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Šaunūs Partizanų 
Žygiai prieš Nacius 

Ties Kaunu

AMERIKIEČIAI 
NUSKANDINO 
DAR 3 JAPONŲ 
NAIKINTUVUS

Raudonoji Armija Pietuose vėl
Pasitraukė Kiek Atgal, bet1

Ties Voronežu Ima Viršiji
Sakysite, jog taip gali šian

dien rašyti tiktai Hitlerio 
agentai. Taip ir yra. Hitlerio 
agentai taip ir rašo.

Bet kur jie yra ir kur jie 
taip bjauriai rašo?

Vienas jų yra klerikalas Ga- 
baliauskas, Clevelando katali
kų savaitraščio “Lietuvių ži
nios” redaktorius. Jis taip ra
šo savo laikraščio 28-tam nu
meryje.

Mums reikia paaštrinti ko
vą su Hitlerio agentais Ame
rikos lietuvių eilėse. Jų yra 
daugiau, negu iš kaito buvo 
galima manyti. Jie yra bjauri 
votis ant mūsų žmonių kūno. 
Jie yra neprieteliai Amerikos 
ir visos žmonijos.

Pittsburgh e šalia. SLA sei
mo atlaikė savo “konvenciją” 
taip vadinama “Lietuvių So
cialistų Sąjunga.” Susirinkę 
buvo Grigaitis, Montvydas, 
Buivydas ir dar keli trockistai 
— viso labo dešimt asabų.

Ta visa nelemta sekta išsi
gimė į pronacių sabotažninkų 
grupę. Organizacijos jokios 
jie neturi, bet per savo spau
dą pusėtinai daug paskleidžia 
hitlerinės propagandos.

Savo toj “konvencijoj” tie 
dešimts asmenų šturmavo de
besis. Ypatingai jie buvę pasi- 
moję padaryti tvarką SLA 
centre ir eilėse, ale tik SLA 
seimas pakenkęs jų planų pil
nam išvystymui.

Dabar visi LSS darbai pa
vesti brooklyniškiam Buivydui, 
kuris prieš kelis metus buvo 
išdrėbtas iš komunistų eilių, 
kaip supuvęs obuolys iš bač
kos.

Kažin kas Londone sumanė 
išleisti vienoj knygoje visų - 
Jungtinių Tautų himnus. Dar
bas buvo pavestas tūlam kom
pozitoriui Granville Bantock 
ir jo pačai.

Šis Bantock paėmė ir sufu
šeriojo Sovietų Sąjungos him
ną “Internacionalą” — pakei
tė muziką ir žodžius. Girdi, 
Anglijos žmonėms “Internacio
nalo“ žodžiai nepatinka.

Sovietų ambasada Londone 
užprotestavo prieš šitą Ban- 
tocko fušerystę, bet tie, kurie 
žada tuos himnus išleisti, ma
tyt, nepaiso.

Medalį arba speciali atžy- 
mėjimą gaus kiekviena šeima, 
kuri savo namus apsirūpins 
apsauga nuo užpuolimo iš oro 
ir padės valdžiai rinkti gurno 
ir metalo senus daiktus ir 
pirks karo bonus.

Tokie namai vadinsis “V 
Homes” ir toks ženklas bus iš
statytas tų namų languose.

Taip patvarkė Civilinio Ap
sigynimo raštinė.

Neužilgo vardenai aplankys 
visas šeimas ir apklausinės, 
kaip pas juos stovi dalykai 
viršuje minėtais reikalais. Nuo 
vardenų raporto priklausys, 
kurie namai bus “V Homes,” 
o kurie ne.

Gerai ir tas. Viskas, kas 
tik padeda karą laimėti, pa
ragina žmones prisidėti prie 
karo pastangų, yra pagirtina.

Roma. — Italai skelbia, 
kad fašistai nušovę 13 an
glų orlaivių Egipte.

Liehiviu Partizanai Susprogdino Vokiečiu Sandėlius, Sude
gino Jų Būdas ir Sušaudė Virš 150 Hitlerininkų

Rašo JONAS ŠIMKUS
(Per Inter-Continent Žinių Agentūrą)

MASKVA, liep. 20..
Kas tik yra gyvenęs Lietuvoje, žino Gaižiūnus, gar

sius savo aikšte karinių pratimų. Gaižiūnai stovi kai
mynystėje geležinkelio ir vieškelio arti Kauno, gražio
je Neries (Vilijos) pakrantėje, kur ši upė vingiuojąs! 
per šlamantį mišką. Ta vieta buvo žinoma ir hitlerinin
kams, kurie pavertė ją į savo poilsio stovyklą ir ka
riuomenės lavinimo aikštę.

Kairiojoj Neries upės pakrantėj, kur prisiglaudęs 
Kalnėnų kaimelis, naciai pasistatė orlaivių stovyklą ir 
arti jos išsikasė sandėlius gazolinui, amunicijai ir mai
stui.

Šį kaimiškai gražų Lietuvos kampelį vokiečiai įsiver
žėliai labai saugo nuo partizanų, o vis dėlto liepos 17 
naktį baisi eksplozija suardė nakties tylą ir pasiuntė 
aukštyn didžiulius dūmų debesius ir ugnies stulpus. 
Vokiečiai buvo sudrebinti ir pradėjo bėgti iš visų pu
sių gesint gaisrą. Jie desperatiškai šaukėsi pagalbos 
iš Kauno ir Jonavos, bet visos telefonų vielos buvo nu
kapotos. Keliolikoje skirtingų vietų užsiliepsnojo vo
kiečių karių palapinės ir būdos. O kada hitlerininkai su
spito apie gaisro ugnį, tai kulkasvaidžiai pradėjo pyš
kinti į juos.

Tą naktį šioje apylinkėje buvo užmušta daugiau kaip 
150 vokiečių, susprogdinta didelis jų amunicijos sandė
lis, o nuo to užsidegė artimi gazolino ir maisto sandė
liai.

Tuo laiku nebuvo aikštėje jokių orlaivių, tik tam tik
ras skaičius sklandytuvų, bet ir tie sudegė. Vokiečiai 
beveik nešaudė, nes būtų galėję pataikyt į saviškius, 
kadangi partiaznų nebuvo matyt. Partizanai sušaudė 
net patį automobilį, kuriuom naciai stengėsi išvažiuot 
į vieškelį. Automobilis nuvirto į griovį sykiu su užmuš
tais vokiečiais banditais.

Už keturių kilometrų toliau valtis, kur gulėjo negy
vas nacis, buvo pastumta žemyn Neries upe, o prie jo 
krūtinės buvo prisegtas raštelis su šiais žodžiais:

“Toks likimas laukia visų hitlerininkų įsiveržėlių, 
kurie nuteriojo mūsų kraštą.”

Litvinovas Reikalauja 
2-ro Fronto Tuojaus
Washington, liep. 22. — 

Sovietų ambasadorius Ame
rikai, Maksimas Litvinovas 
vėl ragino Jungtines Valsti
jas išvien su Anglija atida
ryt antrą frontą prieš Hit
lerį Europoj kuo greičiau
siu laiku.

Yra pranešimų, kad So
vietai būtų patenkinti, jei
gu Amerika ir Anglija tuo
jau pradėtų didelius žygius 
bent prieš Japoniją. Nes 
nužiūrima, kad japonai ty
ko užpult Sovietų Sibirą.

Korespondentas United 
Press, amerikiečių žinių a- 
gentūros, teigia, jog tūluo
se Jungtinių Tautų rate
liuose Washingtone yra to
kių žmonių, kurie visai šal
tai žiūri į hitlerininkų lai
mėjimus prieš Sovietus.

Anglą-Amerikos Orlai
viai Atakavo Nacius
London, liep. 21. — Ang

lų ir amerikiečių orlaiviai 
bombardavo vokiečių prie
plaukas ir kitus karinius 
taikinius užimtoj šiaurinėj 
Franci j o j. Tame žygyje da
lyvavo 200 orlaivių, o žu
vo tik vienas.

Kunzė, Naciu Bundo Va
das, Prisipažino Kaltas

Hartford, Conn. — Ger
hardas W. Kunze, Vokiečių- 
Amerikiečių Bundo (sąry
šio) vadas, teisme prisipa
žino, kad jis sąmoksle su 
kitais naciais šnipinėjo prieš 
Jungtines Valstijas ir per
leidinėjo kariniai- svarbias 
žinias Japonijai ir Vokieti
jai. Bet taip jis daręs, gir
di, pirma, negu Amerika 
buvo įtraukta į karą.

Už šnipinėjimą karo lai
ku Kunze galėtų būt sušau
dytas ar pakartas, o už šni
pą vimą pirm karo gali gaut 
iki 20 metų kalėjimo. Kun
ze yra Amerikoj gimęs.

Du kiti jo sėbrai vokie
čiai taip pat prisipažino kai
po šnipai; vis neprisipažįs
ta liuterių kunigas Kurt 
Molzahn, iš Philadelphijos.

Jų bičiulis Anastas Von- 
siackis, rusų fašistų vadas, 
jau kiek pirmiau prisipaži
no šnipinėjęs prieš Ameri
ką, ir tapo nuteistas penkis 
metus kalėti. Teisėjas tada 
sakė, jog Vonsiackiui ski
riama palyginti maža bau
smė už tai, kad jis prisipa
žino.

Berlin, liep. 22. —^Vo
kiečiai skelbia, kad jie ir jų 
padėjėjai jau apsupę Ros
tovą pusiau ratu ir štur
muoją jo apsigynimus.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų submarinai; nus
kandino dar tris karinius 
japonų laivus naikintuvus 
arti Aleutų salos Kiskos. 
Tokiu būdu amerikiečiai i- 
ki šiol nuskandino bei suža
lojo jau 18 Japonijos laivų 
ties Aleutais.

Viso ten amerikines jė
gos nuskandino aštuonis 
japonų naikintuvus, o su
žeidė keturis šarvuotlai
vius, du naikintuvus, vieną 
ginkluotą laivą, vieną tran
sportą, vieną lėktuvų išve- 
žiotoją ir dar vieną laivą.

Didieji Amerikos orlai
viai įkandžiai bombarduoja 
japonų kariuomenę ir jų 
laivus Aleutuose, kada tik 
oras bent kiek parsiblaivo 
nuo ūkanų ir lietų.
20,000 JAPONŲ ĮSIVER

ŽĖ Į ALEUTUS
Alaskos delegatas Wa

shingtone, Anthony J. Di- 
mond pranešė, kad japonai 
yra iškėlę jau 20,000 iki 
25,000 savo kariuomenės į 
Aleutų salas Attu, Kiška ir 
Agattu.

Dimond reikalauja, kad 
Amerikos laivynas ir oro 
jėgos, nieko nelaukiant, iš- 
bombarduotų priešus iš tų 
salų. Sako, jeigu japonams 
bus leista ten stipriau įsi- 
.tvirtint, tai jie iš Aleutų 
galės užpult Alaską ir pa
stot kelią Jungtimi! Vals
tijų laivams, gabenantiems 
karinius krovinius į Sovietų į 
Sibirą.

Augąs Pritarimas Dideliam 
Įsiveržimui prie Hitlerį

London, liep. 22. — Ne
oficialiai pranešama, jog 
pasitarimuose tarp Ameri
kos ir Anglijos karo vadų 
pradedą imt viršų argu
mentai, kurie stoja už dide
lį, o ne “apribotą”, įsiver
žimą į Europos sausumą 
prieš Vokietiją.

Šimtai Angly Orlaivią 
Bombardavo Duisburgą

London, liep. 22. —Apie 
300 Anglijos orlaivių triuš
kinančiai bombardavo vo
kiečių pramonės miestą 
Duisburgą, Ruhr srityje, 
vakarinėje Vokietijoje. An
glų lakūnai užkūrė ten di
džiulius gaisrus ir sukėlė 
smarkius sprogimus. 13 iš 
tų orlaivių nesugrįžo.

Argentinos Ministeris-- 
Hitlerio Pakalikas

Buenos Aires, Argentina. 
— Sužinota, kad Argenti
nos užsienių reikalų minis- 
teriš Riiiz Guinazu sklei
džia tokią nuomonę, būk 
Jungtinės Valstijos siekian
čios užviešpataut Argenti
ną, o to, girdi, argentinie- 
čiai turį labiau bijot, negu 
vokiečių laimėjimo šiame 
kare.

Sovietai Atkirto Didelį Dalinį Naciu Kariuomenės Voronežo 
Srityj; Sunaikina 3,000-4.000 Priešu per Dieną

Maskva, liep. 22. — So
vietų kariuomenė pasitrau
kė dar kiek atgal į pietų 
rytus nuo Vorošilovgrado, 
vengdama apsupimo iš vo
kiečių pusės. Raudonarmie
čiai planingai, iš lėto eina į 
naujas pozicijas, tinkames
nes apsigynimui. Jiem trau
kiantis, sovietine artilerija 
ir tankai gina savo kariuo
menės užnugarę ir daro 
priešams rimtų nuostolių. 
Niekur hitlerininkai nepra
laužė sovietinės linijos.

Raudonoji Armija ir jos 
tankai kai kuriose šio fron
to dalyse atmetė atgal ata
kuojančiu,' nacius. Vienoje 
.vietoje grupė sovietinės ka
riuomenės buvo apsupta 
per tris dienas, bet prasimu
šė iš apsupimo. Sovietų pa
sipriešinimai pietini ame 
fronte abelnai stiprėja.

Talkon vokiečiams atsių-

Priešai Nuskandina Dau- PAVOJUS ROSTOVUI
giau Laivą, Negu Jungt. IR STALINGRADU1

Tautos Pasistato
Washingtbn. — Fašistų 

submarinai amerikiniuose 
vandenyse nuskandino dar 
du prekinius Jungtinių Val
stijų laivus ir vieną anglų 
prekinį laivą.. Tai nuo sau
sio vidurio iki šiol priešų 
submarinai ir minos sunai
kino jau 414-ką Jungtinių 
Tautų laivų amerikinėje da
lyje Atlanto Vandenyno.

Valdiška Laivininkystės 
Administracija liepos 21 d. 
pareiškė, kad fašistai su
naikina kur kas daugiau 
Jungtinių Tautų laivų, ne
gu jos naujų pasistato. Ad
ministracija, tačiau, pridū
rė, jog dabar taip sparčiai 
būdavojama laivai, kad su
mušama visi pirmesni re
kordai laivų statybos.

Egipte Veikia tik Orlai
viai ir Kanuolės

Egiptas, liep. 22. — Bū
riai anglų orlaivių bombar
davo tūkstantį vokiečių ir 
italų tankų, trokų ir auto
mobilių į vakarus nuo EI 

I Alamein. Kiti anglų bomba- 
nešiai išvien su bombiniais 
Amerikos orlaiviai atakavo 
fašistų laivus Suda Įlan
koj, Kretos saloj, ir bombo
mis pataikė į du iš tų lai
vu.

Ant žemes gi Egipte da
bar tik anglų kanuolės 
bombarduoja fašistus, o fa
šistų kanuolės — anglus. 
Kitokių veiksmų nėra.

London. — Anglų darbo 
ministeris 'Ernest Bevin rei
kalauja, kad seimas nutartų 
paršaukt namo į karinę tar
nybą Anglijos piliečius iš 
užsienių.

sta ir rumunų pulkai. Ver
da baisiai žiaurūs mūšiai. 
Fašistai pasivarė dar kiek 
pirmyn į rytus linkui Sta
lingrado ir į pietus linkui 
Rostovo.

Trauku imiesi nuo skait- 
lingesnių priešų jėgų, rau
donarmiečiai sunaikina an- 
gliakasyklas ir kitus pra
monės įrengimus. Hitleri
ninkai pasiekė punktą už 
85 mylių į šiaurius nuo Ro
stovo. — Rostovas stambus 
miestas prie Dono upės į- 
plaukimo į Azovo Jūrą.

Sovietų artileristai pieti
niame fronte per dieną su
naikino 122 vokiečiu tan
kus.
NACIAI IŠMUŠTI DAR Iš 

KELIŲ PUNKTŲ TIES 
VORONEŽU

Voronežo srityje Sovietai 
išvijo vokiečius dar iš kelių,

Maskva, liep. 22. —“Rau
donoji žvaigždė”, Sovietų 
kariuomenės laikraštis rašo, 
kad vokiečių kariuomenė, 
komanduojama feldmaršalo 
von Bock’o, artinasi prie 
Stalingrado provincijos; sa
ko, gręsia didelis pavojus 
Stalingradui, prie Volgos 
upės, ir Rostovui, prie Do
no upės žiočių.

Stalingradas ir Rosto
vas yra dideli centrai pra
monės, geležinkelių ii* van
dens keliu, v

Naciai Sakosi Atakuoją 
Rostovą Trim Pusėm

Berlin. — Vokiečių ko
manda skelbia, kad jie ir 
rumunai atakuoją Rostovą 
iš trijų pusių. Oro bombo
mis padegtas, miestas pleš
kąs gaisrais. Naciai sakosi 
sunaikinę Dono upės tiltus 
ties Rostovu.

Hitlerininkai giriasi, kad 
nužygiavį jau 53 mylias j 
rytus, linkui Stalingrado, 
stovinčio prie Volgos upės.

Vokiečiai pasakoja, kad 
jie atmušę Sovietų atakas į 
šiaurius nuo Voronežo.

Trečiadienio rytą Berly
nas skelbė, kad, girdi, jau 
susmukę Sovietų pasiprieši
nimai ties Rostovu.

(Tai priešų pranešimas, 
kurio niekas nepatvirtina.)

Negrai Amerikiečiai 
Kariai Anglijoj

London. — Anglijon tapo 
atsiųsta ir daliniai negrų 
amerikiečių kariuomenės.

Statoma naujos lėktuvų 
stovyklos augančiom Ame
rikos oro jėgom Anglijoj. 

apgyventų vietų. Raudon
armiečiai per dieną čia vi
dutiniai užmuša po tris iki 
keturių tūkstančių priešų.

Sovietiniai tankai ir pės
tininkai šturmavo didelį da
linį nacių kariuomenės į 
šiauriu vakarus nuo Voro
nežo ir atkirto juos nuo 
reikmenų sandėlių, esamų 
vakariniame šone Don u- 
pės.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, pra
nešė, kad vokiečiai toj vie
toj atsidūrę “mirtiname pa
vojuje.” Tik vienoje Voro
nežo fronto dalyje tapo 
užmušta 10,000 fašistų per 
dvi savaites.
Raudonarmiečiai užėmė ir 

svarbiausią hitlerininkų til
tą ties Voronežu; jie taip 
pat išdaužė vokiečius, mėgi
nusius apeit miestą iš pie
tų pusės.

4,801-nas Amerikietis 
Užmušta, 3,218 Su-

- žeista Šiame Kare
Washington. — Nuo ja

ponų užpuolimo ant Perlų 
Uosto iki šiol dabartiniame 
kare tapo užmušta 4,801-nas 
Amerikos karys, jūreivis ir 
marininkas; sužeista 3,218 
ir dingo 36,124.

Suprantama, jog daugu
ma dingusių tai paimti ja
ponų į nelaisvę Filipinų sa
lose.

Leahy Paskirtas Prezi
dento Štabo Vadu

Washington. — Prezi
dentas Rooseveltas paskyrė 
admirolą Wm. D. Leahy 
kaipo štabo galvą prie vy
riausiojo komandieriaus, 
kuriuomi yra prezidentas. 
Prez. Rooseveltas leido su
prast. kad jis pats, vyriau
sias komandierius visų A- 
merikos karinių jėgų, ir 
toliau vadovaus pasaulinei 
Jungtinių Valstijų strategi
jai.

Prezidentas paaiškino, jog 
admirolas Leahy veiks kai
po jo padėjėjas skaityme ir 
tvarkyme įvairių raportų, 
daryme svarbių pranešimų 
sutraukų ir kt. Rooseveltas 
pabrėžė, kad jam reikia to
kio žmogaus, kaip admir. 
Leahy, kurio išmanymu jis 
pilnai pasitiki.

Admir. Leahy, 67 metų 
amžiaus, neseniai buvo A- 
merikos a m b a s a d o rius 
Francijai.

Washington. —Amerikos 
valstybės ministeris Cordell 
Hull šiomis dienomis sakys 
kalbą per radiją apie tarp
tautinę padėtį ir pokarinę 
politiką.
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Gali Suskaidyt Partiją ir Pra
laimėt Rinkimus

New Yorko valstijoj demokratų par
tija gyvena rimtą krizį. Jai grūmoja 
rimtas pavojus suskilimo ir pralaimėji
mo būsimuose gubernatoriaus rinkimuo
se.

Už tą viską kaltas James Farley, 
valstijos pirmininkas, kuris užsispyrė į 
gubernatorius pastatyti dabartinį vals
tijos prokurorą Bennett. O šis Bennett 
yra reakcionierius. Visi organizuoti dar
bininkai yra prieš jį nusistatę. Taip pat 
Amerikos Darbo Partija — kaip kairy
sis, taip dešinysis jos sparnas — griež
tai išstojo prieš Bennett kandidatūrą. 
Gi be Darbo Partijos balsų demokratų 
partija negali laimėti rinkimų. Jau 
prieš du metu gub. Lehman laimėjo tik
tai 60,000 balsų prieš republikoną 
Dewey.

Bennett visai nepriimamas darbinin
kams. 1936 metais jisai darbavosi už 
fašistus Ispanijoj ir kartu su kun. Cur
ran kalbėjo už budelį Franco ir rinko 
aukas Franco spėkoms paremti. To ne
pamiršo ir nepamirš darbininkai.

Ką tuo reikalu veikia prezidentas 
Rooseveltas? Kiek žinoma, Rooseveltas 
ir dabartinis gubernatorius Lehman ne
nori Bennetto kandidatūros. Jie nori to
kio k'andidato, kuris būtų ištikimas val
džios karo pastangom^,ir turėtų para
mą organizuotų darbininkų. Tokiu kan
didatu galėtų būti dabartinis New Yor
ko senatorius Mead. Jis yra liberališkas 
žmogus, daug pasidarbavęs Washingto
ne dėl darbininkų. Bet nei Rooseveltas, 
nei Lehmanas, nei pagaliau pats Mead 
iki šiolei nėra pareiškę savo nusistaty
mo. Tuo tarpu Farley darbuojasi suši
lęs ir giriasi, kad dauguma delegatų į 
konferenciją, kuri nominuos kandidatą 
į gubernatorius, randasi jo kišeniuje ir 
balsuos už Bennett.

Kur Tie Britanijos Lėktuvai? ■
Šis klausimas rūpi ne tik Amerikos 

žmonėms, bet, matyt, ir Anglijos pilie
čiams. Kodėl Britanijos orlaiviai nepleš
kina Vokietijos industrinių centrų? 
Kaip su Amerikos lėktuvais, kurių jau 
labai daug nugabenta Anglijon?

Buvęs Anglijos karo reikalų ministe- 
ris Hore-Belisha stato tuos klausimus ir 
stebisi Jungtinių Tautų karinių spėkų 
neveiklumu kaip tik tuo momentu, kuo
met Sovietų Sąjungai priešo kertami to
ki skaudūs smūgiai pietiniam fronte. 
Hore-Belisha ypatingai reikalauja, ko
dėl nevedamas toliau prieš kelias savai
tes pradėtas bombardavimas Vokietijos. 
Tada per kelias naktis po tūkstantį or
laivių nulėkė ir sunaikino tokius svar
bius Vokietijos centrus, kaip Cologne, 
Bremenas, Rostockas ir kiti.

Atrodo, kad kaip tik dabar, kai Hit
lerio armijos, nepaisydamos kaštų, ver
žiasi pirmyn linkui Kaukazo, Anglijos 
ir Amerikos karinės jėgos turėtų kur 
nors veikti. Tuo tarpu jos, kaip sakant, 
nei piršto nejudina, kad priversti’ Hitle
rį atitraukt dalį jėgų iš rytinio fronto.

Tokie neaiškumai ir tokie prieštaravi
mai puldo Jungtinių Tautų liaudies 
ūpą. Atidarymas antro fronto Europoje 
tuojau uželektrizuotų visą pasaulį ir iš
judintų revoliucines jėgas nacių okupuo
tuose kraštuose.

Darbininkų Algos ir Karo Bondsai
Amerikos Darbo Federacijos prezi

dentas William Green padarė valdžiai 
pasiūlymą pakelti darbininkams algas,, 
kur jos turi būti pakeltos, formoje karo

Geras Bilius
Kongreso Atstovų Butas priėmė bilių, 

kuris uždraudžia imti komišinus bei at
lyginimus už padarytus su valdžia kon
traktus dėl karo gamybos. Kas bus su
čiuptas imant komišiną, tas gaus pen- 
kius metus kalėjimo.

Jau buvo privisę per daug tarpininkų 
tarpe valdžios įstaigų ir firmų. Jie len
da prie valdžios žmonių, net paperka 
juos ir išgauna savo firmoms didelius 
kontraktus. Iš tų firmų jie gauna dide
lius atlyginimus formoje komišinų. At
stovų Buto bilius padarytų galą šitam 
šmugeliui.

Dabar šis bilius eis Senato svarsty
mui. Gerai būtų, kad jį tuojau užgintų 
ir Senatas.

Kritiškai Įvertina Vytauto Rolę 
Žalgirio Mūšyje

Chicagos dienraštyj “Vilnyje” (liepos 
18 d.) F. Abekas straipsnyje “Žalgirio 
Mūšiai yra Inspiracija Karui prieš Na
cius — Kryžiuočių Ainius” pažvelgia 
kritiškai į Lietuvos Didžiojo Kunigaikš
čio Vytauto vaidmenį tame kritiškame 
istorijos peri jode. Jis nurodo, kad Vy
tautas neprivedė tos kovos iki pilno lai
mėjimo.

“Vietoj kautis iki galo ir sunaikinti 
kryžiuočių jėgas,” rašo Abekas, “tai po 
laimėjimo mūšio, Vytautas savo armiją 
išvedė namo. Jis nėjo tolyn į Pajūrinę 
provinciją; jis neužėmė Marienburgo, 
kryžiuočių sostapilio. O jėgos buvo dide
lės. Ordeno Jungingeno karių tuose mū
šiuose krito 40,000 užmuštais ir 15,000 
nelaisvėn paimtais.

“Vytautas vietoj pribaigti reakcijos 
siaubūnus, tai užgerinimo politika va
duodamasis, ištraukė armiją iš mūšio 
lauko ir paliko vienas Jogaila su Lenki
jos armija muštis. Karas nebuvo daves- 
tas iki pilno laimėjimo.

“Einant kiek giliau į Lietuvos istori
ją, tenka pasakyti, kad šisai, Keistučio 
sūnus, tikro Lietuvos patrioto vaikas, 
pakartotinai susidėdavo su kryžiuočiais 
ir juos užvesdavo ant Žemaitijos. Vytau
tas net tris kartus bėgo pas teutonus. 
Jis per du kartu buvo atidavęs Žemaiti
ją ordenui.

“Toliau neinant į smulkmenas, užteks 
pasakyti, kad mes imame inspiracijos iš 
karžygiškų anų laikų Lietuvos armijos 
žygių-mūšių po Žalgiriu, bet vytautinę 
(priešų užgerinimo politiką) atmetame 
j šalį.

“Ir šiandien yra daug tokių lietuvių, • 
kurie yra persigėrę nacių užgerinimo 
dvasia. Kaip anais laikais Vytautas žiū
rėjo į Žalgirio kautynes — nesunaikin
ti priešą galutinai, nes reikalinga jo 
talka pulti rusų kunigaikštystes ir pir
moje vietoje lenkus, tai šiandien tūli 
taip nusiteikę prieš Sovietų Sąjungą. 
Jie sako:

“ ‘Mes prieš nacius ir už karą prieš 
Ašį, bet mes žiūrime, kad būtų nusilp
ninta Sovietų Sąjunga; mes žiūrime, 
kad naciai pasiliktų dar užtektinai ga
lingi, jog mums jie galėtų padėti grąžin
ti į Lietuvą tokią valdžią, kuri būtų 
naudinga ponams ir dideliems žemval
džiams.’

“Kitaip pasakius, jų nusistatymas — 
reikia palikti užtektinai stiprų reakcijos 
siaubūną, kad jis galėtų padėti laikyti 
prispaudus Lietuvos valstietį, darbinin
ką ir darbo inteligentą.

“Kaip anais laikais Vytauto politika 
įvedė Lietuvą į pražūtį, taip šiandien 
Smetonos šalininkų — tautininkų, san- 
dariečių, klerikalų ir socialistų nusista
tymas ir veikimas veda ne tik Lietuvą 
prie pasilikimo nacių vergijoj, bet prie 
pakliuvimo į nacių varžtus ir kitas šalis, 
o jų eilėje ir Ameriką.

“Žalgirio mūšiai mus mokina ir duo
da įkvėpimą mirtinu pasiryžimu kovoti 
prieš kryžiuočių ainius — nacius; vy
kinti lietuvių tarpe plieninę vienybę ir 
visa energija remti šios šalies karo pa
stangas prieš fašistinę Ašį.”

Liepos 20 po piet prasidė
jo 2-j i sesija.

Prezidentas Mizara su- 
gestavo - pasiūlė pasiųsti 
nuo seimo pasveikinimą 
prezidentui Riooseveltui, vy
riausiam mūsų šalies karo 
jėgų komandieriui. Pasiūly
mas entuziastiškai buvo 
priimtas.

Mizara perskaitė pasvei
kinimo telegramas: “Svei
kinimai ir linkėjimai sėk
mingos konvencijos. Nega
liu dalyvauti. Karas turi 
būt laimėtas! ‘keep em fly
ing’.” Tai telegrama nuo 
veiklaus LDS nario, jaunuo
lio Frank Solomon. Jis gy
veno ir veikė Chicagoje. Da
bar jis Columbus, Ohio, bū
davo j a orlaivius, kurie su
daužys Ašies pajėgas.

Antra telegrama: “Svei
kinimai ir geriausi linkėji
mai turėti sėkmingą suva
žiavimą, kuris padėtų ir na
ci j onaliam judėjimui. Turė
kite gerus laikus. Dėdė Pet
ras.” /

Dėdė Petras yra advoka
tas Šimonis iš Boston, 
Mass.

Seimo pirmininku išrink
tas Pranas Jočionis iš Det
roito, pagelbininku J. Sta- 
lioraitis iš Chicagos.

Sekretoriaus padėjėjais 
išrinkti Jieva Mizarienė iš 
Brooklyno ir Frank Olsona 
iš Bostono.

Išrinktos ir visos kitos 
komisijos, reikalingos sei
mui.

Pranas Jočionis užėmė 
LDS 6-tojo seimo pirminin
ko vietą. Jis visiem delega
tam yra žinomas kaipo ge

ras parlamentaristas ir 
nuoseklus pirmininkautojas 
seimuose.

Patiektas ir atsistojimu 
priimtas sekamas pasveiki
nimas prezįdentui Roosevel- 
tui:
Franklin Delano Roosevelt, 
Jungtinių Valstijų 
Prezidentas,
Washington, D. C.

Mes, delegatai Lietuvių 
Darbininkų S u sivienijimo 
konvencijos, susirinkę Chi- 
cagoj, reiškiame savo pil
niausią palaikymą adminis
tracijos nusistatymo — vi
somis jėgomis k a r iauti 
prieš Ašį. Daugelis mūsų 
narių dabar yra karinėj 
tarnyboje mūsų šalies ir, 
kartu su mumis, laukia 
antrojo fronto atidarymo 
Europoj, kad juo greičiau 
atsiekus Amerikos ir jos 
demokratinių sąjunginin
kių pergalės.

Mes taipgi pasižadame 
neatlaidžiai kovoti prieš fa
šistinę Ašį iki bus pasiekta 
karo pergalė.

Roy Mizara,
Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo 
Prezidentas.

Suaugusiuose ir jaunime 
matosi stiprus pasirįžimas 
visais būdais stiprinti savo 
šalį sudaužymui fašistinių 
užpuolikų ant civilizacijos.

Abiejose sesijose veik 
šimtu nuošimčių dalyvavo 
delegatai ir b'uvo gražus 
skaičius svečių. Iš profesio
nalų svečių tarpe buvo Dr. 
Dundulis ir Dr. Margeris.

P. Buknys.

Delegatų Kalbų Sutrauka
Petrikaitienė nuo Chicagos 

Jaunųjų Seserų Draugijos, į- 
teikdama gyvų gėlių bukietą 
pagerbimui 6-to LDS Seimo 
delegatų, pareiškė, kad ji 
skaito sau už garbę turėt pro
gą pasveikint ir įteikt dovaną 
LDS 6-tam Seimui.

s

Kol mandatai buvo sutvar
kyti, LDS prezidentas R. Mi
zara pakvietė visą eilę dele
gatų trumpai išsireikšti savo 
mintis LDS budavojimo rei
kalu.

V. Andrulis davė trumpą 
peržvalgą LDS įsisteigimo ir 
atžymėjo, kad SLA fašistuo- 
jantis elementas, norėdamas 
turėt neaprubežiuotą galę vest 
SLA reikalus taip, kaip jiems 
patinka, o ne kaip eiliniai na
riai nori, kad būtų vedama, 
12-ką metų atgal šioj pačioj 
svetainėj suskaldė SLA, sukel
dami muštynes ir išmesdami 
delegatus tik todėl, kad eilL 
niai nariai norėjo turėt atsto
vybę mandatų komisijoj. To- 
liaus V. Andrulis stipriai pa
brėžė, kad dar nėra išsisėmus 
dirva dėlei augimo LDS.

Dr. Palevičius mano, kad 
yra didelis progresas turėt 6-tą 
LDS Seimą, toj pačioj svetai
nėj, iš kurios 12 metų atgal 
buvo dalis delegatų sumušta ir 
su policijos pagclba išmesta iš 
Seimo su tikslu užgniaužt pro
gresyvių narių balsą organiza
cijos tvarkymo reikale.

Navalinskienė iš Bingham
ton, N. Y., praeito vajaus vie
na iš smarkiųjų vajininkių, at
žymėjo; kad nėra sunku gauti 
naujų narių į LDS, nesigailint 
asmeninio pasiryžimo. Tik rei
kia visų narių glaudžios koope
racijos.

Antra smarki vajininkė, U. 
Palevičieiiė, iš Detroit, Mich., 
pareiškė, kad jai daug sunkiau 
kalbėt prieš publiką negu pri
rašyt naujų narių į LDS, todėl 
ji, girdi, mažiau kalba, o dau
giau dirba dėlei LDS budavo
jimo. Ir pabrėžė, kad jeigu jos 
nebūtų liga sutrukdžius, vei
kiausia ji būtų gavus pirmą 
dovaną už naujus narius pra-

buotis pagal geriausią išgalę ir 
ant toliaus dėlei budavojimo 
LDS.

F. Alson, iš Boston, Mass., 
jaunuolis, atžymėjo, kad jis 
kalbėdamas praeitam Seime, 
galėjo pasididžiuot, jog prira
šė 20 naujų narių į LDS, bet 
šiam Seime negali pasigirt 
tuom, bet, girdi, jeigu nežūsiu 
šiam kare už demokratiją, tai 
prižadu, kad ir vėl galėsiu pa
sididžiuot naujų narių prirašy
mo reikale.

V. Mitchell, iš Benld, Ill., vie
nas iš vajininkų, sakė, kad jis 
šiam vajuje nelaimėjo dovanos 
už naujus narius, kaipo iš ma
žos kolonijos, bet daug ko pa
simokino, kaip reikia prirašyt 
daugiau narių į LDS.

Kuzmickas, iš Shenandoah, 
Pa., pareiškė, kad jis nelinkęs 
daug kalbėt, bet . yra linkęs 
daugiau dirbti dėlei LDS., nes 
dirbdamas dėlei LDS randa 
sau asmeniško pasitenkinimo, 
todėl ir pasekmės būna paten
kinančios.

K. Mažanskas, dabartinis 
pirmas vice-prezidentas iš 
Cleveland, Ohio, pareiškė, kad 
SLA reakcinis elementas, su
mušdamas ir išmesdamas dalį 
progresyvių delegatų iš SLA 
12 metų atgal, privertė mus 
darbuotis rūpestingai dėlei bu
davojimo ir stiprinimo naujai 
susitverusio LDS. Taipgi pažy
mėjo, kad (Clevelandas gali pa
sididžiuot, jog yra gavę dova
nas už naujus narius į LDS, ne 
tik už suaugusius, bet ir jau
nuolius.

L. Mikalojunaite, jaunuolė 
iš Binghamton, N. Y., pareiš
kė, kad kaipo jaunuolė, dės vi
sas pastangas kuo daugiausia 
įtraukti jaunuolių į LDS.

F. Jočionis, iš Detroit, Mich, 
mano, kad mes turėtumėm 
daug didesnį LDS, jei mes tu
rėtumėm daūgiau tokių vaji
ninkų, kaip Navalinskienė, 
Burba, Jasilionis, Rainys ir 
kiti.

Salaveičikas, iš Chicago, 111., 
atžymėjo, kad iždininkas yra 
ta įstaiga, per kurio rankas ei
na visi finansai. Kaip lengva

eitam vajuje, ir prižadėjo dar but iždininku, kuomet pilnas

Prezidentas Rooseveltas Baltajam Name žiūri Į lapą 
5 centų pašto ženklelių, kurie tapo išleisti paminėjimui 
Chinijos penkių metų karo su Japonija. Kiti du vyrai, 
tai Amerikos pašto vedėjas Frank C. Walker ir Chini
jos užsienio reikalų ministeris Dr. T. V. Soong.

yra iždas. Bet jam teko būti 
pirmuoju LDS iždininku, kuo
met ižde nebuvo nei vieno cen
to, o reikėjo užtikrint daugiau 
kaip 4000 narių pašalpos ir po
mirtinės išmokėjimas. Tačiau, 
su visų narių kooperacija, tas 
klausimas buvo išrištas.

Strižauskas, iš Waterbury, 
Conn., pareiškė, kad jis yra 
pilnai pasitenkinęs, kad turi 
progos .kalbėt LDS Seime var
dan LDS labo ir gerovės.

šešelgis, iš West Pullman, 
Ill., atžymėjo, kad jų kuopa 
praeityje gražiai darbavosi dė
lei LDS auginimo, bet paskuti
niais pora metų tą darbą ap
leido dėlei tam tikrų trūkumų. 
Tačiau ątžymėjo, kad ateityje 
išlygins tuos trūkumus.

L. Pruseika kvietė čikagic-
čius priimt svetingai delegatus, 
o delegatus prašė parvykus į 
savo kolonijas, nepamiršt “Vil-
nies” ir “Laisvės,” kaipo daug 
pasidarbavusių dėlei LDS bu
davojimo.

Alūzas, čikagietis, išreiškė 
džiaugsmo, kad per 12 metų,

BRIDGEPORT, CONN.

Septyni Patarimai Brook
lyno Aktoriams, Kurie 
Apsigyveno Bridgeporte
1. Kvėpuoti giliai Sea

side Parke palei marias, 
bet niekad nežiūrėti į sto- 
rablauzdes merginas, ku
rios atitraukia dalį kraujo 
cirkuliacijos, taip reikalin
go lošimui.

2. Kvėpavimo, tempas tu
ri būt lėtas; povaliai eida
mas, per pirmutinius 15 
žingsnių, trauk kvapą į sa
ve, per antrus 15 žingsnių 
laikyk kvapą savyje, per 
trečius 15 žingsnių laipsniš
kai leisk kvapą laukan. Bet 
taip vaikščiodamas visuo
met turi atsiminti, kad esi 
Bridgeport© teritorijoj, nes 
kitaip gali nejučiomis nu
keliauti pas Waterburio Ma
riutę.

3. Kad publika girdėtų 
tavo žodžius, lošdamas vi
sada leisk kvapą smarkiai į 
tą mažą liežuvuką, o kva
pas grįždamas atgal pa
sieks viršutinę dalį dantų, 
sudarydamas gražų ir aiš
kų skambėjimą. Ir taip iš
silavins tasai mažas liežuvu- 
kas, kad pagelbės .sulaikyti 
tą didelį liežuvį nuo berei
kalingo plepėjimo.

4. Visuomet, kuomet dra-

po išmetimo iš šios svetainės, 
gali laisvai susirinkti į tą pa
čią svetainę ir nutiest atatin
kamus planus dėlei LDS buda- 
vojimo.

Beliūnienė, iš Detroit, Mich., 
atžymėjo, kad LDS nariai rū
pinasi ne tik LDS auginimu, 
bet tuom patim tarpu rūpina
si ir šio karo laimėjimu prieš 
fašistinę Ašį.

F. Abekas nurodė, kad ne
užtenka rūpintis tik LDS au
ginimu, bet mes turime rūpin
tis šio karo laimėjimu už de
mokratiją, ir atidarymu antro 
fronto prieš Ašį.

Pirmoj sesijoj mandatų ko
misija pranešė, kad su spren
džiamais balsais delegatų da
lyvauja 117 ir atstovauja 157 
kuopas.

Pertrauka sesijos vienai va
landai pietų.

Antrą sesiją atidaro prezi
dentas R. Mizara 3-čią vai. po 
pietų ir po išrinkimui Seimo 
vedėju F. Jočionio, iš Detroit, 
Mieh-J • ir kitų visų komisijų, 
antra sesija užsidarė 4 :30 vai. 
po pietų. J. Bimba.

užkabint už balso stygų. 
Tas dvigubai padidins kal
bos įnotaciją. Taipgi tos 
mažytėlės balso stygos pa
gelbės tau sukontroliuoti 
didžiąją stygą.

5. Kalbėk aiškiai, garsiai, 
bet neskubink leisti žodžius 
žaibo greitumu, kuris lekia 
186,000 mylių per sekundą, 
nes publikoj bus girdima 
Magdytės ir Marytes, ku
rios nieko bendro su loši
mu neturi.

6. Plieniniai akcentuoda
mas kiekvieną žodį, mė
tyk, lyg kad būtų muzikos 
gama, tad pranyks monoto
niškumas taip lygiai, kaip 
ir jūs pranyksite iš Bridge
porto, kaip tik karas pasi
baigs.

7. Gestikuliacijos, nuda- 
vimų, išraiškos veido vi
suomet turi mokintis prieš 
veidrodį, idant matytum 
pats savo klaidas. Taipgi 
rolę turi išmokti atminti
nai — ne tik savo, bet ir 
visu kitu aktorių, su ku- 
riais turi reikalą lošime.

P. S. — Jeigu tų visų pa
tarimų neišpildysite lošda
mi teatrą Bridgeporte, tai 
mes pasiskolinsim iš Yu- 
saičio spiritualistišką šluo
tą, susodinsim visus ant tos 
šluotos, o mūsų inžinierius 
Čalis sudarys tokią galingą 
elektros srovę, kad perskels 
atomą, paliuosuos elektro
nus ir vienu rankos mos
tu numes visus ant Kent 
Avė., Brooklynan.

Mitrius.

mą loši, bandyk su kvapu gipte.

Cairo, liep. 21. — Anglų 
lakūnai per dieną sudaužė 
bei sudegino 30 fašistų or
laivių Fukos stovykloje, E-
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Judžiai Kaipo Mokytojai AR GALIMA BŪTŲ SUMUŠT NACIUS Herojiškos Sovietų Moterys
Amerikai dabar tenka 

ant greitųjų pralavint šim
tus tūkstančių ir milionus 
darbininkų mašinšapėms, 
laivastatykloms ir kitiems 
kariniams darbams. Lavi
nimo gi specialistai buvo 
jau patyrę, kaip judamieji 
paveikslai palengvina iš
mokt naujų dalykų ir su
trumpina mokybos laiką.

Jungtinių Valstijų Švie- 
tybos Ofisas, todėl, pagami
no eiles judamųjų kalbinių 
paveikslų, kurie tiksliau
siai parodo įvairių įrankių 
vartojimą, veikimą maši
nomis ir aiškiai paveiksluo
ja visus darbus, reikiamus 
laivų statyboje, pavyzdžiui: 
elektrinį metalų sulydimą, 
mėlynųjų planų pažinimą, 
akuratną dailidės darbą, 
plieno balkių dėjimą—vis
ką nuo pradžios iki pabai
gos.

Patyrę švietėjai liudija, 
kad su judamųjų paveikslų 
pagalba yra galima visu 
trečdaliu greičiau duot žiū- 
rovui-klausovui bendrą pa
matinį supratimą apie bile 
aiškinamą dalyką, negu 
vien tik žodžiais aiškinant, 
ką nors ant lentos pabrai
žant ir užduodant lekciją iš 
knygos. O pramokinimo 
greitumas dabar reikalin
gesnis, negu bet kada, pri
simenant, jog Amerika šie
met vien tik laivu turės še
šis kartus daugiau pasista

KAMUFLAŽO ARTISTAI KARE
Gene rolas MacArthur 

kartą pranešė, kad ameri
kiečiai Filipinuose padirbo 
pavidalus kanuolių bateri
jų, o japonų orlaiviai ir ka- 
nuolės išeikvojo šimtus to
nų bombų ir šovinių, bom
barduodami tas “domes.” 
Tuo tarpu paslėptos bei 
kamuflažuotos amerikiečių 
kanuolės .pylė ugnį į japo
nų pozicijas.

Chinai padirba iš popie- 
ros ir kitų medžiagų pavi
dalus tankų, trokų, orlai
vių, kanuolių ir juokiasi, 
kaip japonų orlaiviai bom
barduoja tuos padarus, eik
vodami brangią amuniciją.

Atkeleiviai iš Rumunijos 
į Turkiją sako, kad Rumu
nijoj jau nesą matyt tikrų
jų žibalo sandėlių-bakų; jie 
paslėpti, o jų vieton pasta
tyti neva sandėliai iš pigių 
audeklų, popįerų ir medžių.

Jau seniai buvo praneš
ta, kad Anglija viršuj ne
laiko jokių gazolino sandė
lių; jis supiltas j cementi
nes požemio patalpas.

Tūli kariniai Amerikos 
rašytojai teigia, kad vokie
čiai Bremene ir kitur pabū
davo j o apgavingas neva 
submarinų statyklas, o tik
rosios statyklos esančios 
nežinia kur įrengtos. Todėl, 
girdi, Anglijos orlaiviai 
bergždžiai eikvoją bombas, 
atakuodami menamas na
cių submarinų statyklas.

Toks p r i gaudinėjimas, 
kamuflažas — perdirbimas 
daiktų išvaizdos — virto 
dalim karinio mokslo. Ir 
šiandien jau šimtai Ameri
kos piešėjų ir kitų artistų, 
paimti kariuomenėn, dar
buojasi kaip kamuflažnin- 
kai. Jie padirba tokias uo
las ir neva orlaivius, kad 

tyt, negu pernai metais.
Tie judamieji paveikslai 

naudingi ir daugeliui se
nesnių mechanikų bei dar
bininkų, kaip matysime iš 
tokio atsitikimo. Vienas 
darbvedis, mašinistas turįs 
40 metų patyrimo, nemokė
jo mikrometru numieruot 
ploniau, kaip vieną tūks
tantinę colio dalį; o moki
nys be vargo numieravo 
taip plonai, kaip kad jeigu 
padalintum colį į dešimt 
tūkstančių dalelių. Sena
sis mašinistas užklausė : 
“Kur tu 'išmokai tatai pa
daryti?” Mokinys atsakė: 
“Nagi, iš judamojo pa
veikslo.”

Valdiškasis Švietybos 
Ofisas yra pagaminęs 150 
judamųjų kalbančiųjų pa
veikslų vien mašinšapių 
mokiniams. Kiekvienas ju- 

I dis skiriamas vienai pamo
kai.

Suprantama, kad tie ju
džiai tarnauja tik kaipo ge
ri pagalbininkai mokyboje. 
Jiem paaiškinti dar turi 
būt mokytojas, nors garsi
niai judžiai ii* patys duoda 
paaiškinimų. Prie judžių 
taip pat reikia vadovėlių, 
knygų ir pratinimosi vartot 
įrankius ir dirbt mašino
mis. Bet tokie judžiai atlie
ka didelį darbą tuom, kad 
pagreitina išmokimą, su- 

i trumpina mokybos laika.
N. M.

prigauna net gerus foto- 
grafistus. Jie iš popieros ir 
kitų pigių daiktų pagamino 
tokius neva tankus, kad ir 
Amerikos lakūnai laike ma
nevrų neatskyrė tų “do
mių’ nuo tikrųjų tankų. Jie 
taip aptaiso ir nudažo slap
tus šaulius - “snaiperius,” 
kad sunku juos atrast tarp 
medžių, krūmų, žolės ar už 
uolu. c

Kamuflažninkai Angli
joj pastato iš pigiausių me
džiagų neva didžiuosius 
ginklų ir amunicijos fabri
kus, o tikrieji fabrikai bū
na taip nudažyti, aptaisyti 
ir paslėpti, jog atrodo, kaip 
paprasti gyvenami namai, 
daržai, viešos aikštės ir t.t. 
Tada nacių orlaiviai ir be
ria bombas į “domes,” kuo
met tikrieji fabrikai gami
na karo pabūklus. Yra į- 
rengta ir apgavingos orlai
vių stovyklos.

Visos kariaujančios ša
lys dabar vartoja panašias 
gudrybes, nors, supranta
ma, vienos moka gabiau 
kamuflažuot už kitas.

T. G.

Dvidešimtyje cininių dū
delių nuo barzdos skutimo 
bei dantų valymo košelės 
yra tiek cinos, kad jos už
tektų vienam lengvam ko
vos lėktuvui. <

Viename metai iniame 
šaldytuve yra tiek plieno, 
kad iš jo galima pagamint 
tris lengvus kulkasvaidžius.

Viename nudėvėtame au
tomobilyje yra gana gele
žies ir plieno padirbt leng
vąją kanuolę.

Viename prose yra tiek 
metalo, kad užtektų dviem 
plieninėm kepurėm.

VIEN TIK ORO BOMBOMIS?
Kuomet nukrinta didelis 

orlaivis - bombanešis, su 
juom žūva ar nelaisvėn pa
kliūva penki iki septynių 
lakūnu-mechaniku. c

Dviejuose pirmuose di
džiuose anglų oro žygiuose 
prieš Vokietiją dalyvavo 
2,166 bombanešiai, iš ku
riu žuvo 79. Tai buvo ma
žiau kaip keturi procentai 
nuostolių. O jeigu būna 
prarasta iki 10 procentų 
orlaivių, tai sakoma, kad 
toks žygis “jau neapsimo
ka.”

Su tais 79 anglų orlai
viais žuvo daugiau kaip 400 
puikių lakūnų.

Antra vertus, nežinia, 
kiek tūkstančių karių būtų 
prarasta ir kiek pinigų lė- 
šuotų, norint anglų armi
jai pasiekt miestus Esseną 
ir Cologne, kuriuos anglų 
orlaiviai bombardavo tais 
dviem atvejais.

Orlaiviai a t a kovusieji 
Esseną ir Cologne kaštavo 
600 milionų dolerių iš viso, 
kaip skaičiuoja vienas žino
vas. O 79 orlaiviai, negrįžę

NORINT ILGIAU GYVENTI, SAKO, REIKIĄ APSIVESTI
Metropolitan Apdraudos 

Kompanijos paskutinis ra
portas rodo, kad vedę vy
rai ilgiau gyvena, negu pa
vieniai.

New Yorko valstijoje iš 
kiekvieno 100,000 vedusių 
vyrų, sulaukus 40 metų 
amžiaus, miršta po 608; 
pavienių gi tokio pat am
žiaus miršta po 1,284 per 
metus iš to paties skai
čiaus. Našliams dar blo
giau — jų per metus mirš
ta po 1,316 iš kiekvieno 
100,000, sulaukusių 40 me
tu, v

Taigi Associated Press 
mokslo skyriaus redakto
rius H. W. Blakeslee pata
ria pavieniams, ypač naš
liams, apsivest, jeigu jie 
nori ilgiau pagyvent.

100 Milionų Dolerių Kariniams Išradimams Patikrinti
------------------------------------ H----------------------------------------------

Jungtinių Valstijų vy
riausybė pirmiau įsteigė 
Mokslinių Tyrinėjimų ofi
są armijai ir laivynui; bu
vo įkurta ir Visašališka Iš
radėjų Taryba ir atsišauk
ta į amerikiečius bendrai, 
kad prisiųstų išradimus bei 
nurodymus, kurie atrodo 

i tinkami kariniams reika
lams. Bet tada dar nebuvo 
įstaigos, kuri galėtų gana 
plačiai ištirt peršamas nau
jas dirbtines medžiagas, 
siūlomus pagerinimus kari
niams trokams, laivukams 
ir kitiems atradimams.

Dabar Amerikos vyriau
sybė įkūrė naują įstaigą, 
vadinamą Raštinę Techniš
kam Išvystymui, ir pasky
rė jai 100 milionų dolerių. 
Tai didžiausia suma pinigų 
iš visų, kurios bet kada bu
vo paskirtos tokiam tikslui.

Išradimas dažnai būna 
bevertis, kol jis nėra gana 
plačiai patikrintas, ar tiks 
praktikoje.

Raštinė gi Techniškam 

iš tų atakų, lėšavo 24 milio
nus dolerių.

Anglų o r 1 a i v iai tais 
dviem atvejais suvartojo 
11 milionų dolerių vertės 
gazolino ir numetė bombų 
už 12 milionų dolerių. Juo
se buvo 12 tūkstančių lakū
nų ; o priruošt tuos orlai
vius žygiams dirbo 240,000 
darbininkų ant žemės.

Tie du žygiai piniginiai 
kaštavo pusę tiek, kaip pa
statymas didžio naujoviško 
karo laivo.

Anglų m misteris pirmi
ninkas Churchill andai pa
reiškė, kad toliau tokie di
džiuliai oro žygiai bus da
romi prieš Vokietiją diena 
iš dienos, mėnuo iš mėne
sio. Atsižvelgiant į jų kaš
tus, taip iš oro atakuot na
cius tegalėtų tik Jungtinės 
Valstijos ir Anglija.

Hitleris mėgino nuka- 
riaut Angliją orlaiviais; 
bet jam nepavyko. Ameri
kos gi ir Anglijos oro jėgų 
vadai tvirtina, kad šios dvi 
šalys galėtų įveikt nacius 
vien orlaiviais.

Hitleris vienu žygiu siųs

Nuo 40 metų amžiaus 
merginos ir našlės taip pat 
kiek trumpiau gyvena, ne
gu ištekėjusios moterys, 
bet jų amžiaus skirtumas 
jau ne toks didelis, kaip 
vyrų.

Iš kiekvieno 100,000 mo
terų, turinčių keturiasde
šimt metu amžiaus miršta 
po 534 per metus; pavienių 
— 607, o našlių — 670.

Kaip tie skaitmenys ro
do, tai kiekviename iš trijų 
“stonu” abelnai miršta 
daugiau vyrų negu moterų, 
merginų ir našlių, nors 
skirtumas tarp vedusių vy
rų ir moterų amžiaus yra 
mažas.

Metropolitan Apdraudos 
Kompanijos statistikai at
randa, jog nuo džiovos (tu
berkulioze) daug daugiau

Išvystymui steigs dirbtu
ves, kuriose bus plačiai ga
minami dalykai pagal siū
lomus išradimus, kad gali
ma būtų juos daugeriopai 
patikrinti. Tose bandomose 
dirbtuvėse bus praktiškai 
ištirti išradimai peršami 
pagerint šarvams, kanuo- 
lėms, tankams, sprogi- 
niams ir įvairiems kitiems 
kariniams pabūklams bei 
prietaisams.

Privačios kompanijos slė
pė vienos nuo kitų savo la
boratorijų atradimus tokio
se srityse, kaip elektra, į- 
vairios dirbtinės medžiagos 
(plastikai), dirbtinė guma 
ir kiti; šlepe juos ir nuo 
valdžios, kol valdžia priver
tė atidengt bent tūlus sek
retus, reikalingus savo 
kraštui ginti.

Valdžia, supra ntama, 
perleis ir privačiams fabri
kams tokius atradimus, 
kuriais priešai negalėtų pa
sinaudoti. J. C. K. 

davo ne daugiau kaip 500 
orlaivių bombarduot Angli
ją; o amerikiečiai ir ang
lai, girdi, galėsią tūkstan
čiais orlaivių atakuot Vo
kietiją vienu pradėjimu.

Hitlerio orlaiviai palei
do po 1,000 svarų bombų 
kiekvienas. Dabar didžiau
si anglų orlaiviai gali nu
mest po 8,000 iki 9,000 sva
rų bombų kiekvienas. Hit
lerio bombos tada svėrė po 
500 svarų. Dabar anglų or
laiviai mėto bombas sve
riančias po 4,480 svarų, o 
tokia bomba gali nušluot 
visą miesto bloką ir sužalot 
namus ir kitus pastatus 
per trečdalį mylios į visas 
puses, kaip primena “The 
United States News.”

Daugelis žmonių, tačiaus, 
nužiūri, kad Anglijos prem
jeras Churchill nori išvengt 
savo armijų siuntimo, ant
ro fronto atidarymo prieš 
nacius Vakarų Europoj, 
kuomet jis kalba apie Vo
kietijos triuškinimą di
džiais antskridžiais talki
ninku orlaivių.

J. C. K.

miršta pavienių negu vedu
sių. Alkoholis užmuša dau
giau viengungių nekaip ve
dusių. “Singelių” daugiau 
žūva ir nelaiminguose atsi
tikimuose.

Sifilis, plaučių uždegi
mas ir influenza taipgi nu
varo į kapus didesnį skai
čių pavienių negu vedusių. 
Našlių gi daugiau nusižu
do, nekaip vedusių ar pa
vieniu.

Metropolitan statistikai 
(tarp jų gydytojai ir kiti 
mokslininkai) teigia, jog 
vedusieji noroms-nenoroms 
turi dažnai susivaldyt ir 
reguliariau gyvent; tai čia 
ir būsianti priežastis, ko
dėl vedusieji ilgiau gyvena, 
negu pavieniai ar našliai.

J. C. K.

KRAUJO SPAUDIMAS 
IR VITAMINAI

Vanderbilt ir Johns Hop
kins Universitetų moksli
ninkai tyrinėjo, kaip stoka 
B2 vitaminų atsiliepia į 
žiurkių sveikatą, ir atrado, 
jog kai žiurkės negauna 
šių vitaminų (riboflavino, 
pantotheniškos rakšties ir 
kt.), tai jose pakyla kraujo 
spaudimas ir pradeda blo
gai veikti širdis. O kada į- 
dedama į žiurkių ėdesį tų 
vitaminų (pavidale mielių, 
kepenų ir ryžių lukštų), 
tai kraujo spaudimas at
slūgsta iki sveiko laipsnio.

Tie tyrinėtojai spren
džia, jog daugelyje atsiti
kimų ir pas žmones pavo
jingai pakyla kraujo spau
dimas dėl stokos minimų 
vitaminų, nors ir kiti mity
bos nepritekliai ir netinka
mas maisto pasirinkimas 
dažnai prisideda prie krau
jo spaudimo.

Stiprios kaimietės, apsi
gobusios baltomis skarelė
mis ir apsivilkusios skais
čiai spalvuotais sijonais ir 
jekutėmis, neša dideles dė
žes daiktų ant savo nugarų 
nuo Volgos upės prieplau
kų į laivus; tai reginys, ku
ris daro gilų, sujaudinantį 
įspūdį (svetimšaliui) žmo
gui, — rašo Handler, ko
respondentas United Press, 
amerikiečių žinių agentū
ros, iš Kuibiševo:

Tai yra tik dalelė didžio
sios masės sovietinių mote
rų, kurios pasiaukoja, kad 
vokiečiai įsiveržėliai būtų 
atmušti. Be abejojimo, isto
rija rašys apie jas per il
gus laikus. Tos moterys pa
vyzdingai atlieka įvairiau
sius darbus.

Ir pats matydamas, aš 
beveik negalėjau tikėti, 
kaip čia moterys dirba: Jos 
kūrena traukinių garve
žius, pildamos anglį; jos 
tvarko ir vairuoja nesu
skaitomą daugybę Volgos 
valčių, gabenančių žibalą ir 
gazoliną; jos tarnauja lai
vuose kaip kapitonai; jos 
dirba kaip laivų darbinin
kės ir laivakrovės.

Tos moterys vartoja sa
votišką prietaisą, tartum 
kokį pakinktą, kuriuom už
sideda didžiules pripakuo- 
tas dėžes ant sprando ir ne
ša. Aš esu matęs šių mote
rų grupes kaip laivų darbi

VĖŽIO PASLAPČIŲ TYRIMAI
Memorial Ligoninė New 

Yorke paskutinėmis dieno
mis išleido raportą, kuiia- 
me peržvelgia, ką gydyto
jai, chemikai ir gyvių-au- 
galų tyrinėtojai nuveikė be- 
jieškodami vėžio ligos pa
slapties: kodėl ta liga atsi
randa? Raportas duoda ir 
patarimų, kokius dalykus 
reikėtų dar tyrinėti, norint 
giliau sužinoti vėžio esmę 
ir surasti būdus, kaip jo 
apsisaugoti ir vėžio ligo
nis išgydyti.

Dar niekas nežino, kodėl 
sveikos kūno celės-narveliai 
pradeda virsti į betvarkiai 
augančius mėsų gabalus, 
atsieit, į vėžio skaudulius. 
Sugedęs veikimas kūne esa
mų chemikalų gali būti vie
na to priežastis. Juk patir
ta, kad galima gauti vėžį 
nuo anglies dervos ir nuo 
tūlų cheminių dažų. Įrody
ta, kad jeigu pakrinka lygs- 
variškas veikimas hor 
(liaukų sulčių), ypač lyti-' 
nių hormonų, dėl to dažnai 
atsiranda vėžys. Netinka
mas maistas gali suardyt

Karo Veiksmai Tik po < 
Drauginga Padange

Orlaivių inžinierius ma
joras Severski neseniai sa
kė- “Jau negalimi karo 
veiksmai kitaip, kaip tik po 
drauginga padange.” Tuo- 
mi jis pabrėžė orlaivių 
svarbą šiandieniniame ka
re.

ŠUNES KARE
Amerikos politikas-moks- 

lininkas Benjamin Frank
lin jau pora šimtų metų 
atgal patarė naudot stip
rius, išlavintus šunis kaipo 
priešų žvalgų medžiotojus 
laike karo.

ninkių, tarp kurių buvo ir 
vyrų darbininkų. Kaip jie, 
taip ir jos dirbo per šešias 
valandas paeiliui tik su 
trumpomis pertraukomis. 
Ir moterys niekuomet nesi
leido, kad vyrai pralenktų 
jas darbe.

Tai jau paprastas kasdie
ninis vaizdas Volgos klony
je matyt moteris važiuo
jant grūdų prikrautais ve
žimais, traukiamais arklių 
ar kupranugarių (verbliū- 
dų).

Rusai vis labiau gerbia 
savo moteris, ir aš visoje 
savo ilgoje kelionėje laivais 
Volgos upe pavandeniui ir 
prieš vandenį niekada ne
girdėjau nė vieno vyro pa
sakant jokį nepasitenkini
mo žodį prieš moteris kapi
tones, jūrininkes ar laivų 
darbininkes.

Tos moterys atlieka mil
žinišką darbą nesiskųsda
mos, nesiguosdamos. Tatai 
jos laiko paprastu dalyku. 
Moterys laivakrovės nuolat 
juokauja ir didžiuojasi sa
vo stiprumu ir apsukrumu.

Matant šias moteris dar
bininkes, žmogus nė biske- 
lio neabejoji, kad jeigu 
ateitų diena, kuomet jos 
būtų reikalingos mūšių 
fronte, tai nestokuotų Ru
sijai pasiryžusių ir gabių 
moterų, maršuojančių į 
mūšius, kaip reguliariai 
kariai.

veikimą delikatnos chemi
nės kūno mašinerijos ir pa- 
ruošt sąlygas vėžio skaudu
liams augti.

Paskutiniu laiku moksli
ninkai ypatingai tėmija tu
zinus, net šimtus vidujinių 
bei išorinių chemikalų, jieš- 
kodami vėžio ligos kaltinin
kų tarp jų.

Pačios Memorial Ligoni
nės gydytojai surado sudė
tinį chemikalą, kuris bent 
stiklinėje dūdelėje supara
lyžiuoja veikimą vėžio ce
lių panašiai, kaip sulfa 
vaistai suparalyžiuoja pe
rus plaučių uždegimo ir ki
tų apkrečiamų ligų, nekliu
dydami, tačiaus, sveikų kū
no celių.

Kai kurie lytiniai syvai 
turi giminingumo su dervo- 
mis, iššaukiančiomis vėžio 
ligą kūne. Daugelyje atsi
tikimų įrodyta ryšys tarp 
chemikalų lytiniuose syvuo- 

monųlse ir vėžio. Tūlos dervos su
daro panašų veikimą kūne, 
kaip tūli lyties syvai.

Kai kuriose vėžio ligos 
rūšyse sugenda vitaminų
lygsvara kūne, ir nors žmo
gus vartotų reikiamą daun*’ 
kiekvieno vitamino, vis tiek 
jau nebėra pas jį lygsvaros 
tarp įvairių vitaminų.

Visas vėžio ligos klausi
mas yra toks platus ir keb
lus, kad vienas mokslinin
kas ar net viena mokslinė 
įstaiga šiuo laiku neturi ga
na jėgų bei galimybių tam 
klausimui išspręsti. Memo
rial Ligoninė, todėl, susita
rė su eile kitų ligoninių ir 
mokslo įstaigų, kad bendro
mis jėgomis vestų vėžio li
gos tyrinėjimus ir jieškotų 
per suderintas pastangas 
priemonių tai ligai nukovo- 
ti. ‘ N. M.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 --------- 55

Bostono ir Apylinkes Žinios
So. Bostone “Socializmas” 

Pribrendo ir Pražydo

(Tąsa)
Pagaliau fašistai neišvengė karo ant 

dviejų frontų — sutartini karo veiks
mai tarpe Sovietų Sąjungos ir Anglijos 

tvis daugiau nacių jaučiami. Žinoma, dar 
labai peranksti kalbėti apie galutinas 
pasekmes mūšių fronte, kuris tęsiasi ant 
2,000 mylių. Fašistai dės pastangas, ne
paisant aukų, kad nors dalinai atsiekus 
pergalių. Bet Sovietų liaudis žiūri pir
myn su vilčia, nes jos jėgos su kiekvie
na diena auga ir jos atsakymo smūgiai 
vis darosi galingesni ir stipresni.

— Naciai nešė baisius nuostolius ant 
Berezinos, ties Bobruisku, siekdami ją 
pereiti, — rašė Sovietų pulkininkas Po- 
doržnyj. — Nacių pulkas po pulko puo
lė į tuos mūšius ir vis jiems nesisekė. 
Raudonarmiečiai visiškai sunaikino 
Penktą nacių pėstininkų diviziją Smo
lensko srityj. Paskui buvo sunaikintas 
vokiečių mechanizuotas pulkas vardu 
“Didžioji Vokietija,” pulkas nacių štur- 
mininkų ir 137-ta pėstininkų divizija.

Mes nesakome, kad vokiečių armija 
jau sumušta. Priešas begaliniai dar ga
lingas. Nepaisant žmonių ir mechaniz
mų nuostolių, jie vis eina pirmyn ir sie
kia užimti naujus mūsų žemės plotus. 
Raudonoji Armija kasdien daro jiems vis 
didesnių nuostolių. Jų tankų dalys drą
siai puola ir veržiasi pirmyn. Raudonoji 
Armija atkerta jas nuo vokiečių pėsti
jos ir naikina. Veltui priešai daug kar
tų bandė išmėginti savo mylimą takti
ką — apsupti atskiras Raudonosios Ar
mijos dalis, sunaikinti jas arba suimti. 
Jięrns tas vyko kitur, bet ne pas mus.

> Raudonosios Armijos daliniai, sėkmin
gai manevruodami, apsupa tas priešo da
lis ir jas sunaikina.

Kova Raudonosios Armijos įžengė į 
naujų, baisių mūšių fazę. Priešas daro 
baisias pastangas sukriušinti Raudono
sios Armijos jėgas. Daug dar sunkių 
kovų ir keblumų mus lauhįa, bet jau 
aišku, kad Hitleris pralaimėjo savo viltį 
ant blitzkrigo — žaibo karo.

Raudonoji Armija apginkluota nauja 
technika, išlavinta savo liaudies kovingų 
tradicijų dvasioj, atras galimybes pereiti 
nuo atskiri kontratakų į generalę pfen- 
syvą ir sunaikins įsiveržusį priešą. Kuo 
ilgiau tęsis karas, tuo bus arčiau žiema 
ir tuo labiau prieš Hitlerio armiją stosis 
Napoleono pražuvusios armijos paveik
slas. * * *

Vokiečių Fašistų Nusivylimas
Hitlerio razbaininkai iš pasalų už

puldami Sovietų Sąjungą manė, kad 
jiems šis karas bus tik piknikas. Tiesa, 
jie užėmė didelius plotus, sudegino daug 
miestų ir miestelių, milionus žmonių su
ėmė, šimtus tūkstančių nukankino, bet 
jų “blitzkrigas” susmuko.

Raudonoji Armija jau veiklioj apsigy
nimo taktikoj, kada savo staigiomis 
kontr-atakomis atmesdavo priešus mylių 
mylias atgal, tai pas užmuštuosius ras
davo nemažai rašytų laiškų į namus, ku
rie dar nebuvo iš fronto išvežti ir tie 
laiškai parodė hitlerininkų nusivylimą. 
Kareivis Fritz Bein rašė:

“Viskas aplinkui ūžia, dunda ir per- 
kunuoja. Svaidiniai sprogsta mūsų ap
kasuose, kaip perkūnija. Mirtis randa 
mus visur, ant kiekvieno Žingsnio. Ir vėl 
keli kariai iš mūs kuopos užmušta. Jau 
tik keturi likome iš 250 buvusių karo 
pradžioj. Niekados iš pirmiau neturėjau 
tokio baisaus gyvenimo, čia būdamas 
gali pasiusti.”

Kitas vokiečių kareivis Frantz Jene- 
sen rašo savo žmonai:

“Jau bus 20 dienų, kaip mūšis eina toj 
pat vietoj. Daug jau karių užmušta. Aš 
stebiuosi, kaip aš iki šiol dar vis esu 
gyvas. Taip labai noriu pasilsėti. Rusi
ja, Rusija, būtų buvę geriau, kad mano 
akys nebūtų tavęs matę!”

Pas užmušta oficierių Heinrich Mul
ler raštas dienynas, kur tarpe kitko už
rašyta:

“Rugpjūčio 22 dieną leitenantas Pir- 
wanek užmuštas. Kulka pataikė tiesiai 
į Širdį. Pavakaryj leitenantas Schiller, 
4-tos kuopos komandierius, taip pat už
muštas. Į trumpą laiką mūsų dalis nete
ko net septynis oficierius, užmušta tri
jų kuopų komandieriai, jau nekalbant 
apie eilinius.

“Rugp. 25 diena nuo pat ryto iki va
karo virš mus skrajoja rusų bombinin- 
kai. Bataliono komandierius mirtinai su
žeistas. Maistas pasibaigė. Gyvename 
tiktai morkvomis.

“Rugpjūčio 26 diena. Ir vėl rusų or
laiviai ir kanuolės mus bombarduoja. 
Šaudo jie ir iš šautuvų. Valgio negavo
me. Mes pradėsime”... Čia jo laiškas nu
truko. Jam ataką neprisėjo jau daryti.* * *

Nacių užpuolime, kol Sovietų Sąjunga 
mobilizavo jėgas, jie giliausiai įsiveržė 
Urkainoj, į pietus nuo Pinsko Balų gi
liai įsigriovė artėdami Kijevo. Baltrusi- 
joj prasimušė iki Smolensko. Pabalti jo j 
visa Lietuva, Latvija ir Estija pateko į 
jų vergiją. Pietuose pavergė Bessarabi- 
ją.

Antroj dalyj liepos ir iki 21 dienos 
rugpjūčio nacių jėgos giliai įsibriovė 
Ukrainoj pasiekdamos Dniepro upę. 
Baltrusijoj užėmė Smolenską po baisių 
mūšių, kurie tęsėsi veik mėnesį laiko. 
Šiaurėj prisiartino prie Leningrado.

Rugpjūty j ėjo žiaurios kovos. Dešim
tą dieną Sovietų valdžia apdovanojo 
1,207 karo didvyrius įvairiais garbės 
ženklais. Su pradžia mėnesio į frontą 
pradėjo pribūti rezervai. Raudonoji Ar
mija uždavė naciams didelį smūgį Elnės 
srityj sunaikinant ištisas nacių divizijas. 
Hitleris gyrėsi, kad jis tuojau “bus 
Maskvoj.” Sovietai atsakė, kad “Hitleris, 
tas nykštukas Napoleonas, galės Mas
kvą tiek matyti, kaip jis mato savo au
sis be veidrodžio.”

Raudonosios Armijos pulkininkas Po- 
dorožnyj pareiškė, kad kovos įgauna 
sprendžiamąją reikšmę. Raudonoji Ar
mija kariauna ne tiek, kad apginti at
skirus miestus ar teritorijos plotus, bet 
išnaikinti įsiveržusius priešus, kad nu
varginus juos, o paskui pereitį į kontr- 
ofensyvą ir galutinai fašistus sumušti.

Ameriketis korespondentas Gyrus L. 
Sulzberger, kuris aplankė Elnės srityj 
mūšius ir matė nacių armijos sunaiki
nimus rašė, kad Sovietų Sąjungos pilie
čiai pilniausiai pasitiki, kad galų gale 
jie ir demokratinės šalys bus pergalėto
jais.

Sovietų Informacijų Biuro vedėjas S. 
A. Lozovskis privedė visą eilę faktų, 
pasiremiant užmuštų vokiečių laiškais 
ir suimtų pareiškimais, kurie rodė, kad 
Hitlerio armija turi baisius nuostolius ir 
kareiviai vis daugiau pavargsta.

Amerikietis korespondentas Erskine 
Caldwell rašė apie didelį ruadonarmie- 
čių pasiryžimą ir naujus Sovietų tan
kus. Jis didžiavosi Sovietų tankiečių 
drąsa ir sugabumais.

Viduryje rugpjūčio nacių mechani
zuotos jėgos prasimušė Ukrainoj iki 
Dniepro ir užėmė Nikolajev prieplauką, 
kur Sovietai turėjo didelius karo laivų 
statymo fabrikus ir būdavo j o apščiai lai
vų. Naciai gyrėsi, kad jie Ukrainoj su
naikino maršalo Budionno armijas skai
čiuje 1,500,000 karių. Žinoma, tai buvo 
nacių baisiai perdėtas pasigyrimas. Rau
donoji Armija nukentėjo ir panešė daug 
nuostolių, bet tvarkoj pasitraukė į nau
jas pozicijas už Dniepro upės. Tai buvo 
didelis Raudonos Armijos vadų ir vyrų 
sugabumas. Raudonoji Armija pasi
traukdama išsprogdino didžiulę Dnie- 
progezo (Dnieprostrojaus) elektros ga
mybos stotį, kuri pastatyt kainavo per 
$500,000,000. Žinoma, pasitraukiant iš
gabeno svarbiausias mašinas. Amerikinis 
korespondentas Gyrus L. Sulzberger 
rugp. 30 dieną pranešė mūsų kraštui, 
kad nacių pasigyrimai yra tušti, kad 
Raudonoji Armija sėkmingai pasitrau
kė, darydama priešui didelių nuostolių.

Amerikinis korespondentas Henry 
Shapiro tą pat dieną pranešė, kad Smo
lensko srityj Raudonoji Armija vado
vystėje Konstantin Rokossovski sumu
šė nacius, kur vokiečiai tik užmuštais 
neteko 10,000 ir buvo atmesti atgal.

(Daugiau bus)

Sunku ir įsivaizduoti, kiek 
laiko ir energijos išeikvoja 
“Keleivio” špygius, landžioda
mas po politines srutas, ran
kiodamas purvus, kad jais 
būtų galima apdrabstyti Sovie
tų Sąjunga. Nors visas kultū
rinis pasaulis nūnai kalba su 
plačia burna, apie Sovietų mil
žinišką progresą. Jų atsieki- 
mai medicinoj, agrikultūroj, 
technikoj, mechanizme, o ypa
tingai kariniai pabūklai ir 
narsumas Raudonosios Armi
jos stovį pasaulinėj aukštu
moj. Bet gal vienas iš vyriau
sių atsiekimų bus tas, kad ten 
panaikinta išnaudoti žmogus 
žmogum; ta pati miline tinka 
Stalinui ir valstiečiui - artojui. 
“Keleiviniai” mano, kad šiuos 
didelius Sovietų atsiekimus jie 
gales purvais apdrabstyti ir 
pasaulis nematys. Tuom pačiu 
sykiu jie šliejas ’prie darbi
ninkų luomo ir jiems pasako
ja, jog ir jie kovoja už lygų 
gyvenimą.

Dabar pažiūrėkime ar iš 
tikrųjų jie nori gyventi su 
darbo klase ir ištikus nelaimei 
bent vieną iš mūs, ar jie pa
duoda ranką? Nereikės tų 
baikų.! Desėtkai tūkstančių bu
vo streikų ir streikieriams bu
vo reikalingos aukos, ar Ge
gužis su Michelsonu aukavo 
nors vieną centą? Ne! Šimtai 
streikų vadų buvo areštuota, 
ar jie gelbėjo juos? Ne! Kiek 
visokių visuomeninių dalykų 
buvo, jie niekur neprisidėjo su 
auka. Na, o Michelsonas yra 
iš lietuvių turtingiausias žmo
gus Bostono apylinkėj. Jis gy
vena turčių distrikte (Milto- 
ne). Liepos 13 d., “Boston 
Globe” rašė : “The aid of Bos
ton police was sought yester
day to recover a $3000 pearl 
necklace, a family heirloom, 
lost by Mrs. Samuel S. Drury 
of 1702 Canton av., Milton...”

Tai Michelsono - Bagočiaus 
kaiminka, kuri pravėplojo to
kius “menkniekius...” Bet 
Jurgis Gegužis irgi jautės ir 
jaučiasi, kad jis aniems ly
gus, o gyvendavo ant Silver 
Stryčio. Tokis gyvenimas ne 
tik puldė jo reputaciją, bet net 
jam nervai pradėjo krikti. Ir 
ne sykį jis yra pasakęs, kad 
jis gyvena kaip “bomas.”

Bet dabar ir Jurgio gyveni-

buvo atlaikyta Sovietų Medi- 
kalės Pagalbos posėdis. Nors 
komiteto sekretorius pranešė, 
jog jis buvo išsiuntinėjęs ko
lonijų, draugams apie keturias
dešimt atviručių, bet suvažia
vo mažai; gal iš priežasties, 
kad šventadieniais atsibūna 
daug piknikų, tai dauguma 
draugų negalėjo pribūti.

Pastaruoju laiku daugis 
draugų pradėjo rūgoti ant 
veikiančio komiteto, už jo ne
veiklumą ir reikalavo, kad bū
tų sušaukta konferencija ir jo
je perorganizuotas komitetas. 
Bet šiame posėdyje paaiškėjo, 
kad darbas turėjo sušlubuoti 
per tam tūlą laiką, nes porą 
mėnesių tam atgal pradėjo 
organizuotis Jungtinių Tautų 
Komitetas ir jame buvo įkerg- 
tas ir pastarasis. Taigi, tūli 
draugai neteisingai kaltino 
centralinį komitetą už jo ne
veikimą. I*

Komitetas išdavė raportą, 
kuriame paaiškėjo, jog per jo 
rankas perėjo $2,607.67. Bet 
dauguma kolonijų pinigus 
siuntė tiesiai į Lietuvių Cen
tralinį Komitetą, drg. Kava
liauskaitei; manoma, kad Nau
jojoj Anglijoj dėl Sovietam 
medikalų buvo surinkta ne
mažiau, kaip $5,0.00.

Komiteto pirmininkas prof. 
B. J. Kubilius pareiškė, jog 
nuo dabar darbas turi būti 
pasmarkintas. Jis pasižadėjo, 
kad aukaus dėl Sovietų medi
kalų vienos savaitės uždarbį ir 
turės pravesti, kad ir kiekvie
nas iš mūsų tai padarytume.

Nutarta pakviesti, kad pa
sakytų prakalbas Bostone ir 
Worcester Sovietų Konsulo at
stovas Rotomskis. Taipgi nu
tarta turėti piknikas Montello, 
rugpjūčio 30 d.

Jaunutis.

Hartford, Conn.
Manau, kad Choro namo ko

misijos buvo apsileidimas, kad 
n e p a r ašė korespondencijos, 
tai nors vėlai, bet vis bus ge
riau, kaip nieko. Gegužės 3 
dieną buvo surengtas paren
gimas - vakarienė su šokiais, 
tai vienų metų Choro namo su
kaktis. Nors buvo šilta die
na, bet žmonių buvo pusėti
nai. Svetainiukė buvo kimšti-

na. Kaip susėdo valgyti, tai 
pirmininkas pakvietė kaip ku
riuos draugus ir drauges, kad 
pakalbėtų. Tai visi džiaugėsi, 
kad choras turi savo užeigą 
ir linkėjo kuo geriausio. O. 
Giraitienė sakė, kad ji turi 
savo namą, bet choro name 
daugiau laiko praleidžia. Sma
gu, kad net šeši nauji choro 
namo šėrininkai pasipirko Še
rus. Choro namo nariai ir sim- 
patikai energingai dirba namo 
palaikymui ir aukoja. J. Ber
žinis aukavo 20 svarų dešrų, 
M. Ramoškienė 1 kvortą deg
tinės, M. Verkelienė didelį py
ragą, O. Brazauskienė kuge
lį, M. Janson 2 pekus bulvių, 
L. Žemaitienė vieną peką bul
vių. širvi d ai agurkų. Tariu vi
siem širdingai ačiū už aukas ir 
O. Giraitienei už iškepimą di
delio kugelio, J. Kazlovui už 
atvežimą maisto į namą, gas- 
padinėms ir visiems darbinin
kams ačiū! Gaspadinės buvo. 
Kazlovienė, Verketienė, O. 
Brazauskienė, prie stalo padė
jo Mulerankienė ir S. Amse- 
liūtė. Jeigu kurių vardus ne
įvardinau, tai atleiskite. Pelno 
liko $90.

Laisvės Choras susitvėrė ko
vo 2 dieną, 1927 metais, žino
ma, turėjome daug vargo. Bu
vome net šešiose vietose, lai
kėme Laisvės Choro vardu pa- 
randavoję švelninę 57 Park 
St., kur nusipirkome pijaną, 
50 kėdžių, randa buvo $59, 
J. Beržinis atvežė 3 stalus, 
Mažeika laikrodį, o vėliau 
simpatikai davė kitų rakandų. 
Vienam chorui buvo negalima 
užlaikyti svetainę, tai tada 
kreipėmės prie draugysčių, 
kaip tai: Sūnų ir Dukterų 
Draugystės, Vytauto Draugys
tės, LDS, ALDLD kuopos, len
kų ir rusų darbininkų organi
zacijų ir taip choras išlaikė 
per 8 metus tą namą. Ir štai 
randą pakėlė nuo $50 iki $75; 
ir vėl blogai. Po kiek laiko, 
būtent, 1989 metais, Laisvės 
Choro nariai ir simpatikai nu
tarė, kad sukurti fondą ir nu
pirkti chorui namą. Į trumpą 
laiką buvo sukelta $3,000. Ir 
kovo 1 dieną, 1941 metais jau 
buvo nupirktas namas vardu 
L. C. Chorai Home, kuris ran
dasi 155 Hungerford St., Hart 
forde. Taip mes ir įsigijome 
chorui ir mūsų organizacijoms 
bei mažesniems parengimams 
namą.

Rugpjūčio 2 dieną atsibus 
metinė šventė, arba Dainų

Diena, Waterburyj. Draugai ir 
draugės, kurie tik mylite dai
nas, teatrus, operetes, vaidini
mus, tai paremkite Dainų Die
nos pikniką. Jūs dalyvaudami 
ten išgirsite gražių dainų ir 
tuo pat kartu paremsite cho
rus.

Kitados Laisvės Choras au- 
sisamdydavo busus į Dainų 
Dieną, dabar dėl gazolino sto
kos tas negalima. Kurie turi
te automobilius, tai pasitau- 
pinkite tai dienai gazo ir rug
pjūčio 2 dieną, 12:30 vai. po 
pietų, atvažiuokite prie Lais
vės Choro namo, 155 Hunger
ford St., kad galėtumėte prisi
dėti prie nuvežimo choristų į 
Dainų Dienos pikniką, Lake
wood, Waterbury.

Reikalinga 10 darbininkų 
tam piknikui. Kviečiame visus 
narius ir simpatikus ateiti į 
susirinkimą, kuris įvyks liepos 
23 dieną, Laisves Choro name.

S. G. Makoveckas.

Kearny, N. J.
Trečiadienio vakare, liepos 

15 dieną, susitvėrė organizaci
ja po vardu Lithuanian - Ame
rican Central Service of Kear
ny and Harrison. Buvo išrink
ta valdyba: Hon. Chairman 
kunigas Vojcekauskas, pirmi
ninkas C. F. Paulauskas, vice- 
pirminink. Mrs. K. Yecko, 
raštinink. B. Bachenas, kasie- 
rius, V. Micionis.

Ši organizacija stengsis dirb
ti ant naudos Jungtinių Vals
tijų gero.

Subatos vakare, liepos 25, 
bus programa dėl pagerbimo 
šios šalies už pripažinimą 20 
metų nepriklausomybės Lietu
vos. šį vakarą bus žymių kal
bėtojų ir jei bus galima, tai 
bus rodyta krautami paveiks
lai iš karo laivyno V. Mičiulio 
laidotuvės. Šis jaunas lietu
vis buvo pirmas iš mūsų lietu
vių, kuris žuvo šiame pasauli
niame kare. Prašome kiekvie
ną lietuvį atsilankyti šį vaka
rą ir parodyti visiems, kad 
mes lietuviai esame dėkingi 
šiai valstijai, kad galime su
eiti ir kalbėti, rašyti ir skai
tyti, reikšti mūs nuomones. 
Mums nereikia bijoti ar sau
gotis nuo mūsų prigimtos kal
bos. M. Maleckas.

Pagelbėkit savo tautai pirkda
mi bonus ir štampas
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mas bus žmoniškesnis, pasiek
ta pilno “socializmo.” Špygio 
žodžiais tariant: “Jurgis pri
brendo šiam kraštui.” Jis nu
sipirko milijonieriaus namą, 
kuris, nors pusėtinai apleis
tas, bet vis dėl to, dar atsi
duoda tuo raugu, kurio Jurgis 
per visą gyvenimą troško 
ir gavo nors prieš “smertį” pa
ragaut.

Namas randasi —> kampas 
Broadway ir P St., So. Bosto
ne, ten kitą sykį gyveno tur
tingas latras. Ten būdavo kas
nakt keliamos orgijos ir kaip 
tik nusilakdavo, tai pakabin
davo nuogos mergos paveikslą 
ir šaudydavo į “cielių.” Dėl 
tos priežasties visos sienos be
veik ant vienų skylių.

Ar ir Jurgis šaudys į pa
našų, cielių? Bet tikrai galima 
tvirtinti, kad tas obalsis, iš 
katro jis pralobo, jau į “Ke
leivį” negrįš!: “Viso pasaulio 
darbininkai vienykitės, jūs 
nieko nepralaimėsite, tik re
težius.”

Šis obalsis yra vienas iš 
gražiausių, prakilniausių, tobu
liausių darbo klasės simbolių. 
Dėl šio obalsio jau antras me
tas kaip raudonarmiečiai kau
nasi, kaip liūtai, aplaistę savo 
žemę kraujais; dėl šio obalsio, 
mano ir tavo, skaitytojau, sū
nūs išsirikiavo karo lauke ir 
žinome jų likimą’; dėl obalsio 
man ir tau, broli-sese, gal rei
kės žūti nuo bombos ar nuo
dingo gaso ; ir tik panaudoda
mi šį obalsį, keli niekšai pri
gavo progresyvę dalį visuome
nės ir patys nutuko-praturtėjo.

Sovietų Medikalės Pagalbos 
Komiteto Posėdis

Liepos 12 d., So. Bostone

Connecticut Valstijos Lietuvių Atydai
Lietuv. Literatūros Draugijos 28 Kuopa Rengia Spaudos Naudai Pikniką

SPAUDOS PIKNIKAS
Karo metu, viskam pabrangus, labai pasunkėjo spaudos (laikraščių padėtis). Taigi 
skaitlingai reikia dalyvauti šiame piknike, nes visas pelnas eis spaudos palaikymui.

Piknikas Prasidės
12 vai. dieną

Įžanga 25c
Valdžios taksai 

įskaityta

MERRY MAKERS
ORKESTRĄ 

Gros Šokiams

Puiki Salė 
Šokiam

_«__• •
ANTANAS BIMBA

Spaudos Piknikas Įvyks

Sekmadienį Liepos-July 26
LIETUVIŲ PARKE

Už LAKEWOOD EŽERO WATERBURY, CONN.

Antanas Bimba, “Laisves” Redaktorius
Sakys Prakalbą Apie Karą. Išgirskime Jo Prakalbą.
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Ketvirtadienis, liepos 23; 1942 v FenKtaa pusią,

SOVIETAI UŽĖMĖ EILĘ 
APGYVENTŲ VIETŲ 

VORONEŽO SRITYJ
Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, liep. 22. — Vidunaktinis Sovietų Žinių

Biuro pranešimas sako:
Mūsų kariuomenė liep. 21 d. vedė mūšius prieš vo

kiečius srityje Voronežo ir į pietų rytus nuo Vorošilov
grado. Kitose fronto dalyse nebuvo svarbių atmainų.

Voronežo apylinkėje sovietinė kariuomenė atstūmė 
priešus atgal ir kirto jiem smūgių. Viename šio fronto i 
sektoriuje vienas raudonarmiečių dalinys išvijo vokie- į 
čius iš eilės apgyventų vietų. Buvo sunaikinta trys kuo- į 
pos priešų pėstininkų ir pagrobta 22 jų kanuolės ir 
kiekis kitų įrengimų. į

Kitoje fronto dalyje sovietinė artilerija ir mortiri- i 
ninkai per savaitę užmušė 10,000 vokiečių kareivių ir i 
oficierių, išmušė iš veikimo kelis tuzinus tankų, 38 tro- į 
kus ir automobilius, 60 vežimų su amunicija ir įrengi- i 
mais, 30 kanuolių, 14 mortirų baterijų ir pagrobė 32 i 
kanuolės ir didelį skaičių šovinių.

{ pietų rytus nuo Vorošilovgrado mūsų kariuomenė 
veda atkaklius apsigynimo veiksmus.

Viename sektoriuje šiaurvakarinio fronto sovietinė 
kariuomenė išmušė vokiečius iš stipriai aptvirtintos , 
apgyventos vietos.

Kautynėse buvo smarkiai sumuštas vienas pulkas 
motorizuotų priešų pėstininkų ir prarado daugiau kaip 
pusę savo karių.

MASKVA, liep. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido tokį pranešimą:

Vienoje dalyje Voronežo fronto grupė sovietinės ka
riuomenės prasilaužė per vokiečių apsigynimo linijas, 
užėmė vieną kryžkelę ir perkirto priešų susisiekimus.

Tuo tarpu sovietiniai tankistai atakavo kitą hitleri
ninkų grupę ir užėmė vieną apgyventą vietą.

Žiauriuose mūšiuose buvo sunaikinta 15 vokiečių tan
kų ir daug kanuolių ir kulkasvaidžių, ir užmušta šim
tai priešų kareivių ir oficierių.

Kitame sektoriuje raudonarmiečiai nušlavė apie 700 
vokiečių kareivių ir oficierių, sunaikino tris jų tankus 
ir du šarvuotus automobilius ir pagrobė 5,000 šovinių.

Mūsų oro jėgos nuolat bombarduoja vokiečių kariuo
menės sutelkimus. Sovietiniai lakūnai per dieną su
naikino 24 vokiečių tankus ir penkioliką artilerijos ka
nuolių, susprogdino kelis sandėlius amunicijos ir gazo
lino ir sunaikino apie batalioną priešų pėstininkų. Per 
kautynes ore buvo nukirsta žemyn septyni vokiečių 
lėktuvai.

I pietų rytus nuo Vorošilovgrado sovietinė kariuome
ne vedė mūšius su besiveržiančiais pirmyn priešais. 
Viename sektoriuje mūsų kariuomenė atmušė kelias 
vokiečių atakas. Hitleriečiai paliko kautynių lauke virš 
400 užmuštų saviškių ir penkis sužalotus tankus. Kuo
met sovietinei kariuomenei gręsė apsupimas, tai ji pa
sitraukė į naujas pozicijas, pagal komandos įsakymą.

Oficialiai Amerikos Pranešimai

varydavo didelį kiekį gazo
lino į savo mašinas, kai 
tik pasiekdavo vakarinius 
tų valstijų apskričius. Nes 
rytiniame šių valstijų ruo
žte jau nuo pirmiau yra 
pusiau numuštas gazolino 
pristatymas stotims.

Nuo šio trečiadienio bus 
atšauktas ir patvarkymas, 
pusiau nukertąs tiekimą 
g a z o 1 ino į rytinį ruož
tą New Yorko, Penn- 
sylvanijos ir kitų ry
tinių valstijų. Po liepos 22 
d. Kainų Administracija nu
stato gazolino tiekimą sto
tims pagal kuponus.

Washington. — Dėl me
džiagų stokos sustojo dar
bai New Orleans ir tūlose 
kitose Amerikos laivastaty- 
klose.

New Jersey suimta dar 
10 vokiečių, kaip Hitlerio 
šnipai.
Visų susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Berlin. — Nacių radijas 

grūmojo pavartot nuodin
gas karo dujas prieš talki
ninkus, jeigu šie, girdi, “iš
sišoks.”

London, liep. 21. — Ang
lijoj lavinasi belgai para- 
šiutistai įsiveržimui prieš 
nacius.

San Francisco, liep. 22.— 
Išleista įsakymas, kad visi 
japonai turi išsikraustyt 
arba bus iškraustyti iš Ca- 
lifornijos valstijos iki rugp. 
1 d.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 771 han been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4410 12 Avenue H, Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KATHERINE ZANDER
4410 — 12 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

LICENSES LICENSES

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, liepos 26 d., 10 
vai. ryte, 143 Pierce St. Visi na
riai prašomi dalyvauti šiame susi
rinkime. — Valdyba. (171-173)

SO. BOSTON, MASS,
ALDLD 2 kp. svarbus susirinki

mas įvyks 23 d. liepos, 8 v. v., 376 
Broadway. Draugai, prašome būti 
šiame susirinkime, nes mes turime 
daug svarbių reikalų aptarti, taip
gi išgirsime piknikų komisijų rapor
tus. Prašome užsimokėti duokles už 
1942 m. Atsiveskite ir naujų narių.
— G. L. (170-171)

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1624 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail wider Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2814 W. 36 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY SOBOL
2814 W. 36 St., Brooklyn, N. Y.

WASHINGTON, liep. 21. — Jungtinių Valstijų lai
vyno departmentas šiandien išleido sekamą praneši
mą:

Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Jungtinių Valstijų submarinai nuskandino tris Japo

nijos naikintuvus arti Kiskos, Aleutų salose. Tai yra 
nauji nuskandinimai, apart tų, kuriuos laivyno de
partmentas pirmiau paskelbė.

Didieji, toli lekiantieji Amerikos armijos bombane- 
šiai neseniai kelis kartus atakavo priešų užimtą salą 
Kišką, o daugiausia bombardavo japonų kariuomenės 
stovyklą Kiškoj ir jų laivus Kiskos uoste. Negalima bu
vo pastebėt ir tikrai pasakyt, kokių pasėkų davė šios 
atakos.

Jungtinių Valstijų armijos ir laivyno orlaiviai tęsia 
bendrus veiksmus prieš japonus, užimančius vakarines 
Aleutų salas.

CHUNGKING, CHINIJA, liep. 21. — Amerikos ge
nerolo J. W. Stilwell’o štabas šiandien išleido tokį 
pranešimą:

- Amerikos bombanešiai kartu su vijimosi lėktuvais 
liepos 20 d. bombardavo ir nuskandino du japonų lai
vus, apie 1,000 iki 2,000 tonų, arti Kukiango, Kiangsi 
provincijoj, Chinijoj. Amerikiniai orlaiviai neturėjo 
jokių nuostolių.

Washington. — Valdžia 
planuoja po karo atidaryt 
panašius kaip CCC darbus 
šešiems milionams žmonių 
Amerikoje.

Binghamton, N. Y.
Spaudos Naudai Piknikas
Rengia LDS 6-ta kuopa ir 

LLD 20 kuopa bendrai ir pel
ną skiria trims dienraščiams: 
“Laisvei,” “Vilniai” ir “Daily 
Workeriui.” Kviečia visus vie
tos ir apylinkes lietuvius da
lyvauti šiame piknike.

šis piknikas įvyks sekmadie
nį, liepos 26 dieną draugų A. 
Yudikaičių farmoje, Reynolds 
Road, Johnson City, N. Y. 
Pradžia 12 valandą dieną.

Ka reiškia darbininkiška 
spauda dabartiniame karo lai
kotarpyje ir kas būtų, jeigu 
mes neturėtumėm darbininkiš
kų dienraščių, tai čia aiškinti 
nėra reikalo. Bet tik norisi 
priminti bei širdingiausiai pa
kviesti visus lietuvius dalyvau
ti šiame piknike ir padaryti jį 
kuo pasekmingiausiu.

Kiekvienas centas paauko
tas darbininkiškai spaudai yra 
viena kulka daugiau dėl su
imsimo priešo, yra laikas 
trumpesnis dėl laimėjimo ka
ro. Tad pasirūpinkime daly- 
zauti jame kuo skaitlingiau
siai.

Pasivaišinimui bus skanių 
valgių ir gėrimų. Taipgi bus 
duodami ir pietūs skaniai pa
gamintų valgių.

Pasimatysime visi ir visos 
spaudos piknike I

Širdingiausiai užprašo —
Rengėjai.

HARTFORD, CONN.
Laisves Choro nepaprastai svar

bus susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 23 d. liepos, 7:30 v. v., 155 Hun
gerford St. Visi choro nariai ir gar
bes nariai privalo dalyvauti šiame 
susirinkime. Čia kalbėsime apie 
Dainų Dieną ir kitus svarbius choro 
reikalus. — W. B. (170-171)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. ir Moterų Apšvie- 

tos Kliubas ruošia pikniką, sekma
dienį, liepos 26 d. Brandinville Gi
raitėje. Pradžia 10 vai. ryto, tęsis 
iki vėlai vakaro. Kviečiame' vieti
nius ir iš apylinkės atvažiuoti į šį 
pikniką ir praleisti dieną linksmai 
su draugais. Moterys pagamins ska
nių užkandžių, o vyrai patarnaus 
šaltus gėrimus. — Kviečia Kom.

(171-173)

DETROIT, MICH.
LLD 52 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį^ liepos 26 d., 10 vai. ry
to, Draugijų Svct,, 4097 Porter St. 
Visi nariai prašomi dalyvauti. — 
Sckr. (171-172)

MONTELLO, MASS.
Žiburėlio Draugijėlės metinis pi

knikas ir šokiai įvyks šeštadienį ir 
sekmadienį, liepos 25 ir 26 dd. Liet. 
Taut. Namo Parke, šeštadienį šo
kiai prasidės 7 v. v. Sekmadienį pi
knikas^ prasidės 12 vai. dieną. Kvie
čiame visos apylinkės visuomenę 
dalyvauti šiame Vaikų Žiburėlio 
Mokyklos parengimuose. Šiuomi pa
remsi te Draugijėlę. Draugijų Ko
mitetas būtinai turi būti ir dirbti 
piknike. — A. Sauka. (171-173)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Literatūros Draugijos 28 

kp. rengia spaudos naudai pikniką. 
Liepos 26 d. Liet. Parke, už Lake
wood Ežero. Kalbės Antanas Bim
ba, “Laisvės” redak. iš Brooklyn, N. 
Y., gros Merry Makers orkestrą, 
bus visokių valgių ir gėrimų. įžan
ga 25c. Pradžia 12 vai. dieną. Kvie
čiame vietinius ir iš apylinkės daly
vauti šiame piknike. — Kom.

(171-173)

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

APRIBOJAMAS GAZOLINAS VAKARINIUOSE 
APSKRITUOSE RYTINIU VALSTIJŲ

CHARLES 
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Washington. — Karinės 
Gamybos Taryba įsakė nuo 
liepos 22 d. numušt vi
su ketvirtadaliu pristaty
mą gazolino į vakarinį ruo
žtą sekamų valstijų: New 
Ydrk, Pennsylvania, W. 
Virginia, North Carolina, 
Georgia ir Florida. Septy
niuose gi šiaurvakariniuose 
New Yorko valstijos aps- 
k ricinose, esamuose prie 
Ontario ir Erie ežerų, pri
statymas gazolino bus nu

muštas trečdaliu, pradedant 
nuo rugp. 22 d.

Ruožtas, kur bus taip ap
ribotas gazolino patiekimas, 
yra vadinamas “bufferiniu” 
(tarpiniu). Gazolinas tam 
ruožtui aprėžiamas štai dėl 
kokios priežasties. Auto
mobilistai, važiuodami iš 
rytinės minimų valstijų sri
ties į vakarus, pirkosi daug 
gazolino vakarinėse šių val
stijų dalyse. Kiti, važiuoda
mi iš vakarų į rytus, prisi

Le VANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LeVanda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tek STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

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

M. ŽUKAITIS
334 DEAN ST., 

SPENCERPORT, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2268 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
243 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MESKAUSKAS
243 Bushwick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 799 lias been issued to the undersigned 
to soli beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1054 Bushwick Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK J. BUCHHEIT
1054 Bush wick Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9320 Avenue L, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JANE E. WILLIAMS
9320 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1 103 Avenue M. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN & MAX LIEBERMAN 
1103 Avenue M, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1147 Broadway. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EMIL JUNKE
1147 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 689 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
564 Wythe Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

VERONIKA SKOD1S
561 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE *s hereby given that License No. 
GB 1722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of t(ie Alcoholic Beverage Control Law at 
353 — 17 th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH M. CHODKOWSKI
353 — 17th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the AlcoJiolic Beverage Control Law at 
556 — 6th AvenuO, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES & NATHAN , 
JAREMB1NSKY

556 — 6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
949 DeKalb Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ROSE SALVATORE
949 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 582 & EB 584 (Basement) has been is
sued to the undersigned to sell beer, at re
tail under Section 107 of the Alcoholic Bev
erage Čontrol Law at 98 Flatbush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
bo consumed on the premises.
STATE BOWLING & BILLIARD ACADEMY 
98 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at' 
865 Park Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
865 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1050 Rogers Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

DAVID JAGERMAN
1050 Rogers Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 849 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2766 Pitkin Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed on the 
premises.

IDA RUBENSTEIN
2766 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given ths< License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to lx? consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CORP.
436 Watkins St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
991 Brooklyn Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JEWEL BEER DISTRIBUTORS 
991 Brooklyn, Ave., Brooklyn, N. Y.

LietuviiĮ 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
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 856 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
151 Furman Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERTWECK & NESSLER
151 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5401 — 7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANTON BOUR
5101 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
478 Smith St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises,

EVA KANE
478 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell .beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
29 Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK MESSINEO
29 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 837 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5705 — 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN MAIILSTEDT
5705 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

Gaudami pėdę neužmirškite ir 
savo šalies reikalus — pir

kite bonus ir štampas.

i DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
!; 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 

EAIDOTUWU 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 8-0770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

<♦>

d>

<♦>

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkint^

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Givwis
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

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

<!>

®tat 
adresas.

<!>

<♦>

<♦>

>

>

»

>

)

>

MMWWWWWS

B Lietuviu Rakandų Krautuve

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 
JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 

Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SŪNAI
3
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NewWto^fc^Zintoi
Hillmanas Irgi Užgyrė 

Demonstraciją
Vichy Agentas Buvęs 

Pasiruošęs Karo 
Šapos Darbiu

Firmos Viršininkas 
Miręs dėl Nuodu

Jo-

at
va

noti n-

Sidney Hillman. Amalga- 
meitų Unijos prezidentas už
gyrė newyorkieciu Antro Fron
to demonstraciją, sušauktą lie
pos 22-rą, 6 vai. vakaro, Ma
dison Square Parke, Madison 
Avenue ir 23rd St., New Yor
ke.

Hillmano pareiškime, atsiųs
tame Didžiojo New Yorko 
CIO Tarybos prezidentui 
seph Curran, sakoma:

“Darbininkų judėjimas 
lieka reikšmingą pareigą 
dovybės organizavimu
go apvienytų žmonių parodyti 
jų entuziastišką paramą poli
tikai mūsų vyriausio koman- 
dieriaus ir istoriškam susitari
mui su mūsų didvyriškais tal
kininkais, Didžiąja Britanija 
ir Sovietų Sąjunga. Mitingai, 
kaip šis, užtikrins prezidentą, 
kad jo vadovybėje mes turi
me solidarumą, drąsą, ofensy- 
vo dvasią ir valią, reikalingą 
greičiausiam galimam atsieki- 
mui šios skubios pareigos.”

Šis jo pareiškimas nedvejo- 
tinai pastatė amalgameitams 
pareigą kooperuoti su CIO 
unijomis antrojo fronto rėmi
me.

Philadelphijos Unijos 
Sveikino Mitingą

New Yorko
Tarybos pre-
Curran pa-
pasiuntimo

Daugelis Philadciphijos uni
jų vadų atsiuntė 
Industrinių Unijų 
zidentui Joseph 
sveikinimą dėl
Washingtonan delegacijos pa
rėmimui Antro Fronto.

Tame pačiame pareiškime 
taipgi sveikina unijas už su
rengimą masinės demonstra
cijos New Yorke liepos 22-rą, 
Madison Square Parke.

Gazolinas Gaus Dviem
Mėnesiam 1 Kartu

Pagal naująją gazolinus iš
davimo sistemą, norintieji ga
lės gauti savo serą gazolinos 
vienu kartu už du mėnesius. 
Tas, aprokuojama, padės tiem, 
kurie rečiau, bet toliau nori 
važiuoti ir sumažins laukimą 
prie gazolinos stočių.

Trys newyorkieciai - brook- 
lyniečiai užmušta ir 5 sužeista 
susidūrus automobiliui su tro- 
ku Orange apskrityje.

Nacių šnipas-sabotažninkas, 
prisimetęs noru aplankyti 
rusę senutę, kuri vaikystėje 
jį išgelbėjo nuo bado mir
ties, atėjo juos prigaut ir per 
juos sabotažą vesti. Bet se
nukė su pionierių anūku j j 
sugavo. Pagautas jis pra
šė, kad neskelbtų spaudoj 
jog “durna boba su pieme
niu pagavo vokiečių oficie- 
rių.” Paveikslas imtas iš ju- 
džio “Tai Yra Priešas,” tre
čia savaitė rodomo Stanley 
Teatre, 7th Avė. ir 42nd St., 
New Yorke.

REIKALAVIMAI
t

Reikalingas patyręs prosytojas 
(presser) prie gerų vyriškų paltų. 
Prašome kreiptis pas: S. Marko
witz, 15-17 E. 16th St., New York 
City, N. Y. (9th floor). (171-173)

Jean Leonard Musa, 55 
Šveicarijoj gimęs, naturalizuo- 
tas Amerikos pilietis, įkaitin
tas nesiregistravus svetimos 
valstybės agentu, kuomet jisai 
dirbo “neišaiškinamą darbą” 
Vichy valdžios konsulate, sa
kėsi neturįs pinigų pasisamdy- 
mui advokato.

m.,

Skrodimu lavono išaiškinta, 
kad Arthur G. Abrecht, buvęs 
Hamburg-American Laivų Li
nijos garsinimų vedėjas, buvo 
išgėręs nuodų. Jo kūnas buvo 

pereitą pirmadienį tuš- 
lote. Egzaminieriai ne
nustatyti, ar jis pats 
nuodus ar buvo minuo

ki tų.

žmona Mary, gyvenanti 
Burns St., Forest Hills, 
kad jis pereito sekma- 

n u ėjęs gulti

Bosas Išparceliavo 
Šapos įrankius, 

Uždaro Šapą

Teisėjas Francis G. Caffey 
jam gynėju paskyrė advokatą 
John W. Burke, Jr., buvusį J. 
V. kriminalinės divizijos pro
kuratūros viršininką.

Jo areštas, skundėsi Muša, 
sutrukdė jam pradėjimą dar
bo, kurį jisai tikėjęsis gauti 
General Bronze Corp., Long- 
Island City, ir vedęs derybas 
dėl $1,000 mokesties per mė
nesį.

Stebėtinas tų fašizmo apaš
talų ir simpatikų “patriotiz
mas” ir landumas. Kur buvę, 
kur nebuvę, jie bus atsidūrę 
karo darbus dirbančiose įstai
gose. Nestebėtina, kad jie ten 
lenda, bet stebėtina, kad jie 
tuos darbus taip lengvai gau
na.

Gazolinos Pastovus 
Padalinimas

rastas 
čiame 
galėję 
paėmė 
(lytas

Jo 
68-12 
sakė,
dien i o vakarą 
skųsdamasis negalėjimu pakęs
ti karščio. Ryte 7 vai. atsikė
lus jinai jo neradus ir prane
šus policijai. Jo kūną rado 
apie 
toli

5 vai. po pietų lote 
nuo namu.

Narkotiką Pardavėją 
Rado Lote Negyvą

ne-

Joseph Marmo, taipgi žino
mas po pavarde Marino, 38 
metų, rytinio Harlemo narko
tikais pedlerius ir vagišiauto- 
jas, rastas pasmaugtas parki- 
nimo lote 
Astorijoj, 
Tilto.

Policija

prie 26-20 29th St., 
netoli Triborough

mano, kad gal jis 
buvęs išvežtas “pasivažinėti” 
dėl vaidų tarp narkotikų ped- 
lerių-raketierių, bet taip pat 
daleidžiama, kad galėjęs išsi
plepėti, pasidaryti pavojingu 
surištiems su pastaraisiais ap
vaginėjimais namų New Yor
ke, Bronxe ir Queens.

Jo galva buvo pramušta ir 
platus ruožas įveržtas ant 
kaklo, tad manoma, kad jis 
užsmaugtas diržu. Jo plau
kai sutepti su žalia maliava.

Lavoną radęs M. Bonifazio,

Liepos 22-rą prasidėjo pa
stovus gazolinos padalinimas. 
Baigiant dalinimą gazolinos 
ant dar neišbaigtų laikinų kor
tų, didžiumoj stočių gazolinos 
pritrūko, daugelis motoristų 
likosi negavę nei lašo, nors 
kortas turėjo ir neišbaigtas.

Trečiadienį ir ketvirtadienį 
duota pardavinėtojams proga
gauti gazolinos savo sande- kuris pašaukęs policiją saky- 
liams pripildyti, o pradedant i damas, 
penktadieniu, liepos 24-tą, jie 
gaus tik tiek, kiek priduos 
kuponų už išvartotą gazoliną.

Laikinojoj gazolinos padali
nimo registracijoj New Yorko 
mieste buvo užregistruota 672,- 
000 keleiviniai automobiliai. 
Apie 66 nuošimčiai iš tų bu
vo gavę dapildomojo gavinio 
kortas.

Išduodant pastoviojo pada
linimo kortas dapildomieji da
viniai daug labiau apribota. 
Iš 600,000 užsiregistravusių 
keleivinių, mašinų savininkų 
tik 16 nuošimčių gausią da
pildomojo gavinio kortas. Iš 
178,000 prašiusių' tokių kortų 
apie 90,000 prašymų jau at
mesta.

kad girtas be sąmo
nės vyras yra užgulęs įvažia
vimą į lotą. Lavonas pažintas 
pagal pirštų nuospaudas, ku
rių jis pastaraisiais 20 metų 
buvęs gavęs bent 16-ką laike 
areštų už įvairius prasikalti
mus.

Naujas Viršininkas
John S. Burke, B. Altman 

& Co. firmos prezidentas, pri
saikdintas Aukštesniojo švie
timo Tarybos nariu devynių 
metų terminui. Vieta yra svar
bi, bet nemokama.

Motery Teismui Siūlo 
Reformas

Vyresniajam gen. Thomas 
A. Terry, naujai paskirtam 
Antrojo Korpo Srities koman- 
dieriui aštriai pakritikavus 
“letargišką” apsileidimą tūlų 
viršininkų nubausti “kekšna- 
mių užlaikytojus, pristatyto
jus, tarpininkus ir prostitu
tes,” Socialės Tarnybos Biuras 
pateikė majorui LaGuardijai 
raportą, kuris pasmerkia esa
mas Moterų Teismo sąlygas.

Raportas sako, kad teismas 
prikimštas ne kokios reputaci
jos advokatais, bondsmen’ais, 
nuobodaujančiais teisėjais, ir 
pats bildingas turi siauručius 
koridorius, kuriuose esą leng
va praeinant pro viens kita nu
statyti bylos eigą, perduoti ky
šius.

Raportas siūlo, kad būtų pa
skirti ekspertai ištirti padėtį. 
Kad laukiant ištyrimo jau bū
tų. padėtis taisoma: teisėjai at
siklaustų, kas samdė advoka
tą; kiek jam mokės; raportuo
tų tyrinėjimų komisionieriui 
Herlands advokatus ir bonds- 
manus; pareikalautų Advoka
tų Sąjungą ištirti to teismabu-

Pro- 
Long 

antradie- 
savo

nors, sakoma, 
gauti tris vai-

vystei atstovas Clifford Mc
Avoy ir miesto majoras pra
dėjo veikti. Pasekmėj, gauta 
užsakymų, ir tikėtasi daugiau.

Boso pasi mojimą išparce
liuoti šapą dabartiniu laiku, 
kada darbai jau pradėta gau
ti, unija suprato kaipo neno
rą prisidėti prie karo pastan
gų. Dominick Tripode, 91-mo 
Lokalo manadžeris sako, kad 
jau esamų užsakymų galėjo 
užtekti ilgam laikui. Jis sako, 
kad darbų galėjo gauti grei
čiau ir daugiau, jei bosas bū
tų norėjęs, 
kovo mėnesį 
nenorįs karo darbų.

Keli iš darbininkų, kuriais 
didžiumoje yra negrai, gavę 
darbą kitose įstaigose, kiti 
įstoję armijon, bet didžiuma 
išmetama j bedarbių eiles.

Jis dar pereito 
buvęs pasakęs, 

bu.

Newyorkietę Rado Už
muštą ant Kelio

Uni-

La- 
“su- 
pra-

Samuel Markus, Spring 
ducts Co. prezidentas, 
Island City, pereitą 
ni pradėjo išpardavimą 
šapos įrankių, 
turėjęs progą
džios kontraktus.

Su išparceliavimu šapos din
go ir 450 darbininkų viltis 
pradėti darbą. Bosui uždarius 
šapą, skundžiantis negalint 
gauti darbų, darbininkai, visi 
United Furniture Workers Bo
kalo 91-mo nariai, siuntė de
legacijas po valdžios įstaigas 
duoti šapai karo darbų, 
ja tame padėjo.

Sakoma, kad majoras 
Guardia pareiškęs esąs 
krėstas,” kada jo raštinei
nešta, jog šapa jau pradėta 
parceliuoti. Jo sekretorė Mrs. 
Ethel Epstein sakė, kad Įeit, 
pulkininkas Harry A. Kuhn 
davęs užsakymą 2,000,000 lo
voms springsų ir 400,000 ga- 
so maskoms sagčių, taipgi kie
kius bomboms springsų. Tie 
buvę tik pradžiai, tikėtasi gau
ti daugiau.

Atsižvelgiant į tuos kiekius 
užsakymų, atrodo nesuderi
nama su boso pareiškimu dar
bininkams, kad jam neapsimo
ką šapą laikyti, nes darbų esą 
tik dešimčiai darbininkų.

Šapos ir darbininkų padėtį 
pirmiausia iškėlė aikštėn an
gliškas darbininkų dienraštis 
Daily Worker, skatindamas 
pačius darbininkus imtis žings
nių. Unija, Negrų Darbo Ko
mitetas per savo atstovą E- 
wart Guinier, CIO įstatymda-

Julia Bryan, 35 m., 618 E. 
17th St., N. Y., sekmadienio 
rytą buvo rasta be sąmonės 
ant kelio 4-to, netoli Fort Lee, 
N. J. Ji už keletos valandų 
mirė ligoninėje.

Iš karto buvo sulaikytas per
ki ausinėj imu i Frank Skrek iš 
Ridgefield Park, N. J., kuris 
ją buvo nusivožęs piknikan 
šeštadienį, bet paskui susipy
kęs ir, jos prašomas, kaip 
aiškino, paleidęs ant kelio.

Skrek paliuosavo, kada 
Battaglia iš Emerson, N.
liuosnoriai atėjo į policiją liu
dyti, jog jis tą moterį 
tęs prašant pavėžinti 
vežęs į Hackensack, iš 
žadėjusi gauti, kas ją 
Į New Yorką.

Išklausę jo liūdymo, Battag
lia taipgi paleido. Nustatyta, 
kad moteriškę galėjus užmuš
ti kita mašina beprašinėjant 
pavėžinti.

jis

M.

Minios New Yorko Žydu 
Pasisakė už Antrą

Frontą
Liepos 21-mos vakarą įvyko 

žydų organizacijų. bendrai su
ruoštas masinis mitingas Ma
dison Square Gardene pasmer
kimui nacių barbarizmo ir pa
rėmimui antro fronto.

Mitingą sveikino preziden
tas Rooseveltas, Churchillas. 
Rooseveltas savo sveikinime 
pareiškė, kad naciai bus pa
šaukti “griežton atskaitomy- 
bėn atsirokavimo dieną, kuri 
tikrai ateis.” Churchillas gi 
sakė, kad “atsimokėjimas už 
tas kriminalystes” yra tarp 
“vyriausių tikslų šio karo.”

Gubernatorius Leh manas 
sveikino mitingą asmeniškai, 
prašydamas kantrumo dėl an
tro fronto, kadangi masės žy
dų, kaip ir kiti žmonės, ne
rimsta, kad delsimu atidalyti 
antrą frontą atitolinama ir ap
sunkinama laimėjimas karo. 
Jisai sakė: “Kada ateis tam 
tinkamas laikas, esu tikras, 
kad mūsų didysis prezidentas 
ir didysis Anglijos premjeras 
duos įsakymą žygiuoti pir
myn.”

Majoras savo prakalboje 
vanodamas Ašies tūzus nesi
gailėjo atatinkamų epitetų. 
Jis sakė, kad nežiūrint, kaip 
ilgai mes turėsime būti kare, 
mes kariausime tol, “kol su
naikinsime tą gaują”. . . “mei

tėlį Hitlerį, šunį Mussolinį ir 
geltoną žiurkę Hirohito.”

Eilė žydų organizacijų at
stovų savo kalbose reikalavo 
antro fronto dabar. Rabinas 
Stephen S. Wise buvo vakaro 
pirmininku. Mitingą rengė 
Amerikos žydų Kongresas, 
kuris apima daugelį visokių 
pažiūrų organizacijų, ir B’nai 
Brith ir žydų Darbo Komite
tas.

Long Island City Perpildė 
Kvotą

šis miestas jau sukėlęs ir 
perpildęs savo kvotą Didžiojo 
New Yorko Fondui. Jam buvo 
skirta sukelti $85,000, o su
kėlęs $87,155.87.

Toje pačioje srityje 1940 
metais buvo sukelta $65,000, 
o 1941 m. — $79,178.

Fondo sukėlimui aukojo in
dustrinės ii’ prekybinės firmos 
ir jų darbininkai, taipgi gy
ventojai.

Fondas yra kas metai su
keliamas aukomis ii’ iš jo duo
dama sumos įvairioms religi
nėms ir svietiškoms labdary
bės įstaigoms. Fondas remia 
apie 400 tokių įstaigų.

Dr. Henry Magee buvo tri
jų jaunų plėšikų užpultas New 
Yorko gatvėj ir sumuštas. Iš 
jo atėmė $3 ir laikrodėlį.

Norima, kad būtų įvesta jun
giamoji gelžkelio linijukė su- 
jungt Rockaway Parką su Far 
Rockaway.

pama- 
ir at- 
kur ji 
parveš

.aisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangie 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

THE 4WTW IMS H0THI1CHI)

LIETUVIŠKA

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

Rheingold Extra J)ry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINES 

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime 
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

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 IK

KAINOMIS 
BOSITE

PATENKINTI

čio advokatus; taipgi skirti 
teisėjus bent mėnesiui laiko, 
kad advokatai be reikalo ne
atidėliotų bylų, laukdami prie
lankesnio teisėjo.

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

x3*

VERLTHIN AIRWAY . . . Pink 

or yellow gold filled ca»e with 

Guildite back, 15 jewel*. $29.75

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

Iš senų 
naujus 
lūs ir 
sudarau 
irikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame.

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

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

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir Žalių

STENGER & STENGEI?
OPTOMETRISTSIšegzaniinuoįaAKIS PritaikoAKINIUS

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

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

didele atsakomybe 
sufiguruojame, pa-

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
• Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga *=0

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

426 South 5th St.

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

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Ilewes St. elevelterlo stoties. Tel. EVergreen 4-9508

7


	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00432.pdf (p.1)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00433.pdf (p.2)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00434.pdf (p.3)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00435.pdf (p.4)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00436.pdf (p.5)
	Brooklyn NY Laisve 1942 May-Aug 1942 00437.pdf (p.6)

