Tuo tarpu laikas bėgo, štai 1 vai. ir 
50 minučių, ir jau 2 valanda. Pagaliau 
Tkačenko surado, ko jis jieškojo. Kari
niai svarbus taikinys buvo stačiai po 
mumis. Mūsų lėktuvas sudrebėjo. Apa
kinančia šviesa sužaibavo nukritę bom
bos. Po to sekė kita, trečia, ketvirta eks
plozijos. Vis tai buvo labai didelės 
bombos. Iš oro mes matėme, kaip lieps
nų vulkanai šoko į viršų, tartum kokie 
milžiniški pilioriai.

Numetę savo bombų krovinį ant kari
nių taikinių, mes vėl nėrėme į debesis. 
Besižvalgydamas atgal aš mačiau, tai 
šen, tai ten didelius gaisrus, kurie buvo 
no draugai gerai pavaišino nacišką- 
apsupę Berlyną. Viskas tvarkoj. Ir ma- 
jį Berlyną. Grįžimas atgal praėjo kaip 
tai, visai nepastebimai. Mes skrido
me virš debesų ir vis artėjome namų.

Orlaukyj jau buvo susirinkę mūsų 
draugai pasitikti mus.

•— Na, kas naujo, kas gero? — jie 
klausė manęs.

— Viskas pavyko gerai. Berlynas blo
gai miegojo pereitą naktį. — Tą pareiš
kęs draugams, nuėjau pranešti koman- 
dieriui, kad įsakymas pilnai įvykintas.

Apvalymas Irano (Persijos) nuo Nacių
Vokietijos ir Italijos fašistų agentai 

įsigalėjo Persijoj (Irane) ir grūmojo iš 
tos pusės Sovietų Sąjungai ir Anglijai 
užpuolimu. Persija užima 628,000 ket- 
•virtainiškų mylių ir turi 15,000,000 gy
ventojų. Ji yra Azijoj, tarpe Sovietų Są
jungos, Turkijos, Irako, Persijos Užla
jos, Indijos ir Afganistano. Ji atsiliku
si, bet turtinga žibalu, kurio 1939 me
tais buvo pagaminta 30,800,000 bačkų, 
ir kitais turtais.

Persijos šachas ir jo valdžia per pirš
tus žiūrėjo į Hitlerio ir Mussolinio pro
vokacijas. Hitleris pasiuntė į Persiją 
tūkstančius oficierių, kapitonų, šnipų 
kaipo “turistų” ir grūmojo jų pagalba į- 
traukt Persiją karan prieš Sovietų Są
jungą ir Angliją.

Rugpjūčio 25 dieną Sovietų Sąjungos 
valdžia ir Anglijos valdžia įteikė Persi
jai reikalavimus, kad ji laikytųsi drau
giškos sutarties su Sovietais, pasirašy
tos 1919 metais, kad ji prašalintų visus 
tuos fašistų agentus, kad leistų Raudo
najai Armijai ir Anglijos armijai užimti 
tam tikras strategines vietas Persijoj, 
kol karas tęsiasi, o kaip jis baigsis, tai 
Sovietų Sąjunga atšauks savo armiją iš 
Persijos, kad visi 4,000 Hitlerio agentų 
būtų išvaryti ar perduoti Sovietų Sąjun
gai ir Anglijai.

Persijos šachas, pasidavęs Hitlerio lai
mėjimams Sovietų Sąjungoj atsisakė 
pildyti pirmesnių sutarčių punktus ir 
šiuos teisingus Sovietų Sąjungos reika
lavimus, taip pat ir Anglijos reikalavi
mus.

Tada pradėjo prieš Persiją veikti Rau
donoji flotilė iš Kaspijos Jūros, Raudo
noji Armija iš Užkaukazijos ir Turkes
tano, o Anglijos jėgos iš Indijos, karo 
laivynas iš Persijos Užlajos. Persijos 
armija puolė muštis, bet ji negalėjo il
gai laikytis prieš mechanizuotas Raudo
nosios Armijos jėgas ir Anglijos jėgas.

Raudonoji Armija, vadovystėj genero- 
lo-majoro Navikovo, tankų, raitarijos ir 
parašiutistų pagalba tuojau užėmė Ta- 
brizą, Razviną, kitus miestus ir pradė
jo artintis prie sostinės Teherano. Or
iai vynas veikė plačiai. Anglijos jėgos 
gulė iš Indijos ir nuo Persijos Užlajos.

—Sovietai sudaužė Hitlerio “blitzkrie- 
gą” Persijoj, — rašė amerikinis kores
pondentas Henry T. Gorrell iš Razvino, 
kurį laikė užėmus Raudonosios Armi
jos divizija, vadovystėj generolo M. Si- 
nenko.

Persijos liaudis nuoširdžiai visur pa
sitiko Raudonosios Armijos dalinius. 
Kalnuose pradėjo organizuotis partiza
nai, kurie padėjo Raudonajai Armijai iš 
užnugario mušti jų neapkenčiamą Per
sijos pusiau feodališką vyriausybę.

(Daugiau bus)
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Britų kariai kovoja su priešu Afrikoje.

Reikalai
Finansine Atskaita už Balandį, 

Gegužę, Birželį, 1942 m.
Balandžio mėnesio įplaukos:

Kp. Kas prisiuntė, Miestas, Suma
8 P. Andreliunas, Cambridge 23.40 

14 O. Šembericnė, Minersville 6.20 
50 L. Bekis, Rochester, N. Y. 3.00 
— A. Apšegienė, Auburn ..... 3.00

Pav. F. Godrich, Herrin............ 1.75
200 B. Makutėnas, Elizabeth .. 2.50 
79 A. Staliulionis, Roseland 22.80 

146 E. Arlauskiene, Chicago 29.70 
11 V. Jančius, Worcester .... 28.50
54 C. Audrunas, Elizabeth .... 15.10
86 A. Pasilik, Chicago ......... 6.10
19 A. Barskctis, Chicago ..... 29.10
72 F. B. Lideikis, Gr. Neck 7.10 
44 J. Karsonas, Lowell ..... .•. 4.20

1 K. Rušinskicne, Brooklyn 10.70
24 K. Bonder, Brooklyn ..... 8.30

119 O. Putrius, Lynn, Mass. 3.12
23 K. Songaila, Brooklyn .... 1.60

184 F. Beržanskas, Cudahy .... 1.20 
138 P. Cibulskas, Maspeth .... 7.40

1 K. Rušinskicne, Brooklyn 12.25
72 M. Mikonis, Gr. Neck ..... 1.50

185 V. Paukštys, Rich. Hill 17.20 
Pav. F. Balčiūnas, Easthampton 1.60
81 S. Kazokytė, Brooklyn .... 5.10

1 K. Balčiūnas, Brooklyn .... 8.50 
212 K. Maziliauskas, Bayonne 15.20

16 A. Matulis, Jersey City .. 13.96
50 J. Bullis, Rochester, N. Y. 7.80
13 M. Urba, Easton, Pa........ 5.00
92 A. Dočkicnč, Cicero ......... 26.40
27 S. Jurkinas, New Britain 17.30

160 Wm. Mickalitis, Benld .... 1.60 
135 Eva Cibulskiene, Nanticoke 1.50
29 J. Kelly, Rockford ......... 27.30
73 J. Stanevich, Summerville 6.00
20 St. Jasilionis, Binghamton 1.9.85

166 D. Burba, Stamford ......... 3.60
51 J. Rūbas, Middlefield ....... 9.48
37 Ch. Gradeckas, Lawrence 19.20 
22 S. Sliekys, Cleveland .... 13.80

188 A. Dapšis, Detroit ......... 12.20
116 A. J. Matukaitis, Chicago 6.00
176 J. Daubar, Athol ......... 3.00

6 Geo Šimaitis, Montello .... 22.90
2 G. Lekas, So. Boston ..... 18.60

24 K. Bonder, Brooklyn ....... 1.40
117 J. Ragauskas, Shelton ..... 7.00
55 A. Sakalauskas, Brooklyn 7.50 
— Jonas Krapas, Brooklyn 75.00

Viso įplaukė ........... $602.51
Balandžio mėnesio išeigos:

Knygiaus ir sek. alga už bal. $60.50 
Knygų ir “Šviesos” eksped. išl. 63.00 
Kongreso išlaidos .................... 1.00
Už pasiuntimą telegramų   11.33 
Už atvirutes “šviesos” reikale 5.00 
Už garsin. ALDLD per radio 10.00 
Už žurnalus “Šviesos” reikalui 3.00 
Atmokėta prenumeratų ......... 26.75
Atmokėta pren. ir aukų “LB” 15.26 
Atmokėta pren. “Laisvei” ....... 6.00
Atmokėta aukų Meno Sąjungai 3.00 
Randa už sausį, vas. ir kovą 37.50 
Atmokėta 62 kp. bila ........... 2.88
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 1 25.00 
Už atspaudinimą "Šv.” No. 1 248.07 
Apšvietos Fondo išeigos    23.00 
Jaunuoliams pirkta anglų kn. 26.50, 
Knygų ekspedicija .............. 53.00

Viso išėjo .................... $620.79
SUTRAUKA:

Balansas buvo .................... $309.84
Balandžio mėn. įplaukos .... 602.51

Kartu ........................... $912.35
Išeigų buvo .......................... $620.79

Balansas $291.56

Birželio 28 dieną buvo pik
nikas naudai R.A.M.P. Pelno 
liko $30 su viršum. Nuo pat 
ryto buvo lietaus, bet po 3 
vai. išsiblaivė. Publikos buvo 
vidutiniai. Jeigu iš ryto būtų 
neliję, būtų buvę daugiau.

Lowellietis.

Boston, Mass.
Darbo Unijos įtraukiamos j 

Civilinį Apsigynimą

Massachusetts valstijos or
ganizuoti darbininkai ilgai ko
vojo už tai, kad jie būtų ofi
cialiai įtraukti į civilinio ap
sigynimo organizaciją. Buržu
azinis elementas tam ilgai 
priešinosi ir darbo unijų rei
kalavimus ilgai ignoravo.

Dabar ta padėtis tapo griež
tai pakeista. Bostono majoras 
Tobin liepos 8 dieną paskyrė 
į Bostono Rationing Board

Viso įplaukė ................ $653.22

31 J. Liaudanskas, Lewistonc 32.05
NAMS. J. Stigienč, Montello 30.00
61 J. Adomaitis, Monagahela 3.50
51 J. Rūbas, Middlefield ..... 4.50

103 M. Kazlauskienė, Hudson 15.60
35 K. Bagdonas, S. Bend ..... 12.75
39 P. Šlekaitis, Scranton .... 6.50

106 J. Briedis, Ambridge ..... 7.12
5 V. J. Kasparas, Newark 12.10

133 C. Bachsas, Camden ........ 5.20
— Jonas Ragauskas, Shelton 12.00
- ■ - F. Šimkus, Harrison ..... 36.68
97 R. Jarvis, Plymouth ....... 6.30

185 V. Paukštys, R. Hill ....... 3.10
Per raštinę už literatūrą ..... 3.50

17 P. Eidukevičius, Shenand. 1.50
— H. Tamašauskienė, Roxbury .50

6 G. Šimaitis, Montello ....... 7.00
66 P. Rinkevich, Gr. Rapids 20.20
25 J. Stanys, Baltimore, Md. 18.50

V. J. ir Eva Valley, N. Br. 15.00
138 P. Cibulskas, Maspeth 15.60
90 P. Sodeikis, Youngstown 20.50
57 A. Jasiunas, Cleveland 7.90
11 V. Jančius, Worcester .... 10.50

5 V. J. Kaspar, Newark .... 12.40
209 A. Jakštonis, Trenton 8.00
185 V. Paukštys, R. Hill ..... 4.70

Gegužės Mėn. Išeigos:

— P. Janiūnas, Bayonne ....... 5.00
10 A. J. Smitas, Phila ..... 1.50
54 C. Audriunas, Eliabeth .... 9.20

—■ M. Ciplijauskas, N. London 3.50
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 12.30

— S. Sasna, Brooklyn ........... 1.25
44 J. Daugirdas, Lowell, ..... 1.50

Viso įplaukė ................ $602.83
Birželio Menesį Išeigos:

Sekretorio ir knygio alga $ 66.50 
Apšvietos Fondui amokėta .. 36.00 
Už spaudos darbus .............. 2.75
Paštui už 2-ros kl. “Šviesą” 25.00 
Atmokėta prenumeratų ....... 10.00
Už žurnalą prenumerata ....... 2.50
Už atvirutes “Šviesos” reikale 5.00 
Atmokėta “Laisvei” bila ....... 1.25
Aukos N.Y. mies. parado reik. 50.00 
Išeigos medik. pagelbos rcikal. 7.00 
Atmokėta SSSR medik. pag. 10.00 
Bila už darbus ........................ 2.85
Atmokėta N. Y. mies. parad. 33.50 
Už atspausd. 10,000 duoki, bl. 22.73 
Už atspaus, knygos reik, laišk. 3.28 
Rankpinigių už knyg. spaus. 200.00 
Pirkta pašto ženklelių už .... 46.00 
Knygų ekspedicija ................ 16.00
Bankas išskaitė už čekį ............... 15
Kelionė A. J. Smito į CK pos. 4.00

Mass, valstijos Darbo Federa
cijos prezidentą Nicholas Mor
rissey ir Mass, valstijos Indus
trial Union Council (CIO) 
prezidentą Joseph Salerno.

Po to pranešimą padare 
Public Safety direktorius po
nas Farley, kad jis sudarė 
darbininkų patarimo tarybą. 
Jon įeina taipgi įvairių unijų 
vadai.

Vadinasi, padaryta žygiai 
įtraukimui Mass, valstijos or
ganizuotų darbininkų į civili
nį apsigynimą. Tas turėjo bū
ti seniai padaryta. Bet geriau 
vėliau, negu niekados.

Rcp.

Marlyn, Pa.

Viso išėjo .................... $544.51
Sutrauka:

Balansas buvo ...................... $275.20
Birželio įplaukos ................  $602.83

Atmokėta “Moterų Balsui” .... 1.50 
Atmokėta “Laisvei” aukos ..... 3.00
Atmokėta SSR medikalei pag. 10.00 
Sckr. ir kn. alga už geguž. 66.50 
Už išsiuntimą “Šviesos” No. 2 45.00 
.Org. reikale išeigos .............. 1.00
Atmokėta prenumer. ir aukų 42.50 
Atmokėta “L. B.” aukų ....... 3.95
Atmok. SSSR med. pag. auka 31.00 
Atmokėta “L” atikų ............ 4.00
Atmokėta Dario-Girėno Fond. 2.00 
Atmokėta prenumeratų ....... 12.00
Brošiūrų pirkta už .................. 1.11
Už spaudos darbus org. reikalo 2.78 
Jaunuol. pirkta anglų knygų 38.15 
Knygų pirkta už ................   5.00
Randa už balandis-gcg. birž. 37.50
Už atspausd. “Šviesos” No 2. 249.96 
Už atspausdinimą brošiūros 100.00 
Svetimos laidos knygų pirkta 3.03 
Už atspausdinimą 2,000 kortų 7.58 
Už atspausd. 175 kp. laiškų 2.02

Viso išėjo .......r............ $669.58
Sutrauka

Balansas buvo .....................   $291.56
Gcg. įplaukų ........................ $653.22

Kartu ........................... $944.78
Išeigų buvo .......................... $669.58

Balansas yra ................. 275.20

Gegužes Mėn. Įplaukos:
Kp. Kas prisiuntė, Miestas, Suma 
32 J. Didžiūnas, New Haven $26.55 

42 J. Egeris, Nashua ......... 13.90
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 9.60
63 A. Arrisonas, Bridgeport 15.40 
74 J. Chuplis, Springdale .... 13.80 
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 22.30

KVK P. Matuli, Montreal ..... 20.00
Pav. K. A. Žukauskas, Seattle 6.00
71 A. Mažukna, Bridgewater 17.20 
85 S. Benkus, Haverhill ....... 3.10
17 P. Eidukevičius, Shenand. 23.60

Wm. Misavage, Royalton .... 1.50
64 J. Julius, Moline ................ 8.52
82 F. Lucas, Peoria ............ 6.10
28 M. Strižauskienč, Waterb. 19.60 
20 St. Jasilionis, Binghamton 7.10 
68 J. Vilčinskas, Hartford .... 1.60

7 P. Jurkonis, Springfield 23.10
42 J. Egeris, Nashua .......,.... 1.70

160 J. Tenikat, Gillipsie ....... 1.50
54 C. Audrunas, Elizabeth 15.30

1. K. Balčiūnas, Brooklyn .. 13.85 
44 J. M. Karsonas, Lowell 1.00 
—■ Orman, Gasiunas, Kuzmic. 7.00 
— Per ofisą už atvirutes .... 1.50 

Pav. J. Žvingilas, Tarrafille .... 1.00 
Pav. A. Razgunas, Branch .... 1.50

1 K. Rušinskienė, Brooklyn 27.70 
124 A. Dambauskas, Girardv. 9.00

Birželio Mėnesį Įplaukos:
Kp. Kas Prisiuntė. Miestas. Suma 

44 J. Blažionis, Lowell ... $ 21.60
65 J. Kviotinskas, Racine .... 5.10 
29 K. Liaudanskas, Rockford 1.60
49 G. Bendikas, E. St. Loius 13.70
74 J. Chuplis, Springale ..... 3.00

Aps. 13. M. Lagunienė, Spring. 2.50 
43 B. Radževičius, W. Barre 10.80

LDS—J. Siurba, B-lyn ........... 50.00
52 J. K. Alvinas, Detroit .... 14.10 
14 J. Ramanauskas, Minersv. 4.60

160 J. Tenikaitis, Gillipsie .... 1.50 
Pav.P.R. Baltrušaitis, St. Louis 2.00 
—J. Stulgaitis, Stoughton   1.50 
—A. Talandževičius, G. Neck 1.50

13—F. Urba, Easton ........... 6.10
54 C. Audrunas, Elizabeth 18.30 
35 K. Bagdonas, S. Bend   1.40

2 G. Lekas, So. Boston .... 7.00 
104 K. Guževich, Chicago .... 15.10 
176 J. Daubar, Athol .............. 3.20

77 G. Stasiukaitis, Cliffside 17.00
33 J. Urbonas, Pittsburgh 27.30
37 C. Gradeckas, Lawrence .. .5.60
58 J. Skerston, E. St. Louis 9.82

Apsk.10 N. Astrauskiene, Dėt. 41.30
161 M. Bąltrušaitis, Seattle 32.10 
155 M. U. Kizienė, Worcester 18.85
162 J. Barčas, Toronto ........... 3.75
187 J. A. Dementis, Chicago .. 1.60
86 A. Pasilik, Chicago ......... 6.10
41 P. P. Grybas, Aberdeen .. 10.70
50 J. ■ Bullis, Rochester ....... 5.60

132 F. Kavaliauskienė, Tacom. 11.55 
136 F. Šimkus, Harrison .... 12.05

17 P. Eidukevičius, Shenand. 9.50
—■ S. Meison, Waterbury ....... 1.00
165 Verteliai, Linden ........... 6.20

12 A. Valinčius, Pittston .... 3.50
23 P. Mingilas, New York 1.55

1 K. Balčiūnas, Brooklyn .... 8.60 
Pav. J. Calvin, Kokomo ....... 1.50
—■ Julia Gittzus, Bedford..... 14.00

—■ K. Petrikienė, Brooklyn 33.50 
19 A. Barskietis, Chicago .... 27.70 
11 V. Jančius, Worcester .... 23.10
7 P. Jurkonis, Sprinfield .... 8.80 

15-A V. Jakštys, Gibbston .... 9.25 
39 P. Sliekaitis, Scranton —10.70 

219 J. Kondrot, Forest City .... 1.86
76 A. Kaunas, St. Clair ..... 4.70
85 S. Benkus, Haverhill ....... 15.20

Kartu ............................ $878.13
Išeigų buvo ...........   $544.51

Balansas yra ............... $333.62
D. M. ŠOLOMSKAS, 

ALDLD CK Sekretorius
EVA MIZARA,

ALDLD CK Iždininkė.

Lowell, Mass.

Jau arti SLA pirmo apskri
čio piknikas, žmonės yra pla
čiai pasirengę jame dalyvauti. 
Piknikas įvyks liepos 19 dieną 
Marlin Parke.

šio pikniko pelnas yra ski
riamas Raudonajam Kryžiui, 
todėl ir žmonės atjaučia.

Gaspadinės užtikrina, kad 
svečiai bus priimti skaniau
siais valgiais ir gėrimais, šo
kiams gros gera muzika ir vi
sus palinksmins. Visus kviečia 
apskričio komitetas.

A. J. Banišauskas.

Iš Mūsų Veikimo

Kada Lietuvoje buvo per
versmas, Smetona pabėgo, pas 
mus kilo triukšmas. Buvo ma
nyta, kad viskas bus sugriau
ta. Buvo organizuojama peš
tukų armija. Po kiek laiko jie 
susmuko, kaip lepšės. Bet po 
kiek laiko tie gaivalai pradė
jo veikti “partizaniškai.” Lie
tuvoje partizanai susibūrę miš
kuose didvyriškai kovoja prieš 
nacius, o čionai mūsų “parti
zanai,” pasivadinę pairi jotais, 
slankioja po saliūnus ir j ieško 
tų, kurie Hitleriui priešingi. 
Liepos 4 dieną šitie “partiza
nai” buvo užpuolę J. Blazoni, 
kaipo didelį Hitlerio priešą. 
Kokios buvo pasekmės, sunku 
sužinoti.

Vienas “partizanas” gyrėsi, 
kad su Dievo pagelba jis iš
naikinsiąs visus bolševikus 
Lowellyje. Sako, geriau būti 
be galvos, negu matyti bolše
viką! O juodos akys tai tautiš
ka garbė.

Šitie “patrijotai” daro lietu
viams baisią negarbę. Jie pir
miau puolė lenkus, vėliau ru
sus, o dabar savo brolius lie
tuvius. Lietuviai nuo jų elgesio 
kenčia.

Organizacijos turėtų su
tvarkyti tuos gaivalus, nors 
šiuo momentu.

Liepos 6 dieną čionai praėjo 
audra su perkūnija. į vieną 
ūkę Lietuvos dievaitis perkū
nas paleido savo šūvį ir pade
gė tvartą su gyvuliais. Nuosto
lių padarė už $10,000.

Dabar vėl giedra. Rodosi, 
kad ta audra buvo tik sap
nas.

Liepos 6 dieną besąs ( ?— 
Red.) užmušė seniausį Lowel- 
lio gyventoją, 90 metų senolį. 
Visas miestas jį pažino. Visi jį 
mylėjo. ’Jis dar jaunas būda
mas atvyko iš Airijos ir čia 
apsigyveno.

SHOOT STRAIGHT
With Our Boys! _ 

BUY WAR BONDS

Phil, pažangiųjų lietuvių 
organizacijų rengiamas 

didysis

PIKNIKAS
Naudai Dienraščio !;

“LAISVES” Į:
Įvyks sekmadienį 5

Rugsėjo-Sept. 6 ;
Puiki Dainy Programa

• 'l
Piniginės dovanos prie 

įžangos biileto per
kant iš anksto. '

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

•
Piknikas bus naujoje 'Į 

vietoje: Į

DEER PARK
DEER PARK, N. J.

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

------------------

................. ...................... ........
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HITLERININKAI NETEKO 
35,000 KARIUOMENES 

TIES VORONEŽU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 15. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Sovietine kariuomenė liepos 14 d. vedė įtūžusius mū

šius prieš dalinį vokiečių kariuomenės, kuris prasiver
žė pirmyn plote Voronežo miesto.

Į pietus nuo Bogučaro mūsų kariuomenė vis vedė 
didelius mūšius prieš atakuojančius priešų tankus ir 
motorizuotus pėstininkus.

Kitose fronto dalyse nebuvo jokių reikšmingų atmai
nų.

Labai žiaurūs mūšiai yra tęsiami Voronežo srityje. 
Vienas iš Raudonosios Armijos dalinių per dešimties 
dienų kautynes užmušė bei sunkiai sužeidė daugiau 
kaip 35 tūkstančius vokiečių kareivių ir oficierių. Be 
to, sovietiniai kovotojai sunaikino 157 priešų tankus, 
135 lauko kanuoles, 106 prieštankines kanuoles, 100 
kulkasvaidžių, 11 šarvuotų automobilių, 115 trokų su 
reikmenimis ir 220 vežimų su ginklais ir amunicija.

Liepos 13 d. įvairiuose fronto sektoriuose sovietinės 
oro jėgos sunaikino bei sužeidė 64 vokiečių tankus, 165 
trokus su kariais ir reikmenimis ir penkias kanuoles; 
susprogdino vieną amunicijos ir vieną gazolino sandė
lį; sudegino du geležinkelio traukinius ir išvaikė, da
linai surųiikinant, apie tris batalionus priešu pėstinin
kų.

Į pietus nuo Bogučaro sovietinė kariuomenė veda 
įtemptus mūšius prieš skaitlingesnes priešų jėgas. Vie
noje fronto dalyje pasirodė pavojus, kad priešai galėtų 
apsupt mūsų kariuomenę. Mūsų tankistai, suduodami 
smūgį vokiečiams šonan, atkirto juos ir sunaikino vie
ną dalinį priešo kariuomenės. Hitlerininkai prarado 17 
tankų ir daugiau kaip 900 kareivių ir oficierių. Tik 
kada priešai atsiuntė savo pastiprinimus į mūšį, so
vietinė kariuomenė pasitraukė į naują apsigynimo lini
ją

MASKVA, liep. 14. — Sovietai šiandien, tarp kitko, 
pranešė, kas seka:

Per tris paskutines dienas sovietiniai lakūnai nukir
to žemyn 40 vokiečių orlaivių.

Srityje į pietus nuo Bogučaro sovietinė kariuomenė 
veda įnirtusius mūšius prieš besivarančius pirmyn prie
šus.

Per šių dienų kautynes Kalinino fronte vienas dali
nys mūsų kariuomenės užmušė virš 2,000 vokiečių ir 
sunaikino daugiau kaip 54 jų tankus.

Kitame sektoriuje vokiečiai atsiuntė į mūšį tris sa
vo pėstininkų batalionus ir 42 tankus. Sovietinė ka
riuomenė atmušė vokiečių ataką, sunaikino dvyliką jų 
tankų ir nušlavė 700 hitlerininkų.

Vienoje srityje Sovietų lakūnai atakavo keturias vo
kiečių lėktuvų stovyklas ir sunaikino daugiau kaip 100 
jų orlaivių iš viso.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
London, liep. 13. — An

glų komanda praneša, jog 
pereitą naktį del blogo oro 
neveikė jų orlaiviai prieš 
vokiečius.

Maskva. — Sovietinis 
pranešimas šeštadienį tei
gė, kad raudonarmiečiai jau 
sėkmingiau atremia vokie
čius Dono upės fronte.

Maskva. — Sovietai sta
to naujus fabrikus ginklų, 
amunicijos, plieno ir gele
žies anapus Uralu kalnų ir 
toliau — Sibire.

Washington, liep. 15. — 
Kongreso lėšų komisija pla
nuoja taksais sukelt 32 bi- 
lionus dolerių Amerikos iž
dui per metus.

Chungking, liep. 15. — 
Chinai užmušė 40 savo tautie
čių valdininkų - parsidavėlių, 
tarnavusių japonam užimtoje 
Chinijos dalyje.

New York. — Radijas sakė, 
kad B’astilijos dienoj per 
francūzų demonstracijas prieš 
vokiečius užmušta bent du as
menys.

Maskva, liep. 15. — Kali
nino fronte raudonarmie
čiai atmušė kartotinas vo
kiečių atakas ir stipriai lai
kosi.

New York. — Buvęs pre
zidentas Hoover pareiškė 
per radiją, kad fašistų Ašis 
turi būti visiškai sutriuš
kinta, ir tik po to tegalima 
bus kalbėt apie taiką.

PITTSBURGH, PA.
Nebepersekios Komunistų
Pirmiau Allegheny County 

Civilian Defense Council rei
kalaudavo, kad kiekvienas, 
kuris nori prisidėti prie civi
linio apsigynimo, prisiektų, 
kad jis nėra komunistas. Pri- 
siegoje stačiai reikalaudavo 
pasisakyti, kad “aš esu narys 
Komunistų Partijos, Vokiečių 
Partijos, Vokiečių Bundo, ar
ba fašistinės organizacijos” ir 
t.t. Dabar žodžiai “Komunistų 
Partijos” išbraukta iš tos pri- 
siegos.

Prisiegoje dabar tiktai rei
kalaujama ginti Jungtinių 
Valstijų Konstituciją prieš vi
sus priešus, naminius ir išlau
kinius.

Civilinio Apsigynimo Tary
ba, aišku, padarė šitą pakeiti
mą tuomet, kai buvo plačiai 
užprotestuota, šis pakeitimas 
yra didelis žingsnis pirmyn.

Jau ir pirmiau komunistai 
tarnavo civiliniam apsigynime, 
bet jie griežtai atsisakė priim
ti tą prftiegą. Jie teigė, kad 
tokia prisiega yra priešinga 
Amerikos principams ir tradi
cijoms. Rep.

Waterbury, Conn.
Iš Mūsų Veikimo

Liepos 9 d. buvo susirinki
mas Vilijos Choro komisijos 
dėl pikniko, kuris įvyks lie
pos 18 d., šeštadienio vakare 
prie mėnulio šviesos, už Lake
wood ežero, Lietuvių Parke. 
Prasidės 6 vai. vakare ir tęsis 
iki vėlybai nakčiai. Bus gera

muzika šokiams. Taip pat Vi
lijos Choras pasirįžo sudainuo
ti gražių dainų, kurios tikrai 
patiks klausovams. Taip pat 
bus gardžių užkandžių ir gė
rimų. Kiekvienas galės gerai 
pasilinksminti ir pasikalbėti su 
draugais.

Todėl varde Vilijos Choro 
komisija kviečia ko skaitlin
giausiai visus apylinkės ir 
Waterburio lietuvius dalyvau
ti.

Taip pat tą pačią liepos 9 
dieną komisija Dainų Dienos 
pikniko turėjo pasitarimą. Da
lyvavo ir mokytoja B. Rasima- 
vičiūtė-Lucas. Ji sakė turinti 
sutaisius visą programą, ku
rios bus ko pasiklausyti.

Dainų Diena Conn, valstijos 
chorų įvyks rugpjūčio 2 d., 
Waterburyj už Lakewood eže
ro, Lietuvių Parke. Todėl kvie
čiame iš visu Conn, miestu ir 
apylinkės, taip ir waterburie- 
čius, ruoštis skaitlingai daly
vauti. Dainų Dienos piknikas 
bus įvairus su gražia dainų 
programa ir kitais pamargini- 
mais.

Kviečiu visus “Laisvės” 
skaitytojus sekti “Laisvėj” 
pikniko garsinimus.

Korespondentas.
Klaidos Pataisymas

Vienoj e korespond enci j o j e 
iš Waterburio buvo pasakyta, 
kad “už 90 valandų į savaitę 
gaus damokėti $54.50.” Gi tu
rėjo skambėti sekamai: “Kas 
išdirba 40 valandų į savaitę, 
tas gaus $50.50.” šiuomi ta 
klaida yra atitaisoma.

Koi'esp.

Kelionė Laivu į 
Murmanską

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
nių šovinius ir kuo grei
čiausiai sumetė juos vande
nin.

Aš išgulėjau be sąmonės 
per ištisas aštuonias valan
das. Atsipeikėjęs, užklau
siau, kur mano kelinės. Ma
no bendrai parodė keletą 
likusių skudurų. Aš tebetu
riu tuos skudurus.

Nuo tada, kol mes pasie
kėme ruožtą plaukiojančių 
ledkalnių, vokiečiai mus vis 
atakavo su tūlomis pertrau
komis; bet mums patarna
vo blogas oras.

Kur tai toli šiauriniame 
vandenyne rusai paėmė 
mus į savo globą ir nuo ta
da mes buvome jau gana

saugūs' nuo vokiečių sub- 
marinų.

Tie rusai niekuomet neri
zikuoja — jie laido jūron 
gilumos sprogimus, kada 
tik jie ką pamato ar nu
girsta.

Pačiame Murmanske taip 
pat nebuvo ramybės. Vo
kiečių orlaiviai atakavo jį, 
turbūt, po 10 ar 15 kartų 
per dieną.

Bet priešorlaivinės rusų 
kanuoles tikrai veikė — 
“ak-ak,” “ak-ak!”

V o k i e č iai bombardavo 
tiksliai; bet Murmanske 
jau yra toks žmonių posa
kis:

“Gal 15 vokiečių orlaivių 
stengiasi čia atskris!; tik
tai 10 tepasiekia patį mies
tą; o ir su tais mes apsi
dirbsime.”

Taip ir buvo.

f LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasai ir 

kepta paršlena

GaspadoriŠkai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro *7^^ 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

WASHINGTON, PA.
LDS 98 kp. rengia pikniką pas 

dd. Janavičius ant ūkės. Užkviečia- 
me visus vietinius ir iš apylinkes 
draugus dalyvauti. Turėsime viso
kių įvairumų. Įvyks 19 d. liepos — 
Kom. 165-167)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kp. susirinkimas įvyks 

17 d. liepos, 8 v. v., 407 Lafayette 
St. Jaunų Vyrų Svet. Malonėkite 
visi dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų atlikti, taipgi, kurie dar 
neužsimokėję už duokles, prašome 
užsimokėti. — A. Jocis, Fin. Sekr.

(165-166)

CLEVELAND, OHIO
Lietuvių Moterų Kliubas rengia 

išvažiavimą pas M. Gedaminskienę, 
8117 Karmon Avė. Pradžia 8 v. v. 
Tai bus liepos 18 d. Pelnas bus ski
riamas vilnom, mezgimui svederių 
Sovietų kareiviams. Prašome cleve- 
landiečius ir iš apylinkės dalyvauti. 
—- Kom. 165-167)

WORCESTER, MASS.
šeštadienį, liepos (July) 18-tą, 

LLD kuopa rengia “partę” Olympia 
Parke. Pradžia 5-tą vai. po pietų. 
Prašome nares atsilankyti ir atsi
vesti savo drauges. — LLD Mote
rų Kuopa. (165-166)

DETROIT, MICH.
Detroit Moterų Pažangos Kliubo 

susirinkimas įvyks ketvirtadienį, 
liepos 16 d., 8 v. v., Draugijų Svet., 
3097 Porter St. Narės, stengkitės 
dalyvauti, nes turime daugybę svar
bių reikalų. — Sekr. (163-165)

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

rių Bulotą ir jo žmoną.
Sakoma, Bulotai buvo su

šaudyti pirmomis karo dieno
mis, kai tik rudieji žvėrys įsi
veržė į Lietuvą.

Be abejo, apie tąjį sušaudy
mą gerai žinojo ir gestapinin
kas Ancevičius; veikiausiai, 
bus žinoję ir jo sėbrai “Nau
jienose” ir “Drauge.” Bet jie 
tylėjo; jie tąjį faktą slėpė; jie 
buvo perdaug užimti melais 
apie SSSR.

Andrius Bulota su žmona 
pirmojo pasaulinio karo metu 
lankėsi Amerikoje. Su jais va
žinėjo rašytoja žemaitė. Jie 
čia rinko nuo karo nukentėju
sioms Lietuvos žmonėms au
kas.

Mes tikimės neužilgo gausią 
daugiau žinių apie Bulotų su
šaudymą.

Girardville, Pa.

Indija. — Tautinis indų 
vadas Gandhi su savo sekė
jais nutarė “dvasiniai ko
vot” už visišką Indijai ne
priklausomybę nuo Anglijos 
tuoj aus.

gijos nuo pat įsikūrimo, dar 
aukščiausios P.L.A. buvo na
rių ! Taipgi buvo “Laisvės” se
nas skaitytojas, nuo pat “Lais
vės” užgimimo skaitė iki mi
rė.

Į šią šalį atvažiavo 1906 
metais. Atvažiavęs pirmiausia 
dirbo anglių kasyklose keletą 
metu. Paskui išsimokino barz- 
daskutyklos darbą. Ilgus me
tus tam amate buvo.

Paskutiniu laiku, apie 8 me
tus, laikė saliūną, nes turėjo 
nuosavą 2 familijų namą ir 
gražioj vietoj. Gražų gyveni
mą darė, nes turėjo daug 
draugų ir niekad neatsisakė 
paremt darbininkiškus reika
lus.

Palaidotas liepos 13 d.
Tegul būna tau, drauge, 

lengva šios šalies žemelė.
A. Dambauskas.

P. S. Jei kas norėsit plates
nių žinių, kreipkitės po šiuo 
adresu: Adolf Dambauskas, 
224 E. Mah. Ave., Girardville, 
Pa.

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonkų.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽETOAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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.

CIIA K L E S 
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

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Moterų Kliubo susirinki

mas įvyks ketvirtadienį, liepos 16 
d., 8 v. v., 735 Fairmount Ave. Da
lyvaukite visos susirinkime ir naujų 
narių atsiveskite. — P. Walant, 
org. (163-165)

WATERBURY, CONN.
Vilijos Choras rengia naktinį pi

kniką, (Moonlight Dance), šešta
dienio vakare, liepos 18 d., Lietuvių 
Parke, Chesnut Hill Rd., už Lake
wood Ežero. Šokiams gros Merry 
Makers orkestrą. Pradžia 6 vai. 
Įžanga 25c. Turėsime gerų gėrimų 
ir skanių valgių. Kviečiame visus 
Waterburio ir apylinkių lietuvius 
dalyvauti ir paremti’ šį Vilijos Cho
ro pikniką. — Kom. (164-166)

Mirė Simonas Mūrinikaitis, 
sulaukęs 56 m. Mirė Danvillės 
ligonbutyj, nes labai trumpai 
sirgo. Birželio 30 d. buvo nu
vežtas į ligonbutį, o liepos 9 
d. mirė širdies liga. Niekad 
nesijautė savo ligos, tik stai
ga iš po nakties pasijautė ne
gerai ant krūtinės. Tuoj gy
dytojas buvo pašauktas. Tas 
tuoj adatą davė ir liepė grei
čiau vežt į ligoninę.

Mūrinikaitis buvo labai 
linksmo būdo vyras, buvo pa
vienis. Paliko nuliūdime sese
rį Petronę Urbonavičienę ir 
švogerį Mykolą, kurie gyveno 
ilgą laiką drauge, taipgi bro
lį Antaną Lietuvoj. Paėjo iš 
Lietuvos Sabijonų, Griškabū
džio parapijos, Suvalkų rėdy- 
bos. Prigulėjo prie LDS. Ilgus 
metus priklausė prie šios drau-

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—HAvemeyor 8-1158

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. įTRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

SANDĖLIS KNYGŲ IR ŽOLIŲ 
Arbata nuo strėnų skaudėjimo ir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

daryta ................................... $1.25
Kabalas ..................................... 15c
Burykla ir Burtininkas, papasa

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

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

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. r. Skolins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

<♦>

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 Pare Kiekvieną Šeštadienį!

Štai

IlfAWAWAWAWAWAWAWftg»WAWAllWAWAWAWAWAWAWAllrt

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Givuris

Geriausias Alus Brooklyne

l Lietuvių Rakandų Krautuve

M. ŽUKAITIS
884 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

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

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 SŪNAI



šęjtas puslapis
L-r- -- ---i..........................- - A. .. 'už. „..a»)<I ■> li.Ult i <«*i « II ■*»«■ bw4t.tu,.l

Ketvirtai., Liepos 16, 1$42

NowYorko^^^Zmioi
Girdėjau ir Mačiau Vėliavos Atydai LDS Seimo Surengs 400 Mitingo

Iškilmėse Delegatams Už Pergalę

ir tris Queense, ypatingai pa
sirinkdamas a u k š t u m a s. 
Bronxe suaižęs vėiavos stiebą, 
stūksantį virš 6 aukštų namo 
prie 323 Mosholu Parkway, o 
Queense apdaužęs Amatines 
Mokyklos bokštą, Hillside 
Ave. ir 162nd St.

Sulaikė Kaipo Vichy Agentą

MIRE
— Ko negalėjo atlikti svei

kas sensas, tą atlieka karas.
— O ką tokio jis tau gero 

padarė? — klausė nustebęs 
pirmojo draugas.

— Nagi, žiūrėk, — rodyda
mas j gatvę kalbėjo ant Litua- 
nica Aikštelės stovintis vyras, 
sprendžiant sulyg skoningai 
pasirinktų drabužių atrodantis 
į gerą kriaučių. — Matai, ką 
tik pramaršavo kunigas Lau
rinaitis su savo parapijos vai
kais muzikantais. O ten, ve, 
ateina Purvėnai, Poškaitis, Si
nusas, Mizarai, Maspetho, 
Williamsburg© dzūkų ir dar 
gal kokių kitų lietuviškų “tau
tų” atstovai. Ten dar kiti iš 
veidų pažįstami, bet pavardžių 
neatsimenu.

— Gerai tu sakai. Visi kar
tu .. .

— Taip. Visi kartu. Ale 
kiek metų ėmė, kiek mūsų 
laikraštis rašė, mūsų kalbėto
jai kalbėjo, kad reikia vieny
tis, reikia visiems bendrai 
veikti, kovoti prieš Hitlerio 
pavojų, bet kai kurie žmonės 
nenorėjo suprasti ir tiek.

— Kalbi apie Laisvę?
— Taigi, kad apie Laisvę, 

juk žinai, kad joks kitas laik
raštis Brooklyne už bendrą 
veikimą nerašė.

— Tiesa, nerašė. Gal dabar 
ateis į protą, kada atėjo de
gantis reikalas. Jeigu jau kada 
ir galima buvo dėl kokių skir
tumėliu šalintis nuo bendro 
darbo, agituoti prieš jį, tai ne 
dabar, kada Hitleris su Musso- 
liniu ir Hirohitu taip įsigalė
jo, kad jau skandina ir žudo 
mūsų pačių vaikus . . .

Įdomų jų pasikalbėjimą, o 
mano klausymąsi nutraukė 
atėjusi grupė jų pažįstamų, 
smagus sveikinimasis.

Pasidairiau aplink. Paėjau į 
kitą aikštelės kraštą pažiūrėti 
dar kartą į aplink bloką apė
jusį ir jau paskutiniu kartu 
čionai ateinantį paradą.

Iš tiesų, kaip gražus vienin
gumas: čia dalyvauja katali
kų bažnyčios ir kitų krikščio
niškų, taipgi ir žydų bažny
čios atstovai, o čia pat, greta 
jų, darbininkų atstovai, atsto
vai daugeriopų Amerikos tau
tų, įskaitant ir pirmuosius 
amerikiečius, indijonus, kurie 
čion atėjo organizuotai, puoš
niai, bet sunkiai, varginančiai 
įsirengę tradiciniais kostiu
mais, kad pagerbti Amerikos 
demokratiją ir viso pasaulio 
laisvę ginti išėjusius karžy
gius. čion taip pat ir daugelio 
partijų, skirtingų pažiūrų 
žmonės.

Programoje d a i n uojama 
“Laisva Amerika” ir čia pat 
aplink jauti jos reikšmę, čia 
lygiai pagerbta malda lietu
vio katalikų kunigo, kaip kad 
ir žydų rabino, arba kaip ir 
kalbos: stačiatikių kunigo, lie
tuvių liaudies dienraščio Lais
vės atstovo, demokratų, komu
nisto Cacchionės, ir kitų.

Taip, tai laisva Amerika, už 
kurią mūsų vaikinai išėjo ka- 

I riauti, už kurią mes privalo- 
įme visi vienytis ir, palikę nuo- 
! šaliai savo skirtumus, iš vie
no dirbti, nes Amerika reika
linga mums visiems, o mes A- 

įmerikai. G-s.

Visi, kurie važiuojate sykiu 
su LDS 1-mos kuopos delega
tais į LDS seimą Chicagon, šį 
penktadienį, liepos (July) 17, 
būkite Grand Central Termi
nai stotyje, kaip 5-tą vai. va
kare. Atvažiavę i stotį visi su
sirinkite prie informacijų bū- 
dukės (Information Booth) ne 
vėliau, kaip 5-tą vai. Grand 
Central Terminai stotis randa
si ant 42nd St. ir Lexington 
Ave., N. Y. C. Taigi, nesivė- 
luokit, kad nereikėtų turėti 
kokių nesmagumų, nes trauki
nys mūsų nelauks.

V. Čepui is.

Brooklyn© komunistai pasi
ruošę per šią vasarą surengti 
bent 400 atviro oro mitingų 
agitacijai už pergalę. Dauge
lyje iš jų kalbės komunistas 
Miesto Tarybos narys Peter 
V. Cacchione. Juose tikimasi 
pasiekti mažiausia 25,000 
žmonių ir parduoti $50,000 
vertės karo štampų.

Rekordinis Karštis

Laimėkime Karą

Kaip Atrodo Prospect Parkas

Po tuo antgalviu Didžiojo 
New Yorko industrinių Unijų, 
CIO, Taryba išleido lapelį, ku- 
riuomi šaukia visus newyorkie- 
čius, unijistus ir ne unijistus, 
į milžinišką masinį mitingą 
liepos 22-ros prievakariais, 
Madison Square Parke (ne 
Gardeno salėj) Madison Ave. 
ir 23rd St., New Yorke.

Visi prašomi įsitėmyti, kad 
mitingas šaukiamas tuojau po 
darbo. Pradžia 6 vai.

Tarp eilės kitų žymių kal
bėtojų, kalbės ką tik sugrįžęs 
iš Londono Joseph Curran, 
Nac. Jūrininkų Unijos prezi
dentas. Jis kalbės apie Angli
jos žmonių gyvenimą karo są
lygose ir jų pastangas greitai 
užbaigti karą ir pradėti nor
malų gyvenimą.

Mitingas yra šaukiamas, 
kaip sako rengėjai, tikslu pa
remti prezidento Pvoosevelto 
programą sumušti fašistinę 
Ašį ir apsaugoti Ameriką.

Teismas Kalėjime

Liepos 14-tą newyorkiecius 
aplankė staigus ir stiprus 
karštis, siekęs 91 laipsnį, pri- 
lygęs 1927 metų rekordui, ku
ris buvo aukščiausia tai dienai. 
Prie nepatogumo nuo karščio 
prisidėjo perviršis drėgmės, 
vienu tarpu pakilęs iki 84 nuo
šimčių.

Michael Robleski (Mikolas 
Vrobliauskas), 50 m. amžiaus, 
136 Hudson Ave., Brooklyne, 
mirė liepos 14 d., Cumberland 
ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
liepos 18 d., 10 vai. ryto, šv. 
Jono kapinėse. Kūnas pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioje, 231 Bedford Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Velionis paliko nuliūdime 
našlę Pauliną ir dvi dukteris, 
Mrs. Estelle McHugh ir Ame
lia Belle.

Distrikto prokuroras Correa 
areštuodino ir sulaikė teismui 
Jean Leonard Musa, gyventoją 
Navarro viešbučio, 112 Cent
ral Park South, kaltinimu, kad 
jisai veikė svetimos šalies 
agentu neužsiregistravęs juo- 
mi. Jis padėtas po $5,000 kau
cijos.

ši yra pirma tos rūšies byla, 
kurioj paliečiama su Vichy 
valdžia surišti žmonės.

Muša, kaip sakoma Correa 
raporte teisėjui Goddard, esąs 
gimęs Šveicarijoj.

šion šalin 1910 m., tapęs pilie
čiu 1919 m., paskiau išvažia
vęs Francijon 1929 m. ir į 
J. V. sugrįžęs 1940 m. Tais 
pačiais metais jis buvo pa
samdytas naujai pribuvusio 
Vichy valdžios ambasadoriaus 
Gaston Henry-Haye už amba
sados tarnautoją.

Mūsos alga, sako Correa, 
buvo mokama iš Francijos val
džios fondų, bet jis nesiregis-
travo, kaipo svetimos valdžios 
agentas, nei ambasada repor- 

Atvykęs; tavo, kad Muša jiem dirba.

PAGERBKITE ISPANIJOS ŽMONES VIS DAR 
KOVOJANČIUS PRIEŠ FAŠIZMĄ.

VICTORY FIESTAv
1-

A

Prievakariais užėjus žaibų- 
perkūno audra su lietumi karš
tį laikinai numažino iki 70 
laipsnių, bet lietui praėjus jis 
ir vėl pakilo iki 83-jų.

Karščių pasekmėj būta ir 
aukų. H. Barletta, 15 metų 
berniukas, prigėrė vos tik me
tęsis vandenin Orchar Beach.

N. Joseph, newyorkietis, 64 
m., krito gatvėj prie 244 W. 
99th St., New Yorke. Ch. 
Baker, 52 m., BMT subvei pa
jėgos gamintuvės darbininkas, 
krito darbe 500 Kent Avė. 
Abu nugabenti į ligoninę.

žaibas irgi rodė savo galią, 
apšaudęs 5-ketą vietų Bronxe

Kita Auka Šaudymo 
Gaudymo Plėšikų 

Po Gatves
Tik prieš keletą dienų New 

Yorke buvo pavojingai pašau
tas senyvas praeivis policistui 
vejantis plėšiką ir bandant jį 
sugauti pašovimu.

Pereito antradienio vakarą 
nelaimė paskirtojo, su ta skir
tumą, kad ant vietos nušauta 
Helen Casey, 24 metų mergi
na, sėdėjusi mašinoj, prava
žiuojančioj pro plėšiko gaudy
mo vietą, lOth Avė. ir 18th 
St.

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

Iš senų padarau 
naujus 
lūs

(PERGALES PIKNIKAS)

Įvyks Sekmadienį 1 A Pradžia 10 vai. ryto 
_ w-r R iki vidurnakčio

LIEPOS-JULY
IŠGIRSKITE VITO MARCANTONIO

Šauksmą atidaryti 2-rą Frontą Europoje Dabar!

DVI DIDELĖS ORKESTROS
Programa: Ralph Hayes ir jo Kate Smith Orkestrą.

Esteban Roig ir Jo Spaniška Orkestrą
ZERO MOSTEL - MARC BLITZSTEIN - JUANITA HALI. CHORAS - ANITA 
SEVILLA - ALMANAC DAINININKAI - AMERIKOS ŽMONIŲ CHORAS 
AMERIKOS JAUNIMO TEATRAS - HAROLD ROME - JOSHUA WHITE 
Isuaniški Dainininkai ir šokikai - IWO Šokikų ir Dainininkų Grupė 
Ix>ka)o 65 Dramatiška Grupė - Suvienytų Tautų Artistai - Radischcv Šokikų 
Grupė - Austrijos Liaudies Šokiai - EI Grupo Chileno ir daug kitų menininkų.

DEXTER PARKE, 74-11 Jamaica Ave., Woodhaven
Jžanga iš anksto 65c. Prie vartų 9Mc. (valdžios taksai įskaityti) 

Vaikam žemiau 12 metų jžring-a veltui

SEKS FLOOR SHOW, NEPAISANT JEI IR LYTU. 
ŽAISLAI — VALGIAI — GĖRIMAI.

Iš anksto bilietai patinami Workers Bookshop, 50 E. 13 St.. New York City 
Rengia Joint Anti-Facist Refugee Committee

Brooklyniečiai gerai žino 
Propect Parko sudėtį, jo gam
tinį grožį ir kokioj apylinkėj 
jis randasi, tad apie tai neap
simoka nei kalbėti daug. Bet 
prisiminus atgal jo kelių metų 
išvaizdą, tai apgailestaujant 
pripažinsime, jog jis metai po 
metų vis daugiau apleidžia
mas. Kaltininkas gal bus ge
riausiai suprantamas, — tau
pa miesto pinigų, kas neduoda 
samdyt užtektinai darbininkų 
parko geresniam prižiūrėji
mui, o jeigu jų yra pakanka
mai, tai pas juos yra didelis 
apsileidimas, nepaisymas nie
ko. Kas kaip nori ir ką nori, 
tegul daro: į peklą su visais!

Parko grožį labai ir labai 
naikina palaidi vaikai, kurie, 
kaip laukiniai laksto po parką 
laužydami medžių šakas, bu
teliais mėtydami į voveris, ku
rios ir pasilieka po medžiais. 
Nuėję prie ežero, vėl ką nu
tvėrę : pūkšt, pūkšt į vandenį. 
Mat, jiems gražu žiūrėt, kaip 
jis (vanduo) į viršų Šoka. Tad 
ežero pakraščiuose vilnys kil
noja: lentgalius, šakas ir viso
kias blekines, butelius, kurių 
niekas iš ten neišima, ir suda
ro prastą išvaizdą. . .

Kurie vaikai atvesti parkan, 
sakant, motinų prieglobstyj, ir 
jie neatsilieka nuo darkymo 
parko, čia ne jųjų kaltė, bet 
motinų, nes jos duoda vaikams 
po spatuką pasibovyti; jie ir 
bovijasi: kapsto, drasko žemę 
ir palieka joje matomas žaiz
das. Jeigu aš būčiau kokiu 
nors parko viršininku, — vai
kams gerbiamą laisvę suvaržy
čiau, nes iš palaidų barščių 
niekas neišeina!

Žingsniuodamas nuo to kam
po ežero, kur apie 30 mažų ir 
didelių ančių mušasi už vaikų 
įmetamus pinacus, praėjau 
pro dvi lyses gėlių. Visos nu
siminę, galvas nuleidę iš nuo
bodumo, kad jų neaplanko, 
nei muselė, nei bitelė, bet pa
gelbės jau nėra. Bitė gudri, ji 
žino, kad iš pusiau negyvos

gėlės nieko neištrauksi: čia 
nei kvapsnio, nei skonio, nėra 
medžiagos sudarymui medaus, 
tai veltui nedūzgena apie gė
lę, ji lekia savais keliais.

Kalbamos gėlės yra po me
džių šakomis, kurios atima iš 
jų saulės spindulius, už tad 
jos ir yra pusiau negyvos. Po 
medžiais niekas neauga.

Ant kalno gėlynas pilnai 
maudosi saulės spinduliuose, 
jo, apart debesėlio, jokis še
šėlis neuždengia, bet jis ne
svietiškai apleistas. Stebėtis 
reikia, kad tokiam gėlyne, dir
ba, grėbliu kapsto žemę viena 
moteris. Tai kaip ji vargšė ga
li sutvarkyti jį? Išversta, iš
laužta senoviškos rožės, ku
rios augdavo ir lietuviškos ma
mytės darželyj, ir taip guli 
krūvos ant tako! Kitur krū
mas žolės netinkantis nei gro
žei nei karvei suėst; išsikerėp- 
liojęs į visas' puses ir erzina 
praeivio akis. Kam jis ten rei
kalingas? Traukimui už dyką 
riebumos iš žemės? Jis jau at
gyvenęs savo dienas ir jo vie
ton turi būti kitas!

Nuėjus kitoj pusėj kalno 
nustebau. Viso kairiojo parko 
kampo jau nėra. Ten pastaty
ta kareivinės, aplink aptiesta 
spygliuota tvora ir sargybinis 
kareivis vaikščioja šautuvą 
ant pečių užsidėjęs. Fotogra- 
fuot uždraudė kariškas sky
rius. Kas ten yra daroma, ne 
mums žinot.

žvėrinčiuje, matyt, kas nors 
davė dviems tigrams kapotos 
silkės dėl apetito, kad vienas 
žiūri į iš Afrikos suvežtus lau
kinius gyvulius ir nerviškai 
riaumoja, o kitas pasistiepęs 
antx paskutinių kojų prie tvo
ros ir akis išvertęs irgi žiūri į 
tą pusę. Net baugu pasidarė 
turint mintyj, ką jie darytų 
tiems gyvuliams, jeigu būtų 
ten įleisti. J. N.

Kad neturėti tiek bėdos ir 
nelaimių, kiek turėta sugau- 
dant Jim Lynch, kaltinamą pa
sikėsinime vagišiauti, teisėjas 
patvarkė jo kvotimą pravesti 
prie užrakintos kalėjimo celės 
durų.

Lynch gaudant pereitą sek
madienį vienas praeivis buvo 
mirtinai pašautas, policveži- 
mio sargas buvo nusiųstas li
goninėn su suspardytu pilvu, 
keli policistai gydėsi namie 
mėlynes ir jo paties tėvas vos 
nemirė nuo širdies atakos.

Valentine Hanoi d, 60 m., 
2022 Bleecker St., nubaustas 
užsimokėt $25 už neklausymą 
wardeno patvarkymų.

PRANEŠIMAI
MASPETH, N. Y.

ALDLD ir LDS kuopos ruošia iš
važiavimą tyrame ore. Sekmadienį, 
19 d. liepos, Ally Pond. Turėsime 
užkandžių ir gėrimų. Taipgi bus 
šokiai prie geros muzikos. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės daly
vauti. Kelrodis: Važiuokite Flush
ing-Ridgewood gatvekariu iki Main 
St. Nuo ten imkite Bus Q27 iki 
Harding ir Springfield Blvd. — 
Korn. (165-167)

REIKALAVIMAI
Didelė žarnų ir dešrų išdirbystė 

reikalauja patyrusių darbininkų at
rinkimui ir mieravimuį žarnų. Nuo
latinis darbas, labai gera mokestis. 
Tuojaus kreipkitės asmeniškai arba 
šaukite: Interstate Casing 29 
Vandewater St., New York City, 
N. Y. Tel. Beekman 3-1190-1.

SUSIRINKIMAI
MOTERŲ ATYDAI

Apšvietos Kliubo ir mezgėjų su
sirinkimas įvyks šio ketvirtadienio 
vakarą, liepos 16-tą, 8 vai., 419 Lo
rimer St. Senos ir naujos mezgėjos 
prašomos ateiti pasiimti vilnų. 
Kviečiam ir ne nares. — Valdyba.

(164-165)

VISI ŠIO KRAŠTO P ATRIJO- 
TAI PIRKIM APSIGYNIMO 

BONUS

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau gyvenimui draugės. Ne- 

jieškau turtingos ir nejieškau ko
kios kytros, aš jleškau draugės gy
venimui ištikimos. Aš esu vidutinio 
amžiaus ir turiu pastovų darbą. Ga
li atsišaukti ir gyvanašlė. Petraus- 
kie, 81 Grand St., Box No. 1, 
Brooklyn, N. Y. (164-165)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

paveiks- 
ir krajavus 

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

anglių pristatymas į miestus

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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

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

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzamimioja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atshkomybe 
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.

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.

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

DAIKTAIS IR 
KAINOMIS

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

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

VERLTHIN AIRWAY . . Pink 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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