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Šiemet Motinų Diena bus
gegužės 10 dieną, sekmadienį. 
Motina — koks gražus žodis, 
kiek daug jis pasako! Ir ši 
diena privalo būti minėta daug
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platesne plotme, ypačiai šie
met.

Pagerbdami savo motinas, 
turime atsiminti, kad milijonai 
motinu šiandien jau yra paau
koję savo sūnus kovai prieš 
nuožmųjį fašizmą, pasaulio 
žmonių neprietelių. Atsimin
kim Sovietų Sąjungos didvy
res motinas, kurios ne tik sa
vo sūnus siunčia šventon ko
von prieš neprietelių, bet ir 
pačios kovoja, sunkiai dirba 
tam, kad priešas būtų sumuš
tas.

Atsiminkim motinas barba
rų hitlerininkų okupuotoje mū
sų tėvų žemėje Lietuvoje!

šiemet geriausias bus moti
nos pagerbimas, jei kiekvie
nas labiau susirūpins karą 
prieš fašizmą remti. Jei mes 
darysime viską, kad juo grei
čiau priešas būtų sunaikintas 
ir mūsų motinos vėl susilauktų 
ramaus, laisvo ir laimingo gy
venimo !

Tai fašisto, anti-semito kuni
go Coughlino organas “Social 
Justice” tapo uždarytas, — 
uždarytas visam!

Taip ir reikia! Taip ir tu
rėjo būti!

Nes tai buvo juodašimtiškas 
laikraštis. Tai buvo priešo lei
džiamas laikraštis.

Nors kunigo Urbonavičiaus' 
“Darbininkas” labai apverkė! 
Coughliną, prilygindamas jį 
prie Kristaus, bet tai nieko! 
Amerikos žmonės mano kitaip 
negu kun. Urbonavičius ir kiti 
lietuviški kunigai, kurie sklei-į 
džia pro-nacišką propagandą. į

Komentuodama Stalino pa-: 
reiškimą, padarytą gegužės 1 
d., Maskvos “Pravda” (iš geg. i 
2d.) rašo, kad šis pareiškimas 
yra “didžiausios reikšmės isto
rinis dokumentas.”

Ten pat dienraštis žymi:
“Ypatingos pavasarinės są

lygos, kai potvyniai laikinai 
suvėlavo Raudonosios Armijos 
pirmynžangą, tuoj pasikeis, ir 
militariniai veiksmai bus pra
dėti su nauja energija. Tegu 
Berlyno juokdariai, sėdį soste, 
raminasi pasakomis apie pa
vasarinį ofensyvą. Ofensyvas 
bus pradėtas, bet jį pradės 
Raudonoji Armija!

“Suprasdama savo garbingą 
žmonių laisvinimo misiją, už
krėsta gilia meile savo tėvynei 
ir teisinga neapykanta vokiš
kiems fašistiniams įsiveržė
liams, Raudonoji Armija at
liks savo pareigą. Padrąsinta 
savo išmintingo vado, liaudies 
apsigynimo komisaro Stalino, 
įsakymu, Raudonoji Armija 
žygiuos į vakarus mušti prie
šą ir be pasigailėjimo išnai
kinti tuos, kurie atsisako pasi
duoti. Ir ši armija užtikrins, 
kad 1942 metai bus metais vi
siško vokiečių fašistinių armi
jų nugalėjimo ir išlaisvinimo 
Sovietų žemės nuo hitleriškų 
niekšų.”

Šitaip drąsiai ir griežtai kal
ba Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos organas “Pravda”! 
Tai nepaprastai padrąsiną žo
džiai. Tai inspiruoją žodžiai! 
Tai žodžiai, kuriuos dideliu 
pasigėrėjimu skaitys milijonai 
žmonių, trokštančių matyti 
žmonijos priešą sunaikintą dar 
šiais metais.

Šiame “Laisvės” numeryje, 
beje, telpa Raudonosios Armi
jos feitenanto-generolo Vinco 
Vitkausko kalba, sakyta Mas
kvos konferencijoje. Jis ten

SOVIETAI VISU FRONTU 
VEDA OFENSYVĄ PRIEŠ 

HITLERININKUS

APGULTI AMERIKIEČIAI
PER 27 DIENAS ATLAIKE

CORREGIDORĄ
London. — Pranešama, 

jog Sovietų armija, koman
duojama maršalo Simo Ti- 
mošenko, pradėjo energin
gą ofensyvą prieš vokiečius 
280 mylių ilgio linijoj, ei
nančioj nuo Taganrogo 
(prie Juodosios Jūros), pro 
Charkovą iki Kursko, Uk
rainoje. Raudonoji Armija 
veikia su tankais ir kitomis 
šarvuotomis jėgomis ir su 
smarkuoliais raiteliais ka
zokais.

Tuo pačiu laiku sovietinė

Pa. Darbo Federacijos Delegatai Pageidauja 
Antro Fronto prieš Hitlerį Dabar

Scranton, Pa. — Pennsyl- 
vanijos Darbo Federacijos 
suvažiavime dalyvauja 1,- 
200 delegatų, atstovaudami 
240,000 organizuotų darbi
ninkų, ir visi kalba apie rei
kalą atidalyti antrą karo 
frontą prieš Hitlerį.

CIO Nacionalės Marinin- 
kų Unijos skyrius Pittsbur- 
ghe atsiuntė šiltą sveikini
mą šiam Darbo Federacijos 
unijų suvažiavimui. Svei
kindami, jie sykiu ragina 
įvykdyt vienybę Darbo Fe
deracijos su CIO ir šaukia 
talkininkus dabar atidaryti 
antrą frontą vakarinėje 
Europoje, kad “nutrenkt į 
pragarą Hitlerį ir jo pa
daužas - žudikus.”

Suvažiavimo delegatai en
tuziastiškai priėmė šį CIO 
sveikinimą' ir atsišaukimus.

Suvažiavimui a t s i u n tė

Griežtai Aprėš Gazoliną Pagerina Bedarbių Ap
Rytinėse Valstijose drauda N. Y. Valstijoj

Washington. — Karinės 
gamybos valdyba nutarė 
nuo gegužės 16 d. numušt 
gazolino pardavinėjimą pa
prastiems automobiliams 50 
procentų N. Y., N. J. ir ki
tose lytinėse valstijose, taip 
pat vakarinėse Oregono ir 
Washing tono valstijose. 
Skaičiuojama, jog privačiai 
automobilistai nuo' tada te
gaus pirkt tik po 5 iki 6 ga
lionų gazolino per savaitę.

Sovietų Ginklu Atsarga

Maskva. — Sovietų fabri
kai per žiemą pagamino 
stambią ginklų atsargą, o 
ją dar padidino pristatymai 
karo pabūklų iš Amerikos 
ir Anglijos.

taipgi pabrėžia vieną įsidėmė
tiną dalyką. Jis, būtent, sako, 
kad šiuo metu Raudonoji Ar
mija yra didžiausia/ ir stipriau
sia savo istorijoje. Be to, ji 
yra geriausiai apginkluota.

Skaitykit gen. Vitkausko 
kalbą ir duokit savo kaimy
nams ją paskaityti! 

kariuomenė veda ofensyvą 
ir visu frontu, pradedant 
nuo šiaurinės Lediniuoto- 
sios Jūros ir einant į pietus.

Leningrado srityje vokie
čiai tik bando apsigint, 
laukdami pastiprinimų, bet 
raudonaimiečiai n e d u o da 
jiem atsikvėpt, nuolat ata
kuodami nacius. *

Suprantama, jog dabarti
niais ofensyvos veiksmais 
Sovietai stengiasi sudaužyt 
nacių besiruošimus hitleriš
kai ofensyvai prieš Sovietų 
Sąjungą.

sveikinimo telegramą gene- 
ralis Amerikos prokuroras 
Francis Biddle; gyrė Penn- 
sylvanijos Darbo Federaci
ją už bendrą veikimą dau
gelyje atvejų išvien su CIO; 
pareiškė, jog šalies gynimo 
reikalas didina bendradar
biavimą ir naikina kivirčus 
tarp tų dviejų didžių uniji
nių organizacijų.

Už TEISIŲ LYGYBĘ 
NEGRAMS

Generalinis pro kuroras 
savo telegramoje nuošir
džiai ragino Amerikos Dar
bo Federaciją sudemokra- 
tinti tas jos imi jas, kurios 
dar nepriima neg?ų, ir pri
imt juos lygiomis teisėmis 
su baltaisiais. Sako: “Mes 
negalime sąžiniškai kalbėt 
prieš barbarišką nacių per
sekiojimą tūlų tautų, jeigu 
mes nesielgiame teisingai 
su visais savo žmonėmis.”

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman pasirašė sei
melio priimtą sumanymą: 
Padidint mokamą bedar
biams maksimam apdraudą 
nuo $15 iki $18 per savaitę 
ir pailgint jos mokėjimą 
nuo 13 iki 20 savaičių, o ap- 
draudos laukimo laikotarpį 
sumažint nuo trijų iki dvie
jų savaičių.

Pasirašydamas tą bilių, 
gubernatorius p a s t e b ėjo, 
jog dabar atsiranda dau
giau bedarbių, kuomet ma
žėja bei užsidarinėja darbai 
pramonėse, netarnaujančio
se karo reikalui.

VOKIEČIAI SUŠAUDĖ DAR 
TRIS CECHUS

London. — Anglų radijas 
teigė, kad naciai sušaudė 
dar tris cechus už tai, kad 
jie ardė geležinkelį, naudo
jamą kariniams vokiečių 
tikslams.

Išsekus Amerikiečių
Amunicijai, Japonai
Puolė Corregidorą

Prez. Rooseveltas Sako: Corregidoro Gynėju Narsa ir Pasi
šventimas Yra Spindintis Didvyrybes Pavyzdys

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, geg. 5. — Jungtinių Valstijų karo de- 

partmentas šiandien išleido tokį pranešimą:
Filipinų Sritis:
Generolas Wainwright praneša, jog apie vidunaktį 

japonai šturmavo Corregidorą ir kad jie iškelia savo 
kariuomenę į tą salą-tvirtumą.
Prezid. Roosevelto Telegrama Generolui Wainwrightui

Prezidentas Rooseveltas, pirm gaunant minimą pra
nešimą, pasiuntė generolui Wainwrightui sekamą tele
gramą:

(Tąsa ant 5-to pu šlapi o)

VICHY FRAKCIJA PROTESTUOJA 
AMERIKAI DĖL MADAGASKARO

Vichy, Francija. — Pier
re Lavai, galva “nepriklau
somos” Franci jos valdžios 
ir užsieninis jos ministeris, 
užprotestavo J u n gtinėms 
Valstijoms, kad jos .užgyrė 
anglų kariuomenės iškėli
mą į Francijos .salą Mada
gaskarą. Bet Lavai paste
bėjo, kad jo valdžia nepra
dės tokių “tiesioginių veiks
mų, kurie vestų prie sutrau- 
kymo diplomatinių ryšių” 
tarp Francijos ir Jungtinių 
Valstijų.

Lavai savo notoje atmetė 
Ameiakos vyriausybės per
sergėjimą, kad jeigu Fran
ci j a darys bet kokį karinį 
veiksmą prieš Angliją ar 
Jungtines Valstijas, tai A- 
merika laikys tą veiksmą 
užpuolimu ant visų Jungti

Hitlerio Generolai Grūmoja
Nuverst Nacizmą, jei Jis

Nelaimės Karo Šiemet
London. — Grupė vokie

čių generolų su feldmarša
lu W. von Brauchitschu 
pryšakyje pareiškė Hitle
riui, kad jei šiemet nebus 
laimėtas karas prieš Sovie
tus, tai jie bandys panaikin
ti nacių valdžią Vokietijoj 
ir įsteigt savo santvarką. 
Apie tą generolų įspėjimą 
Hitleriui sužinojo vienas at
sakingas Anglijos valdinin
kas.

Sakoma, kad Hitleris “ra
miai” priėmęs savo genero
lų pareiškimą ir paskyręs 
von Brauchitschą nariu 
aukščiausios vokiečių ko
mandos. Tuom paskyrimu 
Hitleris norįs nuramint kri
tikuojančius jį generolus; 
antra, tai Hitleris pamatęs, 
kad jam reikalingi yra pa
tarimai tokių patyrusių ge
nerolų, kaip feldmaršalas 
von Brauchitseh. 

nių Tautų. Lavai sakė, kad 
tai, girdi, neleistina “Jung
tinių Valstijų ‘ pretenzija 
mėgint uždraust Francijai 
gint savo žemę, užpultą” 
Anglijos.

Galva ginkluotų Franci
jos jėgų, admirolas Darlan 
karčiai pasmerkė Angliją 
už jos įsiveržimą į Mada
gaskarą.
BET VICHY FRANCIJA 

NIEKO NESAKĖ PRIEŠ
FAŠISTŲ PLANUS

(Bet Francijos valdžia 
leido Hitlerio ir Japonijos 
agentams plačiai veikti Ma
dagaskare, ir pats Lavai ne
perseniai sakė, kad Franci
ja negalėtų su turėt fašistų 
Ašies nuo panaudojimo 
francūzų salti prieš Jungti
nes Tautas.)

Pernai gruodyje Hitleris 
pavarė von Brauchitschą iš 
vyriausios komandos, pats 
save pasiskyrė aukščiausiu 
komandierium ir sake, kad 
jis jau pagal savo “įkvėpi
mą” ves karą prieš Sovie
tus.

Von Brauchitseh siūlė, 
kad, užėjus žiemai, vokie
čiai pasitrauktų gana toli 
atgal; o Hitleris spyrėsi lai
kyt juos toliausiose pasiek
tose pozicijose sovietiniame 
fronte.

Teigiama, kad von Brau
chitschą remia tokie svar
būs vokiečių karininkai, 
kaip feldmaršalai F. von 
Bock ir von Rundstedt ir 
generolas Franz Halder. Jie 
taipgi esą nepasitenkinę, 
kad Hitleris vis stiprina sa
vo slaptosios policijos (Ges
tapo) jėgas prieš armijos 
oficierius.

Australija, Generolo Mac- 
Arthuro Štabas, geg. 6. — 
Mažiukė sala Corregidor ir 
trys dar mažesnes saliukės- 
fortai Hughes, Drum ir 
Frank, Manilos įlankoj, pa
galiau tapo priversti pasi
duot šturmuojantiem japo
nam, po 27-nių dienų visiš
kos apgulos iš priešų puses. 
Japonų orlaiviai ir kanuo- 
lės nuolat baisiai bombar
davo tuos fortus, o juos gy
nė viso tik 3,000 Amerikos vo ne veltui ir kitais atžvil- 
kareivių ir 3,500 jūreivių ir giais. Jie sulaikė desėtkus 
marininkų. Daugelis jų bu
vo užmušta ir pavojingai 
sužeista, o dabar likučiai tų 
narsuolių pateko į japonui 
nelaisvę. Su jais buvo ir 
68 a m e r i k i e čiu slaugės 
(norsės).

Bet ir tai ne japonų smar
kumas juos nugalėjo. Juosi 
privertė pasiduot badas, 
stoka amunicijos ir perma- 
žas kiekis ginklų.

' , — —
Nuo japonų pasalingo už-1 prieš rudųjų žvėrių Ašį.

(ūksiančių japonų kariuo
menes, šimtus priešų orlai
vių ir eilę karinių laivų 
nuo veiksmų prieš Jungti
nes Tautas kituose frontuo
se. Corregidoriečių artileri
ja taipgi užmušė didelį skai
čių priešų, sunaikino daug 
jų sandelių, karinių trokų ir 
kitų pabūklų.

Jie garbingai atliko savo 
į pareigą ir davė didvyrybės 
pavyzdį visiems kovotojams

Naciai Prarado 15,000 Tebekovoja prieš Japo- 
Orlaivių Rytuose ' nūs Filipiny Salose

MASKVA, geg. 6. — So-i 
vietinis generolas de Gran-j 
dal, orlaivių žinovas, sako,: 
jog vokiečiai rytiniame 
fronte iki šiol prarado 15 
tūkstančių orlaiviu ir pra
kišo viršenybę ore.

Vien per menesi nuo ko
vo 22 iki balandžio 22 d. j 
buvo sunaikinta 1,018 nacių 
orlaivių, o tuo pačiu laiku
Sovietai neteko 391-no or
laivio.

Kritiška Burmos Būklė
New Delhi, Indija, geg. 6. klupdami juos Mingaladon 

— Japonai vis žygiuoja p i r- 'stovykloje į šiaurius nuo 
myn prieš anglus ir chinus Rangoon.
Burmoje; stengiasi atkirsti 
jiems pasitraukimus ir gra
sina persimest iš Burmos į 
anglų Indija.

Associated Press, ameri
kiečių žinių agentūra, tei
gia, kad Jungtinės Tautos! 
faktinai jau, girdi, prarado, 
Burma, po keturių mėnesių 
kovos.

dagaskaro salo. Prancūzai 
'įtūžusiai ginasi.

Anglai nuskandino fran- 
cūzų submariną “Bevezie- 

Washington. — Amerikos’res” ir vieną nedidelį karo 
vyriausybė patvarkė, jog laivą.

Apriboja Pirkimus ant 
Išmokesčiy

perkant daiktus ant išmo- 
kesčių, turės būt iš karto' 
užmokėta trečdalis kainos, < 
o likusioji dalis atmokėta 
ne vėliau, kaip per 12 mė
nesių. Šis patvarkymas 
taipgi taikomas, kaipo už
tvaras prieš kainų kilimą.

Berlin. — Nacių radijas 
sakė, būk jie praeitą mėne
sį nuskandinę 79 karinius | 
Sovietų laivus ir 145-kis 
prekinius. j

puolimo iki šiol, jų orlaiviai 
net per tris tūkstančius 
kartų bombardavo Corregi
dorą, ir kai kurios atakos 
prieš ji tęsėsi ištisas 24 va
landas paeiliui. Bet ir ja
ponams tos atakos brangiai 
kaštavo: Corregidoro gynė
jai nuo praeitų metų gruo
džio 29 d. iki š. m. gegužės 
6 d. nušovė žemyn apie 200 
priešų orlaivių.

Corregidoriečių kova bu-

WASHINGTON, geg. 6. 
—Amerikiečiai ir Filipinai 
dar tebekovoja prieš japo
nus Mindanao, Cebu ir ki
tose Filipinų salose ir Šiau
rinėje dalyje Luzon salos.

Amerikiečiai Sunaikino 
40 Japonų Orlaivių
NEW DELHI, Indija, ge

gužės 6. — Amerikos oriai-
viai bombomis sunaikino 40 
japonų orlaivių ir pavojin
gai sužeidė 25-kis kitus, už-

Žiaurūs Mūšiai Siau- j 
čia Madagaskare

Vichy, Franci ja, geg. 6.— 
Anglų kariuomenė, kari
niai laivai ir orlaiviai įnir
tusiai atakuoja francūzus, 
ginančius Diego Suarez 
uostą, šiauriniame gale Ma

Anglai iškėlė daugiau ka
riuomenės į Madagaskarą ir 
parašiutais nuleido savo 
smarkuolių — “komandų” į 
francūzų užnugarę.

Kai kurie pranešimai tei
gia, kad anglai jau įsiveržė 
į Diego Suarez miestą ir 
dabar ten verda žiaurūs 
mūšiai gatvėse.

Maskva. — Partizanai 
Kalinino fronte per tris die
nas užmušė 1,500 nacių.
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“Aš Esu Amerikietis”—Diena
Prezidentas Rooseveltas paskelbė “Aš 

Esu Amerikietis”—Dieną. Tatai yra da
roma, kad kiekvienas sąžiniškas mūsų 
šalies pilietis, o ypatingai nauji pilie
čiai tą dieną daugiau susipažintų su sa
vo šalies reikalais. “Aš Esu Amerikie
tis” — Diena bus apvaikščiojama gegu
žės 17 d.

Šiemet ši diena bus minima prie ypa
tingų sąlygų, kada visos šalies piliečių 
reikalingas ypatingas vieningumas, pa
sišventimas, supratimas jų pareigos ko
voje už Amerikos laisvę, už karo laimė
jimą prieš barbarus hitlerininkus ir jų 
talkininkus.

Nauji piliečiai, kurių pagerbimui ir 
minima “Aš Esu Amerikietis”—Diena, 
privalo parodyti savo sąmoningumą, pa
triotizmą, nuoširdumą mūsų šalies kovo
je už jos teises, už žmoniškumo laisvę. 
0 kartu su naujais piliečiais ir visi mūsų 
šalies piliečiai daugiau apsivienys, susi
jungs pagalbai vyriausybės žygių, kad 
greičiau ir su mažiau aukų galėtume lai
mėti karą.

New Yorke ir kituose miestuose val
dybos turės tam tikslui įvairiausius pa
radus, susirinkimus ir paminėjimus. Lie
tuviai piliečiai, kartu su kitais mūsų ša
lies piliečiais nuoširdžiai įsilies į tuos 
minėjimus, kaip bendrų parengimų, taip 
ir savo kalboj. Mūsų organizacijos tą 
dieną privalo atatinkamai paminėti ir 
pasiųsti prezidentui telegramas, rezoliu
cijas su pasižadėjimu visomis jėgomis 
prisidėti prie Amerikos karo laimėjimo.

Čia tenka pastebėti, kad ne visi lietu
viai nuoširdžiai su pasišventimu pasitiks 
“Aš Esu Amerikietis” — Dieną. Aišku, 
kad tie elementai, kurie džiaugiasi Hit
lerio razbaininkų užpuolimu ant Lietu
vos, kurie siuntė Hitlerio gaivalams pa
sveikinimus, kurie talpino Hitlerio ap
mokamo agento Prano Ancevičiaus me
lus, kurie ir dabar spausdina iš Hitlerio 
šaltinių gautus “12,000 vardų,” — jie ne
pasitiks su karšta meile, su nuoširdumu, 
su atsidavimu Amerikai “Aš Esu Ameri
kietis” — Dieną. Jeigu jie ir dalyvaus, 
tai tik savo naciško veikimo pridengi
mui. X

Mes kviečiame visus lietuvius nuošir
džiai pasitikti “Aš Esu Amerikietis” — 
Dieną, nusisukti nuo Hitlerio agentų, 
kurie skaldo Amerikoj lietuvių vienybę, 
būti sąžiniškais ir nuoširdžiais mūsų 
kraštui.

Anglai Okupavo Madagaskarą
Anglijos karinės jėgos- sutikime su 

Jungtinių Valstijų valdžios politika ir 
Laisvosios Francijos vyriausybe okupa
vo didžiulę Madagaskaro salą, kuri yra 
į rytus nuo pietinės Afrikos, Indijos Did- 
jūryje. Madagaskaro salai sudarė pavo
jų užėmimas per “Ašies” jėgas, o ypa
tingai Japonijos. Japonija yra įsigalė
jusi Sumatroj, Javoj ir Malajų pussalyj 
iš kur jai atviras vandens kelias per In
dijos Didjūrį į Madagaskarą.

Madagaskaras yra didelė sala, kuri tu
ri 360 mylių' pločio, 980 amerikoniškų 
mylių ilgio ir bendrai užima 241,094 ket
virtainių mylių plotą. Madagaskaras yra 
didesnis skyrium paėmus už Vokietiją, 
Franci ją arba Angliją.

Madagaskaras priklauso Francijai nuo 
1885 metų. Jo sostinė — Tananarive 
miestas; ant salos gyvena per 4,000,000 
•žmonių. Netolimai jo dar yra kelios kitos 
nedidelės salelės su apie 200,000 gyvento
ją

Madagaskaro saloj yra per 3,000,000 
akrų žemės apdirbamos, kur sėja ryžius, 
binsus, manionus, augina kavą, tabaką, 
cukraus augmenis, kakao ir kitus. Yra 
labai, vertingų medžių ir jų tarpe gu

mos medžių. Yra ir iškasamų vertingų 
dalykų (mineralų).

Anglijos žygį sveikins kiekvienas hit- 
lerizmo priešas, nes jeigu Japonijos sa
murajai būtų paėmę Madagaskaro salą, 
tai jie ten būtų įsitaisę submarinų ir 
lėktuvų bazes, iš kur būtų puolę Apvie- 
nytų Tautų laivus, plaukiančius iš Ame
rikos aplinkui Afriką į Australiją arba 
Indiją ar Persiją.

Užrašai ant Berlyno Sienų
Gauta pasitikimų pranešimų, kad Vo

kietijos darbo liaudis vis daugiau įsitrau
kia į kovą.prieš Hitlerį ir jo razbainin
kų šaiką. Iš po nakties Berlyno namų 
sienos ir tvoros aprašinėtos kovingais 
ūbaisiais: “šalin karas!” “šalin Hitle
ris!” Ant karinio fabriko sienos buvo iš
rašyta: “Neskubinkite gaminti, sabota- 
žuokite darbą ir tuo pagelbėkite baigti 
šį karą!” Ne veltui Hitleris savo vėliau
sioje kalboje dūko prieš Vokietijos žmo
nes. Jis jaučia artėjantį jam galą!

Partizanai Veikia ir Rumunijoj
Visus Balkanus apima partizanų karas 

prieš barbariškus hitlerininkus. Londone 
gauta pasitikimų žinių, kad Rumunijoj, 
Hitlerio talkininkėj, prasidėjo smarkus 
partizanų judėjimas.

Rumunijos partizanai susisiekė su ge
nerolu Draja Michailovič, jugoslavų par
tizanų vadu ir išdirbo • bendro veikimo 
planą. Rumunijos partizanai nuleido vo
kiečių karinį traukinį į pakalnę, netoli 
Graiovo miesto, kuris turi 55,000 gyven
tojų. Virš 70 vokiečių kareivių užmušta, 
daug sužeista. Partizanai pasigrobė daug 
ginklų ir amunicijos ir pasislėpė į miš
kus.

Antrą užpuolimą Rumunijoj partiza
nai padarė ant traukinio, kuris vežė na
cių tankus. Užpuolimas padarytas arti 
Buzau. Partizanai sudaužė daug tankų 
ir padegė gazolino patalpas.

Bet labiausiai fašistus sukrėtė, tai par
tizanų užpuolimas ant vokiečių oficierių 
štabo Buchareste vienoj iš jo mokyklų. 
Šis užpuolimas buvo taip drąsus ir na
cių nelauktas, kad partizanai išsinešė fa
šistų planus.

Reiškia, partizanų kovos vis daugiau 
apima visas šalis, kaip tas, kurias fa
šistai ginklų pagalba pavergė, . taip ir 
tas, kurias jie visokių suokalbių ir ša
lies išdavikų pagalba pavergė.

‘‘Social Justice” Uždarytas
Gegužės 4 dieną hitlerininkas kunigas 

Charles Coughlin ar jo kokis pavaduoto
jas galėjo stoti prieš Jungtinių Valstijų 
pašto generalį viršininką Mr. Frank C. 
Walker ir teisintis reikale sulaikymo 
“Social Justice” siuntinėjimo paštu. Bet 
nei nacių propagandistas kunigas Cough
lin, nei jo kokis pavaduotojas nepasiro
dė, ir todėl Mr. Walker pareiškė, kad 
tam nacių lapui pašto teisės atimtos ant 
visados.

Jungt. Valstijų paštas atėmė “Social 
Justice” antros klasės teises už tai, kad 
kunigas Coughlin ir jo pasekėjai jį pa
vertė į Hitlerio ir Goebbelso propagan
dos skleidėją, taip, kaip tūli lietuviai 
pro-naciai savo gazietas padarė Hitlerio 
organais.

Amerika, siekdama apsiginti nuo bu
delių hitlerininkų ir jų sėbrų bus pri
versta imtis žygių prieš nacių propagan
dą. To reikalauja karo laimėjimas.

Chilės Žmonės Prieš Nacius
Chilės, Pietų Amerikos liaudis vis kie

čiau nusistato už pagalbą Sovietų Sąjun
gai ir prieš hitlerininkus. Dėka nacių ir 
kitų reakcionierių įtakai Pietų Ameri
koj, Chilė, kaip ir kitos respublikos, ne
turi diplomatinių ryišų su Sovietų Są
junga.

Šiomis dienomis Chilės Socialistų Dar
bo Partija priėmė rezoliuciją, reikalau
dama iš šalies vyriausybės nutraukti ry
šius su “Ašies” valstybėmis, išvyti iš ša
lies nacių ir jų talkininkų atstovus, kurie 
ten skleidžia hitlerininkų propagandą ir 
užmegsti diplomatinius ryšius su Sovie
tų Sąjunga, kuri didvyriškai kovoja 
prieš hitlerininkus ir jų budeliškus talki
ninkus.

Generolas Vincas Vitkauskas
Apie Lietuvius Kovotojus

Raudonojoj Armijoj
Generolo Vitkausko kalba, pasakyta lietuvių tautos at
stovų konferencijoje, įvykusioje š. m. balandžio 26-27-28 

dienomis Maskvoje

Brangūs broliai ir sese
rys! Lietuviai kariai, politi
niai instruktoriai ir koman- 
dieriai Raudonosios Armi
jos eilėse!

Pradžioje karo prieš So
vietų Sąjungą, hitlerinė Vo
kietija, dėka tam, kad ji 
tuomet turėjo daugiau gin
klų ir kad pasinaudojo 
staigmenišku, pasalingu už
puolimu, pasiekė laimėjimų.

Liūnas, kuris, su savo vie
neto dokumentais perėjo 
priešo linijas, per artileri
jos ir mortirų ugnį; jo bro
lis, militarinės akademijos 
studentas Liūnas, kuris už
mušė keletą vokiečių kari
ninkų ir karių; pulkininkas 
Barašiūnas; kapitonas Pe
tronis; leitenantas Jucis; 
narsieji kariai Vaitiekūnas, 
Katkevičius, Giedraitis, In

kus, kai šie bandė pavergti 
Lietuvą.

. Lietuvos jaunime, atsi
mink, kad vokiški užpuoli
kai savo ginklais nori pada
ryti vergais Lietuvos žmo
nes. Imk pats į savo rankas 
ginklus ir vykie plėšikus iš 
Lietuvos. Užpulkie ir nai- 
kinkie hitlerininkus! Ne
duokite jiems poilsio nei 
dieną, nei naktį, nei mies
tuose nei kaimuose, nei 
dirbtuvėse nei žemės ūkiuo
se. Pulkit juos individualiai 
ir partizanų būriais.

Generolas Vitkauskas sako kalbą Lietuvių Tautos atstovų konferencijoje, įvykusioje ba
landžio 26—28 d.d. Maskvoje.

Louis, vieną. O du patys už
sisakė šešiom savaitėm už 
dolerį.

Piniginės paramos auko
mis gavome nuo A. Palson- 
Palubinskio, iš Livingstone, 
N. Y., $10. Tik pereitą sa
vaitę mirė draugo Palu- 
binskio žmona Barbora, ku
ri taip lygiai kaip ir pats 
Palubinskis įvertino dien
raštį “Laisvę.” Taigi atmin
čiai savo žmonos jis sutei
kė dienraščiui šią gražią 
dovaną $10.

Jaunavedžiai Mr. & Mrs. 
Freemont, iš Somerville, 
Mass., atvykę į New Yorką 
medaus mėnesio proga, ap
lankė “Laisvės” įstaigą ir 
paaukojo dienraščiui $2.

Newyorkietis drg. P. Rač- 
kus davė $1 “Vilnies” suva
žiavimui ir taipgi paaukojo 
$1 “Laisvei.”

Juozas Weiss pridavė $1 
auką nuo drg. Totorelio iš 
Hartford, Conn.

Ne taip stambiai, kaip 
reiktų, gaunam aukų ir ne 
taip skaitlingai, kaip reik
tų, gaunam naujų skaityto
jų “Laisvei.” Tačiau judėji
mas yra. Šie draugai, kurių 
vardai aukščiau suminėti, 
yra gražus punktuališkumo 
pavyzdis mums visiems. Ne
atidėliokime kitai dienai ar 
kitai savaitei gauti naujų 
skaitytojų — gaukime šian
dien. Tą patį reikia žinoti 
ir apie aukas dienraščiui. 
Jau šiandien reikia pinigų 
ir šiandien privalome auko
ti. P. Buknys.

Paterson. N. J.
/

Hitlerininkai laikinai už
grobė kai kurias Sovietų 
Sąjungos respublikas ir ra
jonus. Jie taipgi okupavo 
tarybų Lietuvą. Bet jau pir
momis karo savaitėmis pa
sirodė, jog hitleriškų gengs- 
.terių planai nėjo taip, kaip 
jie troško.

Praėjo keletas mėnesių ir 
visi Hitlerio planai Sovietų 
fronte supliuško.

Bet šios pamokos pasiu
tėliui Hitleriui neužteko. Jis 
yra pasiryžęs tęsti karą ir 
dabar žeria pasaulio akysna 
smiltis, bandydamas gąz- 
dinti žmones, pranašauda
mas naują ofensyvą.

Hitleris dar vis gali pa
siųsti mirties laukan daug 
kariuomenės divizijų. Jis 
gali pasiųsti daugiau naujų 
tankų ir naujų lėktuvų. Bet 
tai jau nebus tokia jėga, ko
kią Hitleris pasiuntė į fron
tą pereitais metais, kai jis 
pradėjo ofensyvą prieš Mas
kvą.

Tuo pačiu sykiu Raudo
nosios Armijos jėgos, josios 
apsiginklavimas šiuo metu 
yra didesnis ir puikesnis, 
negu kada nors pirmiau.

( Prieš hitlerinę Vokietiją 
kovoja Didžioji Britanija ir 
Jungtinėj Valstijos, kurios 
savo resursais, žmonėmis, 
pramone ir technika yra 
neišsemiamos.

. Kiekvieno iš mūs lietuvių 
yra pareiga priartinti tą di
džiąją pergalės prieš Hitle
rį dieną. Nuo pačių pirmų
jų karo dienų daugelis Lie
tuvos liaudies sūnų garbin
gai kovojo ir kovoja savo 
tautiniuose R a u d o n osios 
Armijos daliniuose prieš 
mūsų tautos amžiną priešą, 
vokišką užpuoliką. Daug 
lietuvių' karių pasižymėjo 
kovose Vilniaus fronto sek
toriuje prieš kur kas skait- 
lingesnes priešo jogas.

Daug lietuvių karių pui
kiai pasižymėjo 
sios Armijos eilėse, 
atžymėti kai kuriuos: ma
joras Raugelis, du sykiu su
žeistas ankstyvuose mū
šiuose ir dabar, vėl sugrįžo 
į mūšio lauką; kapitonas

Raudono-
Galiu

tas, Linkevičius, Vaškys ir 
kiti. Tarpe tų, kurie mirė 
didvyrių mirtimi, buvo: lei
tenantas Grinevičius, bate
rijos komandierius, kuris 
bombardavo priešą iki pas
kutinio šūvio. Jis mirė mū
šyje, bet nepasidavė ir ne
pasitraukė. Arba bevielinio 
telegrafo operuotojas Meš
kauskas, šoferis Staliorai- 
tis, eilinis karys Vadąpalas 
ir kiti (Ši gen. Vitkausko 
kalba, kaip ir kitos konfe
rencijos dalyvių kalbos, bu
vo prisiųstos bevieliniu tele
grafu anglų kalba ir todėl 
kai kurios pavardės ne pil
nai aiškiai buvo suslebizuo- 
tos. — Vert.)

Raudonosios Armijos ei
lėse esantieji lietuviai! Vi
suomet būkite ištikimi gar
bingoms Raudonosios Armi
jos tradicijoms, būkite išti
kimi savo draugams, gar
bingai pasižymėjusiems mū
šiuose. Visuomet drąsiai ir 
karžygiškai naikinkite kru
vinuosius vokiškus įsiveržė
lius. Mūšyje visuomet turė
kite savo vaizduotėje gar
binguosius žygius mūsų pa
vyzdingų bočių didvyrių: 
Mindaugio, Treinio, Algi
manto, Vitenio, Gedimino, 
Keistučio, Margio, Algirdo 
ir Vytauto, kurie per du 
šimtu metų mušė lietuvių 
priešus, vokiškus užpuoli
kus, kryžiuočius, kardinin
kus, ir kurie gynė Lietuvos 
.žmones nuo jų pavergimo. 
Atsiminkite Saulės, Pilėnų, 
Žalgirio didvyrius, kurie iš
taškė parinktuosius vokiškų 
užpuolikų kariuomenės pul-

Hitlerininkai pradėjo o- 
kupuotų kraštų jaunimą va
ru imti į savo plėšikišką ar
miją. Žiūrėkite, kad nesi- 
rastų nei vieno lietuvio, ku
ris sutiktų vilkėti hitleri
ninkų uniformą — tų pra
keiktų banditų uniformą. 
Lai nesiranda nei vieno 
žmogaus, kuris sutiktų nu
lenkti galvą prieš fašistą, 
teršiantį visą aplinką. Am
žina gėda, pasmerkimas ir 
prakeiksmas Lietuvos žmo
nių tiems, kurie stojo į hit
leriškų kanibalų eiles ir pa
tapo savo tautos išdavikais! 
Jeigu hitlerininkai verstinai 
paimtų bile kurį žmogų į 
savo armiją ir duotų jam 
ginklus, — naudokite tuos 
ginklus ne jūsų tautos ver
gėjams padėti, bet naudoki
te juos patiem užpuolikam 
sunaikinti!

Atsukit savo ginklas prieš 
vokiškus plėšikus ir bandy
kite surasti būdus pereiti j 
Raudonosios Armijos pusę! 
, Įkvėpti mūsų garbingųjų 
didvyrių žygiais iš garbin-' 
gosios mūsų praeities, įsiti
kinę, kad mūsų tikslas yra 
teisingas, lai visi lietuviai 
stoja į kovą prieš hitleriš
kąjį fašizmą!

Tegyvuoja kova už lietu
vių tautos išlaisvinimą iš jo
sios amžinų priešų, vokiškų 
plėšikų!

Tegyvuoja tarybinė Lie
tuva !

Tegyvuoja Raudonosios 
Armijos vadas, SSSR liau
dies apsigynimo komisaras 
ir organizuotojas pergalės 
prieš hitlerizmą — Stali
nas!

is Patersono Lietuvių 
Gyvenimo

Susirgo drg. P. Sakat. Jis 
jau serga nuo kovo 16 d. Li
ga jį baisiai prikankino; jo 
kairioji koja tapo suparaly
žiuota. Drg. Sakat beveik vi
siems Patersono lietuviams yra 
gerai žinomas, nes jis — senas 
veteranas Patersone. Drg. Sa
kat priklauso prie Lietuvių Pa- 
šelpinio Kliubo, prie Lietuvių 
Darb. Susivienijimo 123 kuo
pos ir LLD 84 k p.

Drg. P. Sakato gyvenimo 
vieta, 243 20th Avė.

Drg. P. Sakat yra progresy
vių organizacijų darbuotojas- 
rėmėjas finansiniai ir darbu.

Aš nuo savęs linkiu drg. Sa
kat greitai pasveikti ir 
kartu darbuotis su mumis.

Susirgo Simas Sodukas. 
tapo išvežtas į New Yorko 
teranų ligonbutį. 
žastis nežinoma.

Linkiu Simui greitai pa
sveikti.

I

vėl

I
Jis 
ve- 

Ligos prie

Dažų darbininkai gavo al
gas pakelti 10%; dabar dažų 
darbininkai gaus 85c. į valan
dą, ir laiką ir pusę už viršlai
kius.

Vietinis laikraštis “Evening 
News” praneša, kad policija, 
su pageiba vaikėzų-jaunuolių, 
surado 10,000 šovinių (kulkų) 
pakrantėje prie Passaic upės. 
Laikraštis sako, kad kulkos 
sudėtos į dėžes ir maišus. Po
licija spėja, kad tai vokiečių 
pro-nacių darbai.

I 
s
I
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Orui Atšilus
Maloniai šypso pavasaris. “Laisvę,” visur Veikia pra- 

Savo grožiu vilioja visus į’syti iš žmonių materialės 
laukus. Orui atšilus, prasi- paramos “Laisvei.”
dės organizacijų parengi
mai laukuose. Prasidės 
skaitlingos ■ sueigos žmonių. 
Tose sueigose privalo skam
bėti vardas Dienraščio 
“Laisves.” Visur reikia kal
binti žmones užsisakyti

Šiomis dienomis gavome 
3 metinius naujus skaityto
jus. Juos prikalbino šie 
draugai: J. J. Bakšys, iš 
Worcester, Mass., vieną. V. 
J. Stankus, Easton, Pa., vie
ną ir L. Bukauskas, E. St.

Apsivedė Julius Merens- 
Marčinskas su Marijona Mata- 
čiūniūte. Vestuvės įvyko ba
landžio 12 d. šliūbą ėmė Šv. 
Kazimiero bažnyčioje. Vestu
vių iškilmė buvo S. Bakanaus- 
ko svetainėje. Jaunavedžiai 
praleido medaus mėnesį Flori
doje.

Patersone p r a g yvenimas 
taip pabrango, kad iš tikrųjų 
reikia stebėtis. Atsimenu pra
ėjusį karą—dar taip brangus 
pragyvenimas nebuvo, kaip 
dabar. Diena iš dienos krau
tuvėse prekės eina brangyn. 
Už svarą ruginės duonos jau 
reikia mokėti 13c.

Man rodos, kad valdžia 
tuojaus turėtų imti nagan pro- 
fitierius. J. Matačiūnas.
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Barbariški Nacių Žvėriškumai 
ir Plėšimai
fašistai besitraukdami su- 

užsie- laikė senelį Jurgovą, 73-jų 
i io komisaras V. Moloto- metų, senuką čibasovą, 70- 
\as, balandžio 28 d., įteikė ties metų ir 12-kos 
draugingų šalių atstovams 
faktus apie barbarišką Vo
kietijos hitlerininkų žvėriš
kumą. Dokumentas labai il- 
j as, paremtas faktais, pa
dalintas į septynis skyrius. 
Mes ir supažindinsime skai
tytojus su svarbiausiais iš 
jo faktais.

Raudonosios Armijos ko
manda turi suėmus Hitlerio 
dešiniosios rankos H. Goe
ringo išleistą patvarkymą, 
kaip elgtis Sovietų Sąjun
goje hitlerininkų užimtuose 
plotuose. Tai yra brošiūra 
iš 28-nių pusk, su smulkme
niškomis i n s t r u kcijomis. 
Šios instrukcijos išleista 
birželyje, 1941 metais, tai 
yra, kada Hitleris ir jo raz- 
baininkai pradėjo puolimą 
ant Lietuvos ir Sovietų Są
jungos. Ten, tarpe kitko, 
Goeringas sako:

“Pagal Fuehrerio (Hitle
rio) įsakymą įvairiausios 
priemonės turi būti panau
dotos užimtame plote, kad 
jis tarnautų Vokietijai... 
Išsiųsti į Vokietiją žalia- 
daikčius... valgio taupi- 
nius... žibalą ir kitką, kas 
V o k i e t i jai reikalinga.. . 
Platinas, fabriką tai ir pu
siau fabrikatai turi būti pa
imta... manganas ir gu
mas turi būti konfiskuota 
ir visa tai siunčiama į Vo
kietiją. .. Maistas... namų 
įrengimai ir asmeniniai da
lykai, kaip tai drabužiai, 
turi būti paimta ir perduo
ta į armijos tam reikalui 
atatinkamas įstaigas...” '

Priedas prie šių plėšikiš
kų instrukcijų išleistas Spe
cialus Patvarkymas Vokieti
jos Armijos Generalio Šta
bo No. 4376-41, kuriame, 
tarpe kitko, įsakoma:

“Turi būti verstinai išva
romi gyventojai Į Vokietiją, 
visame užimtame plote... 
Visi vilnoniai drabužiai, o- 
dos pirštinės, kautai, džia- 
ketukai, kelnės, apsiavai ir 
net vilnonės kojinės turi 
būti atimta.”

Skaitant šias Hitlerio ir 
jo razbaininkų generolų in
strukcijas, taip ir prisimeni 
istoriją kelių šimtų metų 
atgal, kada vokiečiai kardi
ninkai ir kryžiuočiai puolė 
Lietuvą, ant kardų užsimo
vę lietuvių vaikų galvukes 
lakiojo, kaip pasiutę šunės, 
moteris žagino, vyrus ėmė 
ir varė į kryžiuočių vergi
ją, viską plėšė, o ką nesu
spėjo, tai degino.

Hitlerio razbaininkai at
gaivino tas kardininkų 
kryžiuočių razbaininkij 
vagių tradicijas!

Sušaudė Senelius
Raudonoji Armija turi 

savo žinioj Hitlerio field- 
maršalo von Reichenau įsa
kymą jo armijai nuo spalių 
10 dienos, 1941 metų, kur, 
tarpe kitko, sako:

“Vietos gyventojams ir 
rusams belaisviams davimas 
maisto yra nereikalingas 
žmoniškumas. Viso to mais
to mūsų ‘faderlandas’ pat
sai reikalauja... Kareiviai 
neturi teisės šert priešą...”

Kaip žinome, hitlerinin
kai per metų metus mokė 
savo pasekėjus meluoti, bū
ti žiauriais, mylėti kraują, 
neapkęsti kultūrą, meną, 
apšvietą ir žmoniškumą. 
Hitleris didžiavosi, kad jis 
laisvas nuo šio “nešvaru
mo.” Ir todėl veltui būtų 
jieškoti pas hitlerininkus 
bent kokio žmoniškumo.

Maskvos srityje vokiečiai

Sovietų Sąjungos

ir 
ir

metų 
berniuką Sergėjavą. Sene
liai ir vaikutis buvo apsi
rengę kailiniais. Fašistai 
nuo jų atėmė kailinius, o 
juos visus sušaudė. Tą žvė
riškumą jie atlikę jautėsi 
pasielgę pagal Hitlerio ir 
Goeringo instrukcijas ir 
“mokslą.” v

V. MOLOTOVAS

Naciai Atima nuo žmonių 
Viską

Hitleris patvarkė, kad jo 
armija turi būti maitinama 
ir aprūpinama iš Sovietų 
Sąjungos užimtų plotų. 
Taip vienoj srityj fašistai 
nuo valstiečių atėmė: 14,- 
048 karves, 11,860 kiaules, 
28,459 avis, 213,678 vištas, 
antis ir žąsis ir 25,465 bi
čių avilių.

D z e r ž i n s kio distrikte, 
Smolensko srityje, vokie
čiai fašistai atėmė nuo ko- 
lektyviečių: 2,554 arklius,
l, 170 karvių, 335 kiaules, 5,- 
710 vištų. Ir nuo pavienių 
žmonių jie dar atėmė: 2,- 
027 .karves, 2,138 kiaules, 
5,297 avis, 44,159 vištas, 5,- 
477 apsiavus, 2,439 kaili
nius, 3,208 vilnonius drabu
žius, 10,431 metrus audeklų, 
3,299 vyriškus apatinius 
drabužius ir 815 vaikų dra
bužėlius.

Taip elgiasi plėšikai Hit
lerio armijos. Neveltui, ka
da Raudonoji Armija suima 
nacių tankus, tai randa pil
nus juos prikištus vogtų 
drabužių.

Naciai Naikina Miestusy
Hitlerio armija yra bai\ 

barų armija. Kur tik ji už
ėmė miestus, tai sunaikino 
mokyklas, ligonines, muzie
jus, teatrus, kliubus, visuo
menės namus. Ir tai daro 
pagal įsakymą jų koman
dos. šeštos Hitlerio Armi
jos komandieriaus įsakymas 
nuo spalių 10 dienos, 1941
m. , tarpe kitko, sako:

“Vokietijos armija turi 
rūpintis gesinti namus tik 
tuos, kurie yra reikalingi 
jos apsistojimui — bara
kams. Kiti namai turi būti 
sunaikinami.” O kada Rau
donoji Armija pradėjo fa
šistus varyti atgal, tai veik 
kasdien jų komanda davė 
įsakymus — viską naikinti. 
Taip pėstininkų 512-to pul
ko, 293 divizijos įsakymas 
nuo 10 d. gruodžio, 1941 m., 
tarpe kitko, sako:

“Naikinti viską ir papras
tus gyvennamius... Apipil
ti namus kerosinu ii’ padeg
ti... Naikinti viską, kad 
Raudonoji Armija ir gyven
tojai nieko neturėtų, nai
kinti puodus, stalus, kėdės, 
virves, maišus, galvijus, kas 
tik nepaimta...”

Arba komandierius 98-to 
pėstininkų vokiečių 
sunaikinęs 16-ką 
gruodžio 24 d., 1941 
rašė:

“Visi taupiniai 
šiaudų, maisto ir t.t. sude-

pulko, 
sodžių, 
metais

šieno,

ginta. Namų įrenginiai su
naikinti rankiniu granatų 
pagalba. Taip turi būti ir 
ateityje. Bet šis patvarky
mas neturi priešui patekti j 
jo rankas.”

Ir fašistai ta budeliu ir 
žvėrių naikinimo darbą pra
veda! Jie šaltakraujiškai 
degina žmonių namus ir žu
do civilius gyventojus. Jie 
namų padegimui net specia
ls mašinas įsitaisė. Tokio
mis mašinomis padegė Bol- 
šekrepinskaja miestelį, Ros
tovo rajone, kur sudegino 
1,067 namus.

Maskvos srityje fašistai 
537 sodžius pilnai sunaiki
no ir 928 dalinai sunaikino. 
Jie ten sunaikino 38,423 na
mus sodžiuose ir 5,140 na
mus miestuose, 947 moky
klas, 159 ligonines, 54 vaikų 
priežiūros namus, 491 kliu- 
bus, 66 keptuves, 109 val
gyklas, 788 dirbtuves, 1,053 
tvartus, 13,610 klojimus ir 
747 kitokius namus.

Tūlos srityje vokiečiai fa
šistai 316 sodžius visiškai 
sudegino, kur sunaikino 19,- 
164 valstiečių gyvennamius, 
299 mokyklas ir 2,950 kito
kius namus.

Senas rusų miestas Stari- 
3—barbariškas naciu 
ca paverstas visas į griuvė
sius. Ligoninės, mokyklos, 
knygynai visai sunaikinta. 
Bogorodsk miestelyje iš 866 
namų, 534 visiškai sudegin
ti ir su žeme sulyginti. Sta- 
linogorske vien namų su
naikinimai siekia 278,000,- 
000 rublių vertę. Kalugoj 
vokiečiai fašistai sistema- 
čiai per kelias dienas naiki
no namą po namo, gatvę po 
gatvės.

Panašiai jie planuoja pa
sielgti Ukrainoj, Baltarusi
joj, Lietuvoj, Karelijoj, Lat
vijoj ir kitur, kur tik jie 
bus varomi laukan. Patsai 
Hitleris įsako viską naikin
ti. Štai jo įsakymas nuo 
sausio 3 d., 1942 metų, ku
riame jis reikalavo išlaikyti 
kiekvieną užimtą pėdą že
mės, kiekvieną miestą ir 
miestelį, tarpe kitko, pasa
kyta :

“Bet, nepaisant visko, jei 
bus Aukščiausios Koman
dos duotas įsakymas palik
ti apgyventą vietą, tai vis
kas turi būti sudeginta iki 
pavžemes ir pečiai susprog- 
dinti?<

O sityp kalboj Hitleris 
sausio 30/ 1942 metais, tar
pe kitko, sakė:

“Kur rusams pavyko pra
silaužti per mūsų liniją, kur 
jie užėmė apgyventą vietą, 
tai daugiau tos apgyventos 
vietos nėra, ten likę tik vie
ni griuvėsiai.”

Taip barbariškai ir žvė
riškai vokiečiai fašistai vis
ką naikina ir atiminėja nuo 
žmonių. Taip yra kitose So
vietų Sąjungos dalyse, ku
rias naciai užgrobė, taip 
yra ir mūsų senoj tėvynėj 
Lietuvoj. Vėliau paduosime 
daugiau faktų iš Molotovo 
pateiktu dokumentų.

D. M. š.
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Vaizdas iš neseniai įvykusio Amerikos Slavų Kongreso; jis įvyko Detroite; daly
vavo 2,500 delegatų. Kongresas priėmė atsišaukimą, raginantį visus Amerikos sla
vus remti Jungtines Tautas ir kovoti prieš hitlerininkus, bei jų agentus, varančius 
nacišką propagandą tarp slavų.

CUKRAUS PASKIRSTYMAS
Milijonai amerikiečių, čion 

gimę ir svetur, piliečiai ir ne- 
piliečiai, gegužes 4, 5, 6 ir 7 
dienomis turi gauti cukraus 
paskirstymo knygutes.

Paskirstymas reiškia, kad 
kiekvienas asmuo turės lygiai 
pakęsti karo naštą. Kodėl mes 
turime cukrų paskirstyti? Iš 
Filipinų negauname daugiau 
cukraus. Negalime tikėti gauti 
cukraus iš Hawaii dėlei karo 
Pacifike. Ir daug mažiau cuk
raus sulauksime iš kitų šalti
nių — laivai turi gabenti rei
kalingesnius karo daiktus.

Cukrus yra karo ginklas. Jis 
suteikia Amerikos kovojan
tiems vyrams energijos; cuk
rus vartojamas pagaminti rei
kalingą alkoholių eksploduo- 
jamai medžiagai. Ta medžia
ga būtinai reikalinga užbaigti 
Ašį.

Kaip paskirstymas veikia? 
Kiekvienas asmuo šalyje — 
visų amžių — ,gąli. gauti pa
skirstymo knygelę. Nusineši 
savo paskirstymo knygutę į 
grosernę — arba bet kurią 
krautuvę — ir'paduosi krau
tuvininkui paskirstymo ženk
lelį už paskirtą laiką ir jis 
jums parduos jūsų dalį cuk
raus. Asmenys, kurie taupino 
cukrų negaus pilną knygutę.

Kiek cukraus gausi ? Kiek
vienas seimos narys galės gau
ti paskirtą kiekį dėl kiekvie
no paskirstymo laiko. Tas kie
kis mainysis nuo vienos savai
tės ligi kitos, nuo vieno mė
nesio ligi kito, bet1 bus nuo 
pusės ligi vieno svaro asme
niui per savaitę. Prezervavi- 
mo arba kenavimo laiku dau-

giau cukraus bus duota tiems, 
kurie nori namie prezervuoti 
vaisius arba daržoves.

Milijonai amerikiečių užsi
registruos prie 240,000 pradi
nių mokyklų visoje šalyje.

Užsiregistravimo k n ygutė 
bus duota kiekvienam vyrui, 
moteriai ir vaikui Su v. Valsti
jose, tik ne nariams ginkluotų 
jėgų ir asmenims, kurie pasto
viai apleido namus, pav., as
menys, kurie randasi ligoninė
se arba kokiose įstaigose. Pa
skirstymo knygutę galima 
gauti asmenims, kurie laikinai 
apleido namus.

Po pirmu užsiregistravimu 
pasivėlavę asmenys gali gauti 
karo paskirstymo knygutes iš 
vietinės paskirstymo tarybos, 
— nors vietinės tarybos nepri
ims aplikacijų per dviejų sa
vaičių laiką tuoj po pirmu, už
siregistravimu.

Vienas suaugęs asmuo gali 
užregistruoti visą šeimą. Tar
nai, burdingieriai ir kiti, ku
rie gyvena viename bute, bet 
kurie nepriklauso prie šeimos 
vienetos, — turi atskirai regis
truotis. šeimos vienetą sudaro 
giminės krauju arba apsivedi- 
mu, kurie drauge gyvena ir po 
vienu stogu sykiu valgo.

Vartotojai turės pranešti, 
kiek cukraus turi ant rankų, 
kada prašo “War Ration Book 
No. 1’’. Jeigu turi daugiau 
kaip du svarus cukraus dėl 
kiekvieno asmenio, nuimama 
po vieną ženklelį (arba štam
pą) už kiekvieną svarą. Kas 
bus sugautas meluojant bus 
baudžiamas pagal United 
States Criminal Code.

F.L.I.S.—Common Council.

Kova prieš Aukštas Pragyvenimo Kainas
Išleidimas Bendra Maksimu

mo Kainų Patvarkymo reiškia, 
kad kovos linija susiaurinta 
kovoje prieš pragyvenimo 
aukštas išlaidas.

Vartotojai, smulkmenų par
davėjai, daugmenų pardavėjai 
ir gamintojai stovi kovos prie
šakyje.

Bendras Maksimumo Kainos 
Patvarkymas yra išimtinai ka
ro meto žygis. Jis veiks iki 
karo pabaigos ir baigsis su 
taika.

Minimumo kainos neįsteig
tos — reikmenys galima par
duoti žemiau maksimumo kai
nos.

Pranešdamas apie Bendrą 
Maksimumo Kainos Patvarky
mą Amerikos žmonėms, Kainų 
Administratorius II e nderson 
išdavė! sekantį pareiškimą:

“Kilimas pragyvenimo kaš
tų vis sparčiau žengė pirmyn. 
Daugiau pinigų negu reikme
nų grąsino civilę ekonomiją ir 
karo pastangas. Jeigu nebūtų 
sustabdyta, pragyvenimo iš
laidos būtų buvę peraukštos 
asmenims su nustatytomis įei- 
gomis, ir tūkstančiai šeimų, ku
rias šelpia vyrai ginkluotose 
jėgose, turėtų ' vargingai gy-

venti.”
Jeigu nebūtų, sustabdyta, 

tai kylančios kainos, algos ir 
kaštai, kaž kur nusvyruotų. Ir 
to pasėkos būtų, infliacija — 
pralošimas naminiame fronte, 
kas blogai atsilieptų kovos 
frontuose.

Bendra kainų kontrolė reiš
kia užtikrinimą Amerikos žmo
nėms, kad jų pragyvenimo 
kaštai bus stabilizuoti.

Ji reiškia, kad pirkimo jėga 
algų ir uždarbių bus pastovi.

Ji reiškia, kad gamintojai 
reikmenų gali pasitikėti stabi
lizuotoms kainoms.

Ji reiškia, kad Amerikos 
valdžia planuoja savo karo 
programą be jokio sumišimo 
ir keblumo, kas vis seka ky
lančias kainas ir išlaidas dėl 
svarbių mašinų ir produktų, 
kurie būtinai reikalingi perga
lėti priešą.

Ji reiškia, kad sutaupos ir 
uždarbiai mūsų piliečių, pa
skolinti jų valdžiai finansuoti 
karo pastangą, bus sugrąžinti 
doleris už dolerį.

Ji reiškia, kad nekurie reik
menys neis tik tiems, kurie tu
ri daugiausia pinigų, bet visi 
žmonės, turtingi ir biedni, tu-
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Hartford, Conn.

droji kova išlaikyti civilizaci
ją ir žmonių laisvę. “Komu
nizmas,” s a k ė kalbėtojas, 
“yra Rusijos dalykas.”.

Kalbėjo ir J.A.V. prokuro
ras Robert P. Butler. Jis taip
gi ragino klausovus remti Sov. 
Sąjungą. Jis nurodinėjo, kad 
mes, gelbėdami Sov. Sąjungą, 
gelbstim išlaikyti civilizaciją.

Nežinau, ar daug tame susi
rinkime buvo lietuviškų nacių 
propagandos apsėstų “brolių,” 
bet, jeigu kurie buvo, tai jie 
galėjo pasimokyti ir suprasti, 
kaip jie tuščiai barška prieš 
tuos, kurie ją remia.

Majoras Spellacy savo kal
boje ragino šio miesto gyven
tojus duoti finansinės para
mos Sov. Sąjungai, sakyda
mas : “Savo finansine parama 
Rusijai jūs pagelbėsite ne tik 
Įveikti Hitlerio jėgas, bet taip
gi parodysite didelį žmonišku- 

įmą.” Buvęs,
i ____________

Lowell. Mass.

Įdomus Mitingas *

Balandžio 25 d., Bushnell 
Salėje įvyko skaitlingas ir į- 
domus masinis susirinkimas, 
kurį suruošė Russian War Re
lief vietinis skyrius. Surengtas 
šis susirinkimas buvo tuo tiks
lu, kad gauti paramos Sovietų 
Sąjungai, kuri taip didvyriškai 
kovoja prieš hitlerizmą.

žymėtina, kad Pagalba Ru
sijos Karui (Russian War Re
lief) yra amerikinis padaras. 
Skyriai tos įstaigos organizuo
jami visoje Amerikoje, ir tuo- 
mi darbu vadovauja žymūs a- 
merikiečiai. Visur tokie sky
riai Amerikoje šaukia susirin
kimus ir varo kampaniją už 
visokeriopą pagalbą Sovietų 
Sąjungai.

Tokio skyriaus iniciatyva ir 
pasidarbavimu, buvo sušauk
tas masinis susirinkimas ir 
Hartforde, Bushnell salėje, 
kuriam pirmininkavo mūsų 
miesto galva (mayor) p. Spel- 
lacy.

Svečiais - kalbėtojais buvo 
Kurt Rosenfeld (buvęs Vokie
tijos Teisingumo Minister is) ir 
Herbert Agar, redaktorius iš 
Kentucky. Pastarasis davė la
bai įdomią kalbą, temoj: “Ru
sija — mūs talkininkė” (Our 
Ally — Russia). Jis aštriai 
kritikavo tuos Amerikos neva 
patriotus, kurie savo “patrio
tiška” veikla bei kalbomis 
trukdo teikimą pagelbos So
vietų Sąjungai ir jos karo pa
stangoms, kurios didvyriškai 
triuškina Hitlerio militarizmą. 
Jis darė išvadas, kad tik ačiū 
Sovietų Sąjungai ir jos galy
bei, pasaulis bus galimas ap
valyti nuo barbariškojo fašiz
mo su jo “naująja tvarka.” 
Visokius kandžiojimus ir že
minimus So v. Sąjungos bei jos 
valdžios jis pasmerkė, kaip 
pasitarnavimus Ašiai. Jis aiš
kiai įrodė, kad jeigu Sov. Są
jungą Hitleris nugalėtų, tai 
tuomet visos demokratinės ša
lys susilauktų baisių tragedijų. 
Sovietų Sąjunga, pasak p. 
Agar, kovoja už civilizaciją, 
žmoniškumą ir demokratiją. 
Ir už tai jis ragino klausovus 
remti Sov. Sąjungą ir Angliją 
visais galimais būdais.

P-nas Kurt Rosenfeld taip 
pat kalbėjo už Sov. Sąjungą ir 
jos didvyrišką kovą prieš Hit- 
Jerį. Jis gyrė Beaverbrooko 
pasakytą kalbą apie Sov. Są
jungą ir jos rolę šiame spren
džiamajame kare prieš “nau
ją tvarką” — fašizmą. Pasak 
jo, lordo Beaverbrooko pareiš
kimas apie sudarymą prieš 
Vokietiją antrojo fronto, yra 
sveikintinas. Tas, esą, turės bū
ti, jeigu norima greičiau hit- 
lerizmui nusukti sprandas. Jis 
pasmerkė tuos gaivalus, kurie 
lygina Staliną su Hitleriu ir 
gązdina žmones komunizmu. 
Komunizmas, pasak jo, gali
ma padėti į šalį, kai eina ben-

rės lygią progą gauti sau pri
klausančią dalį, už teisingą 
kainą.

Karinės Produkcijos Taryba.

Apie Viską
Teko sužinoti, kad draugas 

A. Stravinskas rimtai susirgo 
galvos liga. A. S. gana gerai 
darbavosi tarpe progresyvių. 
Jis pirmininkas Lietuvių Pilie
čių Kliubo; taipgi pirmininkas 
LDS 110 kuopos ir narys ALD 
LD 44 kuopos. Randasi savo 
name, 1311 Middlesex St. 
Girdėjau, kad jam darė ope
raciją galvoj. Draugai, aplan
kykime jį. A. Stravinskas svei
kas būdamas daug dirbo dėl 
virš minėtų organizacijų, ir 
dėl visuomenės labo. Nepa
mirškime jį ligoje.

Teko sužinoti, kad kliubas 
nutarė “uždaryti burnas ko
respondentams”, nes bijo, kad 
svietas nesužinotų jų darbuo
tės. Tiesa, čia ne tas kliubas 
kaltas, tik kalti keli kliubo 
koševiriai. Jie privirė košės, o 
kad patys negali suvalgyti, tai 
nori priversti, kad jų tą košę 
suėstų, visai nekalti kliubo na
riai. Duodu žodį: pameskite 
virę košę, o niekas jus neki- 
bins! O kas link grąsinimų 
teismu, tai niekas nebijo. Su 
melais jūs suklupote. Ypač 
ponas B. P. Geriau būtų, kad 
vietoj meluoti, purvinti kitus, 
išmoktum lietuvių kalbos.,. 
Kas gi verda hitlerinę košę, 
jei ne p. B. P.? Kiek man ži
noma, esi šapos bosas, bet juk 
nesi bosas kitur. Kurie dirba 
po tavim, — gal ir bijo tavęs; 
bet tie, kurie mato tavo žalin
gą darbą, gali tave numaskuo- 
ti saulės šviesai. Tiesa, sakai 
esąs bepartyvis . . . Bet kasgi 
surengė Jadvygai prakalbas— 
ar ne tamsta, ponas ? Kas pa
kvietė tūlą kareivį, kuris An- 
cevičiaus žodžiais apšmeižė 
šios šalies armiją? Kas purvi
no Sovietų šalį ? Kas vadina 
judošiais tuos, kurie eina už 
demokratiją? Ponas! Jeigu 
ponas jieškai judošių, -tai mel
džiu, ponas, pasiimti veidrodį, 
o matysi tikrą judošių! Būk 
vyras, o ne Adolfo uodegaitė, 
tada nereikės bijotis savo dar
bų ir žodžių.

Sužinojau, kad D.L.K.V.K. 
rengia pramogą naudai Rau
donojo Kryžiaus. Bankietas į- 
vyks gegužės 9, kliubo svetai
nėje. Tikietus platina jau se
niai. Man vienas asmuo sako: 
“Mes remiame Ameriką, o ne 
Staliną. Pirk tikietą!” Na, 
kam tas adresuojama? Juk 
Raudonasis Kryžius yra be
partyvis, o sakote jūs nerem- 
site Staliną. O gal paremsite 
Adolfą? Visas pasaulis remia 
Sovietus, o jūsų kai kurie ti- 
kietų platintojai neriasi iš 
kailio agituodami prieš Sovie
tų Sąjungą. O gal varde Am. 
Raudonojo Kryžiaus pradėsite 
purvais drapstyti Sovietus? 
Draugai kliubiečiai, būkite 
sargyboj — saugokitės nuo to
kių elementų! Jie gali kliubą 
įklampyti į balą, žinote, kokie 
laikai — karo stovis. Jeigu to
kie elementai daro suirutę tar
pe mūs, tai kaipgi mes karą 
laimėsime pešdamiesi tarpe 
savęs? Niekuomet.

Lowellietis.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS -•••••< 4 — 29 — 42  7

Naminis Frontas
I

(Tąsa)
Liaudies sveikatos reikalais Tarybinė 

Vyriausybė taip pat buvo rimtai susirū
pinus. Jau buvo įvestas nemokamas gy
dymas. Įsteigta visa eilė ambulatorijų ir 
sveikatos punktų. Buvo pasimota išgel
bėti motiną nuo mirties laike gimdymo, 
aprūpinant ją ligonine. Buvo įsteigta 
daugybė gimdymo namų bei įstaigų. Bu
vo steigiami kūdikių darželiai. Tiems 
tikslams buvo išleista šimtai milionu ru
blių.

Visam krašte buvo karštai užviręs 
naujas gyvenimas. Liaudies akys buvo 
prašvitusios. Socializmo saulė skaisčiai 
apšvietė visus Lietuvos kampus.

Deja, neilgai šitas naujas gyvenimas, 
galėjo apsireiškti. Vos tik Lietuvos žmo
nės pradėjo visomis jėgomis mestis dar
ban kurti socializmą, užėjo ta baisi, kru
vina audra. Iš Vokietijos atūžė gaujos 
iki dantų ginkluotų naciškų kryžiokų ir 
pradėjo ant visos Lietuvos sėti naikini
mą ir mirtį. Tie visi Naujosios Lietuvos 
vienuolikos mėnesių darbai ir laimėjimai 
tapo nušluoti.

Bet tai tik laikinai šitie barbarai siau
čia. Nepajėgs jie išrauti iš Lietuvos liau
dies atmintį pražydėjusio naujo gyveni
mo. Sukruvinta ir prislėgta yra Lietuvos 
liaudis, tiesa, bet joje rusena vilties ug
nelė, jog fašistinė pavietrė praeis. Sovie
tų Sąjunga bus fašizmo kapai. Dvidešim
tojo šimtmečio kryžiokai bus nušluoti ir 
Lietuva vėl pakils naujam gyvenimui.

Laisvės paragavę, Lietuvos žmonės 
vergais nebebus!

LIETUVIAI IŠDAVIKAI BERLYNE
Ką veikė Lietuvos liaudies neprieteliai 

Berlyne, tai tik ateitis pilniau atskleis. 
Tiek mums žinoma, kad Berlynas virto 
bjauriausios propagandos centru prieš 
Sovietų Lietuvą ii; Sovietų Sąjungą. Iš 
Berlyno plaukė, melai, prasimanymai, 
kaip kokios pulenos. Tie nacių nuodai- 
rado vietą Amerikoj priešdarbininkiškoj 
spaudoj. “Naujienoms” ir “Draugui” 
veik kasdien siuntinėjo melagingus pra
simanymus apie Lietuvą ir jos liaudį 
Hitlerio apmokamas agentas Dr. Pranas 
Ancevičius. Minėtų laikraščių redakci
jos tuos melus dar “padailindavo,” šin- 
kavo, platino. Kiti laikraščiai, kaip fa
šistų “Vienybė,” tautininkų “Amerikos 
Lietuvis,” “Dirva,” “Tėvynė,” “Sanda
ra,” klerikalų “Darbininkas,” “Garsas,” 
“Amerika,” socialistų “Keleivis” ir troc- 
kistų “Naujoji Gadynė,” bei jiems pana
ši spauda tuos melus persispausdino, 
platino ir daugino. Per 11 mėnesių jie 
skleidė melus ir ruošė Hitlerio barbariš
kam užpuolimui dirvą ant Lietuvos. Štai 
tik keletas melų ir nacių propagandos.
NACIŠKI MELAI APIE ŽUDYNES

Daugelis smetonininkų sėdėjo pas Hit
lerį Berlyne ir darė suokalbius, kaip už
pulti Lietuvą, kaip išardyti jos gražų ir 
ramų gyvenimą, kaip išterioti tūkstan
čius lietuvių, bet tuo pat kartu skelbė 
pasauliui, būk jie yra “bolševikų nužu
dyti,” būk Sovietų Lietuvoj “bolševikai 
šimtais žmones žudo.”

Ta melų kampanija taip buvo didelė ir 
begėdiška, kad kiekvienam ji buvo aiški, 
Bet įvardinta Amerikoj priešdarbinin- 
kiška spauda ją platino. Ką sugalvojo 
fašistas Tysliava, tas tiko klerikalams ir 
socialistams. Ką išperėjo socialistas P. 
Grigaitis, tas tiko kunigams ir fašis
tams.

“Keleivis,” iš 14 d. rugsėjo, 1940 me
tais, ir apie tą pat laiką visa ta spauda 
paskelbė ilgiausią virtinę neva “nužudy
tų žmonių.” Tai buvo nacių fabrikacija iš 
Berlyno, tai buvo smetonininkų su Goeb- 
belsu paruošta propaganda. Tarpe tų 
“nužudytų” buvo generolai Antanas 
Gustaitis. Vėliau paaiškėjo, kad Gustai
tis sveikas ir kaip buvo aviacijos virši
ninku Kaune prie Smetonos, taip ir pa
siliko prie Sovietų. Ten buvo paskelbta 
“nužudytu” smetonininkas Pranas Die- 
iininkaitis. Bet kada Hitleris Lietuvą pa
vergė, tai Pranas Dielininkaitis atvyko 
iš Berlyno į Kauną, reiškia, iš “numiru
sių” atsikėlė ir tapo hitleriško “Į Lais
vę” laikraščio redaktorium.

Jie buvo paskelbę nužudytais genero
lus: Černių, Skučą, Povilaitį, Kaštikį.ar

eilę kitų, o visi pasirodė gyvi. Skelbė 
“nužudytu” vyskupą Justiną Staugaitį, 
kėlė baisų skandalą, o vėliau patys su
rado, kad vyskupas “gyvas iš Dievo va
lios.”

Skelbė, būk Sovietai šimtais tūkstan
čių, ar net du milionus lietuvių ruošėsi 
išvežti iš Lietuvos į Sibirą. Tai buvo na
cių bjaurus melas.

KVIETĖ HITLERĮ LIETUVON
Ta Amerikoj lietuvių spauda, kuri taip 

begėdiškai ir niekšiškai niekino Tarybų 
Lietuvą ir jos gyventojus, tuo pat kartu 
prašyte prašė budelio Hitlerio, kad jis 
pultų Lietuvą.

Kaip tik neliko Smetonos fašistinio re
žimo, jiems Lietuva ir trys milionai lie
tuvių pasidarė svetimi. “Vienybė” taip ir 
rašė, kad jai “Lietuva darosi... sveti
ma.”

So. Bostone išeinąs “Darbininkas” jau 
liepos 9 d., 1940 metais, rašė: “Ar ne
reikėtų mums kreiptis, tai yra, mūsų va
dams prie vokiečių ir prašyti jų užtari
mo.” Hitleris smaugė tautą po tautos, 
pavergė kraštą po krašto, o jie siūlė pra
šyti Lietuvai “užtarimo.”

Fašistinė ‘Vienybė” pareiškė: “Kiek
vienas lietuvis pasisakytų už Vokietijos 
globą.”

“Draugas” spalių 9, 1940 metais, rašė: 
“Lietuvoj dabar yra didelis laukimas so
vietų-vokiečių karo.”

Panaši niekinimo propaganda, propa
ganda prieš Lietuvos liaudį pylėsi iš tų 
laikraščių diena iš dienos. Dar daugiau, 
pro-naciški elementai šaukė konferenci
jas, kaip tai: Brooklyne, organizavo na
cių smogininkų ir propagandistų komite
tus. Jie ėjo pas biznierius, kurie garsinosi 
“Laisvėje” ir tiems biznieriams grūmo
jo boikotu. Jie grąsino demokratinėje 
tvarkoje gyvenantiems žmonėms. Jie na
cių smogininkų Berlyno metodas bandė 
pernešti į Brooklyną ir kitus miestus.

HITLERININKAI BAISIAI NAIKINO 
LIETUVĄ IR LIETUVIUS

Kaip baisus buvo rudmarškinių nacių 
užpuolimas ant Lietuvos, galime spręsti 
vien iš to, kad 3-čią valandą naktį iš 
birželio 21 į 22 dieną, fašistų orlaiviai 
bombardavo 47-nis miestus ir miestelius 
Lietuvoj. Jie degino Kauną, Alytų, Vil
nių, Vilkaviškį, Prienus, Zarasus, Mari
jampolę, Trakus, Sasnavą, Kalvariją, 
Tauragę, Kybartus, Šiaulius, Panevėžį, 
Ukmergę ir kitus miestus.

Vienu .kartu nakties metu, kada žmo
nės ramiai miegojo, suliepsnojo jų na
mai, turtas ir šimtais, o gal tūkstančiais 
žuvo civiliai žmonės!

Suvalkijoj, — ant jos puolė tūkstančiai 
nacių tankų, motorinių dviračių ir kito
kių pabūklų, o jiems į pagalbą atėjo lie
tuviai smetonininkai ir kiti liaudies prie
šai, kurie iki tol tūnojo, kaip ta gyvatė 
pasislėpusi. Ten šimtai žuvo darbo uni
jų, moterų, jaunimo, partijos, valdžios 
ir sporto veikėjų ir organizatorių. Vo
kiečiai fašistai ir lietuviai išgamos už
puolė juos namuose. Daugelį nužudė 
lovose, kitus nukankino čia prieš akis 
jų šeimynų narių.

Kaip baisūs tie žmonijos, kultūros ir 
civilizacijos priešai, negali aprašyti jo
kia plunksna. Pilnoj šviesoj dalykai pa
aiškės, kada bus fašistai sumušti, kada 
Lietuvos liaudis ir vėl bus laisva. Bet ta
da atsidengs Lietuvoj tūkstančiai ir 
tūkstančiai kapų, žuvusių lietuvių nuo 
hitlerininkų ir Lietuvos liaudies išgamų 
rankų! Tūkstančiai kapų žmonių, žuvu
sių nuo baisių ligų, kūnas į Lietuvą at
nešė naciai ir nuo bado, kada fašistai at
ėmė nuo Lietuvos žmonių paskutinį duo
nos kąsnį, paskutinę karvę ir vištas!

(Daugiau bus)

Jungt. Amer. Valstijos mo
bilizuoja savo visą vyrų jėgą 
(manpower) laimėjimui šio 
karo. Naminiame fronte kaip 
ir kautynių frontuose.

Šią mobilizaciją ves Karinė 
Vyrų Jėgos Komisija, kurią 
prezidentas paskyrė užtikrinti 
vyrų jėgą gaminimui ginklų ir 
lėktuvų, ir laivų, kada ir kur 
ji bus reikalinga.

Šios komisijos pirmininkas 
yra Paul V. McNutt. P. Mc
Nutt pareiškė savo nusistaty
mą, sakydamas:

“Yra vieta kiekvienam šioje 
pastangoje.“

J.A.V. reikalaus vis augan
čią armiją darbininkų, kada 
mūsų gamybos planai pasi- 
greitins, kada mes siusime 
daugiau ir daugiau pulkų į 
laukus kovai už laisvę. Už 
kiekvieno kareivio karo lau
kuose, privalo būti 18 karei
vių už linijų, gaminančių daik
tus, su kuriais galima kovoti.

J.A.V. karo reikmenų in
dustrija reikalaus kitą 10,- 
500,000 darbininkų neužilgo; 
daug iš jų darbams, kurie rei
kalauja ypatingo gabumo. J. 
A.V. ūkės irgi reikalaus dau
giau darbininkų, kad atsiekus 
gamybos tikslą. Bet, tuo pa
čiu laiku, net apie 2,000,000 
jaunuolių bus ištraukti iš in
dustrijos ir iš ūkių tarnauti 
mūsų ginkluotose jėgose.

Jau jaučiam stoką vyrų jė
gų ne tik industrijoj, bet to
kiose svarbiose dirvose kaip 
transportaci j a. Transportacij a 
būtinai reikalauja vyrų jėgų, 
nes be transportacijos mūsų 
visa karo eiga nukentės. Tan
kai niekam neverti stovėdami 
fabrikuose arba kur kitur; 
juos reikia pristatyti kautynių 
frontuose, ir tik tada tampa 
laimėjimo ginklas.

Jau mums stoka sekančių 
darbininkų: (1) planų dary
tojų dėl įrankių; (2) įrankių 
gamintojų, yra 25 darbai kiek
vienam įrankių gamintojui; 
(3) laivų dailydžių; (4) mari
nų mašinistų; (5) lėktuvų ni- 
tuotojų (riveters).

Su šiuo rimtu trūkumu, Ka
rinė Vyrų Jėgų Kom. turės nu
spręsti, kur vyrų jėga labiau
sia reikalinga. Turės nuspręs
ti, kiek vyrų jėgų, ir moterų, 
bus reikalinga ginkluotai jė
gai, karo gamybai, transporta- 
cijai, žemdirbystei, ir kiek bū
tinai reikalinga civilinei ga
mybai.

GOOD-BYE, DEAR CHICAGO!
Jaučiu už šventą pareigą 

pranešti per “Laisvės“ skiltis 
visuomenės žiniai, ypač mano 
draugams, pažįstamiems ir pa
cientams (ligoniams), kad ap
linkumos verčiamas turėjau 
apleisti ant visados mano my
limą Chicagą, kurios globsty- 
je pragyvenau 48 metus (1894 
—1942 m., balandžio 20 d.).

Mat, mano sūnui Algirdui 
kaipo “reserve, officer” išvy
kus prie civilinių Dėdės Šamo 
darbų — atsiėjo persikrausty
ti ir pastoviai apsigyventi jo 
“dvare,“ 18 mylių nuo Chica- 
gos, Downers Grove, 111. “Dva
ras“ sūnaus didelis; — 2 akrai 
žemės — miške. Miške gyven
tojų nemažai. Visokieriopos 
rūšies paukščių: didelių, vidu
tinių ir suvis mažyčių; žvėre
lių irgi netrūksta: voverių, zui
kių, na ir šliaužikų nenuodin
gų randasi. Su miško gyvūnija 
sugyvenu draugiškai, kaip pri
guli geram kaimynui, nesiba- 
ram.

Miškas ūžia, š n i o k ščia, 
paukščiai čiulba, gieda, švil
pauja, o juodoji varna (juod
varnis), it pasityčiodama, 
kranksi...

Laukinių gėlių, gamtos so
dintų ir sėtų, — begaliniai 
daug. Vienos jau peržydėję; 
kitos žydi raudonai, geltonai, 
baltai, mėlynai; trečios dar 
tik krauna žiedus, žodžiu, ran
ka žmogaus, kad ir garsiausio 
pasaulyj tapytojo, niekada ne
pajėgs gamtos'*“grožio ant po-

Dauguma iš milijonų darbi
ninkų, kurie bus pristatyti 
prie karo darbų ateinantį me
tą, bus paimti iš nekarinių 
gamybų, kurios po valiai kei
čiasi. Kiti bus paimti iš kitur, 
iš tarpo tūkstančių lojalių 
priešų ateivių, kurie dabar ne- 
užsiėmę karo gamyba.

šios komisijos sunkiame dar
be padės Parinktinės Tarny
bos surinkti klausimai ir at
sakymai, Federalės Apsaugos 
įstaigos Biurai, Suv. Valstijų 
Darbo Biuras, kuris jau apsi
pažinęs su darbininkų prista
tymu, Suv. Valstijų Apšvietos 
Biuras, Civilinės Konservaci
jos Korpusas, ir Tautinė Jau
nimo Administracija. Paskuti
nieji trys veda karo laiko ap
mokymo programą ir apmoky
mą ypatinguose amatuose.

Dėl stokos vyrų jėgų, dar
bininkai karo fabrikuose turi 
saugotis nuo nelaimingų atsi
tikimų — fabrike ir lauke. 
Apsigynimo T r a nsportacijos 
direktorius, Joseph B. East
man, pasakė National Safety 
Council neseniai, kad vien tik 
dėl trafiko nelaimių pereitą 
metą mes netekome jėgų pa
gaminti 26 karo laivus.

Prekių A d m inistratoriaus 
Ofisas duos kiek padangų iš 
atsargos busams ir trekams, 
kurie toli važiuoja. OPA taip
gi praneša, kad asmuo su ra- 
cijonavimo knygute galės gau
ti ne daugiau 5 svarus cuk
raus naminiam prezervavimui, 
apart jo nustatytos dalies. Ka
rinės Produkcijos Tarybos in- 
dustrijinio konservavimo sky
rius sako, kad vajus taupyti 
seną popierą buvo toks pasek
mingas, jog popierų fabrikai 
gražiai apsiveikė su reikala
vimais. Tas parodo, kad ame
rikiečiai supranta, kas nuo jų 
reikalaujama, — jie prisideda 
ir padeda. Po liepos 1 d. ne
bus mašinerijų skalbinyčiomš 
ir valymo įstaigoms. WPB su
stabdė vilnos gaminimą įvai
riems daiktams, grindų uždan
galams, austiniams ir baldams 
audeklui. Donald M. Nelson, 
WPB pirmininkas, sakė laik
raščių redaktoriams: “Laisvi 
vyrai, prispirti savo lojalumu 
ir pasiryžimu, yra geresni vy
rai už vergus, prispirtus jų po
nų botagais.“

Karines Produkcijos
Taryba, J

Washington, D. C.

pieros ar drobės atvaizdinti.
Nuo visuomeniško darbo, 

mūsų lietuvių socialio sugyve
nimo nepasitraukiau. Manau 
dvigubai daugiau padirbėti. 
Tik aš tavęs, broli, sese, mel
džiu įsigyk šias knygutes ir 
atydžiai perskaityk — pastu
dijuok — pasvarstyk.

1. Laiškai Iš Lietuvos.
2. Vienykimės Sutriuškini

mui Hitlerizmo. (Pareiškimas 
tilpo “Vilnies“ Nr. 99, balan
džio 27 d., 1942.)

Ir taip slenkant prie sute
mos gyvenimo, pabaigęs 72 
m., pasitraukiau nuo žmonių.

Gyvenu vienas it pūstelnin- 
kas, su paukščiais, žvėreliais 
ir šliaužikais — miške! Prie 
manęs sunku privažiuoti. Nuo 
gelžkelio stoties 1^2 mylios 
reikia eiti pėsčiam, nes gatve- 
karių nėra. Gali tik su auto
mobiliu arba taksikabu priva
žiuoti. Kelias tiesus^ ir geras, 
štai pilnas adresas:

Downers Grove, Ill., 3660 
Glendenning Road. Telefonas: 
2480R.

Laiškam adresas: Downers 
Grove, Ill., R.F.D. 2.

Iki pasimatymo per laikraš
čių skiltis 1

Dr. A. L. Graičūnas.

Redakcijos Atsakymai
Dėdei Vinctri. — Apysakai

tę “Petras Dramblys“ gavo
me. Ačiuojame.

DON WINSLOW OF THE- NAVY SAYS- 
SHIPMATES, LET’S GO ALL OUT 
FOR OUR EXPANDING NAVY—

BUY DEFENSE BONDS!

Newark, N. J.
Matykite Miko Petrausko 

Operetę “Birutė“

Šią puošnią operetę statys 
scenoje Sietyno Choras, ku
riam vadovauja muz. mokyto
ja B. šalinaitė. Ji deda visas 
pastangas, kad šiame veikale 
dainuotinos dalys išeitų kuo- 
puikiausia.

Šiam istoriniu! lietuviu vei- 
kalui-operetei režisuoja žymus 
lietuvis teatralas Jonas Valen
tis. Jis rimtai darbuojasi, kad 
visi šios operetės aktoriai ge
rai susimokytų savo roles, ir 
kad veikalas būtų suvaidintas 
tinkamai.

Vaidinimas jau įvyks atei
nantį šeštadienį, gegužės 9 d., 
Šv. Jurgio Salėje, 180 New 
York Avenue, Newarke.

Pradžia vaidinimo — 7 vai. 
vakare; po vaidinimui bus šo
kiai. įžanga tik 75c.

žymėtina ir tai, kad akom- 
panavimui prie šios operetės 
dainų net specialiai yra sude
rintos pi j ano stygos. Viskas 
bus priruošta rūpestingai ir 
gerai.

Vietos ir visos apylinkės 
lietuviai ir lietuvaitės esat šir
dingai prašomi paremti šį di
delį kultūros darbą savo atsi
lankymu. A. K.

Elizabeth. N. J.
Bendras Sėkmingas Parengi

mas Naudai Amerikos Rau
donajam Kryžiui

Balandžio 25 dieną Eliza- 
betho kolonijos lietuviai įrašė 
į savo istorijos lapą didį vie
ningumą ir darbštumą gynime 
savo naujo krašto.

Įvairios draugijos ir kliubai 
surengė šaunų balių naudai 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus.

Laisvės svetainė prisirinko 
pilnutėlė vyresniųjų ir jauni
mo, visi labai linksmai ir 
draugiškai svečiavosi, kaip kas 
norėjo. Daugiausiai — tai jau
nimas prie šaunios orkestros 
Leo Birch.

Matėsi daug svečių iš Bayon- 
nės, ir kaimynų Hillside, N. 
J.

Labai ačiū svečiams iš tų 
kolonijų, kad nepatingėjo pa
remti šią naudingą įstaigą sa
vo atsilankymu.

Buvo kviesta visa eilė kal
bėtojų, bet dėl tam tikrų prie
žasčių, keli iš jų nepasirodė.

Trumpai ir įspūdingai kal
bėjo sveikindami svečius ir ra
gindami remti šią šalį iš visų 
pajėgų —— teisėjas John Mc
Guire ir lietuvis adv. John 
Patrick.

Tarpe svečių matėsi žymūs 
lietuviai muzikai J. Žilevičius 
ir V. Bacevičius.

Dabar įvardysiu vardus 
draugijų bei kliubų, kad iš 
tikrųjų mes vieningai dirbo
me: šv. Petro ir Povilo Bažny
tinis Choras, šv. Onos Draugi
ja, Petro ir Povylo Pašeipos 
Draugija, šv. Jurgio Draugija, 
Aušros Draugija, Šv. Kazimie
ro Draugija, Lietuvių Moterų) 

Siuvimo Ratelis, “Sodality 
Girls,“ Vyčių kuopa, Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugija, Lie
tuvių Laisvės Svetainė, Šv. 
Rožančiaus Draugija, Lietuvių 
Piliečių K 1 i u b a s, Lietuvių 
Progresyvis Kliubas, Apašta
lystės Maldos Draugija, Lietu
vių Literatūros Draugijos 54 
kuopa, LDS 33 kuopa ir šv. 
Juozapo Draugija.

Veikiančiojoj komisijoj dar
bavosi šie darbštūs asmenys: 
Dominic Petručionis, Charles 
Bernotas, Mrs. John Ticken- 
čekanavičienė, Dom. Krūtis, 
Mrs. O. Gedminienė, Mi's. R. 
Džiavalienė, Mrs. K. Vaičiule- 
vičienė ir Mrs. J. Kantauskie- 
nė.

Kiti, kurie gražiai darbavo
si prie įvairių darbų: Mrs. A. 
Uleckienė, Mi’s. Eva Bitis, Mrs. 
B. Makutėnienė, Miss A. Grin- 
cius, Miss Florence Petkus, 
Miss Sophie Sibaitis, Miss 
Theresa Pečiukaitis, Mrs. Mar
tha Bernotas ir Mrs. I. Luk
šienė; taipgi darbavosi: H. 
Skairus ir Dominic Aniulionis.

Reikia priminti, kad dauge
lis biznierių iš lietuvių ir kita
taučių gana gausiai aukavo į- 
vairius daiktus šiam geram 
tikslui.

Manoma, kad iš to baliaus 
liks gana gražaus pelno Ame
rikos Raudonajam Kryžiui.

Visuotiname draugijų susi
rinkime balandžio 15 dieną 
tapo suaukota $105 kaip tie
sioginė auka Amerikos Raudo
najam Kryžiui. D. K-tis.

Montello, Mass.
Kas Pas Mus Veikiama

Pramoga paramai Elenos 
Kundrotytės pavyko gerai. Į- 
vyko balandžio 18, Liet. Tau
tiško Namo svetainėje. Pramo
gą surengė George Kundrotas 
ir jo žmona, !Z. Kundrotienė, 
kuri labiausiai rūpinosi, kad 
parengimas būtų sėkmingas.

Elena dar visai jauna mer
gina; pereitais metais ji sun
kiai susirgo ir apie metus lai
ko išbuvo ligonbutyje.

Jos nelaimę žmonės atjau
tė — atsilankė apie 4 šimtai 
publikos.

Jos tėveliai ir Elena visiems 
taria širdingai ačiū!

Gerai pavyko krutami pa
veikslai — “Girl From Lenin
grad.” Surengė Montellos Rus
sian War Relief. Atsibuvo ba
landžio 23, 1942, Lietuvių 
Tautiškam Name (Park Theat
re). Įžanga buvo 55 centai 
asmeniui, žmonių suėjo apie 
11 šimtų. Filmos gavime ir su
manymuose geriausia pasidar
bavo K. Beniulis. Daugiausia 
tikietų pardavė (74) Antanas 
Walen.

Laike krutamu paveikslų, 
buvo renkamos aukos, — su
rinkta $63. Aukų rinkime pa
sidarbavo K. čereškienė, A. 
Kukaitienė ir Baronienė (bu
vusi hudsonietė).

Nuo krutamu paveikslų liks 
nemažai pelno.

Paveikslu “Girl From Le
ningrad” žmonės buvo paten
kinti. Žolynas.
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Oficialiai Amerikos Pranešimai ANGLAI SUŽLIBS VOKIEČIU
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

“Per paskutines savaites mes su vis gilesne pagarba 
ir pasigerėjimu tėmijome kasdieninius pranešimus apie 
didvyrišką jūsų laikymąsi prieš nuolat smarkėjantį 
bombardavimą iš priešų orlaivių ir didžiųjų kanuolių. 
Nepaisant visų sunkenybių—visiško apsupimo ir sto
kos maisto ir amunicijos—jūs parodėte pasauliui spin
dintį pavyzdį patriotinės stiprybės ir pasiaukojimo. 
Amerikos žmonės ir ne j ieško puikesnio pavyzdžio, kaip 
jūsų atkaklumas, sugabumas ir nesvyruojanti drąsa. 
Ramus ryžtumas jūsų vadovybės desperatiškoje padė
tyje parodo aukštąjį pareigos laipsnį mūsų kareiviams 
ištisame pasaulyje. Kiekvienoje stovykloje ir kiekvie
name kariniame laive kareiviai, jūreiviai ir marinin- 
kai yra įkvėpti kilnia ir narsia kova savo draugų Fili
pinuose. Darbininkai mūsų laivastatyklose ir amunici
jos fabrikuose padvigubina savo pastangas, turėdami 
mintyje jus ir jūsų pavyzdį. Jūs ir pasišventę jūsų se
kėjai tapo gyvaisiais simboliais mūsų karinių tikslų ir 
užtikrinimais mūsų laimėjimo.”

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 5. — šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas sakė:
Naktį gegužės 4 į 5 d. nebuvo jokių žymių permainų 

fronte.
Vienoje dalyje centralinio fronto batalionas vokiečių 

pėstininkų mėgino užimt Sovietų apsigynimo pozicijas. 
Sovietinė kariuomenė atmušė priešų ataką, padaryda
ma jiem skaudžių nuostolių. Kitoje fronto dalyje so
vietinė artilerija nušlavė 200 hitlerininkų.

Vakarinis Sovietų Pranešimas:
Nieko svarbaus neįvyko fronte gegužės 5 d.
Pagal patikrintus pranešimus, 31-nas vokiečių orlai

vis buvo sunaikintas gegužės 2 d., o ne 25, kaip kad pir
miau pranešta. Geg. 4 d. buvo sunaikinta 12 vokiečių 
orlaivių. Sovietai neteko astuonių lėktuvų.

KARO DIDLAIVĮ
Stockholm. Šved. — Vie

nas švedų' jūreivis matė, 
kaip anglų orlaiviai tiesiog 
pataikė bomba į didį vokie
čių karo laivą “Tirpitzą,” 
bestovint jam Kiel prieplau
koje. “Nors anglų lakūnai 
mėtė bombas iš didelių aukš
čių, kartais 20,000 pėdų nuo 
žemės, bet jų bombos ste
bėtinai gerai pataikė į tai
kinius. Kada tik jie bom
bardavo Kielio uostą, kiek
vieną kartą užkūrė gaisrus 
didžiausioje tenaitinėje lai- 
vastatykloję,” kaip liudija 
tas jūreivis.

PARDAVIMAI
ROCHESTER, N. Y.

Parsiduoda saliūnas su pilnais gė
rimų laisniais. Seniai įsteigtas biz
nis. Renda prieinama. Yra visi pa- 
rankumai. Vieta randasi ant gero 
kampo, lietuvių apgyventoj apylin
kėj. Pardavimo priežastis — keblu
mai šeimynoj. Parduosime pigiai. 
Social Inn, 730 Hudson Avenue, 
Rochester, N. Y. (107-109)

JERSEY CITY, N. J.
Sekmadienį, 10 d. geg., 3 vai. die

ną įvyks prakalbos Raudonojo Kry
žiaus pagelbai. Kalbės vienas iš 
Brooklyno kalbėtojų. Įvyks People 
Centre, 158 Mercer St. Kviečiame 
visus dalyvauti. Mūsų kolonijoj jau 
seniai buvo prakalbos.—LDS 133 kp. 
Kom. • (107-109)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadineį, 10 d., geg., 2 vai. die
ną, Maple Park. Visi nariai priva
lo dalyvauti. (107-109)

SCRANTON, PA.
LLD 39 kp. susirinkimas įvyks 10 

d. geg. 2 vai. dieną, pas dd. Gluok- 
snius, 1256 Diamond Avė. Visi drau
gai dalyvaukite, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, duokles pasimo- 
kėti. Taipgi dalyvaus svečias iš 
Schuylkill pavieto, kuris daug 
mums papasakos naujo. — P. Šle
kaitis, sekr. (107-109)

PHILADELPHIA, PA.
Penkių tautų motrys ruošia Kon

certą ir balių, Rusijos pagelbai. šeš
tadienį, 9 d. geg., 8 v. v., 414 Green 
St. Taipgi ir lietuvės, apart deda 
visas pastangas padaryti šį paren
gimą sėkmingu. Koncertas ir šokiai 
prie geros muzikos. Kviečiame daly
vauti. — Kom. (107-109)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 350 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia Pi., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CENTRAI, GALICIA RESTAURANT, INC. 
56 Columbia PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to tĮie undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Avė Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 180 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beveragė Con
trol Law at 11 Court Square, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LILLIAN HOLZMAN 
Court Square Liquor Store

11 Court Square. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2228 Church Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN 
Goldy Wine & Liquor Store

2228 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No, 
RL 2800 hits been issued to the undersigned 
to sell beer, wine ana liquor at retail under 
Section 107 of the Ąlcoholic Beverage Con
trol I .aw at 3006 Avenue J, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the. premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Imw at. 396 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM BOYLE & JOHN J. EVERS 
396 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2267 has been issued to the undersigned 
to sell l>eėr, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 431 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumer 
on the premises.

GEORGE KNAPP
431 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2777 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471 53 Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON, 
Exec, of Est. of Wilmer Anderson

471 53 Street, Brooklyn, N, Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, Dane and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7 Greene Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

GEORGE M.ASCHE 
Silver Moon Bar & Grill

7 Greene Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw at 1610 Nostrand Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY E. RAUSĖ
1610 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 27 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 924 65th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANISH ATHLETIC CLUB. INC. 
924 65th St., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

Amer. Pradeda Trekšt 
Spaudos Žalčius

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vyriausybė jau at
ėmė teises siuntinėjimo per, 
paštą keliems laikraščiams,1 
kurie tarnavo fašistiniams i 
užpuolikams prieš Ameriką, ■ 
kaip kad pareiškė generalise 
šios šalies prokuroras Fran
cis Biddle. Jis sakė:

I
“Dar ir šiandien yra Ame

rikoj lizdas nuodingų žmo
giukų ir laikraštpalaikių, 
kurie kelia savo išdavikiš
kus balsus, stengdamiesi su- 
ardyt šios šalies vienybę. 
Jie seka fašistų Ašies lini
ją, stengdamiesi, kad Ame
rika pralaimėtų. Jie kalba 
prieš Angliją, prieš mūsų 
talkininkus, kursto prieš 
žydus ir stengiasi pakenkt 
mūsų ginklų pasisekimui... 
Jokia kariaujanti šalis ne
gali leist taip atakuot save 
iš vidaus.”

Tokį pareiškimą genera- 
lis prokuroras padarė už 
kelių valandų po to, kai paš
tų galva atėmė antros kla
sės siuntinėjimo teises iš 
“Social Justice,” kunigo C. 
Coughlino hitleriško laik
raštuko.

Nei- Coughlinas, nei jo 
gazietos redaktorius ne
drįso pasirodyti, kuomet 
buvo pašaukti paaiškint, 
kodėl neturėtų būt išmestas 
jų laikraštukas iš antros 
klasės paštinių siuntinių. 
Matydami, kad jiem gali 
būti riestai, tada jie tuojau 
paskelbė, kad uždaro savo 
“Social Justice.”

BULGARIJA UŽGROBIA 
AMERIKIEČIŲ TURTĄ

Paskutine Desperatiška 
Hitlerio Pastanga

London. — Hitlerio laik
raštis “Voelkischer Beo- 
bachter,” leidžiamas Berly
ne, išgąstingai atsišaukė į 
fabrikantus, kad pasmar
kintų karo pabūklų dirbimą 
paskutinei milžiniškai ko
vai. Jis rašo:

“Laimėti pergalę galėsi
me tik tada, jei karinė pra
monė parems armiją, pa
tiekdama jai. daugiau pa
būklų, įtempiant visas mū
sų pastangas ir metant vi
sas mūsų jėgas į paskutinę 
milžinišką kovą. Ne tik gin
klų gerumas nulemia karą, 
bet ir daugis pabūklų ir a- 
municijos.”

Hitleris Šaukia: Kuo 
Daugiausia Orlaivių!
Berne, Šveic. — Žinios iš 

Berlyno teigia, kad Hitlerio 
valdžia įsakė fabrikams ga- 
mint kuo daugiausia orlai
vių, nors jr sumažinant sta
tybą tankų ir kitų karo pa
būklų. Naciai jaučiasi atsi- 
lieką orlaivių dirbime nuo 
Jungtinių Tautų.

Pagal patikimas skaitli
nes, pernai birželyje Vokie
tija pasistatė 3,300 karinių 
orlaivių, o dabar pasistato 
jau tik tarp 2,700 ir 2,800 
per mėnesį. Italijoj pagami
nama ne daugiau kaip 700 
orlaivių per mėnesį.

Tuo tarpu skaičiuojama, 
kad Jungtinės Valstijos.,da
bar pasigamina po 3,300 
'orlaivių kas mėnuo, Angli
ja — 2,400 ir Sovietai — 2,- 
600 iki 2,900.

CAMBRIDGE, MASS.
Lietuvių Moterų .Kliubas rengia 

pietus, paminėjimui Motinų Dienos, 
10 d. geg., 2 vai. dieną. Svetainėje, 
163 Harvard St. Pelnas skiriamas 
Raudonajam Kryžiui. Kviečiame da
lyvauti. —■ Kom. (107-109)

SO. BOSTON, MASS.
Iškilmingas bankietas atžymėji- 

mui Motinų Dienos įvyks sekmadie
nį, geg. 10 d., 5 v. v., 376 Broadway. 
Bus skanūs valgiai. Puikią koncer
tinę programą išpildys mūs pagar
sėję dainininkai, vad. Helen Žukaus
kaitės. Dainuos Robertas Niaura, 
Rožė Merkcliūtė ir Julia Rainardie- 
ne; gros harmonistas Richard Bui- 
vidas. Rengia ALDLD 2 kp. Moterų 
Skyrius. Kviečia visus dalyvauti. — 
LLD Narė. (107-108)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, 10 d. geg., susirinkit 

tie, kurie galėsit ir norėsit pagel
bėt “Laisvės’’ pikniko stalus sukalti, 
nes jie naujam parke suversti ant 
svetainės durų. Atvažiuokite į Liau
dies namą, 735 Fairmount Avė., 9 
vai. ryto. Parko savininkas pagel
bės. Bus gerų užkandžių ir gėrimų. 
17 d. geg. jau pradeda laikyti pik
nikus, o tą dieną įvyksta Liet. Re- 
publikonų Kliubo piknikas, Deer 
Parke, prie kelio No. 40, tik 8 my
lios nuo Camdcno. Draugai pagel- 
bėkitc, ko daugiau, to geriau. Tu
rime priruošę keturias mašinas nu- 
vešti. — A. J. Smitas. (107-109)

CLIFFSIDE, N. J.
Rusų kliubas ruošia parengimą, 

apgynimui demokratijos nuo fašis
tų, pelnas bus skiriamas pusiau. 
Įvyks 9 d. geg., 8 v. v., 324 Ander
son Ave. ir Cliff St. Bus orkestrą. 
Kviečiame visus dalyvauti. — Geo. 
Stasiukaitis. (107-108)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks gegužės 7 d., 8 vai. va
karo, 29 Endicott St. Visi draugai 
malonėkite dalyvauti, yra du nauji 
ir labai svarbūs klausimai mūsų 
kuopos reikaluose. — Sekr. J. M. 
Lukas. (106-107)

KEARNY, N. J.
Lietuviai, rusai, lenkai ir latviai 

ruošia bendrai didelį pikniką. Pel
nas bus skiriamas Sovietų Pagelbai. 
Piknikas įvyks Rugpjūčio (Aug.) 9 
d., Polish National Park, 415—16th 
Ave., and Eastern P’way, Irvington, 
N. J.

PASTABA: Prašome organizacijų 
įsitėmyti dieną ir nerengkite kito 
parengimo tą dieną. — F. Šimkienė.

(106-108)

CLEVELAND, OHIO
Am. Liet. Moterų Kliubas ruošia 

parengimą - paminėjimą Motinų 
Dienos. Įvyks sekmadienį, geg. 10 d., 
1 vai. dieną, Liet. Darb. Svet., 920 
E. 79th St. Pirmiausia bus duoda
ma skanūs pietūs, vėliaus kalbės 
vietiniai kalbčtojai-jos. Dainuos Mo
terų Choras, vadov. Jankausko. Bus 
laimėjimų. Gera muzika šokiams. 
Skanių gėrimų. Kviečiame visus da
lyvauti. Įžanga 50c, šokiams 15c. 
Bilietus galite iš anksto įsigyti nuo 
kliūbiečių. —■ Kom. (107-108)

Berne, šveic. — Praneša
ma, kad Bulgarijos valdžia 
nusprendė užgrobt nuosa
vybę Amerikos ir Anglijos 
piliečių Bulgarijoj.

Bulgarija jau pernai 
gruodyje paskelbė karą 
prieš Jungtines Valstijas, o 
jos dar nėra paskelbusios 
karo Bulgarijai. Tik balan
džio mėnesį šiemet Ameri
ka įspėjo Bulgariją, kad pa
skelbs jai karą, jeigu Bul
garijos valdžia eis talkon

LAIŠKAS STALINUI APIE 
PARTIZANŲ ŽYGIUS

Maskva. — Laiškas Stali
nui nuo partizanų kovoto
jų Orelo srityje pranešė, 
kad jie per šešis mėnesius 
užmušė 5,000 vokiečių, su
ardė 16 nacių karinių trau
kinių, sunaikino 340 jų tro- 
kų, 29 orlaivius ir 33 tan-

fašistų Ašiai prieš Sovietų 
Sąjungą.

kus, susprogdino 100 tiltų ir 
išlaisvino 345 apgyventas 
vietas nuo vokiečių.

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių, 
• IŠ senų padarau 

n a ujus paveiks
lus ir krajavus 
.sudarau su ame- 
irikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191
.i>nin ........ ... .................... ■

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

turkių pietus, 12 vai. dieną, paminė
jimui Motinų Dienos. Sekmadienį, 
geguž. 10 d., Lietuvių Kliube, 255 
Main St. Įžanga 75c. Kviečiame da
lyvauti.____________ (107-108)_____

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1192 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 234-6 Flushing Ave. & 7 Hall St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
he consumed on- the premises.
JOSEPH & SALVATORE MORRONGIELLO 
234-6 Flushing Ave.,
& 7 Hall St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.- 
RL 4338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 362 DeKalb Ave., & 238 Grand Av., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

WILLJAM POULOS & PETER POULOS 
362 DeKalb Ave.,
& 238 Grand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2990 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 608 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

DANIEL J. TRIONFO 
IGNATIUS E. MANISCALO 

DANNY & EDDIE
608 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 349 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at lit Utica Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
Utica Pizzeria Rest.

lit Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RW 521 has< been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 89 Atlantic Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

on the premises.
JOAQUIN VIEIRO 

Fronte Unido 'Restaurant
89 Atlantic Ave., Brooklyn,. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 330 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6802 15th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIS SILVESTRI
6802 15th Ave., ' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1040 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail tinder Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 453 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUIS SANTORELLI
Meeker Graham Wino & Liquor Store 

453 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3200 Emmons! Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX J. GOLDMAN
3200 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave.. Borough Of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises,

CATHERINE P. BUCKLEY
1483 NostiAnd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2285 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Ix?af Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1169 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 55 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to l>e consumed 
on the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 114 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 117 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON PQVILL 
Sterling Wine & Liquor

117 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW, 353 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8413 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

. RAEFFAELE SCUTIGNELLO 
Sorrento Restaurant

8413 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given - that License No. 
RW 797 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 640p 11 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNO GAMBARDELLA 
Vincenza Restaurant

6109 11th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 302 has bcėn issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112% 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SESTI
112% 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

• ••••••••••••••••••••••s • ♦ '<
: CHARLES J. ROMAN :
• (RAMANAUSKAS) , •

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS J

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar t 
naktį, greit suteiksime ♦. 
modernišką patarnavimą. J 
Patogiai ir gražiai mo- « 
derniškai įruošta mūsų • 
šermeninė. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •
•i’ •ž’ *4* *

1113 Mt. Vernon St Z
Philadelphia, Pa. • 
telefonas Poplar 4110 J 

••••••••••••••••

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 701 39th Street, Borough of 
;Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701 39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 456 DeKalb Ave., Borough pf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

GEORGE SAVIDĘS, JR.
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 80 has been issued to the undersighed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5421-23 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.
WASENG & UNANDER RESTAURANT. INC. 
5421-23 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3097 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11-13-15 Grand St. Ext.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LUCKY’S, INC.
11-13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y. 
NOTICE is hereby given that License tio. 
RL 4371 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1762 East New York Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SA NIX) MESSI NEO 
Sam’s Bar & Grill

1762 East New York Ave., Brooklyn. N. Y.
.......................... -....... ... ■ I I w .... I ■ . I.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO Kt’OPIMO

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai ki

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

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

Prisiunčiamo j 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 apylinkėse. 

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

mu antrašu: Mrs. J. J. Potienė, 
1717 N. Marston St., arba 

telefonuokite: 
STEVENSON 8367. 

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

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Igį K

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITI E NE ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

i'S
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LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršlena

Gaspadoriškai nuvirti «■ 
kopūstai ir barščiai •

$2^7° Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir dartovių—virtų ir žalių
■ -----——- -....... -J-



■v " i'i ■ ■ ■> r II n <   y.n.,, „ į ii;.,i,„ ■ „ir1 , it ........ 1" r, ....

N p wYortai^z^fc) 1 inks.
•<. w . . _ f. ' • * S'___ * 1 : *

Birutes’ V ieii T ik Rūbai V erti 
Jūsų Atsilankymo Pamatyti

Kas bus galima matyti ope
retėje “Birutė,” galima spręsti 
jau ir iš to, kad vien tik rūbų 
medžiagoms išmokėta virš 50 
dolerių. Darbščiosios sietynie- 
tės ir joms pagelbstančios dai
lininkės siuvėjos pašventė 
daugelį šeštadienių popiečių ir 
vakarų, kol juos pasiuvo. Juk 
ne be darbo ir pati legendiš- 
koji Birutė taip gražiai buvo 
pasipuošus, kad harmonizuota 
savo prigimties ir meniškų pa- 
rėdų grože taip sužavėjo ka
ringąjį Keistutį, kad jis, Lietu
vos kariūnų vadas, paprastą 
žemaičių žvejų mergaitę Biru
tę pasirinko savo kunigaikštie
ne. Gi operetė turi tą viską at
vaizduoti, tad ir rūbai turi bū
ti atatinkami .

Pridėk jausmingas, Miko

Dar Pasveikinimų “Vilnies” 
Suvažiavimui

Lietuvių liaudies dienraščio 
“Vilnies” šėrininkų suvažiavi
mui, įvykstančiam gegužės 10, 
Chicagoj, pasveikinti dar au
kojo sekami brooklyniečiai:
R; ir E. Mizarai ........ .$1.00
Lil. Kavaliauskaitė . . . • .50
A. Gustaitis ................. . 1.00
Brooklyno Moterų Ap-

švietos Kliubas . . . . 5.00
M. Yakštienė .............. . .50
A. Švėgžda ................... . 1.00
A. Balčiūnas............  . . . 2.00
F. Cekanavičienė ........ . .50
A. Velička ................... . 1.00
J. Weiss ........ •............ . 2.00
W. Skodis .................. . 2.00
P. Semėnas ................... . 1.00
K. Bender ................   . . .50
K. P. ............................. . i:w
Chas. Vigūnas ............ . 1.00
Petras Vaznys .......... • . . 2.00
Charles Kaulinis ........ . 1.00
LLD 1 kuopa ............... . 3.00
G. Matakas .......... • • . . . 1.00
J. Grubis ..................... . 1.00
J. Vinikaitis ................ . 1.00
J. Steponaitis .............. . 1.00

Per Savaitę Lietuviai 
Sukėlė Virš $50

Lietuviai komunistai, pade
dami simpatikų, per pirmą sa
vaitę finansinio vajaus sukėlė 
$50.50. Tai graži parama ko
munistų priešfašistiniam dar
bui ir spaudai paremti.

Tačiau dar tik pradžia. 
Brooklyn© lietuviai komunistai 
yra užsidėję tam tikslui kvotą 
$450 ir nusitarę ją išpildyti 
per šį mėnesį, tad $50.50 yra 
biskelis virš devintos dalies, o 
savaičių per mėnesį turėsime 
tik puspenktos.

< Akivaizdoje daugelio svar
bių darbų, ypatingai karui 
pagalbos kampanijų, kurias 
komunistai veikliai remia, la
bai būtų nepatogu vajus il
giau užtęsti ir negražu atsilik
ti nuo kitataučių kuopų. Dėlto 
komunistai prašo visų gerųjų 
priešfašistinio darbo rėmėjų 
talkos ir prašo jos greit. Visi 
nariai ir simpatikai prašomi 
iš savo pirmiausios algos ar 
sutaupų atidėti šiam tikslui 
taip gausią auką, kokią tik 
jūs išgalite, ir prie pirmiau
sios progos įteikti ją per bile 
kurį jums žinomą lietuvių ko
munistų veikėją. L. K. N.

Atidarė Turgavietę

Gegužės 5-tą, su iškilmingo
mis ceremonijomis, atidaryta 
prie Havemeyer ir So. 1st gat
vių naujai pabudavota turga
vietė, kurion susikraustys di
džiuma buvusių gatvėje pre
kiautojų. Jos statyba lėšavo 
$249,502. -

« i i ’

Petrausko žavįai harmonizuo
tas dainas, kurias išpildys 
Sietyno Choras ir jo solistai —- 
Keistučiai, Birutės, Krivaičiai 
ir kiti, — vadovybėje žinomos 
muzikės B. L. šalinaitės, taip
gi artistišką vaidinimą, kuriam 
sietyniečius paruošia Jonas 
Valentis. Ot ir gausis pa
veiksiąs, kokia speciališkh 
gražmena laukia visus atsilfth- 
kysiančius šį sekmadiėnį į 
New National Hali, 267 
Driggs Ave., Brooklyne, kur 
bus suvaidinta 
“Birutė.”

Visi kviečiami 
vauti patys. Visi 
nešti apie tai kitiems, šio pra
nešimo nemačiusiems. Bilietai 
tik 75c. Pradžia 7 vai. vakaro.

Komisija.

toji operetė

rengtis daly- 
prašom i pra-

M. Mikalauskienė ........ 1.00
Dr. X. .  ......................... 2.00
J. Gužas, skola Vilniai . 3.00
K. Petrikienės

prenumerata ....
J. Weiss, 857—55th St., 

Brooklyn, prenum. 
atnaujinimas .....

Anne Vaznytė ..............
Beatrice Kalakauskas . .

1.50

6.00
1.00
1.00

Pabaigėme rinkti pasveiki
nimus “Vilnies” suvažiavimui. 
Brooklyno ir priemiesčių pa
žangūs lietuviai labai nuošir
džiai parėmė chicagiškį dien
raštį. Trečiadienio ryte pasiun
čiau Chicagon $256.25. širdin
giausiai ačiū visiems, kurie au
kavote tam gražiam tikslui.

Rinkime pasveikinimų gra
žiai pasidarbavo Jurgis Ku
raitis, P. Buknys, M. Klimas, 
Anne Wagnis, Joe Weiss, G. 
Zablackas, A. Balčiūnas ir K. 
Petrikienė. ’• ,

A. Bimba.

Kas Garsinasi Laisvės 
Radijo Programoj

štai baland. 30 d. biznierių 
skelbimai:

BROOKLYNE:
Tru Ember Fuel Co., Kūras, 
J. KlašČius, savininkas, 
496 Grand Street.
Walter Shabunas,
Real Estate ir Insurance, 
306 Union Avė.
šimanskas ir Petkauskas, 
Bučemė ir grosernė, 
378 Grand Street,

NEW YORKE:
Woloschuk & Son Co., 
Kailinių (furs) Krautuvė, 
373 Seventh Ave. arti 
29th Street.
L. Končius, Bitininkas,
57 Battery St.,
No. Abington, Mass.
Biznieriai, kurie norite 

sigarsinti per Laisvės radijo 
programą, prašomi priduoti 
pagarsinimus ne vėliau, kaip 
antradienio rytą dėlei sekamo 
ketvirtadienio programos.

Prašome Laisvės radijo prog
ramos rėmėjų remti biznie
rius, kurie garsinasi per mūsų 
programą. Praneškite biznie
riams, kad girdėjote jų garsi
nimus per Laisvės radijo prog
ramą.

Eva T. Mizariene,
Anaunceris.

pa-

M. Mulqueen, 16 metų, su
laikytas teismui, o du jo drau
gai, 14 metų vaikiščiai, paimti 
vaikų pataisos namuosna. Juos 
įkaitino vogtu automobiliumi 
z u j a n t gatvėmis užmušus 
Helen Clark, 8 metų, Jąmai- 
COj. r -n » o .

CIO Užgyrė “Esu Ame
rikietis” Dieną

New Yorko CIO praneša, 
kad užgyrė majoro LaGuardi- 
jos paskelbtą “Esu Amerikie
tis” dieną, įvyksiančią sekma
dienį, gegužės 17-tą. CIO ta
pyba taipgi pasižadėjo mobili
zuoti savo virš 200,000 mieste 
esančių narių ir jų šeimų da
lyvauti Central Park Mall j- 
vyksiančiosę iškilmėse.

Dienraštį Laisvę, kaip anks
čiau buvo minėta, tos dienos 
komitete atstovauja redakto
rius Rojus Mizara.

Motinoms Pagerbti 
Iškilmės

Gegužės 10, Lindsay Parke 
(iiėtoli Laisvės), ruošiama iš
kilmingas paminėjimas Moti
nų Dienos. Jame dalyvaus žy- 
fnūs kalbėtojai ir miesto val
džios atstovai.

Civilinių Apsigynimas, ku
ris rengia šią iškilmę, kreipėsi 
į 85-to Precinkto ribose vei
kiančias organizacijas, kad 
jos pakviestų savo nares-karių 
motinas garbės viešniomis. Į 
tą 85-tą Precinktą įeina ir vi
sos Laisvės salėj laikančios su
sirinkimus organizacijos — 
Moterų Kliubas, LLD ir LDS 1 
kuopos, Aido Choras ir eilė 
kitų.

Kadangi laikas pertrumpas 
sušaukti mobilizacijos mitin
gus, tų organizacijų valdybos 
per dienraštį Laisvę kviečia 
karių motinas, o taip pat ir 
visus kitus lietuvius dalyvauti 
tame svarbiame Motinų Die
nos minėjime.

Mitingas bus 2 vai. po pie
tų, Lindsay Parke, 
St., tarp Leonard ir 
Sts., Williamsburge. 
oras būtų lietingas, 

Boerum 
Lorimer 
Jeigu 

mitingas
įvyktų, šv. Trejybės bažnyčios 
patalpose, 138 Montrose Ave.

Koncertuose Pardavinėja 
Apsigynimo Štampas

Brooklyn© Muziejaus tradi
ciniuose sekmadienių koncer
tuose pereitą sekmadienį iš
bandyta pirmiau nepraktikuo
ta naujovė, publikoj pradėta 
pardavinėti apsigynimo stam- 
pos.

Turėta gerų pasekmių. Pap
rastai tie koncertai yra nemo
kami ir toliau jų įžanga liksis 
oficialiai nemokama, bet štam
pų pardavinėjimas bus prak
tikuojamas. Kas nori ir išsiga- 
ti, pasipirks bile kurios kainos 
štampų nuo 10 centų ir aukš
čiau. Tai bus lyg ir įkainavi
mas programas duodančių, ar
tistų pasidarbavimo, o perkan
čiam padės greičiau pripildyti 
savo knygelę ir įsigyti apsigy
nimo bortdsą.' šio sekmadienio 
programoj, 1:30 po piet, su 
simfoniška orkestrą dainuos 
Virginia Wilson, solistė, iš Ra
vinia, Ill. '

Laisvės Radio
Ketvirtadienio vakaro 6:30, 

gegužės 7-tą, pasiklausykite 
Laisvės Radijo Programos iš 
stoties WBYN, 1430 klcs. Gir
dėsite newarkieciu lietuvių 
Sietyno Choro moterų grupę ir 
kai kuriuos solistus ištraukose 
iš paskubusios Miko Petrausko 
operetės “Birutė.” Pasakykite 
apie šią programą ir kitiems, 
jie už tai bus jums dėkingi.

REIKALAVIMAI
Reikalingas da^IąiAinkas dirbti 

Bar & Grill įstaigoje. ^Pageidauja
ma, kad mokėtų virti valgius. Dar
bo sąlygos lengvos' ir gera alga. 
Prašohie kreiptis šiuom antrašu: 
426 So. 5th Street, Brooklyn, N. Y. 
; .................... (105-107) ■

Smagus Vakaras Už $50

įstei-
Populiarus American 

atre Wing kliu b as turi 
gęs taip vadinamą Stage Door 
Canteen, kurin lig šiol svečiais 
leisdavo tik kariškius. Paskil- 
bę scenos ir filmų aktoriai 
jiems pildydavo programas. 
Dabar leis ir civilinius svečius, 
tai yra, galės įeiti visi norin
tieji pamatyti tas programas 
ir... užsimokėti $50 už vietą 
keturiems asmenims. Tuo bū
du aktoriai tikisi sukelti ne
mažai pinigų įvairioms labda- 
rybėms.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereito trečiadienio rytą 

mus atlankė Ju Petruškevičius 
iš So. Boston, Mass., Laisvės 
skaitytojas, rėmėjas ir bendra
darbis. Atvykę į Bridgeport^, 
Conn., lankyti sergančių šei
mos giminių, o iš Bridgeport©, 
sako d. Petruškevičius, Brook- 
lynas čia pat, tad ir atvyko 
asmeniškai atlikti eilę organi
zaciniu reikalu. C c

Miesto mokytojai prašomi 
dirbti registratoriais ir gazo
lino vartotojų registracijoj 
gegužės 12, 13 ir 14-tą.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Z

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn;,N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

MM

Mūsų inžinieriai išmieruos Jūsų namus ir įdės tinkamą “burned 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be Jokio mokesčio.

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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

Telefonas EVergreen 7-1661

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
Dr. J. J. Kaškiaučius
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VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

Telefonas: IlUmboIdt 2-7964

530 SUMMER AVE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
4SF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

CHARLES
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkai 

Jriplankuji Patarnavimai 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

701
ROBERT LIPTON
GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

D ži ule r i ai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Stay 
adresa8.

Johnsono “Atsakymas Hitle
riui” Stanley Teatre

Paskilbusio Anglijos dvasiš
kio Hewlett Johnsono radijo 
prakalba, iš Anglijos trumpo
siomis radijo bangomis saky
ta Rew Yorke suruoštam A- 
merikos protestonų masiniam 
mitingui Carnegie Hali, balan
džio 13 d., užrekorduota ju- 
džiuose ir dabar perduodama 
Stanley Teatre kaipo priedas 
prie pagarsėjusios Sovietų fil- 
mos “Partizanų Brigada.”

Johnsonas, autorius Lietu
vių Literatūros Draugijos ne
seniai išleistos knygos “Tary
bų Galybe,” apart kitko, savo 
prakalboje yra pareiškęs, kad 
“atidarymas Vakaruose ofen- 
syvo dabar, šiemet, šią vasarą, 
užpečėtytų Hitlerio likimą ne 
1943, ar 1944, bet 1942 me
tais. Japonijos galas sektų 
Hitlerio galą, kaip naktis seka 
dieną. Ataka, tai yra mūsų 
aiški užduotis. Vien tik griež
tas planas tegali greit atnešti 
taiką.”

“Partizanų Brigada” baigia 
ketvirtą savaitę Stanley Teat
re, 7th Avė. ir 42nd St., N. Y.

MOTERYS DIRBS Iš PETIES
Armijai Pagalbos Organiza

cijos — ŪSO — Moterų Divi
zija pasiskyrė didžiajame 
New Yorke sukelti $4,450,000 
tam tikslui. Nacionalė tos or
ganizacijos Moterų Divizijos 
kvota yra 32 milijonai.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

ties, dalyvaujant trim šimtam 
apginkluotų policistų.

Pereitą pirmadienį Now 
Yorke buvo 80.4 laipsnių šilu
mos, šilčiausia gegužės 4-ta 
miesto rekorduose.

Queens aptemdymaš pereito 
antradienio vakarą skaitomas 
pavykusiu. Jo eigoje buvo 
pravesta bandomasis “gyni
mas” LaGuardia orlaivių sto-
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LAISVES RADIO PROGRAMA
Transliuojama iš stoties 
oyjv - jo Kics

Ketvirtadieniu Vakarais nuo 6:30 iki 7:00 vai.
DUODAMA MUZIKALĖ PROGRAMA, ŽINIOS 

IR DAROMA BIZNIŲ PASKELBIMAI

Laisvės Radio Programos klauso šimtai tūkstan
čių lietuvių. Į rytus girdima iki Boston, Mass.; i pie
tus net Baltimore girdi; į vakarus girdima Scr.in
tone, Wilkes-Barre ir Shenandoah, Pa.

Bizniams puikus susisiekimas su šimtais tūkstan
čiu lietuvių pasiskelbiant per Laisvės Radio Prog
ramą.

Taipgi gera proga draugijoms paskelbti savo pa
rengimus. Darome ir pranešimus vedybų, gimtadie
nių, jubilėjų ir mirčių.

ANAUNSERIS JIEVA MIZARIENĖ

Dėl pasiskelbimų ir pranešimų kreipkitės:

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y 
Telefonai: STagg 2-3878, STagg 2-3879

* LIETUVIŠKA ★

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St.. Brooklyn

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

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

Queens srityje steigs kraujo 
priėmimo centrus. Esą sumobi* 
lizuota būrys reguliarių krau
jo davėjų ir jie apsunkinami 
važinėjimu kitur. <
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Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVanda—E. ŲeVanda
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal 

UNDERTAKER

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

Brooklyn, N. Y« 
Tel. EVergreėn 4-9&08

*
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