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BOMBA SUŽEISTAS NACIŲ ŽANDARU GALVA ČECHIJOJ
mūsų dienraščio naudai pikni
ką. Šiemet jie irgi bus pirmu
tiniai; Reikia tikėtis, kad pik
nike dalyvaus daug žmonių, 
šitų žodžių rašytojas ten taip
gi bus.

Tą pačią dieną New Jersey 
įvyks Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimo 3-čio Apskričio 
piknikas. Likęs nuo šio pikni
ko pelnas bus paskirtas ap
mokėti kelionės lėšoms dele-

LIET. RAUDONARMIEČIAI SVEIKINA AMERIKOS LIETUVIUSi u

Sovietai Grumiasi Pirmyn;!LIETUVIŠKAS RAUDONOSIOS ARMIJOS 
Permetė I litlerininkiis per DALINYS KARŠTAI DĖKOJA AMERI- 
Upę ir Atėmė iš Jų Miestą KOS LIETUVIAMS UŽ PAGALBI

Naciai Sušaudys Ištisas 
Šeimas Tų, Kurie Neišduos 
Jiem Ileydricho Užpuolikų

gatų į šeštąjį LDS Seimą, ku
ris įvyks liepos mėnesį Čika
goje.

Kazokai Iškapojo 2,100 Nacių, o Likusius Nuvijo 37 Mylias 
Atgal; Sovietai Atmušė Visas Priešų Atakas

Hitlerininkai Paskyrė $235,000 Dovanų už Išdavimą Žmo
nių, Kurie Kėsinosi Nužudyt Baisųjį Kraugerį Heydrichą

Beje, gegužės 30 dieną 
Brooklyne įvyks piknikas Da
riaus-Girėno tragiškam žuvi
mui paminėti.

Šitų žodžių rašytojas visuo
met manė ir dabar yra tos pa
čios nuomonės, kad Darių-Gi- 
rėną nužudė rudieji Hitlerio 
žvėrys, prieš kuriuos šiandien 
visas civilizuotas pasaulis ko
voja.

Todėl šiuo metu, minint 
Dariaus-Girėno mirtį, kiekvie
nas lietuvis patrijotas privalo 
dar labiau užsiartavoti neapy
kanta prieš nacius ir jų agen
tus, veikiančius lietuviuose. 
Kiekvienas lietuvis, savo kraš
to mylėtojas, garbingų lietu
viškų tradicijų gerbėjas ir 
tęsėjas, privalo pasirįžti, kad i 
dar šiais metais naciškam bes-į 
tijai galva būtų nusukta!

Beje, visuose mūsą parengi
muose, visuose piknikuose, ku
rie bus gegužės 30 ir 31 die
nomis, turi būti platinama tik 
ka išėjusi iš spaudos brošiūra: 
“KOVOTOJŲ BALSAS DĖL 
LIETUVOS LAISVĖS.” Kaina 
tik 10 centų.

Neturi būti nei vieno lietu
vio, neperskaičiusio šito svar
baus, šito gyvojo dokumento, 
kuris nušviečia dabartinį Lie
tuvos žmonių gyvenimą — gy
venimą rudojo žvėries okupa
cijoje.

Brošiūrą galima gauti “Lais
vėje.”

Tai naciški budeliai nužudė 
400 Lietuvos piliečių už tai, 
kad kažin kas nudaigojo du 
vokiškus valdininkus Lietuvo
je.

400 žmonių už du pasiutu
sius šunis! . . .

Tai baisus daiktas! Tai dar 
negirdėtas žvėriškumas!

Kiekvienas lietuvis patrijo
tas, skaitydamas šituos žo
džius, be abejo, dega naciams 
budeliams neapykanta. Kiek
vienas šaus jiems sekamais 
poeto žodžiais:

I

Ties Durtie, Saule kaulais jūs 
nuklojo

Mūs protėviai žalius laukų dirvonus. 
Ties Žalgiriu varnai akis jums 

iškapojo,
O Suneš draskė dvokiančius lavo

nus . ..

Jūs dingsite, kaip dingsta rauplės, 
Mitinė,

Kaip dingsta cholera ir maras!
JOS jj paglmdėte, ir jis jus pra

žudys—
Sukeltas jūsų—karas!

Nepamiršk, budeli, von Ren- 
telene, šitų žodžių!

Tegu ir lietuviški nacių 
agentai, veikią Lietuvoje ir 
Amerikoje, nepamiršta šitų 
reikšmingų žodžių!

Birželio 13 d. New Yorko 
miestas matys milžinišką de
monstraciją, gigantišką para
dą. ši .diena bus žinoma kai
po “New York City at War” 
diena — New Yorko Miestas 
Kare Diena.

Tą dieną matysime maršuo- 
jant mūsų garbingąją armiją;

Maskva, geg. 28. — Rau
donoji Armija atmušė įnir
tusias vokiečių atakas Izi- 
um-Barvenkovos srityje ir 
visur kitur Charkovo fron
te ir sustiprino atimtas iš 
nacių pozicijas.

Antradienį sovietinės jė
gos nušovė žemyn 82 vokie
čių orlaivius, o sovietai ne
teko 23-jų lėktuvų.

MASKVA, geg. 28. — Ei
lės sovietinių tankų, sve
riančių po 52 tonus, gru-

Nutarė “Užsaldyk’ Dar
bininkus prie Tų Pačią

Kariniu Darby
Washington. — Valdiška 

Žmonių Jėgų Komisija nu
tarė “užšaldyt” darbininkus 
dabartiniuose jų kariniuose 
darbuose, kad jie negalėtų 
persikelt iš vieno karinio 
darbo i kitą be Jungtinių 
Valstijų Samdymo Įstaigos 
leidimo. Sako, jog darbinin
kų kilnojimasis iš vieno ka
rinio fabriko į kitą labai 
trukdo šalies ginklavimąsi.

Žmonių Jėgų Komisijos 
tarimas yra atkreiptas ir 
prieš tuos fabrikantus, ku
rie, siūlydami didesnes al
gas, vilioja sau darbinin
kus iš kitų karinių fabrikų. 
Tatai, girdi, daro ypač or
laivių statymo kompanijos.

Dabar komisija gamina 
sąrašą būtinųjų karinių 
darbų, kuriuose bus už
drausta darbininkams be 
vyriausybės leidimo pereiti 
nuo vieno samdytojo pas 
kitą.

Komisija taip pat daro 
žingsnius, kad sulaikyt nuo 
ėmimo armijon būtinųjų 
darbininkų iš svarbių kari
nių pramonių.

Sakoma, gal turės būti 
atidėtas šaukimas kariuo
menėn ir darbininkų iš to
kių farmų, kurios negalėtų 
be jų apsieiti.

tą dieną išsilies į paradą šim
tai tūkstančių New Yorko pi
liečių, — visokių tautų, viso
kių rasių žmonių.

Jų visų obalsis bus: Sunai
kinti fašistinės Ašies valsty
bes! Padėti visoms Jungti
nėms Tautoms karą laimėti!

Keletas žymiųjų Amerikos 
kariuomenės vadų - generolų 
šiuo mtetu yra Londone.

Be abejo, jie ten nuvyko ne 
arbatos išsigerti, bet svarbiam 
dalykui. Kas’tas per dalykas? 
Kol kas niekas nežino. Bet vi
si tikimės, kad jų misija Lon
donan paskubins antrojo fron
to atidarymą Europoje. Ir juo 
tas bus padaryta greičiau, tuo 
bus geriau.

miasi pirmyn per audras 
ugnies iš nacių pusės ir lau
žo įsiutusias vokiečių ata
kas, daromas prieš pietinį 
sparną Charkovo fronto.

Kai kuriose vietose Iziu- 
mo-Barvenkovos srityje, 75 
mylios į pietus nuo Charko
vo, raudonarmiečiai, ko
manduojami maršalo Simo 
Timošenko, perėjo į ofensy- 
vos mūšius prieš hitlerinin
kus.
P E R GRŪDO NACIUS 

PER SVARBIĄ UPĘ
Sovietinė kariuomene 

šturmu užėmė tiltą vienos 
strateginės upės (gal Do- 
neco), pergrūdo vokiečius iš 
rytinio upės šono į vakari
nį, atėmė iš priešų vieną 
miestą, ir viename punkte 
atmetė nacius kelias mylias 
toliau į vakarus nuo to 
miesto. Raudonarmiečiai sti
priai įsidrūtino naujose po
zicijose.

ŽAIBIŠKAS KAZOKŲ 
ŽYGIS

Kitame punkte kazokai 
raiteliai, žaibiškai veikda
mi kardais, užmušė 2,100 
vokiečių, o likusius nuvijo 
37 mylias atgal nuo buvu
sios jų linijos.

Naciai bandė pervert vie
ną sovietinę liniją iš užnu- 
garės ir perkirst raudonar
miečiams susisiekimus, bet 
nepavyko naciams, kaip tei
gia Tass, oficialė Sovietų 
žinių agentūra.

Tuo tarpu Raudonoji Ar
mija jau šešiolika dienų, kai 
daro neatlaidų spaudimą 
prieš hitlerininkus visu pu
siau r ačiū Charkovo srityje.

Amerikos Lakūnai Suė
mė Vieną Priešų Subma- 
riną, Nuskandino Kitą

Rio de Janeiro, Brazil.— 
Neoficialiai pranešama, jog 
bombiniai Amerikos orlai
viai taip sužeidė italų fašis
tų submariną, kad jis iškėlė 
baltą vėliavą ir pasidavė 
Brazilijos vyriausybei Na
tale.

Jungtinių Valstijų bom- 
banešiai nuskandino vokie
čių submariną, ir 22 išlikę 
gyvi jo jūreiviai tapo iškel
ti į salą Fernando Noronha, 
už 200 mylių nuo šiaurvaka
rinio Brazilijos kampo.

CAIRO, geg. 28. — Ang
lų orlaiviai sunaikino eilę 
fašistų transporto laivų ir 
12 orlaivių Libijos srity j. 
Anglai prarado keturis or
laivius.

(Radiograma)
MASKVA, geg. 27. — Raudonosios Armijos lietuviš

kojo dalinio raudonarmiečiai, komandieriai ir politi
niai vadovai savo masiniame mitinge, išklausę prane
šimo apie Amerikos lietuvių veiklą, siunčia karščiau
sius sveikinimus savo broliams amerikiečiams lietu
viams, o taip pat padėką už moralinę ir materialinę 
pagalbą, teikiamą lietuvių tautai, kovojančiai su savo 
amžinaisiais priešais — vokiečiai grobikais.

Mes norime užtikrinti savo brolius Amerikos lietu
vius, jog tūkstančiai lietuvių, kovojančių garbingose 
Raudonosios Armijos eilėse, yra pilni nenumaldomo 
pasiryžimo įvykdyti Stalino įsakymą ir, įtempę visas 
pastangas, hitlerininkus sutriuškinti ir mūsų mylimą
ją tėvynę Lietuvą išlaisvinti 1942 metais.

Mes esame įsitikinę, jog jūs, mūsų broliai Amerikos 
lietuviai, ir toliau nenustosite rėmę mūsų kovą dėl šio 
kilnaus tikslo. Kuo vieningesnė, aktyvesnė ir gauses
nė bus jūsų moralinė ir materialinė parama, tuo grei
čiau ir lengviau mes pasieksime tą didįjį tikslą, dėl 
kurio liaujamės Tarybų Sąjungos tautų gretose sykiu 
su Anglija, Amerika ir kitomis laisvę mylinčiomis tau
tomis.

MITINGO PREZIDIUMAS, 
(Seka parašai).

KONGRESMANAI NUBALSAVO~POW 
ALGOS KAREIVIAM PER MENESĮ

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 332 balsais prieš 31 
nutarė, jog naujokams ka
reiviams ir jūreiviams turi 
būt mokama po 50 dolerių 
algos per mėnesį, o pirmos 
klasės kareiviams ir jūrei
viams — po 54. — Eilinis 
kareivis po vienų metų tar
nybos paprastai pakelia
mas į pirmąją klasę.

Šiuom balsavimu kon- 
gresmanai atmetė pirmesni 
bendrą susitarimą tarp se
nato ir atstovų rūmo įgalio- pirmos klasės kareiviams.

JUGOSLAVAI NUŠOVĖ FA
ŠISTĄ GUBERNATORIŲ
Berne, šveic., geg. 28. — 

Oficialiai pranešta iš Ro
mos, kad sukilėliai nušovė 
gubernatorių Jugoslavijos 
provincijos Žaros, italą fa
šistą Vėžio Orezį. Kartu su 
gubernatorium j u g o slavai

Amerikos Generolas Sa
ko, kad Ji Ruošiasi 

Antram Frontui
London, geg. 28. — Atvy

ko dar vienas narys kari
nės Jungtinių Valstijų misi
jos, armijos generolas Bre- 
hon B. Somervell. Jis sakė, 
jog Amerika yra “pasiruo
šusi parūpint daugius ka
rių ir pabūklų europiniam 
mūšių laukui.”

Iš tų generolo Somervel- 
l’io žodžių suprantama, kad 
Jungtines Valstijos rengia
si užpult nacius Eūropos 
žemyne.

tinių, kurie siūlė pakelt pra
diniams kareiviams ir jū
reiviams algą iki $42 mė
nesiui. — Šiuo laiku naujo
kas' per keturis pirmuosius 
mėnesius gauna tik po $21, 
o paskui po $30.

Dabar vėl senato fr atsto
vų rūmo įgaliotiniai turės 
sueit spręst algos pakėlimą 
kareiviams.

Kongreso atstovų rūmas 
įsakė savo Įgaliotiniams ne- 
nusileist nuo $50 papras
tiems kareiviams ir $54 — 

sušaudė ir jo palydovus, ita
lus karius. s Gubernatorius 
su savo sargais ‘papuolę į 
sukilėlių užtaisytus sląstus.

(Berlyno radijas teigia, 
kad Orezi buvęs Žaros po
licijos vadas.)

Michigan© CIO Ragina 
Tuojaus Atidaryt Ant

rą Karo Frontą
MUSKEGON, Mich. —

Visos Michigano valstijos 
CIO unijų suvažiavimas to
kia didžiuma balsų, kaip 
daugiau negu 10 prieš 1, 
priėmė sumanymą, reika
laujantį, kad Jungt. Valsti
jos ir Anglija “tuojaus da
bar atidarytų vakarinį karo 
frontą” ofensyvai prieš Hit
lerį. Tiktai saujelė nelem
tų trockistų ir Lewiso šali
ninkų balsavo prieš šį rei
kalavimą.

BERNE, šveic,, geg. 28. 
— Bomba vakar pavojingai 
sužeidė Reinhardą Heyd
richą, Hitlerio slaptosios 
policijos (Gestapo) galvą 
čechijoj - Moravijoj ir to 
krašto vice-“globėją.” Bom
ba buvo užtaisyta jo auto
mobilyje arba paleista į au
tomobilį,. bevažiuojant jam 
Pragos - Berlyno vieškeliu. 
Ji sprogdama užmušė vai
ruotoją ir suardė automobi
lį-

Nacių valdžia paskelbė 10 
milionų kronų (235 tūkstan
čių dolerių) dovanų tiems, 
kurie išduotų, kas užtaisė 
bombą ar metė ją į Heyd
richą. Sako, tokia dovana 
bus duota, jeigu, pagal iš
daviko nurodymus, kaltinin
kai taps suimti gyvi ar ne
gyvi.

Vengrijos radijas paskel
bė, kad hitlerininkai jau su
šaudė kelis asmenis Prago
ję, Čechijos sostinėje.

Berlin. — Laikinasis vo
kiečių slaptosios policijos 
galva ir čechijos - Moravi
jos vice-“globėjas,” K. H. 
Frank išleido sekamus įsa
kymus ryšyje su tuom, kad 
ten buvo bomba sužeistas 
Heydrich’as:

“Taps sušaudytas bile as
muo su visa savo šeima, jei
gu jis duos prieglaudą už
puolikam (Heydrich’o) ar
ba jeigu jis bile kuom pa
dės jiems arba, jei žino
damas tuos užpuolikus, ne
išduos jų.”

Įvedama karo apgulos 
stovis visoje čechijoje - Mo
ravijoje.

Nuo geg. 27 d. 9 vai. va
karo iki geg. 28 d. 6 vai. 
ryto uždrausta bet kam iš
eit iš savo namų. Tomis va
landomis uždaryta visi vieš
bučiai, valgyklos, teatrai ir 
kitos pasilinksminimų vie-1

“LAISVĖ” ši ŠEŠTA
DIENĮ NEIŠEINA

šį šeštadienį “Laisvė” 
neišeina, nes tai legalė 
Memorial Day šventė.

Per 2 Savaites Heydrich 
Nužudė 250 Cechų

London, geg. 28. — Pri-i 
menama, jog R e i n h ard 
Heydrich nužudė daugiau 
kaip 250 cechų per dvi sa
vaites po to, kai jis buvo' 
paskirtas Čechijos “globė
ju.”

Berlin, geg. 28. — Naciai 
skelbia, kad jie Libijoj at
metę anglus 30 mylių atgal 
linkui Tobruko.

’ tos. Suspenduota visa vie
šoji važiuotė.

Jeigu bile asmuo tomis 
valandomis pasirodys gat
vėje ir, pašaukus j j sustot, 
tuojau nesustos, tai jis bus 
čia jau nušautas.

Tokis įsakymus naciai 
per radiją pakartojo vokie
čiu ir cechu kalbomis, o 
paskui dar keliomis slaviš
komis kalbomis.

Numato Plačiausias 
Naciškas Skerdynes

Cechoslovakijoje
London. — čionaitiniai 

Čechoslovakijos valdžios na
riai nužiūri, kad naciai, 
keršydami už užpuolimą 
ant jų slaptosios policijos 
vado Heydricho, “plačiau 
daugmeniškai žudys nekal
tus žmones tame krašte, ne
gu bet kada šiame kare.”
BOMBA Už ČECHŲ VA
RYMĄ KARIAUT PRIEŠ

SOVIETŲ SĄJUNGĄ
čechai Londone supranta, 

jo Heydrich už tai tapo pa
vaišintas bomba, kad jis į- 
sakė varu imt cechų jau
nuolius į armiją karui prieš 
Sovietus.

Sovietų Orlaiviai Už
puolę Rytų Prūsiją

Berlin, geg. 28. — Nacių 
radijas paskelbė, jog “prie
šų orlaiviai mėtė bombas į 
Rytų Prūsiją.” Sako, kad 
vokiečiai nušovę žemyn du 
iš tų orlaivių, bet nenuro
do, kurios tai šalies orlai
viai.

(Suprantama, kad Sovie
tu orlaiviai bombardavo 
Rytų Prūsiją. Nes Anglija 
nepranešė, kad jos lakūnai 
šiuo tarpu būtų skridę ata- 
kuot Vokietiją. Be to, an
glams labai toli į Rytų Prū
sus.)

Naciai Sušaudė 100 
Žmonių Be Teismo

Maskva. — Inter-Conti- 
nent žinių agentūra paskel
bė žinią, jog naciai Essene, 
vakarinėje Vokietijoje, su
šaudė 100 žmonių be teis
mo.

Nacių laikraštis “Natio
nal Zeitung” rašo:

“Girdėt balsai tarp mū
sų žmonių, kad abejojama, 
ar vokiečių armija šiemet 
pajėgs kirst tokius smūgius, 
kaip pernai. Paplitus nuo
monė, kad jau nupuolęs 
mūsų armijos ūpas”...
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400 Lietuvių už Du Pasiutusius 
Naciškus Šunis!

Baisios žinios mus pasiekė iš Lietuvos 
per Stockholmą. Jos sako, kad Hitlerio 
Lietuvai paskirto budelio von Renteleno 
įsakymu. Lietuvoje tapo sušaudyta 400 
nekaltų Lietuvos piliečių, 400 įkaitų, ku
rie iki šiol buvo koncentracijos stovyk
lose ar kalėjimuose.

Kas tie 400 Lietuvos piliečių?
Mes kol kas jų vardų nežinome. Gal 

jūsų, gal šitų žodžių rašytojo brolis ar 
sesuo; gal dėdė, gal pusbrolis, gal senas 
tėvas ar senoji motina, gal draugas, gal 
pažįstamas, gal buvęs kaimynas... Bile 
kas galėjo būti! Naciai juos vadina “sa- 
botažninkais ir komunistais.” Mes gi ži
nome, ką naciai vadina sabotažninkais ir 
komunistais, — kiekvieną žmogų, kuris 
kovoja už tautos laisvę ir jos žmonių 
gerbūvį.

Naciai nužudė 400 Lietuvos piliečių už 
tai, kad kažin kas, — gal valstiečiai, gal 
darbininkai, gal intelektualai, — nudėjo 
du nacių viršininkus, prisiųstus Hitlerio 
mėsinėti Lietuvos žmones.

Už du naciškus šunis hitlerininkai nu
galabino 400 nekaltų žmonių! Tokią tei
sybę, tokią naują santvarką atnešė Hit
leris Lietuvon.

Kiekvienas padorus Amerikos lietuvis, 
skaitydamas šitas eilutes, be abejo, degs 
piktumu ir artavosis dar didesne naciam 
neapykanta!

Kiekvienas Amerikos lietuvis, skaity
damas šitas eilutes, be abejo, rįžšis dary
ti viską, kad juo greičiau Hitlerio jėgos 
būtų sunaikintos, kad jis būtų nugalėtas 
dar šiais metais, kad mūsų tėvų kraštas 
taptų išlaisvintas ir kad naciški budeliai, 
už savo bjaurius darbus būtų priversti 
atsiskaityti su žmonėmis, kuriuos jie en
gė, plėšė, badu marino ir žudė!

Tegu ši baisioji žinia, atėjusi iš mūsų 
tėvų krašto sujaudina kiekvieną užkietė
jėlį. Tegu ji atidaro akis ir tiems lietu
viams, kurie iki šiol dar vis tikėjo Hitle
rio agentams, skleidžiantiems nacišką 
propagandą Amerikoje.

Mūsų uždavinys turi būti:, teikti juo 
didesnės pagalbos didvyriškiems Sovietų 
Sąjungos raudonarmiečiams, herojiškai 
kovojantiems prieš rudąjį žvėrį, remti 
Russian War Relief Komitetą.

Mūsų uždavinys turi būti: gelbėti mū
sų kraštui, Amerikai, labiau apsiginkluo
ti; reikalauti, kad mūsų kraštas ir An
glija atidarytų antrąjį frontą Europo
je, kad Hitlerio govėdos būtų sutriuškin
tos dar šiais metais!

Nepaisant baisiausių persekiojimų ir 
žudymų, mes vieną žinome: šitie masi
niai Lietuvos žmopių žudymai kovos 
prieš hitlerininkus nesulaikys. Atžaga
riai, jie tik dar labiau paakstins juos 
kovoti prieš budelius, tuos amžinus lie
tuvių tautos neprietelius!

Amžina atmintis hitleriškų bestijų nu
žudytiems Lietuvos patrijotams!

Prakeiksmas ir mirtis budeliams, mū
sų tėvų krašto mėsinėtojams hitlerinin
kams ir viso civilizuoto pasaulio prie
šams !

Kovotojų Balsas dėl Lietuvos 
Laisvės

Šiuo metu, kai pasiutėliai bestijos, na
ciški vokiečiai šaudo Lietuvos piliečius 
šimtais, mums labai svarbu žinoti, ką 
mano, ką veikia, ko siekia Lietuvos ko
votojai už mūsų tėvų krašto laisvę, — 
kovotojai, gyveną Sovietų Sąjungoj ir 
dalyvaują aktualėse kovose prieš priešą.

Žinių mes dabar gavome. Kovotojai 
už Lietuvos laisvę prisiuntė mums savo 
programą ir nurodymus, kaip kovoti 
prieš vokiečius, tuos amžinuosius lietu
vių tautos priešus.

Tas viskas yra šiomis dienomis iš spau
dos išėjusioj knygelėj — “Kovotojų Bal
sas dėl Lietuvos Laisvės.” Knygelė turi 
32 puslapius. Didelio formato. Iliustruo
ta. Ją išleido Literatūros Draugijos Ap- 
švietos fondas. Egz. kaina tik 10c. Ją 
galima gauti ir “Laisvės” knygų san
krovoje.

Patariame kiekvienam įsigyti. Dau
giau: kiekvienam patariame įsigyti šią 
knygelę ir platinti žmonėse. Tenebūva 
nei vieno lietuvio, kuris jos neperskaity
tų.

Šitos knygelės platinimas reiškia gel
bėjimą tiems kovotojams, reiškia padėji
mą mūsų broliams, įsijungusiems mir- 
tinon kovon su amžinu lietuvių tautos 
priešu, vokiečiu!

Didvyriško Lietuvos Jaunimo 
Atstovų Suvažiavimas

Prieš dieną gavome radiogramą, ku
rioj pranešė, kad sekmadienį, gegužės 31 
dieną, Maskvoj atsidarys Lietuvos anti
fašistinio jaunimo suvažiavimas. Ten bus8 
atstovai Lietuvos komjauriuolių, lietuvių 
raudonarmiečių, kovojančių prieš hitle- 
rizmą, lietuvių partizanų ir kitų. Tai bus 
tikrų Lietuvos sūnų ir dukrų suvažiavi
mas, kurie kovoja ne vien už Lietuvos 
laisvę, bet ir už visos žmonijos laisvę. 
Tai bus lietuvių suvažiavimas, kurie lai
kosi garbingų Lietuvos didvyrių Keis
tučio ir Vytauto tradicijų, kurie senovė
je gynė Lietuvą nuo vokiškų kryžiuočių, 
dabartinių hitlerininkų pirmtakūnų.

Neseniai Maskvoje įvyko Lietuvių Su
važiavimas, apie kurio didelius darbus 
jau plačiai buvo rašyta ir šiomis dieno
mis išėjo brošiūra, kuri jį visapusiai nu
šviečia.

Šiandien, kaip ir Keistučio ir Vytau
to laikais, Lietuvos liaudis yra pasiry
žus geriau mirti kovoj, negu pasilikti vo
kiečių hitlerininkų vergais.- Šiandien, 
kaip ir tais laikais, lietuvių tarpe yra 
liaudies išdavikų — generolų Kubiliūnų, 
Raštikiu, vijurkiškų Škirpų, Skipičių, 
kurie Lietuvoje šliaužioja prieš hitleri
ninkus, laižosi, išduoda mūsų brolius ir 
sesutes sumėsinėjimui! Jų pagalba Hit
lerio gaujos Lietuvoje jau nužudę per 
30,000 mūsų brolių, sesuqiu ir tėvų! Jų 
pagalba hitlerininkai išrArikičjo 120,000 
lietuvių — vyrų ir merginų ir išsivarė į 
Vokietiją sunkiems darbams, į vokiečių 
nelaisvę, taip lygiai, kaip ir Keistučio ir 
Vytauto laikais suimtus lietuvius pada
rydavo vokiečių kryžiuočių vergais!

Ir Jungtinėse Valstijose yra pro-nacių 
lietuvių, hitleriškų elementų, kurie karš
tai sveikino Hitlerį, kada jis degino Lie
tuvos miestus ir žudė žmones. Ir Ameri
koj yra pro-hitlerininkų lietuvių, kurie 
užpildo “Naujienas,” “Keleivį” ir pana
šią spaudą naciška propaganda. Bet tai 
elementai, kurie nieko bendro neturi su 
Lietuvos liaudies troškimais, tai elemen
tai, kurie savo viltį deda ant hitlerizmo 
pergalių, kurie kaip įmanydami kenkia 
Suvienytų Tautų anti-hitlerinei kovai.

Kaip Lietuvos, taip ir Amerikos lie
tuviai trokšta kuo greitesnės pergalės 
prieš hitlerininkus ir jų barbariškus tal
kininkus. Mes karštai sveikiname Lietu
vos liaudį, kuri veda partizanišką kovą 
prieš Hitlerį ir jo šaiką. Mes karštai 
sveikiname Lietuvos partizanų būrius ir 
visus lietuvius, kurie vienaip ar kitaip 
kenkia Hitlerio armijai ir padeda Rau
donajai Armijai išlaisvinti Lietuvą. Mes 
pilniausiai pasitikime, kad Lietuvos jau
nimo suvažiavimas išdirbs planus sėk
mingesnei kovai. Memfis skvo pusės pa
sižadame, kad visomis jėgomis remsime 
Jungtinių Valstijų, Sovietų Sąjungos ka
ro pastangas, kad kuo greičiau ir su ma
žiau aukų būtų nugalėtas hitlerizmas. 
Mes pasitikime, kad kiekvienas demokra
tiniai nusistatęs lietuvis, kiekvienas, ku
riam tik brangi Lietuvos laisvė, kuriam 
brangi Jungtinių Valstijų laisvė, pa
smerks pro-hitlerininkus, atmes penkta- 
kolonistų siūlomus nuodus ir visomis jė
gomis rems Suvienytų Tautų karo lai
mėjimo pastangas.

Amerikos lietuviai raginami pasiklau
syti per “short wave” radio bangas Lie
tuvos jaunuoliij kalbas, kurios bus trans
liuojamos ant jūsų radijo 24, 39, 47, 59} 
ir 63 metrų, sekmadienį, gegužės 31 die
ną, 7:30 valandą ryto, New Yorko laiku.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Rytų Gynimo Komandos ir 

Pirmosios Armijos Štabas

1. Leitenantas - generolas 
Hugh A. Drum, Rytų Gynimo 
Komandos ir Pirmosios Armi
jos vadovaujantis generolas, 
einant Karo Departmento in
strukcijomis, išleido proklama
ciją skelbiančią Rytų Gynimo 
Komandos apimamą plotą, į 
kurį įeina sritys nuo Maine iki 
Florida, imtinai, kaipo Milita- 
rinę Sritį, pavadintą Rytų Mi
litarinė Sritis.

2. Proklamacija skelbia, 
kad Amerikos ir Jungtinių 
Tautų prekybos apsauga nuo 
priešo puolimo ir naikinimo 
reikalauja veiklios kontroles 
dirbtino apšvietimo pagal visą 
Atlanto ir Įlankos pakraštį ir 
krašto gilumoje nepertoli nuo

to pakraščio. Tokios kontroles 
tikslu proklamacija patvirtina 
visus keturių Sričių Korpusų 
Vadovaujančių Generolų, jau 
išleistus suvaržymus ir parė
dymus visoj Rytų Militarinėj 
Srityje.

3. Generolas Drum nori pa
brėžti, kad vienintelis suvar
žymas, paskelbtas jo išleistoj 
proklamacijoj liečia tiktai ap
švietimo kontrolę. Ši prokla
macija neskelbia ir neįsako 
nei jokios evakuacijos. Ji ne
uždeda jokių suvaržymų ant 
civilių gyventojų, piliečių ar 
svetimtaučių, išskyrus apšvie
timo kontrolę. Teisingumo De
partmento taisyklės ir patvar
kymai apie priešų šalių sve
timtaučių užsilaikymą ir kon
trolę palieka pilnoje ir visiš
koje galioje. . .

VIEŠAS SKELBIMAS NR. 1

FOR VICTORY
Buy

UNITED STATES DEFENSE

BONDS , STAMPS

Governors Island, New York
Į gyventojus valstybėse: 

Maine, New Hampshire, Ver
mont, Massachusetts, Rhode 
Island, C o n n e cticut, New 
York, New Jersey, Delaware, 
Pennsylvania, Maryland, Vir
ginia, North Carolina, South 
Carolina, Georgia, dalies Flo
ridos valstybės ir District of 
Columbia.

KADANGI einant Karo De
partmento parėdymais iš 1941 
m., gruodžio 20 d. ir 1942 m. 
kovo 18 d., ta kontinentalių 
Jungtinių Valstijų dalis, kuri 
randasi į rytus nuo sekamos 
linijos: Ohio — Pennsylvania 
siena, West Virginia — Penn
sylvania siena, West Virginia 
—Maryland siena, West Vir
ginia — Virginia siena, Ken
tucky — Virginia siena. Ten
nessee — Virginia siena, Ten
nessee — North Carolina sie
na, Tennessee — Georgia sie
na, Alabama — Georgia sie
na iki jos susijungimo su Flo
rida, o nuo ten į pietus palei 
Apalachicola lipę, buvo pa
skelbta Rytų Gynimo Koman
dos sritimi po mano vadovy
be ; ir

KADANGI E g z e kutyvių 
Dekretu iš 1942 m. vasario 19 
d. Nr. 9066, Jungtinių Valsti
jų Prezidentas įgaliojo ir nu
rodė Karo Sekretorių ir jo 
karts nuo karto skiriamus Mi- 
litarinius Vadus, kada tik jis 
ar jo skirti vadai ras reikalin
ga ar pageidautina imtis tokių 
žygių, paskelbti militarines 
sritis tokiose vietose ir tokio 
ploto, kaip jis ar atitinkamas 
Militarinis Vadas gali nustaty
ti, suteikiant tokiose srityse 
galią pagal Egzekutyvio Dek
reto parėdymą; ir

KADANGI Karo Sekreto
rius 1942 m. balandžio 22 . d. 
paskyrė žemiau pasirašiusį 
kaipo Militarinį Vadą vykinti 
pareigas ir imtis atsakomybės 
pagal minėtąjį Egzekutyivį 
Dekretą toje Jungtinių Vals
tijų dalyje, kuri įeina į Rytų 
Gynimo Komandą; ir

KADANGI Rytų Gynimo 
Komanda apima penkioliką 
valstijų, dalį vienos valstijos ir 
District of Columbia, kur gy
vena milijonai lojalių Jungti
nių Valstijų piliečių ir šimtai 
tūkstančių asmenų, kurie dar 
nėra Jungtinių Valstijų pilie
čiai, bet kurie taip pat yra lo
jalūs; ir

KADANGI tos didelės da
lies mūsų krašto gyventojų, 
gyvenančių Rytų Gynimo Ko
mandos srityje, ekonominis 
gyvenimas turėtų būti tiek 
mažai paliestas, kiek tai yra 
suderinama su Krašto Gynimo 
ir vidujinio saugumo reikala
vimais; ir

KADANGI Rytų Gynimo 
Komanda apima visą Atlanto 
pakraštį ir visą dalį Įlankos 
pakraščio ir savo geografine 
padėtimi yra ypatingai išsta
tyta į puolimo pavojų ir, ta
me sąryšyj, yra išstatyta šni
pinėjimo ir sabotažo pavojun, 
o todėl reikalauja imtis mili- 
tarinių priemonių, apsaugojan- 
čių nuo tokių priešo operacijų;

TODĖL, DABAR, Aš, HUGH 
A. DRUM, generolas-leitenan

tas Jungtinių. Valstijų armijos, 
einant Prezidento Jungtinių 
Valstijų ir Karo Sekretoriaus 
suteikta man galia ir mano, 
kaipo Rytų Gynimo Komandos 
Vadovaujančio Generolo ir 
Pirmosios Armijos Vado ga
lia ir teisėmis, įpareiguotas 
ginti Rytų pakraščius, skelbiu 
ir pranešu, kad:

1. Dabartinė situacija rei
kalauja, kaipo militarinė bū- 
tenybė, įsteigti Rytų Gynimo 
Komandoje esančiose terito
rijose, kontinentalių Jungtinių 
Valstijų ribose, Militarinių Sri
čių ir tuo tikslu aš šiuomi skel
biu visą keliolikos valstijų te
ritoriją Jungtinėse Valstijose, 
kuri randasi į rytus ir į šiau
rės rytus nuo vakarinės Rytų 
Gynimo Komandos sienos, į- 
skaitant į ją valstijas — 
Maine, New Hampshire, Ver
mont, Massachusetts, Rhode 
Island, C o n n e c ticut, New 
York, New Jersey, Delaware, 
Pennsylvania, Maryland, Vir
ginia, North Carolina, South 
Carolina, h Georgia, Floridos 
valstijos dalį ir District of Co
lumbia, kaipo Militarinę Sritį, 
vadinamą Rytų Militarinė Sri
tis, kaip parodyta žemėlapyj.

2. Rytų Militarines Srities 
administraciniai paskirstymai 
į mažesnes sritis, tikslu su
stiprinti šio štabo išleistų su
varžymų ir parėdymų veiki
mą, yra esantieji Sričių Kor
pusai, būtent: Pirmo Korpuso 
Sritis su štabo buveine Boston, 
Massachusetts; Antro Korpu
so Sritis su štabo buveine Go
vernors Island, New York; 
Trečio Korpuso Sritis su štabu 
Baltimore, Maryland ir Ket
virto Korpuso Sritis su štabu 
Atlanta, Georgia. Tų minėtų
jų korpusų vadai yra įparei- 
guoti imtis atsakomybę už į- 
gyvendinimą išleistų suvaržy
mų ir parėdymų jų Korpusų 
Sričiųi po to.

3. Gynimas Amerikos ir 
Jungtinių Tautų prekybos nuo 
nuostolių ir sunaikinimo iš 
priešo puolimo ir apsaugoji
mas mūsų pakraščių nuo prie
šo veiksmų palei Atlanto ir 
Įlankos jūrų ' pakraščius, rei
kalauja veiklios kontrolės 
dirbtino apšvietimo visais tais 
pakraščiais ir krašto gilumo
je nepertoli nuo pakraščio. To
kios kontrolės tikslu išleisti 
suvaržymai ir parėdymai ke
turių generolų vadovaujančių 
Sričių Korpusams, šiuomi yra 
priimami ir skelbiami, kaipo 
dalis šios proklamacijos. Sri
čių Korpusų vadai yra paskir
ti veikti kaipo įstaigos įgalio
tos leisti suvaržančius parėdy
mus tai kontrolei pravesti.

4. Sužinus nesilaikymas to
kių suvaržymų ar parėdymų 
iš svetimtaučio, kilusio iš prie
šų šalies, arba pakartotinas 
nesilaikymas jų iš apsileidimo, 
dargi jei jis būtų ir nesužinus, 
duos pagrindo ištrėmimui, in
ternavimui arba kelti bylai; 
panašus nesilaikymas iš pusės 
kitų asmenų, kilimo ne iš prie
šo šalių, duos pagrindo išdan- 
ginimui arba bylos iškėlimui.

Niekas šioje proklama
cijoj neturi būti aiškinama, 
kaipo pakeičiantis Teisingumo

Departmento pareigas ir atsa
komybę, išeinančias iš prezi
dento proklamacijos iš 1941 
m., gruodžio 7 ir 8 d.d. ir lie
čiančias įgyvendinimą taisyk
lių ir parėdymų apie svetim
taučių iš priešo šalių užsilai
kymą ir kontrolę arba ir ki
tas.

6. Sričių Korpusai Rytų Mi
litarinėj Srityj, kiekvienas sa
vo ypatingoj veikimo sferoje 
ir tokios federalinės, valstybių, 
municipalinės ir vietos įstai
gos, kokias Rytų Gynimo Ko
mandos vadovaujantis gene
rolas su tų įstaigų sutikimu 
ras reikalinga karts nuo kar
to paskirti, šiuomi yra paski
riamos būti agentūromis, ku
rios seka suvaržančių parėdy
mų nuostatų įgyvendinimą, ly
giai, kaip ir tų parėdymų, ku
rie jo vėliau bus išleisti. To
kios agentūros, Rytų Gynimo 
Komandos vadovaujančio ge
nerolo derinamos, turi teisę 
vesti tardymus ir tyrinėjimus, 
reikalingus tiems parėdymams 
įgyvendinti.

7. Pagal pareiškimus, pada
rgus Rytų Militarines Srities 
valstybių gubernatoriams ir 
District of Columbia komisio- 
nieriui, specialiai yra reika
laujama, kad valstijų ir mies
tų policija ir kiti valdininkai 
bei civiliai, valstijose, kurias 
apima ši proklamacija, padė
tų įstaigom įpareigotom vy
kinti gyveniman reikalauja
mus suvaržymus, pranešdami 
joms vardus ir adresus visų 
asmenų, kurie, yra manoma, 
nesilaiko reikalaujamų suvar
žymų ir teikti joms visas ki
tokias informacijas, kokių jos 
gali pareikalauti.

8. Viena šios proklamacijos 
kopija turi būti iškabinta pub
likai susipažinti kiekviename 
Selective Service Local Board; 
kiekvienoje pašto įstaigoje; 
kiekviename teisme; kiekvie
noj miesto valdyboj Rytų Mi
litarines Srities teritorijoj. Pa
pildomos proklamacijos, pra
nešimai, suvaržymai ir parėdy
mai bus leidžiami šio štabo 
pagal reikalą. Kopijos tų pa
pildomų proklamacijų, prane
šimų, suvaržymų ir parėdymų 
bus viešai paskelbti ir prieina
mi susipažinti kiekviename 
Selective Service Local Board; 
kiekvienoj pašto į s t a igoj; 
kiekviename teisme ; ir kiek
vienoj miesto valdyboj Rytų 
Militarines Srities teritorijoj. 
Kiekvieno asmens, kuris ran
dasi Rytų Militarines Srities 
teritorijoj, yra pareiga susipa
žinti su kiekvienos proklama
cijos, pranešimo, suvaržymo ir 
parėdynlo turiniu, kurie šio 
štabo bus išleisti.

Visuomeniniai nusiteikusių 
ir patriotinių laikraščių pagel-

Lowell, Mass.
Atšaukiame Pikniką, Kuris 

Turėjo Įvykt Geg. 31 d.

Labai gaila, kad nebus ga
lima įvykdyti žadėtą pikniką, 
kuris buvo manoma turėti ge
gužės 31 d., š. m., ir jau bu
vo gerai pasigarsinęs mūsų 
apylinkėj.

Piknikas prisieina atšaukti 
todėl, kad dabartiniu laiku 
neįmanoma, kaip žmonės ga
lėtų suvažiuoti i pikniko vie
tą, kuri randasi visai atstume 
nuo visokios transportacijos. 
Gi su mašinomis (automobi
liais), kaip būdavo pirmiau, 
dabar jau apsunkinta ir kol 
kas prie naujų aplinkybių ne
suspėta prisitaikinti.

Ši naujovinė padėtis verčia 
mus šį pikniką atšaukti ir tuo 
pačiu laiku stengsimės susiras
ti būdus, arba visai naują pik
nikams vietą, kuri būtų arčiau 
prie autobusų kelio ir pato
giau pasiekiama.

Bet ve, prašome visų įsite- 
myti ir nepamiršti mūsų kito 
labai svarbaus parengimo, ku
ris tikrai įvyks birželio 6 d., 
Lietuvių Piliečių Kliubo sve
tainėje, 338 Central St.

Šio pramoginio vakaro vi
sas pelnas eis supirkimui ka
reiviams cigaretų ir pagerbi
mui mūsų armijos, kuri Aus
tralijoj ryžtingai pasiruošus 
susitikti su Japonijos užpuo
likais ant mūsų šalies. Prašo
me visų šį vakarą nuoširdžiai 
paremti savo atsilankymu ir 
pakvietimu kitų.

J. M. Karsonas.

ba, periodinių leidinių, radijo 
ir kitų visuomenės informavi
mo įstaigų Rytų Militarinėj 
Srityje yra rimtai prašoma ir 
su pasitikėjimu laukiama, kad 
jie skelbs ištisai ir matomoj 
vietoj šitą proklamaciją ir 
kiekvieną proklamaciją, pra
nešimą, suvaržymą ar pa
rėdymą, išleistus šio štabo da
bartinei proklamacijai papil
dyti.

H. A. Drum,
J. V. Armijos Generolas 
Leit. Vadas.

1942 m., gegužės 16 d.

PIKNIKAS
L.D.S. SEIMO DELEGATŲ NAUDAI

Sekmadienį, Gegužes 31 May
OLD CIDER MILL GROVE

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

ĮŽANGA 40c, ĮSKAITANT TAKSUS

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

po vadovyste K. Kazakevičiaus.
AIDO CHORAS, Brooklyn, N. Y.

po vadovyste A. Žilinskaitės.
SIETYNO CHORAS, Newark, N. J.

po vadovyste B. dalinsitės.

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

Gerbiamieji: Pikniką rengia L.D.S. 3-čias Apskritis, kurį 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 nekurtos 
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 Hall Bus’ą, išlip
kite ant Burnett Ave. ir Vaux Hall Rd., eikite po kairei pusę bloko.

Užkviečia KOMITETAS.
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PATYS GALIME PASIDARYT STIKLĄ SAUGU
Karo patyrimai Anglijoj 

ir Ispanijoj įrodo, kad le
kiančios stiklo skeveldros 
sudaro labai didelį pavojų 
žmonėms, kuomet priešo 
orlaiviai mėto bombas. Kai 
kurie tvirtina, jog nuo su
daužytų langų stiklų per 
bombardavimus iš oro dau
giau žmonės nukenčia, ne
gu tiesioginiai nuo pūčių 
bombų.

Tas stiklų skeveldrų pa
vojus dabar galėsiąs būti 
apeitas, vartojant naujai iš
rastą chemikalą Roxanea- 
lą. Jis palaiko vietoje šukes 
sudaužyto stiklo, taigi sutu
ri jas nuo lėkimo.

Tas chemikalas, dirbamas 
Roxalin Flexible Finishes

kompanijos, Elizabethe, N. 
J., yra panašus į vandenį 
peršviečiamas skystis, še
pečiu ištepus tuom skysčiu 
lango stiklą iš vidaus ir su- 
kietėjus skysčiui, jau ne
skris stiklo skeveldros, nors 
skystis nesulaiko stiklo nuo 
suskilimo. Roxalino plėvelė 
ant stiklo galima nuvalyt 
panašiai kaip stiklą, naudo
jant vandenį su neperdaug 
muilo. Kuomet nereikalinga, 
tai galima ta plėvelė nuimt, 
pavartojant skustuvo gele
žėlę arba tam tikrus che
minius skysčius.

Kita Roxalino rūšis yra 
dirbama tamsi ir yra taiko
ma langams užtemdyti nuo 
priešų orlaivių. J. C.K.

Sparčiausias Fotografijos Aparatas
Tarnaus Mokslui, Apsigynimui, Sportui

PERDAUG RŪKSTIES NERVUOSE

Numato Apkrečiamų
Ligų Siautimą

Katrie Mandagesni, 
Riebūs ar Liesi?

Išrasta fotografavimo a- 
paratas, kuris gali nu
traukt paveikslą tokiu trum
pu laiku, kaip kad jei pada
lintum vieną sekundą į 333 
tūkstančius dalelių. Jį išra
do Massachusetts Technolo
gijos Instituto profesorius 
Harold Edgerton su savo 
sandarbininkais. Suderinant 
tokius paveikius į judžius, 
išeina smulkmeniškiausi ju
damieji paveikslai bet kokio 
judėjimo.

Tokie judžiai parodo, 
kaip iš šonų pasiploja golfo 
boliukė, kada lošėjas suduo
da jai savo’lazda; kaip po 
to pasiplojimo iš šonų pas
kui ji pati pasiploja iš vir
šaus ir apačios.

Šie judžiai aiškiausiai pa
rodo skirtumus rankų ir 
pirštų judėjimo tarp greitai 
ir švariai rašančio mašinėle 
ir tarp kito mašinuotojo, 
kuris sunkiau dirba, bet su 
netiksliais bei gremėzdiškais

savo judėjimais negali pa
sivyt ano.

Tie žaibiškai greit paga
minti judamieji paveikslai 
smulkmeniškai parodo ir šo
vinio išlėkimą iš kanuolės 
ir kulkos- — iš šautuvo 
vamzdžio ir nupaveiksluoja 
jų skridimą.

Šis išradimas turės dide
lės svarbos ir fizikos mok
slui ir augalų ir gyvių tyri
nėjimui, taip pat bus nau
dingas ir įvairiom pramo
nėm.

KUR DEDAS! SURŪKOMAS NIKOTINAS?

Nuo to laiko, kai talki
ninkai įvedė blokadą prieš 
Vokietiją, dėl maisto trū
kumu mirė 800 tūkstančiu 
vokiečių, sakė Chicagos U- 
niversiteto medicinos pro
fesorius d r, Paul R. Can
non, neseniai kalbėdamas 
suvažiavime tų Amerikos 
gydytojų, kurie tam tyčia 
darbuojasi prieš apkrečia
mųjų ligų plėtimą. Kartu jis 
nurodė, jog nacių užimtuo
se kraštuose maisto dalykas 
dar kur kas blogesnis, negu 
pačioj Vokietijoj. Tuose 
kraštuose milionai žmonių 
nuolat yra alkani arba pa
laipsniui badauja.

Ten ypatingai trūksta to
kių mitybos dalykų, kaip 
mėsa, kiaušiniai, pienas ir 
sūris. Negaunant šių valgių, 
pristinga kūnui baltimių, 
kurie kitaip vadinami pro
teinais.

Nuo daugelio apkrečia
mųjų ligų bent dalinai apgi
na skiepijimai, jeigu žmo
nės turi tinkamo maisto.

Daktarė Winfreda Over
holser iš St. Elizabeth Li
goninės Washingtone sako, 
jog riebios moterys turi ge
resnį, mandagesnį būdą, ne
gu liesos. Ta daktarė tvir
tina, kad riebus asmuo jau
čiasi laimingesnis ir labiau 
užtikrintas negu sudžiūvė
lis. Storuliai, girdi, labiau 
yra linkę į juoką, o liesi as
menys, esą, bendrai imant, 
ne tokie stiprūs, ne tokie e- 
nergingi ir neturi tiek už
tikrinimo jausmo.

Daktarė Overholser sa
ko, kad liesi žmonės užtat 
mato sau reikalą rimčiau 
žiūrėt į gyvenimą ir nėra 
tokie smagūs.

“Nutukusios moterys gali 
jaust, kad jos nėra tokios1 
patrauklios kaip laibesnės jų 
seserys; tad jos stengias ge
ru, linksmesniu būdu pa
trauki kitus žmones,” kaip 
tvirtina daktarė Overholser.

Ar iš tiesų taip yra, pa
tys spręskite iš savo nutė- 
mijimų.

Jeigu rūkytojas įtraukia 
dūmus į plaučius, tai jis pa
ima į savo kūną dešimt kar
tų daugiau nikotino, negu 
paviršutinis rūkytojas, ku
ris tik per nosį išleidžia dū
mus, neužsitraukdamas.

Tiktai dešimta dalis viso 
kūnan patenkančio nikotino 
išgaruoja per kvėpavimą 
arba apleidžia kūną per va
lymosi organus. Kas atsi
tinka su devyniomis dešim
tomis dalimis įtraukto niko
tino, tai dar tebėra paslap
tis.

(Nikotinas yra nuodingas

alkaloidinis tabako svaiga
las.)

Tokius patyrimus apie 
surūkomą nikotiną raporta
vo mokslininkai suvažiavi
me Amerikos Draugijų Fe
deracijos Biologijai Tyrinė
ti.

Jie sprendžia, kad ir di
džioji nikotino dalis, galų 
gale, išeina iš kūno, bet 
skirtingoj cheminėj formoj, 
ale kokioje, tai dar nepatir
ta.

Kiek nikotino žmogus į- 
traukia į savo kūną per me
tus, jeigu kasdien surūko po 
20 cigaretų? Ogi beveik pu
sę svaro, kaip kad yra tyri-

nėtojų patikrinta.
Vienam bandomam rūky

tojui buvo duota praskiesto 
chemikalo amonijos chloro; 
tada iš jo kūno išėjo laukan 
20 procentų viso įtraukto 
nikotino, pavidale paties ni
kotino, vadinasi, dveja tiek, 
kiek išeina iš kitų rūkytojų 
bendrai. O vis dėlto ir pas 
jį pasiliko 80 procentų niko
tino.

Kūnuose dviejų žmonių, 
kurie niekada nerūkė ir ma
žai tarp rūkytojų tebuvo, 
taipgi atrasta kiek nikotino. 
Kaip jis ten susidarė ar pa
kliuvo, dar neišaiškinta.

N. M.

Kai susidaro perdaug kalo acetylcholino. Kai ku- 
rūkšties nervuose, iš to ga- rie mokslininkai teigia, kad 
Ii kilt eilė rimtų ligų ir pa- ir nuomaras pareina iš per- 
vojų. Nuo per didelio nervų 
rūkštūmo, be kitko, įvyksta 
raumenų drebėjimas, o ta
tai ypač pavojinga lakū
nams.

Priešinga rakščiai, kaip 
žinoma, yra šarminė me
džiaga. Bet nuryjant šarmi
nio maisto ar vaisto,statai 
nepanaikina nervų rūkštu- 
mo. Tenka švirkšt tiesiog 
į kraujagysles stipraus šar- 
miško chemikalo. — Tačiau, 
reikėtų suprast, kad jeigu 
ilgiau žmogus maitintųsi 
valgiais, turinčiais savyje 
daugiau šarmų, tai nervų 
rūkštumas būtų laipsniškai 
nugalėtas.

Kada nervai pasidaro per
daug rūkštūs, jie išduoda 
perdidelius daugius chemi-

daug acetylcholine, palei
džiamo į raumenis iš per- 
rūkščių nervų. Tačiau vidu
tinis kiekis acetylcholino y- 
ra būtinai reikalingas, kad 
raumenys galėtų judėti pa
gal nervų padirginimą.

Jeigu nervai perdaug šar- 
miški, tai irgi bloga. Šar
mai tada naikiną acetylcho- 
liną ir dėl to žmogus gali 
likt suparalyžiuotas. Per
viršiai rakšties ar šarmų 
nervuose taip pat. blogai 
veikia širdies plakimą, kvė- • 
pavimą ir virškinimą, kaip 
kad mano Michigano Uni
versiteto profesorius dr. 
Robert Gesell, kuris darė 
išsamius tyrimus nervų 
rūkštūmo ir šarmiškumo.

Vienas Pavojingųjų
Karinių Metalų

su juom 
patenka 
po oda, 
vidujinė 

dujos vė-

LAUKINIU ŽMONIŲ Daug Mokyklų Vengia
“ŠAUTUVAS” Evoliucijas Mokslo

Medžiotojai kai kuriose Puse visu Amerikos mo-

gija — mokslas augalų ir 
gyvių — visai vengia bet 
kokių aiškinimų apie evo
liuciją, tai yra, apie moks
linę teoriją, rodančią, kaip 
augalai ir gyviai išsivystė 
bei išsirutuliojo iš žemesnių 
rūšių į aukštesnes, iki pa-

galėję/būti jokro gyvių ir 
atrgalų vystymosi iš žemes
nių, paprastesnių pavidalų į 
aukštesnius ir sudėtinges
nius. J. C. K

. Grand Rapids, Mich. —i tįsių. i dUKstesiies, iki įj<i- i _ . A , J . .
siekė žmogaus laipsnį. — q Perkūnas trenke ir padegę 
juk ir dabartinio žmogaus baldų dirbtuvę, tuoj paskui 
evoliucija dar nėra užšibai- -J1S tienkei gaisrininkų pa-

baldų dirbtuvę; tuoj paskui

Įskiepijus, kraujuje susi
daro tam tikros baltiminės 
medžiagos, kurios kovoja 
prieš perus tos ar kitos ap
krečiamos ligos. Bet jeigu 
kūnas negauna gana protei
nų - baltimių, tai nėra iš ko 
susidaryt medžiagoms ve
dančioms kovą prieš tokias 
ligas. Tuomet žmogus, nors 
įskiepytas, vis tiek galės ap- 
sikrėst ir mirt nuo tų ligų, 
kaip įspėja profesorius Can
non. N. M.

Elektros Dirbimas 
Vėjo Jėgomis

Ant Green kalnų, Ver- 
monto valstijoj, yra įtaisyta 
turbina, kuri, vėjo varoma, 
pagamina 1,000 kilowattu 
valandų elektros per dieną. 
Tai dar pirma didelė vėjinė 
turbina Jungtinėse Valsti
jose. Jai pasirodžius tokia 
naudinga, būsią statoma ir 
daugiau vėjo turbinų elekt
rai dirbti.

Tokiu būdu galima priva- 
ryt elektros ir į didžiules 
baterijas ir naudot ją tuo 
laiku, kada nebūna gana vė
jo turbinai sukti.

Laikraštis “Ford News” 
numato gana platų 
naudojimą vėjinių turbinų 
ir iš jų gautiną pelną.

Plikumas ir Vyrišku
mo Klausimas

Kad vyras nuplinka po 
pirmo trečdalio ar pusės sa
vo amžiaus, tai nėra ženk
las, kad jis būtų silpnas ly
tišku vyriškumu, bet prie
šingai. Plikumas yra vyriš
kumo žymė, taip tvirtino 
daktaras James B. Hamil
ton, profesorius medicinos 
Yale Universitete, kalbėda
mas Amerikos Anatomų Są
jungos suvažiavime.

Daktaras Hamilton tyri
nėjo grupę 54-ių tokių vy
rų, kurie buvo lytiniai ne
subrendę arba kurie neteko 
lyties organų per nelaimin
gus atsitikimus ar per ne
išvengiamas operacijas. 
Tarp tų 54-ių vyrų nebuvo 
nė vienos plikos galvos. Jie 
taipgi turėjo mažiau pleis
kanų, negu vidutiniai nor
malūs vyrai.

Kai kuriems iš tų 54-ių 
vyrų buvo duota syvų iš ly
tinių vyriškų liaukų, ir ne
užilgo pradėjo smukt jiem 
plaukai nuo galvos ir atsi
rado pleiskanos.

Dviem iš jų paskui buvo 
sustabdytas tų lytinių syvų 
davimas, ir tuomet nustojo 
jų plaukai slinkę. Po kiek 
laiko vėl buvo jiem duoda
ma vyriškų lytinių syvų;

Kai kuriose oro bombose 
yra metalo magnio. Šis me
talas yra vartojamas ir lėk
tų vų ' statyboje. Jeigu * ske
veldrėlė jo arba 
maišyto metalo 
į žmogaus kūną, 
tuomet susidaro 
žaizda, vadinama
žiu arba dujiniu skauduliu. 
Iš magnio kūne vystosi vis 
daugiau dujų ir jos išpučia 
skaudulį vis didyn ir didyn. 
Tatai spaudžia kitus, aplin
kinius kūno audinius.

Su tokios žaizdos pavojum 
susiduria darbininkai pra
monėse, kur vartojama 
magnis. Pakliuvus po oda, 
kad ir mažytė,' magnio ske
veldrėlė gali padaryt daug 
nesmagumo, paliesdama gy
vybiniai svarbius organus. 
Todėl bet kokias to metalo 
skeveldrėles reikia tuojau 
pašalint, kaip įspėja Har
vardo Universiteto medici
nos profesoriai dr. C. W. 
Walter-ir R. Z. Schultz, ku
rie specialiai tyrinėjo mag
nio veikimą, patekus jam 
kūnan.

Gal Ties Paipą Gazolino 
Gabenimui į Rytus

Washington. — Manoma, 
kad neužilgo prezidentas 
Rooseveltas prašyą Kongre
so paskirti pinigų nutiesi
mui paipos iš pietinių vals
tijų į rytus dėl pristatymo 
gazolino. Jis taipgi pasiū
lys tuojau pradėt statyti 
naujų medinių laivų gabe
nimui žibalo. Tokie laivai 
mažai kaštuotų, bet laiki
nai patarnautų gazolino ga
benimui.
tada iš naujo ėmė jų plau
kai smukti nuo galvos.

N. M.

laukinėse tautelėse Afrikoj i kyklų, kur dėstoma biolo-i tavai Dievo sutverta ir ne- 
ir negritai Filipinų salose 
dar tebevartoja pučiamuo- • 
sius “šautuvus.” Į medinį ® 
vamzdį jię įdeda užnuodytą * 
strėla, smarkiai papučia • 
per vieną vamzdžio galą; iš J 
kito galo išlekia strėla ir pa • 
taiko į paukštį, beždžionę J 
ar kurį kitą nedidelį žvėrių- • 
ką. Prieš stambius žvėris • 
pučiamieji šautuvai nevar- • 
tojami. •

Kas atsitinka, kai išpūsta J 
strėla, pavyzdžiui, pataiko • 
į sėdinčią aukštame medyje • 
beždžionę? Sužeista bez-o* 
džionė net nesurinka — to- • 
kia menka žaizda tėra, kad, 9 
rodos, beždžionė jos visai • 
nejuto. Todėl ji ramiai sė- J 
di sau ant šakos. Tuo tar- • 
pu nuodai pasiskleidžia po J 
jos kūną ir neužilgo bez- • 
džionė nukrinta nuo me- J 
džio, taip pat gana tyliai. •

Panašiai ir kiti žvėriukai * 
ir paukščiai esą medžioja- • 
mi be riksmo iš jų pusės. J 
Suprantama, jog strėlos • 
nuodai veikia ir kaipo nu ra- * 
mintojai. Medžiotojui yra • 
toks patogumas, kad pašau- • 
tas paukštis ar žvėriukas, • 
tylėdamas, nenubaido kito. • 
Medžiotojas, todėl, po vie- 
nos aukos gali tuojau skint •

šaukimo dėžutę, ir bežiūrint 
k * j atžvangėjo keturi inžinai

Dr. Oscar Riddle, vienas gesinti gaisro.
iš mokslinio Carnegie Insti- Į 
tuto viršininkų Washingto
ne, kritikuoja mokyklas už 
tokį vengimą esminiai svar
bių evoliucijos dėsnįų.

Tos mokyklos yra paveik
ios bažnytinių žmonių, ku
rie tiki, kad viskas buvę ga-

Lohrville, Iowa. — Vieną 
lytą čionaitiniai savanoriai 
gaisrininkai, visais garais 
skubėdami, nuvažiavo kelias 
mylias į rytus gaisro gesin
ti. Bet pasirodė, jog tai ne 
gaisras, bet raudonas saulė
tekis.

Baltimorės Lietuvių

PIKNIKASd

Tradicijinė Baltimores Lietuvių Iškilme

LAISVES PIKNIKAS
įvyks šį sekmadienį

Išgirsite ir matysit gražią programą 

R. MIZARA, “Laisvės” Redaktorius, sakys prakalbą 
Taipgi bus kalbėtojas nuo Civilian Defense Committee 

DAINUOS VIETINIS LYROS CHORAS IR UNITED RUSSIAN 
UKRAINIAN HOLY TRINITY CHURCH CHORUS

KAIP Iš MENKŲ DALY
KĖLIŲ SUSIDARO LABAI 

DIDELIS DALYKAS
Kiek Amerikos valdžia iš

leido kortelių cukraus gavi
mui, tai jeigu sudėtume tas 
knygeles eilėn galas galan, 
tuomet iš jų susidarytų pen
kiolikos mylių ilgio linija. 
Tų knygelių išspausdinimui 
buvo suvartota 30 tūkstan
čių svarų spaustuvinio at- 
ramento.

BUS LIBERTY PARK :
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE • 

šokiai prasidės 3 vai. dieną. J

Šį pikniką ruošia Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kuopa, 
naudai dienraščio “Laisvės”.

Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus

LAISV.fi


Ketvirtas Puslapis LAISVĖ Penktad., Gegužes 29, 1942

Lithuanian Spirit of Resist
ance Revealed in Two Book
lets Just I’ublislied This Week

America’s Role in Darnis-Girenas Pic
The New Pacific

AMERICA IN THE NEW PACI
FIC. By Georgo E. Taylor. Publish
ed by the MacMillan Co. $1.75.

nic Saturday

AS THIS IS being written, word has just come over the radio 
that the Nazis have brutally executed four hundred Lith

uanians in retaliation for the death of two Nazi soldiers in oc
cupied Lithuania. The panicky viciousness of the Nazis in kill
ing helpless and innocent people can testify to the desperation 
which Lithuanian resistance®---------------------------------------

book’s

win, must think 
fight her way to 
its essence, sums 
attitude towards

and Lithuanian partisan war
fare has driven them. The bul
warks of fascist power in Lith
uania are slowly being destroyed 
and eaten away — when the entire 
structure of German Fascism tot
ters and falls, some of the credit 
for the destruction of German 
imagined “invincibility” will be due 
to the actual invincibilty of the 
Lithuanian spirit.

We here in America, though 
hearing the boom of guns, have not 
felt them. Our Lithuanian cousins 
have felt them, endured them and 
are now conquering them.

The way in which that Lithuan
ian spirit, which crushed the Teu
tonic Knights at Tannenburg and 
will crush them again, works, lives, 
fights and dies, is well illustrated in 
two items which have just been

Selling for only 10c, the pamph
let, obtainable at the Laisve of
fices, outlines clearly the effect of 
German occupation of Lithuania, 
the reign of terror established, the 
systematized effort to destroy Lith
uania, and the methods used by 
the Lithuanian people to. resist 
them. It is not easy to crush a 
people determined to smash the op
pressors. The pamphlet is a docu
ment that is needed in every Lithu
anian home.

Lithuanian Poets Speak 
For Liberty

The entire Spring issue of the 
“Šviesa“ is devoted to the works 
of the leading Lithuanian poets. 
Significant is the fact that all of 
the poems published were written 
in the white heat of emotion and 
anguish. The writers have seen their

M ERICA, to 
as well as 

victory. That, in 
up this
America’s participation in the Paci
fic war against the Axis. If we arc 
to best use the varied strengths of 
Asiatic peoples and forces, we must 
understand our aims in this war, 
and the aims of all the people of 
Asia who are fighting for their ex
istence against Japanese aggression.

Taylor, writer and student of 
Far Eastern affairs, grapples with 
this necessity by outlining America’s 

political, 
with the 
Japanese 
a nation

An
and 

who 
the Atlantic 

New York to 
flight only to crash a few 
miles from their goal, will 
this Saturday, 

Klashus Clinton

MASPETH, LINY, 
nual Picnic in honor 
Girėnas, Lithuanian 
successfully crossed 
nine years ago in a 
Kaunas 
hundred 
be held 
Day, at

The picnic begins at 2 
mission 40c. Profits from 
will go to

— The 
of Darius 
aviators

Decoration 
Park.

p. m. Ad- 
the picnic 
Fund for 

the building of a monument
tue in honor of the flyers.

a Memorial
or st a-

Walter Givis, 33, 
Deceased

published by the Lietuviu Literatū
ros Draugija (ALDLD — Lithuan
ian Literary Association). The first 
item is a thirty-two page pamph
let called “Kovotoju Balsas Del Lie
tuvos Laisvės” and the second is 
the Spring Issue of “Šviesa”, the 
quarterly organ of the ALDLD.

Edited and prepared by Roy Mi- 
zara the “Fighters’ Voice” 'is a col
lection of the most significant and 
powerful speeches given at a con
ference of Lithuanian leaders, 
statesmen, soldiers, artists, held on 
April 26th in Moscow, U.S.S.R. The 
speeches were given by men and 
women who had escaped the incre
dible brutality of the German war 
machine and who were now prepa-1 
ring for a victorious return to 
their native land.

Among those whose speeches are 
printed is that of the President of 
Soviet Lithuania, Justas Paleckis, 
who vowed that the Nazi occupa-: 
tionists would be driven out of the I 
Lithuania that they have desolated. 
In a stirring appeal to Lithuanian I 
Americans he calls upon all of usto; 
aid the Red Army oi the USSR in; 
its mighty battle against the fas-. 
cists. Our hope, as well as Lith- [ 
uania’s depends upon the victories Į 
gained by Red Army soldiers.

brothers and sisters murdered, they 
have had to flee by night while 
their homes and their fields were 
destroyed by the Nazis.

Under such conditions it is not 
at all surprising that the products 
of their poetic imaginations reach 
high art. Dynamic poetry is born 
in dynamic times.

Among those represented are 
such famous writers as Salomėja 
Neris, Kostas Korsakas, Jonas Šim
kus, Antanas Venclova, Liudas Gira 
and others. Tributes are paid to 
the famous men who have already 
been killed by the Nazis: Juozas 
Jurginis, Pijus Glovackas and Rū
kas.

The very titles of these poems 
are indicative of the force behind 
them: “Žemė Dega,” “Partizanai 
Miškuos,” “Mes Grišim,” “Lėktuvai 
Ant Miesto” and others.

Of particular interest is “Žalgi
rio Lietuva” by Liudas Gira which 
seeks inspiration from Lithuania’s 
trial and victories can be duplicated 
in the future.

Guns and planes can be destroy
ed, but not the determined will of 
a people. That is the thing that is 
invincible. That is the answer ol 
Lithuania.

interests, economic and 
and then comparing them 
policies followed by the 
in their expansion. What 
doos cannot, be separated from what
she wants. Japan’s dream of Asiatic 
empire is built upon the destruc
tion, not only of Chinese, Indian 
and other peoples, but also upon 
the smashing of her own people’s 
unions, democratic institutions, etc. 
The chapters dealing with the 
growth and technique of Japanese 
conquest and “consolidation” are 
admirable pieces of work, the rea
sons for systematized brutality be
coming evident.

The writer time and again stres
ses the necessity of considering the 
nationalist and democratic aims of 
the Asiatic peoples in this war. The 
failure to take advantage of this 
latent force has resulted in defeat 
after defeat in the Pacific. The 
road to victory will open when the 
Allies realize that old economic in
terests are not the stake in this war 
—the very existence of democracy is 
in the balance. Democratic methods 
must be used to fight democratic 
wars.

Brooklyn's Lithuanians 
grieved this week to hear 
death of Walter Givis, genial owner 
of the Green Star which came to 
be one of the best liked meeting 
places of young Lithuanians. Thir
ty three years of age, Walter was 
a member of the LDS and was best 
known for his interest and assist
ance in the bowling activities of 
the branch’s team and for the en
thusiasm with which ho followed 
the records of leading Lithuanian 
sportsmen. Young, popular, com
radely, his death leaves a vacancy 
that cannot be easily filled in the 
hearts of those who knew him ...

were 
of the

WWW,

RUSSIANS WATCH U. S. TANK PERFORMANCE
Red Army officers watch M-3 tanks perform at Fort Banning, Ga. In front of the 
group are Col. Paul Barazin, Russian aviation attache, U. S. Col. Gustave Guan- 
ther and Maj. Peter Barabanchikov, Red Army engineer.

Nazis in Lithuania Becoming

Guerrillas Harass Nazi Legions, Make 
Nights Worse Hells Than Days on Front

by Lillian Nadel.

Guerrillas are the little people - 
the farmers, miners, fishermen, 
factory workers and peasants — 
such as those depicted in pictures 
from the new Soviet 'film, “Guerril
la Brigade.’’

Roaming the countryside in bands 
of 10 or more, they harass the Ger
mans and keep them awake nights, 
to say the least.

No Nazi ever knows what myste
rious murders, what spontaneous 
fires, what sudden explosions, what 
ruined equipment, what broken 
bridges, what ravaged, supplies, the 
next morning will bring.

Throughout the occupied Ukraine 
the Germans are constantly con
fronted by guerrilla violence and 
defiance.

The Nazis have not yet found a 
way to combat these guerrilla tact
ics. The German High Command 
has ordered any guerrillas caught 
to be hung in the public square and 
left there.

This is not the first time the 
Russian people have stubbornly re
sisted an invading army. They 
drove out the Mongols, the Teu
tonic Knights in the days of Alex
ander Nevsky, the Swedes sent by 
Charles II during the reign of Pe
ter the Great, the Napoleonic war
riors and the Kaiser’s troops.

How the guerrillas really work is 
revealed by the story of a villager 
from Tula who knew every snow 
covered by-path in the countryside. 
He located the telephone lines con
necting two Nazi headquarters and, 
working by night, carrying hidden 
wire through frozen underbrush ac
ross the front, he connected the 
German lines with the Soviet 
Signal Corps.

The guerrillas live in swamps, 
marshes and woods, such as those 
near Kursk, once famous for their 
nightingales, and now dense with 
peasant fighters.

Mothers have joined their sons 
to cook and launder while the men 
Attack from ambush. Old women in 
nearby villages seize food to sup
ply the guerrillas. Even children go 
out on scouting operations.

One boy, robbed of his felt boots 
by a German motorcyclist, ran 
barefoot for nine miles to the 
guerrilla camp. The next morning 
he was off again to scout along the 
roads. (

No one is too young or too old to 
outwit the enemy. Recently a 15- 
year-old boy, his pockets bulging 
with hand grenades and carrying 
a machine gun stolen from the 
Germans under his arm, captured 
30 Nazis in the Andreapol forest.

He was helped only by farm wo

men and girls, waving the pitch
forks.

In the same district a 75-year-old 
hunter was bribed by lhe Germans 
to direct them to the guerrilla 
headquarters. Instead he led them 
directly into a guerrilla ambush. 
The Germans were so taken by 
surprise panic broke out in their 
ranks. The Nazis began firing at 
their own men.

The Germans have found that 
neither promises nor threats will 
subdue the guerrillas. Not long ago 
200 inhabitants from local villages 
were forced to repair a bridge ac
ross the Sunyukha River. A large 
German deatil guarded the work
ers but the guerrillas attacked the 
escort and the peasants fled. In a 
similar incident a shop salesman 
named Spirkov set four railway 
cars on fire after the German had 
forced the inhabitants to Zhmerin
ka to load the cars with gasoline 
and ammunition.

Stories of individual courage arc 
endless. Most of them will probab
ly never be printed. Learning that 
enemy troops were approaching a 
railway junction, for example, a 
fireman, Yavenko, boarded a Ger
man locomotive at a siding. He set 
the engine going to that it collided 
full speed with an oncoming troop 
train.

Yavenko was not captured but 
some don’t escape. Shura Voronova, 
a 20-year-old girl who had been 
scout for guerrillas, was seized by 
the German police in Ostashevo. 
For three days she was kept in a 
cold cell without food and water 
but the German couldn’t make her 
talk. Shura was shot.

Not many guerrillas are caught. 
They evade pursuit as cleverly as 
they sabotage the enemy. The Ger
mans have combed the forests, 
hunted the mountains and scoured 
the ravines, but they can’t keep up 
with the fast-moving guerrilla 
bands.

Recently the Red Falcon guerril
la brigade waited until a Nazi 
squadron had landed all its planes 
and then set fire to the forest 
around the airdrome. The Germans 
rushed out to fight the fire and 
the guerrillas broke into the air
drome and destroyed 15 planes.

How can the Germans stop the 
guerrillas? It seems impossible. 
Tanks nor bombs ndr planes can 
halt the millions of people who 
have arisen, as a mighty cyclone, 
against the invading Nazis. The 
world will not forget the menace 
of Hitlerism, but wilb the world re
member the little people, the un
known men aqd women and child
ren who are helping to drive Hitler 
from their native soil?

In concluding his workmanlike 
and thorough analysis of America’s 
interests in Asia the author points 
to the necessity of closer coopera
tion between the United States and 
the U.S.S.R. “The rigltf sort of 
peace,” he declares in concluding, 
“will not divide those whom war 
has united.” —Walter Kubilius.

HERE AND THERE
4

Events of the past few days have 
brought, the much discussed quest
ion of a second European front in
to the greatest prominence it has 

enjoyed. Whereas, not so long 
many were inclined to shud- 

at the mere mention of an al- 
invasion and its cost 
materials, you 

the general 
action should

yet 
ago 
der 
lied 
and 
today 
this . 
shortly.

From 
source as the Capt. Patterson’s N. 
Y.’Daily News has come the cry for 
some “noise on the Western Front.” 
In true isolationist form, 
the News is careful to 
that Britain was in the 
and should therefore do 
ding. It would relegate the Ameri
cans to act in a defensive capacity, 
being called upon only in case of 
desperate need.

That the yanks in Ireland will 
do no such- thing became a certain
ty with the arrival overseas this 
week of American officers said to 
be experts in tank, infantry and 
aerial warfare. They are all known 
for their aggressive natures and 
you can be sure that in their con
ferences with British officials the 
word “defense” will be as rare as 
a Congressman with an A gas ra
tion card.

The preliminary sparring in Rus
sia is over and the main event is 
now on. Whichever way the battle

will find 
feeling is 
and will

men 
that

an unexpected

however, 
point out 
war first 
the iova

Desperate; Attempts to Still
Lith Opposition are Failing

goes we can see it. only as an ad
ded incentive for an invasion. If 
the Reds force Hiflcr to throw in 
more divisions than he intended to, 
the British and American general 
staffs must, be preparing Io take 
advantage of such a weakening of 
Nazi strength in the West. If Hit
ler should prove to be the stron
ger, the Allies must strike by land, 
sea, and air to prevent Russia’s 
ing knocked out. of

To date, just the 
rear, magnified and 
the safe landing of
A. E. F. yet dispatched, has probab
ly frightened Hitler and prevented 
his using everything he 
showdown in Russia. It , compels
him to defend a second front whe
ther the Allies move or not.

Also, almost, as much as invasion 
itself the Nazis fear the effect of 
the appearance of American forces 
on the conquered populations of 
Europe. To these suffering people 
Britain is no longer the last line 
of defense but the first line of of
fense. At last it 
vasion base. A 
began with the 
American troops 
That it is the
real thing soon to come, there 
be little doubt. It is just a matter 
of time. The combined prayers of 
all liberty loving people will cut 
that time to its minimum,

—Max Weintraub.

Nazis Raiding Churches; Sending Thousands to Germany: 
Liths in Red Army Well Equipped, Ready for Battle

the war.
bc-

his 
by Idramatized 

the largest

LDSers Buy Pres 
ents For Boys

67 JONAS ŠIMKUS 
By wireless to Inter Continent News

MOSCOW, U. S. S. R. — On January 30th, 1942, the German 
forces of occupation in Lithuania, as in the other Baltic Soviet 
Republics, set up German Courts Martial. These courts have 
condemned many of our brother Lithuanians to death.

In spite of the Courts Martial and the savage reign of terror 
the struggle against the Germans is growing ever more intense. 
In the latter part of April the Hitlerites found it necessaiy to 
issue repeated reminders in the® 
press and over the radio that 
Courts Martial were function
ing. They threatened 
otherwise execute all 
German orders.

to. shoot or 
who disobey

had in a

lias become an in- 
symbolic invasion 
first landing
on Europe’s 

forerunner of

of 
soil, 
the 
can

America’s War Victims
Appeal for Your Help
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spent this 
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and shooting 
daughters of 
for example,
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LDS Builders 

buying presents 
members who
Uncle Sam. Al Dobinis will be the 
recipient of a combination ciga
rette case and lighter, while Adam 
Stupor will receive a waterproof 
wrist-watch, both small tokens of 
the esteem in which the 
branch holds them . ..

youth

According to latest reports, Do- 
binis is stationed in Maryland for 
the basic training course while 
Adam is way down south in the 
Medical Corps.

Look for Fun in the
Neighborhood

WORCESTER, Mass.—While our 
teacher took a well deserved rest, 
the Aido Chorus had a 
stead of rehearsal last 
night.

With the rationing of 
rubber for tires, comes
of a good time right near home, so 
the committee for our picnic pro
mises 
alike, 
and 
taste,
swimming.
Picnic is June 7th at Olympia Park.

meeting in
Wednesday

gas and no 
the thought

They are arresting 
the finest sons and 
our nation. In Vilnius, 
on Three Crosses Hill they shot
sixteen Lithuanians. Among them 
were two schoolteachers, Albinas 
Sragys and Antanas Vauca.

The German occupation authori
ties are raging like madmen in 
Lithuania, sensing their approach
ing doom. Rentcln has issued ord
ers providing for additional compul
sory dispatch of Lithuanians to 
Germany, 
thousand 
drawn of 
forcibly 
drawn up in every village and ru
ral district.

Lithuania is seething with unrest. 
Men arc taking to the forests. The 
Hitlerites are hastening to strip 
Lithuania of everything down to 
the last thread. Besides food, wool, 
leather and hides, delivery of me
tals also has been made compulso
ry.

Fictitious voluntary collection of 
metal was a failure. Every village 
blacksmith and mechanic and eve
ry householder has been ordered to 
bring to the collection stations the 
stated amount of ferrous and non
ferrous metals.

ra, Drazdauskas, Korsakas and 
Venclova.

All the men, commanders and po
litical workers arc confident of re
turning to Lithuania victorious this 
year.

The order of People’s Commissar 
of Defense Stalin to utterly smash 
the German Fascist armies in 1942 
and liberate the Soviet land from 
Hitlerite ruffians will be carried 
out.

SUMMER IS HERE
by Dr. J. J. Kashkcvich

(continued)
of 

In Kaunas a 
Lithuanians 

those who are 
to Germany.

list of ten 
has
to be sent
Lists

been

are

Watch out and avoid sunburn! It 
is better to stay out a too short 
time than too long. Dampen your 
skin with some oil before exposing. 
Through a film of oil less ultra
violet rays will pass, and you 
wouldn’t get burned so easily.

Some people have a natural dark
er skin, richer in pigment, which 
does not allow’ so many sunrays to 
pass through. But there arc many 
fair skinned people with a white 
delicate skin, very sensitive to the 
sun. Such people shouldn’t stay but 
a few minutes in the sun. As soon 
as the skin begins to get red, get 

! up and put your clothes on. Don’t 
wait until your skin 
smarting, as it 
then.

will start
will be much worse

Nazis Strin Churches.

you might stay in 
longer, later — lon-

fun for all — young and old 
There will bo sports, music 
refreshments for your own 
Also, don’t forgot, there is

The date of this Annual

end 
a 
took 
strip 
made

Extra! Mrs. Davidonis 
Mrs. Kizys to a race, 

will be Olympia Park on

W.’s 
Home 
It is

theme song, “I Won’t 
Until Morning.” Heh! 

just a habit-forming ha-.

of
their diplomas
last night from the Red

the chorus members re- 
and gra-

and 
put

the

Eclioes:—
Extra! 

challenges 
The place
the 7th of June. So come on, Mrs. 
Kizys, I DARE you to take her on 
(just a 200-yd. dash).

D.
Get
Heh! 
bit.

Some
ceived 
duated
Cross First Aid class. Congratula
tions.

A. D. is “out of order” lately 
it appears to be impossible to 
him back “in order.”

Ona, you should have seen all
sailors in Boston Saturday. Remem
ber?

The boys on the picnic committee 
claim that they aren’t going to peel 
potatoes and onions. They’ll find 
out differently, I’m sure, just mark 
my words. —Echoetla.

Misinterpreted
This one is from England: A 

plumber joined the army and went 
in foi’ his trade tost. He was asked 
to make a joint in a lead pipe. 
When it was finished the officer put 
on his 
done.”

Three 
himself 
mess.

papers: “Joint very neatly

weeks later the man found 
head cook in the officers’

of April the 
metal raid” in 

advantage of 
the church of 
of nonferrous 
issued orders 
of death use

Towards the 
Germans made 
Jurbarkas and 
the occasion to 
all its utensils
metals. Rentein has 
forbidding under pain 
of any metal even for the shoeing 
of horses without sanction of the 
commissar. The result of all this is 
that metal has suddenly disappear
ed in Lithuania.

These are but a 
vyhat the Germans 
Lithuania. But the
cupation of our land 
close.

The flames of partisan warfare 
in Lithuania arc spreading and the 
Red Army is nearing the borders 
of our country.

few examples of 
arc doing in 

end of their oc- 
is drawing

Lithuanian Red Army Units 
In Parade

paid a visit to the 
of the Red Army, 
reviewed by Genc- 
Paleckis, Gedvilas 
saw thousands of

parade was
Vitkauskas, 
Sniečkus. I

brothers who are determined to

On May Day I 
Lithuanian units 
The 
ral 
and 
our
clear nazi scum out of Lithuania.

All the men of the Lithuanian 
units are well armed and steeled in 
battle. The commanders are Lith
uanian. The songs sung are Lith
uanian and in their moments of re
creation the men dance the nation
al dances with great ardour.

Lithuanian Newspapers for 
The Red Army

Several Lithuanian newspapers 
are published. One of them “Perga
lė” (Victory) is devoted to litera
ture. Among its contributors are 
Cvirka, Marcinkevičius, Liudas Gi-

the 
will burn quick- 
act as a lot of 
which concen- 
burn deeper, 
sunshine or not,

Walk,

rays.

Subsequently 
the sun a little 
ger still, and then, w’hen your skin 
is well tanned, you could stay in 
the sun for an hour or longer. Tan 
skin does not mind the sun. Keep 
your head covered in some way.

Remember that by the water 
your skin will got a quicker tan and 
may be easily burned. Here not on
ly the sun is shining its powerful 
radiation, but. also the w'ater, sand, 
clouds and sky reflect 
Sweaty or wet skin 
er. Water droplets 
magnifying lenses, 
trate the rays and

Whether tlierc is
stay outdoorsNniorc often, 
play, more. You will get more oxy
gen into your blood and you will 
develop better health.

When overheated and sweaty, 
watch out for sudden cooling off, 
for draft and very cold drinks. Ve
ry cold beer, ice water or milk, 
veiy cold ice cream, may do you much 
harm. Lot it get warmed up a 
little. Don’t use too cold things.

In summer time, in hot weather, 
use less of heavy food, but more 
fruit and vegetables.

Even when very thirsty, don’t 
drink too much all at once—and 
not too fast, especially of very 
drinks. Drink slowly a glass, 
a while, a few’ minutes, and 
you can take another glass.

From too great heat and perspi
ration your skin at times may be
come inflamed, covered with tiny 
pimples. When you get a poison
ing, wash your skin with soap a 
few times, apply rubbing alcohol 
and cover with a dusting powder.

cold 
wait 
then

Too little; too late; too bad! 
There still is time to buy U. S. 
Defense Bonds and Stamps.
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TALKININKAI VIS SUMUŠA 
JAPONŲ ORLAIVIUS

Oficialiai Amerikos Pranešimai

DETROITO ŽINIOS

Australija, geg. 28. — Jungtinių Tautų štabas šian
dien išleido tokį pranešimą:

Port Moresby. — Penkiolika japonų Zero kovos lėk
tuvų mėgino “nubausti” čionaitinę orlaivių stovyklą. 
Mūsų lėktuvai kovotojai pastojo jiems kelią, sunaikin
dami vieną priešų orlaivį ir sunkiai sužeisdami šešis. 
Pranešama, kad dingo vienas talkininkų lėktuvas.

Priešų orlaiviai naktį vėl atakavo šią orlaivių sto
vyklą, bet be pasekmių.

sovietaFatremia nacių
ATAKAS; SUSTIPRINA 
LAIMĖTUS PUNKTUS

Sovietų Oficialiai Pranešimai

Draugiškas Išvažiavimas 
Decoration Day

Gerbiami Detroitiečiai!
Liaudies Teatras rengia 

gražų išvažiavimą pas drau
gus Smalsčius an ūkės. Ne
užmirškite atvažiuoti. Bus vi
sokių įvairių užkandžių, taip 
pat bus lenktynės ant bulvių 
skutimo ir tarkavimo. Vyrai 
turės progą pasirodyt, katras 
pirmiau pabaigs, tas gaus do
vaną. Taip pat bus visokių 
žaislų.

Visi detroitiečiai žino Smals
čių ūkę. Važiuokite Collidge 
Highway arba Schaeffer Rd. 
iki 10 mylių, sukit po kairei, 
pirma farma bus Smalsčių.

Prasidės kaip 12 vai. dieną.
Uršule Palevičienė,

Liaudies Teatro Pirmininkė.

jie iš seniau nusamdyti, tad nea
bejokite* apie busus. Būsime visi nu
vežti ir parvežti. Taipgi galima bū- 
sų tikietus nusipirkti pas J. Šmi
tienę, 5809 N. Fairfield St., phone 
Waverly 2538 ir pas Tureikienę, 
143 Pierce St. — J. Šmitienė.

(124-126)

trečias palaikymas So. Bostono sve
taines. Taipgi bus ir kitų rekialų.— 
M. Kazlauskas, sekr. (124-126)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvo Kapinyno metinis 

piknikas įvyks geg. 31 d., Liet. Par
ke, už Lakewood Ežero, Chestnut 
Hill Rd. Šokiams gros Merry Ma
kers Orkestrą. Pradžia 12 vai. die
ną. Įžanga 25c. Turėsime gerų gė
rimų ir skanių užkandžių. Kviečia
me visus dalyvauti, parmosite Lais
vas Kapines ir sykiu laiką smagiai 
praleisite su draugai. —■ Kom.

(124-126)

ELIZABETH, N. J.
“Aušros” Pašalpos Draugija ruo

šia metinį pikniką, šeštadienį, geg. 
30 d. Meadow Grove, Vaičiono 
Darže, Cranford, N. J. Piknikas 
prasidės 12 vai. dieną. Muzika 3 vai. 
dieną. Įžanga 35c su taksais. Širdin
gai kviečiame visus atsilankyti. — 
Rengimo Komitetas. (124-126)

Penkias Puslapis

Maskva, geg. 27. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
paskelbė sekamą pranešimą:

Naktį geg. 2G į 27 d. sovietinė kariuomenė Charko
vo kryptyje sudrūtino atimtas iš vokiečių pozicijas.

Iziumo-Barvenkovos linkmėje mūsų kariuomenė ve
dė atkaklius mūšius prieš vokiečių tankus ir pėstinin
kus.

Kitose fronto dalyse nieko svarbaus neįvyko.
Sovietų raiteliai užpuolė priešus toli anapus vokie

čių linijų pietiniame fronte, apie 40 mylių ruožtu, ir 
per įnirtusias kautynes užmušė kokius 2,100 vokiečių.

Sovietų kariuomenės dalinys šiauriniai-vakariniame 
fronte per dviejų dienų kautynes dėl svarbios aukštu
mos užmušė 300 vokiečių iš rinktinės jų gvardijos di
vizijos.

NUKIRTO 112 VOKIEČIŲ
ORLAIVIUS PER IIIEN.t

Maskva, geg. 28 — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Geg. 27. d. mūsų kariuomenė linkui Charkovo sustip
rino savo pozicijas, atimtas iš vokiečių, jr tęsė mūšius.

Iziumo-Barvenkovos kryptyje sovietinė kariuomenė 
atmušė nuožmias priešų atakas.

Geg. 26 d. buvo sunaikinta 82 vokiečių orlaiviai. So
vietai neteko 23-jų orlaivių.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. ruošia išvažiavimą, 

sekmadienį, gegužes 31 d., pas Glad- 
kauskus, 4 Kittery St., Milford, 
Conn. Pradžia 1 vai. dieną. Bus 
smagi muzika. Prašome narius ir 
prietelius dalyvauti. Įžanga veltui. 
—- Rengėjai.

BALTIIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. ruošia pikniką pa

ramai dineraščio “Laisves.” Įvyks 
sekmad., geg. 31 d. Liberty Park, 
Eastern & Moffett Avės. Kalbės R. 
Mizara, “L.” redaktorius, taipgi bus 
kalbėtojas nuo Civilian Defense 
Komiteto. Dainuos vietinis Lyros 
Choras ir United Russian-Ukrainian 
Holy Trinity Church Choras. Bus 
duodama 6 pinigines dovanos. 1-ma 
$25; 2-ra $15; 3-čia $10 ir 3 po $5. 
Muzika prasidės 3 vai. dieną, po va
dovyste Vincent Unitis. Kviečiamo 
visus dalyvauti. — Kom. (124-126)

NASHUA, N. H.
Lietuvių Kooperatyvių Kapinių 

piknikas įvyks 31 d. geg. Pradžia 
12 vai. dieną Sakolo ūkėje, Donk 
Stable Rd., visiems gerai žinoma 
vieta. Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės lietuvius dalyvauti. Gros ge
ra orkestrą. Turėsimo skanių valgių 
ir gėrimų. — Kom. (124-126)

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

MATTHEW P. BALLAS <
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US 1
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.

BOSTON, MASS.
Progresyvių Lietuvių Tarybos 

(Bostono apylinkes) susirinkimas 
įvyks šeštadienį, geg. 30 d., 376 
Broadway. Prašome visų dalyvauti, 
turėsime daug reikalų nuspręsti' 
Dalyvavimas masiniame susirinkime 
ruošiamas Russian War Relief Ko
miteto, birželio 14 d. Boston Gar
den; antras — užlaikymas Radio ir

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 170 has been issued to the undersigned
to sell beer at retail under Section 107
of the Alcoholic Beverage Control Law at
Ft. of Brighton 1st Rd. & B’dwalk, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
Ft. of Brighton 1st Rd. & B’dwalk 
(Brighton Beach) Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN AMATO 
Crescent Tavern

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

SKELBKITES LAISVĖJE

Sovietai Reikalauja 
Antro Fronto

Washington. — Sakoma, 
kad Sovietų Sąjunga vėl 
reikalauja, kad Jungtinės 
Valstijos atidarytų antrą 
frontą prieš nacius vakarų 
Europoje.

Anglai Vis Stipriau Rei
kalauja 2-ro Fronto
Washington, geg. 28. — 

Pranešama, jog anglai vis 
stipriau reikalauja, kad tal
kininkai atidarytų antrą 

i karo frontą Europoj.

Wilkes Barre, Pa.
Nepamirškite Lyros Choro
Jūs visi pripažystate, kad 

choras lietuviškam gyvenime, i 
tai taip reikalingas ir naudin-1 
gas, kaip druska viralui, nes| 
choras patarnauja, savo dai-j 
navimais, kitų organizacijų; 
parengimams. O kur choras 
dainuoja, ten visuomet pub
likos daugiau susirenka. Reiš
kia, choras neša organizaci
joms naudą. Bet choro išlaiky
mas reikalauja daug pasišven
timo ir finansų. Ant choristų 
guli didelė našta: jie moka 
duokles, jie kiekvieną savaitę 
aukoja po 3—1 valandas savo 
laiko pamokoms, jie dalyvau
ja kitų organizacijų parengi
muose ir ten ne tik dainuoja, 
bet dar ir “spendina.”

Todėl visų gerų žmonių pa
reiga paremt chorą. Ir štai ve 
jums proga tai padaryt:

Gegužės 30 d. (Dekoraci
jų Dienoje) Lyros Choras ren
gia didelį pikniką, Russian
Pavilion, Hanover, Pa. Pra-\ 
džia 12 vai. dieną. Pikniko
vieta labai graži ir prie pat 
miestelio. Iš Wilkes Ban’e ga- ■ 
Įima nuvažiuot ir gatvekariais.

Kiek man žinoma, piknikas 
bus vienas iš puikiausių, nes 
bus labai geri muzikantai, bus 
visokių gėrimų ir valgių, o Ly
ros Choras prisirengęs gražiai 
padainuoti. Draugas D. M. šo- 
lomskas, iš Brooklyn, N. Y.,
dalyvaus piknike ir pasakys 
trumpą; bet labai svarbią pra
kalbą.

Būtų “smertelnas griekas” 
nedalyvaut tokiame Lyros 
Choro piknike I

Svieto Pareiga.

<♦>
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NEW HAVEN, CONN.

Didelis masinis Lietuvių Parengi
mas, naudai Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus. Sekmadienį, 31 d. geg. 
Šv. Kazimiero Parapijos Svet., 339 
Green Street. Pradžia 3:30 vai. die
ną. Programa bus: “Atvažiavo su 
Kraičiu,” dviejų veiksmų komedija 
ir “Koks Tėvas, Toks ir Vaikas,” 
vieno veiksmo komedija. Dainuos 
Šv. Kazimiero Parapijos Choras. 
Trumpos prakalbos ir gera muika 
šokiams. Bus užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiame vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti šiame parengime. — Ko
mitetas. (125-126)

N. S. PITTSBURGH, PA.

K. P. Lietuvių Skyrius rengia va
karėlį. Visas pelnas bus skiriamas 

1 apšvietos reikalams. Įvyks geg. 31 
d., 7 v. v., 1320 Medley St. Bus 
kalbos, diskusijos. Įžanga veltui. 
Taipgi turėsime kilbasų su kopū
stais ir gerą muziką šokiams. Kvie
čiame dalyvauti. —■ P. J. Martin, 
org. (124-126)

PHILADELPHIA, PA.
Bušai į “Laisvės” pikniką Balti

more jo. —- Visi busų dalyviai susi
rinkite geg. 31 d., į sekančias sto
tis lygiai 9 vai. ryto, 735 Fairmount 
Ave. ir 143 Pierce St. Busų draive- 
riai yra unijistai ir laiko nebus ga
lima gaišinti, tad būkite laiku. Kas 
nori važiuoti į pikniką, būkite šį 
ketvirtadienį susirinkime, 735 Fair
mount Ave. Čia galėsite įsigyti tikie- 
tus. Daugelis mašinomis negalės 
važiuoti. Busus gavome, todėl, kad

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvią 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

syvių lietuvių veikimą.į------------------------------- --------------------------- d
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.

VAKACIJOS
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Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 
gražioje lygumoje:

Bloziielių Farmoje
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Geras maistas ir atskiri kambariai guoliui.

Vakaeijų kainos: suaugusiom $14 j savaitę.
Vaikam iki 12 metų $8 į savaitę.

Iš New Yorko galima atvažiuoti busais ir Hudsono
Upe laivais. Atvažiavę telefonuokite:

Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.
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Dr. J. J. Kaškiaučius
Telefonas: HUmboldt 2-7964 

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

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

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 į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

F.W.Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway

WOODHAVEN, N. Y.
• •

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

★ LIETUVIŠKA ★

užeiga
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime 
KARSTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

0------------------------------------ a

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

Prieteliai! 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 Ten Eyck Street, 
Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretore,

Alda Orman,
Iždininkė,

L. Kavaliauskaitė.
ą--------------------------------- -------------- --------- ą

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—-HAvcmeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertakor 

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 grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 

i sudarau 
rikoniškais.
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. GLenmore 5-6191

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes į rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas į miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

•

Tru-Embcr Fuel Co., Inc.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y.
• Telefonas EVergreen 7-1661
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Paskutinis Užkvie

timas
LDS 3-čio Apskričio pikni

kas įvyks sekmadienį, gegužės 
(May) 31 d., Old Cider Mill 
Grove, Union, N. J. Jis ren
giama LDS Seimo delegatų ke
lionės lėšoms.

žinote, kad mūsų kuopoms 
nėra lengva pasiųsti pilną 
skaičių delegatų, todėl šio pa
rengimo pelnas bus paskirs
tytas taip, kad padėt kuo
poms, kurios negalės pilnai 
apmokėti delegato lėšas.

Geriausiai mes visi galime 
padėti seimui ir kuopoms, tai 
atsilankydami į šį parengimą 
— pasilinksminsime tyrame 
ore ir prisidėsime prie taip 
svarbaus ir bendro mūs LDS 
organizacijos labo.

Piknike dainuos šios apylin
kės lietuvių chorai. A. Bimba 
pasakys prakalbą bėgamais 
dienos klausimais, kurių šian-

dieną yra nepaprastai jaudi
nančių ii- svarbių visiems.

šokiams grieš Geo. Kazake
vičiaus orkestrą. Taipgi bus 
valgių ir gėrimų. įžanga tik 
40 centų.

Kviečiame visus LDS narius 
ir svečius dalyvauti.

Kelrodis
Hudson Tubes traukiniais 

važiuojama į Newarka. Iš ten 
imamama Springfield ’ Ave. 
Dusas 25. Važiuot iki Irving
ton Center. Iš čia imt Vaux 
Hali busą, išlipt ant Burnett 

» Ave. ir Vauxhall Rd. ir eit po 
kairei. Už pusės bloko rasite 
parką. Kelionė kainuoja ma
žiau dolerio “round trip.”

Norint iš Brooklyno važiuo
ti grupėje, ateikite prie Lais
vės salės ne vėliau 11 vai. sek
madienio rytą.

Komisija.

Madeline Webh Vėl Pasta
lyta Mirties Šešėlyje

Nežiūrint jos meilužio Eli 
Shonbrun liūdymo, kad tik jis 
su savo dėde Hirschl kaltas 
dėl mirties ponios Reich, tur
tingos pabėgėlės iš Lenkijos, 
kad jo mylėtinė Madeline 
Webb nekalta, pereitą trečia
dienį teisme girdėti liūdymai 
ir vėl pastato Madeline mir
ties šešėlyje.

Dieną anksčiau, būdama 
liudininko kėdėj, pati Made
line Webb sakė, kad ji nieku 
nesurišta su ta žmogžudyste 
ir kad ji čia įvelta tik iš dide
lės meilės savo meilužiui Eli 
Shonbrun. Ji sakė, kad iš tos 
priežasties ji ėjo su juo, darė 
viską, neklausdama, kur ar 
dėl ko. Ji sakėsi, kad ji aplei
dus viešbutį Sutton virš va
landa anksčiau pirm to laiko, 
kada nustatyta Mrs. Reich ten 
atėjimas, kaip ji buvo užkvies-

krau- 
valan-

ta per Madeline Webb. Kad ji 
1 :20 po piet, kovo 4-tą, vaikš
čiojusi .Bloomingdale’s 
tuvėj pasipirkti, kurią
dą, ekspertų aprokavimais, 
Mrs. Reich buvus nužudyta. Ji 
sakėsi, kad apie Mrs. Reich 
nužudymą ji sužinojusi tik ko
vo 7-tos vakarą, už virš dvie
jų dienų po atradimo jos kū
no.

Tačiau sekamą dieną pa
šauktas liudininko kėdėn Pet
er Springman, 20 m., skambu
čio kapitonas Sutton viešbuty
je, kur jis dirba per 11-ką mė
nesių, liudijo, kad jis matė 
Madeline Webb 1 :15 po piet 
ties “apie ketvirta stuba nuo 
viešbučio.” Dėl laiko, sakė jis, 
negali būti klaidos, kadangi 
jis tuo laiku grįžo darban po 
pietų.

Sumažėję Reikalavimai 
Nedarbo Pašlpos

Brooklyniečiai Svetur

2,600 Motery Norėjo Stoti į 
Armijos Pagelbinį Korpusą

Pirmą aplikacijų priėmimo 
dieną, pereitą trečiadienį, Ar
mijos Rekrutavirno raštinė, 39 
Whitehall St., gavo 2,600 ap- 
likančių, norinčių stoti liuos- 
norėmis į Armijos Moterų Pa- 
gelbiųį Korpusą, norinčių pa
tekti 'į oficierių lavinimo kur
sus. Iš jų 1,400 pribuvo asme
niškai,
pareiškimą laiškais.

Aplikacijos kandidatūrai į 
oficierius bus priimamos iki

kitos 1,200 prisiuntė

ateinančio k e t v irtadienio, o 
paskiau iš tos masės aplika
cijų bus išrinkta 60 iš visos 
Antro Korpuso Srities, suside
dančios iš New Yorko, New 
Jersey ir Delaware. Parinkto
sios bus pasiųstos į Fort Dės 
Moines, la., lavinimui. Kursas 
prasidės liepos 15-tą.

Šiam pirmajam kursui iš vi
sos šalies bus parinkta 540 
kandidačių.

Prie Dariaus-Girėno 
Pikniko

Antra Cukraus Stampa

i.škil-

Maspetho lietuvių 
ir atstovas nuo

Pranešame, kad šioj 
mingoj sueigoj pasižadėjo da
lyvauti’ programoj šie žymūs 
svečiai kalbėtojai: kun. Jonas 
Balkūnas, 
klebonas,
Brooklyno Civilinės Apsaugos 
Draugijos, kuris kalbės anglų 
kalboj. Bus ir daugiau žingei
dumų, tėmykite skelbimus. 
Programa prasidės lygiai 6 
vai. vakaro.

Piknikas bus gegužės 30 d., 
Dekoracijų Dienoje, Klaščiaus 
Clinton Park, Betts ir Mas- 
peth Avenues, Maspeth, N. Y. 
Pradžia 2 vai. po piet. Įžanga 
40c. su taksais.

Visus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti.

Gegužės 30-tos pusiaunakti 
baigiasi laikas pirkti cukrų su 
antra j a stampa. Bėgiu sekamų 
dviejų savaičių jau vartosime 
trečią štampą svarui cukraus 
gauti.

Jeigu 
reikia, 
palieka 
gėlės,
keičiant 
knygelės, 
baigs. Kitam kam pervesti li
kusias štampas — nelegališka.

kam tiek cukraus ne- 
neišvartotos stampos 
nenuplėštos nuo kny- 

Jos bus grąžinama iš- 
senąją ant naujos 

kada pirmoji išsi-

Penktad., Gegužes Ž9, 194Ž

Jis Labai naujas!
Bet senos veislės 
ir kokybės, 
kad laimėt prieš 
bile ką! . . .
Kaip Old Gold’s 
rūšis laimi tarp 
cigaretų, kai dabar 
kas tai naujo 
pridėta!

tabaku K°"’pan,ju- Meigta 1760 m. — puikių 
•" uisytoja, nuo (;e01ge WaHhingtoii’o laikų.

žemio

tapo pridėta'

*Tai Latakia! (La-ta-ky-a) 
labai kvapus Rytinio Vidui- 

tabakas. Pridėta kaip
Naujuoseprieskonis

Jolds, Latakia sutveri: 
naują, malonų ciąareto skoni-

Komitetas.

Nemokami Koncertai

Negro

popietį,
Skul p-

Sužinota, kad detektyvas 
Downey pasišovęs ne iš nety
čių, bet kad jis bandęs nusi- 
žudyt savo meilužės apart- 
mente, Sunnysidėj, o mirti 
parvažiavo pas žmoną į Flat
bush. Bet jis nemirė, manoma 
pasveiksiant.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuotas kam

barys Williamsburgo sekcijoj, arti 
transportacijų ir valgyklų. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 364 So. 1st Street, 
(Apt. 29), Brooklyn, N. Y.

(125-127)

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

Valstijinė nedarbo apdrau- 
dos raštinė skelbia, kad reika
lavimai apdraudų žymiai su
mažėjo pastaruoju laikotar
piu. Pažymi, kad sausio 7-tą 
viena diena buvo 4,724 parei
kalavimai. Gi šio mėnesio 8-tą 
per diena gauta tik 839 parei
kalavimai nedarbo apdraudos.

Tas rodo, sako įstaigos di
rektorius Leysen, kad šiuo 
tarpu darbininkų padėtis dėl 
pervedimo paprastų industri
jų ant karinių nėra taip bloga, 
kaip iš anksto atrodė. Tačiau, 
sako jis, reikia žinoti, kad ne 
viskas pervesta, kad stambių 
masinių darbo pertraukų dar 
gali būti prieš pabaigą šių me
tų.

Sulaukus šventadienių, mū
sų kalbėtojai ir vėl keliauja į 
pasaulį su pareigomis:

R. Mizara kalbės Baltimo- 
rės lietuvių rengiamame Lais
vės naudai piknike, Liberty 
Parke, gegužės 31-mą.

D. M. šolomskas kalbės 
Plymouth ir apylinkės lietuvių 
laisvų kapinių a 11 a nkymo 
apeigose Atminimų Dieną, ge
gužės 30-tą. Kapinės randasi 
W. Wyoming, Pa.

A. Bimba kalbės LDS 3-čio 
Apskričio piknike gegužės 31, 
Old Cider Mill Grove, Union, 
N. J. Čia, žinoma, bus ir dau
giau brooklyniečių. Kai kurie 
irgi su pareigomis, kaipo ko
misijos nariai, padėjėjai dirb
ti, o kiti, kaipo svečiai, tyram 
ore ramiai pasilsėti-pasilinks- 
minti.

Gegužės 30-tą, 3:15 po
piet, Brooklyno Muziejuj dai
nuos paskilbę WPA 
Melody Singers.

Gegužės 31-mos 
Brooklyno Muziejaus
turų Kurte, bus dvi koncerti
nės programos. Pirmoj, 1:30, 
dalyvaus New Yorko Miesto 
WPA Simfoniška Orkestrą, 
vadovaujant Emersonui Buck- 
ley, ir pianistė Anita Amoff. 
Antroji, 4 vai., grieš WPA 
Karo Tarnybos Benas 1-mas, 
vadovybėj Gerardo lasilli.

Abiejuose koncertuose bus 
pardavinėjama karo stampos, 
bet ne kaipo sąlyga įėjimo 
koncertai!. Įžanga yra nemo
kama.

Radijo Mėgėjai

G. H. Simonson, 57 m., už
simušė nukritęs ar nušokęs iš 
“EI” stoties prie 102 St. ir 
Liberty Avė., Ozone Park, ne
toli savo namų.

Pradedant gegužės 29-ta iš
leidžiama savaitinis Civilinių 
Apsigynimo laikraštis “Alert: 
Civilian Defense News.”

Daugelyje sekcijų Brookly- 
ne randasi radijo mėgėjų kliu- 
bai, kurie turi savo klases la
vintis radijo priėmimo ir per
davimo kodo ir kitų su radiju 
surištų dalykų.

Prieš karą Brooklyne buvę 
apie tūkstantis praktikuojan
čių radijo mėgėjų, turinčių sa
vo setus ne uždąrbiui, tik sa
vo smagumui ir studijavimui 
liuosomis ? nuo darbo valando
mis. Dab'ar daugelis jų išėję 
militariškon tarnybon. Mena
ma, kad netolimoje ateityje 
jų pareikalavimas būsiąs dar 
didesnis.

Aukos Sov. Pagalbai

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 Mlaspeth, 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 fianga 40c su taksais.

Paskelbime aukojusių, masi
niame mitinge Sovietų Sąjun
gai Gelbėti nepažymėta var
das M. Banaitienės, taipgi Mr. 
ir Mrs. Tamošiūnas, kurie au
kojo po $1. Kom.

PRANEŠIMAI
GREAT NECK, N. Y.

Svarbios masines prakalbos. Ren
gia bendrai Liet. Am. Piliečių Kl. ir 
Namų Savininkų-Taxpay’erių Org. 
Penktadienį, gegužės 29 d. A. J. 
Kasmočiaus Salėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės M. Michulis, iš Woodhaven, 
N. Y.‘ Angliškai kalbės F. Fueren- 
stein iš Civic Assoc. Kalbės apie 
namų savininkų reikalus ir apie 
kandidatus į “viladžiaus” valdininkų 
urėdus. Kviečiame visus dalyvauti. 
—Kom. (125-126)

Si

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

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

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

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue
LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 

, PERSIKĖLĖ į NAUJĄ VIETĄ
• Jo naujas antrašas. •

55-30 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
(Prieš Ridgewood Teatrų, Rldgewoode)

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir SUN AI

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

BROOKLYN, N. Y.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

e

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

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

V. Kazlauskas parduoda naujus ii’ 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:

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409* ir 417 GRAND ST.
Tel. EVergreen 7-8451

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
O" Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga 'Tfli
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.

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kllbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktj
Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINES IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Girinis
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

adresas.

Skersai nuo Republic Teatro 

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