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Ketvirtadienį, gegužės 7 
dieną, sukako lygiai penki 
mėnesiai, kai japoniški bandi-
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tai pasalingai užpuolė Perlų 
Uostą, kai jie pradėjo prieš 
Ameriką ir Didžiąją Britaniją 
ir Holandiją karą.

Reikia pasakyti, kad per 
tuos penkis mėnesius jie lai
mėjo nepaprastai daug. Jie 
užėmė milžiniškus žemės plo
tus, o su žemėmis, daugiau, 
kaip šimtą milijonų gyvento
jų f

• Pasirodo, kad Japonijos im- 
perijalistai buvo stebėtinai ge
rai karui pasirengę. Niekas 
prieš penkis mėnesius kituose 
kraštuose nesvajojo, kad To
kijo viešpačiai šitaip yra pa
siruošę, kad jie turi tokią di
delę ir miklią karo mašiną!

Šitos sukaktuvės — penkių 
mėnesių karo sukaktuvės, — 
japoniškiems plėšikams bus 
malonu švęsti tuomi, kad Cor
regidoro tvirtuma Filipinuose, 
pagaliau, pateko į jų rankas.

Jiems bus smagu minėti jas 
ir dėlto, kad turtingoji Burma 
jau pateko į jų rankas. Būr
in os kelias tapo uždarytas. 
Burmos keliu dabar ne chinie- 
čiai galės naudotis, bet japo
niški plėšikai galės į Chiniją 
veržtis. Jiems smagu ir dėlto, 
kad jie atsistojo prie turtin
gosios Indijos durų.

.Bet mums nusiminti daug 
nereikia. Mes turime prisimin
ti prezidento Roosevelto žo
džius: Ne tame svarba, kas iš
šauna pirmutinį šūvį, bet ta
me, kas iššauna paskutinį!

Ir paskutinis šūvis bus iš
šautas ne japoniškų^, ne vokišr 
kų, ne itališkų fašistų. Jis bus 
iššautas Jungtinių Tautų! Ir 
tuomet bus suvestos su plėši
kais sąskaitos. Tuomet bus pa
daryta atskaitomybė ir už 
Perlų Uostą, ir už visas kitas 
kriminalybes, padarytas fašis
tinės Ašies valstybių.

Tariant prezidento Roose
velto žodžiais Corregidoro 
tvirtumos gynėjams:

“Jūs ir pasišventę jūsų se
kėjai tapote gyvaisiais simbo
liais mūsų karinių tikslų ir už
tikrinimais mūsų laimėjimo!“

Gegužės 17 dieną įvyks visa 
eilė lietuvių masinių mitingų 
bei koncertų, kur laisviečiai 
dalyvaus, štai jų keli:

J. Gasiūnas ir D. M. šoloms- 
kas vyks j Bridgeport, Conn. 
Ten bus konferencija, o po 
konferencijos — prakalbos; 
jiedu kalbės.

A. Bimba tą dieną važiuos j 
Literatūros Draugijos 12 Ap
skričio pusmetinę konferenci
ją j Wilkes Bane, Pa.

j. Siurba — į šenadorį, kur 
bus veikėjų konferencija ir 
prakalbos.

P. Buknys važiuos į So. Bos
toną dideliame parengime pa
sakyti kalbą.

Man pačiam teks kalbėti di
džiuliame koncerte ir prakal
bose Brooklyne (Grand Para
dise salėje).

Paminėtųjų kolonijų veikė
jai, žiūrėkit, kad šitos pramo
gos būtų pasekmingos!

šiame ‘.‘Laisvės’’ numeryj 
telpa jauno Lietuvos darbi
ninkų vado, Felikso Bieliaus
ko kalba, pasakyta lietuvių 
tautos atstovų konferencijoje 
Maskvoje.

Skaitykit ją ir duokit ki
tiems skaityti.

šeštadienio “Laisvėje” tilps 
įdomi kalba Kazio Preikšo, 
Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komiteto sekretoriaus.

Įdomu tas, kad visi kalbė
jusieji labai griežtai pasmerkė 
lietuviškus Hitleriui parsida
vėlius, padedančius smaugti 
Lietuvos liaudį. Jie tiesiog ra-

Sovietai Pareiškia: 
Turime Jau Šiemet 
Sumušt Vokiečius

Maskva. — Sovietų vy
riausybės laikraštis “Izvies- 
tija” rašo, jog karas prieš 
Vokietiją įžengė į naują 
laipsnį, kur vedama kova 
“už galutiną atvadavimą 
sovietinės žemes,” laikinai 
užimtos naciu.
VIS DAUGIAU PAGAL
BOS Iš AMERIKOS IR 

ANGLIJOS
“Izviestija” teigia, kad 

Sovietai laimės karą 1942 
metais dalinai todėl, kad 
“mūsų talkininkai Anglija 
ir Amerika, kasdien mums 
duoda vis daugiau para
mos,” karinių reikmenų.
NUMATO LAIMĖJIMĄ ŠĮ 
PAVASARĮ IR VASARĄ

“Juo greičiau atšils, juo 
greičiau išdžius laukai ir 
keliai, tuo stipresni bus So
vietų ofensyvos smūgiai, 
tuo gyvesnis mūsų kariau
tojų pasiryžimas laimėti... i 
ir šį pavasarį ir vasarą jie j 
sumuš priešus,” sako “Iz
viestija.”
GALINGAS PARTIZANŲ 

VEIKIMAS
Baisiai išaugo partizanų 

kova užnugarėje nacių lini
jų. Miškai ir klampynės yra 
pilni tų kovotojų, ypač šiau
riniame ir centraliniame

Partizanai Organizuoja-Sovietų Kariuomenė
si Kaip Tikra Armija
Maskva. —Partizanai ko

votojai centraliniame ir 
šiauriniame frontuose orga
nizuojasi, kaip reguliarė 
annija — į kuopas, pulkus 
ir net brigadas, kad pla
čiau ir sekmingiaus ataka
vus vokiečius.

Japonai Suėmė 10,000 
Amerikiečią-Filipiną 
Washington. — Japonai, 

užimdami Corregidorą, pa
ėmė nelaisvėn ir 3,000 civi
lių amerikiečių - filipinų, 
apart septyneto tūkstančių 
kareivių ir jūreivių.

Prieš Partizanus Naciai 
Pradėsią “Ofensyvą”
Stockholm, šved. — Ra

portai iš Berlyno sako, kad 
jie pradės ofensyvą prieš 
partizanus, veikiančius vo
kiečių užnugarėje. Patys 
naciai pripažįsta, kad par
tizanai, vyrai, moterys ir 
vaikai, veda tikrą karą 
prieš juos užfrontėje.

Hitlerininkai skelbia, kad 
jie balandžio mėnesį, girdi, 
“sunaikinę” 6,860 partizanų 
ir sudaužę bei pagrobę iš 
partizanų 26 kanuolės, dvy
liką mortyrų, 33 kulkasvai- 
džius ir tanką.

gina Lietuvos žmones žudyti 
tuos niekšus taip lygiai, kaip 
ir pačius vokiškus okupantus, 
hitlerininkus. 

Z

Padorus žmogus kitaip su
parsidavėliais ir negali elgtis, duose Brooklyne, N. Y. (Se-

frontuose.
Briansko srityje į pietų 

vakarus nuo Maskvos parti
zanai užpuolė 200-tąją ven
grų fašistų diviziją, atėmė 
iš jos šešis fortus, užmušė 
400 priešų ir pagrobė pen
kis tankus ir daug ginklų, 
kurių padalino ir vietiniams 
valstiečiams kovai prieš fa
šistus.

Kai kur vokiečių užfron
tėje partizanai užvaldė iš
tisas sritis .
SUNAIKINO KAREIVINĮ 

NACIŲ LAIVĄ
Sovietiniai laivai nuskan

dino 5,000 tonų vokiečių lai
vą Barents Jūroje, šiaurė
je. Tas laivas gabeno ka
reivius ir pabūklus.

Per dvi dienas Sovietai 
sunaikino 28 nacių orlai
vius, o savo prarado 11.
UŽMUŠĖ DAR TŪKSTAN

ČIUS NACIŲ
Vienoje dalyje Kalinino 

fronto raudonarmiečiai už
mušė 1,000 vokiečių, o Le
ningrado fronte — 500.

Centraliniame fronte so
vietinė kariuomenė atėmė iš 
priešų kelias apgyventas 
vietas ir per dvi dienas už
mušė 1,200 vokiečių.

Karelijos srityje raudon
armiečiai nukovė 600 nacių 
ir dar pažygiavo pirmyn.

Perkirto Nacių Armi
ją Leningrado Fronte
Maskva, gegi 7. — Rau

donoji Armija Leningrado 
fronte atėmė iš nacių maz
gą kelio, kuriuom viena vo
kiečių kariuomenės dalis 
per žiemą susisiekė su kita. 
Tuo pačiu žygiu raudonar
miečiai apsupo dalį nacių 
kariuomenės į vakarus nuo 
Leningrado.

Chungking, Chinija. — 
Amerikiečiai lakūnai šią sa
vaitę Burmoj sunaikino 83 
japonų orlaivius, daugiau
sia Mingaladon stovykloje, 
į šiaurius nuo Rango on o.

REIKALAUJA PAŠALINT KARINIŲ KOMITETŲ PIRMININKUS SENATORIUS 
WALSHA IR REYNOLDS^, KAIPO PALANKIUS FAŠISTU AŠIAI

Washington. — Kyla rei
kalavimai pašalint senato
rių D. I. Walshą iš pirmi- 
ninkystės senatiniame lai
vyno reikalų komitete, kai
po linkusį prie fašistų, ka
riaujančių prieš Jungtines 
Tautas. Kiti reikalauja pa
varyti senatorių Robertą 
Rice Reynoldsą iš pirminin- 
kystės senatiniame karo 
reikalų komitete, nes jis ne 
kartą pasirodė draugas na
ciškų organizacijų Ameri
koje.

“New York Post” paskel
bė, kad senatorius Walsh 
lankydavosi hitlerininkų liz-

PASKUTINE CORREGIDORO 
DIENA - PRAGARIŠKAS 

BOMBARDAVIMAS
Oficialiai. Amerikos Pranešimai

Washington, geg. 6. — Karo departmentas išleido 
sekamą pranešimą:

Filipinų Sritis: Mūsų kariuomenės pasipriešinimai 
Corregidore tapo nugalėti. Liovėsi mūšiai ir eina de
rybos d.ėl Manilos Įlankos salų fortų pasidavimo.

Generolo Wainwrighto pranešimas aprašė mūšius 
geg. 5 d. pirm to, kai japonam pavyko išsikelt į Cor
regidorą:

Japonų artilerija, tame skaičiuje 24.0-milimetrinės 
kanuolės, iš daugelio naujų pozicijų per ištisą dieną 
bombardavo Corregidorą ir kitus salų fortus. Mūsų 
kanuolės, atsiliepdamos, bombardavo priešų trokų ei
les Bataan pusiausalyje.

Ir vėl, ketvirtą dieną paeiliui, priešų orlaiviai pada
rė trylika atskirų, atakų prieš Corregidorą.

Tos artilerijos ir orlaivių atakos buvo tąsa veiksmų, 
kuriuos japonai pradėjo prieš šiuos fortus greit po to, 
kai jie užėmė Bataan pusiausalį balandžio 9 d. Susta
čius japonams didžiųjų kanuolių baterijas Mariveles 
kalno šlaituose Bataane, pasmarkėjo bombardavimai 
iš priešų pusės. Corregidoro gynėjai neturėjo žvalgy
bos lėktuvų, ir tas trūkumas labai kenkė nutaikymui 
ugnies iš amerikiečių kanuolių.

Nuo balandžio 29 d. japonų artilerijos ugnis ėjo vis 
didyn ir smarkyn ir gegužės 5 d. jie beveik jau be 
pertraukos atakavo amerikiečius artilerijos šoviniais 
ir oro bombomis. Priešų artilerijos ugnis pasirodė pra-
gaištingesnė, negu bombardavimas iš oro.

Per kelias paskutines dienas daug mūsų karių tapo 
sužeista bei užmušta ir žiaurių nuostolių kariniams 
mūsų įrengimams padaryta. Pirm japonam išsike
liant į Corregidoro salą, jie padarė smarkią artilerijos 
ataką, bombarduodami pakrantės apsigynimus; tuo
mi jie nušlavė spygliuotų vielų užtvarus ir sudaužė 
mūsų kulkasvaidžių lizdus ir kitus pasipriešinimo 
centrus. Japonai vartojo didelį skaičių plieno valčių 
trumpai kelionei per vandenį nuo Bataan pusiausalio 
smailgalio į Corregidorą.

Generolas Wainwright taipgi pranešė, kad japonai 
iškėlė sau pastiprinimų į Malabangą, arti Cotabato, 
Mindanao saloje. Priešų jėgos plieninėse valtyse plau
kia aukštyn Pulangi upe Mindanao saloje. Priešai da
ro didelį spaudimą prieš mūsų kariuomenę arti Digos 
toje pačioje saloje.

- — - - r . ■ - - - ------ - -r  - • ■

Sėkmingai Bombardavo Vichy Valdžia Areštavo
Japonų Laivyną Francūzų Generolą

Australija. — Jungtinių 
Tautų orlaiviai sėkmingai 
bombardavo japonų kari
nius ir transporto laivus, 
kurie telkėsi Solomon salo
se, matyt, rengdamiesi įsi
veržimui į Australiją.

Chungking. — Savanoriai 
amerikiečiai lakūnai per 
tris dienas nušovė 17 japo
nų orlaivių Chinijoje.

nat. Walsh dabar tatai už
ginčija).

Pernai lapkr. 5 d. Walsh 
kalbėjo senate, kad, girdi, 
“nėra jokio reikalo nei jo
kios svarbios priežasties” 
kariauti prieš fašistų Ašį. 
Jis smerkė už karą prezi
dento Roosevelto valdžią, o 
ne nacius. Net po to, kai 
japonai užpuolė Amerikos 
Perlų Uostą, senatorius 
Walsh kandžiojo Roosevel
to valdžią.

Ant rytojaus po užpuoli
mo ant Perlų Uosto, sena
torius Walsh su kongresma- 
nu Carlu Vinsonu, pirminin
ku kongresinės komisijos

Berlin. — Vokiečių radi
jas teigia, kad Vichy Fran
ci jo j tapo areštuotas gene
rolas B. L. F. de la Lauren- 
cie, buvęs Vichy ambasado
rius vokiečiams Paryžiuje. 
Jis suimtas už tai, kad grū
mojęs P. La valiui, nacių 
pastatytam Vichy valdžios 
viršininkui. *

Angly lakūnai vėl bombar
davo Stuttgartą Vokietijoj.

laivyno reikalais, nuėjo į, 
karo laivyno departm., ir 
tuoj po to pasklido gandai, 
būk japonai sunaikinę “fak- 
tinai visą Jungtinių Valsti
jų laivyną” Perlų Uoste. 
Kilo nuožiūra, kad tai Wal- 
shas paskleidęs tuos gąsdi
nančius Ameriką paskalus.

Senatorius Reynolds buvo 
narys tokių pronaciškų or
ganizacijų, kaip Komitetas 
Priverst Europą Atmokėt 
Skolas, šis komitetas buvo 
įsteigtas G. Sylvesterio Vie- 
recko, kuris yra nuteistas 
ir įkalintas kaipo nacių 
agentas.

Senatoriaus Reynolds’©

Anglai Atėmė iš 
Francūzų Svarbųjį 

Uostą Madagaskare
London, geg. 7. —Po kru- ■ šę trijų mėnesių kovai dė

vimi mūšių gatvėse Diego pei viso Madagaskaro užė- 
Suarez, svarbiausio karinio mimo, kaip sakė Churchill, 
uosto šiauriniame smailga- Anglijos ministeris pirmi- 
lyje francūzų salos Mada- minkąs.
gaskaro, anglai užėmė tą i Neoficialiai buvo prane- 
miestą. Kiek pirmiau jie to- šama, kad 20,000 anglų ka- 
je salos dalyje užkariavo riuomenės laivais išsikėlė į 
miestą Antsiraną. Francūzų Madagaskaro salą. Taip pat 
komandieriai buvo priversti neoficialiai s k a i č iuojama, 
pasiduot abiejose vietose. kad Francija ten turi tarp

Per mūšius tapo nukauta 4,000 ir 7,000 francūzų ir 
bei sužeista 1,000 anglų. madagaskariečių kariuome-

Anglai yra pilnai pasinio-! nes.

Užpūkime Nacius, Sako Angly Darbietis 
Per Radiją Pa. Darbo Federacijai

Scranton, Pa. — Anglijos 
seimo atstovas, angliakasis 
Darbo Partijos veikėjas, 
George A. Griffith per ra
diją iš Londono kalbėjo su
važiavimui Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos. Pasvei
kinęs delegatus, jis, tarp 
kitko, sakė:

“Neužilgo mes eisime ka
ru i pačią Vokietiją ir su
naikinsime Hitlerį tenai... 
Pasižadėkite kovot už ke
turias laisves, pareikštas 
Atlanto čarteryje” (kurį

Valdžios Džiūrė Tardys 
Naciško Kun. Coughlino 

Laikraščio Štabą
Washington. — Federalis 

p r i s i e k d i n tųjų teismas 
(džiūrė) pašaukė šį penkta
dienį kvost buvusį kunigo 
Charles E. Coughlino laik
raščio “Soc. Justice” redak
torių E. Perriną Schwartzą 
ir penkis kitus to laikraščio 
redakcijos bei raštinės na
rius. Tas teismas kamanti
nėja fašistams pritariančius 
leidinius, kenkiančius kari
nėm Amerikos pastangom.

“Social Justice” užsidarė, 
kai Jugtinių Valstijų paš
tas atėmė jam antros klasės 
siuntinėjimo teises.

Chinai kertasi su japonais 
ties Chefangu, Chinijoj. 

laikraštis “Vindicator” ra
šė už nacius ir piktai ata
kavo žydus.

Dar neseniai sen. Rey
nolds užgyrė leidžiamą De
troite laikraštį “Kryžius ir 
Vėliava,” aiškų nacių pri
tarėją, reikalaujantį neka- 
riaut prieš fašistų Ašį. To 
laikraščio leidėjas yra žino
mas Amerikos fašistų va
das Gerald K. Smith.

Ar gali gi padėt Ameri
kai laimėt karą tokie poli
tikieriai, kaip senatoriai 
Walsh ir Reynolds, užimda
mi pirmąsias vietas svar
biausiuose kariniuose ko
mitetuose?

į pasirašė prez. Rooseveltas 
ir Anglijos ministeris pir
mininkas Churchill)... At
siminkite, kad nebūtų vie
tos darbininkų judėjimui, 
jeigu fašistų Ašis užviešpa
tautų pasaulį.”

James Mc Devitt, iš nau
jo išrinktas Pennsylvanijos 
Darbo Federacijos prezi
dentu, pažadėjo pilną ben
dradarbiavimą tarp visų ša
lių unijistų ir dar smarkiau 
dirbti pramonėje, kad “su- 
nuišt tas žmogžudiškas gau
jas, užplūdusias Europą.”

Hitlerininkai Sušaudė 
Dar 40 Nekaltą Pran

cūzą Imtinią
Vichy, Francija. — Ne

žinia kas susprogdino nacių 
amunicijos traukinį; už tai 
hitlerininkai paėmė iš be
laisvių stovyklų 40 francū
zų Įkaitų ir sušaudė. Tame 
traukinyje žuvo 21-nas ve
žamas francūzas įkaitas. 
Bet naciai nepaduoda, kiek 
vokiečių jame užmušta.

Hitlerininkai s u š a u dys 
dar 10 francūzų įkaitų, jei
gu tuojaus nesučiups kalti
ninkų, kurie susprogdino tą 
traukinį.

Japonai iš Burmos Įsi
veržė 50 Myl. Chinijon

Chungking, Chinija. — 
Pryšakinės japonų eilės, įsi- 
veržusios iš Burmos į Chi- 
nijos provinciją Yunnaną, 

' pasivarė pirmyn iki 50 my- 
' lių, žygiuodamos Burmos 
i Keliu linkui Yungchango ir 
iKunmingo, tos provincijos 
I sostamiesčio.

118 japonų orlaivių bom
bardavo Kunmingą ir kitus 
chinų miestus Yunnane.

Gręsia apsupimas anglų 
ir chinų kariuomenei cen- 

l tralinėje ir rytinėje Bur- 
moje; tad jie stengiasi pa- 

I si traukt Irrawaddy upės 
(kloniu į šiaurius. Kita da
lis anglų kariuomenės trau
kiasi atgal palei Chindwin 
upę linkui Indijos.

-- ’ ■■ ■■■ ■ ■ .

Maskva. — Nauja sibi
riečių kariuomenė atėmė iš 

'vokiečių klonį vienos svar
bios upės.
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Lietuviai Kovoja prieš Nacizmą
Balandžio 26-28 dienomis Maskvoje 

įvyko Lietuvos Sovietų Respublikos val
džios ir liaudies vadų suvažiavimas. Lie
tuvos liaudies vadų kalbos ir paveikslai 
telpa mūsų dienraštyje ir mes pasitiki
me, kad kiekvienas skaitytojas atydžiai 
jas perskaitys. Tarybinės Lietuvos pre
zidentas Justas Paleckis, tarpe kitko, 
pasakė:

“Lietuvos liaudis, eidama išvien su vi
sais SSSR žmonėmis, kovoja prieš hit- 
lerizmą. Pirmomis karo dienomis lietu
vių daliniai Raudonojoj Armijoj dalyva
vo mūšiuose. Pasitraukę iš Lietuvos, lie
tuviai kariai tęsė ant priešo puolimus. 
Lietuviai Raudonosios Armijos koman- 
dieriai ir politiniai instruktoriai visoje 
eilėje atsitikimų parodė didelio didvyriš
kumo ir pasiaukojimo pavyzdžius. Nauji 
pastiprinimai stoja į lietuvių dalinius 
Raudonojoj Armijoj, kuri herojiškai 
muša seną Lietuvos žmonių priešą. Ko
vos ugnis, plečiama Lietuvos partizanų, 
dar ryškiau liepsnoja. Nei kur kas di
desnės fašistų jėgos, neigi šaudymai ne
gali užgniaužti partizanų kovos liepsnų!”

Garbė tiems Lietuvos karžygiams, ku
rie kovoja už Lietuvos laisvę, prieš bar
barišką hitlerizmą ir jo talkininkus! 
Garbė tiems Lietuvos partizanams, kurie 
imasi ginklą į ranką ir stoja kovon prieš 
vokiečius įsiveržėlius, išžudžiusius Lie
tuvoj jau per 30,000 mūsų brolių, sese
rų, tėvukų ir giminių! Garbė ir tiems 
lietuvimas Amerikoj, kurie savo cen
tais remia Lietuvos liaudies ir lietuvių 
armijos dalinius Raudonojoj Armijoj per 
Lietuvių Komitetą Pagalbai Sovietų Są
jungos! Garbė visiems lietuviams, kurie 
išvien su Lietuvos liaudimi, su Sovietų 
Sąjungos liaudimi, su Jungtinių Valstijų 
vyriausybe ir liaudimi su visais kultūros, 
civilizacijos ir laisvo gyvenimo apgynė
jais vienaip ar kitaip kovoja prieš žvė
rišką hitlerizmą ir jo talkininkus!

Gėda ir pažeminimas Kubiliūnams Lie
tuvoj, kurie parsidavė Hitleriui, kurie 
žudo mūsų brolius ir seseris! Gėda ir pa
žeminimas Amerikoj “Naujienų,” “Drau
go,” “Keleivio,” “Amerikos” ir kitų pro- 
naciškų laikraščių redaktoriams, kurie 
talpino Hitlerio apmokamo agento Pra
no Ancevičiaus propagandą ir kurie ir 
dabar talpina nacių propagandą prieš 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvos liaudį!

Armija ateis tuos kraštus išlaisvinti iš 
po žvėriškų hitlerininkų.

Kiekvienas mato, kokis pasitikėjimas 
Sovietų Sąjungos ir jos atskirų respubli
kų valdžioj. Kiekvienas mato, kokis pa
sitikėjimas Raudonosios Armijos koman
dos ir kovotojų. Kiekvienas mato, su ko
kiu pasitikėjimu Sovietų Sąjungos liau
dis veda tą sunkiausią ir didžiausią ko
vą už žmonijos laisvę, kultūrą, civilizuo
tu gyvenimą, teises mums gyventi.

Žinoma, kad Sovietų Sąjungai kova 
yra baisiai sunki, kokios dar niekados 
jokia pasaulyje valstybė neturėjo. Prieš 
Sovietų Sąjungą stoja ne vien įvardin
tų fašistinių šalių armijos, bet ir “liuos- 
noriai” iš kitų barbarų šalių. Prieš ją 
dirba didesnė dalis visos Europos indus
trijos, Hitleris pavergė kitas šalis ir jų 
žmones priverčia dirbti nacių karo maši
nai. Štai, kodėl Anglijos ir Amerikos 
yra šventa pareiga tuojau atidaryti An
trą Frontą, kad padėjus Sovietų Sąjun
gai ir sau greičiau karą laimėti.

Jaunuolis Bieliauskas Šaukia Lie
tuvos Jaunimą Į Kovą prieš Am

žiną Lietuvių Tautos Priešą,
Vokiškąjį Užpuoliką

F. Bieliausko kalba, sakyta Lietuvių Tautos Atstovų Konferencijoje, įvykusioje 
š. m. balandžio 26-28 dienomis, Maskvoje.

maistą. Neklausykite hitle
rininkų įsakymų. Be jokio 
pasigailėjimo žudykite vo
kiečius kolonistus! Tegu 
kiekvienas kiTimas, kiekvie
na daubelė jūsų žemėje pa
tampa partizanų kovos 
frontu.

Mokiniai ir studentai, sto
kite į šventą kovą už Lie
tuvos kultūrą, už savo kal
bą, už Lietuvos žmonių lais-
vę ir nepriklausomybę. Or
ganizuokite ir pieškite per

Raudonosios Armijos Kovos
Jau. vienuoliktas mėnesis, kaip Raudo

noji Armija kaunasi prieš barbariškas 
Vokietijos, Italijos, Finliandijos, Rumu
nijos, Slovakijos ir kitų hitlerininkų su
žvėrėjusias jėgas, šios kovos, Raudono
sios Armijos didvyriškumas, sugabumas, 
Sovietų laivyno ir orlaivyno pavyzdin
giausi veiksmai, pasišventusių partiza
nų karas, visa tai įrodė, kaip reikia ka
riauti prieš mūsų neprietelius ir jų tal
kininkus.

Žiemą, kada Raudonoji Am i ja, nepai
sant baisių šalčių ir pusnių, vis vien va
rėsi pirmyn, tai Hitleris ir jo šaika, o 
Amerikoj jo agentėliai, tik ir tauškė: 
“Palaukite, ateis pavasaris, balandžio 
mėnesis — Hitlerio mėnesis, tai pama
tysite, ką vokiečiai gali.”

Atėjo pavasaris, balandis, tas “Hitle
rio mėnesis” praėjo. Raudonoji Armija 
vis varo priešus laukan iš savo šalies. Jos 
kovotojai prisiekė, kad dar 1942 metais 
Hitlerį ir jo šaiką sunaikins. Žmonės 
grįžta į išlaisvintas vietas su didžiausiu 
pasitikėjimu. Tuojau tvarko, stato na
mus, valstiečiai dirba ir apsėja laukus. 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, 
Moldavijos sovietinių respublikų vyriau
sybės atlaikė susirinkimus, konferenci
jas ir atsišaukė į savo šalių žmones kenk
ti priešui iš užnugario, nes Raudonoji

Paskaloms Nereikia Tikėti
Iš Londono praneša, būk hitleriškos 

Vokietijos grupė generolų, pryšakyje su 
maršalu von Brauchitschu pastatė Hit
leriui reikalavimą, kad jeigu jis 1942 
metais neišlaimės karo prieš Sovietų Są
jungą, tai tie generolai patys paims rei
kalus Vokietijoj tvarkyti, o Hitlerį ir jo 
naciu šaika likviduos.
Žinoma, kad Vokietijoj, net razbainin- 

kų tarpe, nėra vienybės, jau nekalbant 
apie liaudį. Žinoma, kad kada Kruppai, 
Goeringai ir kiti stambūs fabrikantai 
pamatys, kad jiems pavojus, kad jų fa
brikai ir dirbtuvės gali būti sugriautos, 
tai jie jieškos išėjimo, kaip kad 1918 
metais buvo. Tada kaizerį prašalino, o 
turčiai su socialistų pagalba išgelbėjo 
Vokietijos kapitalizmą. Gal būt jie ir da
bar tokių priemonių imsis. Hitleris ir 
jo nacių partija, tai tik sargai Vokieti
jos stambaus kapitalizmo.

Bet ant to dėti viltį, laukti, kad Vo
kietijoj įvyktų perversmas po nepasi
sekimų budeliškame kare prieš Sovietų 
Sąjungą, tuo save ramintis, laikyti An
glijoj per keturis milionus armijos gerai 
apginkluotos Amerikos ginklais yra la
bai nepatartina Anglijos vyriausybei ir 

'‘’jos valdonams. f : w L
Anglijos liaudis reikalauja veikimo, 

reikalauja Antro Fronto. Franci jos liau
dis reikalauja Antro Fronto. Pavergtų 
šalių liaudies partizanų kovos — reika
lauja Antro Fronto. Jungtinių Valstijų 
militariai žmonės ir liaudis reikalauja 
Antro Fronto. Antras Frontas yra bū
tinas dabar, kad išlaimėtume karą, kad 
apsigintume nuo barbariškų hitlerininkų.

Ne vieta kokioms ten spekuliacijoms 
ant nacių generolų. Reikia atminti, kad 
jeigu Hitleriui ir jo plėšikų šaikai pa
vyktų įveikti Raudonąją Armiją, tai ta
da pražūtų visi žmonijos iškariavimai. 
Anglijoj Chamberlainai per metų metus 
spekuliavo ant So vie tų-Vokieti jos karo, 
to pasekmėj visa Centralinė ir Vakari
nė Europa atsidūrė po hitlerininkų prie
spauda, o Anglija, Amerika ir Sovietų 
Sąjunga pavojuje. Anglijos, Amerikos, 
Sovietų Sąjungos ir visų laisvę mylin
čių žmonių gyvybė reikalauja bendro ir 
vieningo veikimo prieš hitlerininkus! Ir 
tas veikimas bus įrodytas tik atidarant 
Antrą Frontą prieš Hitlerį.

Skaityto jai' Smerkia Nacių 
Propagandą

New Yorke “Daily News” pasižymėjo 
skleisdamas nacių propagandą ir žemin
damas Amerikos liaudies ūpą. Dienraš
tis “PM” tą propagandą pasmerkė ir 
fotografiniais atvaizdais įrodė, kad, ką 
sugalvoja Italijos fašistai ar Vokietijos 
hitlerininkai, tai tas randa vietą “Daily 
News” ir Hearsto kitoj spaudoj.

Netyli ir amerikiniai skaitytojai, štai 
geg. 5 dieną, “Daily News” išspausdino 
“Skaitytojų Balsuose” Max Glatto laiš
ką. Tame laiške Mr. Max Glatt rašo:

“Jūsų supuvusi mintis redakciniuose 
straipsniuose dienraštyje yra išvystyta 
į sistemą puldyti Amerikos žmonių ūpą. 
Vėlesnis jūsų žygis, kaipo penktakolonis- 
tų buvo pareiškimai apie 45-64 metų am
žiaus vyrų registraciją, kad ‘jie yra ne
tinkami militarei tarnybai.’ Aš taip ir 
matau poną Goebbelsą už jūsų lapo, ku
ris sako: ‘Mano mokiniai atatinka savo 
mokytojui’.”

Amerikos žmonės netylės, jie kels pro
testus ir kovą prieš nacių propagandą, 
ar ji telpa lietuviškose “Naujienose,” ar 
“Keleivyje,” ar lenkų “Nowy Swiat,” ar 
kokiame italų ar vokiečių fašistų lape
lyje, ar anglų spaudoj.

Lietuvos miestų ir kaimų 
jaunieji vyrai ir merginos, 
mokiniai ir studentai, jau
nieji vyrai ir moterys par
tizanai !

Prieš dešimts mėnesių 
mūsų gimtinėje Lietuvoje 
buvo pavasaris, * toks pats, 
kaip ir šiandien. Mes di- 
džiavomės ir džiaugėmės, 
mes svajojome apie gražią
ją ir laimingą ateitį. Devy
niolikos metu amžiaus Vla
das Kneiferavičius, darbi
ninkas Metalo fabriko Kau
ne, tuomet pasiekė didelių 
pasižymėjimų savo amate. 
Tūkstančiai buvo tokių jau
nuolių. Septyniolikos metų 
amžiaus valstietė mergaitė 
vairavo milžinišką trakto
rių, giliai ariantį Lietuvos 
žemę, žadėjusią puikius 
derlius. Pereitais metais 
šiuo metu Eleonora Mačytė, 
darbininkė Mezgimo fabri
ke, baigė glaideriais lekioji- 
mo kursus. O kokią gražią 
ateitį žadėjo Zigmui Luka- 
ševičiui, sūnui biedno vals
tiečio, turėjusio šešis žemės 
hektarus! Jis tebuvo lankęs 
tik pradžios mokyklą. Bet 
tarybinė santvarka suteikė 
jam progą pasiruošti uni
versitetui. Už kelių tik me
tų ir šis smulkaus valstie
čio sūnus būtų galėjęs būti 
geru inžinieriumi, gydyto
ju arba mokytoju.

Prieš dešimts mėnesių 
tūkstančiai Lietuvos jau
nuolių turėjo visus kelius 
atdarus į gražų, linksmą 
gyvenimą — gyvenimą, ku
riame galėjo realizuotis vi
sos jųjų svajonės. Lietuvos 
jaunimas buvo laisvas, gy
venome laisvą gyvenimą 
laisvoje Sovietų Sąjungos 
tautų šeimoje$« Buvome ne
priklausomi tarp 16-kos ne
priklausomų tarybinių resr 
publikų.

Lietuvių tautinė kultūra 
buvo pradėjusi žydėti ir bu
joti, mūsų liaudis buvo be
žygiuojanti į naują laimin
gą gyvenimą.

Bet tas viskas buvo nu
traukta. Hitleris, kurio go- 
vėdos pasalingai užpuolė 
mūsų kraštą, kurios ryžta
si sunaikinti lietuvių tautą, 
— tos hitleriškos govėdos 
smogė pirmą smūgį mūsų 
tautai ir josios jaunimui. 
Įsi vai z du o kite pe r p i Idy tu s
okupuotoje Europoje kalėji
mus ir koncentracijos sto
vyklas, įsivaizduokite kapus 
tu, kuriuos fašistiniai mesi- e z

neto jai nužudė, ir jūs įsi
vaizduosite šių dienų Lietu
vą, vokiškų fašistų okupuo
tąją Lietuvą. Pagalvokite 
apie jaunimą, sukištą į na
ciškus urvus, pagalvokite 
apie jaunuolių gyvybes, iš
plėštas hitleriškų kanibalų. 
Įsivaizduokite padėtį dešim
čių tūkstančių lietuvių jau
nuolių, vaikinų ir merginų, 
kuriuos okupantai prievar
ta ima pražūčiai. Išgaben
tieji nesusilauks būti lavin
tais darbininkais, kokiu bu
vo Vladas Kneiferavičius. 
Jie nelankys pasiruošimo u- 
niversitetui kursų. Mūsų 
merginos ten negalės vai
ruoti traktorių. Hitleris pa
smerkia mūsų jaunimą ver
gijai ir mirčiai. “Gatvėms 
šluoti ir ' bulvėms kasti
mokslas nereikalingas,” jis 
pareiškė, kalbėdamas apie 
Rytų Europos žmonių jau
nimą — apie lietuvius, len
kus, rusus.

Kaskit tranšėjas, patap
ki! Prūsijos dvarponių ver
gais, mirkit nuo užkrečia
mosios dėmėtinės šiltinės ir 
pasibaisėtinai sunkaus dar
bo, gyvenkit kareivių kek- 
šianamiuose! Štai, kokiam 
tikslui hitleriški užpuolikai 
tremia lietuvių jaunimą!

Dotnuvos Žemės Ūkio Akademijos profesorius JONAS 
KRIŠČIŪNAS sako kalba Lietuvių Tautos Atstovų Kon
ferencijoje, įvykusioje š. m. balandžio 26—28 d.d. Mas
kvoje. Konferencija priėmė atsišaukimą į Lietuvos liaudį 
ir pasaulio lietuvius, raginantį kovoti prieš kruvinąjį vo
kiškąjį okupantą.

Bet taip neprivalo ilgiau 
būti!

Vienintelis Lietuvos jau
nimui kelias, tai yra kelias, 
kuriuo eina jaunieji, drąsie
ji partizanai. Visur ir prie 
kiekvienos progos reikia 
naikinti vokiškus okupan
tus ir jų pakalikus, lietuvių 
tautos pardavikus. Tai yra 
kelias, kuriuo eina jaunuo
liai, įstoję į Raudonąją Ar
miją. Tai yra kovos kelias, 
tai yra begailestingo keršto 
kelias prieš žiaurųjį priešą.

Mes šaukiamės į darbo 
žmonių jaunimą, kad jis su
kiltų, kad jis stotų į kovą 
prieš hitleriškus okupantus, 
į kovą už laisvę ir šviesią 
ateitį. Visuomet teikite par
tizanams visokią galimą pa
galbą jų eilėms sustiprinti, 
kad jie galėtų didinti savo 
šventą partizanišką karą. 
Kenkite gamybai, gadinkite 
mašinas. Vokiškasis oku
pantas neprivalo gauti nei 
vieno daiktelio, pagaminto 
lietuvio rankomis! Nesileis
kit būt tremiami į Vokieti
ją. Bet, jeigu jus prievarta 
paims, tai esant svetimoje 
žemėje, vienintelis kelias 
jums pasilieka savo kraštui 
gelbėti — gadinti viską, 
kenkti priešui!

Valstiečių jaunime, kovo
kite už savo tėvų žemę, ku
rią Prūsijos dvarponiai no
ri atimti iš jūsų! Slėpkite

visą Lietuvą partizanų ka
rą.

Mes šaukiamės į Lietuvos 
jaunimą, nepaisant jo tau
tybės, lyties, tikybos ir luo
mo: vienykitės ir pastiprin
kite kovą prieš okupantus. 
Vienybėje galybė. Mes ragi
name visus Lietuvos patri- 
jotus vienytis.

Per dešimts mėnesių fa
šistinės okupacijos Lietuvo
je buvo aiškiai įrodyta, kad 
vokiški užpuolikai trokšta 
sunaikinti ne tik vieną ku
rią klasę, ne vieną kurią po
litinę grupę, bet visą mūsų 
liaudį. Jie nori suvokietin
ti mūsų žmones, kad leng
viau jiems būtų juos sunai
kinti.

Jaunieji Lietuvos patrio
tai, už ginklų! Atkeršinkit 
Lietuvos žmonių nepriete
liams ir greičiaus priartin- 
kit dieną, kurią priešas tu
rės užmokėti už savo niek
šiškus darbus. Visuomet at
siminkit mūsų protėvį Mar
gį, kuris pasirinko geriau 
mirti savo degančios pilies 
liepsnose, negu pasiduoti į 
kryžiuočių vergiją. Mūsų 
pergalės valanda artinasi. 
Jaunieji prieteliai, į drąses
nę ir begailestingą kovą! Į 
kovą už savo kraštą, savo 
žmones, už savo ateitį ir 
laimingą gyvenimą!

Tegyvuoja Stalinas, didy
sis Lietuvos jaunimo drau
gas! . 1

Lowell, Mass.
Kas Jau įvyko Ir Kas 

Dar Turės įvykti
Pas mus čia per susitarimą 

kelių draugų su gerbiamu 
daktaru J. F. Borisu iš So. 
Bostono, įvyko jau du kartu, 
būtent, balandžio 26 ir gegu
žės 3 dienomis, žmonėms akių 
egzaminavimas ir jiems akinių 
pririnkimas. Tačiau daktaras 
turės dar ir šį sekmadienį, ge
gužės 10 d., 9 vai ryte, atvyk
ti tuo pačiu tikslu, nes d an vis 
randasi daugiau žmonių, ku
riems reikalinga akims pagel- 
ba.

Bet ve, todėl, kad akių eg
zaminavimas užėmė kiek ilgė
liau laiko, tai nebegalėjo į- 
vykt du susirinkimai, kaip 
kad buvo proponuojama turė
ti.

Lietuvių Piliečių Kliubo su
sirinkimas įvyko gana geras, 
bet “nebeliko” laiko LLD su
sirinkimui laikyti. Tad dido
kos grupės draugų tapo pasi- 
brėžta šaukti Lietuvių Litera
tūros Draugijos 44 kuopos mė
nesinį susirinkimą šį šeštadie
nį, gegužės 9, 8 vai. vakare, 
žinoma, įvyks kliubo svetainėj. 
Yra manoma, kad vasaros se
zone bus patogesnis laikas su
sirinkimus laikyti šeštadienių 
vakarais.

Draugai Aldiečiai ir “Laisvės” 
Skaitytojai, Taikoma Jūsų 

Dėmesiui!
Pirmučiausia noriu priminti, 

kad mūsų visų, kaipo pažan
giųjų žmonių yra ne tik pa
reiga, bet ir sąžininga užduo
tis rūpintis ne tik palaikymu, 
bet ir auklėjimu Literatūros 
Draugijos. O atsiekimui to, 
mes visi turime pareiginiai 
lankytis ir dalyvauti kuopos 
susirinkimuose.

Visi aldiečiai (LLD nariai) 
privalo vieni kitus paraginti ir 
kviesti į susirinkimus. — “O, 
je,” kai kas pasakys. “O kas 
mums tą įsakys, arba privers 
taip daryti? Juk čia demo-

kratiška šalis ir prievartos ne
gali būt!” Nieks neprivers. 
Bet, draugai, susipratusio dar
bo žmogaus pareigos, sąžinė, 
mus prie to skatina ir ragina. 
Ypatingai šiuo kruvinojo fa
šizmo įsiutimo laikotarpiu. 
Jeigu mes demokratiją supra
sime spontaniškai—imsime ją 
palaidžiai, vietoj prisilaikius 
solidariško vieningumo ir or
ganizuotai gynus kovingus de
mokratijos principus, tai tuo- 
mi pasitarnautumėm kam? 
Tik jau ne demokratijai.

Draugai “Laisvės” skaityto
jai, kurie dar nesate Lietuvių 
Literatūros Draugijos nariai, 
jūsų pareiga tapti šios senos 
ir didžiai garbingos, apšvietą 
nešančios draugijos nariais. 
Tūkstančiai padoresnių lietu
vių prie jos priklauso, gauna 
puikų žurnalą “Šviesą” ir ver
tingas knygas, pasimokėdami 
tik $1.50 į metus. Ar tas jus 

(daug apsunkintų? O kiek gero 
'padarytumėt padidindami kul
tūrinį frontą — kovojantį 
prieš barbarišką hitlerizmą.

Pas mus yra labai gerų žmo
nių, bet šiuo laiku, dėl vieno
kių ar kitokių priežasčių, ne
priklauso prie virš minėtos 
draugijos. Man jų gaila. Jiems 
vienas-kitas dalykėlis nebepa- 
tikęs ir apleido tokią draugi
ją! Draugai, jeigu tas mane 
liestų, tai aš viską atmesčiau, 
o tik LLD narystę su pilnu 
kuklumu sau pasilaikyčiau. 
Tuomi parodyčiau tiems, kurie 
bandė mane “užgauti,” jog 
jie yra netaktiški ir menku
čiai. O pati organizacija yra 
nepalaužiamos galybės ir ji 
neatskiriama nuo mūs klasi
niai susipratusių žmonių.

žodžiu sakant, visi nariai 
stengkimės, kad šeštadienio 
vakare LLD susirinkimas būtų 
geras ir skaitlingas. O visi bu-
vę nariais ir šiaip simpatikai 
kultūrinio darbo, privalo pa
tys ateiti į susirinkimą ir tapti 
draugijos nariais.

Dabar įstoję į LLD gausite 
(Tąsa 5-me pusi.)
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VITAMINAI ORINDŽIO 
ŽIEVĖJE

Mitybos žinovai jau sep
tyni metai atgal surado, 
kad orindžio (apelsino) žie
vėje yra daugiau vitamino 
C (prieš - škorbutinio), ne
gu pačiame orindžyje.

Dabar neseniai tą dalyką 
tyrė daktarai L. H. Lampitt 
ir L. C. Baker, ir štai kas 
pasirodė:

Jeigu iš orindžio su visa 
žieve yra išspaudžiami sy
vai, tai juose būna 34-riais 
procentais daugiau vitami
no C, negu išspaudžiant sy
vus tik iš nulupto orindžio.

Vandens Atsarga Bom
bardavimuose iš Oro
Civilinių Apsigynimo val

dyba New Yorke patarė 
žmonėms iš anksto prisileist 
du sudynus vandens ir lai
kyt tą vandenį atsargai, ne
laukiant, kol bus duotas 
alarmas, kad priešų orlai
viai atlekia bombarduot 
miestą.

Jeigu tik alarmą išgirdę 
tūkstančiai žmonių pradėtų 
leist sau vandenį į maudyk
lių lovius ir į visokius in
dus, tai ūmai išeikvotų per
daug vandens iš miestinių 
rezervuarų, nupultų van
dens spaudimas, ir tada ne
galėtų sėkmingai veikt gais
rininkai ir pagalbiniai gais
rų gesintojai. ;

Vienas indas vandens rei
kia laikyti ugnies gesini
mui, o kitas — gėrimui. 
Gaisrinis vanduo gali būti 
laikomas neuždengtas, o ge
riamasis vanduo turėtų būt 
uždengtas dėl švaros.

Į kubilą bei viedrą, kur 
laikoma gaisrinis vanduo, 
patartina įpilt šaukštuką 
kerosino, kad nesiveistu uo- 
dai to vandens paviršiuje. 
Kerosinas per keletą valan
dų išgaruos, ir nebus gaisro 
pavojaus dėl jo.

Jeigu įvyksta bombarda-! 
vimas iš oro, tai gali pra
mušt kai kuriuos miestinio 
vandens vamzdžius ir per 
juos užsiteršt vanduo ne
švarumais ir įvairių ligų 
bakterijomis. Po bombarda
vimo, todėl, geriamasis van
duo iš kranų turi būti pen
ketą minučių smarkiai pavi
rintas, kad užmušt ligų pe
rus, galėjusius į jį patekti.

J. C. K.

Regėjimas ir Morkos
Anglijos valdžia veda 

propagandą, kad žmonės 
valgytų daugiau morkų. 
Morkose yra gausiai vita
mino A. Šis vitaminas stip
rina regėjimą, ypač duoda 
galimybės geriau pažinti ir 
atskirti įvairias spalvas. O 
tai labai svarbu karo laiku 
ne tik lakūnams, bet ir šiaip 
gyventojams, kuomet įvyks
ta miestų užtemdymai, kai
po apsauga nuo priešų or
laivių.

Dantys ir Armija
Pirmiau buvo nepriima

mi armijon tokie naujokai, 
kurie neturi bent šešių dan
tų maistui atkąsti ir kitų 
šešių jam sukramtyti. Bet 
pagal naują patvarkymą 
jau bus imami kariuome
nėn, kurie tik gali sukram- 
tyt armijos maistą, nepai
sant, kiek dantų jie turėtų.

Užuojautos Mokykla ALKOHOLIS, LIGA IR MIRTIS Mizerni Atsakymai
Anglijoj yra bent viena 

tokia mokykla, kur gyvai 
mokina atjausti kitus nelai
mėje. Kiekvienas mokinys 
kas pusmetį turi vieną die
ną gyvent kaip aklas, visiš
kai užrištomis akimis; vie
ną dieną kaip kurčias, už
kimštomis ir užrištomis au
simis, vieną dieną kaip šlu
bis, su parišta koja, ir vie
ną dieną kaip nebylys, kad 
negalėtų nė žodžio ištart.

Per tas dienas mokinys, 
kitų pagelbstimas, išmoks
ta iš tikrųjų užjaust neby
lius, kurčius, raišus, nere
gius.

Palaikant dieną be val
gio, žinoma, būtų praktiš
ka pamoka, kaip alkaną už
jausti. N. K.

Kūdikių Gimdymas Kaip 
Uždarbis Vokietijoj
Amerikietis Wallace B. 

Deuel savo knygoje “Žmo
nės po Hitlerio Valdžia” 
paduoda ir šitokią įdomybę:

“Naciai taip gausiai ap
moka už kūdikių gimdymą, 
kad žmogus gali geriau 'už
sidirbt,’ kūdikius gaminda
mas, negu šiaip darbą dirb
damas. Milionai vokiečių 
uždirba mažiau, kaip po 
120 markių per mėnesį, bet 
žmogus su 11 vaikų (ir tai 
dar ne aukščiausias jų 
skaičius Naujajai Vokieti
jai) gali gaut iki 160 mar
kių per mėnesį atlyginimo 
iš valdžios; o be to, jis vei
kiausiai jau yra vienu kar
tu gavęs bent 350 markių 
iš nacių už vaisingumą.”

Taip hitlerininkai aksti
ną gimdyt ir augint žmo
gišką pašarą kanuolėms.

R. D.

Supliuškę Blefai
Pernai lapkričio 8 d. Hit

leris užreiškė:
“Dar niekada didi imperi

ja nebuvo taip sutriuškinta 
ir sunaikinta trumpesniu 
laiku, kaip kad vokiečiai su
naikino Sovietų Rusiją šiuo 
laiku.”

O šiemet balandžio 26 d. 
Hitleris jau sakė:

“Ateinančią žiemą Vokie
tijos geležinkeliai galės ge
riau atlikt savo pareigas 
kariuomenei (rytų fronte), 
negu praeitą žiemą.”

Katrų Orlaiviai Geresni?
Mes žinome, jog ameri

kinės Lekiančiosios Tvirtu
mos yra vieni iš puikiausių 
karinių orlaivių pasaulyje. 
Bet karinis dienraščio TM’ 
rašytojas, tėmijęs Anglijos 
bombanešių veikimą, sako, 
kad didieji bombiniai anglų 
orlaiviai “Lancasteriai” 
prilygsta Lekiančioms Tvir
tumoms, o mažesnieji An
glijos bombanešiai “Hali- 
faxai” yra vieni iš įnirtin
giausių karo pabūklų.

“Halifax” bombininkas 
nešasi penkis tonus bombų 
ir pusę ir gali labai toli 
skrist ir sugrįžt be sustoji
mo.

Amerikos kolegijose da
bar 50,000 merginų moksli
niai ruošiama į slauges 
(norses); bet praktiką jos 
turės įgyt ligoninėse.

Alkoholio gėrimas taip 
silpnina kūną, kad jis grei
čiau užsikrečia plaučių už
degimu, ir ši liga numarina 
kur kas daugiau alkoholikų, 
negu tų, kurie nevartoja al
koholio. Tokį raportą davė 
daktaras Clarence C. Lush- 
baugh, Chicago Universite
to profesorius, kalbėdamas 
neseniai įvykusiame St. 
Louis mieste suvažiavime 
Amerikos Pathologų ir Ba
kteriologų Susivienijimo.

Dr. Lushbaugh darė ilgus 
tyrinėjimus su kralikais, ir 
tie, kuriem buvo duodama 

PRIEŠO ĮVEIKIMAS PLIKOM RANKOM
Nors šis karas yra mecha

nizuotas, bet kartais tenka 
kareiviui net visai be gink
lo susidurt su priešu, ypa
tingai, jeigu priešas netikė
tai užpuola. Kai kuriose 
Amerikos armijos stovyklo
se, todėl, kareiviai yra mo
kinami ir plikomis ranko
mis ir kojomis kovoti. An
tai, pulkininkas Anthony J. 
Drexel Biddle, philadelphie- 
tis, Quantico s t o v y k 1 oje, 
Virginijoj, leidžia marinin- 
kams su peiliais ir nuogais 
durtuvais jį pulti, o jis pli-
komis rankomis apsigina ir 
nuginkluoja juos, nors, tie
sa, jis turi ir žaizdų.

Forte George G. Meade, 
kolegijos profesorius dr. 
Francois d’Eliscu, mokina 
117 buvusių kumštininkų, 
ristikų ir kitų atletų, kaip 
be ginklo grumtis su priešu. 
Jis yra 47-nių metų am
žiaus, bet įveikia visus tuos 
jaunus atletus, žinoma, pa
vieniui, o ne po kelis.

Profesorius d’Eliscu yra 
labai išsimiklinęs nugalėt 
oponentą šitokiais būdais ir 
priemonėmis:

Jis turi penkių pėdų ilgio

Radijo Prietaisas Automa
tiškam Užtemdymui

Yale Universiteto inžine
rijos^ profesoriai H. L. 
Krauss ir Fr. El Brooks iš
bado prietaisą, kad radijo 
bangomis galima vienu sy
kiu užgesinti elektrą visose 
miesto gatvėse, raštinių na
muose ir apartmentnamiuo- 
se. Tuom prietaisu taipgi 
vienu kartu galima užžiebt 
visus žiburius gatvėse ir to
kiuose namuose.

Girdinčioj! Tvora
Kai kurie duPont amuni

cijos fabrikai Amerikoj yra 
apvesti tokiomis vielų tvo
romis, kad jos surenka įvai
rius garsus bent per vieną 
mylią. Paskirtoje vietoje 
sėdi sargas prie klausytu- 
vo ir tvora atneša jam 
paukščių čiulbėjimus, bet 
kokius tvoros palytėjimus 
ir įvairius kitus garsus. Jie 
gali būti girdimi ir fabriko 
raštinėje. Jeigu kas mėgin
tų nukirpt tvoros vielą ar 
perlipt per ją, tatai būtų 
žaibo greitumu sužinota ir 
ant jo užklupta.

Apie 80 procentų kūdikių 
užsikrečia namie kūdikišku 
paralyžium nuo svečių bei 
saviškių, kurie būna susi
dūrę su tos ligos perais kur 
kitur.

dikčiai alkoholio, dvėsė 
daug greičiau, negu blaiviai 
laikomi kralikai.

Lengvai įskiepyti nuo tos 
ligos kralikai, vaišinami al
koholiu, visi išdvėsė. Tiek 
pat įskiepyti kiti kralikai, 
maitinami ir girdomi be al
koholio, netaip greit susirgo 
nuo plaučių įdegimo perų 
ir ilgiau gyveno.

Norint, kad dalis kralikų 
nedvėstų nuo plaučių užde
gimo, prisiėjo juos kur kas 
stipriau įskiepyt, negu blai
viuosius kralikus.

Tatai tik patvirtina gy

nestorą virvę; trenkia keliu 
oponentui į pilvą taip, kad 
tas susiriečia; tada jis be
matant užneria parblokš
tam oponentui virvę ant a- 
biejų kelių, o kitą galą vir
vės — jam ant kaklo. Tuo
met suriestas oponentas ga
li būti pasmaugtas arba 
pats, besispardydamas, pa
sismaugti.

Kumštynėse amerikiečiai 
paprastai taiko į žandą, į 
nosį, smakrą ar ausį.

Profesorius1 d’Eliscu duo

Miko Petrausko 
Muzika

STATO NEWARKO SIETYNO CHORAS

ONA STELMOKAITft 
Birutė

William Koliago
Vyriausias Birutės brolis

Kitas svarbesnes roles vaidina: Vanda Stoškiūtė, 
Aldona Juodiškaitė, Lily Janųšioniūtė, Ona Ku- 
nickiene, Alma Želoniūte, Adelė Rudis, Frank 

Rogers, Leonard Pakštas, Edmundas Kaziu- 
kaitis, Eugene Šimkus, Arthur Mitkus, 

Tad. Kaškiaučius, Jonas Valentis.

Dirigentė-Bronė Šalinaitė; 
Režisierius--Jonas Valentis

NEWARKE—-PO PERSTATYMO BUS ŠOKIAI 

įžanga 75 centai

JUOZAS SUKACKAS 
Sundšteino ir Krlvės rolėse

Newarke perstatymas įvyks 9 d. Gegužes, 7 vai. vak.
ŠVENTO JURGIO SVETAINĖJE., 180 NEW YORK AVENUE

Brooklyne Perstatymas įvyks 10 d. Gegužes, 7 v. v.
NEW NATIONAL HALL, 267 DRIGGS AVENUE 

Perstatymą ruošia Moterų Apšvietos Kliubas. Įžanga 75c.

HARRY MITKUS 
Keistutis

CARRY DOBINIS 
Jauniausias Birutės brolis

dytojų patyrimus su žmonė
mis ligoninėse. Alkoholikui, 
susirgusiam ta liga, turi 
būti įšvirkščiama daug 
daugiau skiepų, negu blai
vininkui, norint alkoholiką 7 V
išgydyti.

Daugelis vyrų po darbo 
eina į saliūną, sako, pasil
sėti, ir šneka, kad tai esą 
sveika. Daktaras Lush
baugh įspėja, kad toks “po
ilsis” yra žalingas sveikatai 
ir kenkia šaliai, kurios gy
nimui reikia taupyt visas 
jėgas, kad galėtume našiai 
atlikt savo darba. N. M.c.

da štai kokį receptą: Kirsk 
dešiniąja alkūne priešui į 
gerklę, kad sutriuškintum 
kvėpuojamąją jo gerklę; ta
da drožk jam žandan ar au
sin iš vienos pusės ir iš an
tros.

“Aš išmokinsiu jus ristis 
ir reguliariai, bet taipgi 
grumtis žiauriausiu, purvi- 
niausiu būdu,” sako profe
sorius: “Aš išmokinsiu jus, 
kaip užmušt plikomis ran
komis.”

N. K.

Rochester, N. Y. — Be- 
kvočiant kandidatus pirma
jai medikalei pagalbai, vie
nas davė tokį atsakymą 
apie kraujo aplinktaką kū
ne:

“Kraujas teka viena ko
ja žemyn, o antra — aukš
tyn.”

Jeigu šuva įkanda žmo
gui ir gal tas šuva pagedęs, 
kas reikia tada daryt? už
klausė daktaras kvotėjas.

“Ogi šuva turi būti atski
rai uždarytas ir kelias die
nas laikomas. Jeigu jis ne- 
pasveiksta, tai reikia jis už
mušt.”

Apie atgaivinimą sustoju
sio kvėpavimo vienas atsa
kė šitaip:

“Kvėpavimas ( r e s p i ra
tion) yra parankus dalykas 
žinoti, ypač, jeigu jūs gy
venate toli nuo daktaro.”

Tie juokingai prasti atsa
kymai turėtų būti primini
mas, jog reikia lankyt pir
mosios medikalės pagalbos 
pamokas, kurias veda Rau
donasis Kryžius. Neverta 
perdaug pasitikėt savo ži
nojimu. N. M.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

TAI BUVO RUSU CHEMIKO 
ATRADIMAS

Praeitą kartą šiame sky
riuje buvo paduota žinia, 
kaip lenkas Vaclavas Šu- 
kievič išrado tinkamą būdą 
gamint dirbtinę gumą (ro- 
bą) iš ethylinio alkoholio, 
padirbto iš bulvių.

Dabar pasirodo, kaip ra
šo ir “PM,” jog tai garsus 
rusų mokslininkas, chemi
kas Lebedev’as pirmutinis 
surado, jog guma galima 
pagamint iš alkoholio, gau
namo iš bulvių ar grūdų.

Savo atradimu Lebedevas 
viešai paskelbė dar 1910 
metais, tai bent 20 metų 
pirmiau, negu Šukievič su
sidomėjo praktišku dirbi
mu gumos iš bulvių alkoho
lio. ‘ J. C. K.

Polaroid Akiniai
Neperseniai išrasta Pola

roid stiklas, kuris pralei
džia šviesą tik viena kryp
tim. Iš to stiklo pagaminti 
akiniai neblizga nuo švie
sos, krintančios į juos tie
siais kampais; tuo būdu yra 
išvengiama blizgėjimo, ku
ris vargina akis ir kenkia 
regėjimui.

TADAS KASKIAUČIUS 
Tėvūno rolėj
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NAZIS TRY WIPE OUT LITHS; KILL 30,000 LITHUANIANS
Lithuanian Leaders Call for

Unrelenting War Against the
Invading Fascist Hordes

The Hour of Lithuania’s Liberation from Axis Occupation is Nigh, Say Representatives 
of the Lithuanian People; Lith Units of the Red Army Already Hammering 

Away at Nazi Troops

the
na-

the

Wireless to Inter-Continent News j
MOSCOW. — A meeting of representatives of the Lithuanian people, presided over by 

the Chairman of the Supreme Soviet of the Lithuanian SSSR, J. Paleckis, was held in Moscow.
At this meeting, which was broadcast, Soviet Lithuania’s leading people expressed the 

thoughts and feelings of the freedom loving Lithuanians, their burning hatred for the Ger
man fascist freebooters, the®-------------------------■--------------------------------------------------- ’ ~
firm determination of the 
Lithuanian people to spare no 
effort in the struggle for 
liberation of their abused 
tive land.

Among those to address
meeting were Lieutenant Gen
eral V. Vitkauskas who told 
of the heroism of the sons of 
the Lithuanian people fighting 
in the national units of the 
Red Army, the guerrilla fight
er Vaitkus, who declared that 
the Lithuanian guerrillas 
would not down arms until 
the utter debacle of the 
enemy; the rector of the Agri
cultural Academy Dotnum, 
Professor Jonas Krischunas; 
Peoples Commissar of Educa
tion in the Lithuanian SSSR, 
J. Zhugzhda; Red Cross nurse 
with the Lithuanian unit in 
the Red Army Biruta Lajaus- 
katie; the secretary of the 
Central Committee of the YCL 
of Lithuania F. Belaskas; the 
poet Ludas Gira and the Sec
retary of the Central Commit
tee of the Communist Party 
of Lithuania, K. Preikšas.

Telegrams of greetings frqm 
a number of Lithuanian 
nizations in America 
read at the meeting.

Spring Concert in 
Montello May 9th

MONTELLO, Mass. — The Free
dom Chorus will hold a spring con
cert May 9. The Norwood’s Men's 
Group and Montello’s Women’s 
Group will sing. A dance group 
which was formed by George Steph
ens, consisting of eight girls from 
the Freedom Chorus, will perform.

I wish to take this opportunity to 
thank the ladies of the Women’s 
Group for making the lovely cos
tumes for us.

After the concert there will be 
dancing to Stephen’s Orchestra. 
Tickets are 50c, including tax, and 
the concert will be held at the Lith
uanian National Hall. —Dana.

Sietyno Presents 
“Birute” in B’klyn

BROOKLYN, N. Y. — The Siety
no Chorus of Newark will present 
the famous Lithuanian operetta “Bi
rute” here Sunday, May 10th. Writ
ten by Mikas Petrauskas, the ope
retta is a love story based 
theme of Biruta, mother of 
tas the Great, who Had to 
between love and dishonor.

• Directed by Jonas Valentis, 
play will star Ann Stellman in 
leading role. B. L. Šaknaitė 
direct the chorus in its many 
pearances on the stage in 14th cen
tury Lithuanian costumes.

The play will be presented at 7 
p. m. Sunday at the New National 
Hall, 267 Driggs Avenue, Brooklyn. 
Admission is 75c.

on the 
Vytau- 
choose

orga- 
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The Appeal of the
Lithuanian People

Brothers and sifters!
The German fascist gangs have 

attacked the Soviet land like rob
bers. The dirty Hitlerite jackboot is 
trampling on our beloved fatherland, 
subjecting the Lithuanian people to 
intolerable suffering, to death, the 
gallows, slavery and famine.

Since their invasion and occupa
tion of Lithuania, the Hitlerite 
gangs have exterminated, according 
to incomplete data, more than 30,- 
000 Lithuanian 
more than 
prison and 
sent them 
Germany.

These incredible figures do not 
include the number of persons who 
have died as a result of diseases 
brought into the country by 
Hitlerite occupationists.

The Hitlerites, descendants of 
barbarous crusades, once again
attempting to destroy the Lithuan
ian people, preparing for it the fate 
of the ancient Lithuanian tribes and 
Lithuania Minor.

citizens, thrown 
120,000 Lithuanians into 
concentration camps or 
to forced labor jobs in

the

thc 
are

On becoming a Soviet socialist 
Republic on the will of the people 
and merging with the Soviet 
Union, Lithuania received ge
nuine independence and reached 
the supreme and most progres
sive form of government.

The German fascists utterly 
destroyed the independence and 
state of Lithuania and turned 
her into their province, ruled by 
stormtroopers.

Enormous work was started In 
Soviet Lithuania to develop Lith
uanian national culture, to eli
minate illiteracy and enrich the 
country with an Academy of

• Sciences, a Philharmonic and ma
ny other institutions of science 
and art. The German fascists are 
destroying Lithuanian culture, 
closing down the higher educa
tion institutions and other 
branches of art and science or 
turning them into centers of’ ob
scurantism.

They are ruthlessly
the Lithuanian language, 
everything Lithuanian,” - 
the slogan of the German robbers 
proclaimed in the Klaipeda area and 
in eastern Prussia and today car
ried out throughout Lithuania.

Industry developed apace in the 
yoUng Soviet Lithuania. In the first 
year more than HOC,000 workers re
ceived work and unemployment, dis
appeared. The building and deve
lopment of Lithuanian towns pro
ceeded rapidly; the well being of
the country’s working people im- somebody I had run over.

suppressing 
“Uproot 
such is

the 
the 

will 
ap-

Lith-

New Lithuanian 
Play Published

BROOKLYN, N. Y. — The
uanian Fine Arts League together 
with the LDS has just published a 
new one act play in the Lithuanian 
language called “Kas Mūs Mamci 
Pasidarė”?

A short comedy, it is suitable for 
presentation by any chorus or dra
ma group and can be performed at 
the LDS Drama Tourney in Chi
cago, July 21.

Due to lack of space “Here 
and There” has been omitted 
from this issue.

proved. Some 70,000 peasants receiv
ed land, money grants and loans to 
help them settle down.

The Lithuanian people worked for 
themselves and began to build a 
joyous future in their native land.

The German fascists turned Lith
uania into a colony with the most 
appalling forms of exploitation. The 
German occupationists are destroy
ing Lithuanian industry, plundering 
the equipment of factories and 
plants, depriving the Lithuanian 
workers of the means of livelihood 
and dispatching Lithuanian citizens 
to forced labor jobs in Germany.

The occupationists are depriving 
the peasants of their last crust of 
bread. The whole of Lithuania has 
to toil to keep up Hitler’s army of 
marauders. In payment for grain 
and meat the occupationists give the 
Lithuanians their valueless Ost- 
marks.

The land of the Lithuanian pea
sants has already been promised to 
the German fascist murderers and, 
taking the land from the peasants, 
the Hitlerite marauders have start
ed to divide it among the German 
colonists and repatriates.

The fascist barbarians brought un
paralleled depravity in 
They violate our girls 
spread vile diseases 
people.

Read the conclusion 
ring document in
Laisve English Section.

their wake, 
and women, 
among our

of this stir
next Friday’s

My Mistake
Traffic Policeman: “Hey, 

didn’t you hear me yelling for 
to stop?”

Motor Fiend: "Oh, was that 
yelling? I thought that was

you, 
you

you 
just

of

Liths in Folk Festi
val at N. Y. Garden

NEW YORK, N. Y. — Vivid cost
umes and flying feet make Lith
uanian folk dances as colorful and 
lively as any that have been brought 
to this country by Europeans.

qualities will be demon
dancers of
the National Folk Fest- 
held Monday, May 11th, 
Sq. Garden this year, led

Lithuanian
These 

strafed by 
descent at 
ival to be 
at Madison
by V. F. Beliajus, folk dancing di
rector for the Chicago park district.
Appeared at Other Festivals

A Beliajus group has appeared at 
several previous national folk festi
vals.

Among the dances they will pre
sent this yeai’ at the Festival, which 
will have showings in Washington 
before moving to New York, is the 
Kepurine, or hat dance, with salu
tations going back to the days when 
minuets were in stylo. It is a sort 
of agricultural minuet.

A singing game, Siuntė Mane, 
telling of the adventure of Little 
Francis whose mother sent him to 
the forest to gather leaves, will be 
staged by the Chicago Lithuanian 
South Society.
Dance at Gallop Tempo

A fast dance — almost more gal
lop than dance —- is the Kubilas, 
with which the 1 Lithuanian • group 
will wind up their performance. It 
suggests the working of the Kubi
las, a tub-like utensil for vegetables.

Originally the Lithuanians sang 
accompaniment to their dances, but 
later used whistles, horns and a 
species of harp.

In this country, when entertaining 
visitors, accordions and violins were 
brought in from outside to give the 
dances a special flourish.

It’s your

undivided attention but 
will not take you on 
Sietyno 
Trojans 
a week

Players are 
rehearsing se- 
so that they 
your money’s 

not bo-

working

BACKSTAGE WITH 
SIETYNO CHORUS
NEWARK, 'N. J.

Backstage reporter once again ask
ing for your 
this time I 
stage.. The 
working like 
veral nights
can give you ■ twice 
worth and I would rather 
ther them with visitors.

Every member is busily 
to make your small investment pay
back big dividends. Mr. Paukštaitis 
is building the scenery with deft
ness of a true artist let alone a 
carpenter so that it will help carry 
you back hundreds of years ago and 
let you peek in on your Pagan an
cestors.

Mrs. Paukštatiis, aided by several 
other women, is dressing up the 
twentieth century actors in outfits 
typical of the. era BIRUTE lived in.

The designs of these costumes 
were not picked out of thin air but 
through careful research of Jonas 
Valentis, have been patiently design
ed and made possible by the magic 
fingers of Mary Paukštaitis.

As for the songs, you can bet 
your bottom dollar that Bunny 
Shellan has interpreted them and 
taught them so that they would 
fit right into the picture and make 
you sit up and take notice how 
many beautiful songs have been 
written by our own Lithuanian com
poser. /

I’ve been doing all the talking
now let me ask you one simple 
question—

"If you were sure of winning 
an opportunity to hear good sing
ing, see good acting, accompa
nied by beautiful costumes and 
appropriate scenery, would you 
be willing to bet 75c?”

Of course you would! All right 
then — let me see each and every
one of you lined up at the opening 
this
PM. The plabe is St. George’s Hall, 
180 New York Avenue in Newark, 
N. J.

MAY HE WHO MISSES THIS 
GALA, 
TIONAL 
OPERA

Saturday night at 7 o’clock

SPECTACULAR, EDUCA.
AND ENTERTAINING 

— FOREVER REPENT!!
—A. V. S.

Cheer the boys in uniform. Buy 
U. S. Defense Bonds.

Roy Mizara Invited 
By Mayor to Pat
riotic Days Comm.

NEW YORK, N. Y. — Fiorello 1 
LaGuardia, Mayor of the City
New York, this week invited Roy 
Mizara, the editor of the Lithuanian 
Daily Laisve, to serve on the 
Mayor’s Committee for two of New 
York’s largest patriotic spectacles 
"I Am An American Day” and 
"New York City at War” celebra
tion.

"I Am An American Days” has 
been proclaimed by President Roo
sevelt and will be celebrated in Cen
tral Park on Sunday, May 17th. 
"New York City At War” will be 
dramatized in a parade of stirring 
magnitute on Saturday, June 13th.

These joint festivals have been 
planned to give every New Yorker 
an opportunity to participate in in
spiring patriotic rallies.

"I am counting on you to serve 
on the Committee,” wrote the 
Mayor to Roy Mizara, "for I am 
relying upon the cooperation of out
standing citizens to give these cele
brations preeminence in keeping 
with the leadership of Now York 
City. We intend to show the world 
that New York leads in patriotism 
as in everything else.”

Branches Electing 
Delegates to LDS 
Youth Conference

CHICAGO, Ill. — This city will 
act as host to the LDS National 
Youth Conference to be held here 
on July 22nd. During the next few 
weeks LDS branches throughout 
the country will be electing dele
gates, one for every five youth 
members in the branch, and send
ing them to this city.

On the Convention’s program 
will be a drama tournament to be 
held at the Lithuanian Auditorium. 
Also planned are a golf tournament, 
a tennis tournament and a midwest 
LDS softball tournament.

EDITORIAL:-
List of 12,000 Names

Tough Luck
I was tossing half the
I feel bad this morn-

Ned: “Boy, 
night and do 
ing!”

Ted: “Gee,
Ned: “I’ll say it was tough luck!

No matter how many coins we tos
sed I couldn’t win one!”

that’s tough luck!

in-“Givc me an example of an 
direct tax.’’

“The dog tax.”
“Why is that an indirect tax?
“Because the dog doesn’t pay it.

3-Act Plays Wanted 
By Lith League

BROOKLYN, N. Y. — The Chair
man of the Lithuanian Fine Arts 
League (LMS) announces the be
ginning of a three-act play contest 
sponsored by the League.

“What is needed,” the Chairman 
said in an interview with an Eng
lish Section correspondent, “is three 
act plays of any type and nature 
that are based on Lithuanian 
themes. We are especially interested 
in plays written by young people, 
members of various choruses and 
LDS branches, who can write about 
the things they have learned in 
their own childhood and in their 
contact with Lithuanian organiza
tions.

“The field is rich — immensely 
so. The LMS will be giving three 
large cash prizes for the plays se
lected. They can be written in En
glish as well as Lithuanian.”

Who Speaks for the Enslaved
People of Lithuania?

Lithuania is enslaved. Its millions are being tortured, raped, 
sold into German slavery. The people are fighting back courage
ously, boldly. There is a war going on against the Nazi invaders 
of Lithuania.

Early in April, a group of persons who came to this country 
after a stop-over in Berlin held a conference in Chicago. They 
had fled TO the nazis. They made a declaration—in which they 
stated they were speaking in the name of the people of Lith
uania. They did not denounce the nazis by name. They only 
mentioned the Nazis in passing as though it was merely a side 
issue—a distant side issue for them in respect to the Lithuanian 
problem as a whole. In their declaration they showed the Lith
uanian Americans exactly wha|>they were ... without any room 
for a doubt.

Late in April, there was a conference of Lithuanian people 
who fled FROM the Nazis. They met in the city of Moscow. 
They also adopted a declaration. This declaration was different! 
It stressed the fight against the Nazis. It was not afraid to men
tion the Nazis by name. It was not afraid to call Hitler what he 
is. It was not afraid to list the horrors which the Nazis per
petrated upon a defenseless people. It was a resolution and a 
dedication to annihilate the enemy of Lithuania — the brown 
beasts from Berlin.

Lithuanian Americans will compare the two declarations and 
draw their own conclusions, whether they will support those who 
held the conference in Chicago, arriving there after a stop-over 
in Berlin, or whether they will support the powerful anti-nazi 
declaration of the conference of Moscow.

Which will you choose? The Moscow declaration or the Chi
cago declaration?

“The fatherland will judge every patriot according to how he 
fought against the Hitlerite occupationists!” says the Moscow 
declaration.

The “Wehk Lithuanian American” (formerly Jaunimas) 
raises the devil with us for Frank Stulgis’ recently published 
article exposing the many possible sources on the list of 
names which is currently being published in a number of 
Lithuanian American Newspapers.

Mr. Stulgis stated that the names could be any of the fol
lowing :

1. Names taken from tombstones of the-Kaunas and other 
Lithuanian cemetaries.

2. Names of those Lithuanians who were butchered by the 
nazis when they invaded Lithuania, subsequently blam
ing the Red Army for the murders.

3. Names of those sent into forced labor slavery from Lith
uania into Germany by the nazis.

4. Names of persons with pro-nazi leanings, potential fifth 
columnists, who were sent to the interior of the Soviet 
Union together with their families just as our own Ame
rican government is sending potential enemies into the 
interior of the country from the danger zones.

5. Names of some of the persons who were evacuated from 
Lithuania as the Nazis attacked in order to remove them 
from danger zones.

The names could be those, or any other names.
No one knows whose names they are and no one can 

check them. The nazi sources from which they come say that 
they are names of persons exiled into Siberia where they are 
starving and freezing.

The “Weak Lithuanian American” agrees with this expla
nation and wants us to believe it, too. We didn’t bite!

No neutral sources have checked the list. It was prepared 
by nazis themselves or by their hirelings. Why should we 
take the word of Joe Poška and agree that the list is what 
the nazis say it is? Do the nazis have such a good reputation 
for telling the truth ?

Not with us, they haven’t!
Has anyone checked the list?
Has anyone seen these people “in the tundras of Siberia”?
No one has.
The nazis say that people bearing the names of those listed 

in the 12,000 are in the tundras of Siberia, Joe Poška says 
it is so, and condemns us for questioning it. Let us go one step 
further. ..

What guarantee is there that these people who bear the 
names

Can
Can

big as

listed are not “safe and sound” in Lithuania today?
Poshka prove that they aren’t?
Poshka prove that this isn’t just one big hoax — as 
the one abdut the “revolt”the pro-nazi Lithuanians

announced from Berlin when the “unbelieveably efficient 
gions” of Hitler began the invasion?

Will Poshka not admit: there is a possibility that some 
the people whose names are mentioned might possibly

the East-

le-

of 
be

who pre
not do it

is really in the “tundras of Sibe- 
freezing” there as the nazis say

to give his personal guarantee to

Poshka thought of this angle: 
the list IS A BIG NAZI HOAX! 
that it IS A FAKE!
it IS NOTHING BUT CALCULATED NAZI PRO-

PROTECT YOUR EYES AND HEALTH
by J. F. Borisas Ph. C., O. D.

findings in man 
of the optic 

vessels. In the

(continued)
Vitamin B-Two.

The histological 
were degeneration 
nerve and retinal
animal • retina and chiefly in the 
pigment a substance related to fla
vin was found which was sensitive 
to illumination. Vitamin B-Two is 
responsible fot inflammation of the 
eyelids and cornea and the forma
tion of cataracts and for baldness. 
B-2 was found in the lens and it 
was noted that its amount decreases 
with advancing age, is absent from 
cataracts, B-2 Riboflavin, is an an- 
tidėrmatic vitamin (preventive of 
skin conditions).
Vitamin C.

The daily diet shotild contain 500 
International Units of this vitamin 
to preVent scurvy. It must be taken 
daily as it is poorly stored by the 
body and is necessary to 
teeth for healing of wounds
min C is present in 100 Grams por
tions in the following foods:

International 
Units 
4,800 
5,000 
2,400 
2,500 
1,100 

600

;ood 
ita-

Parsley 
Red pepper 
Green pepper 
Water grass 
Spinach 
Tomato Juice

1,000
600
500
500 

affect the

Orange and Lemon
Grape fruit
Lime
Coldslaw
Refrigeration does not

Vitamin C content Of foods provid
ing they are not exposed to the air. 
Vitamin C is connected with he
morrhages in the vitareous which 
are relieved by an adequate supply 
of Vitamin C. It is also recom
mended in various eyes hemorrhages 
such as retinitis palberal hemorr
hages and in infantile scurvy.

While Vitamin C is unquestion
ably necessary, there is no agree
ment among the ophthamologists as 
to a real Vitamin C deficiency in 
the eye. Some claim to have ob
tained' good results in the treat
ment of cataracts with Vitamin C. 
Large amount of Vitamin C were 
found in the watery state; in the 
sheeps its titration 
amount to 46 millograms, 
min C also found in the lens of 
man, horse, rabbit, frog, guinea pig, 
and rat. It was also found to de
crease in amount in lenses of aging 
animals 
amount 
cortex, 
oxygen

Ultraviolet rays reduce the Vi
tamin C content of the rabbit lens 
due to irritation of the irris, and of 
the celiary body. The reduced Vita- 
min C content was found ‘ in all 
kinds of cataracts, especially of

separation
Vita-

and to be in a lesser 
in1 the nucleous than in the 
running parallel with the 
Consumption.

fighting in one of the three Lithuanian divisions on 
ern Front against the Nazis?

Will Poshka be willing to vouch that the nazis, 
pared and forwarded this list to this country, did 
for the anti-Soviet propaganda value it contains?

Will he vouch upon his honor that each and every person 
whose name is on the list 
ria” and is “starving and 
he is?

Will Poshka be willing
the veracity of the list sent here by the nazis?

If he cannot do that, how can he expect us anti-Nazis to 
believe it?

But has
Suppose
Suppose
Suppose

PAGANDA AGAINST THE ALLY OF THIS COUNTRY?
Suppose it is propaganda against our ally which President 

Roosevelt said “destroyed and is destroying more armed 
power of our enemies — troops, planes, ranks and guns — 
than all the other United Nations put together”?

What then?
Does Poshka realize that he is sending this material to 

Lithuanian American soldiers of the United States Army — 
who are supposed to fight side by side with the Soviet Red 
Army — the very army of the country which he says is tor
turing, starving and freezing his kinsfolk ?

Does Poshka realize that he is sending Ris sheet to defense 
workers who are making weapons for the members of the 
United States Army and for the Allies, members of the United 
Nations. Among whom is the Soviet Union?

Does Poshka realize that those publishing the list (some of 
them adding: “Look in the list for names of your relatives, 
friends and acquaintances — jt is arranged in alphabetical 
order for your convenience!”) and those guaranteeing its 
veracity are, in effect, telling the defense workers that they 
are making arms for the country which is holding their 
kinsfolk in exile, starving and freezing them in the tundras 
of Siberia?

Does Poshka and other editors know what this means?
We ask very humbly — do they think they are serving the 

best interests of the United States and the best interests of 
the United Nation’s all out war effort for victory over the 
axis by publishing this list of names they received from nazi 
sources?

If they think they are serving the best interests of the war 
effort, then we say — it is a darned funny way of doing it!

t

aged people. This points to a pas
sage of Vitamin C from the blood 
into the aqueous where it is reduced 
by the hydrogen of the lens. That 
this is so, could be seen by the ca
pacity of the normal lens to protect 
Vitamin C against oxidation in vitro 
whiCh cannot be achieved with a 
cataract lefts. On all intervenous ad
ministrations of Vitamin G the Vi
tamin C content irises faster in the 
aqueous than in the blood which is

due to the peculiar relationship 
between capillary permeability and 
the aqueous barrier. It was also be
lieved that such a barrer is res
ponsible for the large Vitamin C 
amount in the aqueous-watery than 
in the blood, and that senile catar
acts are signs of a disturbance of 
this blood — barrier relationship 
combined with a Vitamin C defi
ciency.

(to be continued)
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SOVIETAI NUSKANDINO 
DAR 1 NACIŲ LAIV/; 
ATMUŠĖ JŲ ATAKAS

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 6. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš

leido tokį pranešimą:
Naktį geg. 5 į 6 d. nebuvo jokių svarbių atmainų 

fronte.
Kalinino Frontas: Per žiaurias kautynes gatvėse 

vienos apgyventos vietos raudonarmiečiai, komanduo
jami draugo Rybakovo, nušlavė 60 vokiečių kareivių 
ir oficierių ir sunaikino dvi kanuoles, dvi apkasų bom
bardavimo patrankas ir vieną tanką ir susprogdino 
priešų amunicijos sandėlį.

Kitoje to paties fronto dalyje sovietiniai raiteliai iš
mušė vokiečius iš dviejų vietų.

Centralinis Frontas: Vienoje dalyje šio fronto vo
kiečiai mėgino prasilaužti per Sovietų linijas. Jie tapo 
atmušti ir pasitraukė atgal, palikdami 60 užmuštų sa
viškių. Vienas Sovietų kariuomenės dalinys dasigavo 
į priešų užnugarę ir padėjo minų po geležinkelio til
tu. Minos susprogdino karinį priešų traukinį, ir liko 
užmušta bei sunkiai sužeista 150 vokiečių oficierių.

Naktinis Sovietų Pranešimas
Pagal patvirtintus pranešimus, geg. 4 d. buvo su

naikinta 14 vokiečių orlaivių, o ne 12, kaip kad pir
miau raportuota. Gegužės 5 d. buvo sunaikinta šeši 
vokiečių orlaiviai. Sovietai prarado penkis orlaivius.

Sovietiniai laivai Barents Jūroje nuskandino priešų 
transporto laivą, 5,000 tonų.

nas, matyt, vėjo smarkiai už
pūstas ir sunkiai begali valdy
tis. Bet nėra taip labai pavo
jinga, ir drg. Greska dar vis 
bando atsispirti — nepasiduo
ti ligai. Nors daktaro suvaržy
tas plasteriais, bet visgi po 
biskį vaikščioja.

Laikykis Pranai. Tu drūtas 
vyras, ne tokius pergalėjai, 
kas prie tavęs bandė prikibti.

Šiame LDS susirinkime, 
apart kitų dalykų, yra nutar
ta parsitraukti 10 egzemplio
rių specialio “šviesos” nume
rio ir jį paplatinti tarpe vietos 
lietuvių. Tai labai geras žings
nis, kuomet bandoma plačiau 
supažindint vietinius lietuvius 
su Lietuvių Literatūros Drau
gijos leidžiamu žurnalu — 
“šviesa.”

J. M. Karsonas.

vavo, todėl nutarėm šaukti kitą su
sirinkimą, Liaudies name, 8 vai. va
kare. Būtinai dalyvaukite ir “L.” 
skaitytojai-simpatikai. p- Veik.
Kom. Sekr. 1 (108-110)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 11 d. gegužės, 7:30 vai. 
vak., Liet. Svct., 29 Endicott St. 
Malonėkite narės dalyvauti ir atsi
veskite naujų narių įrašyti. — A. 
W. (108-110)

PHILADELPHIA, PA.
Autobusas į “Laisvės” pikniką, 

Baltimorėje, geg. 31 d., išeis iš se
kamų vietų: 8:30 vai. ryto, 735 Fair
mount Ave. ir 9 vai. ryto nuo 143 
Pierce St. Phila. Kelionė $2.35 į abi 
pusi. Norintieji važiuoti į pikniką, 
greit praneškite • drg. Šmitienei, 
5809 No. Fairhill St. Arba šaukite 
telefonu Waverly 2538. Šiemet daug 
žmonių ruošiasi važiuoti autobusu, 
todėl, kurie iš anksto užsimokės už 
tikietus, turės vietą, —- J. Šmitienė.

(108-111)

Waterbury, Conn.

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)

geguž. 10 d., Lietuvių Kliube, 255 
Main St. įžanga 75c. Kviečiame da
lyvauti. (107-108)

Kviečiame visus dalyvauti. — Geo.
Stasiukaitis. (107-108)

LAWRENCE, MASS.
LLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

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

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)

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)

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 Merkeliūtė ir Julia Rainardie- 
nė; gros harmonistas Richard Bui- 
vidas. Rengia ALDLD 2 kp. Moterų 
Skyrius. Kviečia visus dalyvauti. — 
LLD Narė. (107-108)

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)

Naciai Panaikino Veik 
Visas Lenkų Bažnyčias 

Ir Visas Mokyklas
Lenkų kardinolas Hlond 

savo rašte “Katalikų Baž
nyčios Persekiojimas Len
kijoj” parodo, kad naciai 
sugriovė bei uždarė beveik 
visas katalikų bažnyčias 
vakarinėje Lenkijoje. Vien 
tik Poznanės ir Gniezno di
ecezijoj jie sunaikino ir už
darė 631-ną lenkų bažnyčią 
ir 454 koplyčias.

Hitlerininkai panaikino1 
visas iki vienos lenkų moky
klas Lenkijoje, kaip rašo 
kardinolas Hlond.
Už KĄ NACIAI VARO 
LENKES Į PROSTITUCI

JOS NAMUS
Vokiečiams užėmus Torun 

miestą Lenkijoje, jie ant 
sienų prilipdė savo plakatus 
su tokiu patvarkymu:

“Kurios lenkės mėgins 
kalbėt į vokiečius arba įžeis 
vokietį, tos bus nusiųstos į 
prostitucijos namus.”

Kun. Coughlin Mulkino 
Savo Vyskupų

Detroit, Mich. — Apgau
dinėdamas savo arkivysku
pą Mooney, hitleriškas ku
nigas Charles E. Coughlin 
pirm poros metų neva per
vedė savo laikraštuką “So
cial Justice” savo tėvams ir 
parašė laišką arkivyskupui, 
kad girdi: “Aš nebūsiu at
sakingas už ‘Social Justice’ 
nuo 1940 m. gegužės 27 d. 
laidos.”

O kada šiemet balandžio 
20 d. Jungtinių Valstijų 
teisdarystės departmentas 
įkaitino fašistinį “Social 
Justice,” kaipo maištišką 
leidinį, tai kun. Coughlin 
pareiškė:

“Aš ir tik aš vienas esu 
atsakingas už tą laikraštį, 
už jo vedimą, už jo politiką 
ir už jo turinį.”

Ne veltui arkivyskupas 
Mooney sakė: “Aš esu pa
tenkintas,” kai dabar “So
cial Justice” tapo privers
tas užsidaryti.

“Social Justice” kartojo 
ir skleidė Hitlerio ir Goeb- 
belso propagandą, kurstė 
žmones prieš dalyvavimą 
kare prieš fašistų Ašį; šmei
žė Amerikos talkininkus, 
Sovietų Sąjungą ir Angliją 
ir pjudė kitus amerikiečius 
prieš žydus.

Vichy Giria Pasiprieši
nimus Anglam; Tariasi 

su Ašies Atstovais
Vichy, Francija. — “Ne

priklausomos” Franci jos 
dalies ministerių kabinetas 
pareiškė garbę savo kariuo
menei Madagaskare už “į- 
nirtusį pasipriešinimą an- 
glo-saksams.”

Pierre Lavai, naciškas 
Vichy Francijos valdžios 
galva, jau kelintą dieną pa
grečiui tarėsi su Vokietijos 
ir Japonijos atstovais.

Pranešimai iš Vichy lei
džia suprast, kad francūzų 
kariuomenė, nepajėgdama 
atsilaikyti prieš anglus Ma
dagaskare, pasitrauks į kal
nus ir ves partizanišką ko
vą.

Lowell, Mass.
(Tą»a nuo 2-tro pusi.) 

šių metų pirmąjį “šviesos” 
žurnalo numerį. Gi sekantis 
“Šviesos” numeris, kuris jau 
rūpestingai gaminamas mūsų 
gabiausių literatų, bus labai 
svarbus istoriniai, žurnalas 
bus pripildytas gražiais poe
zijos raštais, sukurtais geriau
sių Lietuvos rašytojų ir poetų.

Tai bus istorinis numeris, 
kurį nariai gavę grožėsis juo- 
mi ir taupins jį savo literati- 
niam archyve praeities įvykių 
atsiminimui.

Visi stengkitės tapti LLD 
nariais ir įsigyti šių, metų vi
sus žurnalo “Šviesos” leidi
nius.

Pasistengsime Juos 
Paplatint

LDS 110 kuopa laikė savo 
susirinkimą gegužės 2 d., š. 
m. Kuopa turi du rimtus ligo
nius: drg. Antanas Stravins
kas sunkiai serga. Jam atsira
do kankinančiai skaudus so
pulys galvos viduje — vienoj 
pusėj prie klausos organų.

Mes visi didžiai apgailes
taujame draugą Antaną, kai
po veiklų ir energingą draugą. 
Velinam jam kuo greičiausiai 
pasveikti ir pasiliuosuoti iš tų 
dieną - naktį k a n k i n ančių 
skausmų. Kaip buvo sveikas, 
Antanas aktyviai dalyvavo pa
žangiam judėjime ir gausiai 
rėmė finansiniai kovą prieš 
hitlerizmą. Antanai, greičiau 
taisykis ir vėl grįsk į kovos 
frontą. Mes tavęs laukiame!

Antras 1 i g o nis draugas 
Pranas Greska. Taipgi nenu
ilstantis ir sena mūsų darbuo
tojas ir širdingas rėmėjas de
mokratinio judėjimo. Bet Pra

Amerikos Lietuvių Komite
tas šaliai Ginti, kuris suside
da iš lietuviškų organizacijų, 
turės savo reguliarį susirinki
mą geg. 10 d., Venta Hali, 
103 Green St., Waterbury. To
dėl delegatai nuo draugijų, 
nepamirškit bei nepatingėkite 
atsilankyti, nes bus daug svar
bių klausimų dėl apsvarstymo.

Šis komitetas, nors dar trum
pas laikas kaip susitvėrė, ta
čiaus jau pusėtinai daug dar
bo atliko; ypatingai finansų 
sukėlime dėl Raudonojo Kry
žiaus.

Praeitam susirinkime komi
sija rengimo masinio mitingo 
išdavė raportą, tai pasirodė, 
kad mitingas davė pelno šim
tą ir šešis dolerius, kurie jau 
perduoti Raudonajam Kryžiui. 
Antras parengimas, balius, į- 
vyko balandžio 25, tačiaus ra
portas bus išduotas tik atei
nantį susirinkimą, geg. 10. Aš 
tikiu, kad ir balius duos nema
žiau pelno, kaip kad davė ma
sinis mitingas. ,

Pereitam susirinkime, kuris 
atsibuvo bal. 12 d.; išduodant 
raportą iš masinio mitingo bu
vo kilę biskutį ginčų tarpe ren
gimo komisijos narių. Mat, ko
misija dėl kokių tai priežasčių 
nekooperavo vieni su kitais. 
Tačiaus viskas buvo užbaigta 
be barnio, be užsipuldinėjimų.

Teko girdėti iš komiteto ne
kuriu. narių, kad ateinančiame 
susirinkime, geg. 10, bus pa
keltas klausimas, kad eiti per 
stubas ir pardavinėti Apsigy
nimo Bonus bei štampas. Vėli
nu gerų pasekmių. Tai labai 
geras darbas, nors gal biskutį 
persunkus, nes jau oras atšyla 
ir vakarais daug žmonių išva- 
žinėja automobiliais, kad šiek 
tiek atsigaivinti po sunkaus 
dienos darbo.

Korespondentas.

HARTFORD, CONN.
LDS 79 kp. rengia dvi komedijas 

—■ “Atvažiavo su Kraičiu” ir “Ko
kis Tėvas, Tokis ir Vaikas.” įvyks 
sekmadienį, 10 d. gegužės, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubo salėje, 227 
Lawrence St., Pradžia 3 vai. dieną, 
įžanga 50c su taksais. Komedijas su
vaidins New Haveno lošėjai. Kvie
čiame visus dalyvauti, nes tai juo
kingiausios komedijos. — Kom.

(108-109)

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)

GARDNER, MASS.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

turkių pietus, 12 vai. dieną, paminė
jimui Motinų Dienos. Sekmadienį,

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs.
H---------------------------- —------ -------- --------- --------------- ------------------ ------ m

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

syviu lietuvių veikimą.
□------------------------------- --------------------------- [į

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti.
Visais Reikalais KreipkitSs:

59 Dyer Street Montello, Mass,
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

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)

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Ateinantį pirmadienį, 11 d. geg. 

įvyks Veikiančio Komiteto ir visuo
tinas darbininkiškų organizacijų na
rių susirinkimas dėlei “Laisvės” pik
niko apkalbėjimo. Buvo sušaukta 
pereitą antradienį, bet Republikonų 
Kliubo pusmetinis susirinkimas įvy
ko ir ant jo didžiuma narių daly-

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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.

: CHARLES J. ROMAN
. (RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
4* #

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

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 Ave., 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 Camdeno. Draugai pagel- 
bėkite, 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.

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 kalbėtojai-jos. Dainuos Mo
terų Choras, vado v. 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)

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Te!. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

LIEPOS ŽIEDU. PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
J. GARŠVA

Graborlus-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalsamuoja ir laidoja ant 
visokių kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ
(KOPLYČIA)

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Crf/sWirts
(Shalinskas)

: FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

! Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuvee

$150 |
Koplyčias suteikiam nemoka- 

: mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

(100% PURE HONEY I

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, jog Sis 
medus nėra tikras bičių medus

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

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose 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 
PHĮLADELPHIJOJ. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

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

telefonuoklte: 
STEVENSON 8367.

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

57 Battery St.

No. Abington, Mass.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasaf ir 

kepta paršlena •

įŲrĮf3 Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį 

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių
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Pasinaudoki! Proga Pamatyt 
Operetę "Birule*

Bile kurį veikalą nelengva 
pastatyti scenoje, juo sunkiau 
perstatyti operetės iš istorišku 
laiku. Joms reikia gabiu akto
rių, kurie sugebėtų įsigyventi į 
praeities amžių žmonių padė
tį, jų gyvenimą, tradicijas, pa
pročius ir juos gyvai, tikroviš
kai perstatyti publikai. Opere
tėms reikia dar ir gerų solistų 
ir gero choro.

Tas visas ypatybes turi new- 
arkiečių Sietyno Choras, kuris 
mums šį sekmadienį, Brook- 
lyne, suvaidins Miko Petraus
ko operetę “Birutė,” atvaiz
duojančią Keistučio kovų 
prieš kryžiuočius laikus. Siety
nas operetę susimokino sau ir 
ją suvaidins Newark e šešta
dienio vakarą, gegužės 9, o 
ant rytojaus suvaidins mums, 
brooklyniečiams.

Chorui vadovauja B. L. šali- 
naitė, režisierius — Jonas Va
lentis.

Visiems reikėtų pasinaudoti 
šia proga. Kasdien vis daugiau

ir daugiau jauniems vyrams 
išeinant kariškon tarnybon, o 
vyresniems išsiskirstant po į- 
vairias kolonijas karo dar
bams, kas žino, kaip greit ir 
kas beišgalės perstatyti tokią 
operetę, kaip “Birutė,” kurioj 
reikia gražiai dainuojančių ir 
gabiai vaidinančių kunigaikš
čių, krivaičių, kariūnų ir kitų.

Meniškai prasisiekę — me
ną mylintieji žmonės tą per
mato ii* dėlto “Birutės” pama
tyti atvyksta net iš kitų vals
tijų. Iš Mass, atvažiuos M. K. 
Sukackienė. Iš Bridgeport, 
Conn., laukiama viso būrio, 
taipgi pranešama, kad bus 
svečiu iš kitu Conn., artimosios 
Penn. dalies ir New Jersey 
valstijų, o taip pat ir kaimy
nų iš Great N'ecko ir kitų Long 
Island kolonijų.

Operetė “Birutė” bus suvai
dinta jau šį sekmadienį — 
Motinų Dieną, — 7 vai. vaka
ro, New National Hali, 267 
Driggs Ave., Brooklyne. Bilie
tas tik 75c.

Lankėsi “Laisvėje”
Gegužės 5-tą lankėsi Lais

vėje Jonas Marozas iš Mont
real, Canada. Jisai atvyko į 
šermenis savo sesers M. Bal
čiūnienės, Bayonnėj. Ta pro
ga atlankė ir mus, laisviečius, 
taipgi paaukojo $2 dienraščio 
reikalams.

Trečiadienį lankėsi Juozas 
Sabaliauskas iš Valhalla, N. 
Y. Jis atsinaujino prenumera
tą ir paaukojo $1 Laisvės rei
kalams. Drg. Sabaliauskas ne
seniai turėjo operaciją. Pasi
jautęs biskutį drūtesnių, atvy
ko aplankyti savo draugą 
brooklynietį žiurinskį. Ta pro
ga atlankė ir Laisvės įstaigą.

“Pergalės Sparnai” 
Irving Teatre

Pradedant gegužės 8-ta Ir
ving Teatre, Irving PI. ir 15th 
St., New Yorke, per savaitę 
bus rodoma Sovietų filmą 
“Pergalės Sparnai,” parodanti 
didžiojo Sovietų orlaivininko 
Valerijaus čkalovo veiksnius.

Priedams rodys franc ūzų 
komedišką romansą “Jie Susi
pažino Ant Slidžių,” pilną ža
vingų scenų iš Alpių sniegynų.

Pasiūlė Pokarinių 
Darby Planą

Miesto Planavimo Komisija 
pasiūlė majorui LaGuardijai 
planą viešiesiems darbams. 
Pagal tą planą, turėtų būti pa
ruošta milžiniškas $628,005,- 
182 viešųjų darbų fondas, api
mantis naujų mokyklų staty
bos ir senųjų taisymo progra
mą, pratęsimą subvių linijų, 
statybą gyvenamų namų, ligo
ninių, orlaivių stočių ir t.t.

Vien galutinam planui pa
ruošti, sako komisija, reikėtų 
tuojau paskirti $21,611,575, 
kad karui pasibaigus būtų ga
lima be atidėliojimo pradėti 
darbą.

Gazoliną Kenuose Laikyt 
Pavojinga

—

Gaisrų kornisionieriuš Walsh 
sako, kad jo departmentas ves 
griežtą kovą prieš dėjimosi 
ekstra gazolinos paprastuose 
kenuose namuose, privatiškuo- 
se garadžiuose bei mašinose.
Jis perspėja, kad 5 galionų 
kenas gazolino gali išnešti vie
nos mašinos garadžių “į pa
danges” ir būti priežastimi la
bai pavojingo gaisro.

Gyveno Su Negyvais 
Šunimis Kartu

, i. ■, i Alk laA

Kaimynams pradėjus skųsti 
policijai, kad Mrs. Margaret 
Rowan, senyva moteris, 234 
E. 77th St., N. Y., negali pri
žiūrėti savęs ir keturių šunų, 
policija išmušė langą ir atra
do ją su keturiais šunimis 
kaitų. Du šuneliai jau buvo 
negyvi.

Pradėjo Pardavinėti Cukrij

Nuteisė Gengsterį

Daug Naujo Girdėsime Šiame 
Koncerte - Prakalbose

Pereitą trečiadienį pradėta 
pardavinėti cukrus jau turin
tiems registracijos knygutes. 
Su pirma stampa, pirkėjas 
gauna 1 svarą cukraus, kurio 
jam turi užtekti dviem savai
tėm. Stampos galioja pirkimui 
cukraus tik tuo laiku, kuris 
pažymėta ant stampos — ne
gali su ja pirktis nei anksčiau, 
nei vėliau pažymėtos savaitės.

Cukrui gauti registracijos 
paskutinė diena buvo gegužės 
7.

Sugedus Elektros Suvadoms 
Sulaikyta Traukiniai 
Virš Valandą Laiko

— Ir reikėjo pataikyti mū
sų mitingo vakarą, — išmeti
nėjo Laisvės salėj susirinkę 
jaunuoliai.

420 Rekrūtą Laivynui

Baus Už Žalojimą Parkų

— Ir dar tada, kada mes 
turim sutvarkyti delegatų Chi- 
cagon į LDS seimą siuntimo 
problemas, — prideda kitas.

O jeigu tą vakarą jaunieji 
būtų, turėję telefonu iššaukimo 
kontestą, tai jį būtų laimėjus 
M. Sinkevičiūtė.

— Heilo, Matyt, negaliu at
važiuoti.

—< Heilo, pavėluosiu, o gal 
visai neatvažiuosiu, — viens 
po kitam pranešdinėjo telefo
nu LDS jaunimo kuopos na-

Iš laivynui rekrutavimo sto
ties, 90 Church St., New 
Yorke, pereitą sekmadienį iš
siųsta 420 vyrų į Great Lakes, 
111., lavintis jūrininkystės. Po 
mėnesio lavinimosi jie būsią 
pasiųsti į užjūrius budavoti ir 
ginti laivyno bazes.

Tarpe rekrūtų esą visokiau
sių laivininkystei reikalingų, 
amatų žmonių, išskyrus narū
nus. Jų amžius nuo 17 iki 40 
metų.

mas, bet ir labai daug sviete
lio neišpildė savo “deitų.” Vi
so to priežastimi buvo sugedu
sios ir užsidegusios, ccntralinės 
pajėgos ir šviesos tiekimo su- 
vados pajėgos gamintu ve j, 
Kent ir Division Avės., Wil-

Sam Turtletaub, atlikinėjęs 
Lepkei riezniko darbą, kada 
gengsteriai turėdavo ką nors 
nudėti, nuteistas nuo 20 metų 
iki gyvos galvos kalėti. Ofi
cialiai jis kaltinta už nušovi
mą M. Birdie prieš 9 metus 
gengsterių užpuolime ant uni
jos salės, 131 W. 28th St. 
New Yorke.

Elektra Užmušė Darbininką
John Rowland, 44 m., dirb

damas prie slaugių namo, 
Welfare Island, pašlijo stovė
damas ant geležinių kopėčių 
ir palietęs elektros svičių tapo 
elektros užmuštas.

J. D. Simone, įtartas bandy
me pavogti du “tajerius” iš 
automobilių agentūros, sulai
kytas po $1,000 kaucijos.

Japonais Nesujaudino
Harold Brunet teisme sakė, 

kad jam, įsigėrus, akyse pasi
rodė atskrenda japonai ir dėl
to jis paskubinęs iššaukti gais- 
ragesius. Girtumo dramatiza
vimas negelbėjo, teisėjas pa
liepė užsimokėt 50 dolerių už 
bereikalingą gaisragesių iš
šaukimą.

Helen Krushinski, 30 m., 
teisme prisipažino mušusi 
šluotkočių 4 metų berniuką, 
savo giminaitės vaiką, už ver
kimą lovoj gulint su sulaužyta 
koja.

William Wood, 150 So. 
Portland Ave., sulaikytas teis
mui už pašovimą savo buvu
sios žmonos jai atsisakius 
grįžti su juo gyventi.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti ruošia iškil
mingą masinį mitingą-prakal- 
bas-koncertą už savaitės sek
madienį, gegužės 17, didžiojoj 
Grand Paradise salėj, 318 
Grand St., Brooklyne. Pradžia 
4 vai. po pietų. Įžanga 50c. 
Bilietai gaunami iš anksto.

Įspūdingoj dainų programoj 
girdėsime Birutą Ramoškaitę, 
paskilbusią lietuvaitę koncer
tų ir operų dainininkę; Anta
ną Višniauską iš Bayonne, 
Chorą Pirmyn iš Great Necko 
ir brooklyniečių Aido Chorą.

Pirmu kartu Amerikos lie
tuviams kalbės P. Rotomskis, 
generalinio Sovietų Sąjungos 
konsulato lietuvis atstovas.
Taipgi kalbės Russian War 
Relief, Inc., atstovas Dr. Tho
mas L. Harris ir Rojus Miza- 
ra, Laisvės redaktorius. Prog
ramai vadovaus Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius i:t Newarko, Lietuvių 
Komiteto Sov. Sąjungai Gel
bėti pirmininkas.

Pasižymėkite tą dieną savo 
kalendoriuje. Praneškite apie 
tai kitiems.

Parkų komisijonierius Moses 
išbarė tėvus, kurie nedaboja 
vaikų, nemokina jų, kaip ap
sieiti parkuose, leidžia jiems 
žaloti medelius ir žolynus, iš
rausinėti pieveles. Jis sakė, 
kad tokie privalo būti griež
čiau imami atsakomybėn, nes 
be palaikymo tvarkos miesto 
parkai gali būti paversti į pūs- 
tynes. Ypatingai būtų sunku 
atitaisyti sužalotas vietas šie
met, kada paskyros parkams 
numažinamos, mažiau galės 
išlaikyti apmokamų prižiūrėto
ju-

Pirmą naujo patvarkymo 
dieną kai kurios motinos jau 
buvo pašauktos teisman.

riai, sulaikyti ’kelyje sustojus 
visom BMT požeminėm ir gat- 
vekarių linijoms, Brooklyne, 
pereito trečiadienio vakarą.

Nuo 7:45 per virš valandą 
laiko buvo sulaikyta 160 trau
kinių ir 800 gatvekarių. Ma
tomai, ne vien tik mūs jauni-

liamsburge.
Daugelis traukinių buvo su

stabdyti tamsiuose tuneliuose 
vidurkelėse-tarp stočių ir ke
leiviai buvo išvesti į stotis gre
ta bėgių esančiais siaurais ta
keliais tamsoje bei pasi.švie- 
čiant kišeninėmis lemputėmis.

Ukrainai
* FUTRŲ

Siuvėjai

Kainos 
$90 

ir Aukštyn

Įsteigta vaduojantis patyrimu, madingumu, 
pasitikėjimu ir vertybe

Muskrat

Gegužės 6-tą atidaryta pa
skutinė dalis aukštojo kelio 
virš Gowanus kanalo tarp 
Prospect Ave. ir Hicks St. 
Juomi leis tik keleivinius au
tomobilius.

Kadangi mes esame daugmeni- 
niai-wholesale kailinių bei filtrų 
išdirbėjai, tai mes turime galimy
bę duoti jums įžymios vertybės fil
tras, džiaketus ir kailiukų šalikus 
(scarfs) žemom kainom. Ateikite 
ir pasirinkite iš mūsų didelio sta
ke ir daugybės įvairybių ir puoš
nių madų sau Filtrą.

Arba išsirinkite kailius 
ir madą, o mes padary
sime jums ant užsakymo, 
puikiai pritaikysime. Mū
sų kainos nuo $90.00 ir 
augštyn. įvairiausių ma
dų primieruodami bei pri
taikydami padarome taip 
kaip pageidaujate.

Duodame ant 
išmokėjimų. Ypač 
užsisakantiems duodame S 
didelių progų lengviem 
išmokėjimam. Savo kos- 
tumeriam per du metu 
veltui duodame storadžį 
(pasidėjimą vasarai).

lengvų
dabar

Persian Lamb

Senus Kailinius Pertaisom
Sulyg Vėliausių Madų
Už ŽEMAS KAINAS

Pasidėkite savo kailinius j 
mūsų storadžių

UŽ pirmų šimtų 2%, už seka^ 
mų tik po 1%

Padėti pas mus kailiniai yra 
apdrausti nuo ugnies, pavogi-

Sllver Fox mo ar by kokio pagadinimo. Hudson Seal
Dirbtuvė ir- Show Room atdari kasdien iki 7 valandai vakarais. 

Sekmadieniais Show Room atdaras nuo 10 ryto iki 3-člai po plet.

WOLOSCHUK & SON
MANUFACTURING FURRIERS

343 Seventh Ave., cor. 29th St., New Y’ork City
Telephone: PEnnsylvania 6-9051

Reikalavo Kariškiams 
Nemokamo Fėro

Brooklyno tarybininkas Pet
er V. Cacchione, komunistas, 
kreipėsi į majorą, su raginimu 
persvarstyti kariškiams fėro 
klausimą. Remdamasis majoro 
memorandumu, gubernatorius 
lįehman pereitą pirmadienį at
metė (vetavo) bilių tuo klau
simu.

Majoras savo memorandu
me argumentavo, kad leidi
mas kariškiams važiuoti mies
to linijomis nemokamai suda
rytų keblumų. Cacchione sa
ko, kad dėl to negalėtų būti 
jokių keblumų ar neaiškumų. 
Jis nurodęs savo laiške majo
rui, kad miesto gaisragesiai, 
policija ir tranzito darbininkai 
jau naudojasi miesto linijomis 
be mokesties ir dėl to nėra jo
kių keblumų. Ta pati sistema 
galėtų būti vartojama lei
džiant važinėti nemokamai ir 
kariškius — kareivius, jūrinin
kus ir marinus.

Cacchione pareiškė, kad 
“tikrai neperdaug yra prašy
mas to mažyčio palengvinimo 
mūsų vaikinams, kurie yra pa
siryžę atiduoti savo gyvastį 
gynime mūsų šalies.”

Panaikinimas fėro kariš
kiams buvo pirmiausiu Peter 
Cacchionės įnešimu Miesto 
Taryboje. *

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

530 SUMMĘR AVĖ. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

BROOKLYN, N. Y.
GERAI PATYRĘ BARBERIAI

BROOKLYNO LIETU
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VIA1 GYDYTOJAI
VALANDOS:

9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue
...............           .. .u

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551
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Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Nauj’ą Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir Įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

sutelkiame aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

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 Hewcs St. eleveiterio stoties.

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai

BROOKLYN, N. Y.
Tel. E V. i-369 S
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