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Roma. — Mussolinis grū
moja žiauriai baust už ap
gavystes, kurios labai papil
to Italijoj'.

, Kuibišev, bal. 29. — 
vietų kariuomenė per 
dienas užmušė 1,600 nacių 
Leningrado fronte.

frontą prieš Hitlerį už vie
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PREZIDENTAS PRIŽADA OFENSYVA EUROPOJ IR TOLIM. RYTUOSE

Tai pereitą sekmadienį lie
tuvių tautos atstovai nekalbė
jo iš Maskvos j pasaulio lietu
vius.

Po to, kada antradienio 
“Laisvė” jau buvo gatava, mes 
gavome kitą telegramą iš Mas
kvos pranešant, kad jie kal
bės antradieni, 2:30 v. p. p. 
Maskvos laiku. Bet mes jau 
negalėjome telegramos “Lais
vėje” paskelbti \ antradienio 
laidoje. J

Kodėl tas viskas buvo nu
kelta iš sekmadienio į antra
dienį, mes nežinome, bet ži
nome vieną : karo metu įvyks
ta visokių priepuolingų atsiti
kimų, kurių dėlei ne visuomet 
galima viską skelbtu laiku į- 
vykinti gyvenimam

X

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Sovietai Užėmė Svarbias Na 
cių Pozicijas; Nužygiavo 

35 Mylias Pirmyn

JUNGTINES TAUTOS NUŠOVĖ 
7-NIS IŠ 26-ŠIŲ JAPO

NŲ ORLAIVIŲ

Rooseveltas Nurodo, Kad 
Sovietai Daugiausiai Nu

veikė Kare prieš Ašį

Antradienį, taigi, per radiją 
transliavo Justas Paleckis, 
Liudas Gira, generolas Vincas 
Vitkauskas, profesorius Žiugž
da, profesorius Kriščiūnas, K. 
Preikšas, Lietuvos Komunistų 
Partijos sekretorius, lietuviai 
raudonarmiečiai ir lietuviai 
partizanai.

Iki šiol spauda nieko ne
skelbė apie generolą Vincą 
Vitkauską. Tik pastarojoj te
legramoj pranešta, kad jis 
kalbės per radiją.

Amerikos lietuviams, todėl, 
džiugu, kad generolas Vincas 
Vitkauskas yra kovotojų prieš 
fašizmą eilėse, kad jis yra 
sveikas ir dirba Lietuvos-iš
laisvinimo iš barbariškos oku
pacijos reikalui.

Berne, šveic., bal. 29. — 
New Yorko Times kores
pondentas Daniel T. Brig
ham telefonavo savo laik
raščiui • sekamus praneši
mus, gautus iš Sovietų-vo- 
kiečių karo fronto:

SOVIETŲ OFENSYVA
Sovietų jėgos pietiniame 

fronte nuo Charkovo iki 
Briansko, matomai, daro 
pirmuosius žingsnius savo 
pavasarinės ofensyvos prieš 
nacius.

Sovietai afenė iš vokie
čių dvi svarbias pozicijas 
šiaurinėje dalyje Doneco 
Baseino ir pasunkino na
ciams apsigynimą toje sri
tyje.

Raudonoji Armija sudau
žė kitą stiprią vokiečių lini
ją apylinkėj Ilmen ežero, 
atkariavo Borok miestą su 
geležinkelio stočia ir atėmė 
iš priešų visą vakarinį to 
ežero pakraštį.

ATKARIAVO VIENĄ 
MIESTĄ IR APSUPA 

KITĄ PIETŲ FRONTE 
Dešimt dienų atgal rau

donarmiečiai pramušė vo
kiečiu Kursko - Oriolo lini
ją, o dabar prasilaužė per 
tvirtas nacių pozicijas Med- 
vedicos aukštumose, prasi
grūmė pirmyn 35 mylias į 
vakarus nuo Kursko ir at
kariavo nuo nacių miestą 
Koniševką.

Žygiuodama pirmyn, so
vietinė kariuomenė į pietus 
nuo Dmitrijevo, prie Bni- 
ansko - Charkovo vieškelio, 
apsupo miestelį Bereja, 15 
mylių į vakarus nuo Koni- 
ševkos ir sukūrė ten sau 
galingas pozicijas.

Sovietų orlaiviai, sunai
kindami naciams susisieki
mus, davė galimybę raudon
armiečiams apsupt bent dvi 
Hitlerio kariuomenės divi
zijas tame didžiuliame tri
kampyje.

Australija, bal. 28. — Jungtinių Tautų čionaitinis 
štabas šiandien pranešė, kas seka:

Australija: Darwin — 17 didelių bombinių Japoni
jos orlaivių, lydimi devynių greitųjų Zero lėktuvų, už
puolė vieną Orlaivių stovyklą. Mūsų oro jėgos sėkmin
gai juos atrėmė ir sunaikino tris priešų bombininkus 
ir keturis greituosius kovos lėktuvus. Mūsų nuostoliai 
buvo maži.

New Ireland: Kavieng — Mūsų orlaiviai atakavo ja
ponų laivus ir nuskandino vieną jų transporto laivą.

Solomon Salos: Faisi — Mes sėkmingai atakavome 
priešų prieplaukų įrengimus.

Filipinai: Corregidor — Čia mažai tebuvo oro veiks
mų ir laiks nuo laiko persišaudė artilerija iš vienos ir 
antros pusės.

Luzon—Priešai judėjo linkui pietinio galo Cagayan 
klonio, r''

Visayans — Japonai veikė tiktai tiek, kad galėtų 
kontroliuot pajūrines sritis.

Mindanao — Nėra jokių atmainų.

Įsakymas Užšaldyt Reikme 
nų Kainas ir Rendas

Anglai Baisiai Naikino Hitleris Pakeičia Savo

Prezidentas Sako: Ši Kova dėl Civilizacijos Turės Būt Lai
mėta “Sunkiu Darbu, Sielvartais ir Krauju”; Aštriai 

Perspėja Falšyvus Patriotus ir Išdavikus

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” (iš kovo 12 d.) skelbia, 
kad Buenos Aires dienraštis 
“Libre Palabra” spausdina Jo
no Marcinkevičiaus telegra
mas iš Kuibyševo. Viena tokių 
telegramų buvo apie tai, kaip 
lietuviai, gyveną SSSR, stoja 
į lietuviškąją diviziją Raudo
nojoj Armijoj. Toji telegrama 
tilpo ir “Laisvėje.”

Vadinasi, ir Argentinos 
žmonės skaito mūsų rašytojo 
pranešimus, v a i z duojančius 
lietuvių tautos sūnų pastan
gas išlaisvinti savo tėvynę iš j

Nacių Uostus, Kielį 
ir Trondheim?

Komandą, Pralaimėju
si? Finliandijos Fronte

Washington. — Prezidentas Rooseveltas, kalbėdamas 
per radiją balandžio 28 vakare, prižadėjo vest ofensy
vos karą Europoj ir Tolimuose Rytuose ir sakė, kad 
“keli šimtai tūkstančių” Amerikos kariuomenės ir jū
reivių jau yra perkelta per vandenynus į “bazes ir mū
šių laukus už tūkstančių mylių nuo savo namų.” _

Prezidentas teigė, jog yra ženklų, kad Vokietija ir 
Italija jau pradeda trūkti ir braškėti iš vidaus. Tačiaus 
jis įspėjo, kad mums pryšakyje stovi dar sunki kova, 

“sunkus darbas ir sielvartai ir savo kraujo liejimas,” 
kaipo kaina civilizacijos apgynimo, bet ir “ši kaina nė
ra peraukšta,” pridūrė jis.

Prez. Rooseveltas pasižadėjo panaudot visą savo val
dišką galią, kad būtų įvykdyti septyni punktai jo eko
nominės programos, idant apsaugot ūkinį Amerikos 
gyvenimą nuo pakrikimo. Jis tiesioginiai atsišaukė į 
farmerius, darbininkus ir biznierius bendradarbiaut su 
valdžia šiose didžiose pastangose.

Prezidentas pareiškė, kad nebus leista trukdyt tal
kininkų karo pastangas “šiaudadūšiams,” “falšyviems 
patriotams” ir saujelei “trukšmingų išdavikų,” kurie 
per spaudą skleidžia Japonijos ir nacių propagandą.

PREZIDENTO KALBA
Prezidentas Rooseveltas, tarp kitko, sakė:
“Jau arti penkių mėnesių, kai mes buvome užpulti 

Perlu Uoste.
“Nuo to laiko mes pasiuntėme stiprias jėgas mūsų 

armijos ir laivyno, kelis šimtus tūkstančius vyrų, į 
bazes ir mūšių frontus už tūkstančių mylių nuo namų. 
Mes padidinome ir pasmarkinome savo karinę gamybą 
tiek, kad yra iki aukščiausio laipsnio įtempta mūsų 
pramonės galybė, mūsų inžinerijos genijus ir ūkinė 
mūsų santvarka. Mes neapsigaudinėjame, kas liečia 
faktą, jog tai bus sunkus darbas — ir ilgas.

“Amerikos karo laivai dabar dalyvauja mūšiuose 
Šiauriniame ir Pietiniame Atlanto Vandenyne, Ledi- 

niuotame Vandenyne, Viduržemio Jūroje, Indijos Van
denyne ir šiaurinėje ir pietinėje dalyse Ramiojo Van

denyno. Amerikos kariniai orlaiviai su amerikiečiais 
lakūnais kaujasi ore virš visų žemynų (kontinentų) 
ir virš visų vandenynų.
SVARBIAUSI ĮVYKIAI, TAI RUSIJOS FRONTE
“Europos fronte, svarbiausias įvykis pernai metais, 

be jokio klausimo, tai buvo triuškinanti kontr-ofensy- 
va, kurią didžiosios Rusijos armijos padarė prieš ga
lingąją vokiečių armiją. Tos rusų jėgos sunaikino ir; 
dabar tebenaikina daugiau ginkluotų priešų jėgų — 
daugiau jų kariuomenės, orlaivių, tankų ir kanuolių,— 
negu visos kitos Jungtinės Tautos, sudėjus jas krūvon.

UŽGROBTŲ KRAŠTŲ ŽMONIŲ KOVA
“Visuose (fašistų) užimtuose kraštuose yra vyrų, 

moterų ir net mažų vaikų, kurie niekada nenustojo ko
voję, niekada nenustojo priešinęsi, niekada nenustojo 
įrodinėję naciams, kad jie niekuomet nepajėgs užkart 
savo vadinamos ‘naujos santvarkos’ laisvoms tautoms.

PATYS VOKIETIJOS IR ITALIJOS ŽMONĖS 
PRADEDA NUSIVILTI

“Pačiuose Vokietijos ir Italijos žmonėse auga įsiti
kinimas, kad nacizmo ir fašizmo pasiniojimas yra be- 
viltingas — kad jų politiniai ir kariniai vadai įvedė 
savo žmones į skaudų kelią, vedantį ne į pasaulio už
kariavimą, bet į galutiną sumušimą. Tie žmonės neiš
vengiamai mato ryškų skirtumą tarp desperatiškų 
šiandieninių jų vadų kalbų ir pasipūtusių jų pagyrų 
metai atgal ir dveji metai atgal.

REIKALAS PASIAUKOT NAMIE
“Namie (Amerikoj) visi mes turėsime pasiaukoti ne 

tik tuo tikslu, kad galėtume aprūpint mūsų kovotojus, 
bet ir išlaikyti savo šalies ūkinį rūmą sutvirtintą ir 
saugume ne tik per patį karą, bet ir po karo,

“Mes dabar vien tik karo tikslams išleidžiame po 
apie 100 milionų dolerių kiekvieną dieną. Bet pirm siu 
metų pabaigos tos išlaidos dar padvigubės.

“Kiekvienas žmogus Jungtinėse Valstijose bus pa
liestas ta programa, kurią aš vakar įteikiau Jungtinių 
Valstijų kongresui, kurios didysis tikslas yra sulaikyt 

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Washington. — Valdiška 
Kainų Administracija bal. 
28 d. išleido įsakymą, kuris 
užšaldo kainas didelės dau
gumos reikmenų, kad su
stabdyt jų brangimą, žy
mėtina, jog pragyvenimas 
Amerikoje yra 15 procentų 
pabrangęs, lyginti su pirm- 
kariniais laikais.

Šis įsakymas nustato 
smulkmeniškai (retail) par
davinėjamų reikmenų kai
nas ne aukštesnes, kaip jos 
buvo kovo j^nėnesį šiemet, 
ir biznieriai, smulkmeniš
kai pardavinėjautieji reik
menis, turės nuo gegužės 
mėnesio 18 d. imt už juos 
ne daugiau, kaip kovo mė
nesį.

Daugmeniški (wholesale) 
pardavinėtojai, pradedant 
nuo gegužės 11-tos dienos, 
turės pardavinėti pirkinius 
ne brangiau, kaip kovo mė
nesį.

Bet Kainu Administraci
ja ne tik nedraudžia pigiau 
pardavinėti, — o dar pagei
dauja žemesnių kainų.

Įsakymas užšaldo ir nuo
mas (rendas) gyvenamų 
namų tokias, kokios jos bu
vo kovo mėnesį 301-noje sri
tyje, tame skaičiuje ir Di
džiajame New Yorke, bet 
taipgi nedraudžia piginti 
gyvenamų patalpų kainas.

Aptarnavimų pramonės, 
kaip kad skalbyklos, gara
žai ir kt., pradedant nuo lie
pos 1 d., negalės brangiau 
imt, negu kovo mėnesį.

Tarp reikmenų, kuriem 
kainos užšaldytos, yra duo
na, jautiena, kiauliena; cu
krus, šviežias, smulkmeniš
kai pardavinėjamas pienas, 
kava, arbata, druska, dra
bužiai ir kt.

Iš to patvarkymo daroma 
išimtis šviežiem vaisiam, 
daržovėm, gyviem gyvu
liam, valgyklom, saliūnam, 
profesionaliams patarnavi
mams, namie farmerių ga
minamiems tūliems val
giams, kaip kad rūkytiem 
kumpiam, lašiniam, sirupui 
ir tūliem kitiem produktam, 
kurių per mėnesį neparduo
dama daugiau, kaip už $75.

London. — Pranešimai iš 
Švedijos rodo, kad Hitleris 
pakeis visą savo komandą 
Finliandijos fronte, kur 
Raudonoji Armija laimėjo 
naujų pasisekimų. Hitleris 
dėl to jau pavarė generolą 
Engelbrechtą, 163-čios na
cių divizijos komandierių 
tenai.

London, bal. 29. — Tuzi
nai, jei ne šimtai, Anglijos 
orlaivių pleškino Kielį, vo
kiečių karo laivų stovyklą 
Baltijoj, ir smarkiai, jau 
antrą kartą paeiliui, bom
bardavo nacių uostą Trond- 
heimą, Norvegijoj. Kielyje 
jie užkūrė didžius gaisrus 
ir sprogimus, o Trondhei- 

i, su
degino vokiečių žibalo san
dėlius, vertus miliono dole
riu, c

Be to, anglų lakūnai ardė 
ir degino vokiečių uostus, 
orlaivių stovyklas ir kitus 
pastatus Holandijoj ir Bel
gijoj. Tuose žygiuose žuvo 

Anglijos orlaiviai.
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žvėriško okupanto, kuriam tū-jme, sakoma, be kitko 
Ii Amerikos lietuviški laikraš
čiai taip tarnauja, taip gelbsti.

Argentinoje šiuo metu lan
kosi kažin kokis tai “Dr. A. 
J. Gilys.” Jis nuvyko ten iš 
Jungtinių Valstijų. Andai, kal
bėdamas Buenos Aires mieste, 
tasai daktaras pareiškė, būk 
ir “Adomas su Jieva kalbėję 
lietuviškai, jeigu jie tikrai gy
veno.”

“A. L. Balsas” dėl to sako, 
kad “Dr. Gilys yra įgūdęs ora
torius ir moka patraukti publi
kos domę.”

Bet jeigu tas oratorius to
kiais nonsensais bando pa
traukti publikos dėmesį, tai 
tenka apgailėti jo klausytojus.

Beje, dabar “A. L. B.” iš- 
eidinėja tabloidinio formato. 
Jį vis teberedaguoja Kostan- 
tas Norkus, kadaise gyvenęs 
Jungtinėse Valstijose.

Bėda su Norkum yra ta, 
kad jis gyvena politiniai nusi- 
bankrūtavusio Čikagos menše
vikų galvočiaus išmintimi. Na,- 
ir tas nusako jo laikraščio pa
kraipą.

Sąjungoje 
ir Antroji 
Taip buvo

Iki šiol Sovietų
Gegužės Pirmoji 
buvo švenčiamos, 
taikos metu.

Bet šiemet SSSR darbo žmo
nės padvigubinta energija 
dirbs per abi dienas. Kiekvie
na jų darbo uncija bus paau

9

Vokiečiai Įnirtusiai 
Bombardavo York?
London, bal. 29. — Vokie-

Japonai Artinasi prie 
Mandalay Gelžkelio
Chungking, bal. 29. — 

Nors chinai ’ ir anglai su
sprogdino tiltus, bet japo- 
,nai dar pasigrūmė pirmyn 
jr dabar yra už 45 mylių 
nuo Mandalay - Lashio ge
ležinkelio, Burmoj.

čių orlaiviai įnirtusiai bom-įgu Amerjka atidaryt antrą 
bardavo Yorką ir tulus ki
tus Anglijos miestus. Yor
ke jie sukėlė 20 gaisrų. An-j 
glai nušovė žemyn penkis** 
iš 20 priešų orlaivių, bom
bardavusių tą. miestą.

kota kraštui apginti, priešui 
— rudajam žvėtiui — sumuš
ti.

Panašiai bus Amerikoje. Pa
našiai bus visuose kraštuose, 
kurie kovoja prieš barbarišką
jį fašizmą.

Rytoj, gegužės 1-mąją, 
Brooklyno lietuviai darbo žmo
nės minės savo tarptautinę 
šventę. Minės ją liuoslaikiu, 
vakare, Lietuvių Piliečių Kliu- 
bo salėje.

Dalyvaukime ten visi!

Sovietai Nuvijo Nacius 
45 Mylias Atgal

KUIBIŠEV, bal. .29. — 
Raudonoji Armija vięnoje 
fronto dalyje per keturias 
paskutines dienas nuvijo 
nacius 45 mylias toliau at
gal į pietų vakarus ir sėk
mingai persigrūme per vie
ną didelę upę.

Vichy Francijos radijas 
teigia, kad Sovietų kariuo
menė iš šono apeina vokie
čius į šiaurius nuo Kursko 
ir kad nišai taipgi atakuoja 
nacius arti Bielgorodo, 
stengdamiesi apeit vokie
čius iš pietų nuo Kursko.

Amerikiečiai Nuskandi
no Japan? Karo Laivą
Washington, bal. 29. — 

Amerikiečių kanuolės iš 
Manilos Įlankos fortų nu
skandino vieną ginkluotą 
japonų laivą ir išblaškė 
priešų kariuomenės sutelki
mus Bataano pajūriuose.

Angly Lakūnai Našlavę 
Rostock? ir Luebeck?
Stockholm, šved., bal. 29. 

—Švedijon atėjusios žinios 
teigia, kad Anglijos orlai
viai faktinai sunaikino ir su 
žeme sulygino du Vokieti
jos prieplaukų miestus Lue- 
becką ir Rostocką.
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bet per mėnesius gali stebuklus parody
ti priešo mušime. Tegu tik kiekviena 
mašina bus užkinkyta darbui, tegu kiek
viena dirbtuvė ir dirbtuvėlė nestovi be 
darbo, tai Amerika parodys pasauliui, ką

Štai kodėl mes sakome, l$ad Jungti
nės Tautos, ypačiai Anglija ir Amerika, 
privalo atidaryti naują frontą Europoje 
tuojau ir sunaikinti Hitlerį dar šiemet!
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Prezid. Roosevelto Pareiškimas 
Kongresui

Pereitą pirmadienį prezidentas Roose- 
veltas padarė USA kongresui reikšmin
gą pareiškimą dėl mūsų krašto ekono
mijos sutvarkymo, dėl mūsų pastangų 
subendrinimo karui laimėti.

Pareiškimas yra labai svarbus ir jis 
palies kiekvieną Amerikos gyventoją, ne
paisant, kur jis gyvena, nepaisant, ką jis 
dirba, ar nedirba. Prezidentas, visų pir-. 
miausiai nori, kad Amerikos žmonės pa
tys, be dekretų, be įstatymų, savano
riškai bandytų susivaržyti savo gyveni
mą, kad jie bandytų suprasti, jog be pa
siaukojimo nebus laimėtas karas; kad 
jie taupytų, kad jie neleistų pinigų ne- 
taip jau reikalingiems dalykams, kad jie 
daugiau įvezdintų savo santaupas į karo 
pastangų stiprinimą — bonų, apsigyni
mo štampų pirkimą, etc.

Prezidentas mano, kad kiekvienam 
žmogui užtektų 25 tūkstančių dolerių 
pragyvenimui per metus, — jis čia turi 
galvoje kapitalistus, praleidžiančius šim
tus tūkstančių dolerių per metus “pra
gyvenimui.” Jis nori, kad kainos būtų 
sustabilizuotos, kad darbininkai algų ne
reikalautų perdidelių, kad 'darbininkai 
dirbtu 40 vai. per savaitę, o ką dirba 
daugiau, kad jiems būtų užmokėta laikas 
ir pusę viršlaikio.

Nežinome, kaip tas viskas atsilieps į 
visus krašto gyventojus. Nežinome, ką 
į tai pasakys darbo unijos, farmeriai ir 
kiti darbo žmonės. Tokį svarbų, tokį di
delį dalyką, kokiu yra prezidento Roose
velto p a r e i š k i m a s, negalima vienu 
straipsneliu išaiškinti, — negalima nei 
viską išanalizuoti.

Be abejo, šis prezidento pareiškimas 
susilauks daug diskusijų, plačių svars
tymų iš visų Amerikos žmonių sluoks
nių, tai prie progos mes tarsime dėl jo 
dar ne vieną savo žodį.

Gandhi Buvo, Gandhi Pasilieka
Indijos “šventasis,” Mohandas K. Gan

dhi, parašė į savo laikraštį “Hari j an” 
straipsnį. Jame tasai senis netiesioginai 
smerkia Ameriką, kam ji siunčia savo 
kariuomenę į Indiją. Girdi, Tuomi Ame
rika nori savo įtakos padaryti Indijoje; 
ji gal norėsianti Indiją užvaldyti, pana
šiai, kaip Britanija.

Nežinome, kaip ten bus vėliau. Bet 
mums atrodo, kad dėl šiuo metu siun
čiamos Amerikos kariuomenės Indijoje 
kiekvienas indusas turėtų apsidžiaugti. 
Reikia atsiminti, kad Japonija stovi In
dijos prieangyje, — Burmoje. Japonijos 
plėšikai bile kada gali pradėti veržtis į 
Indiją. Jeigu ten nebus Anglijos ir Ame
rikos kariuomenės, tai kas' Indiją ap
gins? Pats Gandhi stoja prieš ginklo 
naudojimą,
tui pražūtį lemia.

Pagaliau, Indija šiandien patapo di
džiai reikšminga visam pasauliui. Indija 
turi būti apginta. Jon neturi būti įsi
leista japoniški plėšikai. Ir todėl ame
rikinės kariuomenės ten buvimas kovai 
su japonais turėtų būti pasveikintas, o 
ne pasmerktas.

Nėra jokio abejojimo, kad po šito ka
ro, kai jį laimės Jungtinės Tautos, In
dija bus laisva ir j i galės pasirinkti tokį 
gyvenimą, tokią santvarkos formą, ko
kios jos žmones norės. Bet kol ji bus 
laisva, ji turi būti apsaugota nuo puo
lančiojo žvėries.

Jo pasyvumo teorija kraš-

. . 40 Milijonų Vyrų!
Pereitą pirmadienį įvyko ketvirtasis 

Jungtinių Valstijų vyrų suregistravimas, 
—vyrų tarp 44 ir 65 metų amžiaus. To
kių vyrų tą dieną susiregistravo apie 13 

„ milijonų. Iš viso šiuo metu mūsų krašte 
yra suregistruota arti 40 milijonų vyrų 
tarp 20 ir 65 metų amžiaus. Visi jie su
registruoti vienam ir tam pačiam tikslui: 
karstui ginti, priešui sumušti, karui lai
mėti. •

40,000,000 vyrų! Tai milžiniškas skai
čius. Tai nepaprastai stambi armija. Tai 
parodymas, kokią mes turime jėgą, kuri 
galima (ir turės būti) pajungta karo lai- 

RĮį ; mėjimui.
Tiesa,, iš pastarųjų 13-kos milijonų 

Isusiregistravusiųjų veikiausiai nei vie
nas nebus imamas tiesioginėn militąri- 
nėn tarnybon. Bet dėlto jie galės būti 
paimti svarbiems apsigynimo darbams, 
—netiesioginiam krašto gynimui.

Tiesa ir tai, kad iš visų suregistruotų 
vyrų — 40,000,000 — yra dalis neįgalin
čių, nesveikų, sužeistų ir bendrai silpnos 
sveikatos. Bet tai vis tik maža dalis. 
Už tai surasime milijonus dar nesure
gistruotų vyrų, jaunamečių, tarpz18-kos 
ir 20 metų amžiaus, kurie būtų galima 
bile kada pašaukti kraštui ginti, jei iš
kiltų gyvas reikalas. Be to, nepamirški
me ir moterų, kurios dirba karo apsigy
nimo darbuose ir kitokiuose svarbiuose 
užsiėmimuose.

Kitais žodžiais, šitie vyrų suregistra- 
vimai parode mūsų galybę, mūsų jėgas. 
Tegu tik kiekvienas tų vyrų bus atatin
kamai pastatytas “savo vieton,” tegu tik 
kiekvienas jų bus pastatytas naudingau', 
darban, tai mūsų kraštas ne per metus,

Molotovo Nauja Nota
Šiomis dienomis SSSR užsienio reika

lų liaudies kpmisaras V. Molotovas išlei
do naują notą ir įteikė ją visiems valsty
bių atstovams, esantiems Sovietų Sąjun
goje. Šitoje notoje, kaip ir pirmesnėse, 
Molotovas nurodo bjauriai žiaurius na
cių darbus, atliktus okupuotuose SSSR 
kraštuose.

Molotovas pabrėžia, jog šitie žvėriški 
darbai yra atlikti pagal įsakymą, išleis
tą Berlyno vyriausybės, kurį vyriausio
ji vokiečių karo komanda sulyg raide 
vykdo gyveniman.

Molotovas tatai kalba ne iš piršto 'iš
laužtais faktais remdamasis, bet gyvais 
faktais, — pasiremdamas slaptais doku
mentais, kurie Sovietų Vyriausybei < pa
vyko paimti podraug su vokiečiais karo 
belaisviais.

Užsienio reikalų komisaras nurodo, 
jog rastuose slaptuose dokumentuose 
Vokietijos valdžia yra įsakiusi vyriau
siai karo komandai:

1. Plėšti karštų miestus, sodžius ir vi
sas suplėštas gerybes gabenti Vokietijon.

2. Atimdinėti iš žmonių žemę ir duoti 
ją vokiečių kontrolęn,—žemę valdyti per 
“gubernatorius,” kuriais skirti vokiški 
dvarponiai.

3. Sunaikinti tuos miestelius ir kaimus, 
kurių bent dalis gyventojų bandytų pa
naudoti jėgą prieš okupantus.

4. Prievarta gabenti okupuotų kraštų 
gyventojus Vokietijon, galinčius dirbti,

. ir juos skaityti “karo belaisviais.”
5. Kankinti partizanus, pakliuvusius į 

vokiškų okupantų nagus.
6. Naikinti užimtų kraštų žmonių kul

tūrą; jos vieton plėsti savo “kultūrą.”
Šitaip vokiški naciai, sako Molotovas, 

elgiasi su užimtų kraštų gyventojais. Jie 
jau* yra papildę baisių žiaurumų, išžudę 
daugybę gyventojų, sunaikinę daug mies
tų, miestelių ir kaimų.

Molotovas, įteikdamas šitą notą, pa
žymi, kad neprieteliams nebus dovanota. 
Kad už tai žvėriški naciai turės atsakyti. 
Ši ir pirmesnės Sovietų notos yra. patie-\ 
kiamos tam, kad pasaulis žinotų,, kad 
jam būtų aiškūs vokiečių barbariški “žy- • 
giai.” Jos patiekiamos ir tam, kad Jung
tinės Tautos juo greičiau susiorijentuotų 
atidaryti antrąjį frontą Europoje, nes 
Hitleris ir jo rudieji žvėrys turi būti su- 
paikinti kaip galint greičiau!

visiems

Tz FOR VICTORY
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UNITED STATES DEFENSE
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Žemiau talpiname iš “T. 
L.” raštą, v a i z d u o j antį 
Kauną prieš metus laiko, 
1941 metais, Gegužės Pir
mąją. Šiemet, aišku, mūsų 
tėvų žemė, Lietuva ir Kau
nas kitaip švęs Gegužės 
Pirmąją, šiemet Lietuva 
pavergta, jos žmonės ken
čia baisią nacišką priespau
dą. Bet tikėkime, kad seka
mų metų Gegužės Pirmoji 
Lietuvoje ir vėl bus kitokia.’ 
Tikėkime, kad Lietuvos 
liaudis 1943 metais Gegužės 
Pirmąją bus ir vėl laisva, 
kad visas pasaulis bus lais
vas, kad hitleriškas bandi
tizmas bus sunaikintas, kad 
mūsų kraštas, mūsų tėvynė, 
Amerika bus laisva ir sau
gi. Tačiau tik tikėjimu da
lykas pasiektas nebus. Turi
me dirbti, turime remti ka
rą, turime reikalauti atida
lyti naują frontą Europoje, 
nes tik tokiu būdu pasaulis 
greičiau bus išlaisvintas iš 
fašistiškų kanibalų nagų.— 

“LAISVĖS” RED.
Išaušo nuostabiai * gražus 

Gegužės Pirmosios rytas. 
Jis atrodė tartum padova
notas visoje eilėje niūrių, 
šaltų ir lietingų dienų.

Gatvėse nepaprasto ryt
mečio nuotaikos. Rinkosi 
būreliai žmonių, linksmai 
šnekučiuodami, aptardami 
didžiąją darbo žmonių šven
tę,, šypsodamiesi vieni ki
tiems kalbėjo:

— Pasikeitė, užvirė gy
venimas ... Žinai, kažkaip 
smagu ir gana!

— Manai, kad 
smagu ?

, — Kaip tai ne visiems?
. — O kaip manai, ką tie 
galvoja žiūrėdami į mūsų 
gretas, kurie išnaudoj o 
tūkstančius darbininkų, tu
rėjo fabrikus, dvarus?

— Tur būt galvoja, kad 
jiems atėjo galas, — šypso
damasis atsako darbinin
kas.

. — Ir mato, — priduria 
(kitas, — kad tokios šventės 
Kaune niekad nebuvo.

Žydru dangumi plaukė 
nežymūs debesėliai. Gatvė
se bangavo, šimtatūkstanti
nė minia, nešė vėliavas, 
transparentus, didžiųjų va
dų portretus, bangavo mi
nia nuo Panemunės ligi Vi
lijampolės, nuo Žaliakalnio 
ligi Aleksoto.

Darbo žmonių butai pasi
liko tušti.

Lygiai 11 vai. pasigirsta 
skardus balsas: sveikinu su 
Gegužės Pirmosios švente 
kovotojus, vadus ir politi
nius darbuotojus! Nuaidi 
griausmingas valio. Iš Spa
lio Revoliucijos aikštės pra
sideda kariuomenės para
das.

Skambant o r k e s t rams 
tvirtu žingsniu eina kolona 
po kolonos, pukiai ginkluo-. 
tų ir discipilinuotų raudo
nųjų karių. Slenka baterija 
po baterijos. Visokio kali
bro patrankų.

— Žiūrėj, štai šitie ka
riai pasižymėję, su meda
liais, — pastebi lentpjūvės 
darbininkas'' savo draugui.

— Jie kariavo šu balta- 
suomiais, — tyliai atsako 
draugas.

Jaunuolių veidai dar su 
didesniu nuoširdumu žiūri į 
karius, žiūri su troškimu 
kuo greičiau patekti į Rau
donosios Armijos eiles. ■ 

“Metalo” fabr. stachano
vietis, jaunuolis drg. Jero-. 
nimas Klimašauskas,' žiūrė
damas į demonstruojančius 
karius, sako:

i if ' fru’

jau
sti džiaugsmu lau- 
kada mus pašauks 
socialistinės šalies 
Jei reikės, visi kaip 
parodysime, kaip

— Mes “Metalo” 
'nuoliai, 
kiame, 
saugoti 
sienas, 
vienas 
brangi yra mums laisvė, ku
rios ilgai neturėjome. Štai 
ir aš, lygiai su kitais jau
nuoliais, kapitalistų laikais 
vaikščiojom pusdykiai, o 
kur dirbom — buvom žiau
riai išnaudojami.

Iš gražios, meniškos tri
būnos, pastatytos pagal 
dail. Truikio eskyzą, matosi 
yis naujos ir naujos kolo
nos, vienos už kitas gražes
nes, puošnesnės. Minią 
žvilgsniu aprėpti sunku. Be
siartinančias prie tribūnos 
kolonas sveikina LTSR 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo pirmininkas ir TS
RS Aukščiausiosios Tary
bos Prezidiumo pirmininko 
pavad. drg. J. Paleckis, 
LTSR Liaudies Komisarų 
Tarybos pirm. drg. Gedvi
las, Įgal. drg. Pozdniako- 
vas, LKP (b) CK sekreto
riai: drg. Sniečkus, drg.*A- 
domas, drg. Preikšas, depu
tatai, svečiai, stachanovie- 
čiai, spartuoliai.

Kiekviena kolona vaiz
duoja savo profesijos gami-. 
nius, savo srities darbą, ko
vą dėl socializmo statybos, 
gyvais paveikslais vaizduo
ja pasiektus laimėjimus.
, Įspūdingai praeina tūks
tančiai fizkultūrininkų. Ke
turiomis voromis pražy
giuoja mokyklų fizkultūri- 
ninkai. Berniukai ir mer
gaitės prie tribūnos šoka 
tautinį šokį “Blezdingėlę.”

Pradefiliuoja gausūs spor
tininkų būriai, dviratinin
kų, motociklistų kolonos. 
Motociklistų vadovas drg. 
Urbanavičius vairuoja gu
lėdamas ant motociklio su 
kulkosvaidžiu. Ant kito mo
tociklio puiki piramidė. Di
delį įspūdį paliko sportinin
kai nešdami lozungus: ^‘Sta
linas mūsų jėga,” “f 
nu į naujus laimėjimus."

Lygiomis gretomis pra
žygiuoja slidininkai, su sau
lėje blizgančiomis slidėmis.

Artinasi metalistai. Štai 
stachanoviečiai—drg. Dzer- 
kelis, Narkevičius ir eilė )d- 
tų. “Neris,” “Metalas,” 
“Liviela” ir k. fabrikai. Mi
nia sveikina, šaukia stacha- 
noviečįus vardu. “Neries” 
fabriko stachanovietis drg. 
Mikšys, dirbęs tame fabri
ke nuo 1923 m., sako:

— Niekad taip nuošir
džiai nedirbome, kaip da
bar. Mūsų fabrikas jau ap
dovanotas raudona vėliava, 
o priešgegužinėse lenktynė
se pasiekėme naujų laimėji
mų. Balandžio mėn. planą 
išpildėpie 130%. Beveik vi
si .darbininkai spartuoliai. 
Darbininkas drg. Raila dar
bo našumą pakėlė 100%... 
Ir šiandien širdis plazda 
džiaugsmu! Pasižadame ir 
toliau dirbti ryžtingai, ko
voti už naujus laimėjimus, 
— pabrėžia drg. Mikšys..

Ilgai trunka ovacijos pra
einantiems aviomodelistams 
su modeliais. Tai busimieji 
lakūnai, Stalino sakalai, so
cialistinės šalies padangių 
saugotojai.

Iš tribūnos žygiuojan
tiems pionieriams nuoširdūs 
sveikinimai: Tegyvuoja Ta
rybų jaunimas — mūsų tė
vynės ateitis!

, Žiūrint į jaudinančias de
monstracijas prisimena pra
eities kovos' už laisvę, kurią 
dabar turime. Apie tai drg.

Ona Stimburienė, buv. po- 
litkalinė, 1935 m. demons
tracijos dalyvė, laisvų de
monstracijų s u j a u d i nta, 
•prisimena:

— Tų metų Gegužės Pir
mą atsisveikinau su vai
kais. Švietė saulė, tačiau 
mane nešildė, nes kiekvie
name kampe stovėjo šnipai. 
Kaip buvo susitarta, su ki
tais rinkomės prie miesto 
sodo. Staiga išgirdau ir pa
mačiau, kad policininkas 
muša žmogų. Surikau. Tuo
met policininkai griebė ma
ne. Ilgai tampė, mušė. 
Kraujas iš burnos pasipylė. 
Įmetė į teatro patalpas, kur 
jau buvo apie 30 draugų. 
Mes nenusiminėm, ryžtingai 
dainavome Internacionalą ... 
O kai atėjo teismo komedi
ja, mes buvome nuteisti nuo 
4 iki 8 metų kalėjimo. Da
bar matau: štai, žygiuoja 
Raudonoji Armija, didėja 
darbo žmonių kolonos. Pro
letariatas laimės visur! — 
susijaudinusi pabrėžia drg. 
Stimburienė.

Sunku aprašyti visą de
monstracijų d i d i n gumą, 
puošnumą, t

“Gumos” ir “Inkaro” fa
brikai gražiai pasirodė de
monstruodami pasiek tus 
laimėjimus, vaizdu odami 
siekimus už galingos pra
monės įkūrimą.
, Fabriką “Liūtas” lydėjo 
iš kailių padarytas paveiks
las, vaizduojąs maršalą Vo- 
rošilovą ant arklio, vaizduo- 
jąs nenugalimą Raudonąją 
Armiją.

Bė to, visi fabrikai, įstai
gos ir organizacijos praėjo 
pro tribūną nešdami trans- 
parentus, portretus.

x “Lituanikos” fabrikas de
monstruodamas- garny bos 
augimą praėjo su milžiniš
ku batu, kuriame galėtų 
tilpti daug žmonių.

Gražiai pasirodė artelės, 
demonstruodamos siekimus 
išplėsti vietos pramonę ir

Stalino prosp. ir Gedimino 
g. kampe, Stalino prosp. ir 
Raudonosios arm. g. san
kryžoje šaunąs į dangų vė
liavų maketas, prie Geležin
kelių stoties tunelio make- 

>tas ir dešimtys kitų make
tų vaizdavo darbo žmonių 
pasiryžimą, siekimus, vaiz
davo didelę meilę viso pa
saulio darbo žmonių vadui 
drg. Stalinui. Vakare įspū
dingai atrodė papuošti LK 
P (b) CK, Ryšių įstaigos, 
Kariškai Istorinio Muzie
jaus ir k. rūmai.

Gegužės 1, 2 h* 3 d. įvy
ko keliasdešimt didesnių 
Gegužės Pirmosios minėji
mų, kuriuose pasiųsti nuo
širdūs sveikinimai partijai, 
vyriausybei ir viso pasau
lio darbo žmonių vadui ♦ v 
draugui Stalinui. Miesto so
de, Šančiuose, Vilijampolė
je, Žaliakalnyje, Aleksote 
ir k. įvyko liaudies pasi
linksminimai, kur pasirodė 
fabrikų, įstaigų, raudonar
miečių ir k. meno saviveik
los rateliai, buvo rodomos 
filmos ir k. Be to, įvyko 
žymūs vakarai Kauno spor
tuojančio jaunimo, eilė tur
nyrų, įvairių rungtynių.

Darbo žmonės, demons
truodami savo džiaugsmą ir 
pasiryžimą, kiekviena pro-» 
ga prisiminė vargstančius 
ir kenčiančius brolius kapi
talistiniuose kraštuose. Tai 
užakcentuota šimtatūkstan
tinių darbo žmonių kolonų 
šūkiais:

— Klasės broliams, kapi
talo kaliniams, kovotojams 
už darbininkų klasės išlais
vinimą visame pasaulyje — 
broliškas sveikinimas! Su
stiprinkime ryšius su kapi
talistinių kraštų darbininkų 
klase! /

Hartford, Conn
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Su Stali- .pramoninę kooperaciją, pa-
didinti plačiai vartojamų 
prekių gamybą iš vietinės 
žaliavos.

Finansų Liaudies ir k. ko
misariatai vaizdavo pasiek
tus laimėjimus. .Komunali
nio ūkio darbuotojai pasiro
dė su elektros stoties make
tu, žemės ūkio darbuotojai 
vaizdavo ūkio kultūrą, dur
pių pramonės augimą ir k. 
Gražiai p a d e m onstruotos 
Kauno ir Petrašiūnų elek- 
.trainės. Tarybinių įstaigų 
šūkiai kvietė • kovoti už ta
rybinės drausmės sustipri
nimą, už tikslų įstatymų 
vykdymą.

Įspūdingai pasirodė švie
timo ir meno darbuotojai. 
Kauno Valst. Teatras, žy
giuojant visam personalui, 
su Įžymiuoju solistu Kipru 
Petrausku, vykusiai demon
stravo meną liaudžiai. Uni
versiteto kolona vaizdavo 
.Stalino konstituciją su tri
mis knygomis (teisė į dar
bą, teisė į mokslą ir teisė į 
poilsį).

Kauno konservatorija de
monstravo tarybinę muziką, 
nešdama didžiulę lyrą, ku
rios viduje buvo Lenino ir 
Stalino portretai.

Žengiant kolonoms skam- 
.bėjo revoliucinės dainos.
,Ant specialiai parengtų
sunkvežimių buvo suorgani
zuoti šokėjų rateliai, kurie . 
šoko ir linksminosi gatvė
se.

Vakare mieste buvo pa
vasariška, skaidri nuotaika.
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Paskutinis Žieminio Sezono 
Parengimas

Lietuvių Amerikos Choro 
Bendrovė rengia vakarienę ir 
šokius paminėjimui vienų me
tų sukakties savo gyvavimo.

Minėta bendrovė įsisteigė 
pereitą metą, kada reikėjo nu
pirkti esamą Laisvės Choro 
Svetainę ir tą visą keturių fa- 
milijų namą.

Kai tas namas buvo perka
mas ir bendrovė organizuoja
ma, tai keli iš mūsų draugų iš
stojo prieš. Jie sakė, kad visi 
galėsime sutilpti į kliubo na
mą, 
toks nusistatymas buvo nege
ras, ir jei būtume tų draugų 
paklausę, nebūtume nupirkę 
to narnos tai, aš manau, kad 
choras ir kitos mūsų progresy- 
vės organizacijos būtų negalė- u 
jusios taip gyvuoti, kaip kad 
šiandien jos gyvuoja.

Užlaikant tokį namą, žino
ma, kaip kada jį reikia ir pa- f 
gerinti, pataisyti. Raudomis vi-^A’ 
sos bilos, žinoma, užsimoka, 
bet ant pataisymo nedaug pa- •••<■ 
lieka. Taigi šis parengimas ir 
yra tam ruošiamas, kad sukel
ti kiek pinigų dėl to namo pa- *•” 
gerinimo.

Bankietas įvyks sekmadienį, "p 
gegužės 3 dieną, L.A.C. Bend- < 1 
rovės name, 155-157 Hunger- .& 
ford St., Hartforde.

Prasidės 2 vai. po pietų. Po ; 
skanaus pasivalgymo, bus šo
kiai prie geros orkestros. f 
Įžanga $1.25 asmeniui.

Taipgi, kurie dar neturite 
nusipirkę Šerą prie to namo, 
tai galėsite pasipirkti kai atei
site į bankietą. Šerai parsiduo- į 
da nuo penkių iki dvidešimts 
penkių dolerių. Ir visi turi ly
gų balsą.

$10 bus skiriama laimėji- 
•mui. Bus trys progos laimėj i- į 
mui: $5, $3 ir $2.

Visus kviečiame dalyvauti ir 
smagiai pasilinksminti. <

Walter Brazauskas,
Rengimo Kom. Narys.

4
I

Bet laikas parodė, kad* 
lufeistatymas buvo nege- Si

i

t

*

r
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Pavergtuose Hitlerio kraštuose yra griežtai uždrausta klausytis svetimų kraštų ra
dijo. Kartūnistas vaizduoja, kaip nacių galvažudžiai bando šniukštinėti “uždraus
tą vaisių.” i

Ir Mano Pasveikinimas!
(Feljetonas)

Kadangi tokios aukštos asa- 
bos, kaip p. Šimutis, d r. Gri
gaitis ir p. Vaidyla sveikino 
“Lietuvių Tautinę Tarybą” jos 
gimtadienyje, tai savaime aiš
ku, kad ir Paulius jaučia pri
valumą atlikti savo pareigą 
sustiprinimui naujai gimusios 
fašistinės išperos (“Lietuvių 
Tautinės Tarybos”), pasiun- 
čiant jai daug nuoširdesnį pa
sveikinimą, negu viršminėtų 
ponų, — visų karščiausi linkė
jimai tarybininkam : susilaukti 
tokio paties likimo, kokio visi 
padorūs žmonės linki vyriau
siam žmonijos budeliui Hitle
riui !

Pasak Grigaičio, atsiradi
mas L.T.T., tai labai svarbus į- 
vykis lietuvių tautai. Tai tik
ra tiesa. Ryžimasis parazitų 
apjungti tautą, — negalima 
laikyti nesvarbiu įvykiu. Išsi- 
perėjimas L.T.T. lietuvių tau
tai tiek reikalinga, ir tiek nau
dos atneš, kaip lango sietelyje 
skylė, per kurią kambarin pri
lenda spiečiai visokių zirzuo- 
lių.

Betgi mum, pabėgėliam, tas 
visiškai neapeina! Mūsų rei
kalas štai koks: Ne tam val
gome, kad gyventum, bet gy
vename tam, kad valgytum. 
Aprūpinimas pabėgėlių poniš
ku pragyvenimu pas mus sto
vi pirmoj vietoj. Nemanau, 
kad mūs tarpe rastųsi nors 
vienas žioplys, kuris nežino
tų, kad šis reikalas turi būt 
gerai užmaskuotas “tautos va- 
dayžfnu.” Galima tikėtis, kad 
ta/ybos paskelbta deklaracija 
visai gerai mūsų reikalui pa
tarnaus.. . Jei tik mūs tarpe 
neatsiras pleperių, kurie mū
sų paslaptis išplepėtų kam ne
reikia žinoti apie tai. Kiekvie
nas turi suprasti, kad dabar
tiniu laiku mulkinti visuome
nę, tai ne tas pats, ką buvo 
keli metai atgal. Pasakysiu 
tikrą tiesą, gerbiami ponai, 
kad pavadinimas pabėgėlių 
įstaigos “Taryba,” visiškai ne
atsako reikalui. Tas duos pro
gą bolševikam iš mūs tyčiotis. 
Stebėtis tik reikia, kad tiek 
razumo dalyvaujant suvažia
vime, negalėjot sugalvoti tin
kamesnio vardo! Mum, pabė
gėliam, žodis “taryba” tai ly
gi baisybė, kaip davatkai vel
nias. Juk tai bolševikų sugal
votas baubas ponam gązdinti. 
Ar jau jūs, ponai, pamiršote, 
kad Lietuvai tapus tarybine, 
mes skutom pas Hitlerį į Ber
lyną, kaip pakaustyti, nespė
jom nei su pažįstamais atsi
sveikinti? žmonėm gali pasi
rodyti, kad mes laikomės juos 
kaip9 nors apmauti, — nuo ta
rybų pabėgom, jas prakeikėm, 
o dabar patys tarybas tveria
me. Jeigu mūsų reikale nebū
tų taip verkiančiai reikalingos 
tos prakeiktos paslaptys, tai

geriausia tiktų pasivadinti: 
“Pabėgėliams Maitinti Drau
gija.” Po tokiu obalsiu geriau
siai sektųsi kolektuoti pinigus. 
Kas iš lietuvių neatsimena 
Dievo prisakymą: “Alkaną 
papenėk, \jnuogą pridenk”? 
Tai būtų tiesiai pataikyta tau
tiečiam į širdį, o mums — į 
pilvą, gerbiami ponai. Mato
te, siekiantis ko nors, o ypač 
pinigų, anaiptol neužtenka 
vien gerų norų, — tam būti
niausia sąlyga sumanumas, ir 
dar sykį sumanumas. Matau 
būtiną reikalą pastebėti, kad 
jūs, ponai, labai skūpijotės 
vietų savo “taryboje” dides
niam skaitliui pabėgėlių. Vi
sai neįmanoma, kaip “taryba” 
galės atlikti tokią daugybę 
darbų, būdama tokiam mažam 
skaitliuje? Tik dvidešimts asa- 
bų tokiem milžiniškiem dar
bam! Jūs tik apskaitliuokit, 
gerbiami ponai, kiek bus rei
kalinga visokių komisijų . . . 
Aukų rinkimui komisijos turi 
rastis visur, kur tik bus nu
matoma, kad bus galima iš
kaulinti kiek pinigų. Surinktų 
aukų saugojimui, kad rinkikai 
vieni nuo kitų nekniauktų ir 
pinigai saugiai pasiektų cent- 
ralinę įstaųrąh komisija neat
būtina. Prohltlerinės propa
gandos . skleidimui komisija. 
Tos propagandos užmaskavi
mui, kad skleidėjai nesusidur
tų su nesmagumais, komisija. 
Susisiekimui su hitlerininkais 
užrubežiuose komisija. Fabri- 
kavimui melų ir šmeižtų komi
sija. Melų ir šmeižtų tinka
mam paskleidimui visuomenė
je komisija. Nugi, landžioji
mui po svetimas priemenes, 
jeigu atsiras tam pakankamai 
drąsos, irgi bus reikalingos 
komisijos.

Dar viena, ir labai svarbi, 
reikalinga komisija — tai or
ganizavimui pabėgimo lietuviš
kų hitlerininkų iš Lietuvos, 
kada hitlerinis smakas bus ga
lutinai pribaigtas.

Imant atydon žinomą faktą, 
kad mūs vienminčiai, veikda
mi išvien su hitlerininkais Lie
tuvoje, tiek daug mum pasi
tarnavo aprūpindami mus ne
pavaduojamai reikalinga me
džiaga skleidimui melu ir 
šmeižtų, o ištikus juos nelai
mei, leisti, kad Lietuvos žmo
nės su jais atsiteistų pagal nu
rodymą švento rašto — “akis 
už akį” -r— toks iš mūsų pusės 
pasielgimas būtų ir nekatali
kiškas, ir neprieteliškas! Rei
kia žinoti, kad dabartiniam 
Lietuvos žmonių mėsinėtojam, 
kurie grįžo Lietuvon vokiečių 
parašiutais, nebus toks laimin
gas pabėgimas, kaip, sakysim, 
buvo kun. Prunskiui sėsti į 
puikų vokiečių orlaivį ir neš
dintis Portugalijon. Jiems 
vargšam nebus nei kaip, nei 

kur bėgti. Todėl jų gelbėjimui 
komisija turi būti parinkta iš 
labiausiai pasižymėjusių žuli- 
kų.

Nėra abejonės, kad ateitis 
iškels vis naujus darbus ir 
sunkesnius rūpesčius, ponai ta- 
rybininkai, kurių atlikimui jū
sų Paulius pagelbės jums pa
gal išgalę.

Paulius.

East St louis, 111.
Apsilankius Tildene

Balandžio 19 d. susitarėm 
su J. Mikalauskais ir L. Bu
kauskais nuvažiuoti į Tilden’ą, 
kur randasi mūsų artimų bei 
draugų. .

Nors oras buvo vėsus, bet 
tyras ir gražus.

Nuvažiavę tonai, laiką pra
leidome - labai linksmai: pasi
svečiavome, pasikalbėjome ir 
buvome pavaišinti skaniais 
pietais.

Iš draugų pasakojimų suži
nojome, kad Tildene anglies 
kasyklos būna nuo seniai už
darytos ir nežinia ar jos kuo
met atsidarys. Gi kitokių dar
bų čionai nėra. Daugelis lietu
vių čionai turi savo namelius 
ir kiek žemės, tai.šiaip taip ir 
verčiasi.

Draugė M. Adams ir jos sū
nus Vitkūnas priklauso prie 
LDS 92 kuopos (E. St. Louis). 
Drg. Adams, matyt, yra susi
rūpinusi dėl karo: ji turi vie
ną sūnų kariuomenėje — Jo
ną Vitkūną.

Kalbant apie spaudą,, pasi
klausiau ar skaito “Vilnį.” At
sakė, kad “Vilnį” gauna nuo 
savo kaimyno, draugo Stumb
ro. Pakalbinau, kad užsirašytų 
“Vilnį,” bet gavau atsakymą, 
kad jie norėtų užsirašyti 
“Laisvę,” tai tuomet galėtų 
pasiskaityti du dienraščius, 
pasidalindami su kaimynu. 
Taigi, užrašyta “Laisvė” vie
nam metui.

Laukoviškis.

Lawrence, Mass.
Žinių Žinelės

Lawrence’o vilnonių audinių 
fabrikas gavo iš valdžios užsa
kymą padaryt 74,000,000 arši
nų audeklo. Tas darbas bus iš
dalintas proporcionaliai vi
soms dirbtuvėms, kad darbas 
būt greičiau išpildytas, nes ka
reiviams reikalingi drabužiai.

Vietos policija jieško vagi
lių, kurie išplėšė Ellias Forrah 
krautuvę ir paėmė iš ten $550. 
Krautuvė randasi ant 57 
White St. Plėšimas įvykęs 
9 :30 vai. vakare.

Lenkų Związek’o vietinis 
skyrius savo susirinkimus lai
ko kas antrą savaitę ir žėdną 
susirinkimą nuperka už $100

LIETUVIU KOMITETO MEDIKALĖS PAGELBOS SOV. SĄ
JUNGAI KNYGŲ PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS RAPORTAS

Knygos, rasytės, blankos ir bilos peržiūrėtos nuo rugsėjo 2,
19 11 m. ik: balandžio I, 1942 m. Rastos tvarkoj.

Įplaukė ........................................  .$'12,642.41
Priduota Russian War Relief, N. Y............. 11,993.50
Komiteto išlaidos .......................•.................. 172.28

Viso išlaidų ...................  $12,165.78
Įplaukos ..................................$12,642.41
Išlaidos ....................................$12,165.78

Iždo .................................$ 474.63
Knygų Peržiūrėjimo Komisija:

J. Gužas,
Frances Pakalniškiene.

Apsigynimo Bonų, šis skyrius 
jau turi bonų nusipirkęs už 
$1,100.

90,000 knygučių jau atvež
ta į Oliver School sandėlį ir 
laikomos po raktu. Greitu lai
ku bus suregistruoti cukraus 
vartotojai ir jiems bus įteikia
mos tos knygutės, kuriose bus 
nurodyta, kiek ir kuris gali 
gauti cukraus krautuvėse. Ma
noma, kad vartotojų susiregis- 

jtruos nemažiau kaip 80,000.

I Miesto valdžios patvarky
mu, balandžio 27 d. visos pu lė
liškos mokyklos pertraukė mo
kinimas!, nes jų patalpos buvo 
užimtos suregistravimui vyrų.

L. K. Biuras.

Lowell, Mass.
Liet. Didž. Kun. Vytauto Kliu- 
bo Gaspadorių Rado Negyvą

Balandžio 22 d., ryte, buvo 
rastas negyvu Z. Dzedulionis, 
L.D.K. Vytauto Kliubo gaspa- 
dorius. Apie šį įvykį tenka gir
dėti visokių kalbų, bet, kaip 
tikrai ten buvo, tai sunku pa
sakyti. To įvykio istorija pa
sakojama sekamai: Z. Dzedu
lionis, kaip kliubo gaspado- 
rius, balandžio 21 d. vėlai va

WATERBURY, CONN.

OPERETĖ ‘APSIGAVO
SUVAIDINS LAISVĖS CHORAS Iš HARTFORD, CONN.

Šeštadienį, Gegužės 2 May

Laisvės Choras iš Hartford, Conn.

VENTA HALL 103 GREEN ST. WATERBURY, CONN. 
I

Pradžia 7:30 Valandą Vakaro Įžanga 50 Centų. Vien tik šokiams 25 Centai

Gerbiamieji Waterburio ir apylinkės lietuviai! Kviečiame dalyvauti šiame parengime ir pa
matyti labai gražią-komišką operetę “Apsigavo,” kurioje perstatoma, kaip tėvai dukterims renka ka
valierius, nusigyvenusių bajorų tarpe.

Rengia Vilijos Choras ir LLD 28 Kuopa

kare buvęs “gerokai links
mas.” Prieš pat kliuPo užda
rymą, atėję į kliubą jo drau
gai svetimtaučiai ir ten išmetę 
“dar po kelis,” tuomet Dze
dulionis uždaręs kliubą ir nu
ėjęs skersai gatvę, kur tie jo 
draugai gyvena. Sakoma, kad 
ten jie buvo 5 vyrai ir apie 
tiek pat moterų. Tenaį, sako
ma, dar daugiau įsigėrę. Sa
koma, kad Dzedulionis iš ten 
išėjęs 2-rą vai. ryte. Gi 6 vai. 
ryte vienas to namo gyvento
jas ėjęs į skiepą ir radęs ten 
Z. D. gulintį negyvą. Buvo pa
šaukta policija. Policijos nuo
mone, Z. D. galėjęs pats ten 
įpulti ir užsimušti, nes ten bu
vo dvejos durys — vienos į 

liauką, o kitos į skiepą. Tai 
Z. D. esą galėjęs per klaidą 
“nužengti” į skiepą. Jis tu
rėjo žaizdą galvoje ir nulauž
tą sprandą. Kišenėje pinigų 
pas jį policija rado tik 10c. 
Pirmutinis žmogus, kuris Z. 
D. negyvą užėjo, sako, kad 
skiepo duris jis rado uždary
tas. Iš to policija daro teori
ją, kad jį kas nors galėjo ir 
pastūmėti. Sakoma, kad Z. D. 
mėgdavo nešiotis su savim di
delę sumą pinigų ir tuomi di
džiuotis. Policija apžiūrėjo jo 
gyvenamąjį kambarį, bet ten 
nerado nė viena centą.

Z. Dzedulionis - buvo 49 me

tų amžiaus. Atvyko į šią šalį 
1913 m. iš Lietuvos, Vilniaus 
rėdybos, Paparčių kaimo.

Buvo nevedęs. Savo pažiū
romis jis buvo tautininkas. 
Priklausė prie SLA ir aukščiau 
minėto kliubo, kuriam jis ne
mažai yra pasidarbavęs. Per 
daugelį metų jis čionai norėjo 
sutverti sandariečių kuopą ir 
tam dėjo nemažai pastangų, 
bet tas jam nepasisekė. Mėg
davo daug kalbėti apie tautą 
ir girtis, kad tik ačiū jam,-vy- 

' tautinis kliubas galįs išsilaiky
ti. Mėgdavo gerokai pagerti. 
Jis neapkentė pažangiu žmo
ni’1 ir jn. veiklos. Jo pastango
mis į kliubą buvo sutraukti 
visi pro-naciški laikraščiai, 
progresyvai savo parengimams 
negaudavo salės.

Lo’vireFs

Minersville, Pa.
Pastebėta Klaida

Balandžio 20 d. “Laisvės” 
laidojo, kur tilpo mano apra
šymas apie velionį S. Pečiulį, 
yra dvi klaidos. Būtent: Kur 
sakoma “'nuo Ramanauskie
nės,” tai turėjo būt: nuo Ka
marauskienės.

Vietoje, kur sakoma: “d. 
Pečiulienė dirba,” turėjo būt 
dirbo. Nes jos vyrui susirgus, 
ji turėjo krautuvėje dirbti, — 
dirbtuvę pamest.

J. Ramanauskas.

Quincy, Mass.
Buržuazinėj Krautuvėj Bolše

vikiška Raudona Vėliava

Balandžio 22 d. turėjau rei
kalo užeiti į Sears, Roebuck & 
Co. didžiulę krautuvę, kuri 
stovi šalia kitų stambių krau
tuvių Hancock gatvėj. Pirmojo 
aukšto patalpose tarpe pustu
zinio Suvienytų Tautų, ka
riaujančių prieš Ašį, geroko 

dydžio vėliavos išdėtos ant 
skirtingų stulpų ir patogioje 
vietoje. Sovietų raudonoji’ vė
liava su kūju ir pjautuvu irgi 
puošia krautuvę. Staiga puolė 
man mintis: kiek tai neapy
kantos ir pasibaisėjimo visai 
netolimoje praeityje buvo, 
kaip neapkenčiama toji vėlia
va buvo buržuazijai, bet bai- 
• r’’ karas jau pakeitė daly
ką iki neapsakomo skirtumo: 
Amerikos buržuazija gerbia 
bolševikiškumą!

Kaip kurie radijų komenta
toriai nukalba, būk Anglija 
atidarys antrą frontą prieš 
Vokietiją pirmą dieną gegu
žes, t. y., pagerbimui darbi- 
nink-’ šventės ir dėl Rusijos 
p a 1 e n g v i nti karo naštą. 
Klausimas, kada lietuviški 
pronaciai atsipeikės iš prio*- 
bolševi’Tiškos neapykantos?

D. J.

San Francisco. Calif
Skaitlingas Tarptautinis 

Mitingas
Bal. 17 d., Scottish Audito- 

riume buvo didelis mitingas, 
kurį suruošė American - Rus
sian Institutas, žmonių buvo 
virš 3,000. Keli šimtai turėjo 
grįžti nuo svetainės durų, nes 
nebuvo vietos. Kalbėtojais bu
vo Dr. Chauncey Leake ir 
prof. Fred. Thompson. Atsto
vai buvo nuo įvairių tautybių, 
kaip tai: graikų, lenkų, čecho- 
slavų, jugoslavų, belgų, “Lais- 
vosios” Francijos, Anglijos, 
Chinijos ir Sovietų Sąjungos.

Kalbėjo ir Anna L. Strong. 
Ji kalbėjo apie Sovietų Sąjun
gą. Jai buvo duoti iš publikos 
klausimai, į kuriuos kalbėtoja 
sugabiai ir teisingai atsakinė
jo. J. Kazlauskas.

London. — Pranešama, 
kad Sovietai atėmė iš vo
kiečių 15 fortų Orlo-Kurs- 
ko srityje.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 ---------2

(Tąsa)
“Raudonoji Armija yra laisva nuo 

bet kokių tautines neapykantos jausmų. 
Raudonoji Armija naikina vokiečius ne 
todėl, kad jie yra vokiečiai, bet todėl, 
kad jie nori pavergti mūsų šalį. Kaip ir 
bet kuri kita armija, jinai turi teisę nai
kinti savo šalies vergėjus, nežiūrint, ko
kios tautos jie būtų... Raudonoji Armi
ja ima nelaisvėn, kuomet jie pasiduoda. 
Atminkite žodį didžiojo rašytojo Maksi
mo Gorkio: ‘Kada priešas atsisako pasi
duoti, jis tampa sunaikintas’.”

Po šių ištraukų iš taip atsakomingų 
žmonių atsiliepimų apie Raudonąją Ar-» 
miją ir Sovietų Sąjungos liaudies kovas, 
mes eisime prie pačių dalykų aprašymo. 
Mes manome, kad mūsų skaitytojas su
pras, kaip mažai reiškia tokių hitleriškų 
uodų, kaip “Keleivis,” “Naujienos,” 
“Darbininkas,” “Draugas” ir kitų birzgi- 
mas prieš Raudonąją Armiją, prieš So
vietų Sąjungą, kada tokie žymūs Ameri
kos ir viso pasaulio žmonės taip iškilmin
gai įvertina Sovietų Sąjungos liaudies ir 
jos apsigynimo jėgų kovą prieš barbariš
ką hitlerizmą, už visos žmonijos laisvę, o 
tame skaičiuje ir Lietuvos liaudies lais
vę. * ❖ *
HITLERIS PAVERGTA PASAULĮ VE

DA PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNBĄ
Vokietijos ir Italijos fašistų užpuoli

mas ant Sovietų Sąjungos buvo paremtas 
ne vien jų ir jų talkininkų — Finliandi- 
jos, Rumunijos ir Vengrijos jėgomis ir 
industrija. Iki to laiko Vokietijos fa
šistai pavergė: Franciją, čechoslovakiją, 
Belgiją, Daniją, Holandiją, Norvegiją, 
Luxemburga, Lenkiją, Graikiją, Jugosla
viją, Bulgariją ir Albaniją. Vokietijos, 
Italijos, Vengrijos, Rumunijos, Finlian- 
dijos ir pavergtų kraštų plotai bus apie 
1,300,000 ketvirtainiškų mylių ir turės 
apie 300,000,000 (3 šimtus milijonų) gy
ventojų.

Gyventojų srityj, tai bus pusantro 
karto tiek, kiek yra Sovietų Sąjungoj. 
Aišku, kad Hitleris ir jo razbaininkai ne
gali imti į armiją tų šalių žmones ir va
ryti su ginklu kautis prieš Sovietų Są
jungą, bet jis priverčia juos dirbti indus
trijoj, karo gamyboj ir ant lauko. O ar
mija tik tada galinga, kada ją viskuom 
aprūpina užfrontėj, kada jai dirba fabri
kai ir dirbtuvės. Hitleris ir jo razbai
ninkai pakinkė visą galingąją Europos 
industriją jo armijos aprūpinimui. Jam 
dirba Ispanijos, Portugalijos, Šveicarijos 
ir Švedijos fabrikai ir žmonės, kurie ne
siskaito jo pavergti. Jam organizuoja 
liuosnorių fašistų “mėlynas,” “rudas” ir 
kitokias divizijas jo pavergtoj Ffanci- 
joj, Norvegijoj, Holandijoj, Danijoj, Is
panijoj ir kitur, žodžiu, Hitleris paver
gė visą Europą, jos žmones, industriją 
ir veda karan prieš darbo žmonių šalį— 
Sovietų Sąjungą.

Ir tai dar ne viskas. Persijoj (Irane). 
veikė Hitlerio ir Mussolinio šnipai ir So
vietų Sąjunga išvien su Anglija turėjo 
ten pasiųsti armiją, kad iŠ tos pusės ap
sisaugojus, o juk tai buvo Sovietų Są
jungos jėgų paskaldymas.

Turkiją su jos svyruojančia valdžia 
pastatė tokion padėtin, kad ji grūmojo 
perleisti Italijos karo laivus per Darda
nčius ir sudarė Užkaukazijai ir Baku 
žibalo šaltiniams pavojų. Ir čia Sovietai 
turėjo laikyti galingą armiją.

Japonija visada laikė paruošus armiją 
prie Sibiro, štai, kokias jėgas Hitleris ir 
jo razbaininkai apjungė prieš Sovietų sa
li-

NACIAI UŽPUOLĖ SOVIETUS, 
KAIP DRASKŪNAI

Užpuolus naciams Sovietų Sąjungą, V. 
M. Molotovas, Sovietų užsienių reikalų 
komisaras, birž. 22 d. sekamai atsišaukė 
į Sovietijos žmones:I
“Sovietų Sąjungos piliečiai! •

“Sovietų vyriausybė ir jos galva, drau
gas Stalinas įgaliojo mane padaryti šito
kį pareiškimą:

“Šiandien 4 valandą iš ryto, vokiečių 
kariuomenė užpuolė mūsų šalį, be jokių 
reikalavimų išstatymo Sovietų vyriausy
bei ir be jokio karo paskelbimo; užpuolė 
mūsų rubežius daugelyje vietų ir iš or
laivių bombardavo-mūsų miestus

mirą, Kijevą, Sevastopolį, Kauną ir kai 
kuriuos kitus, užmušdami ir sužeisdami 
daugiau, kaip 200 žmonių.

“Priešų orlaiviai darė užpuolimus ir jų 
artilerija šaudė taip pat iš Rumunijos ir 
Suomijos žemių.

“Šis negirdėtas užpuolimas mūsų ša
lies yra tokia niekšiška vyliūgystė, ko
kias dar nebuvo civilizuotų tautų istori
joj. Jie užpuolė mūsų šalį, nežiūrint to 
fakto, kad buvo pasirašyta nepuolimo 
sutartis tarp Sovietų Socialistinių Ries- 
publikų Sąjungos ir Vokietijos ir nežiū
rint to, kad Sovietų vyriausybė ištiki
miausiai vykdė visas sutarties sąlygas. 
Mūsų šalis užpulta, nežiūrint to fakto, 
jog per visą laiką nuo tos sutarties pa
sirašymo Vokietijos valdžia negalėjo su
rast jokio pagrindo nei vienam skundui 
prieš Sovietų Sąjungą, kas liečia tos su
tarties pildymą.

“Visa atsakomybė už šį draskūnišką 
užpuolimą Sovietų Sąjungos visiškai ir 
pilnai krinta ant fašistinių Vokietijos 
valdovų.

“5:30 vai. iš ryto, tai yra po to, kai 
užpuolimas jau buvo padarytas, Schulen
burg, Vokietijos ambasadorius Maskvoj 
įteikė savo valdžios vardu pareiškimą 
man, kaipo užsienių reikalų komisarui, 
pranešdamas, jog Vokietijos valdžia nu
sprendė pradėt’ karą prieš Sovietų Są
jungą, sako, dėl to, kad sutelkti Raudo
nosios Armijos daliniai arti rytinio Vo
kietijos rubežiaus.

“Atsakydamas į tai aš pareiškiau var
du Sovietų vyriausybės, jog Vokietijos 
valdžia iki pat paskutinio momento neiš
statė Sovietų vyriausybei jokių reikala
vimų, kad Vokietija užpuolė Sovietų Są
jungą, nepaisant taikaus Sovietų nusi
statymo, ir jog todėl fašistinė Vokietija 
yra užpuolike.

“Pagal Sovietų vyriausybės patvarky
mą, aš taip pat turiu pareikšti, kad nei 
mūsų kariuomenė, nei oro jėgos jokia
me punkte nebuvo sulaužę rubežių ir 
kad pareiškimas paskelbtas šį rytą per 
Rumunijos radio, būk Sovietų orlaiviai 
apšaudę Rumunijos orlaivių stovyklas, 
tai yra plikas melas ir provokacija. Ly
giai yra melas ir provokacija visas Hit
lerio padarytas pareiškimas, kuris pavė
luotai mėgina prikepti kaltinimų, būk 
Sovietų Sąjunga nesilaikius savo sutar
ties su Vokietija.

“Dabar gi, kada Sovietų Sąjunga jau 
užpulta, tai Sovietų vyriausybė įsakė 
mūsų kariuomenei atmušt plėšikišką už
puolimą ir išvyt Vokietijos kariuomenę 
iš mūsų šalies žemės.

“Šį karą mums užkaria ne Vokietijos 
liaudis, ne Vokietijos darbininkai, ne jos 
valstiečiai ir intelektualai, kurių kan
čias mes gerai suprantame; šį karą 
mums užkaria šaika kraugerių fašisti
nių Vokietijos valdovų, kurie pavergė 
francūzus, cechus, lenkus, serbus, norve-^ 
gus, belgus, danus, holandus, graikus ir 
kitų tautų žmones.

“Sovietų Sujungęs vyriausybė išreiš- 
kįa nepajudinamą pasitikėjimą, kad nar
si mūsų armija ir laivynas ir drąsieji sa
kalai mūsų sovietinio oro laivyno gar
bingai atliks savo pareigą Tėvynei ir 
Sovietų žmonėms, ir kirs kriušinantį 
smūgį užpuolikui.

“Tai jau ne pirmas kartas, kad mūsų 
žmonės turi susidurt su užpuolimu iš na- 
chališko priešo pusės. Kai Napoleonas 
buvo įsibriovęs į Rusiją, mūsų žmonių 
atsakymas buvo karas už Tėvynę, ir Na
poleonas buvo sumuštas ir susilaukė pra
gaišties. Taip bus ir su Hitleriu, kuris 
su pasipūtusiu nachališkumu paskelbė 
naują kryžiaus karą prieš mūsų šalį. 
Raudonoji Armija ir visa liaudis vėl ves 
pergalingą karą už Tėvynę, už mūsų ša
lį, už garbę, už laisvę.

(Daugiau bus)

LAISVI

Artistas vaizduoja, kaip Čechoslovakijos darbininkai “pafiksina” tankus, kuriuos 
Hitleris įsako jiems gaminti.

DETROITO ŽINIOS
navo eilę dainų labai harmo
ningai ir žavėjančiai. Taipgi

Detroito Kalendorius

Gegužės 3 d., 10 vai. ryte 
įvyks LDS 86 kp. susirinkimas 
po num. 1035 Caniff St.

Gegužės 3 d., 1:30 vai. po 
pieįų, įvyks LDS 21 kp. susi
rinkimas, 4097 Porter St. Bus 
rinkimas delegatų į LDS sei
mą.

Gegužės 3 d., 2 vai. po pie
tų, įvyks tarptautinis geguži
nės paminėjimas, 8210 12 St., 
Peoples Teatre. Bus muzikalė 
programa ir kalbės Wm. iZ. 
Fosteris.

Gegužės 3 d., 7 vai., vakare, 
9219 Russell St., kalbės L. 
Prūseika apie mūsų organiza
cijas ir pasaulinius įvykius. 
Visus kviečiame dalyvauti.

Gegužės 5 d., 7 :30 vai. va
kare, 4097 Porter St., kalbės 
drg. L. Prūseika apie labai 
svarbius pasaulinius įvykius 
ir mūsų organizacijas. Kvie
čiame antradienio vakare.

Svarbu Žinoti
Trečiadienį, balandžio 29 d., 

įvyko atidarymas westsidieciu 
darbininkų centro, sueigos 
vieta. Vieta bus užvardinta 
“R.W.R. Victory Center,” ar
ba “Russian War Relief Cent
er,” kuris randasi 10330 Dex
ter Blvd., arti Boston Blvd. 
Atidarymas buvo labai įvairus, 
su prakalbomis ir programa.

Apie Aido Chorą
Kariuomenėn pradėjus im

ti mūsų jaunus vyrus, Aido 
Chore pasirodė silpnumas, 
stoka vyrų; ir choras pradėjo 
silpnėti. Tad mūsų geros va
lios draugai susirinkę svarstė, 
kas ‘reikia daryti. Kiek vė
liaus, buvo atsišaukimas į su- 
augesnius žmones, kad jie sto
tų' į chorą, ir padidintų jėgas. 
Ant atsišaukimo, atėjo į pa- 
gelbą aidiečiam jau nemažas 
skaičius draugų ir draugių ir, 
kaip matosi, Aido Choras jau 
gana tvirtai stovi; dainos 
skamba tvirtai ir skaičius na
rių labai gražus. Kuriems lai
kas leidžia, yra brangus daly
kas dalyvauti dailės veikime.

Apie Pažangietes
Mes žinome, kad L. M. Pa

žangos Kliubo narės -nuo pat 
susitvėrimo dikčiai veikia, ir 
kas sykis vis daugiau darbuo
jasi. Kada pradėjo organizuo
ti moterų chorą, tai tūli vyrai 
bandė pašiepti, bet tų draugų 
labai suklysta. Pavyzdžiui, pa
žiūrėkite į Eastsidės Moterų 
Kliubą; joms nerūpi progre
sas, nieko * neveikia, o mūsų 
pažangietes veikia, tad mes 
turime joms padėti.

Alvinas,

aidiečių vyrų choras puikiai 
dainavo. Abu chorai sumokyti 
drg. W. Gugo.

Merginų choras (ansamb
lis) švelniai ir energingai dai
navo po vadovyste Stellos 
Zmitrevičienės. Puikiai daina
vo ir sudarė gražų vaizdą 
Liet. Moterų Pažangos Cho
ras: jų uniforma parėdų ir ge
rai sumokintos dainos per Mrs. 
Aushler, publikai ' labai pati
ko.

Draugas Stogis su savo 
akompaniste Miss Johnson iš 
Chicagos, buvo labai mums 
malonus dalykas. Bet nežinia 
kodėl jis skūpėjosi dainų, gal 
mes, detroitiečiai, ’ nemokėjo
me jį prašyti, kad daugiaus 
dainuotų. Dainavo per du sy
kius.

Jaunuolė L. Ginaitytė skam
bino pianą. Ji yra gera muzi
kos mylėtoja, sugabiai moka 
skambinti.

Šokių mokytoja su savo gru
pe mokinių davė eilę skirtingų 
šokių, įvairių tautų vaizdus. 
Mūsų publiką gardžiai prijuo\ 
kino, ir suinteresavo, kad jau
nos mergaitės moka taip drą
siai ir gražiai šokti.

Aido Choro Parengimas
Balandžio 19. dieną įvyko 

Aido Choro dailus koncertas 
Koncertas susidėjo iš dai
nų, muzikos ir šokių. Aido 
Choras per du sykius . sudai-

zavosi 3,418 asmenų. Pilieti
nes popieras gavo 2,945 len
kai; 366 rusai; 295 čekai, 256 
švedai; 196 kanadiečiai ir 145 
airiai. Kitų tautų po mažesnį 
skaičių, kurių tarpe yra dik- 
tai ir lietuvių.

Daug vokiečių prašo pilieti
nių popierų, bet jiem šiuo lai
ku sunku naturalizuotis.

Chicagoj Pradės Kontroliuoti 
Rendas

Iš Washingtono žiniomis, 
už 10 dienų Chicagoj pradės 
veikti rendų kontroliavimo 
nuostatai. Kainų Administra
cija žymi, kad namų savinin
kai negalės pagal savo norą 
rendas kelti ir elgtis su ren- 
dauninkais kaip jiems patin
ka.

Turės prisilaikyti Kainų Ad
ministracijos nuostatų.

Dar tikrų žinių nėra, bet 
spėjama, kad rendų reikalus 
prižiūrės J. C. Weigel.

Sako, Dillingienė Turėjo Ryšių 
su Fašistais

Vakaro pirmininkė drg. 
Birštonaitė gerai ir aiškiai vis
ką perstatė, ir turėjo gerą 
tvarką.

Parengimas visapusiškai pa
vyko. Programa buvo puiki, 
žmonių buvo nepaprastai daug 
ne tik vietinių, bet ir iš Grand 
Rapids, ir kitų apylinkės ko
lonijų.

Girdėjau, kad II i 11 e r i o 
agentėliai norėjo pakenkti ai- 
diečių parengimui, ir atsiuntė 
policiją, kad suardytų linksmą 
vakarą. Bet jiems nepavyko 
tas padaryti. Kaip žemai tie 
žmonės nupuolę, kad net prie 
aidiečių priekabių j ieško.

Šių Metų Gegužinė
Detroite šiemet bus paminė

ta gegužės šventė, gegužės 3 
d.H 2 vai. po pietų, Peoples 
Teatre, 8210 12th St., tarpe 
Steward ir Virginia Park. Bus 
labai puiki muzikalė progra
ma. Kalbės Wm. Z. Fosteris 
iš New Yorko. Visi privalome 
dalyvauti tame parengime.

Lietuvių Moterų Pažangos 
Kliubas minės Motinų Dieną 
Draugijų Svetainėje, 4097 
Porter, St., gegužės 10 d., va
kare. Turės gerą muzikalė 
programą ir šokius. Visus 
'kviečia dalyvauti gegužės 10 
dieną.

M. Alviniene. i

Mrs. E. Dilling, kuri parei
kalavo nuo vyro divorso ir ku
ri pernai parašė knygą “Rau
donųjų Tinklas,” susilaukė 
daugiau nesmagumo, negu ji 
tikėjosi.

Mr. Dilling advokatas sako, 
kad ta ponia turėjus ryšių su 
fašistais. Jis teigia, kad pri
statys nuo žinomų nacių agen
tų laiškų, kurie rodo tos po
nios susirašinėjimus.

Sako jau iškelta teisme 
aikštėn, kad Mrs. Dilling tu
rėjus reikalų su Laura Ingalls, 
kuri už naciam tarnavimą jau 
sčdi kalėjime.

Kaip viskas plėtosis, tai pa
matysime vėliau, bet iš tiesų 
ponia Dillingienė susitiko dau
giau nemalonumų, negu ji ti
kėjosi bylą užvesdama.

Prašo Chicagos 135,000 
Pančių Kraujo

Pirmiau buvo uždėta Chica- 
gai duoti 100,000 pančių — 
puskvorčių — kraujo plaz
mos. Dabar, sako, ta kvota 
permaža. Pareikalavimas yra 
kur kas didesnis, negu buvo 
numatyta anksčiau, ir todėl 
iš šio miesto Raudonasis Kry
žius prašo daugiau kraujo 
plazmos.

Bėgyje 11 savaičių daugiau 
12,500 chicagiečių davė po pu
sę kvortos kraujo.

Kraujo aukavimo centras: 
624 So. Michigan Ave. Kurie 
jaučiatės galį duoti kraujo, 
tai apsilankykite į tą vietą ir 
pasiūlykite auką. Kraujas rei
kalinga gelbėjimui sužeistų.

Chicagos Žinios
Palaidojo Jack Johnstone
Antradienį, balandžio 21, 

garbingo veikėjo kūnas buvo 
pašarvotas mažoj salėj. Visą 
laiką stovėjo garbės sargyba. 
Nuo 6 vai. vakaro grabą per
vežė į Didžiąją Ashland Audi-
torium salę.

Salėj buvo sudarytas liūd
nas ir garbingas vaizdas. Kars
tą supo desėtkai gėlių vaini
kų nuo darbo unijų, nuo fra- 
ternalių organizacijų, nuo Ko
munistų Partijos organizacijos 
skyrių ir nuo asmeniškų Jack 
Johnstone draugų.

Didelis jo atvaizdas buvo 
iškeltas estradoje. Viršuje ant 
juodos drobulės išrašyta bal
tom raidėm:

“Atsisveikiname tave, drau
ge Johnstone; tavo idėjos dar
bą tęsime toliau.”

Estradoj sėdėjo apie 50 or
ganizacijų atstovų. Jų tarpe 
darbo unijų atstovai ir atsto
vai Komunistų Partijos. Char
les Krumbein, nuo Centro Ko
miteto, Morris Childs nuo Illi
nois Komunistų organizacijos.

Šermenų iškilmėm pirminin
kavo Hammersmarck. Įveda
mąją kalbą pasakė Morris 
Childs. Paskui kalbėjo atsto
vai nuo odos darbininkų uni
jos, gelžkeliečių brolijos, nuo 
negrų , organizacijij ir nuo 
Packihghousių darbininkų uni
jas.- : '
x Charles -Krumbein, Komunis-

tų Partijos Centro Komiteto 
narys, kuris atlydėjo velionio 
palaikus iš New Yorko, pasa
kė principalę prakalbą. Ji bu
vo apimanti velionio nuovei- 
kius. Ta pačia proga jis pa
skaitė parašytą prakalbą Wil
liam Z. Fosterio, asmeniško 
Johnstone draugo ir Komunis
tų Partijos prezidento.

Prakalba • labai vaizdžiai 
apėmė visą veikimą šio dar
buotojo, kuris ilsėjosi grabe.

Desėtkai buvo prisiųsta už
uojautos telegramų dėl Mrs. 
Johnstone. Juos paskaitė. Tai 
telegramai nuo darbo unijų 
veikėjų, nuo visuomenės vei
kėjų ir nuo Komunistų Par
tijos organizacijų iš įvairių 
valstijų.

Garbės sargyba pasiliko il
gai prie karsto masinių šerme
nų mitingui užsibaigus.

Trečiadienį kiek po dešimts 
prisirinko daug žmonių Ash
land Auditorijom Vienuoliktą 
valandą išlydėjo palaikus į 
Waldheim kapines. Kapuose 
pasakė trumpad kalbas Krum
bein, Childs ir kiti veikėjai. 
Jack Johnstone kūnas palai
dotas garbingoj vietoj, šalę 
Haymąrket karžygių, kurie žu
vo kovoje už darbininkų rei
kalus su "piktuoju priešu.

Per Mėnesį Davė 3,418 Asme
nims Pilietines Popieras

- Per • mėnesį laiko natūrali-

Worcester. Mass.
Reikalaus Antro Fronto 

Prieš Nacius
Gegužinės šventės apvaikš- 

čiojimas šiemet Worcesteryje 
įvyks šeštadienį, gegužės 2 d., 
4:30 vai. po pietų. Tai bus 
masinis mitingas atvirame ore. 
Vieta, kurioje šis svarbus mi
tingas įvyks, vadinasi Worces
ter Common.

Šis masinis mitingas ruošia
mas vyriausiai tuo tikslu, kad 
Worcesteris, kaip gyvybiniai 
svarbus karinės industrijos 
miestas, pakeltų savo balsą už 
reikalingumą Suvienytų Tautų 
karo jėgoms sudaryti prieš na
cių Voketiją antrąjį frontą. 
Tam jau atėjo būtinas reika
las ir žmonės to reikalauja į- 
vykdyti, jeigu norima hitleriz- 
mas sutriuškinti greičiau, šis 
mitingas bus kaip ir demons
tracija, reikalaujanti, kad Eu
ropoje prieš nacius neatidėlio
jant būtų sudarytas antras 
karo frontas — Vakarų Fron
tas.

Šio svarbaus mitingo rengė
jai ragina visus darbininkus 
bei darbininkes ateinančio šeš
tadienio popietyje, 4:30 vai., 
vsiems imti dalyvumą toje de
monstracijoje.

Principaliu kalbėtojom bus 
H. Gordon iš Bostono, ir vie
tos K. P. sekretorius Ben. 
Spungin.

T. Lucas.
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' PREZIDENTO ROOSEVELTO KALBA
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

gyvenimo kaštus nuo kilimo aukštyn... Tai progra
ma, kuri reikalauja išsižadėt kai kurių dalykų.

“Civilizacijos kaina turi būti apmokėta sunkiu dar
bu ir sielvartais ir krauju. Tai nėra peraukšta kaina. 
Jeigu jūs abejojate, pasiklauskite tų, kurie šiandien 
gyvena po hitlerizmo tironija.

AR TAI PERDIDELIS ‘PASIAUKOJIMAS?’
“Pasiklauskite Francijos ir Norvegijos ir Holandijos 

darbininkų, bizūnais plakamų prie darbo, ar algų nu
statymas dabartiniame laipsnyje (Amerikoje) yra per- 
dideliš ‘pasiaukojimas.’i “Pasiklauskite Lenkijos ir Danijos, ir Čechoslovaki-

* jos ir Francijos ūkininkų, kuriems išplėšta gyvuliai, 
kurie badauja tuo laiku, kai jų pačių užaugintas, der
lius yra vagiamas nuo jų žemės. Pasiklauskite jų, ar 
nustatymas farmų produktų kainų (Amerikoje) lygia
verčiai su kitais dirbiniais yra perdi delis ‘pasiaukoji
mas.’

“Pasiklauskite Europos biznio žmonių, kurių įmonės 
užgrobtos nuo. jų savininkų: kur tad iš tikrųjų yra per- 
didelis ‘pasiaukojimas,’ ar Amerikoje, kuomet čia ap
ribojama pelnai ir asmeniškos įplaukos?

“Pasiklauskite moterų ir vaikų, kuriuos Hitleris ba
du marina, ar apribojimas automobiliams padangų (ta- 
jerių) ir gazolino ir cukraus yra perdidelis ‘pasiauko
jimas.’

NELEISIME, KAD TOKIE PAKENKTŲ!
“Šis didis karas turi būti davestas iki pergalingos 

užbaigos per nepalenkiamą valią ir pasiryžimą žmo
nių, kaipo vienos didžios visumos.

* “Šių didžių karinių pastangų neturi sutrukdyti silp
nadvasiai.

“Jų neturi sutrukdyti tie, kurie saumylišką savo 
naudą stato aukščiau šalies reikalų.

“Jų neturi sutrukdyt tie, kurie vietoj teisingos krL 
tikos klastuoja faktus.

“Šių pastangų neturi sutrukdyti keletas falšyvų pa
triotų, kurie naudoja šventąją spaudos laisvę, kad ga
lėtų per spaudą skleisti aidus Tokio ir Berlyno propa- 

/ gandistų minčių ir jausmų.
“O labiausiai nebus leista statyti pavojun mūsų ka

rinių pastangų saujelei trukšmadarių išdavikų — išda
vikų Amerikos, išdavikų pačios krikščionybės — no
rinčių tapti diktatoriais, kurie savo širdyse ir sielose 
yra pasidavę hitlerizmui ir nori, kad ir ši respublika 
taip padarytų.”

SOVlETAfLAIMĖJO EILĘ 
f VIETINIŲ PERGALIŲ
F PRIEŠ VOKIEČIUS

desperatiškai kaujasi, kad 
pastotų priešams kelią lin
kui Mandalay. Chinai taip
gi veda žiaurią partizanų 
kovą apie Loikaw.
. (Japonų radijas skelbia, 
kad jie jau užėmę Lashio.)

Japonai vėl įsiveržė į 
.miestą Taunggyi, kurį chi
nai buvo atgriebę kelios 
dienos atgal.

Į pietų vakarus nuo Man
dalay, japonų laivai, plauk
dami upe, grąsina atkirst 
anglam ir chinam Chindwin 
upės prieplaukas, iš kurių 
laivai gali pasiekt punktus 
arti Indijos - Chinijos ru- 
bežių. Už 55 mylių į piet- 
vakarus nuo Mandalay ja
ponai grūmoja My tingy an 
miestui prie Irrawaddy li
pęs.

Chinų artilerija sunaiki
no septynis japonų tankus. 

, Beveik vienintelė talki
ninkam viltis Burmoje yra 
ateinantieji tvaniški lietūs, 
kurie prasideda gegužėje.

Chinų vyriausias koman- 
dierius Burmoje yra Ame
rikos generolas Joseph W. 
Stillwell.

Sovietų Oficialiai Pranešimai
i Maskva, bal. 28. — Sovietų Žinių Biuro pranešimas

/ šiandien sakė:
Naktį bal. 27 į 28 d. neįvyko jokių reikšmingų per- 

I f O^mainų fronte.
/ Per paskutines dvi dienas vokiečiai mėgino įvaryt 

// Kylį į mūsų pozicijas keliose dalyse vakarinio fronto.
Sovietinės jėgos atmušė tankias nacių atakas, re

miamas jų orlaivių ir tankų, ir padarė jiems didelių 
nuostolių.

Sovietų pėstininkai ir artilerija užmušė daugiau kaip 
4 1,000 vokiečių kareivių ir oficierių ir sunaikino du tan

kus, keturias kanuoles ir daugelį kulkasvaidžių; pa
ėmė kiekį vokiečių karo pabūklų ir kareivių.

Vienas raudonarmiečių dalinys Kalinino fronte su
naikino 20 vokiečių fortų ir penkis kitus apsitvirtini- 
mus su čia buvusiais jų pėstininkais ir astuoniais di
džiaisiais kulkasvaidžiais. Vokiečiai prarado per 200 
kareivių ir oficierių, užmuštų.

Kitame fronto sektoriuje sovietinės gvardijos dali
nys, kovoje dėl apgyventos vietos “S/’ sunaikino pen
kias vokiečių kanuoles, du tankus, 12 kulkasvaidžių, 
tris automatiškas kanuoles ir kelis trokus ir išmušė 
iš veikimo vieną bateriją priešų apkasų patrankų. Hit- 
leriečiai paliko 350 užmuštų saviškių kovos lauke.

Žvalgybinė Sovietų kariuomenė, veikdama užnuga- 
rėje priešų linijų, staiga užpuolė vokiečių garnizoną 
kainle “B,” sunaikino vieną vokiečių tanką ir vieną 
traktorių, susprogdino jų amunicijos sandėlį ir nušlavė 
kelis tuzinus hitleriečių.

Vokiečių orlaivis bandė bombarduot vieną iš mūsų 
lėktuvų stovyklų. Ugnis mūsų priešorlaivinės kanuo
les pataikė į tą vokiečių bombininką, ir visi jo lakū
nai tapo užmušti.

Balandžio 28 d. buvo sunaikinta 20 vokiečių orlaivių. 
Sovietai neteko 12 orlaivių.

Philadelphia, Pa.
Visų Lietuvių Dėmesiui

Sekmadienj, gegužės 3 d., 
įvyks pirmutinis šių metų pik
nikas. Jį rengia LDS 5 kuopa, 
Mikolaičio sode, Eddington, 
Pa. Pradžia 10 vai. ryte.

Piknike turėsime skanių val
gių ir visokių gėrimų. Bus ge
ra orkestrą, kuri gros lietu
viškus ir amerikoniškus muzi
kos šmotus šokiams.

Rengėjai širdingai kviečia 
philadelphiečius ir apylinkės 
lietuvius ir lietuves dalyvauti 
šiame piknike ir smagiai pra
leisti laiką.

Kelrodis: Davažiuokite ’iki 
City Line, o nuo ten mašinos 
nugabens į pikniko vietą.

Rengėjai širdingai prašo tų 
Philadelphijos lietuvių, kurie 
turite automobilius, kad, kai 
važiuosite į pikniką, sustotu
mėte prie City Line ir ten pa
imtumėt vieną kitą lietuvį, 
vykstantį į pikniką. Už tai iš 
anksto tariami ačiū!

Rengėjai.

alternatai.
Susirinkimą atidarė apskri

čio komiteto pirmininkas J. 
Mažeika.

Iš komisijos pranešimo pa
sirodė, kad LDS kuopa iš Wa
shington, Pa., prisiuntė į ap
skritį duoklių už 37 narius. 
Tai girtinas dalykas, kad kuo
pa supranta, jog apskritys tu
ri turėti finansų veikimui sa
vo ribose.

Apskričio valdybos nariai— 
Jonas ir Jurgis Urbonai — ra
portavo, kas yra veikiama. Bu
vo pranešta, kad gegužės 10 
dieną ruošiama vakarienė ir 
šokiai šv. Jurgio svetainėje, 
South Sidėje. Įžangos tikietai 
jau išsiuntinėti kuopoms plati
nimui. Įžangos tikietų kaina— 
55c. Pelnas nuo parengimo eis 
Amer. Raudonajam Kryžiui ir 
Rusijos karo pagalbai. Tuomi 
visi turėtume susidomėti, nes 
tai labai svarbus darbas šiuo1 
momentu.

Ateinantį šeštadienį, gegu-i 
žės 2 d., įvyks minėjimas Pir
mosios Dienos Gegužės. Tai 
bus iš eilės 56-tas metinis mi
nėjimas. Bus labai graži prog
rama. Gros šauni horvatų or
kestrą, bus rodomas sovietinis 
judis,, kalbės Sam Darcey, 
Henry Forbes ir kiti.

Visa tai įvyks Carnegie 
Hall, Federal St.

Rengia Kom. Partija. Visi 
darbininkai turėtų atsilankyti.

Serga Lietuviai
Pranas Daugis, vietos valgo

mų produktų krautuvės savi
ninkas,, jau pora savaičių kaip 
randasi ligoninėje.

Serga kun. Misius. Buvo Šv. 
Pranciškaus ligoninėj. Dabar 
randasi namie, bet dar nėra 
pasveikęs.

Antanina Lekavičienė buvo 
išvežta į General Hospital ir 
ten buvo 8 dienas. Dabar ran
dasi namie.

Sirguliuoja Marijona Kat
kienė jau virš savaitė laiko.

Serga A. Eidintas, narys 
LDS 160 kp.; randasi šv. Juo-

zapo ligoninėje.

Buvo atvykęs iš kariuome
nės pasisvečiuoti Petras Leka
vičius. Petras tarnauja Dėdei 
Šamui jau 15 metų. Jis turi 
seržanto laipsnį. Pirmuosius 9 
metus išbuvo Panamoje, o 6 
metus šioje šalyje. Kur dabar 
jis bus pasiųstas — nežinia.

Mirė Andrius Sipavičius
Prieš porą savaičių mirė 

Andrius Sipavičius, sulaukęs 
60 metų amžiaus. Mirė širdies: 
liga. Velionis užsiėmė ūkinin- 
kyste. Užaugino 6 sūnus, ku
rių jau keli kariuomenėje.

D. P. Lekavičius.

gi bus ir prakalbų. Įžanga veltui.'-- 
Kom. (100-102)

BAYONNE, N. J.
Penktadienį, 1 d. gegužės, vakare 

įvyks labai svarbus susirinkimas. 
Apvaikščiosime pirmą gegužės, pa
saulio darbininkų šventę. Čia bus 
pareikštas reikalavimas išliuosuot 
prieš-fašistus kovotoją Earl Brow- 
derį. Taipgi bus rodoma filmą, ga
minta Sovietų Sąjungoj — “Man
nerheim Line.” Susirinkimas bus 
L. A. U. Kliubo Svet. — Liberty 
Hali, 329 Broadway, pradžia 8:30 v. 
vak. Įžanga 35c, su taksais. Kviečia 
visus vietinė K. P. kuopa.

>(100-102)

rengia 27-tą metinę vakarienę ir šo
kius, Kliubo salėje (Liberty Hali), 
329 Broadway, arti 15-tos gatvės. 
Sekmadienį, geg. 3 d., pradžia 5 v. 
vakaro. Po vakarienei įvyks šokiai 
prie geros orkestros. Bilietai $1.50. 
Vien tik šokiams 35c, su taksais. 
Kviečiame dalyvauti, užtikriname 
smagiai praleisite laiką. — Rengė
jai. (101-103)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, gegužės 3 d,, 7 v. V. 

Aido Choras suvaidins operetę “Či
gonai Klajūnai.” 29 Endicott St. 
Dalyvaukite visi. Įžanga 55c ir 83c.

(101-103)

Pittsburgh, Pa.
Įvairios Žinios

Balandžio 26 d., LDS 160 
kuopos name įvyko LDS 8-to 
Apskričio komiteto susirinki
mas. Suėjo visas komitetas ir

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
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

Japonai Grūmoja Apsupimu
■ I B m 
i
M

Anglam ir Chinam Burmoje

CHOREES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Ten Eyck ir M&ujer Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

Chungking, Chinija. — 
Chinai ir anglai desperatiš
kai kovoja B urmo j, kai kur 
kontr-atakuodami japonus, 
kitur pasitraukdami atgal, 
kad išvengus apsupimo iš 
japonų pusės.

Pirmosios motorizuotos 
japonų eilės grumiasi pir
myn linkui Hispaw ir La
shio miestų, stovinčių prie

Mandalay - Lashio geležin
kelio.

Anglai ir chinai ištraukė 
savo jėgas iš Maymyo, 40 
mylių į rytus nuo Manda
lay, Burmos sostinės. Chi
nai stengiasi išgabenti reik
menis iš Lashio, kuris pleš
ka gaisrais, padegtas japo
nų oro bombomis.

Chinai ardo geležinkelį ir

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Tklangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

PRANEŠIMAI
. IŠ KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

ALDLD 20 kp., moterų skyriaus 
susirinkimas įvyks penktadienį, 1 d. 
Gegužės, 7:30 vai. vak. Lietuvių 
Svetainėje. Kviečiame nares daly
vauti, taipgi prie progos, atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti. — M. K.

(100-102)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

įvyks 1 d. gegužės, penktadienio va
kare, 8 vai. HLP Kliubo Svet. Na
riai kviečiami' dalyvauti, turime 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi il
gai laukta knyga jau pas mus, “So
vietų Galybė,” galėsite pasiimti. Jas- 
kevičius/ Sekr. (100-102)

MONTELLO, MASS.
Pirmos Gegužės paminėjimas įvyks 

penktadienį, gegužės 1 d., 7:30 v. v., 
Liet. Taut. Namo Svetainje. Ruošia 
Kompartija ir LLD 6 kp. Dalyvaus 
Liuosybės Choras, vadovaujant G. 
Steponavich ir kvartetas susidedan
tis iš vietinių šokikų, kurie pašoks 
lietuviškus - klasiškus šokius. Taip-

PHILADELPHIA, PA.
Prašome visus LDS 5 kp. pikniko 

darbininkus susirinkti pas J. Rainį, 
110 W. Thompson St., nes nuo čia 
išeis pikniko trokas kaip 9 vai. ryto. 
Prašome nesivčluoti, būkite laiku, 
nes sunkus susisiekimas su pikniko 
vieta. — Kom. (100-102)

MONTELLO, MASS.
L. Dailės Ratelis perstatys ketu

rių veiksmų dramą, “Motinos Šir
dis.” Sekmadienį, geg. 3 d., 3:30 vai. 
dieną. Liet. Taut. Namo apatinėj 
svetainėje, kampas Vine ir No. Main 
gatvių. Po teatro bus draugiškas 
pasilinksminimas prie skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga 50c' asmeniui. Už- 
kviečia Rengimo Komisija.

(101-103)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

Sekmadienį, geg. 3 d., 2 vai. dieną, 
408 Court St. Kviečiame visus na
rius dalyvauti, atsiveskite ir naujų 
narių įrašyti. Būkite laike, • nes bus 
daug naujo aptarti kliubo gerovei. 
— Kliubietis. ' (101-103)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 13Č kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 3 d. gegužės, 2:30 vai. 
dieną, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Draugai, malonėkite susirinkti lai
ku, nes bus daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — V. Zelin, rast.

(101-103)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

gegužės 3 d., 1 vai. dieną. YMHA 
galėję, Walnut ir Ferry gatvių. 
Kviečiame visus narius dalyvauti 
šiame susirinkime. — Fin. Sekr.

" (101-103)

PHILADELPHIA, PA.
L. D. S. 5 kp. rengia pikniką, sek

madienį, geg. 3 d., Mikolaičio Sod
ne, Eddington, Pa. Pradžia 10 vaL 
ryto. Turėsime skanių užkandžių ir 
stipraus, saldaus gėrimo. Bus daug 
laimėjimų. Gera orkestrą gros lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius. Į 
pikniką veš mašinos nuo City Line. 
Kviečiame philadelphiečius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike, lin
ksmai praleisti laiką. — Kom.

(101-103)

ROCHESTER, N. Y.
Fruktų Balius Sovietų Pagelbai. 

Įvyks geg. 2 d., Ukrainų Svet., 975 
Joseph Ave., 8 v. v. Kviečiame daly
vauti. .— Kom. (101-102)

WATERBURY, CONN.
šeštadienį, geg. 2 d., Laisvės Cho

ras iš Hartfordo suluoš operetę 
“Apsigavo.” Venta Hali, 103 Green 
St. Pradžia 7:30 v. v. Įžanga 50c, 
vien tik šokiams 25c. Komisija už- 
kviečia visus Waterburio ir apylin
kės lietuvius dalyvauti, pamatyti 
šią labai gražią-komišką operetę. Jo
je perstato kaip tėvai dukterims 
renka ' kavalierius nusigyvenusius 
bajorų tarpe. Rengia Vilijos Choras 
ir LLD 28 kp. (101-103)

Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

Gamtos 
Saldumynas 
į. Sveikatai

LIEPOS 2IE»V. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris (rodys, jog šis 
medus nėra tikras bičių medus.

Prisiunčiame į namus ir persiunti
mo kaštus apmokame. Užsakydami 
galite prisiųsti pinigus arba pažy
mėkite kiek norite, mes prisiusime 
C.O.D.

• Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuviu krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų. 
Bitininkas Končius šią. savaitę yra 
PHILADELPHIJOJ. Norintieji nu

sipirkti medaus telefonuokite: 
STEVENSON 8367.

Medaus kaina
Kvorta, 3 svarai............... 85
5 svarai........................ $1.25
Galionas, 12 svarų . . . $3.00 
5 Galionai, 60 svarų .$13.00' 
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

BAYONNE, N. J.
Liet. Amerikos Ukėsų Kliubas

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiškę 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

: CHARLES J. ROMAN Į
• (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS J 

j
Liūdesio valandoje kreip- • 
kites prie manęs dieną ar e 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- * 
demiškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- J 
navimu ir- kainomis bū- • 

site patenkinti. , •
& 4* ;

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

•••••••••••«•••••••••••••••••••••••Į

LieluviŲ Kūro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdčs tinkamą “burner0 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

sutelkiame aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų Ir Vietinių t*
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHlĖiDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Teb STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158
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rašyta. taisyklės, kurių turės 
prisilaikyti kiekvienas gazoli
no pirkėjas. Korton bus įker- 1 
tama skylutės at žymėjimui 
kožno pirkinio.

Suplanavo Tolimesnę Veiklą 
Browderio Išlaisvinimo 

Kampanijoj

Aido Ch. Dainuos Gegužės Pirmos Minėjime Sį Penktadienį
Lietuvių 

Aido Choras, 
didžiumoje 
jaunieji 
lietuviai, 
mis dainomis pridės Į 
savo balsu 
dro vis 
pergalę 
mo.

Pergalė ant 
šizmo, bendrinimas 
visų jėgų ir pastan
gų greitesniam su
mušimui fašistinės 
Ašies bus vyriausia 
tema šios Gegužės 
Pirmos m i nėjimo. 
Jis įvyks šio penk
tadienio v a k a r ą, 
gegužės 1, Lietuvių 
Amerikos Piliečių 
Kliubo salėje, 280 
Union Avė., Brook
lyne. Pradžia 7 :30 
vai. vakaro. įžanga 
nemokama.

Gegužinės masi
niame mitinge pra
kalbas sakys R 
žara, A. Bimba 

Brooklyno ir 
tuviai kviečiami 
didžiosios darbo žmonių die
nos minėjimo proga pareikšti 
savo solidarumą su savo šalies 
ir mūs talkininkių šalių didvy
riškais kovotojais frontuose 
prieš barbarišką fašizmą.

Rengėjai.

mylimas 
kurį

> sudaro 
Amerikos 
skambi o-

K- ic wwllii
Ja

Mi-
J. Orman as. 
apylinkių be

atsilankyti,
Medaus Mėnesiui Atvykusi 

Nuotaka Likosi Našle;
Jieško žnogžudžiy

.New York, N. Y

Apie Mūsų 
Radiją

Gegužės 30-tos vakaro 6 :30 
vai. girdėsime Laisvės Radijo 
Programą, kurioj, apart žinių 
iš karo ir pranešimų vietos rei
kalais, girdėsime Dr. J. Kaš- 
kiaučiaus patarimus sveikatos 
apsaugai.

O šį sekmadienį, gegužės 3, 
tos programos paramai, įvyks 
šaunus balius Pil. Kliubo sa
lėj. Prašome visus rengtis į tą 
smagų ir svarbiam tikslui ba
lių.

Mūsų Rendos “Užšaldyta”
Kainu a d m i nistratoriaus 

Hendersono patvarkymu New 
Yorko miesto gyventojų ren
dos turės pasilikti tokiomis, 
kokiomis buvo kovo 1, 1942 
m., negalės aukščiau kelti vi
su karo laiku. Tas patvarky
mas paliečia ir daugelį kitų 
apskričių bei miestų apsigyni
mo srityse.

Pereitą antradienį New 
Yorke atidengta lig šiol dar 
neišaiškinta žmogžudystė, ka
da duobėj prie 57th St. ir llth 
Avė. rasta jaunavedžio Rocco 
Buscetto kūnas, o viešbutyje 
rasta jo laukianti ir nesulau
kianti užraudotomis akimis jo 
nuotaka.

LDS 159 Kuopos Vakarienė
LDS 159 kuopa rengia va

karienę šeštadienį, gegužės 2, 
Marsinonio syct., 795 Wash
ington St., kampas Horatio. 
Pradžia 8 vai. vakare. Bilie
tas asmeniui $2, už ką svečiai 
gaus valgyti ir gerti 
mai.

Visi kuopos nariai 
dalyvauti ir atsivesti 
žistamus.

Evelyn Christopher ir Rocco 
Buscetto susivedė New Lon
don, Conn., kur gyveno ir po 
vedybų, tuojau atvažiavo per
eitą sekmadienį į New Yorką 
medaus mėnesiui — porai die
nų pavandravoti-pasi linksmin
ti New Yorke.

Kaip pasakojo nuotaka, 
sekmadienį ir pirmadienį jie
du apsilankę Radio City, Em
pire State Buildinge ir eilėj 
kitų vietų. Kada jie sugrįžo 
viešbutin pirmadienio vakarą, 
jisai liepęs jai pasilsėti, o jis 
eisiąs į Grand Central stotį nu
sipirkti bilietus grįžimui namo 
sekamą rytą. Jis negrįžo.

Nuėjus su policija pamatyt 
lavono, n u o taka suspigo: 
“Viešpatie, tai Rocco.’’ Ir 
vietos krito apalpus.

Menama, kad jis būsiąs 
muštas apiplėšimo tikslu,
kišeninėse pasigendama pini
gų, nors žiedas ir tūli kiti da
lykėliai neatimta. Kaip jis ten 
pateko ir ar jis buvo pasiekęs 
Grand Central stotį tų bilie
tų pirkti, kol kas neišaiškinta, 

įnami vidaus langų ir durų ; Rocco Buscetto buvo 27 m., 
stiklai prašalinimui pavojaus pasiturįs New Londono groser- 
atsitikime atakų iš oro. ninkas. Jo nuotaka našlė yra

l tik 19 metų.

ant

uz-
Jo

Iš Queens teismabučio-* iši- 
langų ir durų ;

Pereitą šeštadienį New Yor
ke įvyko buvusio Browderiui 
Laisvinti Kongreso newyorkie- 
čių delegatų konferencija, kad 
nustatyti vietos veikimą pagal 
kongreso planus.

Konferencija nutarė seka
mus t ris veiksnius:

Išleisti ir paskleisti mieste 
100,000 naujos brošiūros apie

Organizuoti darbo unijų rė
žo 1 i u c i j ų - te 1 e g r am ų k am pan i- 
ją, įtraukiant į tą kampaniją 
eilinius narius ir tų unijų, ku
rios oficijaliai nėra įsitrauku
sios ton kampanijon, taipgi 
rinkti tarp unijistų aukas;

Surengti milžinišką masinį 
mitingą Browderio gimtadie
niui minėti gegužės 20-tą, Ma
dison Square Gardene.

New Yorke, viešbutyje Wal
dorf, prasidėjo šios valstijos 
Medikališkos Draugijos 136 
metine konferencija.

Gasolines Kortos
New Yorko jau gauta pir

mas siuntinys gazolino ribavi- 
1110 kortų, bet jos dar neišduo
damos iki ateis galutinas pa
tvarkymas iš Washingtono.

Kortų užpakalinėj pusėj su-
Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

PA.IIEŠKOJIMAI
Pajieškau draugo Aleksandro 

(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo į Rumford, 

kur kitur. Jis paeina nuo 
parapijos, ten jis 
gerai vartoja vo- 
pats ar kas kitas 
atsisaukt dėlei la-

virši-

pakanka-

til

pa-

Ap-

>)

3

3
3

kviečiami
savo pa-

operetę 
kurie šio

nebūtų

va- 
pa- 
239

Vier- 
kad jis 

‘apie penketą 
einant vairuo-

Me., ar 
Žemaitijos, Kulių 
vedė moterį, jis 
kiečių kalbą. Jis 
iš draugų prašau
bai svarbių priežasčių ir< reikalų, už 
ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplauskis, 680 Pearl Street, East
on, Pa. (99-104)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja keturi dideli kam

bariai, prieš parką. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: 
Valentiną, 294 Suydam St.. Brook
lyn, N. Y. (100-103)

Parsiduoda Lorimer Street res- 
taurantas. Egzistuoja per 20 metų 
suvirš. Pardavimo priežastis — sa
vininkas greit turi išeit j kariuo
menę — bėgyje dviejų savaičių. Biz
nis geras, galimh daryt, puikų pra
gyvenimą. Antrašas: 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. . (97-102)

PRANEŠIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

L. D. S. 159 kp. ruošia vakarienę, 
Marsinionių 

St., kampas 
v. vak. Bi- 
kviečia vie-

šeštadienj, geg. 2 d. 
Svet., 795 Washington 
Horatio St., pradžia 8 
lietai .7.2.00. Komitetas 
tinius ir . iš apylinkės dalyvauti, nes
už tą pačią kainą, apart valgymo, 
gausite ir skanaus gėrimo. Todėl, 
širdingai prašome nepraleisti pro
gos linksmai praleisti vakarą. 
Kom. (101-103)

PARDAVIMAI
Nepaprastai pigiai » parsiduoda 

penkių šeimynų namas su vaistine, 
1193 Gates Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyne. Įnešti reikalaujama 
$2500, kita suma paliekama ant 
morgičiaus. Taipgi turime ir kitų 
gorų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St., 
Brooklyne. (98-103)

Sulaikė Nelaimės Traukinio 
Motormaną; Kaltina Buvus 

BiskĮ Jsigėrus

Mary Barkus.

. Dangorėžiai Bus 
Pritemdyti

Pereito antradienio vakarą 
turėjo New Yorke būti praves
tas dalinas miesto pritemdy
mas, kad apsaugoti pajūryje 
plaukiojančius savo laivus. 
Tačiau bildingų ir biznių sa
vininkai ir vedėjai ar tai ne
kreipę atydos ii- netėmiję pa

galvodami, 
tegu pildo

tvarkymų, ar tai
kad patvarkymus
jo kaimynas, o ne jis, neišpil
dė to patvarkymo. Aprokuo- 
jama, kad pritemdymas 
pusiau pavyko.

Ateityje turės griežčiau 
imti nepaisėlius.

Motinu Dieirą Matysim
Gražią Operetę

Pradžia 6-tą vai. vakare? Įžanga 50c.

Gera Muzika Šokiams

fil baili/ rengia Brooklyno Laisvės Radio Kliubas.

“Laisves” Radio Programos Klausytojai!

BŪKIT SAVO BALIUJ

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą

Skaitlingai dalyvaukite šiame baliuje, padėkite pa
laikyti Laisvės Radio Programą.

Įvyks Šį Sekmadienį

Gegužės 3 May

AMERIKOS LIET. PILIEČIU KLIUBO SALĖJE
280 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

B r o o k 1 y n i e č i ų Mote r ų 
švietos Kliubas, su gera talka 
iš Newarko menininkų, šiemet 
minės Motinų Dieną su per
statymu Miko Petrausko ope
retės “Birutė.” Tai tikrai bus 
šauni proga visiems brookly- 
niečiams paminėti Motinų Die
ną gražiai, įspūdingai.

Newarkieciu choras Siety
nas, vadovaujamas B. L. ša- 
linaites, yra nuo seniai pa- 
skilbęs gražiu dainavimu ir 
ypatingai artistišku suvaidini- 
mu operečių.

Rengėjos prašo visus jau 
dabar pradėti ruoštis tai iš
kilmei, nusiperkant iš anksto 
bilietus visai šeimynai. Taipgi 
prašome pakviesti savo drau
gus, pranešti apie 
tiems kaimynams, 
pranešimo spaudoj 
matę.

Operetė įvyks jau
madienį, gegužės (May) 
d., New National 
Driggs Ave
Y. (Greenpointėj). Vaidinimo
pradžia 7 v. v. Bilietas tik 
75 centai. Komisija.

kita sek
li) 

Hali, 267 
Brooklyn, N.

Stephen Liggio, nešinąs 3 
metų dukrelę, pataikė patekti 
po automobiliu ant Southern 
Blvd. Abu pavojingai sužeisti. 
Tyrinėtojai auto vairuotoją 
pripažino nekaltu.

Jersey City policijos 
ninkas Walsh areštuodino ir 
sulaikė teismui nelaimės trau
kinio motormaną Louis Vicr- 
buchen, 48 m., kaltinimu bu
vus priežastimi žmonių mirties 
ir už vairavimą traukinio Įsi- 
gerus. Anot policijos, 
buchen prisipažinęs, 
buvęs išgėręs 
alaus” prieš pat 
ti traukinį.

Už vairavimą 
gerus didžiausia

traukinio įsi- 
bausmė yra 3 

motai kalėjimo ir $1,000 pini
gais, o už buvimą priežastimi 
žmonių mirties baudžiama iki 
10 metų kalėti ir $2,000 pini
gais.

Motormanas sakėsi nekaltas 
nei viename nei kitame jam 
uždedamame kaltinime. Jo 
kaimynai nustebę dėl jo ikal- 
tinirno, jis susiodijoj laikytas 
pavyzdingu.

N e 1 a i m e j sekmadienio 
kara 5 buvo užmušti ir, 
s k i a u šiai s a p rok a v i m a i s,
sužeista. Didžiuma iš po ap
žiūrėjimo parvyko namo, o 26 
pirmadienį tebebuvo Jersey 
City ligoninėj, keturi iš jų, sa
koma, pavojingoj padėtyje.

Važiuotė ta linija dar vis 
buvo neatsteigta, bet tikėtasi 
pataisas užbaigti 28-tą.,

j iT’s just rnrg 
'FINDING MONEY! ’

CREDIT, 
terms!

PATRICIA

CREDIT 

TERMS

Rehgijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas i

ROBERT LIPTON

Luigi Belcastro, policijos 
jieškotas per 13 metų kaipo 
įtartas žmogžudystėje, dabar 
rastas dženitoriaujant Brook
lyn e ir sulaikytas teismui. Su
kęsis gyvenąs 174 Montauk 
Ave.’

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

B

409 ir 417 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y 
Tel. EVęrgjreen 7-8451 

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir šonai
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

Kiekvieną sub atą 
karšta 
Atskiras 
užėjimui 
rimis.
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

vakarienė, 
kambarys 
su mote- 

Nedėliomis

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

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

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 patenkinti.

Linksma Pąrė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne61 ai 

adresas;
459 Grand St

Skersai nuo Republic Teatro 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. EV. 4-8698




