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Rusu fašistu lyderis Von- 
siatskis sėdi kalėjime ir lau
kia teismo. Galima spėti, kad 
jį tyrinėjant bus susekta daug 
siūlu, kurie ves prie tos bjau
rios propagandos, kuri Ameri
koje per daug metu buvo ve
dama prieš Sovietu Sąjungą.

No. 120 LAISVĖS ANTRA«?defon4a2J .Jr°ggM™878TRRKT Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gegužes (May) 22, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.

SOVIETAI UŽĖMĖ STIPRIAUSIUS CHARKOVO FORTUS
Iš kur Vonsiatskis gavo tuos 

milijonus doleriu?
Kadaise Vonsiatskis buvo 

gražiai plikas, neturėjo nei 
cento prie dūšios. Bet 1921 
metais Paryžiuje jisai susitiko 
su panele Marion Ream, ame
rikiete, chicagiete.

Vonsiatskis buvo tik 23 me
tu amžiaus, o panelė Ream — 
45 metų. Vonsiatskis ją staiga 
pamylėjo. O pamylėjo todėl, 
kad Ream buvo paveldėjus 
septintą dalį Reamo turtu, ku
rie siekė $40,000,000! Reiškia, 
Vonsiatskis gavo beveik šešios 
milijonus dolerių pasogos.

Prieš kelias dienas mirė 
Robert Hunter. Kadaise, dar 
prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą, 
Hunter buvo Amerikos darbi
ninkų judėjime garsus žmogus. 
Jis buvo socialistas ir rašyto
jas. **» 1

Him torio raštus būdavo sma
gu skaityti. Pirmutinė jo 
knyga, kurią aš skaičiau ir ku
ri padarė j mane didelės įta
kos, buvo “Poverty.” Joje 
Hunter išdėstė kapitalizmo su
puvimą ir nepateisinimą skur
do moderniškoj visuomenėje 
su jos gamybos priemonių iš- 
sitobulinimu.

Tais laikais Hunteris suvai
dino svarbų vaidmenį. Jo raš
tai daugelį jaunų skaitytojų 
padarė kovotojais.

Nauji tūkstančiai Amerikos 
armijos pribuvo šiaurinėn Ai- 
rijon. Šis perkėlimas armijos 
per Atlantiką buvo didelis žy
gis. Garbė Amerikos laivynui.

Tas parodo, kad mes tu
rime jėgų perkelti armiją net 
tris tūkstančius mylių. Tas tik 
taipgi parodo, kad suvienyto
mis spėkomis Anglija ir Ame
rika gali perkelti dar didesnę 
armiją per dvidešimties mylių 
Anglijos kanalą ir atidaryti 
frontą Europoje.

Visi sunkumai traukiasi ša
lin. Amerikos karinė gamyba 
žygiuoja pirmyn. Tankai, lėk
tuvai, laivai, kanuolės, amuni
cija eina iš fabrikų tokiu tem
pu, kuris iš sykio atrodė nega
limu.

Pildomi prezidento Roosevel- 
to žodžiai, kad mes turime nu
stelbti ir nustelbsime fašistinės 
Ašies gamybą. Mes taip apgin
kluosime savo armiją, mes 
tiek karinės pagelbos duosime 
Anglijai, Sovietų Sąjungai ir 
Chinijai, jog jokia fašistinė 
spėka negalės atsilaikyti.

Labai gerai, kad valdžia nu
statė reikmenoms kainas. Ne
gerai tik, kad daugelio maisto 
produktų kainas paliko be jo
kios kontrolės. Pavyzdžiui, 
pi^Sf" kiaušiniai, mėsa, dar
žovės nepaeina po kainų kon
trole. O būtinai turėjo būti už
dėtos lubos tų produktų kai
noms.

Sulaikymas kainų kilimo pa
gelbės paprastiems žmonėms 
—žmonėms su mažomis įplau
komis. Atsimename pereitą 
karą. Kai pradėjo kainos kil
ti, darbininko alga jokiu bū
du negalėjo jų pasivyti.

Šį sykį gal trustai nebega
lės nulupti nuo žmonių pasku
tinį kailį.

Žinau keletą chorų, kurie 
vasaros sulaukę nusitaria pa
silsėti. Ištisus kelius mėnesius 
savo dainą jie laiko padžiovę 
ant lentynos.

Tai nesveika nei chorui, nei 
judėjimui. Ypač karo metu jo
kia mųsų organizacija, jokia

ANGLIJA “ATODAIRIAI” 
PLANUOJA ĮSIVERŽIMA 

PRIEŠ HITLERĮ
Angly Ministeris Cripps Sako, kad Anglija Pirmoj Vietoj 

Skiria Karinius Pabūklus Soviety Sąjungai
London. — Anglijos mi- 

nisterių kabineto narys Sir 
Stafford Cripps, kalbėda
mas seime vietoj premjero 
Churchill’io, užtikrino, kad 
anglų valdžia turi intenci
ją įsiveržt į Europos sausu
mą karui prieš Hitlerį. Ji
nai, sako, rūpestingai pla
nuoja tikrai žygiuot prieš 
nacius, kada bus gana pri
sirengus. Tuo tarpu gi An
glijos orlaiviai vis daugme- 
niškiau bombarduos kari
niai svarbius punktus Vo-

Hitlerininkai Varo Rusus Baltagvardiečius Į Vo- 
kiečin Armiją Kariaut prieš Sovietus

Vichy, Francija. — Kari
ne nacių valdžia užimtoje 
Franci jos dalyje išleido at
sišaukimą į baltagvardie
čius rusus, kad visi susi re
gistruotų kariaut išvien su 
vokiečiais prieš Sovietus. 
Tie rusai yra pabėgę nuo 
sovietinės valdžios tuo lai
ku, kai jinai kūrėsi. Jų esą 
apie 60 tūkstančių Pary
žiaus Franci joj, užimtoj na
cių, ir savo amžium tinką 
karinei tarnybai kokie 20 
tūkstančių.

Hitlerininkai šaukia sa
vo armijon ir tų rusų sū
nus, gimusius Francijoj ir 
iš pradžios kariavusius iš
vien su francūzais prieš na
cius.

Naciai leidžia jiem visiem 
suprast, kad jeigu jie neuž
sirašys kariaut drauge su 
vokiečiais prieš Sovietų Są
jungą, tai bus suvaryti Į 
koncentracijos stovyklas.

Hitlerininkai paskyrė tū
lą rusų tautos išdaviką Že- 
rebkovą rekrutuot balta
gvardiečius į nacių armiją 
arba bent pasirašyt, kad jie 
norėtų padėt vokiečiams ka
riaut prieš Sovietus. Tuo
met hitlerininkai išduotų 
specialius pasportus jiems, 
kaipo Vokietijos globoti
niams, jeigu kurie ir netik
tų armijai.
Net Buvę Rusų Didikai Ra
gina Savo Tautiečius Neit 

Naciams Talkon
Naciai siūlė Rusijos sos

tą giminaičiui velionio ca
ro Mikės, Vladimirui, jeigu 
jis šauks baltagvardiečius 
rusus karan prieš Sovietus. 
Vladimiras atmetė pasiūly
mą.

Maklakovas, p a skutinis 
senosios Rusijos ambasado
rius Francijai, paskirtas 
Kerenskio, ne tik atsisakė 
stot į vokiečių organizuoja
mą rusišką legioną prieš 
įstaiga neturėtų eiti ilsėtis.

Lai garsiai skamba lietuviš
ka daina per visą žiemą ir per 

' visą vasarą!

kietijoje ir jos užimtuose 
kraštuose, ir tai bus rimta 
paspirtis Sovietams, nors ir 
netiesioginė.

Ministeris Cripps labai 
stipriai pabrėžė, kad Angli
jos valdžia pirmučiausiai 
skiria karo pabūklus Rusi
jai.

Kai kas kritikavo anglų 
valdžią už pralaimėjimus 
Burmoje ir kitur Azijos sri
tyje. Cripps atsakė, kad 
japonai turėjo ten kur kas 
daugiau jėgų, priruoštų iš 
anksto.

Sovietus; jis dar pats išlei
do atsišaukimą, ragindamas 
rusus, kad neitų tarnaut na
ciams nei kaip kareiviai nei 
kaip vertėjai. Rusų pravo
slavų bažnyčios arkivysku
pas Eulogijus taipgi atsi
šaukė į Francijoj esamus 
rusus atsisakyt nuo karo 
prieš savo tautą ir tėvynę.

Ką naciai jiems už tai 
padarė, dar negauta žinios.

AMERIKIEČIAI MINIJOJE 
SUNAIKINO TUZINUS 

JAPONŲ ORLAIVIŲ

Chungking, Chinija. — 
Savanoriai amerikiečiai la
kūnai, kovodami už Chini- 
ją, sunaikino 56 japonų or
laivius ir 37 trokus balan
džio mėnesį, kaip dabar sa
ko oficialis chinų praneši
mas.

ĮVAIRIOS ZTNIOS
STOCKHOLM, šved. geg. 

21. — Sovietai perkirto vie
ną vokiečių vartotą geležin
kelį Charkovo fronte.

Stockholm, geg. 21. —Vo
kietija vakar vėl nutraukė 
telefono susisiekimus su 
Švedija be jokio paaiškini
mo, kodėl.

Nacių radijas sakė, kad 
Amerika atsiuntus 3,000 sa
vo kariuomenės į anglų 
tvirtumą Gibraltarą.

Japonai subūrė bent 80,000 
savo kariuomenės atakai 
prieš pajūrinę Chinijos pro
vinciją Chekiangą.

Talkininkų lakūnai ata
kavo japonų orlaiviij stotis 
saloj Timor.

Leningrado fronte Sovie
tai užmušė dar 600 vokiečių 
ir atėmė iš jų stiprią pozici
ją.

Amerikos Plieno Darbininkų 
Unija Ragina Sueit Vienybėn 
Su Sovietų Darbo Unijomis

SOVIETAI ATAKUOJA
HITLERININKUS IR 

TAGANROGO SRITY J
Cleveland, Ohio. — Stei

giamasis s u v a ž i a v i m as 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos, CIO, vienbalsiai 
priėmė sekamą rezoliuciją 
dėlei bendro veikimo su So
vietų Sąjungos unijomis:

“Žmonės Jungtinių Vals
tijų, Anglijos, Sovietų Są
jungos, Chinijos ir kitų 
Jungtinių Tautų veda ben
dra kova.

V €•

“Darbininkų j u d ė j imas 
kiekvienoje iš tų šalių visa 
širdžia remia kovą prieš 
bendrąjį mūsų priešą ir da
lyvauja toje kovoje.

“Organizuoti darbo unijų 
judėjimai pasaulyje gali su
stiprini vienybę savyje ir 
tarp Jungtinių Tautų per 
d i d e snį bendradarbiavimą 
vienų su kitais, kaip rodo 
patyrimai suvienyto veiki

Čilės Partijų ir Unijų Vadai 
Sveikina Rooseveltų už 
Browderio Paliuosavimų

Santiago, Chile. — Už E. 
Browderio paliuosavimą pa
siuntė sveikinimo telegra
mą prezidentui Rooseveltui 
vadai sekamų Čilės respu
blikos organizacijų: Radi
kalų Partijos, Socialistų 
Partijos, Demokratinės Par
tijos, Socialistų Darbo Par
tijos, Komunistų Partijos ir 
Čilės Darbo Unijų Konfede
racijos. Po telegrama jie 
visi kartu padėjo savo pa
rašus.

Chinai Ištaškė Japonus 
Dviejuose Mūšiuose
Chungking. — Chinų ka

riuomenė triuškinančiai su
mušė du didelius japonų 
kariuomenės dalinius—vie
ną Yunnano provincijoj ar
ti Burmos sienos, o kitą 
pietiniai-vidurinėje Chinijo
je.
TEBEGRĘSIA CHINAMS 

PAVOJUS
Japonai telkia daugius 

savo kariuomenės, mato
mai, rengdamiesi šturmuot 
chinus Changshoj ir pieti- 
niai-rytinėse Chinijos pro
vincijose abelnai.

ANGLAI TEBEKOVOJA BUR- 
MOJ PRIEŠ JAPONUS

New Delhi, Indija. — An
glų kariuomenė dar nėra 
“visa išvyta” iš Burmos, 
kaip kad skelbia japonai.

Anglai, nors Ir traukda
miesi į naujas pozicijas, 
narsiai kovoja ir padaro ja
ponam sunkių nuostolių.

Anglų orlaiviai bombar
davo nacius Dieppe ir Le 
Havre, Francijoj. 

mo, kuris jau pasiektas tar
pe Anglijos ir Sovietų Są
jungos darbo unijų.

“Todėl Jungtinė Plieno 
Darbininkų Unija Ameriko
je atsišaukia į CIO daryt 
žingsnius, kad įvykdžius 
glaudesnį bendradarbiavimą 
ir veikimo vienybę tarp or
ganizuotų Amerikos darbi
ninku, iimant Amerikos 
Darbo Federaciją ir Gele
žinkeliečių Brolijas, taip 
pat Jungtinių Tautų darbo 
unijas, tame skaičiuje ir Lo
tynų Amerikos unijas, kad 
suvienytas pasaulinis darbi
ninkų judėjimas galėtų bū
ti pamatas karui laimėti 
prieš fašistų Ašį ir pada
ryti tokią taiką, kuri įsteig
tų visiem žmonėm laisvę žo
džio ir susirinkimų, laisvę 
religijos, laisvę nuo baimės 
ir laisvę nuo skurdo.”

New York. — Darbietis 
Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Vito Marcantonio, 
veikiantysis p i r m i n inkas 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo, pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui sveikini
mo telegramą už tai, kad 
prezidentas atliko “didį tei
singumo veiksmą,” išlais
vindamas Browderį, Komu
nistų Partijos sekretorių, 
vieną iš žymiausių kovoto

jų prieš fašizmą.

Visą Sunkiausias Vo
kiečiams Karas

Berlin. — Naciu marša
las Herman Goering, kalbė
damas karinių pramonių 
darbininkams, sakė, jog ka
ras prieš Sovietus, tai sun
kiausias karas visoj Vokie
tijos istorijoj. , v

Už vokiečių nelaimes so
vietiniame fronte Goerin- 
gas taipgi kaltino žiemą, 
bet ne vien tik žiemą. No
noms - nenoroms jis pripa
žino nuostolius, kokius na
ciams padarė partizanai ko
votojai, veikdami užnugarė- 
je vokiečių, ir sovietiniai 
žmonės abelnai, kurie viską 
naikino pirm ateinant hit
lerininkams į bile vietą. Tai 
todėl vokiečiams nebuvę iš- 
skaitliavimo pasitraukt at
gal į šiltesnius plotus užė
jus žiauriai žiemai. Nes vis
kas buvo sunaikinta jų už- 
nugarėje.

(Berlynas pripažino, kad 
rusai atakuoja vokiečius ir 
Taganrogo srityje. Nacių 
radijas taipgi jau pripažįs
ta, jog Raudonoji Armija 
atsilaiko tvirtumoje arti 
KerČo miesto, Krime.)

Sutriuškinta Naciu Izium-Barvenkovos Ofensyva; Sunaikin
ta 650 Jų Tanky ir 20,000 Kariuomenės ties Charkovu
Maskva, geg. 21. — Uni

ted Press, amerikiečių žinių 
agentūra, praneša, kas se
ka:

Maršalo Simo Timošenko 
Raudonoji Armija Ukraino
je “sumala” daugius vokie
čių tankų, kurie bergždžiai 
stengiasi sustabdyt raudon
armiečių žygiavimą pirmyn. 
Sovietinė kariuomenė be at
laidos šturmuoja nacius ir 
grumiasi vis pirmyn į vaka
rus.

Timošenko vyrai pasmau
gė kelias vokiečių darytas 
atakas dvidešimties myliu 
ilgio fronte srityje Iziumo 
ir Barvenkovos, 75 mylios į 
pietų rytus nuo Charkovo, 
ir tokiu būdu pavertė nie
kais priešų mėginimą grū
moti kairiajam sparnui 
Raudonosios Armijos.

(Tuo pačiu laiku, pagal 
neoficiales žinias, maršalo 
Timošenko raudonarmiečiai 
šturmavo hitlerininkus arti 
Taganrogo, prie Azovo Jū
ros.)

(B u c h a rest, Rumunija, 
geg. 21. — Sovietų kariuo
mene Kerčo pusiausalyj vis 
drūčiai priešinasi vokie-| 
čiams ir rumunams, kaip 
pripažįsta Rumunijos radi
jas.)

“Charkovo fronte mes sti
priname savo pozicijas,” sa
kė Sovietų radijas, teigda
mas, kad visos vokiečiu 
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kontr-atakos tapo atmuštos 
su skaudžiais priešams nuo
stoliais ir kad naciai, tar
tum apsvaigę, nešdinasi at
gal, palikdami savo ginklus 
ir dažnai vejami mechani

Raudonoji Armija Šturmuoja Vidujinę Vokiečių 
Apsigynimo Liniją apie Charkovą

MASKVA, geg. 21.—Rau
donoji Armija šturmu užė
mė stipriausius vokiečių 
fortus aplink Charkovą ir 
dabar atakuoja vidujinį na
cių apsigynimo lanką, kaip 
praneša “Raudonoji žvaigž
dė,” Sovietų kariuomenės 
laikraštis.

ATĖMĖ DRŪČIAUSIĄ 
NACIŲ TVIRTUMĄ

Raudonarmiečiai taip pat 
sutriuškino drūčiausia vo
kiečių tvirtumą Charkovo 
fronte, sunaikino gynusius 
ją nacius per nuožmų 40 
minučių mūšį, p r a k i r t o 
spragą hitlerininkų apsigy
nimo linijoj ir per ją nužy
giavo dar šešias mylias pir
myn. O naciai žūt-būt sten
gėsi išlaikyt tą tvirtumą sa
vo rankose.

“Raudonoji žvaigždė” tei
gia, jog Sovietai daugelyje 
punktų apie Charkovą su
laužė nugarkaulį nacių ata

zuotų sovietinių jėgų.
Ankstyvesni neoficialiai 

sovietiniai pranešimai sakė, 
jog kaskart stiprėja galin
goji Raudonosios Armijos 
ofensyva, sunaikindama ar
ba grūsdama atgal, tartum, 
begalines eiles vokiečių tan
kų, įpuolusių į sumišimą.

(Londono radijas geg. 20 
vakare teigė, kad Sovietai 
Charkovo fronte per dabar
tinę ofensyva sunaikino jau 
600 vokiečių tankų ir užmu
šė 20 tūkstančių jų karių ir 
of icier ių. New Yorko Times 
radijas ketvirtadienio rytą 
pranešė, jog Sovietai ten 
sudaužė 650 nacių tankų.)

(Lowell Thomas, ameri
kietis žinių dėstytojas per 
radiją, pranešė, jog Sovietų 
karininkai giria gautus iš 
Amerikos orlaivius ir tan
kus, dalyvaujančius Char
kovo mūšiuose prieš hitleri
ninkus. O sovietiniai tan
kai Klimo Vorošilovo vardo, 
sverianti po 52 tonus, turin
ti keturių colių storio šar
vus ir smarkias kanuolės, 
pleškina ir lamdo nacių tan
kus, kaip sakė Lowell Tho
mas, pasiremdamas žinio
mis iš Londono. Jis taip pat 
perdavė vieną neoficialį pra
nešimą, kad vokiečiai bėgą 
atgal šimto mylių frontu.)

Grupė raudonųjų lakūnų, 
veikdama amerikiniais To
mahawk orlaiviais nušovė 
žemyn jau 102 vokiečių lėk
tuvus ir, kaip sako Sovietų 
pulkininkas Aleksa ndras 
Drelevskis, tie amerikiniai 
orlaiviai “tiesiog daro ste
buklus gabiose sovietinėse 
rankose.” 

kų, daromų su tankais, nors 
vienoj vietoj dar tebesiaučia 
didelis tanku mūšis.

Raudonoji artilerija, pės
tininkai ir orlaiviai sunai
kino tiek priešų tankų, kad 
vokiečiai dabar siunčia į 
kautynes mažiau tankų, o 
daugiau pėstininkų prie jų.

Tarp nacių kariuomenės 
yra daug berniukų po 18 iki 
19 metų amžiaus.
ATVADAVO 300 MIESTŲ, 
MIESTELIŲ IR KAIMŲ 

NUO NACIŲ
Partizanai užfrontėje at

ėmė iš vokiečių vieną mies
tą su keliais tūkstančiais 
gyventojų Baltgudijoje.

Charkovo srityje Sovietai 
atkariavo nuo vokiečių jau 
per 300 miestų, miestelių ir 
kaimų.

Neoficialiai p r a n ešama, 
kad Sovietai pažygiavo pir
myn prieš vokiečius 40 my
lių ilgio frontu, Charkovo 

i srityje.
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i(Kol Kas Viskas Rymo ant
Rusijos”

Nereikia būti karo strategu, kad su
prasti, jog Anglija ir Jungtines Valsti
jos nėra bespėkės šalys. Be “N. Y. Ti
mes” karinis “specialistas” Mr. Hanson 
W. Baldwin, kuris nuo pradžios Hitlerio 
užpuolimo ant Sovietų Sąjungos tik ir 
pranašavo Raudonosios Armijos žlugi
mą, siūlė jai “bėgti,” gegužės 20 d. lai
doj taip nukalbėjo prieš antrą frontą, 
kad tartum Anglija ir Amerika nieko ne
reiškia.

Jis tokiu nežinėliu nudavė, kad net 
Lozovaja paėmimą per Raudonąją Armi
ją, kas daug kartų buvo smulkmeniškai 
aprašyta, nepripažįsta. Jis piestu stoja 
prieš antro fronto atidarymą, nors pri
pažįsta, kad Hitleris iš 260 ar 300 savo 
divizijų iki 190 turi prieš Sovietus. Jis 
baigia straipsnį: “Kol kas viskas rymo 
ant Rusijos.”

Taip, viskas rymo ant tos Rusijos, ku
rios pražūtį Mr. Baldwin jau šimtus kar
tų pranašavo, ir atvejų atvejais kartojo 
Hitlerio ir Goebbelso prasimanymus apie 
Hitlerio pergales ir “milionus rusų suim
tų.” Viskas rymo ant Raudonosios Armi
jos, į kurios galią Mr. Baldwin niekad 
netikėjo, kurios kovingumą visaip žemi
no.

Bet dabar, kada reikalinga atidaryti 
antras frontas, tai jis žemina Anglijos 
ir Amerikos pajėgumą, įkalbinėja, lai 
viena Raudonoji Armija mušasi prieš 
hitlerininkus ir jų talkininkus, o lai An
glijos keturi ar penki milionai armijos, 
gerai ginkluotos Amerikos ginklais, ir 
mūsų armija sėdi ramiai ir laukia gata
vo.

Šios taktikos ilgai laikėsi Anglija ir 
tas vedė tik prie to, kad Hitleris ir jo 
razbaininkai pavergė šalį po šalies. Ši
tokia taktika yra naudinga tik Hitleriui, 
kuris visada laikėsi plano: “padalinti ir t 
pavergti.”

Suvienytų Tautų interesai diktuoja, 
kad tuojau turi būti atidaryta karo vei
kimas Norvegijoj, Italijoj, Francijoj, 
Belgijoj ir kitur, kad uždavus Hitleriui 
smūgį iš užnugario. Tik antras frontas 
siūlo dar 1942 metais sumušti hitlerizmą 
su mažiau aukų ir karą laimėti.

Maskva Tiki į Pergalę
Korespondentė Janet Weaver rašo iš 

Maskvos, kad visi gyventojai yra pilni 
pasitikėjimo, kad 1942 metais bus galu
tinai sumuštas hitlerizmas ir jo talki
ninkai. Sovietų Sąjungos liaudis, Raudo
noji Armija, orlaivynas ir laivynas atliks 
savo pareigas.

Tuo pat kartu Sovietų Sąjungos gy
ventojai laukia energingo veikimo iš An
glijos, Amerikos ir kitų Suvienytų Tau
tų pusės.

Hitlerizmas yra krizyje, pavergtų 
kraštų žmonės veda drąsią ir energingą 
kovą. .Jugoslavijos partizanai rodo pa
vyzdį, kaip reikia kovoti už žmogaus tei
ses. Norvegijoj, Lenkijoj, Čechoslovaki- 

* joj, Francijoj ir kitur žmonės tik laukia 
talkininkų veikimo.

Kaip “Naujienos” Advokatauja 
Hitlerio Naudai

Kada pereitais metais Hitlerio gaujos 
degino Lietuvą, nusiaubė Latviją, Esti
ją, Baltarusiją, Moldaviją ir didesnę da
lį Ukrainos, tai “Naujienos,” “Keleivis” 
ir jiems panaši spauda diena iš dienos 
garsino tas Hitlerio pergales, žodis žo- 
din tvirtino Goebbelso pasigyrimus apie 
milionus suimtų ir pranašavo greitą, ga
lutiną Hitlerio pergalę.

Raudonoji Armija sumušė Hitlerio raz- 
baininkus prie Maskvos ir nuo gruodžio 
mėnesio pradžios iki šių dienų ji veda 
ofensyvą, kad apvalius Sovietų Sąjun

gos plotus nuo hitlerininkų, daug-miestų 
išlaisvino, gabiausias Hitlerio armijos 
dalis išnaikino, ką daug kartų pabrėžė 
amerikiečiai korespondentai, preziden
tas Rooseveltas, Anglijos premjeras 
Churchill. Bet “Naujienos,” “Keleivis” ir 
panaši» spauda užsičiaupė, nes Hitlerio 
gaujos naikinamos, o tokios žinios Gri
gaičiui nemalonios, jos neįeina į jo pla
ną.

Dabar Sovietų fronte vėl eina žiaurios 
kovos. “Naujienos” No. 118 (gegužės 
19) redakciniame rašo: “Mūšiai Sovietų 
Fronte,” verkia, kad žinių “nebus.” Gir
di, pereitais metais Washingtone gyve
no Hitlerio pasiuntinys, tai jis patiekda
vo pasitikimų žinių, o “dabar šio infor
macijos šaltinio jau nebėra.” Mat, kam 
“Naujienos” tikėjo ir tiki — Hitleriui, 
Goeringui, Goebbelsui, Hitlerio pasiunti
niui.

Toliau “Naujienų” redakcija filozofuo- 
ja, kad mūšiai prie Charkovo, tai dar 
nėra patys sprendžiamieji, ir rašo: “Orai 
dideliems žygiams Rusijoj dar nėra pa
togūs... Matyt, gamtos sąlygos Rusijoj 
yra tokios, kad anksčiau birželio mene-' 
šio antros pusės didelius karo žygius da
ryti nepraktiška.” Primena Napoleo
ną, kad ir tas tik birželyje darė ant Ru
sijos užpuolimą.

Žinoma, tai sena “Naujienų” giesmė, 
kad teisinti Hitlerio pralaimėjimus. K!a- 
da Raudonoji Armija sumušė hitlerinin
kus prie Maskvos, tai “Naujienos” sura
do “generolą dumblą,” būk dumblas, pur
vas neleido hitlerininkams' Maskvą pa
imti. Tarytum Raudonoji Armija turi ki
tus kelius, tarytum dumblo ir purvo 
kliūčių jai nėra.

Kada dumblą sukaustė dideli šalčiai, 
kada tankai galėjo važiuoti per laukus, 
kaip akmeniniais grindiniais, tai “Nau
jienos,” “Keleivis” surado “generolą 
žiemą,” kuris būk kenkia Hitleriui lai
mėti, ir pranašavo “pavasario ofensyvą.”

Kada pavasaris atėjo ir jau eina prie 
pabaigos; o Hitlerio laukto ofensyvo ne
sulaukė, tai kalbėjo apie “generolą ute
lę,” o dabar vėl apie “dumblą,” “oro ne
tinkamas sąlygas.”

Taip advokatauja “Naujienos” Hitle
rio propagandos štabui, teisindamos jo 
nepasisekimus ir stengiasi palaikyti na
cių išmislą, būk hitlerininkų negalima 
įveikti, nugalėti, būk hitlerininkai ne
naudoja mechanizuotas armijas tik todėl, 
kad oro sąlygos blogos.

Tai hitleriškas melas! Tai Goebbelso 
propaganda! Patys naciai pripažino, kad 
Raudonoji Armija prie Charkovo nau
doja milžiniško dydžio tankus. Jeigu jie 
gali važiuoti, tai ir Hitlerio tankai gali 
važiuoti. Ir naciai masiniai naudoja tan
kus. Faktas tas, kad į keturias dienas 
Charkovo fronte fašistai neteko per 400 
tankų! Reiškia, oras nekenkia, bet juos 
sudaužė Raudonosios Armijos kanuolės, 
prieštankiniai šautuvai, lėktuvai ir kiti 
pabūklai.

Toliau “Naujienos” zaunija, kad So
vietų Sąjungos vyriausybė neleidžia į 
frontą Amerikos “bepusiškų korespon
dentų.” Sovietų vyriausybė daug kartų 
davė progą korespondentams patikrinti 
faktus. Jie dėl to nesiskundžia, tik 
“Naujienos” nuolatos burčija, kaip su 
skaudančiu pilvu. Šiame kare Sovietų 
Sąjungos, Anglijos ir Amerikos vyriau
sybės susilaiko nuo skelbimo žinių, ku
rios galėtų priešui pasitarnauti. Ir Ame
rikoj yra daug veiksmų, kurie nereika
lingi civiliams žinoti* Mūsų pareiga turi 
būti ne kišti nosį kur nereikia, bet viso
mis jėgomis padėti Amerikos vyriausy
bei ir jos talkininkams karą laimėti!

Kas liečia žinias iš Sovietų fronto, tai 
jų yra užtektinai, tik “Naujienoms” tos 
žinios nemalonios. Jos nori ne žinių, bet 
nacių propagandos iš Hitlerio atstovo.

Tik šiomis dienomis amerikiniai kores
pondentai apžvelgė Maskvos apylinkę, 
kur ištirpus sniegui atsidengė pilniausis 
vaizdas Hitlerio mechanizuotų armijų 
sunaikinimo. Plačiai tą aprašė “N. Y. 
Times” ir kiti, bet “Naujienoms” tos ži
nios svetimos. Jos jų netalpina.

Franco Divizija Tirpsta
Leningrado fronte yra generolo Fran

co, Ispanijos liaudies budelio, divizija, 
kurią vadina “Mėlyna Divizija.” Raudo
noji Armija jau kelis kartus kirto jai 
smūgį. Dabar gauname žinių, kad tūli 
kariai iš “Mėlynosios Divizijos” pereina 
į Sovietų pusę. Tūli iš jų pasakoja, kad 
jie buvo fašistų apgauti ar pusiau po 
prievarta įtraukti j tą diviziją.

Tūlas Vincente Montes de la Ros pa
sakoja, kad “Mėlynoj Divizijoj” ūpas la
bai prastas, kad ji panešus didelių nuos
tolių.
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Hitleriniihkai J aučia Sau Galą

Po labai ilgų derybų nepriklausoma uni ja Screen Publicists Guild pasirašo dvie
jų metų sutartį su Motioįn Picture Producers and Distributors of America.

Tas patsai koresponden
tas sako, kad naciai 800,- 
000 karo belaisvių verstinai 
stato prie žemės ūkio dar
bų. Vokietijon jau yra iš 
Lietuvos, Latvijos, Ukrai
nos ir kitų pavergtų kraštų 
atgabenta net 2,100,000 
žmonių verstiniems dar
bams.

Šie daviniai parodo, kad 
jeigu tik Suvienytos Tautos 
atidarytų veikimą prieš Ita
liją, Balkanuose, Francijoj, 
Norvegijoj, tai šiemet būtų 
galima sumušti hitlerizmą 
ir pergalingai baigti kara.

D. M. š.

Negali būti jokios abejo
nės, kad Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga, Ang
lija, Chinija ir jų talkinin- 
'kės Antrą Pasaulinį Karą 
išlaimės, kad hitlerizmas ir 
jo talkininkai bus sumušti.

Nepaisant, kiek daug ša
lių Hitleris pavergė, nepai
sant, kiek šimtu tūkstančiu 
žmonių jis išžudė ir dar iš
žudys, galų gale hitlerizmas 
bus ištaškytas.

Už tai kalba faktai: (1) 
Pavergtų kraštų žmonės ve
da kovą. (2) Raudonoji Ar
mija jau išnaikino vyriau
sias hitlerininkų jėgas. (3) 
Amerikos ir Anglijos karo 
jėgos ne dienomis, bet va- ?• 
landomis darosi vis galingo-' 
snės, kurios kirs hitlerižmui i 
smūgį iš kitos pusės. (D ! 
Amerikos, Sovietų Sąjungas, 
Anglijos žmonių -r- gyvn-! 
sios jėgos rezervai yra n^-' 
išsemiami ir žaliosios me-, 
džiagos bei gamybos pajėgu
mas yra daug didesnis, r--r 
gu priešų. (5) Hitleriškoj į 
Vokietijoj ir fašistinėj Ita-j 
lijoj eina vidujinis kriki- ; 
mas, darbo liaudis vis aiš-! man Goering jau pinigus iš- 
kiau mato, kad Hitleris ir j keičia į deimantus, perlus, 
Mussolinis tas šalis įtraukė brangius paveikslus ir ki- 
į nelaimę. Ir daug yra ki- tus dalykus. Vien Italijoj 
tų faktų, kurie kalba už Goeringas pirko už $1,000,- 
mūsų pergalę. j 000 ir kitų dailės brangeny-

Paimkime, kad ir žibalą, i bių, kurias galima vėliau bus 
Vokietijos fašistai nemažai j vėl į pinigus iškeisti, 
jo parsigabeno iš Amerikos 
per Ispaniją ir Portugaliją, 
nemažai jo pasigamina Ru
munijos žibalo laukuose, jo 
kiekį papildė Vakarinės Uk
rainos žibalo rezervais, bet’ 
vis tiek kas kart jo vis da
rosi mažiau Vokietijoj.

Profesorius E. Varga ra
šo straipsnį “Pravdoj”, kad 
hitleriška Vokietija 
prie pabaigos žibalo, 
karo Vokietija iš užsienio į 
metus laiko parsiveždavo 
400,000 tonų tepamojo alie
jaus. Dabar to negali pa
daryt, gi pareikalavimas y- 
ra didesnis, nes lėktuvai, 
tankai, trokai, automobiliai 
ir kiti karo pabūklai reika
lauja tepamojo aliejaus.

Profesorius Varga ap- 
skaitliuoja, kad Hitlerio ar
mija vien Sovietų fronte kas 
mėnesis 
nemažiau 
gazolino ir dar 100,000 tonų 
kituose frontuose. Įskaitant 
sunaikintą gazoliną, sunau
dotą kituose frontuose ir 
namie, tai Vokietijai į me
tus reikia nemažiau 19,000,- 
000 tonų gazolino. Vokieti
ja į metus negali daugiau 
pagaminti, kaip 9,500,000 
tonų gazolino. Likusius 10,- 
000,000 tonų padengia iš 
rezervų, kurių prisiruošė 
prie užpuolimo besirengda
ma arba pereitais metais 
parsigabeno iš Amerikos 
per Ispaniją ir Portugaliją. 
Bet vis tiek tie rezervai ei-

na prie pabaigos, štai ko
dėl Hitleris nori Sovietų 
Bakų žibalo, veržiasi prie 
jo, bet jo nepasieks.

Prieš karą Vokietija va
rio pasigamino į metus 27,- 
000 tonų ir iš užsienio par
siveždavo 200,000 tonų. Da
bar iš užsienio parsivežti 
negali, o vario karo laiku 
daug daugiau reikia. Į me
tus laiko pirkdavo iš užsie
nio iki 100,000 tonų gumos. 
Dabar gumos negali parsi
vežti, o karo laiku jos dar 
daugiau reikia.

Tas patsai bus medvilnės, 
vilnos ir kitų reikmenų sri
ty j. Nepaisant, kiek fašistai 
prisikrovė jų besirengdami 
karan, bet tie rezervai išsi
baigs. O be gazolino, tepa
lu o į o aliejaus, medvilnės, 
gnmos, vario ir kitų dalykų 
negulima kariauti, kaip ir 
bo uarako, tankų, lėktuvų,

-noringas Jau Ruošiasi

T< Lisbon, Portugalijos, 
gautas pranešimas, kad Hit
lerin dešinioji ranka Her-

Vei-
Hitle-

eina
Pirm

sunaudoja 
1,000,000 tonų

kiaušiai tą pat daro 
ris, Goebbelis ir kiti.

Ką gi tas reiškia? 
reiškia, kad jie žino, kad 
galas hitleriškai Vokietijai 
ateina, o kartu bus negeri 
ir Hitlerio pinigai. Todėl 
fašistų vadai maino juos į 
deimantus ir perlus, kad už
tikrinti sau turtingą gyve
nimą ateityj, kaip padarė 
kaizeris po pereito karo.
Nacių Propaganda Maino 

Toną
Pirmiau Hitlerio propa

gandos ministeris Goebbelis 
ir jo šaika tik ir šaukė, 
kad jie užkariaus visą pa-' 
šaulį. Dabar jau keičia to
ną, vis dažniau verkšlena, 
kad būk Vokietija karo ne
nori, kad būk jai karą už
korė “žydai, demokratai, 
bolševikai.” Niekina Roose- 
veltą, generolą MacArthur, 
bet mažiau purvina abelnai 
Amerikos liaudį, kas buvo 
pirma paprasta Goebbelio 
giesmė.
Italijoj Laukiama Išsiver

žiant Vulkano
Amerikinis koresponden

tas Herbert L. Matthews, 
kuris ilgai gyveno fašisti
nėj Italijoj, rašo, kad Ita
lijoj Mussolinio vardas pa
sidarė labai nepopuliarus, 
kad Mussolinis neteko Af
rikoj savo imperijos, kad 
karo našta taip prispaudė 
žmones, jog labai mažai kas 
betiki fašistams, kad Itali-|

Tas

ja karą laimėtų. O kas svar
biausia, kad italai su pa
nieka žiūri į Hitlerio divi
zijas, kurios stovi strategi
nėse vietose Italijoj. Mat, 
per šimtus metų vokiečiai ir 
francūzai vergė italus, tik 
Mazzini ir Garibaldi juos 
apjungė ir iškovojo Itali
jai laisvę. Tai dabar italai 
mano, kad Mussolinis vėl 
juos atidavė Hitlerio vergi- 
jon. Ta padėtis prisideda 
daug prie to, kad Italijos 
armija, orlaivynas ir laivy
nas visur buvo sumušti.
Lietuvoj Uždaro Mokyklas 

— Vaikus nuo 10 Metų 
Verčia Dirbti.

Korespondentas E. G. Fi
sher praneša, kad Vokieti
joj šių metų pavasario sėja 
pavėlavo net tris savaites. 
Ir tai yra ne iš priežasties 
oro, bet stokos įrankių, te
palų ir žmonių. Naciai ne
turi vilties gauti grūdų iš 
Ukrainos, Baltrusijos ir ki
tų kraštų, nors jie dės des
peratiškų pastangų tam.

Sako, kad hitlerininkai 
sukoncentravo visas jėgas 
žemės ūkio darbui Latvijoj, 
Lietuvoj, Estijoj, Galicijoj 
ir čechoslovakijoj. Mat, iš 
tu kraštu mažai žmonių su-
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spėjo pasitraukti, kada na
ciai užpuolė. Hitlerininkai 
uždaro visas mokyklas ir 
nuo 10 metų vaikus versti
nai mobilizuoja darbui. Su- 
augesnius suima ir veža į 
Vokietiją, verstiniems dar
bams.

PATARIMAS
Susitikęs Jonas Petrą,
Savo seną draugą latrą, 
Sako jam ilgai nelaukęs: 
—Ko taip stovi susiraukęs, 
Gal buvai perdaug patraukęs?
— Yes, perdaug, perdaug 

brolyti,
Bet ką šiandien reik daryti?
Gal pafundysi stikliuką, 
Nors mažuką, nors mažuką, 
Iš to mažo buteliuko?
—Mielu noru tau padėčiau, 
Jei nors kvoderį turėčiau, 
Bet ir aš esu toks ponas— 
Kiaurai tuščias, kaip

Urbonas,—
Petrui tarė liūdnas Jonas.
—Haaa... toks blogas šiandien 

ūpas,
žiovulys pražiodė lūpas.
Nieko veikt daugiau neliko,— 
Nėr draugų, kai nėr skatiko.... 
Ii* pijokai čia pakriko.
Patarimas iš to daros:
Negali visiems būt £eras;
Subatoj ir Nedėlioję,
Kai su frontais baliavoji, — 
Nepragerk galvos ir kojų!

To Whom it May Concern 
Gerbiamieji!
Kaip mums čia matos, 
Laikas jau atnaujint 
Prenumeratas!

Kai blogumai atsitinka, 
Ir vaidai jau kyla, 
Reik apeiti juos aplinkui 
Ir išvengti bylą.

Niekados nereikia bartis, 
Pykti, nei kolioti,
Kuomet lengva pasitarti 
Ir pasibučiuoti.

Į’rof. Krienas

L.D.S. SEIMO DELEGATŲ NAUDAI

Sekmadienį, Gegužes 31 May
OLD CIDER MILL GROVE

Burnett Avenue ir Vaux Hall Rd., Union, N. J. I
Prasidės 10 vai. ryto. Programa 6 vai. vakare

ĮŽANGA 40c, ĮSKAITANT TAKSUS

PROGRAMĄ PILDYS:
PIRMYN CHORAS, Great Neck, L. I., N. Y.

po vadovyste A. Žilinskaitės.
AIDO CHORAS, Brooklyn, N. Y.

po vadovyste B. šalinaitčsJ
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J. 

po vadovyste K. Kazakevičiaus.

Kalbės A. Bimba, “Laisvės” Redaktorius 
šokiams grieš G. Kazakevičiaus Orkestrą

Gerbiamieji: Pikniką rengia L.D.S. 3-čias Apskritis, kuri sudaro 
New Jersey ir New Yorko kuopos, naudai L.D.S. Seimo delegatų pa
siuntimui, kuris įvyks pabaigoj liepos, Chicago, Ill.

Suprasdami svarbų šio parengimo, dalyvaukite skaitlingai, prisidė
kite prie bendro visiems taip svarbaus darbo. Žinote, kad nekurios 
L.D.S. kuopos neišgalės pasiųsti delegatų,—kelionė tolima ir reika
lauja daug išlaidų. Todėl šis piknikas yra rengiamas, kad padėti fi
nansiniai, kur labiausiai bus reikalinga. L.D.S. prasidėjo rytuose, to
dėl mes turime pasirodyti, kad galime organizuoti ir dalyvauti Seime 
nežiūrint kur jis nebūtų.

KELRODIS: Iš Newark, N. J., imkite Springfield Ave. Bus 25. 
Važiuokite iki Irvington Center, iš čia imkite Vaux Hali Bus'ą, išlip
kite ant Burnett Ave. ir Vaux Hall Rd., eikite po kairei puse bloko.

Užkviečia KOMITETAS.



Cukraus Pavaduotojai, Tūli 
Geresni už Jį Patį

KARINES DUJOS- TIESA IR 
PASAKOS APIE JAS

Dantų Gedimo Stabdytojas, 
Kareivių Burnų Saugotojas

Cukrus dabar apribotas 
Amerikos gyventojams po 
pusę svaro asmeniui per sa
vaitę. Bet dėl to niekam ne
reikėtų dejuoti. Saldumo 
galima gauti iš medaus, iš 
kornų (kukurūzų) sirupo 
ir iš klevų bei sorghumo si
rupo. Jie dar yra sveikiau 
už cukrų. Meduje ir siru
puose, apart saldumo, yra 
mineralų bei vitaminų. Be 
to, netrūksta saldžių vai
siu, v

Yra dar vienas pasaldin- 
tojas, tai sacharinas. Jis 
neturi jokio maisto savyje, 
bet 450 kartų saldesnis už 
paprastą cukrų. Sacharinas 
šioje šalyje daugiausia buvo 
vartojamas tūliems vais
tams, dantų valymo koše
lėms ir milteliams, medika- 
liams skysčiams burnai ir 
gerklei plauti ir sergan
tiems cukralige (diabetes) 
vietoj cukraus, nes cukrus 
jiems kenksmingas.

Tarp žmonių yra paskli
dę visokių šnekų ir pasakų 
apie sacharino kenksmingu
mą. Bet moksliniai tyrinė
jimai neparodė, kad sacha
rinas kenktų sveikatai. To

dėl jis galima vartoti kaipo 
pagardintojas, nors sacha
rine nėra maisto.

Grynas cukrus yra vie
nas iš tų maisto dalykų, ku
rie kūnui duoda daugius 
greitos energijos. Bet yra į- 
valias kitų valgių energijai, 
kaip kad saldžiosios bulvės, 
čielų grūdų duona, riešu
tai ir kt. Šie valgiai turi ir 
didelę pirmenybę prieš gry
ną cukrų. Juose yra mine
ralų bei vitaminų, kurių 
gryname cukruje nėra.

Perdaug cukraus yra net 
nesveika, kaip jau seniai at
rado medikaliai ir dantų 
gydytojai.

Senovės graikams ir ro
mėnams cukrus buvo neži
nomas daiktas, o jie buvo 
vienos iš pačių kultūrin
giausių senovinių tautų. 
Tik graikų ir romėnų ka
reiviai, kuriem tekdavo ka
riaut gana tolimuose rytuo
se, gaudavo paragaut cuk
raus tenai.

Istoriniai garsūs yra Lu- 
kullo bankietai senovės Ro
moje, bet jie apsieidavo be 
cukraus, o tenkindavosi sal
dumu iš medaus, datulių ir 
kitų vaisių. N. M.

Kuriu Nervai Greičiausiai Iškrinka Armijoj?
Karo pareigose greičiau-, 

šiai iškrinka nervai tokiem I 
vyrukam, kurie iš mažens i 
buvo perdaug lepinami. Tai 
vadinami “mamės vaikai.”

Minkšto būdo, per jautrūs 
naujokai taip pat nukenčia' 
nuo rupumo, su kuriuo su
siduria armijoj ar laivyne. 
Jie tikėjosi švelnumo iš sar- 
džento, bet jis kietai juos! 
muštruoja, kaip ir visus ki- j 
tus. Jie laukė mandagumo 
iš draugų kareivių, bet tie 
daugumoj yra gyvenimo ap
lamdyti ir apsipratę su ru
piais juokais ir keiksmais.

Tokie perdaug delikatni 
asmenys armijoj dažnai su
serga rimtomis nervų ligo
mis, kurios veda prie proti
nės nesveikatos.

Daugelis . pamokytų vyrų1

įsiprašo į atsargos oficie- 
rius karo laiku, bet nuėję 
armijon pajunta, kad sar- 
džentai geriau už juos ži
no kariuomenei reikalingus 
dalykus. Toks oficierius ta
da nervuojasi, sielojasi ir 
gali tapt proto ligoniu.

Apart perminkšto išauk
lėjimo, yra dar kelios prie
žastys, kurios dažniausiai 
suardo kareiviams nervus 
iki ligos laipsnio, būtent: 
tėvų išsiskyrimas, protligė 
šeimoje, paties kareivio al
koholizmas arba pirmesnė 
protligė ir areštai už krimi
nalius nusižengimus.

Tokie nervų iškrikimai 
tarp kareivių buvo svarsto
mi Bostone įvykusiame su
važiavime Protligių Gydy
tojų Susivienijimo keletas 
dienų atgal. N. M.

Nuodingas Maistas Svetim
taučiam Vokietijoj .

Didelė grupė svetimtau
čių buvo apnuodyta sugedu
siu maistu viename karinia
me fabrike arti Berlyno, 
kaip pranešė Intercontinent 
Žinių Agentūra iš Genevos 
gegužės 15 d.

Kiti darbininkai, todėl, 
paskelbė streiką ir pareika
lavo, kad juos sugrąžintų 
namo, į tuos kraštus, iš kur 
jie buvo atgabenti.

Streikieriam malšint bu
vo atsiųsta policija ir naciai 
smogikai. Keli darbininkai 
tapo areštuoti. Bet po kelių 
dienų išsiveržė gaisras, per 
kurį sudegė keli to fabriko 
skyriai.

Kodėl Dabartiniai Kareiviai 
Augalotesni?

Dabar imami Armijon 
Amerikos jaunuoliai yra a- 
pie porą colių aukštesni, 
negu pereitame kare draf- 
tuoti jauni vyrai to paties 
amžiaus. Tvirtinama, kad 
tėvų susipažinimas šiek tiek 
su vitaminų ir mineralų 
reikalu mityboje kūdikių 
patarnavo šiai kartai dides
nei užaugti.

Vitaminas iš Išrūgų
Amerikos Pienininkystės 

Biuro narys dr. Ab. Levi- 
ton atrado,, kad iš išrūgų 
galima daug ir pigiai priga- 
mint vitamino B2 (ribofla- 
vino) kuris dabar brangiai 
parduodamas vaistinėse.

Prieštankinis Šautuvas
Sovietai įsitaisė tokius 

šautuvus, kad peršauna vo
kiečių tankus.. Tų šautuvų 
Sovietai prisigamino per 
žiemą ir dabartinėje ofen- 
syvoje jais išmušė tuzinus 
nacių tankų iš veikimo.

Prietankinis šautuvas tu
ri šešių pėdų ilgio vamzdį. 
Juom veikia du kareiviai: 
vienas deda šovinius ir nu
taiko į priešo tanką, o ant
ras šaudo, ir per pusę mi
nutės gali paleist keturis i- 
ki penkių šūvių.

Kai Sovietai atidengė, 
kad vokiečiai pradėjo vartot 
nuodų dujas prieš Raudoną
ją Armiją Kerčo pusiausa- 
lyje, naciai nupasakojo, 
kad, girdi, tai nėra mirtinos 
dujos, o tik suparalyžiuoja 
priešam nervus. Tartum 
tatai būtų pateisinimas 
naudot nuodingas dujas, 
nors ir nemirtinas. Juk ir 
praeitame kare vartotos 
nuodų dujos daugumoje at
sitikimų buvo nemirtinos, 
bet tarptautinės sutartys 
po to karo uždraudė jas.

Anglijos ir Amerikos 
chemikai, tačiau, daugiau 
negu abejoja, kad vokie
čiai būtų išradę savo gar
sinamas paralyžiuojančias 
dujas.

Per eilę metų pirm da
bartinio karo buvo plačiai 
rašoma ir kalbama apie 
naujai išrastas baisiausias 
karines “viršdujas”. Daug 
prišnekėta apie tokias- du
jas, kurių “keletas lašų,” e- 
są, galėtų išmarint visą 
miestą. Tikrieji dujų žino
vai, chemikai laiko pasako
mis kalbas apie tokias ste
buklingas dujas. Jie teigia, 
jog nuo praeito pasaulinio 
karo iki šiol iš tikrųjų ma
žai kas naujo tebuvo išra
sta nuodingų dujų srityje.

Dauguma karinių dujų y- 
ra senos. Taip antai, nuo 
vadinamų muštardinių du
jų išradimo praėjo jau bent 
40 metų. Kita karinė duja, 
fosgenas turi 100 metų am
žiaus.

Tiktai šios karinės dujos 
tėra mirtinos: fosgenas, 
chloropikrinas, chlorinas ir 
tūli jų junginiai. Muštardi- 
nė duja gali būti mirtina 
tiktai tada, kai gana daug 
jos tenka žmogui, bet tokie 
šios dujos kiekiai, kokie 
paliečia kareivius mūšių 
lauke, paprastai tik giliai 
apdegina žmogų.

Chlorino dujos yra leng
vai pagaminamos ir praei
tame kare buvo vartojamos 
kaipo junginiai su tam tik
rais kitais chemikalais. Ta 
pati muštardinė duja turi 
savyje chlorino ir moksli
niai yra vadinama dichlore- 
thyl sulfide. Jinai skaudžiai 
paliečia odą ir kvėpavimo 
organus, taipgi ir vidurius, 
jeigu žmogus užvalgo mai
sto, kuris buvo kiek užter
štas šios dujos.
BJAURIOJI MUŠTARDI

NĖ DUJA
Muštardinė duja (arba 

i dichlorethyl sulfide) yra la
bai pastovi ir užteršia žemę 
per eilę dienų. Todėl, kai 
vokiečiai praeitame kare 
paleisdavo šią dują kurion 
vieton, o paskui mesdavosi 
atakuot priešus, tai patys 
vengdavo tos vietos. Taip 
darydavo ir talkininkai, ka
da paskui jie ėmė atsakinėti 
dujomis į dujas iš vokiečių 
pusės.

Kartais praeina valandos, 
kol muštardinė duja prasi
skverbia per drabužius ir 
pradeda deginti odą. Tuo 
tarpu karysę kovoja, kaip ir 
nežinodamas, kad jis “užge- 
suotas.”.

Tikrumoje muštardinė du
ja visai nėra duja. Ji yra 
sunkus, į aliejų panašus 
skvstis tamsiai šiaudinės 

f

spalvos, ir šis skystis lėtai 
garuoja paprastuose tempe
ratūros laipsniuose, taigi ne 
gana sparčiai veikia. Todėl 
kariniai chemikai pradėjo 
jieškot naujos dujos pava
duojančios vadinamą muš- 
tardinį gesą.

LEWISITAS
Iš išrastų to geso pakei

timų, turbūt, sėkmingiausia 
yra lewisito duja, išrasta a- 
merikiečio. Ji sparčiai vei
kia ir neperilgai laikosi pri
kibus prie žemės. Bet ši du
ja išrasta taip vėlai, kad ji 
dar nebuvo išbandyta mū
šiuose praeitame kare. Už- 
leidžiant lewisito dujos po 
biskį žiurkei ant pilvo, žiur-

TRUMPAI IR MARGAI
Sudane, Egipte, kiaušiniai 

yra naudojami tik dėl iš
šaukimo vėmimo; juos nau
doti dėl kokio nors kito tik
slo ten nelegališka.

Žiurkė ir žmogus yra vie
natiniai gyvūnai, kurie val
go viską — iš augalų, dar
žovių ir kitų gyvūnų mėsos 
paeinančius valgius.

Vienas Georgia valstijos 
fabrikantas, mirdamas, pa
liko sklypuką žemės... ąžuo
lui. Tas ąžuolas yra tikras 
savininkas žemės, ant ku
rios jis stovi, ir niekas ne
gali tos žemės nei nupirkti 
nei parduoti be savininko 
(ąžuolo) sutikimo...

Ar tikėsite, kad kairioji 
ranka greičiau nušąlą, negu 
dešinioji? Jeigu taip, tai gal 
malonės kuris nors fizikas 
ar daktaras “Laisvės” skai
tytojas išaiškinti to prieža
stį.

Barškančiosios gyvatės 
ir kai kurie driežai greitai 
dvesia, kuomet negali pasi
slėpt nuo karštų saulės 
spindulių. Jiems labai rei
kalingas drėgnumas. Tas 
pats yra ir su tarakonais 
(roaches); norint juos sėk
mingai išnaikinti, reikia tik 
neprileisti tarakonų prie 
vandens...

Upė Nilas turi daugiau
siai visokių žuvų, negu bile 
kuri kita upė pasaulyje.

Pagal statistikos davinius 
dvynukai tankiausiai atsi
tinka Danijoj, o rečiausiai 
— Britų Columbijoj.

kė per keturias valandas 
pastimpa.
Muštardinė duja, kad ir su 

šiokiais bei tokiais pakeiti
mais, yra baisus karo pabū
klas. Viena dalelė šios dujos 
keturiuose milionuose dalių 
oro apsirgdina žmogų skau
džiu uždegimu akių vokų. O 
viena muštardinės dujos 
dalelė trijuose milionuose 
oro dalių taip nudegina o- 
dą, kad reikia trijų savai
čių iki trijų mėnesių laiko 
užsigydymui. Įsivaizduoki
te, kaip italų fašistai bude
liškai prikankino basus e- 
thiopus, daugmeniškai var
todami prieš juos šią dują.

FOSGENAS
Fosgeno duja yra tam ti

kras junginys anglies vien
deginio — angliškai, carbon 
monoxide, kurį išduoda au
tomobiliai ir anglim kūre
nami pečiai. Ši duja šaudo
ma sviedinais; ji greitai vei
kia ir neužilgo išgaruoja. 
Tai nuo fosgeno dujos pra
eitame kare nukentėjo 80 
procentų visų “gesuotų” 
kareivių — vieni liko sužei
sti, kiti mirė.

ČIAUDOMIEJI IR AŠA
RINTAI GESAI

Yra vadinamu čiaudomu- 
jų dujų (arba sternutato- 
rių), kurios tikrumoje yra 
nepaprastai smulkios dulke
lės; ir reikia labai labai tan
kių dujokaukių (maskų), 
kad tos dulkelės nepereitų. 
Jeigu bus tik viena dalele 
tokios čiaudomosios dujos 
dešimtyje milionų dalių oro, 
tai žmogus taip smarkiai ir 
nesulaikomai čiaudys, kad 
jis tuo tarpu bus niekam ne
tikęs ligonis. Bet ši duja nė
ra mirtina.

Pagaliau, yra vadinami 
ašarintai ir vemiamieji ge- 
sai. Jie taip pat nėra mirti
ni, bet apsirgdina kareivį ir 
padaro jį bejėgiu tūlam lai
kui.

Nuodingų dujų bombos 
mėtyti iš oro yra dirbamos 
įvairaus dydžio, nuo 15 iki 
550 svarų. Be to, yra orlai- 
viniai prietaisai švirkšt 
muštardinės dujas; ir vie
name bandyme orlaivis, 
skrisdamas po trejetą my
lių per minutę už 100 
iki 300 pėdų nuo že
mės, apšvirkštė kelių mylių 
plotą per keletą minučių. 
Apšvirkštimas buvo toks 
tankus, jog žmogaus pavi
dalui (“domei”) tame plote 
kliuvo apie 600,000 lašelių 
muštardinės dujos.

J. C. K.

Vaistas, sudarytas iš ly
gių dalių chemikalo kalijo 
(potassijo) ir fluorine, su
laiko dantų “kirmijimą” ir 
vadinamą ‘fapkasinį” ap
krečiamą burnos gedimą, 
nuo kurio labai nukentėda
vo kareiviai, turėjusieji il
giau būti apkasuose.

Apie tokią šio vaisto vei
kmę pranešė profesoriai 
Virgil D. Cheyne ir Theo
dore Rose bury, duodami sa
vo raportus suvažiavimui 
Amerikos Dentistų Sąjun
gos.

Tas sudėtinis chemikalas 
praskiedžiamas taip, kad 
vienai jo dalelei atsieina 
penki šimtai dalių vandens; 
ir gydomieji bandymai pa
rodė, jog užtenka vieno šau
kšto šio skiedinio vienam 
karui.

Dr. Cheyne sekamai iš
tyrė, kaip fuorino-kalijo 
vaistas veikia į gendančius 
vaikų dantis. Jis paėmė 46 
vaikus nuo ketverių iki še- 
šerių metų amžiaus. Visi 
šie vaikai turėjo gendančius 
dantis ir visi jų gedimai 
buvo tikrai išmieruoti ir su
skaityti. Tada vaikai buvo 
paskirstyti į dvi grupes. 27- 
niem vaikam vienoje grupė
je buvo dedama ant dantų 
tas chemikalas, o 16-kai 
vaikų kitoje grupėje nebuvo 
dedama jokio vaisto ant 
dantų; ir štai kas pasirodė 
po dvylikos mėnesių. Dan
tys vaikų, kuriem nebuvo 
dedama vaisto, dveja tiek 
labiau išgedo, negu dantys 
tų, kuriem ant dantų buvo 
lašinama šio vaisto.

Tuo tarpu nepastebėta, 
kad jis blogai atsilieptų 
sveikatai; taigi šis vaistas 
laikomas nekenksmingu kū
nui abelnai.

Kokiu būdu fluorine vai
stas apstabdo dantų gedi
mą? Manoma, kad jis sutu

ri burnoje veikimą tūlų 
bakterijų, gaminančių sa
votiškas rūkštis, gadinan
čias dantis.

Dantys gali “kirmyti,” 
bet kuriame žmogaus am
žiuje, tačiau jie labiausiai 
“kirmyja” kūdikystėje ir 
jaunystėje, laike lytinio 
brendimo. Tai jiems šis 
vaistas būtų itin naudin
giausias. J. C. K.

Kaip Apsaugot Tajerius
Nuo Pradūrimo

Dabartiniu laiku, kuomet 
guma (robas) pasidarė taip 
brangus dalykas automobi
listams, tai tenka prisimin
ti vienas prieš kelis metus 
Jeruzolimoj, Palestinoj, tu
ristų vartojamas būdas ap
saugojimui automobilio pa
dangų (tajerių).

Apsaugojimui savo pa
dangų nuo vinių ir stiklo 
šukių, išmėtytų ant kelių, 
Jeruzolimo automobilistai 
prisirišdavo dvi šluotas prie 
automobilio muštuvo (bum
per). Tos šluotos pririša
mos taip, kad šluodamos ke
lią priešakiniams ratams ap
valo jiems taką nuo visokių 
aštriu dalyku.

J. B-n.

KOKIA APŠVIETA DA
BAR YPAČ PAGEI- » 

DAUJAMA.

Jungtinių Valstijų karo 
ir laivyno departmental pa
geidauja, kad kolegijų stu
dentai ypač mokintųsi isto
rijos, anglų kalbos ir sveti
mų kalbų, taipgi matemati
kos (skaičiuotės mokslo), ir 
fizikos ir gerai makštintųsi 
kūniškai.
Visą susipratusių Darbininkų 

pareiga skaityti “Laisvę”

Dariaus ir Girėno Pagarbai

Rengia Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Komisija

Šeštadienį, Gegužes-May 30
Tai bus kapinių dekoravimo dienos šventėje.

KLASHUS CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Avenues Maspeth, N. Y.

Bus įspūdinga kalbų ir muzikos programa.
Taipgi bus žaislų lenktynės

JOE THOMAS — TAMOŠAUSKO ORKESTRĄ
Gros įvairius kavalkus šokiams

Piknikas prasidės 2 vai. po pietų Įminga 40c su taksais.

Gilioje senovėje, kuomet 
mergina norėdavo susituok
ti, tai kad apsigynus nuo 
“velnių” ’ir visokių “piktųjų 
dvasių”, dėvėdavo velioną 
(veil). Dabartinių nuotakų 
velionai yra liekana to prie
taringo senovės laikų pa
pročio.

Taip kai kurių amerikie
čių mėgiamas valgis Tapio
ca yra gaunamas iš nuodin
gų “manihot” augalų šak
nų.

Lukštvarlė (snail) keliau
ja tokiu greičiu, kaip vieną 
mylią per mėnesį.

J. B-n.

Vežto Stabdytojai
Keli gydytojai Vėžio Ligų 

Ligoninėje Londone atrado, 
jos sudėtinis chemikalas azo 
sulaiko augimą vėžio skau
dulių. Jis turi giminystės su 
tūlais dirbtiniais dažais.

Be to, šie gydytojai sura
do, jog tūlos sudėtinės me
džiagos, panašios į lytinių 
moteries liaukų syvus, taip 
pat stabdo vėžinių skaudu
lių plėtojimąsi.

Dramblio (sloniaus) pul
sas esti greitesnis, kuomet 
jis stovi, o ne kuomet guli.

Paprastas žmogaus plau
ko “amžiaus ilgumas” yra 
apie porą metų.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
t

Progresyvių Lietuvių Tarybos
Amberland Radio Programas

Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs. 
gj__—---------------------- —-----—---------—--------- 7-- □

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

syvių lietuvių veikimą.i--------------- ——;-- s
Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti. 

Visais Reikalais Kreipkitės:

59 Dyer Street Montello, Mass,
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.
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Be a regular on the home front! 
Make regular pay-roll purchases of 
U. S. Defense Savings Bonds and 
Stamps. YOUNG LITHUANIANS FILL NAZI CONCENTRATION CAMPS
RESCUED THE COLONEL’S DAUGHTER SUMMER

HERE
by Dr. J. J. Kashkovich

Decorating Sergt. Dean Bredencamp (left) and Pvt. John Bilinski 
for bravery in the Panama Canal Zone is Maj. Gen. Davenport 
Johnson. Recently the two men swam for more than thirty mi
nutes in the shark-infested waters off Panama to rescue Kathe
rine Gaines, 11, daughter of Lt. Col. E. I’. Gaines. The child was 
being swept to sea in a flimsy kayak.

HERE AND THERE
The 140th week of the war saw 

the spotlight shift from the Pacific 
to the Russian Front. Newspapers 
and radio arc now giving top hilling 
to the action in Europe and all eyes 
are focused in that direction. These 
channels of information are doing a 
very competent job and it is no in
tention of ours to attempt to im
prove on it.

However, we do think that they 
have not taken proper notice of an 
important factor which has con
tributed no little to the Russians’ I

DONATE BLOOD F) 
THE RED CROSS
Lithuanian youth in choruses, 

LDS branches and sports organiza
tions are signing up for blood-dona- 
tions in order to do their share for 
those who are fighting and dying in 
the war against the Axis.

Any healthy man or woman bet
ween the ages of 21 and 60 can be 
a voluntary blood donor. Young 
people between the ages of 18 and 
21 can be donors if they have the 
written permission of parent or 
guardian. The Army and Navy are 
asking for thousands of units of hu
man blood a month for plasma to 
save the lives of soldiers, sailors, 
and civilian suffering from shock 
following injuries, hemorrhage, or 
burns. It is simple and easy to give 
a pint of blood. If you can’t fight, 
you can help save the lives of those 
who are fighting to preserve our 
way of life:

•
Q. How is the blood obtained?

A. The donor lies down on a cot, 
the arm at the elbow is cleansed 
with iodine and alcohol and a drop 
of novacaine is injected to prevent 
any pain. The doctor introduces a 
hollow needle in to the vein and 
through the small tube attached the 
blood flows into a bottle. At the 
end of the donation, a sterile dres
sing is applied and the donor rests 
for ten minutes.

•
Q. How long does it take?

A. About forty-five minutes.
•

Q. How much blood is taken?
A. One pint.

Q. How do I prepare for it ?
A. Live as usual but do not eat 

fatty food, such as cream, milk, 
butter, or other fats for 4 hours 
previously.

•
Q. Is this safe?

A. Yes. The donor is safeguarded. 
The blood is drawn under the di
rection of competent physicians. 
Thousands of donors have given 
blood without harm.

©
Qz What happens after the blood is 

drawn ?
A. The donor is given nourish

ment by the Red Cross Canteen 
Service, rests for a few minutes, 
and can then resume his usual act
ivities.

•
Q. What is done with the blood ?

A. It is sent to a laboratory 
where it is processed into dried pla
sma, made ready for use as a trans
fusion and delivered to the Army 
and Navy.

•
Q. Is this method new?

A. Yes. It is a great medical ad
vance and has never been used any
where before on so large a scale.

•
Q. Is it as good as usual blood 

transfusion?
A. Yes. It is better in many cases. 

No blood-typing is necessary; the 

remarkable showing.
Namely, the women. And when 

we refer to the women of Russia 
we don’t have to discuss their work 
in some non-combatant branch of 
fluty. For these females have gone 
into battle shoulder to shoulder with 
their men.

We have chosen the exploits of a 
few such “she-fighters” to give you 
an idea of how potent a force they 
are. Take the case of Valentina Gri- 
nodubova, 31 year old mother who 
is famous throughout the Soviet as 
a bomber pilot. She has a son of 5, 
holds the rank of major and is a 
squadron leader. She has bombed 
Nazi communications and has been 
attacked in daylight by Nazi fight
ers.

Prokhorova, a guerrilla wearing 
the decoration of the Red Banner 
says, “I am a simple Russian pea
sant. I have seen with my own eyes 
how the Germans killed my 16 year 
old girl friend. I joined the guer
rillas because I feel that I would 
not be a Soviet woman if 1 did not 
help the Red Army.”

Blagoveschina, an elderly Sevas
topol school teacher is the leader of 
a group ow women who are sharing 
in the defense of that city. Already 
they have killed 500 of the enemy 
with Nina Onilova at the machine 
gun.

Another woman and a friend were 
decorated for driving an armored 
train. They destroyed fascists, were 
shelled and hit. They told of how 
their train was the first to reach 
one liberated village and how the 
people wept with joy when they 
stormed in.

Soviet women are playing an in
creasing part in the air war. Scores 
of them are engaged in bomber 
operations — one of 45 is a navi
gator — and many more are fighter 
pilots. Some have even been train
ed to fly Hurricanes. Girl parachu
tists arc also killing Germans be
hind the lines.

Such is the spirit of the Russian 
women.

Too bad, Adolph, that nobody 
even told them they were supposed 
to be the weaker sex and that the 
woman’s place is in the home.

—Max Weintraub.

Buy Defense Bonds or stamps to
day. Buy them every day if you 
can. But buy them on a regular 
basis.

—ON PAY DAY, BUY BONDS—

plasma keeps for years and can be 
administered almost immediately.

Q. How often can blood donations 
be made?

A. Every eight weeks. The blood 
is fully replaced in less time, and 
6, 8, 10 donations have been given 
without harm by numerous people.

Q. Are there any personal benefits?
A. Yes. As a service to the donor, 

the blood is “typed” and the donor 
informed of his or her blood group. 
This information may be of great 
value to the donor in some future 
emergency involving his own or a 
friend’s life.

•
Well, there it is! Alt the infor

mation you need in a nutshell. The 
rest is up to you and your organi
zations. Go out and get blood do
nors!..........

•
Remember — It Doesn’t hurt — 

it’s safe!!!!!

NOW
Appoint a blood donors chairman 

immediately. Then have the chair
man contact your local Red Cross.

Y. A. C.

The nicest of all seasons is near! 
Springtime is well on its way and 
with the passing of cold winter it 
seems the summer is bursting into 
full bloom and splendor.

The days are so bright, clear, 
warm, sunny! And that eternal mar
velous nature is just luring you 
away! To fields, to forests, moun
tains, to the rippling shore.

And so, go back to nature. Got 
a fresh supply of health from its 
bountiful sources. But here too — 
carefully, moderately, so as not to 
cause some harm to yourselves.

First of all the sun. Hot, powerful 
sun. Everybody wishes to get a sun
tan in the quickest way. Not so 
much for the sake of beauty as for 
good health.

Sunshine has rays of several 
kinds. The most useful and the most 
powerful are the ultra-violet rays. 
These rays pass through the bare 
white skin and in its fatty matter! 
elaborate the sunshine vitamin, Vi-j 
tamin D. Afterwards this vitamin 
is absorbed into the blood and car
ried all through the body. It vital
izes the whole body, all of the or
gans and tissues, especially the 
bones, teeth and the joints. Vitamin 
D fastens the lime salts in the tis
sues, and thereby the tissues become į 
firmer and more rcsistent, not only 
the bones or cartilages, but also the 
nerves, muscles, membranes and1 
skin.

Which LDS Youth Branch Will Bring Home
This Huge Membership Drive Trophy?

The huge trophy prize now 
at stake in the membership 
drive of the LDS which is en
tering in its final month. The 
trophy is to go to that LDS 
youth branch which has enrol
led the most new members. As 
this is being written three 
branches, the Cleveland Lead
ers, the Chicago Sparks and 
the Maspeth Cavalcades are

Many skin diseases vanish away 
from the sunshine, from the ultra 
violet rays.

And so use these ultra-violet rays 
and that Vitamin D., pump it up 
from the sunshine whenever you get 
a chance. But carefully, gradually. 
Get the sun tan, but don’t get the 
sunburn. Sunburn is just as dange
rous as a burn from a flame or hot 
water.

Get used to the sunshine gradual
ly. Stay a while in the sunlight at 
any time. While at work during a 
lunch period, at home under an 
open window or in the yard in a 
sheltered spot unbutton your 
shirts, roll up the sleeves, expose 
your feet.

Some few such exposures and the 
skin will become darker, more re
sistent, and then it will be much 
easier at the seashore or lakeside, 
as you put on your bathing suit and 
expose your almost bare body right 
in the face of the sun. You wouldn’t 
get burned so Severely on that first 
day. Sunburn produces not a plus, 
but -a long minus to your health.

(to be continued)

Bonds cost as little as $18.75. 
Stamps come as low as 10 cents. 
Defense Bonds and stamps can bo 
bought at all banks and post offices 
and stamps can also be purchased 
at retail stores.

running almost neck to neck 
for the winning of the drive. 
It is expected that some of 
these branches may upset pre
dictions by coming in with new 
members at the last minute. 
This has been one of the clo
sest membership races in the 
LDS history with no one 
branch having undisputed lead 
as yet.

Partisan W ar Conducted by 
Lithuanian Youth Strikes

Blows Against Nazi Terror
----------------------s _______________

Builders Elect 
Delegates to LDS 
Youth Conference

BROOKLYN, N. Y. — As part of 
their activity the Brooklyn Builders 
are holding a hike into the wild
erness of Jamaica this Sunday, May 
24th. All hikers will meet at 10 in 
the morning Sunday at the foot of 
the 168th St. BMT Jamaica El Sta
tion. From there they will walk to 
the destination.

Delegates to the LDS Convention 
were elected at the last meeting of 
the branch. Alda Orman and Emi
ly Klimas wore elected to represent 
the youth branch at the General 
Sessions. Six delegates were elected 
to the Youth Conference: Aldana 
Barnot, Ann Wagnis, Walter Kubi
lius, Helen Zablackas, Lea Kairys 
and Ann Gustaitis.

Twenty dollars in gifts is being 
spent for Al Dobinis and Adam Stu
por, two of the branch’s members 
who recently joined the forces. The 
name of a third member, John Si- 
monavičius was also added to the 
list of LDS members whose names 
will go on the Honor Roll at the 
Youth Conference in Chicago.

Music Notes
by Marion Grozan

SOMETHING new has been ad
ded (with due apologies to Old 
Golds)! It is a strange and rare in

strument called the Theramin. I at
tended a recital performed on this 
instrument recently where it was 
stated that only four of those con
traptions arc now in existence. Per
haps it’s just as well.

It is strange in the sense that 
music is produced without actually 
touching the instrument, but only 
by very graceful, hypnotic like gest
ures of the hands in front of a 
small box-on-legs affair. It has a 
metal loop on one side and a 
straight rod on top of the box.

It is bard to liken the Theramin 
to any musical instrument now in 
use. To me it was a great deal like 
the yowl of tom-cats on a fence at 
night or a howling dog in the light 
of the full moon. Sometimes it was 
even like a saw when it strikes a 
hidden nail in the wood. It whines 
and wangs its way to your car 
drums, clear through to the very 
marrow of your bones where it 
quivers and reverbrates till the jit
terbug has nothing on you.

Some few hardy pioneers sat sto
ically through the whole recital, 
perhaps in respect for the Thera- 
minist who seemed genuinely at
tached to the instrument. She per
formed enthusiastically and with 
fine control of tone, even in face of 
the fact that she was working on 
the very latest and improved model 
which responded more quickly to 
her manipulating than the preced
ing models she had used and be
come accustomed to.

The latter part of the program 
was heard from the nether regions 
of the lobby, with the piercing vi
brations muffled to a certain extent 
so that one of the concluding num
bers was rather acceptable.

In a short talk at intermission, 
the artist admitted that to some 
folks this beloved instrument of 
hers was thoroughly hateful, while 
others are fascinated by it. I am 
sorry to be in the first category 
but my honest conception of an ex
cellent torture chamber would be 
a Theramin Quartet wanging away 
in the corner.

Art Goes on During 
War Against Axis 
MOSCOW.—By a decision of the 

Committee on Arts, Latvian-Estho- 
nian art ensembles are to be orga
nized under the Council of Peoples 
Commissars of the USSR. They will 
include drama, opera and ballet en
sembles, symphony orchestras, folk 
song and dance ensembles and jazz
bands. The Esthonian ensembles 
with 200 artists will perform chiefly 
in Yaroslavl, Latvian — in Ivanova. 
The Esthonian Drama Ensemble 
headed by Ants Lauter, prominent 
theatrical director, is preparing a 
presentation of the “Werewolf” by 
the Esthonian classical playwright 
Kitsbcrg and “Mstislav Brave” by
I. Prut. Latvian and Esthonian art
ists are now performing for Red 
Army units.

Virtue Usclf often offends when 
coupled with bad manners.—Mid
dleton.

“Buy U. S. Defense Bonds and 
Stamps, the I. O. U. of the Red,
White, and Blue!

Hitler’s Savage Murders and Atrocities Fail to Crush the 
Lithuanian Love of Country and Decency; Throughout 

Occupied Lithuania Young People Look Forward 
to the Day of Liberation When the Red 

Army Will Crush the Nazis
7?r F. BELIAVSKAS

Speech, delivered at the Lithuanian Conference held in Moscow 
by the Secretary of the Central Committee of the 

Young Communist League of Lithuania.
(By wireless to Inter. Continent News)

\70UTHS AND GIRLS of towns and villages of Lithuania, 
High School and College students, young men and women 

partisans I
Ten months ago there was spring in our native Lithuania 

just as today. We cherished beautiful dreams as we looked for
ward into the future.

Nineteen year old Vladas Neiferavičius, a worker at the Me- 
tallas Factory in Kaunas, attained mastership just then. There 
were thousands of such youth.®----------------------------------------
Powerful tractors driven by se
venteen year old peasant girls 
drew plough cutting furrows in 
Lithuanian earth, loosening it, 
becoming a rich harvest.

Last year at this time Elea- 
nora Macite, a worker of the 
Knitgoods factory graduated glider 
courses and was prepared for gra
duation school.

And what a bright future opened 
before Sigmas Lukasevičius son of 
a poor peasant who owned ■ six hec
tares of land! His schooling had 
amounted to only four grades of 
elementary school. The Soviet Law 
give him the oportunity to attend 
preparatory courses in the univer
sity. In a few more years he would 
have passed them and become a 
good engineer, physiciaru or teacher.

Ten months ago thousands of 
Lithuanian youths had all roads open 
before them to a varied and joyful 
life, to the realization of all their 
dreams. Lithuanian youths were 
free in a free youth family of 
peoples of the Soviet Union. They 
were independent among sixteen in
dependent Soviet Republics.

Lithuania’s national culture was 
in exuberant growth. Our people 
were marching with radip strides 
toWards a new life. But all this was 
interrupted.

Youth Are the First to Suffer 
Under Hitler

Hitler’s hordes treacherously at
tacked our country.

Striving to destroy the Lith
uanian nation Hitler dealt his 
first blow at its future youth. 
Contemplate the overcrowded pri
sons and concentration camps in 
occupied Lithuania. Behold the 
graves of those who perished at 
the hands of the fascist butchers. 
Think of all the young people 
who are languishing in nazi dun
geons. Think of all the young

• lives snuffed out by the Hitlerite 
cannibals. Regard the tens of 
thousands of Lithuanian youths 
and girls whom the invaders de
ported, sending them to certain 
doom.
Not skilled workers like Neifera

vičius will become our youths in a 
foreign land. They won’t attend pre
paratory courses in a university. 
Our girls won’t steer tractor wheels 
there. Hitler has condemned our 
youth to slavery and death. “To 
sweep streets and dig potatoes no 
knowledge is needed,” he declared, 
referring to the fate of a young 
generation of East European 
people —■ Lithuanians, Poles, Rus
sians.

Dig trenches. Become slaves of 
Prussian landlords. Die of spotted 
typhus and exhausting toil. Lead a 
miserable existence in soldier bro
thels — It is for that that the 
Hitlerite invaders deport Lithuanian 
youth.

But this must not and should not 
be.

Only one path is now open to 
Lithuanian youth. That is the path 
take by our young fearless parti
sans — everywhere, at every op
portunity destroy the German in
vaders and their flunkeys and trai
tors to their people.

That’s the path taken by our 
youths who joined the ranks of the 
Red Army. It’s the path of struggle 
and merciless vengeance against a 
ruthless enemy.

Call for Holy Partisan War 
Against Nazis.

We call upon workingclass youth 
to rise to struggle against the 
Hitlerite invaders, to struggle for 
liberty and the future. Every
where render partisans every pos
sible help. Replenish their ranks. 
Fan the flames of holy partisan 
war. Sabotage. Produce defective 
goods. Damage machines. Let not 
a single article be made by Lith
uanian hands for the German in
vaders !

Don’t let yourselves be deported

to Germany. If you arc forcibly ta
ken there, serve your country in a 
foreign land with every possible 
damage to the fascists.

Sabotage Hitlerism!

Peasant youth, rise to struggle 
for the land of your fathers which 
the Prussian landlords want to 
take away from you! Conceal food
stuffs. Don’t carry out Hitler’s or
ders. Implaęably destroy the Ger
man colonists. Let every bush, eve
ry dell in your field become a 
front* of partisan struggle!

High school and college students 
rise to sacred struggle for Lith
uanian culture, for our native lan
guage, for the freedom and inde
pendence of the Lithuanian people!

Organize and spread partisan war 
of liberation throughout Lithuania. 
We call upon the entire youth of 
Lithuania, irrespective of nationali
ty, sex, creed and social status, to 
unite and intensify the struggle 
against the invaders. Unity is 
strength. -We call for unity of all 
true Lithuanian patriots.

Ten months of fascist rule have 
clearly shown the German invaders 
are striving to annihilate not any 
one class, not any one political 
group, but our entire people. They 
want to Germanize our people in 
order to more easily destroy it.

Young Lithuanian patriots to 
arms! Bo avengers of the Lith
uanian people for stubborn 
struggle brings closer the hour of 
retribution. Always remember our 
ancestor Margis who preferred 
death in flames in his own castle 
to enslavement by the German 
crusader knights. Our hour, our 
victory is drawing nigh.
Boldly and mercilessly to the 

struggle, young friends! To struggle 
for your country, your people, your 
future and happiness! Hail the 
struggle of Lithuanian youth against 
the German invaders! Long live 
Stalin, great friend of Lithuanian 
youth!

RULES OF THE LDS
DRAMA TOURNEY

CHICAGO, Ill. — The Drama 
Tourney /of the LDS will be held 
in this city July 21, 1942. All dra
ma directors of LDS branches are
urged tn send in their scripts for 
technical approval to the Nat’l
Youth Comm, in B’klyn (419 Lori
mer St.) in order to be eligible for
the prizes which will be awarded- 
at this Tourney. Rules are as fol
lows:

1. Play should be presented to 
National Youth Committee by 
branches for technical approval pre
vious to the Festival,

2. Entry fee is $2.50 per play.
3. Only one-act, non-musical plays 

will lx? accepted.
4. Time limit of play is from 30 

to 40 minutes.
5. Performers must be LDS mem

bers. Insurance or associate mem
bers admitted.

6. If a professional actor is found 
among competitors, the branch will 
automatically be disqualified.

7. Director may be professional.
8. Two settings only will be used 

—one indoor scene, and one outdoor 
scene. Therefore, all plays present
ed will be limited to settings used. 
Branches will not bb permitted to 
use their own settings.

9. Branches may use their own 
miscellaneous properties and cost-
umes.

10. Plays may be presented either
in English or Lithuanian, as branch 
sees fit. e

11. Number of characters will not
be limited. Branches may use as 
many or as few characters as they 
wish. (Monologues will not be con
sidered one-act plays.) a

12. Adult branches will be allowed J 
to compete with no restriction that
only youth participate.
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SOVIETAI IŠKRIKDE NACIŲ 
OFENSYV^ IR VIS LAIMI 

TIES CHARKOVU

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 20 — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė šitokį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė naktį gegužės 19 į 20 d. vis 

vedė užpuolamuosius mūšius linkui Charkovo.
Atkaklūs mūšiai tęsėsi Kerčo miesto srityje, Kerčo 

pusiausalyje.
Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Sovietai nuskandino Barents Jūroje priešų laivą, 

gabenusį karius ir pabūklus.
Charkovo fronto sektoriuose mūsų kariuomene už

mušė 1,650 vokiečių kareivių ir, oficierių ir sunaikino 
27 jų tankus, amunicijos sandelį ir gazolino sandelį.

Trys vokiečių orlaiviai buvo numušti žemyn šautuvų 
ugnim.

Tose Charkovo fronto dalyse Sovietai, be kitko, pa
grobė nuo vokiečių šiuos karo pabūklus: 37 kanuoles, 
57 apkasų bombardavimo patrankas, 19 kulkasvaidžių, 
340 šautuvų, 10,000 kanuolinių šovinių, 40,000 kulkų, 
tris bevielinio telegrafo stotis ir kiekį kitų karinių 
reikmenų; taipgi paėmė nelaisvėn tam tikrą skaičių 
priešų.

Kalinino fronte dalinys sovietinių raitelių, veikda
mas vokiečių užnugarėje, atvadavo kelias apgyventas 
vietas. Tie raiteliai sunaikino 700 vokiečių ir 27 kulka- 
svaidžius ir amunicijos sandėlį; taip pat paėmė kiekį 
priešų į nelaisvę.

Vienoje dalyje vakarinio fronto Sovietų artilerija 
sunaikino tris priešų kanuolių baterijas, dvi apkasinių 
patrankų baterijas ir išvaikė apie batalioną vokiečių 
pėstininkų.

Maskva, geg. 21. — Sovietų Žinių Biuro ankstyvas 
pranešimas šiandien sakė:

Charkovo linkmėje geg. 20 d. sovietinė kariuomenė 
vedė ofensyvos mūšius ir, atremdama vokiečių tankų 
atakas, vis žygiavo pirmyn. Mūsų kariai atmušė ke
lias vokiečių fašistų atakas, darytas linkui Barvenko- 
vos.

Geg. 19 d. sovietinės jėgos sunaikino 27 vokiečių or
laivius, o savo prarado 12 orlaivių.

Kerčo pusiausalyje buvo tęsiami mūšiai rytinėje da
lyje to pusiausalio.

Barents Jūroje (šiaurėje) vienas Sovietų laivas nu
skandino tris priešų transporto laivus 26,000 tonų įtal
pos.

Garsūs ir Keisti 
Medžiai

Jungtinėse Valstijose yra 
apie 100 medžių, pavadintų 
Jurgio Washingtono vardu. 
Vienas jų yra “Washingto
no Klevas” prie senato rū
mo sostinėje Washingtone.

Palmer miestelyje, Mass., 
stovi “Didysis Klevas,” po 
kuriuo Washington kalbėjo 
į savo pulkus 1775 m. liepos 
mėn. Kitas Washingtono 
medis auga Valley Forge, 
istorinėje mūšio su anglais 
vietoje.

Įvairiose šalies dalyse y- 
ra “Lincolno Medžių,” “Ge
nerolo Granto,” “Theodo- 
ro Roosevelto” medžių ir 
kt.

Philadelphijos Kensington 
dalyje yra “Penn’o Sutarties 
Klevas.” Jis pažymi vietą, 
kur William Penn, Pennsyl- 
vanijos “tėvas,” padarė gar
sią sutartį su indi jonais 
1682 metais.

Audringi vėjai 1856 m. 
nulaužė “Čarterio Ąžuolą” 
Hartforde, Conn. Kolonijos 
patriotai buvo paslėpę jos 
čarterį po tuo ąžuolu, kada 
gubenatorius Andros 1687 
m. reikalavo, kad čarteris 
būtų jam atiduotas. Iš to 
medžio padaryta kėdė da
bar stovi Conn, valst. se
nato rūme.

Toulume apskrityje, Cali-

ALEXANDER’S 
Castile Olive Oil 

SHAMPOO 
Padarytas iš tikro Castile muilo 
U.S.P. Išplauna pleiskanas ir vi

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING

TONIC
Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos 

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo j visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

DETROITO ŽINIOS
Detroito Kalendorius

Gegužės 24 d., 10 vai. ryte, 
Detroito Lietuvių Vyrų Kliubo 
susirinkimas įvyks savo name, 
4014 W. Vcrnor H’wy.

Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes yra daug reikalų aptar
ti.

Gegužės 29 d., Draugijų 
Svetainės atstovų susirinkimas 
įvyks 7:30 vai. vakaro, 4097 
Porter St.

Visi dalyvaukite.
Alvinas.

Apie LLD 52 Kp. Susirinkimą
Gegužės 17 d. įvyko LLD 

52 kp. susirinkimas. Geras 
skaičius nariu dalyvavo ir la
bai rimtai visus reikalus svars
tė. Liko nutarta keletas gorų

fornijoj, yra rašytojo “Mark 
Twain Ąžuolas”; Oaklande, 
Calif., pašytojo “Jack Lon
don” medis, pasodintas jo 
garbei.

Washingtone, D. C., yra 
šeši ąžuolai vardais Ameri
kos rašytojų: R. W. Emer- 
sono, H. D. Thoreau, Walto 
Whitmano ir kt.

ir reikalingų dalykų, kurie 
verta pažymėti.

Kaip yra žinoma, mums bu
vo skaudus dalykas, kada Earl 
Browderis liko už menkos ver
tės dalykus apkaltintas ir sė
dėjo arti 14 mėnesių kalėjime. 
Dabar jis paliuosuotas. Todėl 
kuopos nariai susirinkime nu
tarė siųsti džiaugsmingą pa
sveikinimo laiška E. Browde- 
riui. Taipgi nusiųsti padėkos 
laišką mūsų šalies prezidentui 
Rooseveltui už paliuosavimą 
E. Browderio.

Buvo išduotas platus rapor
tas Detroito Sąryšio delegatų. 
Iš raporto pasirodė, kad sąry
šio delegatai mažai atvyksta į 
susirinkimus, ir kad spaudos 
pikniko darbas dar silpnai 
veikiamas. Todėl kuopa nuta
rė paraginti sąryšio valdybą, 
kad ji šauktų visų organizaci
jų valdybas ir sąryšio delega
tus ir subendrintų visas orga
nizacijų jėgas dėl spaudos 
pikniko, kuris įvyks liepos 19 
dieną?

Mūsų kuopos sekr. J. šir- 
vinskas energingai ir nuošir
džiai darbuojasi platinime 
spaudos pikniko tikietų. ši

kuopa yra jau gerai pasidar
bavusi tikietų platinime. Jei
gu dar kurie galite prisidėti 
tikietų platinime, tuoj aus 
kreipkitės pas drg. J. širvins- 
ką, 4207 Toledo Avė.

52 kuopa išrinko šešis de
legatus į LLD 10 Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks gegu
žės 30 d., Saginaw, Mich. To
dėl, draugai detroitiečiai, ku
rie važiuosite į Saginaw tą 
dieną, malonėkite man praneš
ti — gal galėsite nuvežti po
rą delegatų su apmokėjimu? 
Kai kurie draugai buvo pasi

žadėję nuvežti į Saginaw mū
sų delegatus, bet dabar tūli 
jų dirbs penktadienio vakare 
iki ryto, todėl' be poilsio nega
lės važiuoti.

Būtų labai gerai, kad kas 
pagelbėtų mums.

Kadangi jau pusmetis bai
gia prabėgti, tai 52 kp. nariai 
stengkitės užsimokėti savo 
metines duokles.

šį susirinkimą gavome vieną 
naują narį. Labai gerai, kad 
draugai stengiasi gaut naujų 
narių.

a M. Alvinienė.

I Mrs. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir prilaiko akinius

Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa
komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- 
figuruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia.

394 BROADWAY 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Prancūzai Sprogdino 2 
Nacių Įstaigas

Vichy, Francija. — Pran
cūzai išsprogdino bombas 
dviejose nacių įstaigose Pa
ryžiuje.

Vienas 17-kos metų jau-

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. piknikas įvyks sek

madienį, geg. 24 d. Olympia Parke. 
Bus skanių valgių ir įvairių gėri
mų. Gros gera orkestrą šokiams. 
Kviečiame visus mūsų rėmėjus daly
vauti gražiame Olympia Parke, pa- 
sisvečiuosim, pasikalbėsim mūsų lai
ku bėgančiais įvykiais. — Rengėjai.

(119-121)
4____________________

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungai Gefbėti ruošia

ma dainų ir šokių festivalas. Sekma
dienį, geg. 24 d., 8 v. v. Krueger’s 
Svetainėje, 25 Belmont Ave. Įžanga 
28c, įskaitant taksus. Programą pil
dys Sietyno, Rusų, Žydų ir Ukrainų 
chorai. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Int. Musical & 
Cultural Orgs. (119-121)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia pirmą pikniką, sekmadie
nį, geg. 24 d. Pradžia 10 vai. ryto. 
Mačiutos Darže, prie Green Rd. 
Kviečiame visus dalyvauti. Dainuos 
Moterų Choras. Bus namie gamintų 
valgių ir gėrimų įvalias. Gera Or
kestrą šokiams. — Kom. (119-121)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. specialis susirin 

kimas įvyks reikale ateinančio “Lai
svės” pikniko, kuris bus 4 d. liepos, 
Mavnarde. Visi nariai dalyvaukime. 
Turėsime daug dalykų apkalbėti, 
kad piknikas būtų pasekmingas. — 
JaskeviČius, Sekr. (119-121)

nuolis pavojingai pašovė vo
kiečių karininką Paryžiuje 
ir pabėgo.

Už šiuos ir kitus veiks
mus prieš nacius karinė hit
lerininkų vyriausybė sušau
dė dar 8 francūzus įkaitus, 
paimtus iš koncentracijos 
stovyklų.

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.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandui
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENK ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

LINDEN, N. J.
Teatras ir Balius. Bendrai ruošia 

visos Lindeno Lietuvių Organizacijos 
naudai Raudonajam Kryžiui, šešta
dienį, geg. 23 d., 7:30 v. v., Linden 
Hall, 1601 S. .Wood Ave. Tikictas 
45c. Šokiams bus gera muzika. 
Kviečiame visus dalyvauti, užtikri
name, kad linksmai praleisite laiką.
— Kom. (119-12D

WORCESTER, MASS.
Sovietų Sąjungai Gelbėti Komite

to susirinkimas įvyks geg. 22 d., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Visi drau
gai dalyvaukite, nes bus sutvarkyta 
atsibuvusios vakarienės (kovo 22 d.) 
atskaita. Taipgi nepamirškite atsi
nešti minėtos vakarienės tikielus.— 
F. J. Repšys, Pirm. (119-120) . j

ROBERT LIPTON
701 GRAND ST., 
žiulerial yra gražiausios ir

i F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
x 84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

E

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

c

% \i

BROOKLYN, N.
ilgiausia atmintinos dovanos

Koplyčias suteikiam nemoka
mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prieteliai 1 Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 
money-orderius išrašykite 
iždininkės vardu, ar ko
miteto vardu, bet nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Pasiųskite sekamu antra
šu: 46 Ton Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN 
Telephone: EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išinieruos jūsų namus ir įdės tinkamų “burner” 
arba visą, garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.
•

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

Telefonas EVergreen 7-1661

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius; «
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininke,

L. Kavaliauskaitė.
B ---- --------- ------B

■k LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhelngold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių 
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-
CHARLES J. ROMAN

(RAMANAUSKAS)

grupių ir 
Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau
rikoniškais. 
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. GLenmoro 5-6191

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus- Patarnavimas
306 Union Avenue

Tarp Tųn Eyck ir Maujor Sts. 
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

4* 4- 4-
Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit sutelksime 
modernišką patarnavimą. 
Patogiai ir gražiai mo
derniškai įruošta mūsų 
šermenine. Mūsų patar
navimu ir kainomis bū

site patenkinti.
4* 4* 4*

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



Muskrat

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

Senus Kailinius Pertaisom 
Sulyg Vėliausių Madų
Už ŽEMAS KAINAS

Už pirmą šimtą 2%, už seka
mą tik po 1%

Pasidėkite savo kailinius arba 
drabužinius paltus į 

mūsų storadžių.
Padėti pas mus kailiniai yra 

apdrausti nuo ugnies, pavogi-
Sllver Fox mo ar by kokio pagadinimo.

šeštas Puslapis
Penktad,, Gegužes 22, 1942

NpuYorko^zž^/aZinloi
ŽMOGŽUDYSTĖJE ĮKAITINTŲJŲ TEIS-1 Kas Tie “Dim Oat” ir “Black Out”?

ME DAUG ALPIMO IR AŠARŲ
Antra savaitė besitęsiančia- 

me modeliuotojos Madeline 
Webb, jos meilužio vagišiaus 
Eli Shonbrun ir John D. Cul
len teisme 
ir dramos, 
kaltinimai, 
parodymai 
sius, bent
arčiau elektros kėdės.

būna daug ašarų 
kada prokuroro į- 
taipgi liudininkų 

veda kaltinamuo- 
kai kuriuos iš iu,

prokuratūros daktaras Lich
tenstein pareiškė, kad tai ne 
širdies ataka, kaip Shonbrun 
ii* jo gynėjas aiškino. Tačiau 
menama, kad jis galėjęs ištik- 
ro apalpti nuo nemigos ir su
sirūpinimo dėl grasinančios 
mirties elektros kėdėj. Dėl jo 
alpimų teismo eiga buvo du
syk pertraukta.

Shonbrun ir jo Madeline kol 
kas dar būna meilužiais. Ka
da jis apalpo, jinai pribėgus 
jį glostinėjo, ramino.

Sulyg militariškų valdžios 
įstaigų patvarkymo, pereitą 
pirmadienį pirmu kartu prak
tikuota viso miesto dalinas pri- 
temdymas, taipgi vadinamas 
“dimout.” Jis paskelbta visam 
karo laikui. Tai reiškia, kad 
žmonės turi sužinoti apie jį ir 
pildyti.

Gal tūli žmonės nežinojo, o 
kiti gal nesuprato to patvar
kymo, kadangi daugelyje vie
tų to pritemdymo nesimatė,'' o 
kitur šviesas visai užsigesino 
ir laukdami, bet nesulaukda
mi švilpikų pasiliko tamsoj 
visam vakarui.

KAS TAS “DIM OUT”?
“Dim out” reiškia pridengi

mą langų, ar stiklinių durų 
taip, kad šviesa nespinduliuo
tų, nesklistų lauk. Tokiam pri
laikymui šviesos nuo išlaukio 
užtenka paprastų, langams už
dangų (shades). Į taip pri
dengtus langus iš tolo žiūrint 
matosi, kad ten yra langai ir 
kambariai apšviesti, bet iš tų 
langų šviesos nespinduliuoja 
lauk, nenušviečia visos apylin
kės.

Stogų langai ar 
mos lempos turi iš 
ti aklai uždengtos, 
nemuštų į viršų.

lauke esa- 
viršaus bū- 
kad šviesa

darbininkė 
kambariu

pastatytas

Iki šiol duotuose liūdymuo- 
se parodyta, kad jie buvo ma
tyti viešbutyje, kur buvo ras
ta nužudyta Mrs. Reich, tur
tinga pabėgėlė iš Lenkijos. 
Taipgi buvo parodyta du kak
laraiščiai, kurie buvo vartoti 
prie nužudymo. Iš tų vienas 
priklausęs Madeline Webb. 
Apie jų gyvenimą ir kai ku
riuos veiksnius viešbutyje liu
dijo ten dirbanti 
Betty O’Sulliavan, 
valytoja.

Trečiadienį buvo
prieš Shonbrun liudyti jo pa
ties dėdė, motinos brolis Mur
ray Hirschl, patsai įkaitintas 
ryšiuose su ta grupe, bet duo
tas atskirą teismą. Jo liūdy- 
mai visus tris dabar teisiamuo
sius suriša su dalyvumu Mrs. 
Reich nužudyme viešbutyje 
Sutton pereito kovo 4-tą, kur 
ji buvo iškviesta Madelinos 
Webb neva pietauti pas juos.

Hirschl prisipažino ėjęs su 
Cullen į dešimtukinę krautu
vę nupirkti limpamojo kaspi
no (adhesive plaster), kuriuo- 
mi buvo užvyniota nužudyto
sios burna. Taipgi kad jis nu
pirkęs Shonbrunui repliukes, 
kurios, menama, buvusios pa
naudotos nukirpti nuo Mrs. 
Reich piršto deimantinį žiedą. 
Jis sakė, kad jis tuos dalykus 
padaręs, kaipo pagelbėdamas 
Shonbrunui.

Shonbrun porą sykių sukri
to teisme. Po pirmo apalpimo

Lkrainai
FUTRŲ
Siuvėjai

Aktoriai Prašė Antro 
Fronto

Apdraudy Agentai 
Pasirinko CIO

visu karo laiku.
turės būti

Jie turi Naują Daržu— 
Pergalei! Atsiinruk, jog 
kas lai Naujo* tapo 
pridėta ir prie Old Golds.

/ / į , V ir:i / ir \ t; < V A/ x-:<C \

John Steinbeck, autorius 
prieš-naciško veikalo “The 
Moon Is Down,” su dideliu pa
sisekimu vaidinamo New Yor
ke, taipgi visi aktoriai ir sce
nos darbininkai pasirašė pe
ticiją, kuria prašo prezidento 
Roosevelto atidaryti prieš Hit
lerį vakarinį frontą.

Pravarė Turgaviečių 
Inspektorių

Matthias A. Harrington, vy- 
riausis inspektorius Svorių ir 
Mierų Biure, pereitą trečiadie
nį tapo išmestas iš tarnybos 
Turgaviečių Departmente. To 
department© k o m isionierius 
Daniel P. Woolley kaltina jį 
priiminėjus “padėkas” nuo di
džiųjų anglies kompanijų.

Woolley suspendavo Har- 
ringtoną iš miestavos tarnybos 
sakydamas, kad jis mokėjęs 
tik $60 už $102.51 vertės ang
lies, pirktos nuo United Fuel 
Service, Ine.

Harringtonas buvo komisio- 
nieriaus kvočiamas šio mėne
sio 21-mą.

Kainos 
$90 

ir Aukštyn

Įsteigta vaduojantis patyrimu, madingumu, 
pasitikėjimu ir vertybe

Kadangi mes esame daugmeni- 
niai-wholesal6 kailinių bei futrų 
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- 
ko ir daugybės įvairybių ir puoš
nių madų sau Futrą.

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 primieruųdami bei pri
taikydami padarome taip 
kaip pageidaujate.

Co.
Yor-

Prudential Insurance 
agentai didžiajame New 
ke ir visoj valstijoj pasisakė 
už stojimą į Ofisų ir Profesio
nalų Darb. Uniją, CIO. Už 
CIO pasisakė 2321, o kad ne
stoti į jokią uniją balsavo 
1241.

Valstybės Sekretorius 
Atvažiavo “Bugėj”

kad pasiųsti 
bomberius virš Tokio, 
ir, aš vėlinu, virš Ber- 
pareiškė Harold L. 

vidaus reikalų sekreto-

“Mos važinėsime net be ga
liono gazolinus, 
mūsų 
Rome, 
lyno,” 
Ickes,
rius (ministeris) ir petrolėjaus 
koordinatorius. Jis atvažiavo 
nuo Civilinių Apsigynimo raš
tinės su arklio traukiama brič
ka prie viešbučio Commodore, 
kur ŪSO buvo suruošus pie
tus.

Rusijai Karo Pagalba 
Perkėlė Raštinę

Ine.,Russian War Relief, 
skelbia, kad jos nacionalė raš
tinė šią savaitę 
jon vieton. Lig 
Fifth Ave., o 
East 35th St.,
Naujos raštinės telefonas 
Murray Hill 6-3203.

perkelta nau- 
šiol buvo 535 
dabar yra 11 
New Yorke.

yra

NENORI GYVENTI
Ernest Bals, 53 m-., suraižė 

sau riešelius su peiliu, įšoko 
jūron Coney Islande ir bandė 
prisigirdyti. Policistas Reilly 
su visais drabužiais šoko pas
kui jį ir ištraukė. Po to viso 
Bals sveikata nepavojingoj 
padėtyj, bet jis už gelbėjimą 
nei kiek nedėkingas policistui. 
Jis sakosi visai nenorįs gyvent.

Šią savaitę vėl surinkta ke- 
nais 2,964 tonai n.rtalo, iš ku
rio galima gauti 30 tonų gry
nos blėtos.

lengvų 
dabar 

duodame

Persian Lamb

Hudson Seal
Dirbtuvė lr Show Room atdari kasdien iki 7 valandai vakarais. 

Sekmadieniais Show Room atdaras nuo 10 ryto iki 3-čiai po piet.

WOLOSCHUK & SON
MANUFACTURING FURRIERS

343 Seventh Ave., cor. 29th St., New York City
Telephone: PEnnsylvanla 6-9051

KAS TAS “BLACK OUT”?
“Black out” reiškia visuoti

ną užtemdymą tik tam tik
rais I a i k o t a r piais. Laike 
“black out”, jūs taipgi turite 
teisę laikyti kambariuose švie
sas, bet tik taip, kad iš lauko 
žiūrint jūsų langų nebūtų ga
lima atskirti nuo sienos, visiš
kai nepraleistų, šviesos. Langų 
uždangalai tam tikslui privalo 
būti tamsūs ir gana stori, pla
tūs ir ilgi, iš kiekvieno krašto 
lango aštuoniais coliais ilgesni 
ir platesni už 
kad vėjui ar kam 
judinus šviesos 
lauk. Jeigu tokių 
turite, tai šviesas

lango stiklą, 
iš vidaus pa- 

nežaibuotų 
uždangų ne
privalote vi

sai užgesyti tą pačią minutę, 
kada paskelbiama “black ou- 
tas.”

Neprisilaikantis patvarky
mų gali būti priežastimi tra
giškų nelaimių savo paties šei
mynai, kaimynams ir sykiu sa
vo šaliai. Nuo to saugoti ju
mis, taipgi šalies gerbūvį yra 
pastatyti wardenai ir jie be- 
gailestingai trauks atsakomy
bėn prasižengusius. Jiems ir 
jums bus smagiau, jeigu nerei
kės pyktis, jeigu kiekvienas 
gyventojas prisilaikys nustaty
tos tvarkos.

“Leninas” ir “Lincolnas” 
Irviną Teatre

Irving Teatras šį penktadie
nį, gegužės 22-rą, pradeda di
delę savaitę rodymu dviejų 
puikių filmų, perstatančių du 
istorijoje aukštą vietą 
čius žmones — Leniną 
colną. Viena, “Leninas 
Mėn.” perstato Lenino
Rusijos revoliucijos laikotar
piu, o kita “Jaunas Lincol
nas” parodo to Amerikos di
džiojo vado gyvenimą ir veik-

turin
iu Lin- 
Spalių 
veiklą

Kas tai ^44^^*tapo pridėta!
* Ixirillard Kompan

Tai Latakia > 
ta-ky,-a) PU1

Jxmllard Kompanija. 
įaU-Rta 1763 m.—pu.k.u 

tabakų sutaisj tojai nuo
George Washington0 

laikų.

NUOŠIRDI PADĖKA
Buvusi Nellie Juškaitė (da

bar jau Mrs. P. Venta) ir Po
vilas Venta nuoširdžiai dėko
jam visiems, kurie atsilankėte j 
mūsų vestuvinį vakarėlį, arba 
pasveikinote su dovanomis ir 
linkėjimais.

Daugiausiai padėkos yra 
verti Neliūkės krikšto tėveliai, 
M. ir K. žvirbliai, kurie visu 
kuo rūpinosi ir suteikė gražių 
ir vertingų dovanų jaunave
džiams pradedant šeimynišką 
gyvenimą.

Didelis ačiū Josefinai žvirb
lis ir Henrikui žvirblis už gra
žias dovanas ir patarnavimą 
kaipo liudininkai, mums susi
tuokiant.

Viduržemio taba
kas. Patirk šian- 
dien, kaip ils
telia New Old 
Gold skonį!

Stadiumo Koncertuosna 
Karius Leis Veltui

Stadium koncertų rengėjai 
planuoja šiemet sudaryti sąly
gas Nęw Yorko apylinkėse 
esantiems kariams lankyti tuos 

| koncertus nemokamai. žino
ma, ne bile kada ir ne bile 
kiek leis. Tam sudarys planus 
ir bilietai bus iš anksto išduo 
darni organizuotai per tam 
tikras įstaigas.

Labai ačiū Laisvės ir LDS 
personalams už gražų pasvei
kinimą ir finansinę dovanėlę, 
kurią visi laisviečiai ir J.DS- 
iečiai sudėjo.

Taipgi ačiū bridgeportiečių 
grupei, kurie nepamiršo mus 
per laikraštį Laisvę pasveikinT 
ti vestuvių proga.

Atleiskite, jei negalėjome 
suminėti vardų visų tų, kurie 
kuo nors mums buvo patarna
vę ar pasveikinę, nes tai už
imtų laikraštyje per daug vie
tos.

Plėšikai sulaikė General 
Corp, algų nešėją BMT sub- 
vės Myrtle Ave. stotyje, atė
mė nuo jo $2,600, palaikė, kol 
atėjo traukinys ir prieš užsi
darant įstūmę jį, patys pabė
go.

PRAŠOME ATSIŠAUKTI
Petras Jakavonis. gyvenąs po 212 

So. 1st Street, Brooklyne. Po šiuo 
antrašu randasi jums laiškų. Prašau 
ateiti pasiimti, o jeigu negalite at
eiti, tai prisiųskite antrašą, aš laiš
kus jums nusiųsiu. Ursula Ramonas, 
212 So. 1st Street, Brooklyn, N. Y.

(118-120)

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
RkN Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

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

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

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

Krutami Paveikslai 
Apie Lietuvą 
Ir šių Dienų Karą

Matysite vėliausio išradimo Pragaro 
mašinas, kurių pasaulis bijosi.

Matysite griūvančius miestus, de
gančius fabrikus ir namus. Matysi
te skęstančius laivus ir nusinešant 
sykiu šimtus gyvybių j jūrų dugną. 
Taip pat matysite krintančius or
laivius.

Matysite šios šalies Vadą, kaipo 
paprastą kareivį ir dabar kaipo Ge
nerolą.

Nepraleiskite šių paveikslų, nes 
gal bus paskutinė proga matyt kru- 
tamus spalvuotus paveikslus apie 
Lietuvą.

Rodys krutamus paveikslus ir aiš
kins gerai žinomas filmininkas 
KAZYS MOTUZĄ.

Ketvirtadienį ir Penktadienį,
Gegužės 21 ir 22 dienomis

Nuo 7:30 vai. vakaro.
Lietuvių Demokratų Kliube

780 E. 150th St., kampas Wells Ave. 
BRONX, N. Y.

Tie patys paveikslai bus rodomi:
Sekmadienį, gegužės 24 d.

LINDEN HALL, 1601 S. Wood Ave., 
LINDEN, N. J.

Prasidės 6 vai. vakaro.
(119-120)

<♦>

lą. Nellie ir Povilas Ventai.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868 

1

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

<♦>

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Namo BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kiibasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ J NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrą, Ridgewoode)

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.

V. Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik- 
<&&& rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 

žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 
daiktų.

Norinti įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esant 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

V. KAZLAUSKAS
55-30 MYRTLE AVE. BROOKLYN, N. Y.

Linksma Pare Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviuis
Geriausias Alus BrooklyneStat 

Adresas:

BROOKLYN, N.
Tel. EV. 4-8698
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