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KRISLAI
Gegužės Pirmoji.
Kai Kurie Prisiminimai.
Mūsų Obalsiai.

Rašo R. MIZARA

Gegužės Pirmoji!
Šitų dviejų žodžių su minėji

mas žmogų kažin kaip kitaip 
nuteikia, inspiruoja, pagyvina 
ir verčia pagalvoti.

Sąmoningiems darbo žmo
nėms Gegužės Pirmoji simbo
lizuoja visų tautų, visu rasių 
darbo žmonių vienybę, solida
rumą, broliškumą.

Gegužės Pirmoji — ameri
kinis produktas. Jos sanvoka 
gimė Amerikoje — kovinguo
se Čikagos darbininkuose. Tai 
buvo 1886 metais.

O 1889 metais, suvažiavę j 
Paryžių viso pasaulio darbi
ninkų atstovai priėmė ameri
kiečių siūlymą ir šią dieną pa
skelbė tarptautine darbininkų 
kovos diena už 8 vai. darbo 
diena, už taika.

Tame kongrese Amerika da
vė pasauliui Pirmąją Gegužės.

O Francijos darbininkai pa
sauliui davė “Internacionalą.”

Darbo žmonių 
Dienraštis

Ęaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams
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BIJO, KAD JAPONAI 
NEUŽKIMŠTŲ ANGLAM 

KĖLU IS BURMOS

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužes, (May) 1, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV. •

AMERIKIEČIAI NUTILDĖ 
JAPONŲ BATERIJAS-, NU

SKANDINO JŲ LIDA

Šiemet Gegužės Pirmoji yra 
švenčiama skirtingiau negu 
kada nors josios istorijoje. 
Nes šiemet visa pasaulinė pa
dėtis yra skirtingesne negu 
kada nors žmonijos istorijoje.

Pasaulio likimas nūnai sto
vi svarstyklėse. “Kas valdys 
pasaulį”? — kiekvieno pro
taujančio žmogaus lūpose. Jei j 
Jungtinės Tautos karą laimės 
— laimės darbo žmonės, lai
mės civilizacija, laimės kultū
ra; nauja santvarka, naujas 
pasaulis gims karo griuvėsiuo
se.

Jei laimės žvėriškoji fašis- 
, tinių valstybių Ašis, — pasau

lis bus pavergtas, užviešpa
taus naciškas barbarizmas; 
žvėriškumas atsistos ten, kur 
buvo žmoniškumas.

V J______

Todėl šiandien viso pasaulio 
darbo žmonių, viso pasaulio j 
padorių žmonių, laisvę mylin-j 
čių žmonių obalsis turi būti:i 
Viskas karui! Viskas sumuši-, 
mui rudojo žvėries — naciz
mo, fašizmo!

Amerikos darbo žmonių Pir
mąją Gegužės obalsis: Atida
ryti antrąjį frontą Europoje,— 
sunaikinti Hitlerį ir jo sėbrus, 
dar Šiemet!

Tam turime dirbti. Tam pri-i 
valome daugiau pasišvęsti. Tu- į 
rime imti pavyzdžius iš didvy
riškų Sovietų Sąjungos kovo
tojų. Didele inspiracija priva-’ 
lo būti mūsų karžygiai Corre- į 
gidoriaus tvirtumoje!

London. — Japonų ka
riuomene, sparčiai veikda
ma per šiaurinę Burmą, pa
siekė skvernus Lashio mies
to. — Lashio stovi prie ge
ležinkelio, einančio pietuos- 

i.na į Mandalay, Burmos sos
tinę. Lashio miestas taipgi 
yra didžioji stotis Burmos 
vieškelio, kuriuom talkinin
kai siuntė karo reikmenis 
Chinijai.

Londoniškis pranešimas 
New Yofko Times’ui tei
gia, kad šiuo žygiu japonai 
faktinai įv/rė kylį tarp Chi
nijos ir anglų Indijos. Jie, 
pagal nepatvirtintas žinias, 
taipgi užėmė Hsipaw mies- 

jtą prie geležinkelio, 35 my
lios į pietų vakarus nuo La
shio.

, Japonai jau, galima sa
kyt, perkirto Mandalay - 
Lashio geležinkelį, kuris bū
tų galėjęs tarnaut kaipo pa
bėgimo kelias anglų ir chi- 
nų armijoms.
. Chinai pasižadėjo tęst ko
vą ir dabar metasi pagal-

Sunaikino 20 Japoną 
Orlaivių Vienu Žygiu
Australija, bal. 30. — A- 

merikiečių ir anglų orlai
viai vėl užklupo japonų lėk
tuvų stovyklą Lae, saloje 
New Guinea; sunaikino 20 
priešų lėktuvų ant žemes ir 
smarkiai padegė įvairius 
įrengimus.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
KUIBIŠEV, bal. 30. — 

Per tris paskutines savai- 
Įsivaizduokime, ką šiandien; tęs buvo sunaikinta 900 vo- 

veikia Hitlerio pavergtų kraš-i kiečių orlaivių sovietiniame 
tų žmonės. Nereikia nei šaky-i fronte, o per aštuonias pas- 
ti, kad jie Gegužės Pirmąją I kutinės dienas — 247. 
dar energingiau, dar didesniu 
pasiryžimu kovos prieš besti-ĮT----  . , Australija, bal. 30. — Or-
jišką okupantą. Apie tarybi- laįvį0 nelaimėje tapo už- 
nių paitizanų, apie Jugoslavi- mu§įas Amerikos generolas

Harold H. George, Jungti- 
nhj Tautų oro jėgų koman-

jos sčetniku, ;
patrijotif nūnai padarytus žy
gius sužinosime tik vėliau. Bet ,. . 
supraskime, kad jie' dirba ir dienus, 
nori, kad mes greičiau ateitu
me jiems talkon,—mes, Ame
rika, mūsų žmonės, mūsų tech- naj perkirto Burmos Kelią 
nika! * ‘ ir atkirto anglų karinome-

London, bal. 30. — Japo-

bon anglams, atsidū 
sunkioje padėtyje t: 
paw.
. Anglų politikai 
sako, jog padėtis 
darosi jiem vis pav 
nė.

rusiems 
es Hsi-

t 
condone 

Eurmoje 
ojinges-

Vokietija Siūliusi 
Anglijai Taikytis

Čiąnaitinė
žinių

London.
Laisvųjų Francu zų 
agentūra pranešė, kad na
ciai eigoje, šešių pas 
savaičių tris kartu 
Anglijai taikytis. Tie pa
siūlymai buvę padaryti per 
Turkiją, Šveicariją 
diją, kaip vokiečių tarpinin
kus. Hitleriečiai 
daugiau”

kutinių 
s siūle

ir Šve-

nieko 
iš Anglijos nerei7 

■kalavę, tiktai palikt 
ciams valdyt Europ 
suma.

Anglų valdžia nepatvirti
na tų ’pranešimų. •

na
bs sau-

Prek. Laivas Nuskandi
no Nacių Submariną

Dabar

naikino
. Tas

Washington. — 
paaiškėjo, kaip ame] 
gelbėjimo laivas su 
vokiečių submariną 
submarinąs buvo nuskandi
nęs vidutinį Amerikos pre
kybinį laivą balandžio 21 d 
už 400 mylių nuo šios 
Nuskandinto laivo ji 
buvo susėdę į dvi vai 
leistas./ant vandens.

Kitas amerikinis 
bos laivas neužilgo i 
jo 23 jūreivius, 
.vienoje valtyje. Šis 
buvo ginkluotas kanuole.

Išgelbėti jūreiviai 
bėjo nacių submarin 
mė pliekt iš kanuolė 
nas šovinys pataikė 
mariną, ir juodi dū

•> 
šalies, 
reiviai 

bis, nu-

preky- 
šgelbė- 

bihvusius 
laivas

paste-

s. Vie- 
į sub- 
mai iš 

jo pašoko 50 pėdų aukšty n j
Jūreivių oficierius 
Keathley sako, subm 
turbūt, liko nuskandintas.

Dar nėra žinios apie 24 
kitus jūreivius, buvusius 
antroje gelbėjimosi valtyje.

arinas,

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 29. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien išleido šitokį pranešima.

-Pranešimai iš generolo MacArthuro štabo\ Australi- 
joj rodo, kad.japonų orlaiviai jau mažiau bombarduo
ja Corregidorą ir kitus amerikiečių fortus vandens an
goje į Manilos Įlanką.

Japonų kąnuolių baterijos iš Cavite ir Bataano 
smarkiai bombardavo amerikinius fortus. Mūsų ka- 
nuolės atsakė ugnim į ugnį, nuŲldė kelias priešų ka- 
nuolių baterijas ir išvaikė susibūrimus įjų kariuomenės. 
Amerikinės -kanuolės nuskandino vieną priešų laivą 
Manilos Įlankoje. Jis buvo vidutinio dydžio.

Japonų būriai žygiuoja pirmyn prieš mūsų žvalgus 
iš mažų mūsiškių kariuomenės dalinių, esamų arti pie
tinio galo Cagayan klonio, tarp kalnų šiaurinėje dalyje 
Luzon salos.

Panay saloje mūsų kariuomenė vis priešinasi japo-' 
nams apylinkėje Alibunano ir San Remigio. Japonų 
kariuomenė ten daugiausiai susitelkus apie prieplau
kas ir pajūriniuose salos ruožtuose.

Didėja priešų laivyno jėgos vandenyse arti Visayan 
salų, vidurinėje dalyje Filipinų salyno.

Corregidor: Priešlėktuvinės amerikiečių kanuolės 
nušovė žemyn du iš japonų bombiniųi orlaivių, kurie, 
labai aukštai skrisdami, mėtė borųbas į Corregidorą.

—.. . . — i -i i. i ,

Jungtinių Tautų Lakūnai Sunaikino Japonų Amunici
jos Sandėlį

Australija. — Jungtinių Tautų štabas praneša, kas 
seka:

Mūsų oro jėgos sėkmingai atakavo japonų orlaivių 
stovyklą Lae, saloje New Guinea, ir sunaikino didelį 
amunicijos sandėlį. Mes nenukentėjome jokių nuosto
lių. . ' • | ,

.Port Moresby: 8 japonų bombiniai orlaiviai ir 14 ko
vos lėktuvų puolė vieną orlaivių stovyklą. Mūsų kovos 
lėktuvai pastojo jiems kelią. Priešai' tilFmenkai nuo
stolių tepadarė.

Italy Karalius Varąs Platūs Italu Bruzdė
Lauk Mussolinį jimai prieš Karą

RAUDONOJI ARMIJA
ŠTURMUOJA NACIUS

KURSKO FRONTE
. London. — Rusų prane
šimai teigia, kad Raudonoji 
Armija rengiasi šturmuot 
vokiečius Kurske, šiaurinės 
Ukrainos fronte. Kurskas 
yra vienas tų svarbių punk
tų, iš kur naciai planavo

.pradėt savo pavasarinę o- 
fensyvą.

Šovietinė kariuomenė da
bar smarkiai atakuoja vo
kiečius iš dviejų Kursko šo
nų, iš šiaurių vąkarų ir iš 
pietų vakarų.

Raudonoji Armija pasie
kė Korennaja miestelį, į 
šiaurių vakarus nuo Kurs
ko, prie vieškelio į Oriolą, 
ir dabar žygiuoja pirmyn, 
arti Bielgorodo, esančio už 
50 mylių į šiaurius nuo 
Charkovo ir 70 mylių j pie- I 
tus nuo Kursko. •

Prasidėjo nuožmūs mū-/ 
šiai tarp raudonarmiečių ir 
nacių ties Iziumu, prie Do- 
.neco upės, 80 mylių į pietų 
rytus nuo Charkovo. 
VOKIEČIAI ATMESTI 60 
MYLIU ATGAL BRIANS-

KO FRONTE ; < 
“Raudonoji ž v a i g ž de”

1 pranešė, kad rusai Briansko 
niu ir pagrobė didelius 1 vakarus nuo Orip- .

* - . lo, atmete vokiečius net 60
myliy atgal.

Graikų Partizanai 
Atakuoja Vokiečius
London. — 5,000 Graiki

jos partizanų organizuotai 
veikia, kaip armija su vie
nu vykiausiu komandieriu- 
mi, prieš vokiečius ir italus 
fašistus. Atskiriems tos ar
mijos būriams komanduoja 
buvusieji graikų kariuome
nės oficieriai.

Per kelias paskutines sa
vaites tie graikai partiza
nai užmušė šimtus fašistų 
karių, suardė daug trauki- 

kius ginklų, amunicijoj ir 
kitų karinių reikmenų.
PARTIZANŲ KOVA VI
SUOSE BALKANUOSE

Be to, daug yra ir ma
žesnių partizanų būrių, ku
rie veikia, naikina priešus 
įvairiose Graikijos dalyse ir 
saloje Kretoje.

Pakilo partizanų žygiai 
prieš vokiečius ir Bulgari
joj ir Rumunijoj. j

Jie veikia pagal bendrai 
planą, kuris buvo išdirbtas 
per jų atstovų sueigą su 
generolu Draja Michailovi- 
čium, komandierium Jugo
slavijos partizanų armijos.

Raudonarmiečiai sukapo
jo kelis nacių pulkus iš 
Penktosios, vadinamos pa
vasarinės, nacių divizijos; 
taip raildonarmieciai apsi
dirbo su jais per 12 valan
dų po to, kai šie naciai pa
siekė frontą.

Sovietų kariuomenė, 
grumdamasi pirmyn, dasi- 
varė iki Sosnos upės, į šiau
rius nuo Kursko, ir dabar 
atakuoja vokiečius, kuriuos 
stengiasi permest antrapus 
Seim upės. — Kurskas sto
vi dvišakumoj tarp tų dvie
jų upių.

London. — Iš Romos pa
sklido gandai, jog Italijos 
karalius Viktoras Emma- 
nuelis reikalauja, kad pa
sitrauktų iš valdžios Musso
linis ir jo žentas, užsienių 
reikalų ministeris grafas 
Ciano.

Valdiški anglų rateliai 
pataria perdaug nepasitikėt 
tais gandais.

DAR 20 BILIONŲ AMERI
KOS KARO REIKALAM

Mūsų tėvu kraštas, Lietu
va, pernai pirmą kartą savo is
torijoje laisvai, iškilmingai, 
entuziastiškai šventė Gegužės 
Pirmąją. Miestai skendo mil
žiniškose demonstracijose, vi
sa Lietuva, visas kraštas kun
kuliavo džiaugsmingais žmo
nių šūkiais, laimę ir taiką pra
našaujančiais.

Bet šiemet Lietuva paverg
ta žiauraus okupanto, žmoni
jos neprieteliaus, kryžiuotiško 
huno.

•šiemet Lietuvoje viešpatau
ja žiauri priespauda, badas, 
ligos, dar negirdėtas teroras.

Bet žinokime, kad Lietuvos
(Tąsa 5-me pusi.)

ir atkirto anglų kariuome
nę nuo susisiekimo su chi- 
,nų armija Burmoje.

London, bal. 30. — Anglų 
politikai sako, kad jų ka- 
.riuomenė turės sparčiai pa
sitraukt linkui šiaurių Bur
ano je, idant japonai neuž- 
kirstų jiems kelią ištrūki
mui į Indiją.

1 London, bal. 30. — An
glu lakūnai pataikė bombo-' 
mis į Goodrich gumos dir-i 
byklą ir į Gnome - Rhone 
orlaivių fabriką r Gennevil- 
liers’e, 10 mylių nuo Pary
žiaus. Abiejuose fabrikuose 

įkilo dideli gaisrai.

5 Milionai Nacių Atakuo
sią Sovietus

Istanbul, Turkija. — Vie 
nas bepusiškos ąalies 
matas čia girdėjo nuo Ru
munijos diplomaitų, k^d Hit
leris ruošiasi su penkiais 
milionais kariuomenės štur
muot Sovietus.

diplo-

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas bal. 29 d. 
pasirašė kongreso tarimus, 
kurie skyrė daugiau kaip 
20 bilionų dolerių įvairiam 
karo reikalam.

Vichy, Franci ja, bM. 
.— Sakoma, kad anglų 
laiviai, bombarduoda 
brikus Paryžiaus pri 
čiuose, užmušė 50 žmbnių ir 
sužeidė 150.

Pokilyje Sudegė 23 Žmonės

30. 
or- 
fa-aii 

emies-

Huitzuco, Mexico. — Par 
pasilinksminimą atvirame 
ore įvyko gaisras kaime 
Tlapala ir sudegė* 23 žmo
nės. Gaisrą užkūrė laido
mosios ugnys (fajerkre-

Berne, šveic. — Kelios 
slaptos radijo stotys Itali
joj praneša, jog ten auga 
žmonių bruzdėjimai dėl 
maisto stokos, dėl perilgų 
darbo valandų ir priespau
dos įvairiuose darbuose ir 
prieš valdžios karinę politi
ka abelnai. v

Mussolinis susišaukė 98- 
nių svarbiausių miestų vir
šininkus ii* įgalino juos be- 
gailestingai baust tuos, ku
rie murma prieš valdžią, ir 
apsidirbt su tokiais, kurie 
šneka, kad fašistai pralai
mės karą.

Fašistų dienraštis “Štam
pą” skundžiasi, kad dabar 
“nieko daugiau negirdėt, 
kaip tik blogos kalbos apie 
šiuos laikus.”

Nežiūrint policijos bud
rumo, aštuoni asmenys did
miestyje Milane per kelias 
savaites , tepliojo ant val
diškų namų sienų obalsius 
prieš fašistus. Kai kurie ta
po sugauti, ir nuteisti še
šiem metam į sunkiųjų dar
bų kalėjinlą; bet kiti dar 
nesuimti.

Proga Talkininkam Ati
daryt Antrą Frontą
Maskva. — Vienas Sovie

tų atstovas pranešė apie su
telktas naujas didžias jėgas 
Raudonosios Armijos. Jis 
teigė, jog dabar proga tal
kininkams atidaryt antra 
frontą prieš Vokietiją, kuo
met naciai ištraukė tiek 
daug savo kariuomenės iš 
vakarinės Europos ir suva
rė ją frontan prieš Sovie
tus.

Angly Orlaiviai Ardė 
Nacių Fabrikus Pary
žiaus Priemiesčiuose

Maskva. ■— Viena Sovietų 
divizija per tris menesius 
užmušė, 10,000 naciu.

Oberlin, Kan. — Viesulas 
šioj apylinkėj užmušė 12 
žmonių.

LONDON, bal. 30. — At
vyko 23 amerikiečiai lakū
nai talkon anglams saloje 
Maltoje, Viduržemio Juroj.

Amerikiečiai Nušovė 22 
Japonų Orlaivius

Chungking, Chinija. — 
Savanoriai Amerikos lakū
nai Burmoje, nušovė žemyn 
22 japonų kovos lėktuvus 
ant sienos tarp Chinijos ir 
Burmos. Visi amerikiečiai 
sveiki sugrįžo į savo stovy
kla, s

AMERIKOS LĖKTUVAI IR 
LAIVAI VIDURŽEMYJE

Berlin. — Naciai skelbia, 
kad iš Amerikos atsiųsta 

I orlaivių į Anglijos salą- 
I tvirtumą Maltą, Vidurže
mio Jūroj, ir kad Ameri
kos kariniai laivai taipgi 
veikia toje jūroje išvien su 
Anglijos laivynu.

MUSSOLINIO TAIKOS ' 
PROPAGANDA?

Washington. — Nužiūri-

London, bal. 30. — Rom
biniai Anglijos orlaiviai, že
mai lėkdami; bombardavo 
gumos ir automobilių bei 
orlaivių inžinų fabrikus Pa-, 
ryžiaus priemiesčiuose. Už
kūrė didelius gaisrus ir su- ma, kad Italijos valdžia gal 
kėlė sprogimus. Anglai pra- norėtų taikos; tai todėl, gir- 
rado šešis orlaivius. di, ji per radiją paskelbė

Kiti anglų orlaiviai bom- Į aštrias bausmes priešin- 
bardavo naciu lėktuvų s to-! gi cm karui savo žmonėm. 

,vykias, prieplaukas ir kitus Tad Mussolinis galėtų sa- 
irengimus Belgijoj, Holan- kyt, kad patys žmonės nori 
dijoj ir šiaurinėj Francijoj. taikos. *

........  ̂.. .. .
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Raudonarmiečiai užpuola vokiečius viename miestelyj Sovietų-Vokiečiii fronte.

Į ATAKĄ SUNAIKINIMUI HITLERIZMO!
jaus

gerai 
mūsų

inkių 
esnes 
metu

talki- 
žiūri

savo
i turi 
tradi-

Penktad., Gegužės 1, 1942

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.» under the 

Act of March 3, 1879

.žiūrėti ir kitaip reaguoti į mūsų 
nirikes, jų kariuomenes, — negu 
A. Gilmanas. Anglijos kariuomenė turi 
savo tradicijas, savo discipliną, 
'tvarką; Chinijos kariuomenė vėl g 
savo discipliną, savo tvarką, savo 
ci j as. Amerikos kariuomenė, Sc 
Sąjungos kariuomenė, kitų talkiu 
kraštu kariuomenės turi savotišk 
disciplinas ir tradicijas. Bet šiuo 
mums mažiausiai tenka apie tai kąlbėti 
ir rašyti. Bile tik tos kariuomenės 
kariauja, bile fos tik muša savo ir 
visų priešą — japoniškus, vokišku^, ita
liškus, ar kitus fašistiškus žvėri 
mums ir užtenka! .

Ne pastaboms, ne kritikoms dabar 
laikas. Dabar mums laikas pakelti ka
rinę gamybą, remti Jungtinių Taut 
rines pastangas ir kelti balsą, kad juo 
greičiau būtų atidarytas'antrasis Euro
poje frontas!

Šitaip mes turime žiūrėti į dalykus 
šiuo metu!Gegužės Pirmoji Šiemet

Sulaikykit mašinas, meskit darbus; 
visi’ į gatves, į demonstracijas!...” 
skambėdavo šūkiai Gegužės Pirmąją 
praeityje. Ir milijonai žmonių liaudavo
si dirbę, •Hkiuodavosi gatvėse, demons
truodavo, rodydami savo solidarumą, 
statydami savo reikalavimus samdyto
jams. Kiti rinkdavosi į svetaines ir ten 
pareikšdavo panašius reikalavimus.

Šiemet Gegužės Pirmoji kitokia. Šie
met nebėra gatvėse demonstracijų. Šie
met mūsų šūkiai: Kiek galint daugiau 
ginklų padirbti! Viskas karui! Atidaryti 
naują frontą Europoje! Sunaikinti Hit
lerį ir jo niekšiškus sėbrus dar šiemet!

Šiemet, vadinasi, visose laisvose šaly-. 
se, kariaujančiose prieš Hitlerį, darbinin
kai savanoriškai dirba ir skubi. Skubi, 
kad juo daugiau ginklų pagaminti, kad 
juo daugiau Orlaivių pastatyti, tankų, 
kanuolių, laivų. Jie rinksis į masinius 
mitingus, bet rinksis liuoslaikiu, vaka
rais, kad nepakenkus savo tautos kari
nėms pastangoms.'

Kodėl taip? Kodėl tokia atmaina?
Daug aiškinti nereikia!
Mes esame užpulti žiauraus priešo. 

Mes turime gintis. Mes turime ne tik 
gintis, bet atidaryti karinę ugnį, atsukti 
viską, ką mes turime/ ant priešo, .kad jį 
nugalėti, kad jį sunaikinti,'"kad jis dau
giau niekad neatsikeltų ir nedrumstų 
pasaulyje taikos, neardytų ramybės! Mes' 
dar ir dar šių metų Gegužės Pirmąją 
pasisakome, kad mums rūpi tautinė vie
nybė palaikyti, murps rūpi visas tautos 
pastangas sujungtų suburti, kad jos bū
tų stipresnės priešui mušti. Šių metų 
Gegužės Pirmąją mes skelbiame karą vi-- 
šokiems hitlerininkams, kurie ardo tau
tinę vienybę, kurie kiša koją mūsų ka
rinėms pastangoms, kurie tarnauja Hit
leriui !

Pagaliau, mes šią Gegužės Pirmąją ne
turime pamiršti žymiausio anti-fašisto, 
Earl Browderio?; turime kelti savo bal
są už jo išlaisvinimą.

Šitaip dalydami mes ne tik nepažei- 
džiame mūsų Gegužės Pirmosios tradi
cijų, bet jas stipriname, nes kovojame 
už išlaisvinimą pavergtų tautų, už nau
ją pasaulį, už laimingą gyvenimą vi
siems darbo žmonėms, už laisvę visoms 
tautoms, didelėms ir mažoms. 

• Tegyvuoja Gegužės Pirmoji!
Tegyvuoja Jungtinių Tautų 

prieš žvėriškąją fašistinę Ašį!
Tebūva atidarytas antrasis frontas 

Europoje greičiausiu laiku!
Tebūva sunaikintas fašistinės Ašies 

galva, Hitleris ir jo naciški sėbrai, dar 
šiais metais!

Ragina Pasmarkinti LDS Va
Pabaigą

Lietuvių Darbininkų Susivienijimo or
gane “Tiesoje”! telpa LDS Centro Valdy
bos atsišaukimas' į tos organizacijc 
rius. Atsišaukimas skelbia, kad LE 
jus už naujus narius jau baigiasi — pa
sibaigs su birželio mėnesio pirma 
tačiau organizacija dar vis nepa; 
1,000.naujų narių kvotos. Iš viso iki šiol 
įrašyta (per šį vajų) tik 650 nauj 
rių. Centro Valdyba akstiną visuĮ 
rius stoti uolesniu darban. Atsišaukime 
šitaip nurodoma:

“Daugelis mūsų veikėjų, kurie 
tuose vajuose nemažai naujų narių įra
šydavo, šiame vajuje negali tiek pasi
darbuoti iš priežasties karo: daugelis 
turi dirbti ilgesnį laiką ir, dėl to peturi 
užtektinai laiko jieškoti naujų na

“Dėl to mūsų vajus nukenčia. N< 
lis'"skaičius veikliųjų vajininkų 
įrašyti keliolikos šimtų naujų narių per 
vajų, nežiūrint, kaip energingai j: 
sidarbuotų. Jeigu mes atsidėsim 
ant to nedidelio skaičiaus veikliųj 
jininkų, tai šis mūsų vajus neduos 
Susivienijimui virš 1,000 naujų nąi 
šis mūsų vajus ■ turi viršinti tuk 
naujų narių.

“ Todėl mes atsišaukiame į visus 
narius.1 i

“Tik su jūsų pagalba, su pai 
kiekvieno LDS nario, .mūsų Susi v:, 
mas gali gauti nemažą skaičių nau. 
rių per- šį paskutinį vajaus mėnesį.

“Mes nuoširdžiai prašome kiek 
LDS narį jaustis sau už pareigą 
nors vieną naują narį per šį vajų. At
likdami tą pareigą, jūs gražiai pa 
buosite savo garbingai organizacij 

a

žai ašmenų, kurie 
LDS. Gal kas iš jūsų šeimos dar
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Nėra abejonės, kad jūs žinote nema- 
dar nepriguli prie 

nepri
guli; gal kas iš jūsų giminių, kaimynų 

nariais, 
ašyti. 
ir iš-

ar pažįstamų dar nėra LDS 
Pasvarstykit tai. ^Paraginkite įsii 
Gaukite iš savo kuopos aplikaciją 
pildykite, arba priduokite aplikanto var
dą ir antrašą savo kuopos valdyba 

“Mes visi trokštame, kad mūsų

Kova

Kitaip Reikia į Dalykus Žiūrėti
Pora skaitytojų atkreipė mūsų dėmesį 

į pereito trečiadienio “Laisvėje” tilpusį 
A. Gilmano straipsnį, kurį mes įdėjome 
į “Laisvąją Sakyklą.” Tie mūsų skaity
tojai ir veikėjai mano, ktid tos rūšies 
raštams šiuo metu neturėtų būti duoda
ma laikraštyje vietos. Dar kartą per
skaitę A. Gilmano rašinį, mes sutinka
me su pastaba. Ji savo vietoje.

A. Gilmanas daro pastabas apie .kai 
kurias mūsų talkininkių šalių kariuome- 

* nes, apie jų papročius, discipliną. Jam 
atrodo, disciplina esanti pergriežta. Bet 
jis tą discipliną matė tik iš atvaizdų; 
tikrosios padėties rašinio autorius neži
no. Jis mano, kad Sovietų Sąjungos 
'Raudonojoj Armijoj disciplina esanti' 
mažesnė, dėlto raudonarmiečiai geriau 
kariauja, kaip kitų Jungtinių Tautų ka
reiviai.

/ Iš tikrųjų, šiuo metu reikia kitaip ra- 
’ syti, kitaip į dalykus žiūrėti, — kitaip

i.
Susi

vienijimas augtų. Juo bus didesnis ir 
tvirtesnis mūsų Susivienijimas, tuo bus 
didesnė nauda visiems nariams.

“Todėl mes prašome jūs: gaukite nors 
vieną naują narį iki birželio 1 d. Ifeveik 
kiekvienas narys gali gauti nors 
naują narį per mėnesį laiko.”

Taip, mes manome, kad LDS Centro 
Valdyba teisingai klausimą pastate 
kia daugiau pasidarbuoti. Kiekvienas 
LDS narys gali tą padaryti.

Nuo savęs mes patariam.e tiems 
skaitytojams, kurie dar nesate LDS na
riais, įstoti per šį vajų palengvintomis 
sąlygomis.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for every ounce 
of energy, every dime and dollar 
we can muster for ships—and 
planes—and guns.

Hit the enemy with a $25 
Bond, Hurt him with a $50 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a $100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour 
counts. Buy United States 
Defense Bonds and Stamps 
TODAY. < , ' *

vienų

. Rei-

mūsų

,L.

1942 Metais Turi Būti Ga
las Hitleriui!

. “1942 metai turi būti me- 
tai išnaikinimui hitleriz
mo,” rašo Maskvoj išei
nąs žurnalas “Komunistų 
.Internacionalas” gegužinėj 
laidoj. — “Pasaulio tautos 
privalo įžengti į 1943 metus 
be Hitlerio ir hitleriško ka
ro.” Hitleris turi būti su
naikintas 1942 metais!

j. Pasaulio darbo 'žmones 
f 1942 metais sutinką Pirmą
ją Gegužės ypatingose są
lygose. Tai sąlygos, kada 
reikalinga mobilizuoti visas 
jėgas kovai prieš barbariš
ką hitlerizmą ir jo talkinin
kus.

Šiemet pasaulio žmonės, 
trokštanti ramaus ir kultū
riško gyvenimo, visi atgręžę 
savo akis su viltimi į Rau
donąją Armiją, į Sovietų 
Sąjungoj liaudies didvyriš
kas kovas prieš tuos pasau
linius banditus ir niekšus.

Per virš dešimtu mėnesių

___ ________________________________ 'i

kad fašistai nėra toki galin-jo į partizanų eiles, kuri 
net ir tada kovojo, kada 
fašistų budelis uždėjo ant 
jos kaklo vielos kilpą. Ji 
šaukė liaudį į kovą. Tai šis 
pasiryžimas davė Maskvos 
.stebuklą, kad dešimtys tūks
tančių Hitlerio tankų, lėk
tuvų ir arti miliono karei
vių buvo sumušti ir nuvyti 
atgal. Mašinos ir ginklai 
-yra labai svarbūs įrankiai, 
bet žmogaus drąsa, jo aukš
čiausias pasiryžimas ' yra 
svarbiausias ginklas.

Naujas Laipsnis Kovų
- Ir straipsnis baigiasi tuo- 
.mi, kad jis šaukia visų ša
lių, kurias pavergė hitleriz- 
,mas, žmones į kovą už jų 
tautinę, kultūrinę, žmoniš
ką laisvę. Jis šaukia Vokie
tijos žmones, kad jie atsisa
kytų būti Hitlerio budeliais. 
Jis jiem primena tą, kaip 
laike Francijos Revoliucijos

gi, kaip jie'skelbiasi, ji pa
rodys pasauliui, kad velnias 
nėra tokis baisus, kaip jį 
piešia.
Nacių Pralaimėjimai Ne

išvengiamas
Ir Vokietijoj dirva jau 

slysta iš po Hitlerio kojų— 
badas, baisus teroras, ligos, 
epidemijos, tai,Reicho išda
vas. Fizinis ir dvasinis nu
puolimas grūmoja Hitlerio 
budeliškam režimui. Neiš
vengiamai Vokietija susi
lauks 1918 metų karo pra
laimėjimo. Hitleris ir jo pa- 

.siutęs režimas su visais tan
kais, lėktuvais, despotišku 
.teroru, kartuvėmis ir nacių 
propaganda turės žūti. Ir 
tuo jis greičiau žlugs, kuo 
bus daugiau vienybės Ap- 
vienytų Tautų tarpe, kuo 
bus daugiau pasiryžimo 
bendriems smūgiams' prieš 
nacizmą. Ir kuo bus grei
čiau sudaužyta fašizmo ka
ro mašina, tuo mažiau žus

Vokietijos armijos puolė 
jaunutę ir tais laikais lais
vą Franci jos valstybę, bet 
Valmy miesto laisvi ir pasi
ryžę francūząi taip sumušė 
vokiečius ir austrus, kaip 
niekur ir niekas pirmiau. Ir 
tada vienas vokiečių gene
rolas Goethe, matydamas jo 
armijos pralaimėjimą pa
reiškė: “Šioj vietoj ir nuo 
šios dienos prasideda nau
ja pasaulio istorijoj gady
nė.”

Tas patsai atsitiko ir prie 
Maskvos. Raudonosios Ar
mijos laimėjimai ir sudau
žymas Hitlerio mechanizuo
tų armijų pasuko visos 
žmonijos istoriją į naują 
gadynę. Maskva" pastojo 
kelią barbariškam hitleriz- 
mui, ji pakėlė dvasią tų, 
kurie jau buvo nustoję vil
ties, ji tapo ap vieny to j a vi
sų tautų, visų rasių, visų 
žmonių, kuriems tik yra 
brangi tautinė, kultūrinė, 
žmoniška laisvė, kurie tik 
nori šviesiai ir laimingai 
gyventi, kurie tik neapken
čia hitlerišką barbarizmą ir 
žvėriškumą.

Maskvos kovos šaukia vi
są pasaulį į kovą už grei
tesnį pribaigimą tos pasau
linės pabaisos — Hitlerio ir 
jo šaikos! Sovietų Sąjungos 
liaudis šaukia viso pasaulio 
žmones į kovą už jų pačių 
laisvę ir reikalus. Raudo
noji Armija neišleis iš savo 
rankų pirmenybės, bęt tuo 
pat kartu ji kviečia į tą 
garbingą kovą Anglijus, 
Jungtinių Valstijų, Chinijos 
ir kitas armijas, kad už
baigti pergale karą prieš 
hitlerizmą, kad grąžinti pa
sauliui taiką ir laimę, žmo
niškumą ir tvarką!

I). M. š.

kovos Raudbhdji 'Armija pasaulyje žmonių, tuo ma-
jau ištaškė tą fašistų pasa
ką, kad būk Hitlerio armi
ja “nesūmušama.” Raudo
noji Armija, kuri žino, už 
ką kovoja, kuri turi, ką gin
ti ir kuo ginti, kuri savo 
kūnu ir krauju yra susigy
venus su liaudimi, jau už
davė daug didelių smūgių 
fašistams! Raudonoji Armi
ja laiko aukštai iškėlus'pa
saulio žmonių teisybės ir 
laisvės vėliavą.

Vokietijos pasiutėliai fa
šistai deda pastangų, kad iš 
naujo sukuopti jėgas nau
joms atakoms, naujiems ant 
žmonių užpuolimams. Hitle
rio armijos, aplaikę smūgius 
nuo Raudonosios Armijos, 
dabar įieško daugiau sau 
pagelbinmkų iš Quislingu, 
i štų savo tautos, kultūros 
ir žmoniškumo pardavikų.

Vokietijos fašizmas nua* 
lino ne vien savo šalies 
darbininkus, vai s t i ečius, 
smulkius biznierius, bet ir 
pavergtų kraštų žmones, 
kuriuos tiesiai įstūmė į 
bado, vargo, ligų, beteisės 
ir skurdo gyvenimą, kur 
milioųamš žmonių mirtis 
žiūri į akis. Tuo jis jau įro
dė, kad fašizmas yra tinka
mas tik žudyti, deginti, 
'plėšti, naikinti ir nieko 
naudingo negali sutverti.

Kova už pąčius pamati
nius žmoniškumo principus 
reikalauja įvairių tautų ir 
tautelių vienybės prieš bu
delišką hitlerizmą ir jo tal
kininkus. Koka už laisvę, 
demokratiją, žmogaus tei
ses, tai yra kova prieš hit
lerizmą. Ir ši kova apjun
gia Volgos ir Mississippi, 
Yangtze ir Seine, Thames 
ir Dunojaus upių gyvento
jus į vieną jėgą.

Hitleris barškina apie sa
vo “pavasario ofensy vą,” 
bet Raudonoji Armija ne
paleis iš savarankų inicia
tyvos, ji įrodys pasauliui,

žiait bus išnaikinta miestų 
ir. turtų, tuo greičiau bus 
galima pastoti kelią ligoms, 
kurios yra Hitlerizmo dūki
mo išdavas.

Visos kultūriškos ir civi
lizuotos žmonijos yra rei
kalas, kad 1942 būtų spren
džiamieji karo metai, kad 
tai būtų paskutiniai karo 
metai! Visi kovįngi darbi
ninkai _įr darbo žmonės 
1942 metų^APirmąją Gegu
žės sutinka su obalsiais:
1942 metai turi būti Hitle
rio sunaikinimo metai! Į
1943 metus žmonija turi 
įžengti be Hitlerio ir hit
leriško karo! Laukimo lai
kas pasibaigė,'išmušė veiki
mo valanda!

Kaip kovoti prieš hitle- 
rizmą geriausias .pamokas 
duoda Sovietų Sąjungos ir 
Raudonosios Ąrmijds pa
vyzdžiai. Raudonosios Ar
mijos rezervai yra neišsen
kami, todėl, kad Sovietų 
Sąjungos liaudies karo lai
mėjimui pasiryžimas • yra 
neišsemiamas.

Raudonoji Armija laimė
jo todėl, kad ji turėjo va
lią ir pasiryžimą tam lai
mėjimui. Nei Hitlerio už
kariavimai Sovietų miestų 
ir plotų, hei jo barbariškas 
žvėriškumas neatėmė Sovie
tų Sąjungos liaudies pasiry
žimą smūgiu atsakyti į 
kiekvieną priešo smūgį, 
muštis prieš Hitlerio gau
jas!

Daugelis • stebisi “Mask
vos stebuklu,” bet tas ste
buklas, tai yra išdavas. So
vietų Sąjungos liaudies did
vyriškumo. Tam gali būti 
įrodymas, kaip 28-ni rau
donarmiečiai ant Volocho- 
lamsko kelio sutiko priešo , 
tankus, jie kovojo, žuvo, 
bet priešą nepraleido. Tam j 
gali būtį įrodymas didvyrė 1 
studente Tania, kuri įsto-

NATŪRALIZACIJA PALENGVINTA 
ATEIVIAMS KAREIVIAMS

Palengvintas naturalizavi- 
mas dėl tų ateivių, kurie da
bar tarnauja Su v. Valstijų 
ginkluotoms jėgoms. Jie yra 
aprūpinti Second War Powers 
įstatymu, po kuriuom prezi
dentas Roos-eveltas pasirašė 
kovo 28 d. x

Naujas įstatymas .parūpina, 
jog nekurie natūralizacijos 
įstatymo reikalavimai gali bū
ti prašalinti atsitikime “bet 
kurio asmens, ne piliečio, bet 
kurio amžiaus, kuris tarnavo 
arba nuo dabar tarnaus gar
bingai militarinėse ar laivyno 
jėgose Suv. Valstijų dabarti
niame kare, ir kuris legaliai 
įleistas į Suv. Valstijas arba 
jos teritorijas, ir įstojimo lai
ku buvo tos vietos gyventoju.”

Palengvinimai yra sekanti:
1. Nereikia turėti deklaraci

jos intenciją (pirmas popie- 
ras) ir nereikia paskirtam lai
kui būti gyventoju Suv. Valsti
jų1 arba bet kurios valstijos.

2. Natūralizacijos prašymą 
galima • paduoti bet kuriam 
teisniui, kuriam pavesta teisė 
naturalizuoti ateivius, - nepai-. 
sant prašytojo gyvenimo vie
tos.

militarinėj ir laivyno jėgoj 
prašytojas turi įrodyti afidei- 
vitais dviejų Suv. Valstijų na
rių arba buvusių narių milita- 
rinės ar laivyno jėgos per da
bartinį karą, arba užtvirtinta 
kopija • rekordo egzekutyvio 
department©, kuriame randasi 
prašytoje/ rekordas. Rekordas 
turi parodyti, kad prašytojas 
dabar arba praeityje tarnavo 
garbingai šios šalies ginkluo
tose jėgose dabartiniame kare.

8. Reikia prašymą paduoti 
ne vėliau vieną metą po gruo
džio 81 d., 1944 m., arba 
ankstyvesnių laiku kurį kong
resas arba prezidentas paskir
tų.

šio įstatymo aprūpinimai, 
palengvindami natūralizacijos 
procedūrą ateiviams, kurie 
tarnauja ginkluotose jėgose, 
neįims asmenis negarbingai 
paliuosuotus iš ginkluotos tar
nybos ir taip vadinamus “con
scientious objectors.”

F.L.I.S.—Common Council.

8. Nereikalaujama, kad 
prašytojas kalbėtų angliškai ir 
savo ranka neturi pasirašyti 
po prašymu, ir neturi išlaikyti 
jokį mokslūmo išbandymą.

4./ Jokis mokestis nebus 
imamas už padavimą natūrali
zacijos prašymo, už popierų 
pagaminimą, už paskutinį iš
klausymą nei už natūralizaci
jos certifikatą, jeigu išduotas.

Bet tią išskyrimai reikalau-

Shenandoah, Pa.
Viešą Padėka Draugams 

Ir Draugėms
Tariu širdingą ačiū visiems 

mano draugams ir draugėms, 
kurie aplankė mane būnant 
ligoninėje mano ligoje.

Draugai-gės, jūs nežinote ir 
negalite įsivaizduoti, kaip yra 
malonu ir ’ linksma, kuomet 
draugai nepamiršta ir aplanko 
ligos suimtą žmogų.

Tai tariu visiems draugams 
ačiū!

Tos gėlės ir dovanos, kurias
ja išpildymą sekančių parū- jūs man nupirkote, davė tnan 
pinimų:

1. Kad su ] 
įteikta afideivitai dviejų atsa
komi^ liudininkų Suv. Valstijų 
piliečių, kad jie pažįsta prašy
toją, ir kad jis asmuo gero 
charakteriaus, užlaiko Suv. 
Valstijų konstitucijos princi
pus, ir remia gerą tvarką ir 
laimę Suv. Valstijų.

2. Tarnystę Suv. Valstijų

vilt,į, jog greitai būsią sveika.
, — esu vėl 

su jumis, draugai, sveika ir 
daug drūtesnė.

Mary Bcsky.

Raudonoji Ar-

prašyrhu būtų Tai taip, ir išsipildė,

Maskva
mija atmušė kartotinai da
rytas vokiečių atakas Smo
lensko fronte ir nukovė 1,- 
000 priešų per dvi dienas.
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Žemės Bakterijos, Ku
rios Žudo Ligą Perus
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Daktaras Renė J. Dubos, 
mokslinis darbuotojas Roc- 
kefellerio Instituto Medika- 
liams Tyrinėjimams, sura
do paprastoje žemėje bakte
rijas, kurios žudo perus 
pneumonijos (plaučių užde
gimo), streptokokku, stafi- 
lokokkų ir kitų pavojingų 
ligų. Bet tokių geradarin- 
gų bakterijų jis žemėje ne
daug teužtiko. Todėl per il
gą, kantrų darbą jis šias 
brangiąsias bakterijas iš
skyrė iš kitų, apvalė nuo 
priemaišų ir daug jų pri
vaišino stiklinėse. Tam jis 
darbavosi apie desėtką me
tų, iki, pagaliau, pagamino 
stebėtiną vaistą iš tų bak
terijų syvų. Šį vaistą jis pa
vadino gramicidin. O tai 
toks galingas vaistas, kad 
viena bilioninė dalelytė un
cijos užmuša apie 143 milio- 
nus pneumonijos perų.

GREITI IŠGYDYMAI
Įvairios ligoninės ir pa

vieniai gydytojai jau prak
tikoje patikrino to vaisto 
sėkmingumą. Taip antai:

Kojos žaizda, kuri per 15 
metų atkakliai pūliavo ir 
vis neužgijo, tapo užgydyta 
šiuo vaistu per tris savai
tes.

Eilėje atsitikimų juomi 
per porą dienų tapo išgy
dyti žmonės nuo sinus (vei
do ir kaktos kiaurymių) 
uždegimo.

Jis stebėtinai gydo odos 
ligas, kvėpuojamųjų dūdų 
įdegimus ir saugo nuo ap- 
sikrėtimo perais plaučių už
degimo.

Tuom pat vaistu gramici- 
dinu tapo New Jersey vals
tijoj greitai išgydyta tuzi
nas praizinių karvių, kurių 
tešmenys buvo pavojingai 
apsikrėtę bjauriais strep
tokokku ligos perais.

Yra ir daugiau pavyzdžių 
rodančių nepaprastą nau
dingumą šio 
pagaminto iš 
rijų.

Tačiaus jis 
tojamas taip, 
tų į kraujo 
nes tada jis 
donuosius kraujo 
kus ir tokiu 
privesti prie mirties. Todėl 
jis kol kas tėra naudojamas 
tiktai paviršutinėms žaiz
doms. Bet ir tokiame atsi
tikime tik gydytojas turėtų 
pritaikyt šią gyduolę, o ne 
pats ligonis ją vaitot.

N. M.

naujo vaisto, 
žemės bakte-

turi būti var- 
kad nepatek- 
sriovę kūne, 

naikintų rau- 
rutuliu- 

būdu galėtų

Pynacy Sviesto Gerinimas

Mielės yra labai naudin
gas maistas, bet negardus: 
todėl mažai kas jas valgo, 
nors žino jų ' maistingumą. 
Bet primaišius vieną penk
tadalį mielių prie keturių 
penktadalių pynacinio svies
to, menkai tejaučiama įky
rus mielių skonis, kaip sa
ko tokio sviesto mėgėjai; o 
tas priemaišas daug prisi
deda prie pynacų sviesto 
maistingumo, ypač vitami
nais B rūšies. Tatai atra
do valgių tyrinėtojas dr. 
Tom Spies, Birminghame, 
Alabamoj.

Kansas City. — Beban- 
dant naują dvimotorihį A- 
merikos bombanešį, jis su
dužo. Žuvo penki lakūnai.

SIŪLO AMERIKAI I >IRBT 
GUMĄ IŠ BULVIŲ

/ Jungtinių Valstijų senato 
komisija žemdirbystės rei
kalais šaukė iš Philadelphi- 
jos lenką Vaclovą Šukievič 
parodyt, kaip guma (arba 
robas) yra gaminama iš 
bulvių. Jis pradėjo bulvinę 
gumą dirbt Lenkijoje jau 
septyni metai atgal fabrikė
lyje, kurį jam įrengė lenkų 
valdžia. Tas fabrikėlis pirm 
1939 metų karo pagaminda
vo po keliolika šimtų tonų 
gumos per metus. Šukievi- 
čius pabėgo nuo įsiveržusių 
Lenkijon nacių.

Guma, pagal Šukievičo re
ceptą, -nėra tiesiog iš bul
vių dirbama. Pirmiausiai iš 
jų gaminama ethylinį alko
holį, o paskui 'jau gumą iš 
alkoholio.

Iš Šukievičo ir kito len
kų chemiko Rosteno paro
dymų paaiškėja, kad Vokie
tijoj jau per 20 metų buvo 
plačiai dirbama guma iš 
bulvių. Ten buvo pastatyta 
.36 tūkstančiai nedidelių gu
mos fabrikų vietose, kur 
.daugiausiai u ž a u gi narna 
bulvių. Ištraukus iš jų al
koholį, bulvės buvo naudo
jamos kaip pašaras gyvu-

40,009 Užmušti) ir 
Daugiau Miliūno 

Sužeistą

ATAUGINAMA VARLĖMS
NUKIRSTOS KOJOS

Y^

Ugnis Kaip Sena ir Nau 
ja Karo Priemonė

mažą bando - 
įrengtą val- 
dirbantį gu- 
alkoholio.

liams ir sakoma, jog tai la
bai geras pašaras.
• Dabar • šukiįvičius ir' A- 
m e riko j vedąs 
mąjį fabrikėlį, 
džios kaštais ir 
ma iš bulvinio

Senatorius Guy Gillette, 
žemdirbystės komisijos na
rys, iš lowos, 
naudot bulves, kaip gumos 
medžiagą; sakų, jog tatai 
patarnautų ne tik karo rei
kalams, bet ir farmeriams. 
.0 ethyl alkoholis, gauna
mas iš bulviu, t 
tai kaip materi 
dirbti. Jis yra 
ir gazolinui pag 
rūkstančiam p 
minti.

, Lenkų cherm 
Rosten 1938 
New Brunswick' 
bes pakviestas 
kad padėtų išspręsti klau
simą, kaip sunaudot pervir
šius bulvių. Nes toj Kana
dos provincijoj 
miau farmeriai 
naikint apie du milionus 
maišų bulvių, negalėdami jų 
perviršio pardv 
valiams sušerti.

ypač persą

inka ne tik- 
. j olas gumai 
naudojamas 
gerinti ir ne- 
arakui ga-

kas P. M. 
ibetais buvo 

o vyriausy- 
į Kanadą,

metai pir- 
turėio su-

oti nei gy-
N. K.

B tolinas, Odos Ligos, Kiaušinių
Baltiniai ir Vėžys

Biotinas, vienas iš B rū
šies vitaminų, yra reikalin
gas augimui ir odos sveika
tai.

Grupė žmonių dėl ištyri
mo sutiko tūlą laiką misti 
tik šitokiais valgiais: šli- 
puoti ryžiai, pikliavoti balti 
miltai, farina, paprastas 
cukrus^ kiaulių riebalai, iš
plautas sviestas, liesa jau
tiena ir daug džiovinto 
kiaušinio baltimio. Tokia 
mityba turi mažai vitaminų 
B rūšies, apart riboflavino. 
Todėl buvo pridėta įvairių 
kitų tos rūšies vitaminų, 
taipgi geležies ir kalcijaus, 
bet trūko biotino.

Po kiek laiko, visi mitu- 
sieji tuom maistu apsirgo 
spuogais, šašais ir kitomis 
odos ligomis. Paskui prie to 
paties maisto buvo duota 
dikčiai biotino, ir visų jų

oda pasveiko.
Tyrimai ant ž 

tukų ir kalakutukų parodė, 
kad. labiausiai nuo kiaušinių 
baltimio* jie suserga 
ma ir kitomis odos ligomis. 
O tai todėl, kad baltimyje 
yra daug avidino, taipgi 
vieno iš B vitaminų eilės. 
Davus gi tiem gyvūnam už
tektinai biotino, 
odos sugedimai, 
naši, vienas viL 
kia> prieš kitą.

Dar įdomesni 
Jau seniai pas 
neauga vėžio lig 
liai,

;iūrkiu, viš-V z

egzy-

pranyko jų 
Čia, vadi

nimas vei-

3 dalykas, 
tebėta, jog 
os skaudu- 

kuo.met žmogus turi 
minimas odos ligas.

todėl nužiūri, 
rp vėžio ir 
gydo odą,

Gydytojai 
kad yra ryšio ta 
biotino. Nors jis 
tačiaus, klausimas, ar dide
lė gausa biotino 
vėžio ligai išsivy

nepadeda 
rsty ti ?

N. M.

Nauji Laikiniai Nameliai 
Kareiviams

Smarkiai • augant Ameri
kos armijai, pasidarė keb
lumų su patalpęihis (kazer- 
mėmis). Dėlto tapo sugalvo
ta sudedami, laikini, nedi
deli nameliai, kuriuos gali
ma bile kur nuvežti ir grei
tai sustatyti.

Gatavai prirengti name
liai turi po 20 pėdų pločio 
ir nuo 48 iki 1Q0 pėdų il
gio. Kiekviename jų gali 
tilpti nuo 20 iki 40 karei
vių. Jie yra padaryti iš me
džio ir plieno.

Nameliai yra keturių rū
šių, pritaikant klimato ap
linkybėms. Viena rūšis na
melių pritaikyta prie viduti
nio klimato, kaip, pavyzdin, 
Jungt. Valstijų, kita — dėl 
karšto, tropiško klimato, ir 
trečia — dėl šalto klimato. 
Tro*piškiem kraštam name
liai yra pabudavoti ant 
stulpų, idant neprieitų viso
kios rūšies šliaužiūnai ir

'■ ' K., 1 ,<.4lG MM,.'

Miliūnai Naujų Techniku
• • L-

Nuo 1940 metų vasaros 
iki šiol įvairios mokyklos ir 
kolegijos Amerik 
no tris melionus 
rų į technikus- rbechanikus 

.— metalo darbų žinovus, 
elektrininkus, radijo techni
kus, chemikus, o 
chanikus ir kt., 
liuoja Columbijoš Universi
teto profesorius 
Norton. Dabartinį karą jis 
vadina “technologiniu” ka-

oje išmoki- 
jaunų vy-

daivių nie
kaip skait-

John K

ru.

. šaltiemspiktieji vabzdžia
kraštams nameliai padaryti 
tvirtai ir sandari
lėtų atsilaikyti prieš vėjus 
ir visokias pūgas 
rūšis namelių tai 
kyta šaltiems k 
yra pabudavota i 
medinėmis grindi

Vieną tokį nanr 
bininkų' gali pastatyti į pu
sę dienos.

ai, kad ga-

. Ketvirta 
pgi pritai- 

:raštams ir 
š plieno su 
mis.
eli 12 dar-

Žmonės būna sužeisti ir 
žūsta ne vien tik karo lau
ke, bet ir naminiam ^fron
te.” Paimkim vien tik auto
mobilių nelaimes. . Anot 
Travelers Insurance Co. su
rinktų žinių ir atspausdin
tų knygelėje “The' Wreck
ord,” Jungtinėse Valstijose 
pereitais metais (1941) ne
laimingų atsitikimų su au
tomobiliais įvyko beveik 
pusantro milijono. Iš to. 
skaičiaus 40,000 žmonių ta
po užmušta. Apart to, kele
tas milijonų atsitikimų bu
vo, kur tapo sugadinta ar 
sunaikinta vien tik nuosa
vybė, nebūnant jokios nelai
mės su žmonėmis. Apskai- 
tliuojama, kad, gal būt, apie 
1,000 automobilių kas sa
vaitė tampa taip sudaužy
ta, jog pataisyt negalima. 
Taigi, per visus metus su
daužoma apie 52,000 auto-' 
mobiliu.

Kame priežatis, kad ne
laimės nuo automobiliu vis 
kyla aukštyn, o ne puola 
žemyn?

Surinktos skaitlinės pa
rodo, jog pergreitas važia
vimas yra priežatim 42 nuo
šimčių nelaimingų atsitiki
mų. Niekad pirmiau nuo 
važiuotės tiek daug nelai
mių Amerikoje neįvyko, 
kaip pernai.

Du iš kiekvienų trijų už
muštų žmonių buvo dėl ne
atsargaus važiavimo ir ne- 
prisilaikymo važiuotės tai-

Jau nuo seniau žinoma, 
kad driežams atauga kai 
kurie nukirsti sąnariai, bet 
iki šiol nebuvo patirta, kad 
suaugusiom varlėm iš nau
jo ataugtų nukirstos kojos. 
Jeigu varlė praranda koją, 
tai paprastai žaizda apsi
traukia stipria oda, ir varlė 
liekasi raiša visam savo 
amžiui.

Bet pasirodo, kad galima 
atauginti varlei nupjautą 
ar nukirstą koją. Tatai ir 
padarė Amhersto Kolegijos 
profesorius Meryl Rose per 
paskutinius keturis mėne
sius. Savo bandymams jis 
panaudojo apie šimtą var
lių. !

Atėmus varlėms po koją, 
jis suleido jas į vandenį at
skiruose induose, užsudyda- 
mas jį druska stipriai, vi
dutiniai ir silpnai. Ir štai, 
ką patyrė. Jeigu vandeny
je perdaug druskos, tai sū
rumas erzina žaizdą, ver
čia drebėt likusį sąnario ga
lą; žaizda ilgai liekasi at
vira, sunkiai gyja in koja 
neataųga. Jeigu vanduo už- 
sūdytas persilpnai, tai žaiz
da pergreitai užgyja, užsi
traukia ir neleidžia sąna
riui ataugti. O kuomet van-

denyje yra tik vidutinis kie
kis sūrumo, žaizda pasilai
ko atvira, valosi, gauna iš 
oro deguonies (oxygeno), ir 
koja auga. Tuo būdu vie
nai varlei per keturis mėne
sius ataugo visa “ranka” 
žemiau alkūnės su kaulais, 
riešu ir pirštais.

Tokiame vandenyje lai
komoms varlėms nieko dau
giau nebuvo daroma, tik 
duodama joms įvalias mais
to — vabaliukų, maltos mė
sos ir kepenų.'
KAIP GERIAU UŽGYJA 

ŽAIZDOS
. Profesorius Rose tuos 
bandymus pradėjo daryti 
skirtingu tikslu, o ne var
lėms kojas ataugint. Jis no
gėjo patirt, kaip greičiau 
gyja žmogaus žaizda, ar ka
da ant jos dedami* stiprūs 
chemikalai ir žaizda akli
nai aprišama, saugant ją 
nuo užsikrėtimo, ar kuomet 
vartojami silpnesni chemi
kalai ir žaizda paliekama, 
kiek galint, atvira taip, kad 
jinai gautų oro deguonies. 
Bandymai su varlėmis jį į- 
tikino, jog silpnesni chemi
kalai ir oras geriau tarnau
ja žaizdos užgijimui.

• N. M.

Ugnis, kaip karo įrankis, 
buvo vartojama nuo senų, 
nepamenamų laikų. Senovės 
rome 
krais prietaisais svaidyda
vo padegtas medžiagas ap- 
veltas siera bei smala į prie
šų tvirtumas ir laivus. Ypač 
buvo išgarsėjusi senovinių 
graikų mėtomoji ugnis, ku
ri degdavo ir ant 
Atsiradus geležiai, 
laidomi raudonai 
geležies ru tūliai 
įrengimus. Daba rtiniame 
kare, apart sprogstamųjų. 
oro bombų, dažnai mėtoma 
ir gaisrinės bombos į prie
šų pozicijas, pastatus ir lai
vus. 4

Paskutiniu laiku pasirodė 
išradimas ir kaip iš po van
dens kovot prieš prįešo lai
vus. Išradėjas, kalifornie- 
tis John Ed. Hogg siūlo 
Amerikos valdžiai statyt 
stambius submarinus, apie 
4,000 tonų įtalpos, daugiau
sia pripildomus žibalu ir, 
besiartinant priešo laivui, 
paleist viršun žibalą ir pa
degt jį lengvomis bombo
mis, smarkiai kylančiomis 
aukštyn iš panirusio sub
marine. Tai tokios bombos, 
kurios kai tik pasiekia van
dens paviršių, t u o j a u s 
sprogsta ir uždega paskli-

i ir egiptėnai tarn ti-

vandens, 
būdavo 

įkaitinti 
į priešų.

I

AR ŽINAI, KAD?-
Kasmet Jungtinėse Vals

tijose išdirbama apie 250,- 
000,000 žemriešutų. (pynat- 
sų) sviesto svarų.

Beveik 
mobiliam padangų 
buvo parduodama 
Amerikoje. Dabar 
nis labai sumažėjo.

60,000,000 auto- 
(tires) 

kasmet 
tas biz-

Jungtinėse Valstijos^ 99,- 
296 žmonės dirba pagraži
nimo (beauty pąrlors) įstai
gose. ■ V -

Iš Britanijos Malajų 1940 
metais Amerika parsigabe
no apie 914,533,000 svarų 
žalio robo (gumos). Dabar 
Malajų robo derlius pakliu
vo Japonijai.

1941 metais Amerikos 
žmonės-surūkė 206,429,766,- 
365 cigąretus ir 5,787,235,- 
511 cigarų.

Pagal nepilnai surinktas 
skaitlines, pereitais metais 
(1941), Jungtinėse Valstijo
se buvo 1204 streikai.

Hollywood, Calif., 
atskiras miestas,> bet 
Los Angeles miesto,

nėra 
dalis

Tūlos žvaigždės randasi 
1,293,572,675,000,000,000 my
lių tolumo nuo mūsų žemės.

Neseniai vienas didelis 
bombinis orlaivis buvo per- 
lėkdintas iš Amerikos į An
gliją per šešias valandas 
su biskiu.

Y7* 1 tj •• C* x T “J x . dusi ant vandens žibalą. O 
r ichy v railClJCL Stato LjCkhlVllS^ paleistas iš submarine žiba-

Kurie Galį, Bombarduot Ameriką
1

Vichy Franci j o j, kuri 
pasidavus Hitlerio koman
dai, kurios valdžia eina iš
vien su hitlerininkais, stato 
labai didelius ir galingus 
lėktuvus. Į kelis pastruosius 
mėnesius pastatė jau šešis 

• milžiniškus “Latecore” rū
šies lėktuvus.

Kiekvieno iš jų sparnai 
turi 186 pėdas ir 11 colių il
gio; liemuo — 140 pėdų ir 
10 colių ir kiekvienas turi 
po šešis motorus, kurių 
kiekvienas yra 1,500 arklių 
jėgų. Šie oro milžinai gali 
pakilti su 90,000 svarų kro
vinių, o pats lėktuvus ir 
krovinys sveria net 145,200 
svarų. Jie gali pasiimti 72,- 
000 svarų gazolino, kurio 
užtektų iš Vokietijos at
skristi į Ameriką, numesti1

čia bombas ir sugrįžti at
gal į Vokietiją. Jie gali iš
vystyti per 260 mylių grei
čio į valandą. Į 15-ką va
landų jie gali pasiekti Ame
riką.

Tik pagalvokim, ką reikš
tų, jeigu keli desėtkai to
kių milžiniškų lėktuvų at
skristų ir kiekvienas atvež
tų po kokį 10 tonų bombų, 
o jie tą gali padaryti, tuo 
pat kartu pasiimdami už
tektinai kuro atvažiuoti į 
Ameriką ir grįžti atgal.

Sėkmingiausias apsigyni
mas yra, tai užpuolimas ant 
priešo, kad sunaikinus jo 
tuos lėktuvus ir pačius fa
šistus žmogžudžius. Fran
ci ja šiuos lėktuvus stato su 
Vokietijos nacių leidimu.

Tas gaįi tuojau pasklisti per 
šimtus ketvirtainių jardų ir, 
liepsnomis apsiausti laivą.

Tą išradimą aprašo kapi
tonas James Poole žurnale 
“Mechanix Illustrated.”

Kiti karinių dalykų žino
vai, tačiau, abejoja, ar to
kiu būdu galima būtų su
naikint plieninį karo laivą, 
ir sako, kad greitieji nai
kintuvai, pastebėję taip 
paskleistą bei padegtą ži
balą ant vandens, galėtų 
pultis medžiot submariną ir 
gilumos bombomis susprog- 
dint jį patj.

Visi tačiaus pripažįsta, 
kad naujasis išradimas bū
tų pavojingas silpnesniems 
priešo laivams bei valtims, 
kuriomis dažnai keliama 
kareiviai į krantą.

■

Geriau Būti Žilam, Negu 
Tuo Vitaminu Nuodytis

Telefonas ir Jūsų Balsas

Vitaminas, vadinamas pa- 
ra-benzoic acid sugrąžina 
.pražilusiai galvai jauną, na- 
.tūralę plaukų spalvą, bet jis 
yra nuodingas. Tokį rapor
tą apie šį vitaminą išdavė 
mokslininkas C. C. Scott ir 
.E. B. Robbins, nariai Ty- 
riamosios Biologijos ir Me
dicinos Draugijos. Tą vita
miną jie išbandė ant pelių, 
žiurkių ir šunų. Jis labiau 
nuodijo peles ir šunis, negu- 
žiurkės. Kuriems iš bando
mųjų gyvūnų buvo duota 
dideli kiekiai šio vitamino, 
tie padvėsė.

Nėra abejonės, kad mirtų 
ir žmogus, jeigu vartotų 
perdaug to para-benzoinės 
rūkštie’s vitamino, norėda
mas nusikratyt žilumo .

N. M.

Visy susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Jeigu New Yorko gyven
tojas galėtų savo.balsu pa
šaukti taip garsiai, kad iš
girstų San Francisco gy
ventojas ir kad anas tuojau 
duotų atsakymą, tai new- 
yorkiečiui prisieitų laukti 
atsakymo aštuonias valan
das. Nes tik per tiek laiko 
galėtų. suvaikščioti gyvas 
žmogaus balsas skersai 
.Amerikos kontinentą. O su 
pagalba elektros ir vielų 
per telefono aparatą nor
maliai kalbant New Yorko 
gyventojas su San Francis- 
cos gyventojum gali susikal
bėti taip, lyg kad sėdėtų 
abudu vienam kambaryj, be 
jokio sutrukdymo.

Tiktai , 66 metai praėjo 
nuo to laiko, kai pirmuti
nis žodis tapo paleistas vie
lomis per telefono aparatą. 
O dabar visam pasaulyj 
randasi apie 40 milijonų te
lefonų, iš kurių 21 milijo
nas yra Jungtinėse Valsti
jose. V. R<

Bičių Patarnavimai

Bitės Amerikoje suneša 
.virš 200 milionų svarų me
daus per metus.

Bičių vaškas yra vartoja
mas kaip tepalas kanuolėm, 
taipgi užtaisymui sprogsta
mosios medžiagos kulkose 
šautuvams ir kulkasvai- 
džiams, dailiam odų apdir
bimui ir karinėms čiužėms 
(skis).

Taigi Amerikos bičių vaš
kas padeda gilt priešus.

——— -—- x
Milionas darbininkų A- 

merikoje dabar nešioja žen
klą su raide E už pasižy
mėjimą kariniuose darbuo
se. E reiškia Excellent — 
puikiai.

London.—Laisvųjų Pran
cūzų lakūnai užpuolė italus 
pietinėje Libijoje ir padarė 
jiems dikčiai nuostolių.

Roma, —Fašistai skelbia, 
kad vokiečių lakūnai, ata
kuodami anglų lėktų vų^to- 
vyklas Egipte, nušovę že
myn aštuonis 
kus orlaivius.

I į

wi

•3;

amerikoniš-
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What Is This “Lithuanian
National Council?”

Among the Liths

A New Organization is Born

BY FRANK STVLGIS.

it would not be out of

of the committee is 
Grinius, who was Sme-

A new organization was born in Chicago early enough in April 
to be considered part of an “April Fool” prank upon the Lith
uanian people. The character of this organization can best be 
shown in that the officers, in the main, are recent arrivals from 
axis countries, mainly Germany. Two persons of Jewish descent 
have been aplded in order to®------------- ---------------------------
make it appear not pro-nazi. 
We shall not go very much into de
tail about each and every one of 
them in this story, but we do be
lieve a little characterization of the 
persons on 

: the way.
President 

Ctfr. Kazys
tona’s military attache in Col. Skir- 
pa’s legation in Berlin. Colonel 
Škirpa trained the "refugees” from 
Soviet Lithuania to help German 
Nazis "liberate” Lithuania.

Professor K. Pakštas is secreta
ry. Pakštas gave wide publicity to 
his views. In "World Affairs Inter
preter,” a quarterly magazine issued 
by Los Angeles University of In
ternational Relations, in the Spring, 
1941 issue, on page 49 Professor 
Pakštas saįd that the Lithuanians 
"will be allies and friends with any 
power that will make some trouble 
for the Soviet dictatorship.” He has 
stated in his Lithuanian articles (as 
in Jan. 9, 1941, Draugas) that “Hit
ler’s oppression is notably more 
gentle than Stalin’s” and that 193 
millions 
welcome 
šia.

Vice
Over from Berlin where he was sec
retary of the “Lithuanian Refugees 
in Germany League,” and so forth.

This is the character of the of
ficers of the new "Lithuanian Na
tional Council.” Even the Smetona 
legations are too frightened to take 
part in it, and goodness knows, they 
have 
allies

They do not condemn Nazi Ger
many by name although there are 
three divisions of evacuated Lith
uanians now fighting against these 
same Nazi beasts in the Red Army 
around Vellkyo Luki to liberate 
their homes from the Nazi bandits.

No. If their purpose was to fight 
Nazi Germany, to help the Allies — 
they would say so openly and de
fiantly.
people of Lithuania 
for Quislings like themselves!

These are not men <who can have 
made any mistake! These men are 
former 
Gestapo 
while it 
country.

They speak not for the 
they speak

diplomats, men whom the 
allowed to leave Germany, 
was at war, to come to this

is a reason for not namingThere
Nazi Germany by name and ebn- 
demning it. They would rather sec 
Hitler win 
ed by the 
the armies

than to see! him' defeat- 
Red Army (together with 
of other United Nations.

of Stalin’s slaves would 
Hitler’s new order in Rus-

Frcsident Prunskis came

Also Leaving for 
Service in Aftny

A seven pound bundle, of femininity was delivered to Mr. and 
Mrs. Anthony Balčiūnas on April 26th. Mother and baby Vero
nica, as well as fathe:

The Laisve Lithuanian Radio Program over WBYN featured 
Dr. Kashkevich onqy the air Thursday when he delivered a talk 
in Lithuanian on health during wartime...

Frances Pakalniškis, who is President of the local LDS Youth 
Branch and employed 
ill recently. Helping 
return is Elsie Gasiu^as ...

Vicky Ribikaite, th 
fee at the Lituanica S 
She has finally been 
and will be married 
day...

No less than three
being taken into the rtrmy this week. While knowing that things 
vvill be much tougher while they are gone, members of the 
Builders and Aido Chorus are happy to know that they will 
be doing their best: Adam Stupor, Al Dobinis and Frank Makš
tys ...

The largest class of fighter fliers ever to win their wings in 
ithe U. S. was graduated this week from the Gulf Coast Air 
Training Center. Among the new fliers was Lt. Stephen J. 
Bladykas of Mill Rivsr Road in Oyster Bay, L; I. who comes 
from the single enginę pilot school at Foster Field.

WANTED:—A Lit: 
perience or training 
years college preferred. Knowledge of blood chemistry optional. 
Get in touch with-Charles' Young xat the Brooklyn Jewish Hos
pital, 555’ Prospect Pla

Aldona Strumskyte will have a piano recital concert featuring 
works by Bach, Brahms, Schubert and -others this Sunday at 
3:30 at the Brooklyn

Andrew Raulnsaitis of Cleveland, Ohio, has just left for ser
vice with Uncle Sam. Other Lithuanian Americans from Cleve
land who have left for the Army in recent months are: John 
Klaimos, Plungis, Vendlovas and Geibis ...

r, are doing quite well...

by the LDS National Office, has been quite 
at the LDS office until her recovery and

a girl who served good looks with the cof- 
q. restaurant won’t be doing that anymore, 
captured by one John Baleckis of Maspeth 
at the Transfiguration Church this Satur-

of Brooklyn’s leading Lithuanian males are

liuanian American girl whb has had ex
in Organic or inorganic chemistry. Ttvo

ce.

Women’s Club, 11’4* Piereepoint St....
of Cleveland, Ohio, has just left for ser- 

rom Cleve-

THE

been too active against our 
recently.
COUNCIL’S DECLARATION
us analyze 
declaration, 
thanks

briefly the “coun- 
The first para-

United States go- 
hospitality to the

the
its
people and for allow-
express freely “their

Let 
cil’s” 
graph 
vernment for
above named 
ing them to 
opinions and desires.’’ This is irony! 
A group come here to work against 
our allies, and they thank us for 
letting them do it! They thank the 
United States government for let
ting them spread their propaganda 
which is against the spirit and the 
letter of the United Nations and is 
therefore un-American and serves 
to break down the confidence that 
Lithuanian Americans may have in 
our allies.

For items °to appear 
with the information 
St., Brooklyn, N. Y.

in this column, simply send a postcard 
:o Laisve English Section, 427 Lorimer

On the Eve of Being Inducted
Ty Clem Graham

have nothing to do but 
official envelope, 
to participate

Waiting, waiting
For a notice in an 
With an invitation
In doomsday rituals somewhere in ruined

wait

Europe.

Regard Our Ally and the Nazis 
As the "Same Thing”

. They say in the next paragraph 
that "Lithuania has been occupied 
twice by totalitarian powers” and 
that "the second occupation is in 
force to this day.” Therefore, our 
ally Soviet Union and our enemy 
Nazi 
same 
dare 
This 
they

FRANK YAKŠTYS
Lithuanian American youth of 

Brooklyn, 
Thursday 
Army.

One of , ___ _ _
"Voice” magazine, his pqbrns have 
appeared several times , inY.be Eng
lish Section. He is best known, how
ever, for his participation in the 
various operettas held by the Aido 
Chorus. i

task: 
mask ?

r a steel helmet for a hat?
< about just like an alley cat

terrifying battlefield?
up my home, why should I yield 
leave my ego behind?
a damn what happens to mankind?

I sit home, waiting’, neglecting my routine 
Why should I exchange my face for a gas 
Why should I wef 
Why should I slin 
In the ruins of a 
Why should I give 
My everything and 
Why should I give

N. 
for

the

¥., who 
servicę in

left this 
the U. S. feelings, I cry for reason.

editors of the former

Because I fear my
And what can I say to myself in due season?
Over m^ windowsill comes the insistent song
Of a pianist who tries hard but cannot play, 
And still I sit here, waiting, waiting for doomsday: 
Waiting, waiting, waiting, have I waited too long?

Germany are ‘one and the 
thing’ to them. They do not 

to condemn the Soviet Union, 
isn’t Berlin, you know. But 
do not condemn the German 

Nazis, by name either! And 
.do not want to do that.

The third paragraph says 
they have a firm conviction 
the victory of the "Allied Demo
cracies” will return to oppressed 
humanity certain opportunities as 
outlined in the Atlantic Charter. 
None of the committee’s men have 
ever said that the Soviet Union is 
one of the ‘’Allied Democracies.” In 
the previous paragraph they called 
it a "totalitarian power.”

Already Judging the Government 
Lithuanians Should Have!

While they say that the Lithu-, 
anian people should have the ad
vantages of the Atlantic Charter— 
they, in a later paragraph, describe 
the type of government Lithuania 
should have after the war. Why 
not let 
cide for 
Charter 
right to

The fourth paragraph 
President Roosevelt for 
on Lithuania, and the 
the Lithuanians to support 
United States government, in win
ning the war. Let them dare to 
make any other statement! They 
would land in that hotel in West 
Virginia (where the Axis diplomats 
are) so fast, theat they would not 
have a chance to do the work they 
were sent here to do.

Who Gave Them the Right to 
Speak In Lithuanians’ Name?

The Committee pretends to speak 
for the Lithuanian people — who 
empowered them to do this?

Who gave them — a dozen or 
so of ex-Smetona diplomats and 
others who came over from Axis 
countries, from Germany and Italy 
— the right?

They publish a statement-in which 
they are 
Germany 
thousand 
a heroic 
Nazis who ruthlessly occupied their 
country, shot some 10,000 innocent 
Lithuanian civilians in the first 
days of occupatloh.

they

that
that

the Lithuanian people de- 
themselves, as the Atlantic 
says they will 
do?

be given a

thanks our 
his attitude 
fifth urges 

the

atraki to condemn Nazi 
by name, while some 20 
Lithuanians are waging 
guerilla war against the

Cabaret Dance Is a 
Social Success

BROOKLYN, N. Y. — A goodly 
sized crowd gathered in Laisve Hall 
last Saturday for the much awaited 
for "Cabaret Nite” held by the 
Brooklyn Builders. It proved to be 
what they said it would be: a dance 
with nite club atmosphere oozing 
all over the place.

, Georgie Kaye’s orchestra featur
ed the dance music and provided 
the tunes for the group singing of 
sentimental Lithuanian and Amer
ican favorites. The charming Ruth 
Simas, Lith-American Deanna Dur
bin, sang a number of pleasing 
songs while Aldona Žilinskas ac
companied on the piano. She had to 
sing a number of encores for thč 
audience liked her immensely:

Emily Klimas, the happy go lucky 
kid, was mistress of ceremonies for 
the evening. She topped1 off the pro
gram by auctioning a large bottle of 
wine. Starting from, the ground 
floor the bids reached up into the- 
dollars. Joe Visockis narrowly mis
sing • possession when his bid was 
topped by someone whose name we 
missed.

Tony Navikas and Mary Sineus 
were among these working at the 

■ bar and' food table. Kay MihhelSon, 
president of the LDS National 
.Youth Committee, made a short 
speech praising the efforts of the 
Brooklyn Builders who were work
ing to send delegates and a drama
tic group to the LDS Convention in 
Chicago during the week of July 
19th.

Cigarette-girl Aldana Barnot rąiS- 
ed some mazuripa for the journey by 
collecting nickles and dimes on ad
hesive tape. Part Of the comc'-on 
for the slipping of cash on the t£pe 
was the privilege of tying her 
ter "ten cents below the 
twenty cents abova”

I walk into the st 
I try to fill in my 
But frustration rises like a beleaguered wall, 
And I cannot scale its heights, I am not so tall.
The truth drops oi/ 
To shatter my self- 
The huge sea of de 
Pounds against the 
And I know it will 
Tyranny’s .sunset leaves the clouds and man assuages 
The- harsh metallic 
To sagging human : 
In* a cry of anguish 
In a valedictory of

gar- 
knee,

"eet and hunt for happiness: 
innermost emptiness,

t of the sky like a flaming bomb, 
■pity, I am frozen dumb, 
struction, in our worfd so rife, 
imperfect circle of my life, 

pound and pound until after

guns that send' their messages 
flesh, to end' man’s laughter 
i, in a creaking comment, 
bewilderment.

And I go' home. I go home and wait. I wait 
For my induction notice, I anticipate, 
Waiting for the official statement that will say: 
YOU’RE IN THE ARMY. And I am ready now 
For I know that no
In a world where brutal tyrants hold freedom at bay.

ego is safe anyhow

HERE AND THERE z
ist Fa-
maga-
ques-

The forthcoming trial* again 
Coughlin’s Social Justice 
has once more raised the 
of free speech in wartime. As 
to be expected the ap|] 
isolationist newspaper s 

banning Social Justice 
mailb on!

peaser 
iw in

of Social Justice from 
ly an attempt 0y the 

criti-

ther 
zine 
tion 

■was
and’ 
the 
the
"New Dealers” to hamstring 
cism. They called on the public, to 

’remember the last waV whqn the 
Post Office and Justice Depts 
mitted great travesties on .!

com- 
ustice 

by' punishing people for legitimate 
criticism'. ‘'Let’s rtot imitate the po
licies of the Axis while fighting 

when-them,” is a favorite , phrase- 
ever the Hearsts and’Pattersohs find 
the heat is on and they have 
mouflage their seditious propa

Cautions;
Gent: "I don’t like that bathing 

suit you’re wearing, between you 
and me.” .

Lady:- "I’m sorry, but that’s just 
where itrdoes the most, good.*'

to ca- 
;anda.

The action against Social’ Justice 
Goeb- 

*»šs an 
id pre-

is the answer to out domestic 
bels. You are entitled to expr 
opinion unless it is a clear an 
sent dariger to the safety of the 
state. So watch your language 

Let’s see how effective the 
line as ptirvėyed by the An- 
orgatis has been. Most receh: Gal
lup’and Fprtrtne polls show hi 
majorities in back of our Pre

boys.
Nazi 

erican

ealthjt 
indent'.

LDS Members Give
Send-Off to Al

most active and loyal

he received his call for in-

PROTECT YOUR EYES AND HEALTHfor

is bad’ to read when in mo-

New Classification
I For Rejectees

Lith-

of Lithuanian Workers,

un
de-

hailing from Newark, 
living in Brooklyn for

when reading.
is bad to read when lying

The
Endi-

care 
org- 
and

Send-Off Party $28.75 was 
for presents for Dobinis 

Having already left

Fellow 
in honor 
on the

. Peiiktad.j Gegužes 1,; 1942

Youth Conf, and Drama Tourney to High 
Light LDS Convention Week July 19th

—---------------------------------------------- -- -----0 -----------------------------------

Golf, Tennis and Softball Events May Also Be 
Organized in Chicago; Youth Confab July 22nd

Week in Chicago:
National Golf Tournament
Drama Tournament
Tennis Tournament
Midwest Softball Tourna-

AL DOBINIS
BROOKLYN, N. Y.

LDS members held a party 
of Al Dobinis Wednesday 
eve of his departure for induction 
in the U. S. Army. Hold by the 
Brooklyn Builders, of which he has 
been a member for the past few 
years and on whose Bowling Team 
he has played, the party gave them 
chancę to say "hasta la vista” to 
one of their 
members.

Originally 
Al has been 
some three years. He joined the lo
cal Aido Chorus, took part in many 
of its affairs, and has been in the 
midst of many of the community’s 
Lithuanian activities. For a time he 
worked for the Daily Laisve as a 
compositor and linotypist. He was 
already employed in defense indust
ry when 
duction.

At the 
collected 
and Stupor, 
that day, Adam Stupoi' was un
able to be present. «,

Among the speakers were John 
Orman, Roy Mizara and Larry Do
binis who gave a number of per
sonal items in his talk ibout Al. 
On behalf of the LDS ( Bowling 
Team, Johnnie Blass said a few 
words of greetings. A telegram of 
congratulations from Matt Sholoms- 
,kas in Philly was read.

Beer and food was plentiful 
all. I ---- »-----

Worcesters Play 
Presented Sunday

WORCESTER, Mass. — This Sun
day, May 3rd, the Worcester Aido 
Chorus presents to you “Gypsies Are 
Travelers.” This portrays the color
ful and typical life of the gypsy. 
As operettas go, you will cry one 
minute^ and laugh the next, 
show' starts at 7 p. m. at 29 
cott St. j

Echoes:—Mrs. Kizy’s theme song, 
“I Made a Victim Out of Her.” 
Whefo weVe those slacks, Mary ?

The lady in red, huh! Weren’t we 
disappointed, Ona?

More nflws after next Sunday.
—Echoetta.

CHJCAG0, Ill. — The National Youth Conference of the 
LDS will be held in this city on July 22nd. During the May 
meetings of various LDS branches delegates will be elected Xo 
take part in the Conference and the various events which will 
be> held during that week. According to latest reports from the 
National Youth Coummittee,® 
these are the events which will 
probably be held during LDS Con
vention

1. A
2. A
3. A
4. A 

ment.
The sports department of the 

Convention Preparations Committee 
is booking the links, courts, dia
monds and halls so that prepara-

T---------------------------------

tions can begin immediately.
The Track and Field Meet, usual

ly held in conjunction with the con
ference has been called off due to 
the war. Most of the LDS a<?tive 
sportsmen are serving in the battle 
against fascism.

Branches throughout the 
arc holding dances in order 
funds to send delegates and 
ants to Chicago for LDS 
tion Week.

country 
to raise 
contest- 
Conven-

SHE SHAKES FOGHORN TALK
Adelaide
Gerwig 

places these į 
Sonovox 

units against 
her throat, i 

silently forms i 
her words and E 

makes 
foghorn talk.

The sound 
of the foghorn 
is transmitted' 
from a record 
to her vocal 

chords 
and becomes 

articulate 
when she 

moves lips.
She is heard 

in 
“Aunt Jenny’s

Stories 
on

CBS

(Continued)
' The eye is worthy of more 
and thought than some other 
ans, because it is so delicate 
so valuable. Those whose occupation
requires close use of the eyes 
should be especially careful of them. 
The following suggestions are im
portant:

1. As to light, the light should be 
sufficient. It strains and tires the 
eyes' to read with a dim light, and 
above all, with a fading light like a 
twilight. The light should not bo 
too glaring. When it is strong, it 
should be tempered by shade or 
blinds. TĖe light falls over the left 
soulder

2. It 
down.

3. It
tion, as when riding.

4. It is bad to read or write when 
the eyes are tired. A smarting of 
the lids, a feeling as of sand in the 
eye, and an aching of the eyeballs

Ever since Pearl Harbor our arm
ed forces have been rarin to go and 
there is nothing to fear from that 
quarter as far as appeasement is 
concerned. However, there are some 
potential weak spots. Largely sus
ceptible to axis propaganda . are 
areas crowded’ with defense work
ers. It is here that the worst can 
happen. Mind you we say "can.” As 
yet it hasn’t happened.

But continue to fill the press and 
the Congressional Record with hdte 
remarks about labor and the worker 
and they might become easy prey 
for Nazi bunk. Too many Amerh 

'carts like Rep. Smith of Virginia 
talk as though workers were some 
danger forced upon America. It is 
to labor’s lasting credit that it has 
been most loyal.

To spead doubt in a war worker’s 
mind is equivalent to losing a ship. 
American Fascists mtist be treated in 
the light of these facts. Social Just
ice’s record is clear. It has done 
the work of the Axis repeatOdl^, 
even to reprint a Goebbel’s speech, 
word for word! Flitting this ralibieL 
rousing rag up on trial for sedition 
is a worthy beginning towards

Drafted men found physically 
fit for active service but whose 
fects’ can be .remedied are receiving 
a new classification, Col. Arthur V. 
McDermott, director of selective 
service, announced. a

Heretofore, rejected ) selectees 
have been placed in Class IB or 4F. 
Those with incurable defects have 
been classified as 4F. Men .with re
mediable minor ailments were listed 
in Class IB.

Now, however, it has been decided 
to use the unofficial classification,' 
1AR for men with remedial defects. 
This1 classification means the men 
can be made ready for full duty.

As soon as furids are available 
for a national program of rehabili
tation, men with IAR rating will be 
called in, their defects corrected, 
and their names entered as avail
able for service.________________

LDS Publishes Hand 
-Book on Defense 
And First Aid

A small handbook in the 
uanian language on what to do' in 
an air raid and what to do for first 
aid, has just been published by the 
Association 
LDS.

pages in size and small 
be carried in a coat

32 
to 
the booklet tersely explains

arc symptoms which call for rest.
Every person should study and* 

gain a fair knowledge of the hu
man body for two reasons: First, 
because it is instructive. We find 
pleasure and profit in examining a 
machine ingeniously made for do
ing a certain work. The body may 
be said to be a living machine. The 
body is more wonderful than any 
machine of man’s making.

Second the study of the human 
body is important, because one who 
has the control and guidance of 
such a mechanism put into his 
hands ought to understand it tho
roughly. The eye is one of the or
gans wonderfully constructed which 
requires special care. Eye defects 
do not merely dim the vision. They 
rob us of much of the joy of living, 
cause headaches and more serious 
nervous and body disorders. So far 
we have spoken on physiology of 
vision and eyes orbit. Now, we 
shall go further into more compli
cated causes and discuss the vita
mins which have to do with the vi
sion.

Vitamin B Complex Deficiency
A now member of the vitamin B 

Complex family has been perfected 
and is being introduced by Nutrition 
Research Laboratories of Chicago. 
This is a high potency vitamin B 
Complex derived entirely from natu
ral sources and not fortified with 
synthetics. The B Complex deficien
cy cause the disappearance of vita
min C from the lenses in rats. Thi
amin Hydrochloride (Vitamin B 
One) deficiency may cause lesions 
in the conjunctiva, cornea or optic 
nerve. In later partx of pregnancy 
epothcl changes were observed in 
beri beri and complaints of visual 
disturbances, photophobia (morbid 
dread of fear of light) and lacrima
tion were recorded. In beri beri of 
the pigeons anemia of the conjunc
tiva and diminished sensitjvity of 
the cornea were observed.

Deficiency of vitamin v Bl may 
cause frequent muscle disturbance. 
The vitamin Bl content in some 
foods rich in this vitamin is as fol
low:

i

Only 
enough 
pocket, 
the necessary precautions to take 
“If It Comes.” Pictures illustrate 
the necessary defensive measures on 
how to extinguish a fire bomb, to 
protect oneself from falling matter, 
and other important aspects of civi
lian defense.

The “First Aid” section, adequate
ly prepared by Dr. Kashkevich, il
lustrates the ways and means of 
administering aid to a wounded per
son before the doctor comes.

Written in simple Lithuanian, the 
booklet is a "must” for every Lith
uanian home.

•di

remember that

throttling our Fascist's. Let this not 
be the end. There must be no ex
ceptions. Some of the country’s 
largest and' most widely read news
papers. are practically carbon copies 
of Father Coughlin’s pride and joy.

They may not be as obvious as he 
motive is 
the Allies 
lose faith 
is a case

is. But underneath their 
clear. Namely, to disunite 
and cause Americans to 
in our president. If there 
against these big shots, let the ju
ry decide. Even if they should be 
acquitted, it will have served a use
ful1 purpose. It will have shown 
these would-be Lavals and Petains 
that America is awake and knows 
wHat they’re up to.

—Max Weintraub.

• Off-Side
"There arc two sides to every 

question,” proclaimed the wise man.
"Yes,” said the fool, "and there 

are two sides to a sheet of flypaper, 
but it' makes a difference to the fly 
which side he chooses.”

International 
Units 
200 
200 
500 
180 
70

Lima beans
Pork
Lentils
Oatmeal
Peanuts
Unpolished rice

Every one should
lentils richer in vitamin B-Onc than 
pork and we do suggest to our read
ers to cat lots of lentils. They are 
good for your eyes.

(to be conti ued)



stipraus, saldaus gėrimo. Bus daug 
laimėjimų. Gera orkestrą gros. lie
tuviškus ir amerikoniškus šokius. J 
pikniką veš mašinos nuo City Line. 
Kviečiame philadėlphiečius ir iš apy
linkės dalyvauti šiame piknike, lin
ksmai praleisti laiką. — Kom.

(101-103)

LAISVE
-Mf

imją

Sekmadieni, 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)

kenkta d., Gegužės 1, 1942 Penkta Puslapis

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Sovietų Pagelbai.
Jkrainų Svet.. 975

ir 83c.

Conn.
NAUJOSIOS ANGLIJOS

) vyks

>

a

r 4Montello, Mass.59 Dyer Street

Negras Herojus Perlų Uoste Dr. J. J. Kaškiaučius
■

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO
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KRISLAI

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Maistui
Vaistams
Sveikatai t

Gamtos 
Saldumynas 
^■Sveikatai

NOTARY 
PUBLIC

110 klcs.
programos 

; jo pagel-

Telephone 
STagg 2-5043,

!

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

<otarpį mū- 
linksmino 

ir muzika.

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

žio 6 d., 1937 
ir negrįžo ir

Telefonas: HUmboIdt 2-7964

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

rba kur suti- 
rašau praneš-

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

madienį, geg. 3 d., Mikolaičio Sod
ne, Eddington, Pa. Pradžia 10 vai. 
ryto. Turėsime skanių užkandžių ir

Do
te-

atsilankyti į 
programos 5 
paminėjimą,

įvyks 
YMHA 
gatvių, 

dalyvauti

Duodama gražiausios lietuviškos dainos, muzika, 
vėliausios pasaulio žinios, ir apie progre

syvių lietuvių veikimą.

PAJIEŠKOJIMAI
GEORGE GUZEVICH

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais KreipkitSs:

z ROCHESTER, N. Y
Fruktų Balius I _ _ __

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

norisi 
e šių 5 me- 
asitarnauta 
reikalams,

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

■

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 
EASTON, PA.

13 kp. susirinkimas

BAYONNE, N. J.
Liet. Amerikos Ukėsų Kliubas 

rengia 27-tą metinę vakarienę ir šo
kius, Kliubo, salėje (Liberty Hali), 
329 Broadway, arti 15-tos gatvės.

New Britain.

pranešė 
neįvardinto 

Tik 
su-

.85
$1.25
$3.00

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias^suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TIKRA8 BIČIŲ 

MEDUS
(100% PURE HONEY)

KONČIAUS BITININKYSTE
57 Battery St.. No. Abington. Miss.

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

esant ir 
padidinu tokio 

o, kokio pa
ujama. Tai- 
atmaliavoju

^dydž 
geidei 
pogi 
įvair om spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. ŪLenmore 5-6191

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp., moterų skyriausi 

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)

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)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. susirinkimas 

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

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 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, rašt.

(101-103)

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 nesivėluoti, būkite laiku, 
nes sunkus susisiekimas su pikniko 
vieta. — Kom. (100-102)

Le VANDA
FUNERAL PARLORS • 

Incorporated

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

UNDERTAKER

LLD 
sekmadienį, geg. 3 d., 2:30 vai. die
ną. YMHA Svet., Walnut ir Ferry 
Sts. Draugai, malonėkite dalyvauti 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. — Sekr. (102-103)

UŽMUŠTA 1,600 NACIU 
LENINGRADO FRONTE

Maskva,abal. 29. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido sekamą pranešimą:

Naktį balandžio 28 į 29 d. fronte nebuvo jokių svar
bių atmainų.

Sovietų kariuomenės daliniai, veikdami įvairiuose- 
sektoriuose Leningrado fronto, užmušė daugiau kaip 
1,600 priešų kareivių ir oficierių per trijų dienų kau
tynes.

Sovietų artilerijos ugnis sunaikino penkis vokiečių 
fortus, 13 kitokių apsitvirtinimų, keturias apkasų pa
trankas ir 10 vežimų su kariniais reikmenimis vienoje 
dalyje šiaurvakarinio fronto. Hitleriečiai su savo tan
kų parama bandė atakuoti mūsų būrius. Mūsiškiai ar
tileristai ištraukė savo kanuoles į atviras pozicijas ir 
faktinai tiesiogine ugnim iš arti sunaikino keturis 
priešų tankus. Vokiečiai taipgi prarado daug kareivių 
ir buvo priversti pasitraukti atgal.

Kitoje fronto dalyje, grupė raudonarmiečių įsiveržė 
į kaimą “V.” Užvirė kova durtuvais. Tame susikirti
me vokiečiai prarado daugiau kaip 100 savo kareivių 
ir oficierių, užmuštu.

Grupė sovietinių žvalgybos kareivių, veikdama toli 
už priešų linijų, narsiai užpuolė vokiečių garnizoną 
kaime “K.” Jie užmušė kelis šimtus vokiečių ir pasiša
lino.

NACIAI BOMBARDAVO NACIUS PER KLAIDĄ
Vėliau, betėmijant sovietiniam žvalgams, prisiarti

no pagalbinis vokiečių būrys prie to paties kaimo. Ne
suprasdami, jog kaimas dar tebėra vokiečių rankose, 
naujai atvykusieji vokiečiai per tris valandas bombar
davo iš apkasinių patrankų tą kaimą ir apšaudė jį iš 
kulkasvaidžių. Sovietų žvalgai pranešė, jog įvyko susi
kirtimas tarp kaime esančių ir atvykstančių vokiečių, 
kol, galų gale, paaiškėjo dalykas, padaręs naciams ne
smagumą. y ' i

Trys metai atgal, 19 m. am
žiaus juodveidis jaunuolis, 
Dorie Miller, iš Waco, Texas, 
įsirašė į Jungt. Valstijų laivy
ną. Kada buvo priimtas, jis 
sakė: “Būsiu geras jūrinin
kas.”

Jo žodžiai išsipildė.
Neseniai Laivyno Sekreto

rius Frank Knox gyrė šį 22 
metų amžiaus teksikietį už 
narsumą Perlų Uoste. Citacija 
skambėjo sekančiai:

“...Už ypatingą atsižymė- 
jimą, didvyrišką narsumą, ne
paisymą savo asmens ir sau
gumo per ataką ant* laivyno 
Perlų Uoste, gruodžio 7 d., 
1941 m. Kovodamas šalę jo 
kapitono ant tilto, Milleris,

nepaisydamas priešo puolimo, 
bombardavimo ir šūvių, padė
jo prašalinti jo mirtingai su
žeistą kapitoną į saugesnę vie
tą, ir, grįždamas prie til
to, pastvėrė kulkasvaidį ir 
pylė kulkas į priešą, pasilik
damas prie vietos, pakol bu
vo jam įsakyta pasitraukti nuo 
tilto.”

Spauda ir radio 
apie narsumą 
“juodveidžio jūrininko.” 
daug vėliau vardas buvo 
žinotas. 1 '

Po Perlų Uosto įvykių, 
riei Miller paraše savo
vams į Texas valstiją^ kad jis 
gyvas :• “Šie debesiai praslinks, 
ir aš būsiu.saulėtoj pusėj...”

FLIS —- Common Council.

Vokiečių Orlaiviai Užmušė 
58 Žmones Alexandrijoj

London. — Bombarduo
dami Alexandriją, Egipte, 
nacių orlaiviai užmušė 58 
civilius žmones ir sužeidė 
111; padarė šiek tiek me
džiaginių nuostolių. Anglai 
nušovė žemyn bent tris 
bombinius fašistų orlaivius.

ANGLAI TORPEDAVO 
FAŠISTŲ LAIVUS

Anglų lakūnai oro torpe
domis Viduržemio Jūroje 
sužeidė vieną fašistų trans
porto laivą ir padegė kitą.

WASHINGTON. — Ame
rikos Darbo Federacijos ta
ryba ir CIO unijų vadyba 
susitarė vengt < streikų dėl 
vienos ar antros unijos pri
pažinimo laike karo. Tąm 
tikros komisijos bei tarpi
ninkai spręs, katrą uniją 
pripažinti.

NEW YORK. — Darbo 
.Federacijos E1 e k trininkų 
lokalas 3-čias nutarė pirkt 
karo paskolų bonų už 4 mi- 
lionus dolerių.

KUIBIŠEV, bal. 30 d. — 
Viena Sovietų divizija, per 
tris mėnesius užmušdami 
10,000 vokiečių šiauriniame 
fronte, pagrobė 70 kanuo- 
lių, 100 kulkasvaidžių, 20 
apkasinių patrankų ir daug 
kitų pabūklų.

London. — Teigiama, kad 
neužilgo suvažiuos tartis 
Hitleris, Mussolinis ir Japo
nijos ambasadorius Vokieti
jai.

London, bal. 30. — Vokie
čių orlaiviai bombardavo 
Anglijos miestą Norwichiu 
ir šiek tiek ‘nuostolių pada
rė. ' 1

MASKVA. — Vakarykš
čias naktinis Sovietų prane
šimas sako,! kad jie sunai
kino dar 75 vokiečių orlai
vius, o savo prarado 24-ris.

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
žmonės vilties nepameta! Ži
nokime, kad pilni miškai yra 
partizanų. Supraskim, kad 
šiandieni Lietuvoje žmonės, su
siję net prie šv. Marijos alto
rėlių, tarp “Sveika Marijų” 
kuždasi, tariasi, kaip kokį na
cį nudėt, kaip apsidirbti su lie
tuvišku hitlerininku, Kvislin- 
gu, padedančiu rudajam žvė
riui mūsų tautą mėsinėti! Su
praskim, kad Lietuvos žmonės 
jaučia Raudonosios Armijos 
artėjimą link mūsų tėvų že
mės. Ir tas teikia jiems dar 
daugiau vilties ir drąsos kovo
ti su nėprletelium. .

Taigi, Šiemėt aukokimės, 
dirbkime, kariaukime prieš fa
šizmą ir tikėkime, kad 1943 
metų Gegužės Pirmąją \ švęsi
me taikoje ir džiaugsimės lais
vu pasauliu!

Naciai Pripažįsta, kad
Sovietai Prakirto

Vokiečių Li
London. — čia 

Berlyno radijas 
kad rusai su i 
traukiniais ir tankais pra
kirto vokiečių lin 
je vietoje į šiam 
nuo Oriolo, 
mylių į pietus nuu 
Bet pasak nacių 
vėliau jie, girdi, 
ten savo padėtį.” 
kosi sunaikinę 13 
kų.

girdčtąs 
pripažino, 
šarvuotais

jas vieno
dų rytus 

už įjoro šimtų 
Maskvos, 

radiją, tai 
, “atsteigę 
Naciai sa- 
rusų tan-

Lietuvių Radijo Programos 5 
Metų Sukakties Proga

Penki metai sukanka nuo į- 
kūrimo čionai lietuvių radijo 
programos, kuri yra girdima 
iš stoties WNBC Hartforde ir 
New Britaine, sekmadieniais, 
10 :45 vai. rytais, 1
Vedėju minėtos 

yra Andrius Rėkus 
bininku yra Jonas Poškus, Jr., 
o muzikos direktore — P. M. 
Čeponytė.

Minint šią sukaktį 
pasakyti, kad bėgyj 
tų buvo nemažai p 
visokiems lietuvių 
be skirtumo jų pažiūrų bei įsi
tikinimų. Per tą lai! 
sų radijo programa 
klausovus dainomis

IEŠKAU SŪNAUS George Guze- 
vich-Guze, kuris baland 
metais išėjo iš namų 
jokios žinios apie jį negavau. Jis yra 
5 pėdų 6’Zi colių aukščio, sveria apie 
140 svarų.

Jeigu kas pažįstate a 
kote ar matėte, labai p 
ti jo antrašą, už ką busiu labai dė
kinga arba jis pats lai 

K. GUZEVldH,
4030 So. Artesian Avenue, 

CHICAGO, lį_,L. 
--........

Iš senų 
n a ujus 
lūs

i sudalau 
rikor iškaiš. Rei 
kaluį

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Pridankus Patarnavimas
306 Union Avenue

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

GERAI PATYRĖ BARBERIA1

Clement Vokietaiti
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT StREET
, Brooklyn, N.

Tel. TRiangle į-8622
Y.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. 

Tel. EVergreen
Y. 

8-7179

Šią mūs penktametinę su-1 įvyks, labai svarbus 
kaktį mes norime paminėti iš
kilmingai kiek galima. Tam 
tikslui ruošiamės pastatyti 4 
veiksmų scenišką kūrinį — 
“Drama Miške.” Suvaidinimui 
šio veikalo yra surinktos New 
Britain© geriausios teatrališkos 
jėgos.

Šis spektaklis įvyks ateinan
tį sekmadienį, gegužės 3 d., 
2:30 vak po pietų, Lietuvių 
Svetainėje, 354 Park St., New 
Britain, Conn.

Prašome visų 
šį mūsų radijo 
metų sukakties 
nes tuomi prisidėsite prie pa
gerinimo pačios radijo prog
ramos. A. R.

Red. Pastaba. Dėl vietos 
stokos jūsų rašinėlį teko bent 
kiek sutrumpinti.

; susirinkimas. 
Apvaikščiosime pirmą gegužės, pa* 
šaulio darbininkų šventę. Čia bus 
pareikštas reikalavimas išliuosuot 
prieš-fašistus kovotoją Earl Brow- 
deri- 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)

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 50c1 asmeniui. Už- 
kviečia Rengimo Komisija.-

' (101-103)

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

BAYONNĖTn” J.
Penktadienį, 1 d. gegužės, vakare

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.

Prisiunčiame i 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 lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apyiinkėse.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų. 
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
FIIILADELPI1IJOJ. Norintieji nu

sipirkti medaus telefonuokite: 
STEVENSON 8867.

Medaus kaina 
Kvorta, 3 svarai .... 
5 svarai ........................
Galionas, 12 Svarų . . .
5 Galionai, 60 svarų .$13.00 
KONČIAUS BITININKYSTĖ

57 Battery St.^ 
No. Abington, Mass.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdėsio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit šuteiksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai- mo
derniškai įruošta mūsų 
šermeninė. Mūsų patai* 
navimu ir kainomis bū 

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Ph
Telefonas Poplar 4110

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

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

(101-103)

eaSton, pa.
LDS 51 kp. susirinkimas 

gegužės 3 d., 1 Vai. dieną, 
salėje, Walnut ir Ferry 
Kviečiame visus ‘ narius 
šiame susirinkime. — Fin. Sekr. 

(101-103)

WATERBURY, CONN.
Šeštadieni, geg. 2 d., Laisves 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 perstata kaip tėvai dukterims 
renka kavalierius nusigyvenusius 
bajorų tarpe. Rengia Vilijos Choras 
ir LLD 28 kp. (101-103)

Progresyvių Lietuvių Tarybos 
Amberland Radio Programas 

Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte 

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.

arba
Lithuanian Progressives Council, Inc.

414 West Broadway, South Boston, Mass,

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

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

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdėsio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
. PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO

DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y,

Lietuvių Kuro Kompanija
- Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai Išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

sutelkiame aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Rheingold Extra Dry Allis 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINES

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

337 ONION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

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

1
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Lankėsi Laisvėje
8

jaunai

Vinco ir

jaunuolis

inioje. Iš-

P

brolis
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1.
1.
1.

atostogų, 
karys at- 
<ą veikti,

jaunimo
i Laisvės

lankėsi
Albertas

Moterų užpuldinėtojas Le
vine sulaikytas po $500,000 
kaucijos. '

Mass, 
gų proga 
pamaty- 

lę kitų į-

i IT’S JUST rnce v 
BINDING MONEY! ’

Pajieškau draugo Aleksandro 
(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo j Rumford, 
Me., ar kur kitur. Jis paeina nuo 
Žemaitijos, Kulių parapijos, ten jis 
vedė moterį, jis gerai vartoja vo
kiečių kalbą. Jis pats ar kas kitas 
iš draugų prašau atsišaukt dėlei la
bai svarbių priežasčių ir reikalų, už 
ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplauskis, 680'Pearl Street, East
on, Pa. (99-104)

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Nelės Baltrušaičiūtės. 

Iš Lietuvos paeina nuo Seredžiaus 
Parapijos, Vileudų kaimo, Kauno 
rėd. Mudvi tame pačiame laive at
vykome. Gal ji žino laivo vardą. Se
suo gyvena Brooklyne, vardas Pet
ronė. Būsiu labai dėkinga, jeigu tuoj 
atsišauktų. Mariona Jasulaitis, po 
tėvais, Klimaitė. Box 37A, Moosup, 
Conn. (102-103)

iš mūs privalome 
visomis išgalėmis 
pačiam tikslui, kad 

hitlerizmas grei-

EIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius į nedidelį 
apartmentinį namą. Džianitdriui yra 
kambariai ir forničius (baldai). Ga
li būt pora su vaiku. Kreipkitės: E. 
Sherik, 117 Reid Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Glenmore 2-1283.

(102-104)

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

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 
gerų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St., 
Brodklyne. (98-103)

Visi į Gegužės Pirmos Minėjimą Penktadienį, 
Piliečių Kliubo Salėj!

Paskutiniu kartu primena
me visiems Laisvės skaityto
jams, jog lietuvių rengiama
sis Gegužės Pirmos minėjimo 
masinis mitingas-prakalbos į- 
vyks šį penktadienį, gegužės 
1-mą, Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliubo salėj, 280 -Union 
Avė., Brooklyne.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. 
Įžanga nemokama.

Prakalbas sakys: 
ROJUS MIZARA, 
ANTANAS BIMBA, 
JONAS ORMANAS. Jie . iš

aiškins svarbiuosius Gegužės 
Pirmos istorinius bruožus ir tos 
tradicinės darbo žmonių die
nos reikšmę šiais metais. Taip
gi aiškins svarbiausius pasau
linius Įvykius.

Dainuos AIDO CHORAS va
dovaujamas Aldonos Žilinskai
tės.

Kviečiamo visus.
Rengėjai.

Frank Yakštys Jau 
Kariuomenėj

Pranas Yakštys, woodhaven- 
iečių Yakščių vyriausis sūnus, 
išėjo kariškon tarnybon per
eitą ketvirtadienį.

Pranas buvo baigęs chemi
jos mokslą ir pastaruoju lai
ku dirbo, regis, savo srityje, 
Long Islande. Seniau ilgoką 
laiką yra dainavęs Aido Cho
re, taipgi buvo jaunimo leisto 
Balso redakcinėj komisijoj ir 
protarpiais bendradarbiauja 
lietuvių laikraščių jaunimo 
skyriuose.

Linkime sėkmingai tarnau
ti ir sveikam, laimingai sugrįž
ti ! Rep.

Pereitą trečiadienį 
Laisvėj jaunąvedžiai 
ir Petronėlė (šuriliūoė) Frei- 
montai iš Somervill i, 
Savo vedybinių atosto 
jaunieji buvo nuvykę 
ti Niagara Falls ir ei 
domių vietų, tame skaičiuje ir 
New Yorką, tad atlankė ir 
laisviečius. 
vių judėjimas šiems 
liams gerai pažįstam, 
timas, jie jame uža

Pažangiųjų lietu- 
jaunuo- 

as ir ar
ti gę, ka

dangi taip Petrės mosirra, taip 
Alberto tėvai tame judėjime 
aktyviai dalyvauja per daug 
metų.

Laimingos kloties 
šeimynai !

Adomas Stupuras Išėjo 
Kariuomenėn

Penktad., Ceguč&s 1, 194Ž

Iš Algirdo Dobinio 
Išleistuvių

Kada Registruotis Ga
vimui Cukraus?

Cukrui pirkti knygelėms 
gauti turės užsiregistruoti 
kiekvienas cukraus vartotojas. 
Bet į registracijos punktus ne
bus reikalo eiti visiems. Vie
nas suaugęs šeimos narys (18

metų) galės užregistruoti visą 
šeimą.

Veikiantysis mokyklų su
perintendentas Wade praneša, 
kad registracija bus artimiau
sioj prie namų mokykloj. Tę
sis per 4 dienas, bet kiekvie- 

turi užsiregistruoti jam 
kurią iš 
įsitėmy-

Aukavo Kraujo
"'Arti šimtas unijistų alaus 

išvežiotoji! turėjo kraujo au
kojimo dieną pereitą trečia
dienį, Brooklyno Raudonojo 
Kryžiaus centralinėj įstaigoj, 
57 Willoughby St.

Nušovęs Merginą iš Pavydo

Daugiau Pasveikinimų
44 Vilnies” Suvažiavimui

Mes, brooklyniečiai, esame 
pasiskyrę šiemet pasveikinti 
dienraščio “Vilnies” suvažiavi
mą mažiausia su dviem šimtais 
dolerių. Suvažiavimas įvyks 
gegužės 10 d. Vadinasi, laiko 
beliko, mažai, o dar toli gražu 
neturime sukėlę reikalingos 
sumos. Todėl, prieteliai, pasi
skubinkite.

Apart pirmiau paskelbto su
rašo, “V.” suvažiavimą sveiki
na dar sekami geros valios 
lietuviai:
Jurgis Klimaitis . 
M. Stakovaš .... 
Charles Balčiūnas 
V. Tauras ......

$1.M
1.00
1.00
2.00

Irving Berlin Nusikraustė 
Kempėn Su Pijanu

Frank ir Olga
Reinhardtai

Alda Ormanienė
J. ir A. Kairiai .
A.
P.
O.

Dagis ........ • ..............
Stulpinas ...................
Bagdonas ................

Barkus .......................
šolomskas*................
Rudaitis ........ • . . • •
Kuraitis .....................
Dainius ........ ;............

LLD 138 kp., Maspeth . 
LDS 14 kyr., Maspeth . . 
Michelsonai . . • ...........
Kreivėnai .....................
Am. Jeskevich ........

00 
00 
00 
00 
00 

.50

1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 
1.00 
Rep.

Apalpo Stovėdamas 
Darbo Linijoj

Joseph Costello, 29 m., 
ris sakėsi atvykęs iš Atlanta, 
G a., jieškoti paprasto darbi
ninko darbo prie Floyd Ben
nett Field, stovėdamas eilėj 
laukiančių progos prašyti dar
bo, apalpo. Kings County li-

ku-Paskilbęs menininkas Irving 
Berlin nusikraustė į tą pačią 
armijos kempę Upton, kur jis 
buvo kariškiu laike pereito 
karo. Tik šį kartą jis nusivežė 
specijaliai sulyg jo nurodymų 
jam padirbtą pijaną ir rašo
mąją mašinėlę ir jam duota 8 ’ goninėj isegzamjnavę dakta- 
kambarių stuba. Jis prašęs tri
jų kambarių. Priežastis — jis 
baigia veikalą “This Is The 
Army,” kuris bus vaidinamas 
Armijai Pagalbos Fondo nau
dai.

rai radę, kad jis serga nuo ne- 
davalgymo.

Iš tolo žiūrint atrodo, kad 
dabar nedarbas turėtų būti 
pranykęs, bet taip nėra. Ypač 
geresnius darbus nelengva 
gauti.

Adomas Stupuras, 
Emilijos Stupurų sūilius, veik
lus aidietis ir LDS 
kuopos narys, taipg
skaitytojas, išėjo kariuomenėn 
pereitą trečiadienį.

Apie jo artimą išėjimą be
veik niekas, apart £eimos, iš 
anksto nei nežinojo
taip kukliai didžiąjd prievolę 
pasilaikė vien savo ž 
ėjo ta pačia diena po užbaigi
mo savo naktinio šifto dirbtu
vėj. Tėvams sugestąvus prieš 
išeisiant pasiimti 
pasilsėti, busimasis 
sakė: — Neturėsiu
kam be reikalo gaišuoti.

Jį palydėjo tėvai, 
Jonas ir kiti artimiąusieji.

Pavyzdingas ir gi
be ir organizacijose 
kėtis, Adomas bus
menėj vienu iš pačių geriau
sių sargų ir gynėjų 
brangu mūsų šaliai 
civilizuotam pasauliui.

Linkime geriausi

ežtas dar- 
reikia ti- 

ir kariuo-

visko, kas 
ir visam

os kloties 
tarnyboje ir laimingai sugrįžti 
sunaikinus barbariškąjį fašiz
mą ! L Rep.

Pasidėkite Putras

Jamaica arklių lenktynių tė- 
mytojai viena diena pereitą 
pirmadienį sumokėjo $861,807 
laįžybomis už “geriausį arklį.” 
Jose dalyvavo 36,786 asmenys.

Paskiausioj registracijoj vi
soj New Yorko Valstijoj užsi
registravo 1,626,176 vyrai 
tarp 45 ir 64 metų amžiaus.

BŪKIT SAVO BALIUJ
Laisvės” Radio Programoj Klausytojai!

Gera Muzika Šokiams

&į balių rengia Brooklyno Laisvės Radio Kliubas.

jį

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

1

Jūsų Reikalas Palaikyti Tą Programą

Įvyks šį Sekmadienį

Gegužės 3 May
' ■-•nZ

Pradžia 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

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

Ukrainiečių kaili 
rų išdirbę jų firma 
& Son, 343 7th Avė., N. Y. C., 
turi puikius sandėlius (stor
ages), vasaros sezbnu pasidė- 
jimui kailinių-futrų. Padeda į 
šaltą, tinkamą fut; 
ratūrą ir pilnai 
futras.

Kaina už $100, 82.00 už se
kamus šimtus, 
daugiau verta 
rių, po $1.00.

Jie pertaiso 
sulyg naujausia m 
da naują pamušalą už $25.

Jie sutaiso apdėvėtus kaili- 
nius-futras labai žemom kai
nom. įdeda naujus kavalkus. 
Veltui duoda aprokavimus ir 
patarimus apie pataisymus.

Woloschuk & 
pasiuva ant užsa 
miera futras.. Kainos nno $90 
ir aukštyn. Jio tu 
bę madingų gatav 
juos galite pirkti 
išmokesčių. Ypač 
zonų duoda didel 
išsimokėjimui. Jiq yra whole
sale verslininkai, 
daugybę skirtingų Jtainų ir 
daugybę madų.

Ryt dienos Laisvėje 
skelbimas su kotų paveikslais, 
pasižiūrėkite madų.

Bolė Kainavo Gyvastį
Elaine Northrop, 8 meti

jei 
kai

futpas, padaro 
ada ir įde-

Balandžio 29-tos vakarą, 
Laisvės salėj, įvyko LDS jau
nimo kuopos suruoštas išleis
tuvių vakaras savo nariui Al
girdui Dobiniui. Vakaras bu
vo pusiau šeimyniško pobū
džio, dalyvaujant daugiausia 
kuopos nariams ir šeimos ar
timiesiems, taipgi buvusiems 
Algirdo sandarbi.ninkams, lais- 
viečiams.

nas
skirtą dieną, ne bile 
keturių. Dėlto svarbu 
ti sekamą:

Gegužės 4-tą prieš
gįstruosis visi, kurių pavardės 
prasideda su A ir iki C, o po 
piet D iki H. Valandos nuo 
9 ryto iki 5 po piet. Kitom die
nom nuo 3 vai. po piet iki 
vakaro.

Gegužės 5-tą 1 iki L.
Gegužės 6-tą M iki R.
Gegužės 7-tą S iki Z.
Registrantas turės pasakyti 

savo, o taip pat ir tų visų, ku
riem norės išimti kortas, var
dą ir pavardę, aukštį, svorį, 
spalvą akių, spalvą plaukų, 
amžių ir lytį.

Arthur Lorenz, 29 metų ir 
vedęs, sulaikytas kvotimui. Jis, 
kaip sako policija, prisipaži
nęs mirtinai pašovęs Helen 
Miller, 19 m., iš pavydo, kad 
ji ėjo su 
kęs, kad 
dėjus su 
dėjus už
gaus divorsą nuo savo žmonos.

kitais vyrais. Jis sa- 
mergina buvus pra- 
juo draugauti ir ža- 
jo tekėti, kai tik jis

Malioriui S. Solina, 26 m., 
džiūrė priteisė $22,500 už su
žeidimą darbe.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI 
f. •__________________________________________\__

1............. ..... —

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9-12 ryte
1—8 vakarę 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

■ ■

Vakare turėta trumpa kal
bų programėlė, kurioj vakaro 
vedėjas Walteris Kubilius iš
kvietė Joną Ormaną, LDS jau
nimo nacijonalį sekretorių ir 
R. Mizarą, Laisvės redaktorių. 
Pirmasis angliškai, o antrasis 
lietuvių kalboj pasakė po 
reikšmingą kalbą, nurodyda
mi, kad išleidžiamieji kariauti 
išeina apginti viską, kas mums 
brangiausio—mūsų gyvenimą, 
namus, laisvę, kultūrą, organi
zacijas—ir kad mes, likusieji, 
kiekvienas 
daugiau, 
dirbti tam 
žvėriškasis
čiau būtų sunaikintas ir mūsų 
mylimieji greičiau sugrįžtų.

Larry Dobinis, Algirdo pus
brolis, prisiminė su Algirdu 
praleistą vaikystę ir pirmą vei
kimą Sietyno Chore, perduo
damas savo ir sietyniečių lin
kėjimus. Antanas Blažaitis, 
bolininkų tymo vadas, kredi
tavo Algirdą buvus geru boli- 
ninku ir linkėjo taip pat ge
rai tvoti fašizmą. -

Atsakydamas visiems pareiš- 
kusiems jam linkėjimus, Al
girdas žadėjo -juos išpildyti, 
kuogeriausia atlikti tas parei
gas, kurioms jis siunčiamas. •

Taipgi buvo iškviestas Jo
nas Stupuras, kūrįs po paly
dėjimo kariuomenėn brolio 
Adomo kartu su tėvais tiesiai 
iš stoties atvažiavo į Algirdo 
išleistuves, ir Pranas Yakštys, 
kuris, pats turėdamas išvykti 
tą pačią dieną su Algirdu, at
silankė jį išleisti.

Šios išleistuvės faktinai ir 
buvo išleistuvėmis visų trijų, 
nors oficialiai jos buvo rengta 
tik Algirdui. Visiems palinkė
ta sėkmingai kariauti ir grįžti 
pergalėtojais.

Kadangi nebuvo imta įžan
gos, o LDS Jaunimo kuopa 
Builders nėra turtinga, tai iš
leistuvių lėšoms padengti ir 
šios kuopos išleidžiamiems na
riams, Dobiniui ir Stupurui, 
nupirkti po dovanėlę svečiai 
sudėjo $28.75. Jos bus pa
siųsta, kaip tik sužinos jų pir
mąją stotį — adresą armijos 
kempėj. Rep.

RANDAVOJIMAI
Parsiduoda Bar & Grill biznis su 

pilnais gėrimų laisniais sykiu ir 2 
Bowling Alleys. Yra ant dviejų me
dų randa (lease). Taipgi karštas 
vanduo per ištisą metą. Randa $50 
į mėnesį. Priežastis pardavimo — 
išvažiuoju į kitą valstiją dirbti De
fense darbą. Prie šio biznio galima 
padaryti gerą pragyvenimą, nes iš
dirbtas per daugelį metų. Kreipkitės 
į Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, East New Yorke. Arti Ful
ton St. Galima privažiuoti Jamaica 
Line eleveiteriu, išlipkite ant Cleve
land St. stoties. Tel. Applegate 
7-9718. (102-104)

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

Pasirandavoja du fornišiuoti kam
bariai, tinkami pavieniui arba porai. 
Galima matyt bile dieną tarp 4 ir 
5 vai. vak. Prašome kreiptis seka
mu antrašu: Apartment 7, 293 
Marion St., tarpe Howard ir Sarato
ga Ave^., Brooklyn, N. Y. (102-104)

ROBERT LIPTON
701 GRAND STREET

PATRICIA

m75

DEAN .

CREMTį 
terms!

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

credtt
TERMS

t
fe

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ftjB k »I

BROOKLYN, N. Y.

todėl turi

bus

-om tempe- 
apdraudžia

jūsų futra 
šimtą dole-

nių — fut-
Woloschuk

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

■A

<5

'V

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

K 
<

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

■ . ........................................... .....

PRANEŠIMAI
NEW YORK CITY, N. Y.

L. D. S. 159 kp. ruošia vakarienę, 
šeštadienj, geg. 2 d. 
Svet., 795 Washington 
Horatio St., pradžia 8 
'lietai $2.00. Komitetas
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, nes 
už tą pačią kainą, apart valgymo, 
gausite ir skanaus gėrimo. Todėl, 
širdingai prašome nepraleisti pra
gos linksmai praleisti vakarą. — 
Kom. (101-103)

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

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

Son ■ taipgi 
kymo, sulyg

ri ir daugy- 
ų futrų. Pas 
ant lengvų 
vasaros sė

lių lengvatų

Elaine ______
sivijo bolę į ko 
garadžiuje, 229 Lewis Avė., ir 
tapo sutriuškinta 
čio keltuvo.

p, 8 metų, į- 
Ituvo atvarą

nusileidžian-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandu
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.
u

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir SENAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Brooklyn, N
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 Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne5 tat 

adre8a8.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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