
KRISLAI
O kaip su Suomija? 
Nąuja talkininkė. 
Užnuodyti darbininkai. 
Biddle ir Bridges. 
Lietuviško hitlerininko 

troškimas.
Rašo A. BIMBA

(’r e ra i, kad prezidentas pa
siūlė kongresui paskelbti karą 
Vengrijai, Rumunijai ir Bul
garijai. Tą žygi reikėjo pada
rėli seniai.

Tačiau dar .ši šalis tebėra 
“draugiškuose” s a ntykiuose 
su Suomija. Reikia jai pa
skelbti karą ir jos agentus iš
vyti iš Amerikos. Suomijos 
ambasadorius W a s hingtone 
atstovauja Hitlerio interesus.

Dar viena šalis Įstojo j Jung
tines Tautas prieš fašistinę 
Aši. Tai -Meksika.

Meksika paskelbė karą Vo
kietijai, Italijai ir Japonijai. 
Kiek savo karinėmis jėgomis 
Meksika galės Įsitraukti Į pa
ti karą, dabar sunku pasakyti. 
Bet šis jos žygis nors tiek ge
ro padalys, kad išvalys iš 
Meksikos hitlerininku lizdus ir 
padarys galą intrigoms prieš 
Jungtines Tautas.

Beje, Meksikoje dar yra to
kios veislės, kaip trockistai. 
Jie yra Hitlerio agentai. Porą 
ją valdžia jau suėmė. Gal pa
darys galą ir tų parsidavėlių 
veiklai.

Detroite Chryslerio dirbtuvė
je 350 darbininkų sukėlė riau
šes, kai buvo šalia jų pastaty
ti juodveidžiai dirbti.

Tie darbininkai padarė gė
dą visai Amerikos darbininkų 
klasei. Jų protas yra užnuo
dytas šovinizmu.

Jie pamiršo, kad jie gyvena 
Amerikoje, kurios Konstituci
ja garantuoja lygias teises vi
siems žmonėms.

Visuose darbuose turi būti 
absoliutiška lygybė.-Kurie bal
tieji darbininkai to nesupran
ta, jų reikia pasigailėti ir juos 
mokinti.

Aišku, kad automobilistų 
CIO unija šio incidento nepra
leis pro pirštus.

Harry Bridges, jūrininkų 
unijos vadas, sušilęs darbuoja
si, kad sumušti Hitlerį. Jo va
dovybėje jūrininkai pasišven
tusiai dirba, idant pristačius 
karo pabūklus kovotojams 
prieš Hitlerį. Jie tiesiog rizi
kuoja savo gyvybę.

Tuo tarpu prokuroras Bid
dle taipgi sušilęs darbuojasi, 
kad Bridgesą išdeportuoti. Net 
apsilenkiama su taisyklėmis, 
idant tik greičiau tą unijų va
dą išvežti iš Amerikos.

Biddle vargiai pagalvoja, 
kad niekas taip puikiai nepa
sitarnauja Hitleriui šiuo laiku, 
kaip Jo šis žygis prieš Harry 
Bridges.

"Atidaryti duris demokrati
jų atstovams į Rusiją yra 
svarbesnis reikalas, negu ati
daryti ‘antrąjį frontą’ Vakarų 
Europoje,” Įraukia hitlerinin
kas Grigaitis (“N.” birž. 2 
d.).

žinoma, kad Grigaičiui tai 
daug svarbesnis reikalas. Vi
siems Hitlerio pastumdėliams 
nepatinka agitacija už antrą 
frontą Europoje. Mat, antras 
frontas reikštų pabaigą hitle- 
rizmo pavietrei.

Kokias gi duris į Rusiją 
Grigaitis nori atidaryti ir ko
kius atstovus jis nori ten pa
siųsti? Maskvoje Anglija ir 
Amerika turi savo ambasado
rius su dideliais štabais. Viena 
po kitos Sovietų. Sąjungoje 
lankosi Amerikos ir Anglijos 
misijos kariniais reikalais. A- 
merikos ir Anglijos spaudos 
reporteriai taipgi sėdi Mas
kvoje.

Vadinasi, Rusijos durys at
daros demokratijų atstovams. 
Buvo atdaros labai seniai.

Tad šis alasas dėl atidary
mo kokių ten kitų durų yra

Darbo žmonių 
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JAPONŲ ORLAIVIAI DU KARTU BOMBARDAVO ALASKį
|Kaip Budeliai Naciai 

Kankino Lietuvius s

Darbininkus
Rašo JONAS ŠIMKUS

Maskva, birž. 2, (Incontnews). — Neseniai aš turė
jau progas pasikalbėti su dviem jaunais lietuviais, ku
riem pavyko pabėgti iš vokiečių fašistų vergijos ir per
eiti per fronto linija pas Raudonąją Armiją. Vienas jų
dviejų yra Stepas Juška, gimęs 1916 metais Telšių ap
skrityje, Plungės valsčiuj, Noriškių kaime. Antras yra 
Aleksas Jasionka, gimęs Kėdainių mieste 1917 metais. 
Jis dirbo kaip mechanikas miestinėje lentpjūvėje.

Pirmą kartą jiedu susitiko Vilniuje 1941 m. rugpjū
čio mėnesį kelionėje į Minską taisyt ten geležinkelį.

Juška buvo suimtas vokiečių kareivių Plungėje nalo- 
tį liepos 20 kartu su pora šimtų kitų lietuvių darbinin
kų. Jie buvo pasiųsti Vilniun po vokiečių sargyba; o 
Vilniuje buvo suvaryta visa armija vyrų, daugiausiai 
lietuvių.

“Visų pirma mums buvo įsakyta taisyt telefonų ir 
telegrafo linijas,” sakė Juška: “Mes pastatėme stul
pus^ bet naktį kažin kas juos nukirto. Kartais mes tu
rėjome po kelis kartus iš naujo statyti stulpus toj pa
čioj vietoj. Mes, lietuviai, gavome po truputį duonos 
ir skystos sriubos, bet ir tai ne reguliariai. Mes buvo
me priversti dirbt nuo ankstyvo ryto iki nakties, o kai 
kada ir per ištisą naktį, ypač, jei reikėjo tiltas taisy
ti. Paskui mes taip pavargdavome, jog kartais aš ap
sikabindavau stulpą ir užmigdavau. Bet greit ateidavo 
vokietys ir spardydamas pabudindavo mane. Mums be
dirbant, vokiečiu kareiviai su automatiškais šautuvais 
sergėdavo mus. Jeigu kuris atsisėsdavome minutei 
pasilsėti, vokietys atkišdavo savo automatišką šautu
vą ir surikdavo: ‘Los, los, litauische schweine!’ (Na, 
darban gi tu, lietuviška kiaule!) Mes, žinoma, negavo
me pinigų už savo darbą. Vladas Bluiskis iš Alytaus 
apskričio ir Stringaitis iš Šiaulių apskričio dirbo gre
ta manęs.”

NACIAI MUŠĖ IR GRĄSINO SUŠAUDYT
Po Juškos kalbėjo Aleksas Jasionka. Jis sakė, kad 

vokiečiai mušė juos ir norėjo sušaudyt juos, kada jie, 
nepajėgdami pakelt stulpo, numetė jį šalin ir atsisėdo 
pasilsėt. Sumušti, jie buvo priversti ir toliau dirbt.

NAKVYNĖ PURVE IR ŠALTYJE
“Žiemą ir vasarą,” tęsė Juška, “mes, kaip ir rusai 

belaisviai, turėjome miegoti po atviru dangum. Nes 
visi namai, kuriuos mes pastatėme, ir rūsiai, kuriuos 
mes iškasėme ir įrengėme, buvo užimti vokiečių. Mums 
nedavė jokių šiltų drabužių, nei švarių baltinių, ir mes 
negaudavome nusimaudyti. Mums buvo įsakyta apsi- 
klot maišais, kuriais mes nešdavome žemes ir purvus. 
Naktimis mes miegodavome po šimtą krūvoj, stengda
miesi vieni kitus šildyti.

ŠOVINYS UŽMUŠĖ 17 BEMIEGANČIŲ
“Vieną naktį kanuolinis šovinys pataikė į grupę dar

bininkų ir užmušė septyniolika, tarp kurių buvo dešimt 
lietuvių.

“Vokiečiai liepė mums palaidot juos vienoje didžiu
lėje duobėje. Sužeistuosius mes rogėmis nuvežėme lin
kui miško, ir daugiau mes jau nebematėme jų.”

“Bet kaip jūs, pagaliaus, ištrukote iš vokiečių na
gų?” užklausiau aš.

PABĖGIMAS
“Mes galvojome apie pabėgimą jau praeitą vasarą, 

bet negavome progos įvykdyt savo planą,” atsakė 
Juška: “Mes buvome pertoli nuo sovietinių linijų. Žie
mą pakilo mūsų viltys. Pagaliaus, kovo pabaigoje Rau
donosios Armijos daliniai prasimušė per vokiečių li
nijas Briansko srityje. Vokiečiai bėgo atgal, palikda
mi savo pabūklus, automobilius ir vežimus. Jasionka 
ir aš įslinkome į apkasą. O tie lietuviai ir lenkai dar
bininkai, kurie nebėgo sykiu su vokiečiais ir neturėjo 
laiko pasislėpti, tai buvo, hitlerininkų sušaudyti. Mes 
slėpėmės apkase, kol išgirdome nišų kalbą ir supra
tome, kad Raudonosios Armijos kariuomenė atvyko. 
Tada mes išlipome iš savo slėptuvės ir pasidavėme 
sovietiniams kareiviams.”

tiktai tam tikros formos pro
paganda prieš Jungtines Tau
tas.

Reikia žinoti, kad sėjimas 
neapgautos ir nepasitikėjimo 
tarpe Jungtinių Tautų yra 
Hitlerio agentų ir Hitleriui 
parsidavėlių darbas.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------0,----------------------------

Sovietai Įvarė Kylį į Nacių Pranešama, kad Ja-
Linijas; Sunaikino 1,366 Jų ponif Bombos Mažai

Orlaivius per Mėnesį Nuostoliu Tepadarė
Maskva, birž. 4. — Sovie

tų kariuomenė, staiga ata
kuodama vokiečius Kalini
no fronte, įvarė gilų ir pla
tų kylį į priešų linijas, ir 
per susikirtimus įvairiose 
šio fronto dalyse užmušė 
5,730 fašistu kariuomenės.

Sovietų oro jėgos pradė
jo audringą ofensyvą prieš 
nacius nuo Charkovo iki 
Azovo Jūros.
PARTIZANAI NUKOVĖ 
TŪKSTANČIUS FAŠISTŲ

Tūkstančiai partizanų 
veda tikrą karą prieš vo
kiečių armiją, prieš jų slap
tąją policiją ir prieš veng
rų kariuomenę Oriolo sri
tyje, 200 mylių į pietų va
karus nuo Maskvos. Vien 
tarp gegužės 10 ir 20 d. 
partizanai užmušė • 4,1.80 
priešų.

Kalinino fronte raudon
armiečiai šturmavo ir atė

Jau Mirė Heydrich, Nacis 
Korikas, Sužeistas Cechų

Berlin, birž. 4.— Vokie
čių radijas pranešė, kad 
jau mirė Reinhard Heyd
rich, galva slaptosios nacių 
policijos (Gestapo) čechi
joj-

(Heydrich buvo nugala
binęs šimtus cechų patri- 
jotų. Jį užpuolė du asme
nys praeitą savaitę ir pa
vojingai sužeidė. Heydrich 
buvo žinomas kaipo kori
kas.)
DĖL HEYDRICHO NA

CIAI NUŽUDĖ 133
Berne, Šveic. — Hitleri

ninkai Čechijoj nužudė dar 
25 žmones už tai, kad kokie 
tai ’ du asmenys pašovė ir

SAVANAUDŽIAI
Washington. —Amerikos 

iždo ministeris Morgenthau 
pareiškė pasipiktinimą, kad 
.karinių darbų kontrakto- 
riai ir fabrikų vedėjai taip 
labai pakėlė sau algas ir 
bonus.

Kroatai Užmušė Italy 
Fašistų Vadą

Berne, šveic. — Praneši
mai iš Romos sako, kad 
kroatai - jugoslavai arti 
Liublijanos užmušė dar 
vieną aukštą italą valdinin
ką, Nicolą Zito, vietinių fa
šistų vadą ir komandierių 
sargų, saugančių aukštąjį 
italų komisionierių Liubli- 
janoj.

Menama, kad jie tykojo 
nužudyt pati komisionierių.

i Ežerų Laivukai prieš 
Fašisty Submarinus 
Washington. — Didžiuo-'1 

siuose Amerikos Ežeruose 
yra 100 mažų, bet stiprių 
ir greitų laivukų, kuriuos 
galima būtų vartoti kovai 
prieš fašistų submarinus 
amerikiniame ruožte Atlan
to Vandenyno, kaip tvirti
na jūriniai inžinieriai.

mė iš vokiečių vieną kari
niai svarbų miestelį.

PERDAUG NACIAI GY
RĖSI NAUJAISIAIS SA

VO ORLAIVIAIS
Maskva. — Gegužės mė

nesį Sovietai sunaikino 1,- 
366 nacių orlaivius, o savo 
prarado 479 orlaivius, kaip 
praneša “Raudonoji žvaig
ždė,” Sovietų armijos laik
raštis.

Vokiečiai gyrėsi savo 
naujais, nepaprastais orlai
viais. Bet tie jų orlaiviai 
neparodė jokių stebuklų. 
Naciai skelbė, kad naujieji 
jų lėktuvai Messerschmitt 
109-F rūšies skrenda po 
400 mylių per valandą, bet 
pasirodė, kad jie tikrumoj 
negali lėkti greičiau kaip 
365 mylias per valandą.

Naciai ir jų padėjėjai 
vengrai vartoja orlaivius 
prieš partizanus ir oro 
bombomis degina kaimus.

bomba sužeidė Reinharda 
Heydrichą, Čechijos-Mora- 
vijos “globėją” ir slapto
sios nacių policijos tenaiti- 
nį komandierių. Jam buvo 
padaryta operacija ir tris 
kartus įleista svetimo krau
jo.

Tarp 25-kių dabar sušau
dytų yra bent du vokiečiai.

Hitlerininkai viso nužu
dė jau 133 žmones už kitų 
pasimojimą ant Heydricho 
gyvybės. Tame skaičiuje y- 
ra ir 29 moterys. Desėtkus 
žmonių naciai sušaudė už 
tai, kad šie “viešai užgyrė 
pasikėsinimą prieš Heydri
chą,” kaip teigia vokiečių 
radijas.

Naciai Nužudysiu dar 
Šimtus Čechy

London, birž. 4. — Mirus 
sužeistam Heydrichui, bu
vusiam, nacių slaptosios po
licijos vadui Čechijoj, hitle
rininkai nužudys dar šimtus 
cechų, kaip numato čecho- 
slovakų valdininkai Londo- 
.ne.

Japonų Žygis prieš 
Dutch Barborą Tai
kytas ir prieš Sibirą

Washington, birž. 4. — 
Kariniai tėmytojai Wash
ingtone spėja, kad japo
nai, iš oro bombarduodami 
amerikinę bazę Dutch Har
bor ą, taip pat turėjo tikslą 
pasiruošt užpult Sovietų Si
birą. Nuo Dutch Harboro, 
saloj Unalaskoj, tėra tik 
1,605 mylios iki Sovietų 
pusiausalio Kamčatkos.

Washington. — Japonų 
orlaiviai birž. 3 d. dviem 
atvejais dienos laiku bom
bardavo Amerikos Dutch 
Harbor prieplauką ir lėk
tuvų stovyklą saloje Unala
skoj e, prie Alaskos pusiau
salio. — Unalaska, viena iš 
Aleutų salų, yra už 2,000 
mylių į šiaurių vakarus nuo 
San Francisco ir už 2,933 
mylių į šiaurių rytus nuo 
Tokio, Japonijos sostinės.

Pirmu atveju tik keturi 
japonų bombanešiai ir apie 
15 greitųjų kovos lėktuvų 
užpuolė Dutch Harborą; 
mažai žmonių tekliudė ir 
mažai medžiaginių nuosto
lių tepadarė, nors, ir buvo 
padegę keletą sandėlių.

Kiek japonų orlaivių da

Talkininkai Nuskandino 
Tris Japony Laivus
Melbourne, Australija. — 

Japonai nuskandino vieną 
talkininkų laivą ties Aus
tralija. Talkininkų subma- 
rinai sunaikino tris japonų 
laivus. 1,200 japonų karei
vių žuvo su tais laivais.

CIO Pasmerkė Lewisą
Washington. — CIO linijų 

Pildančioji Taryba pasmerkė 
Lewis, Jungtinės Mainierių 
Unijos pirmininką, kaip ardy
toją unijinio darbininkų judė
jimo ir kaip kenkėją karui 
prieš fašistų Ašį. Sykiu CIO 
unijų Pild. Taryba pasižadėjo 
remti prezidento Roosevelto 
ekonominę programą karui 
laimėti.

Didis Aktorius John Barry
more Mažai Turto Tepaliko

Los Angeles, Calif. — 
Testamentas mirusio didžio 
aktoriaus Johno Barrymo
re rodo, kad jis viso paliko 
tik apie 10 tūkstančių do
lerių turto, sudėjus krūvon 
pinigus, automobilį, namų 
baldus ir įvairius daiktelius. 
O skaičiuojama, jog kaipo 
gyvųjų teatro ir judamųjų 
paveikslų aktorius jis buvo 
uždirbęs iki miliono dolerių 
iš viso. Likusius desėtką 
tūkstančių dolerių jis, pirm 
mirdamas, užrašė trims sa
vo vaikams.

Suregistruos 2,446,000 Jau
nuolių nuo 18 iki 19 m.

Washington. — Skaičiuo
jama, jog birželio 30 d. bus 
suregistruota karinei tar
nybai 2,446,000 jaunuolių 
nuo 18 iki 19 metų amžiaus 
Jungtinėse Valstijose.

London. — Anglų žvalgai 
nušovė du japonų oficierius 
Madagaskar saloj.

lyvavo antrame užpuolime 
ii- kokių pasėkų jie turėjo, 
apie tai dar trūksta žinių 
(šiuos žodžius berašant).

Manoma, kad japonai, 
užpuldami Dutch Harborą, 
bandė tuomi atkeršyt už 
tai, jog Amerikos orlaiviai 
balandžio 18 d. labai sėk
mingai atakavo Japonijos 
sostinę ir kitus miestus.

Kitas japonų sumetimas 
šiame jų žygyje tai, supran
tama, buvo naikint Ameri
kos stovyklą Dutch Harbo
rą, iš kur Jungtinių Vals
tijų orlaiviai ir kariniai lai
vai galėtų veikt prieš Japo
niją. Amerika jau kur kas 
pirmiau, negu išsiveržė ka
ras su Japonija, sparčiai ir 
stipriai tvirtino Dutch Har
borą ir apylinkę.

Angly Orlaiviai Pleški
no Vokiečiy Bremeną

__ ___ 1
London, birž. 4. —Stam

bus skaičius Anglijos oriai- . 
vių mėnesienoje smarkiai 
bombardavo Bremeną, ant
rą didžiausią Vokietijos uo
stą po Hamburgo; padarė 
daug gaisrų ir sprogimų į- 
rengimuose Bremeno prie
plaukų, laivastatyklose, fa
brikuose ir geležinkeliuose.

Anglų lakūnai taip pat 
bombardavo nacių prieplau
kas ir kitus punktus šiauri
nėje Francijoje.

Anglijos radijas pranešė 
žmonėms užimtos Francijos 
dalies, kokius fabrikinius 
miestus ten anglai bombar
duos iš oro.

Naciam Buvo Laikinai 
Pavykę Libijoj

Cairo, Egiptas, birž. 4.— 
Naciai ir italai prasimušė 
per anglų pozicijas EI Ga- 
zala - Bir Hachem linijoj, 
Libijoj. Bet dabar juos an
glai atakuoja iš dviejų šo
nų.

Anglai atėmė iš fašistų 
tvirtumą Tamarą, arti Tob- 
ruko.

Chiny Padėtis Sunkėja
Chungking. —Japonų ka

riuomenė iš trijų pusių gru
miasi artyn Chuhsien mies
to, Chinijoj. Chinų padėtis 
labai sunki.

Angly Žygis Francijoj
London, birž. 4. — Anglų 

narsuoliai, vadinami com
mandos, įsiveržė į šiaurinę 
Franci ją, apžvelgė nacių po
zicijas, pagrobė kiek hitle
rininkų ir jų ginklų ir lai
mingai sugrįžo atgal.
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Žinios Geros, Tik Reikia Mokėti 
Jas Išnaudoti.

Sugrįžusieji švedų laivu “Drottning- 
holm” iš Vokietijos ir Italijos ameriki
niai spaudos ir radijo korespondentai 
teigia, kad tuose kraštuos žmonėse nuo
taika darosi labai palanki Jungtinėms 
Tautoms. Jie skelbia, jog tiek Italijoje, 
tiek Vokietijoje žmonių moralas labai 
nupuolęs, jog retas kuris vokietis ar ita
las tikisi, kad fašistų Ašiai bus lemta 
laimėti šis karas. Kiti visi žmonės jau
čia, kad Vokietijos ir Italijos pralaimėji
mas neišvengiamas.

Vokietijos žmonių nuotaika labai pra
dėjo pulti, kai Hitleriui ėmė nesisekti 
kariauti prieš Sovietų Sąjunga. Bet ji 
dar labiau susimaišė po to, kai Hitleris 
paskelbė karą Amerikai. Tas pats, o gal 
dar blogiau, yra ir Italijoje.

Šiandien, kai Anglijos orlaiviai pra
dėjo masiniai pulti Vokietijos miestus, 
toji nuotaika dar žemiau susmuks net ir 
tuose, kurie iki šiol manė Vokietiją 
esant nenugalima.

Bet nereikia manyti, kad Vokietijos 
ir Italijos žmonių moralo smukimas 
žemyn prives tuos kraštus prie greitos 
ir pasekmingos revoliucijos, kas reikš
tų karo baigimą. Tiek Vokietijoje, tiek 
Italijoje Geštapo veikia dieną ir naktį. 
Kiekvienas, parodąs nepasitenkinimo as
muo, tuojau uždaromas į kalėjimą arba 
šaudomas. Tikėtis Vokietijoje ir Itali
joje greito žmonių sukilimo tai reikštų 
savęs apsigauliojimą.

Tai kas gi reikia daryti? Kaip tiems 
žmonėms duoti didesnės vilties ir pa- 
akstinimo kovoti prieš savo nenaudėlius 
— Hitlerius, Goeringus, Mussolinius ir 
jiems panašius bestijas?

Vienintelis tam atsakymas gali ir turi 
būti: Antrasis frontas Europoje’

Juo greičiau tasai frontas bus atidary
tas, tuo bus galima greičiau sunaikinti 
naciškas jėgas Europoje. Pavergtų kra
štų ir Vokietijos ir Italijos žmonės tuo
met greičiau sukils ir stos talkon Jungti
nėms Tautoms. Ir taip bus galima už
tikrintai dar šiemet nusukti dviem bes
tijoms ir jų bestijukėms galvas!

Lietuva, Sako, Esanti Laimin
gesnė, Kaip Latvija.

Pereitą antradienį vienas radijo ko
mentatorius, Mr. Shirer, kalbėjo apie 
tai, ką jam pasakojo sugrįžusieji iš 
Berlyno jo bičiuliai, amerikiniai kores
pondentai. Kaip žinia, Mr. Shirer pats y- 
ra gyvenęs Berlyne ir kai iš ten sugrįžo, 
jis išleido knygoje savo dienyną, para
šytą Berlyne, labai įdomų veikalą.
' Taigi šitam asmeniui sugrįžusieji ko
respondentai pasakoja pasibaisėtinų da
lykų. Apleidę kitką, mes čia priminsime 
tik tą, ką jie sako apie Latviją ir Lietu
vą.

Kai vokiški bestijos okupavo Latviją, 
sako Mr. Shirer, jie sušaudė 50,000 toK 
krašto gyventojų, kuriuos pavadino žy
dais. Goebbelsas paskelbė, būk tuos “žy
dus” sušaudę patys latviai, bet vėliau 
Berlyne tos žudynės buvo rodomos fil- 
moje, kur aiškiai buvo matyti, kad lat
vius šaudė naciai, dėvį vokiškas unifor
mas.

Lietuva, pareiškė kalbėtojas, buvo tuo 
atžvilgiu laimingesnė: Lietuvoje naciai 
sušaudė “tik”- 30,000. šaudymas Lietu
voje įvyko tokiu būdu: paimdavo naciš
ki budeliai kokius 500 žmonių, išvesdavo 
juos iš miestų, ir liepdavo išsikasti pa
tiems didelę duobę. Kai tas viskas jau 
būdavo padaryta, tuomet juos pastaty
davo prie duobės ir ten pat sušaudyda
vo. Sušaudę, suversdavo į griovius ir ap
kasdavo. *

* Nereikia nei aiškinti, kad tie sušau-

dytieji buvo visokių tautų žmonės: lie
tuviai, latviai, žydai. Bet Hitlerio bu
deliai visuomet, kai sušaudo kelis arba 
šimtus žmonių, skelbia: “sušaudėme žy
dus ir komunistus.” Panašiai buvo ir 
čia.

Aiškus dalykas, po to, kai naciški 
mėsinėtoj ai nužudė 30,000 žmonių Lie
tuvoje, jie šaudymo nesulaikė. Nuolat 
ir nuolat ėjo ir tebeina šaudymai. Tik 
nesenai tie mėsinėtoj ai nužudė dar 400 
Lietuvos patrijotų, kuriuos pro-naciška 
lietuviškoji spauda Amerikoje vadina 
“lenkais.”

Jeigu amerikiniai korespondentai va
dina Lietuvą laimingesne už Latviją, tai, 
aišku, jie tą daro sarkastiškai, pašiep
dami naciškus budelius. Lietuva nėra 
jokiu atžvilgiu laimingesnė už Latviją.

Nepaisant visko to, Lietuvoje kova 
prieš nacius okupantus nesiliauja. Parti
zanai veikia, kaip veikė. Liaudies kerštas 
prieš budelius auga.

Tik Amerikoje gyveną lietuviški hit
lerininkai per savo spaudą ir žodžiu nuo
lat bando baltinti kruvinuosius Hitlerio 
žygius Lietuvoje. Tačiau, anksčiau ar 
vėliau, gal užsidarys ir jie savo armo
nikas.

4 Tikinčiųjų Balsas
' Pasirodo, kad Sovietų Sąjungoje yra 

apie 4,000,000 baptistų ir evangelistų. 
Jų dvasiški j a išleido pasaulio krikščio
nims raginimą, kad birželio 14 diena bu
tų paskelbta maldos diena dėl greito ka
ro prieš fašizmą laimėjimo.

Mes nežinome, ar pasaulio krikščionių 
dvasiškija kreips į tą atsišaukimą dė
mesio, bet čia ne tiek tas ir svarbu. 
Mums svarbu priminti tas, kad tie viso
kį pliovojimai, būk Sovietų Sąjungoje 
tikyba esanti persekiojama, būk ten baž
nyčios esančios uždarytos, pliovojimais 
ir pasiliko.

Sovietų Sąjungos konstitucija garan
tuoja kiekvienam piliečiui laisvę tikėti 
ar netikėti. O jeigu pasitaiko, kad ku
nigas ar kokis kitas dvasiškis esti su
areštuotas, tai jis suareštuotas ne dėl 
atlikinėjimo bažnytinių pareigų, bet dėl 
to, kad tarnauja tarybinės santvarkos 
priešam, dėl to, kad jis pats kovoja prieš 
ją. Toki ir privalo būti suifnti ir bausti.

Jei Tas Eitų Be Pertraukos
Niekas neginčys, kad masinis bombar

davimas miestų, Cologne ir Esseno, yra 
gera pradžia Vokietijai sumušti. Jei šis 
masinis iš oro puolimas bus tęsiamas be 
pertraukos, nuolat ir nuolat, tai jis žy
miai susilpnins Hitlerio jėgas ir greitu 
laiku bus saugiai galima atidaryti ant
rasis frontas Europoje.

Reikia tikėtis, kad neužilgo ir ameri
kiniai bomberiai pradės savo žygius Vo
kietijos padangėje. O tas žymiai pri
sidės prie greitesnio Vokietijos fabrikų 
ir geležinkelių apgriovimo.

Nereikia* manyti, kad šis iš oro nai
kinimas Vokietijos karinės pramonės 
nesunaikina daug vokiečių gyventojų; 
jų daug užmuša ir dar daugiau sužei
džia. Žūsta, be abejo, ir nekaltų žmonių. 
Bet tai nėra išvengiamas dalykas.

Churchillas andai teisingai pastebėjo: 
jeigu vokiečiai, miestų gyventojai, neno
ri mirti nuo bombų smūgių, tai jie turi 
kraustytis iš miestų, turi atsisakyti 
dirbti miestuose ir gyventi miestuose. 
Arba jie privalo kovoti prieš savo bes
tijas, nacius, kad juos greičiau ištaškius 
ir karą užbaigus. Tuomet visi žmonės 
pasijaus laisvi ir saugūs.

Amerikiniai korespondentai skelbia, 
kad tuomet, kai Hitleris masiniai siun
tė bomberius ant Anglijos miestų ir kai 
pilna nacių spauda buvo “smagių žinių” 
apie Londono, Coventry ir kitų miestų 
griovimą, tai daugelis vokiečių džiaugė
si. Dabar jie turi progos pamąstyti ir 
pasidžiaugti, žiūrint į savo krašto mies
tus, liepsnose skęstančius!

Tai yra baisi gyvenimo ironija, bet 
jos negalima išvengti.

Pirkite Apsigynimo Bonus

Ar Dar Reikia Daugiau
Informacijų iš Fronto?

Kada hitlerininkai užpuolė Tik šiomis dienomis buvo

TYRUMAS DIDŽIULIAME BUTELYJE

Sovietų Sąjungą, Amerika, ar
ba geriau sakant, Amerikos 
valdžios žmones pasisakė už

teisiami trys, moteris ir du vy
rai, už žmogžudystę New 
Yorke, kurie nužudę turtingą

davimą visokeriopos materia- 
lės pagelbos Sovietų Sąjungai. 
Mūsų valdžia net ir reikalin
gus kreditus tuoj suteikė ru
sams, idant būt galima tuojau 
ir reikmenis ten siųsti. Ir, kaip 
žinome, kaip greit buvo gali
ma, taip greit reikmenys iš 
Amerikos ir buvo siunčiamos 
Sovietams.

Nespėjus tiems dalykams 
susitvarkyti, tuoj pasipylė rei
kalavimai dauginus žinių, in
formacijų apie pačių mūšių 
ėjimą Sovietų fronte. Tiesa, 
mes negirdėjome tokių reika
lavimų iš mūs šalies valdžios 
ar Anglijos, tačiau mūsų ša
lies komerciniai laikraščiai 
skelbė ir dėstė visokias pasa
kas, būk tai tokios ir kitokios 
“aukštos” vietos tai Washing
tone, tai Londone tokius rei
kalavimus statą Sovietams. Ir 
jeigu tų ir tokių informacijų 
negausią, tai ir reikalingos So
vietams pagelbos negalėsią 
teikti, būk esą bijoma, kad to
kie daiktai nepapultų hitleri
ninku rankosna . . .

Kada tie komerciniai laik
raščiai pasakojo apie “aukš
tų” vietų tokių žinių reikala
vimą iš rusų, tai daugelis ge
rų žmonių suprato, būk tokių 
informacijų reikalauja Wa- 
shingtono ir Londono valdžios. 
Daugelis pašaliečių dėl to 
pradėjo net diskusuoti ir abe
joti apie rusų tikslus ir tei
singumą šiame kare.

Nors reikalas buvo skubus, 
tačiau mūsų šalies valdiška 
Harrimano komisija Maskvą 
pasiekė tik už geroko laiko po 
hitlerininkų užpuolimo. Tas 
tuos informacijų reikalavimo 
gandus kiek apstabdė. Iš tos 
priežasties tie patys komerci
niai laikraščiai. pradėjo tada 
skelbti, būk Harrimano komi
sijos pagelba sutartis sudary
ta taip, kad Juozas vesiąs Ry
tų frontą, Churchill — Atlan- 
tiko ir Vakarų, Franklinas — 
Pacifiko. Taš davė suprasti, 
kad ir visi tų šalių kariniai 
sekretai nuo tada bus atdari 
vienos šalies kitai.

Nuo to laiko per keletą mė
nesių, ir nebegirdėjome jokių 
nusiskundimų dėl negavimo 
reikalingų milįtarinių informa
cijų iš Sovietu fronto. Rodėsi, 
kad tas dalybas jau ir buvo 
užbaigtas antwisados. Bet, nei 
iš šio nei iš tu, tie nusiskundi
mai šiomis dįeųomis vėl pasi
girdo. \

Ana diena komerciniai laik
raščiai vėl prąhešė, būk vėl 
Washington© ; “aukštos” vietos 
esą nepasitenkinusios, kad 
Sovietai nenorį įsileisti į fron
tą svetimų stebėtojų ir “tikrų 
informacijų” , jieškotojų. Čia 
vėl skamba, Būk mūs valdžios 
žmonės tokius nusiskundimus 
link Sovietų daro . . .

žinant mūsų šalies santy
kius ir militarinius ryšius su 
Sovietų Sąjunga,"reikia pradė
ti abejoti, ar iš tikrųjų tokie 
reikalavimai ; išeina iš mūsų 
valdžios žmonių. čia ar tik 
nebus senas komercinių laik
raštininkų triksas, idant išga
vus iš rusų sensacijoms konce
sijų dėl savo bizniškų pagei
davimų. :

Visam svietui juk yra žino
ma, kad komerciniai laikraš
čiai nėra leidžiami dėl kieno 
gerovės ar apšvietos. Jų pama
tinis reikalas yra pasidarymas 
dolerio —<pragyvenimo ir 
pelno. Juo jie savo laikraščio 
daugiau galį parduoti, aišku, 
tuo daugiau pelno gali turėti.

Komercinių laikraštininkų 
— žurnalistų jau nuo seniai 
yra patirta, ; jog daugiausiai 
laikraščio galėsi parduoti, jei
gu turėsi jame kuo daugiau
siai .sensacijų, jausmus suke
liančių aprašinėjimų apie 
žmogžudystes, k a r iuomenių 
susikirtimus,; netikėtus nuota
kius, ir panašius dalykus. ’

Lenkijos pilietę. Komerciniai 
New York o' laikraščiai aprašė 
tą jų teismą ir paveikslais pa
margino. Rezultatas buvo toks, 
kad miesto policija net mie
tais iš teismabučio turėjo 
žiopsotojus gint laukan, kurių 
buvo prisigrūdę kimštinai. Da
bar tiems laikraščiams dar 
daugiau buvo ko rašyti ir fo
tografuoti, o smalsuoliams 
daugiau skaityti ir žiūrėti, kas 
reiškė vis daugiaus laikraš
čiams grašio . . .

Finams pradėjus karą prieš 
Sovietus, mūsų komerciniai 
laikraštininkai pasileido dum
ti vienon ir kiton tų šalių, kad 
dasigavus frontan, iš kur būt 
galima žavėti savo skaitytojus 
karščiausiais karo fronto ap
rašymais. Tačiau tas jiems ne
išdegė. Kaip ir visuose karo 
frontuose, taip ir Sovietai mū
sų tų karštų žinių gaudytojų 
neprileido.

Iš Finliandijos < jie mėgino 
nuduoti, būk juos ten leidžia 
prie pat fronto, tačiau paskiau 
patys prisipažino, kad arčiau
siai, ką jie galėjo prie fronto 
dasigauti, tai 40 mylių. Ar
čiau jų karo komanda nepri
leido.

Nebežinodami nei be kaip 
sensacijomis sužadinti savo 
skaitytojus, tai nors nufoto
grafavo Brook lyne degantį na
mą, ir parašė, būk tai Helsin- 
ke dega rusų bombininkų pa
degtas namas.

Hitlerininkams užpuolus So
vietus, mūsų, komerciniai laik
raštininkai mėgino tą pačią 
istoriją atkartoti. Jie tuojau 
puolėsi rusų frontan. Bet ir 
vėl jie turėjo atsimušti į seną 
granito sieną —Sovietai ir vėl 
nepaklausė j.ų ..reikalavimų, 
neleido jie jų prie karinio 
fronto, iš kur būt galėję rašy
ti karštus pranešimus savo 
skaitytojams.

DIDŽIAUSIA AMERIKOJ PENKTUKO VERTE
Authorized Bottler: Pepsl-Cola New York Bottling Company

Ir vėl nieko nepešę, kaip 
dabar atrodo, komerciniai 
laikraštininkai mėgina pasi
kinkyti mases savo pagelbon. 
Jie mėgina sukelti masėse to
kį supratimą, būk Sovietų 
fronte kas tokio negero, jeigu 
nieko neleidžia pažiūrėti. Pas
kui, kad tos masės reikalautų 
amerikinės, taip sakant, re
prezentacijos, o jei ne, tai gra
sinti pagelbos nutraukimu.

Kaip galime dabar matyti, 
tai ir tas jų triksas neišdegs, 
kaip neišdegė jų agitacija per 
pereitus dvejus rinkimus ne
rinkti Roosevelto prezidentu.

Negalime sakyti dabar, kad 
jie tą darytų noru pakenkti 
Sovietų kovoms. Bet kaip mes 
žinome dolerinį žurnalizmą, 
tai dažnai dėl dolerio, taip 
sakant, ir pačiom peklon jie 
nudardėtų. *

Amerikos masės šiandien į- 
sitikinusios jau, kad Raudono
ji Armija parodo aukščiausią 
ir stebėtiniausią galę gindamo
si ir mušdama galingiausią 
žmogžudžių hitlerininkų, ar
miją pasaulyj, kuri gręsia vi
so pasaulio žmonijai. Ji ka
riauna prieš dusyk už save di
desnį priešą, tą visi mato ir 
žino.

Todėl tik išvystymas galin
go antro fronto tegalės pilnai 
pagelbėti kaip Sovietams, taip 
ir viso pasaulio demokratinėm 
šalims Jo ne kokios ten komisi
jos ar reprezentacijos Raudo
nosios Armijos fronte dėl in
formacijų.

A. Gilmanas.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas:

Jeigu vyras su žmona 
yra persiskyrę pagal įsta
tymus ir vyras yra sutikęs 
kas savaitę mokėti susitar
tą sumą jos užlaikymui, ar 
gali moteris užareštuoti jo 
pinigus, kuriuos vyras turi 
bankp savo vardu?

Iš anksto ačiū už infor
maciją.

Skaitytoja.
Atsakymas:

Ir galima, ir negalima. 
Tas priklauso nuo daugelio 
aplinkybių ir jų visų neži
nant net tuo užsiimantis 
advokatas užtik rinančiai 
negalėtų patarti.

Tuo reikalu patarimo ga
lėtumėt kreiptis į The Le
gal Aid Society, 11 Park 
St., New Yorke. Pas juos 
užsiregistravimo mokestis 
yra tik 50c, išgalintiems už
simokėti, o kai kuriais nuo- 
tikiais ir visai nieko neima 
už patarimus. Draugija gy
vuoja tam, kad patarti ne
išgalintiems pasisamdyt ad
vokato. O jeigu paima by
las vesti ir išlaimi, tai ima 
nedideles mokestis išlaiky
mui įstaigos patarnavimui 
visai neišgalintiems mokėtL

Taip pat galėtumėt klaus- 
tis patarimo jūsų miesto 
dalies teismabutyje, Family 
Court Division.

SKAITYTOJŲ BALSAI
TIKRASAI JUOZAS 

TYSLIAVA
Ne pagal tai, ką kas apie 

savę sako, bet pagal tai, 
kaip kas elgiasi; pagal jo 
darbus žmogus sprendžia
mas.

Savo špaltoje “Dabar,” 
Vienybės laidoje iš šių me
tų geguž. 22 d., Juozas Ty
sliava-šitaip rašo:
’ “Vienas šunelis Laisvei 
‘primena,’ kad aš kadaise, 
prieš karą, matęs Vonsiac- 
kį, rusų fašistų arba balta
gvardiečių vadą.

So What? Daugelis Ame
rikos laikraštininkų jį yra 
.matę. Net Daily Worker, 
.komunistų laikraščio, atsto
vas pas jį lankėsi.

Ar tai nusikaltimas?
Taip gali manyti tik Lai

svės glušiai.”
Cituoju Tysliavos pastabą 

ištisai todėl, kad vėliaus 
nereikėtų su tuo ponu re
daktorium (atleiskite — 
“Editor - in - chief”) dėlei 
jo išsireiškimų ginčytis.

Teisybė, laikraštininkui 
užeiti pas Vonsiackį nėra 
nusižengimas, tik klausimas 
— kokiuo reikalu? Jeigu 
atstovas Daily Worker lan
kėsi pas Vonsiackį, tai visai 
nenuostabu, nes Vonsiackis, 
kaipo Hitlerio atstovas A- 
merikoj, be paliovos puolė 
komunistus, primesdamas 
jiems daugybę visai nebūtų 
dalykų. Bet lįsti pas Von
siackį žmogui, uždirban
čiam vos $20 į savaitę ir 
neturinčiam su Vonsiackiu 
jokių ryšių, tai visai kitas 
dalykas.

Kuomet Tysliava atlankė 
Vonsiackį, Vienybės reika
lai buvo apgailėtiname fi
nansiniame stovyje. Vadi
nas, Vienybė neturėjo jokio 
.reikalo, nei gi lėšų siųsti 
Tysliavą pas Hitlerio at
stovą, Vonsiackį. Be to, 
,bent tuo laiku, kada Tys
liava lankėsi pas Vonsiackį, 
lietuviai tautininkai hitle- 
rizmu visai neįdomavo; abe
jotina ar, išimant patį Tys
liavą, kuris nors iš lietuvių 
apie Vonsiackį girdėjo.

Pagaliaus juk Vonsiackis 
ne lietuvis ir lietuviškame 
judėjime nėra jokio daly- 
vumo ėmęs. Visa Vonsiac- 
kio su lietuviais gyminysta, 
taip bent išrodo, tame, kad 
jisai yra rusų žandarų vir
šininko Lietuvoj sūnus. Bet 
ką tas bendro turi su Juo
zu Tysliava?

Aišku, kad ne lietuviško 
laikraščio reikalais, bet gry
nai asmeniniais sumetimais 
Tysliava atlankė nazių a- 
gentą, Anastasą Vonsiackį. 
Išvadą iš to jo atsilankymo 
pas Vonsiackį galima dary
ti tiktai vieną: kad Tyslia- 
va* ir Vonsiackis yra vien
minčiai. Čia apsireiškia ta 
pati padėtis, kokia svetim- 
žemių akyse buvo jau nuo 
seniau pastebėta tarp Bago- 
čiaus ir ukrainiečių vado 
Hryhorijivo.

O viską drauge suglaudus 
išeina, kad lietuvių tarpe 
yra žmonių, kuriems ne šios 
šalies gerovė, bet nacių rei
kalai, labiau rūpi.

Tėmijęs. į

KLAUSIMAS ANT STALO

Didelė šiandien blogybė 
mūsų gyvenime yra bomai 
ir betvarkė. Bet klausimas 
tebėra rišamas: ar bomai 
daro betvarkę, ar betvarkė 
daro bomus?

—Ei, Jurgi, koks dabar 
laikas?

—O iš kur tu žinai, kad 
mano vardas Jurgis?

—Aš taip spėjau.
—Tai įspėk ir laiką.

T-l ■ ----------  *.............

Pikčiurna našlė: — Pa
tark man, kaip atsikratyti 
nuo įkyraus kavalieriaus.

Posūnis: — Apsivesk su 
juom.

Našlė: — Apsivest? Aš 
velyčiau matyti jį greičiau 
pakartą.

Posūnis: — Tik apsivesk, 
o ilgai nereiks laukti — jis 
greitai pats pasikars.

—Kuomet jos vyro nebūna 
namie, aš nueinu pas ją ir mu
dviejų ryšiai vis eina gilyn ir 
gilyn.

—Bet kaip jos vyras sužinos, 
tada pasidarys labai gili duobė.

—Bučiavimasis yra meilės 
kalba.

—Tai pasakyk ką nors, ne
laukdamas taip ilgai.

P. K.
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Teatrai Soviet. Fronte Anglijos Mokslininkų Padėka už Anglų Mokslo Darbai Šalčiausiuose Ruožtuose
Gegužės mėnesį .šiemet 

daugiau kaip trisdešimts 
grupių Maskvos artistų vai
dino teatrinius veikalus 
įvairiuose sovietiniuose ka
ro frontuose. Tie vaidini
mai kartais buvo pertrau
kiami antskridžiais vokiečių 
orlaivių ir kanuolių šū
viais. Kai kurie aktoriai bu
vo apdovanoti kariniais 
garbės ženklais.

Mažasis Maskvos Teat
ras neseniai pasiuntė gru
pę savo aktorių vaidint 
raudonarmiečiam fronte. Ta 
grupė buvo vadovaujama 
tragiko Aleksandro Ostuže- 
vo, 70 metų amžiaus. Ji vai
dina naujoviškas ir klasiki
nes rusų dramas, taipgi tū
lus kitataučių veikalus, 
ypač Šekspyro.
VAIDINIMAS PRIE KA

NUOLIŲ BATERIJOS 
Vienas iš tų aktorių, ar

mėnas Lissitsian rašo savo 
dienyne:

“Raudonarmiečiai nega
lėjo pasitraukt nuo savo ka-

BAKTERIJOS GAMIN
SIANČIOS VITAMI

NUS PILVE
Jeigu karvė ir negauna 

gatavų vitaminų B, tai bak
terijos, kurias karvė turi 
savo pilve, pagamina tų vi
taminų iš šiaudų ar kito 
pašaro, kuriame nėra tokių 
vitaminu.

Daktaras Gustav /J. Mar
tin, narys Warner Tyrinė
jimų Instituto New Yorke, 
girdėjo, kad Vokietijoj yra 
duodama kareiviams tokių 
bakterijų, kurios, esą, gali 
perdirbt medžių lapus, pa
prastą žolę ir medį į mais
tą ir būtinuosius vitaminus.

Dr. Martin tiki, kad at
eityje galima būsią nuryti 
tam tikrų bakterijų piliu- 
kes, o jos pilve veisis ir ga
mins reikiamus vitaminus.

N. M.

Gamybos Sekretų 
Slėpimas

Vieni fabrikantai sten
giasi patirt sekretus sėk
mingų dirbinių, kuriuos ki
ti gamina. Priešingos šalys 
per savo agentus stengiasi 
išgaut karinių dirbinių slap
tybes. Tatai ir pavykdavo 
gana dažnai. Dabar gi daug 
atydžiau saugomi tokie pra
monės sekretai.

Sakysime darbe reikia į- 
kaitint medžiagas šimtą ar 
tūkstantį laipsnių; bet dar
bo vedėjas duoda darbinin
kui tam tyčia^adirbtą ter
mometrą ir sako, kaitink 
štai iki tiek laipsnių pagal 
šį gradusninką. Bet šimtas 
rodomų ant to termometro 
laipsnių gali reikšt kelis 
šimtus ar tūkstantį arba 
atvirkščiai. Svoriai pažymi
mi kokiais tyčia prasima
nytais vardais, kaip kad 
mids, vis, nols ir panašiai ir 
vartojamos ne paprastos, o 
skirtingos taisyklės. Pana
šiai būdais yra paslepiama 
medžiagų vardai, mieros, 
reikalingas spaudimas joms 
apdirbti ir 1.1.

Leiskime, kad kitas fabri
kantas ar svetimos šalies a- 
gentas išgauna taip sutaisy
tą receptą vienam ar kitam 
dirbiniui, ir bando jį ga- 
mint. Tada, žinoma, niekas 
iš to neišeina, ir sekreto iš- 
gavėjas tik pasidaro sau iš
laidų, bebandydamas pasi
naudot juomi.

J. C. K.

fiuolių, tai įneš šuruošėme 
teatrinį vaidinimą, kur sto
vėjo kanu olių bąterija. 
Sklypelis žemės pridengtas 
stogu, sukaltu iš lentelių, 
tarnavo kaip scena. Jis bu
vo taip aptaisytas, kad 
priešai nepastebėtų, kadan
gi vokiečių kanuolės būtų 
galėjusios mus pasiekt. Lie
tus pylė, kaip iš kibiro, bet 
negalėjo sulyti mūsų pasi
sekimo.

“Kitą dieną mes nuvyko
me į sovietinės kariuomenės 
dalinį, laikantį savo pozici
ją tiktai už 800 jardų nuo 
vokiečių apkasų. Mus atly
dėjo mažiukas tankas. 
Priešai bombardavo kelią, 
ir mes visu greitumu va
žiavome per nedideles duo
bes, išraustas vokiečių šo
viniais. Vaidinimas įvyko 
vienoje daržinėje, arti kele
to fortukų. Komandierius 
įspėjo mus: ‘Jeigu priešai 
bombarduos, tai eikite į 
fortukus.’

“Savaite vėliau mes atsi
lankėme į raitosios gvardi
jos dalinį. Apie narsius jų 
žygius užnugarėje priešų 
linijų mes buvome skaitę 
laikraščiuose. Po teatrinio 
vaidinimo buvo šokiai aikš
tėje tarp miško. Visi šoko
me — kazokai, kolektyviai 
ūkininkai, aktoriai.

“Mes vaidinome teatri
nius kūrinius artilerijos ba
terijoms, pėstininkų dali- 

, niams, tankų grupėms ir li
goninėse. Mes keliavome 
trokais, vežimais ir kulka- 
svaidžiu važiais. Mes mie
gojome palapinėse - šėtruo- 
se, fortukuose, daržinėse ir 
kaimiečių namuose. Pasku
tinis mūsų vaidinimas įvy-' 
ko vienoje didelėje palapi
nėje, kur mūsų publika bu
vo raudonarmiečiai. Stovė
dami tiesiai ir ramiai, mes 
išklausėme tokį komandos 
pareiškimą:

“ ‘ši aktorių grupė trum
pu laiku patiekė 70 vaidi
nimu sunkiose fronto lini
jos sąlygose. Blogas oras, 
stoka teatrinių įrengimų, 
bombos iš priešų orlaivių ir 
šoviniai priešų kanuolių ir 
mortirų nepertraukė šių 
aktorių pasiaukojančio dar
bo’.”

GELEŽINKELIO 
TEATRAS

Centralinis Važiuot ės 
Darbininkų Teatras yra 
pramintas “Teatru ant Ra
tų.” Visas teatras važinėja 
vienu geležinkeliniu trauki
niu, aplankydamas įvairias 
karo fronto dalis. Jis vai-1 
dina didelėse stotyse ir ma
žose, taip pat dažnai vaidi
na kariuomenės stovyklose 
arti fronto, ir visuomet su 
lygiu entuziazmu. Nuo ka
ro pradžios šis “Teatras ant 
Ratų” patiekė jau apie 600 
vaidinimų. Jo aktoriai ne 
tik vaidina, bet ir patys pa
rašo daug dainų ir veika- 
liukų, kūnais šis teatras 
yra plačiai žinomas.

J. C. K.

Gyvuliai Kaipo Kitų 
Gyvulių Sargai

Afrikoje yra antelopų 
veislės laukiniai gyvuliai, 
vadinami kongoni arba har- 
tebeestai, kurie saugo vi
sus kitus neplėšrius lauki
nius gyvulius nuo tigrų, 
liūtų ir kitų besiartinančių 
pavojų. Besaugodami kitus, 
jie patys dažnai atsiduria 
pavojuje. Jie veikia, kaip 
sargai, bet kodėl, tai dar 
nežinoma, kaip sako Field 
Muziejaus gyvių skyriaus 
mokslininkai.

Išrinkimą j Sovietų Akademijos Narius
Sovietų Sąjungos Mokslų 

Akademija išrinko į savo 
garbės narius Henry Del- 
l’ą, pirmininką karališkos 
Mokslų Draugijos Londone 
ir anglų profesorių J. B. S. 
Haldane’ą.

Anglijos Karališkoji 
Mokslų Draugija atsiuntė 
padėkos laišką Sovietų 
Mokslo Akademijai. • Laiš
kas sako:

“Jūsų šalies žmonės darė 
ir tebedaro puikius pasi

priešinimo žygius prieš už
puolikus, bet tie žygiai bū
tų negalimi, jeigu jūs ne
būtumėt parėmę savo tech
niškas pramones plačiu 
mokslo išvystymu. Mes 
nuoširdžiai sveikiname jus 
už sumobilizavimą milžiniš
kų medžiaginių priemonių, 
nes tatai duoda drąsos jū
sų draugams ir silpnina jū
sų priešus. Mes pilnai su
tinkame su jumis ir esame 
įsitikinę, kad visos mūsų

technikines ir mokslinės jė
gos turėtų būti nuodug
niausiai panaudotos šiame 
kare apgynimui laisvės ir 
demokratijos.”

Sovietų Sąjunga, beje, 
perleidžia Anglijai visas sa
vo turimas techniškas ži
nias ir išvystomus naujus 
karo pabūklų pagerinimus. 
Anglija, iš savo pusės, per
leidžia Sovietams anglų pa
daromus karinius išradi
mus.

Žiema nepertraukė moks
linių tyrinėjimų, kuriuos 
vedė sovietiniai mokslo vy
rai šalčiuose, arkliškuose 
Sovietų ruožtuose, tolimo
joj šiaurėj. Tie mokslinin
kai pranešė, jog pereita žie
ma ten buvo dar žiauresnė, 
negu užpereita. Mokslo dar
bai ten buvo tęsiami ir per 
šešių mėnesių nuolatinę 
naktį tarp ilgų sniego au-

drų. Nei vieną kartą nebu
vo pertraukti moksliniai 
tyrinėjimai, nežiūrint gam
tos rūstybės.

Šiemet mokslinės Sovietų 
stotys tose šalčiausiose sri
tyse dar paplatins augini
mą daržovių ir gyvulių sa
viem maisto reikalam; ypač 
bus padidintas daržovių au
ginimas šiltnamiuose, po 
stiklais.

KAIP NACIAI ELGIASI SU KITATAUČIAIS DARBININKAIS
Vokiečių fašistų laikraš

tis “Krakauer Zeitung” ra
šo, kad Vokietijoj balan
džio mėnesį šiemet buvo 
pustrečio miliono svetimša
lių darbininkų, tame skai
čiuje virš miliono lenkų, 
300,000 italų, 140,000 cechų, 
131,000 belgu, 97,000 holan- 
dų, 78,000 serbų, 63,000 
francūzų, 56,000 kroatų, 
54,000 slovakų ir 31,000 
vengrų.

Pagal kitas žinias, tai 
svetimtaučiams darbinin
kams Vokietijoj leidžiama 
gyventi tiktai stovyklose - 
“kempėse;” ir nacių val
džia neseniai įsakė savo 
“darbo frontui” įrengt dar 
300 tokių stovyklų.

Drėgmė Laikinai Padi
dina Vilny Šiltumą

Amerikiečių mokslo žur
nalas “Science” aprašo ty
rimus, kurie parodo, kad 
drėgmė ore iki tam tikro 
laipsnio daro šiltesniais vil
nonius drabužius. Sako: 
Jeigu drėgmė ore pakils 50 
procentų aukščiau, tai vil
nonis viršutinis švarkas pa
sunkės keliomis uncijomis 
ir taps apie 10 laipsnių šil
tesnis.

Jeigu žmogus vilkėdamas 
sausą vilnonį viršutinį švar
ką, sveriantį septynis iki 
devynių svarų, išeis iš sau
so šilto namo į atvirą orą, 
turintį tokią pat tempera
tūrą, bet labai drėgną, sa
kysime iki 80 procentų 
drėgmės, tai drėgmės ėji
mas į švarką savaime pa-i 
darys tiek šilumos per dvi 
ar tris valandas, kiek pats 
žmogaus kūnas pagamina 
šilumos. Tatai labiau pašil- 
dys žmogų per tūlą laiką, 
kuomet lauke oras šaltes
nis, negu viduj. Bet kada 
švarkas sugeria, kiek tik 
gali, drėgmę iš oro, tuomet 
ekstra šildymas apsistoja. 
O kai žmogus vėl įeina į 
sausą namą, tai drėgmė 
pradeda iš švarko išgaruo
ti ir jau daro jį šaltesniu.

Kiek Kaštuotą Žaibo 
Išeikvodama Elektra
Yale Universiteto Moks

liniame Žurnale Albertas 
G. Conrad’as šitaip skai
čiuoja vertę žaibo išeikvo- 
jamos elektros; sako: Imant 
tokius galingus žaibo tren
kimus, kurie suskaldo me
džius, sudaužo namus ir su
kelia baisius trukšmus, tad 
jeigu paverstame juos į pa
prastai naudojamos elektros 
srovę ir parduotame ■ tų 
žaibų šūvius tokiomis kai
nomis, kokias vietinės elek
tros kompanijos ima iš savo 
kostumerių, tai tuzinas tų 
žaibo smūgių būtų vertas 
apie 40 centų.

Kiaušiniai ir Šviesa
Yra patirta, jog laikant 

vištininką apšviestą nak-
ties laiku, vištos daugiau 
kiaušinių deda. Tyrinėto-

Kraujo Fondas
Amerikos armija ir lai

vynas iki šiol prašė sava-

(“Krakauer Zeitung” ne
paduoda, kiek yra lietuvių 
darbininkų Vokietijoj, bet 
pranešimai iš kitų šaltinių 
rodo, jog naciai pervarė 
bent 150,000 Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių į versti
nus darbus Vokietijoj.)

jai teigia, kad šviesa per 
o r v. -i i • • akis padirgina kiaušinių Svetimtaučiams daibinin-( jarymogį organus. Antras 

karns yia nustatytas tam tai palaikant švie-
tyčia pigiausios rusiesmais-' vištos daugiau lesa> jei.
tas n mažas jo kiekis. Jiem. ^urj į.q ĮeS(.j. q'aįaj irgi
visai neduodama korteliu didina jų dgsluma.
pirkimui fabrikinių dirbi
niu.

Hitlerininkų 1 a i k r a štiš 
“National Zeitung” džiau
giasi, jog svetimšaliai dar
bininkai laikomi darbinėse 
stovyklose, kad nesimaišy-

Svetimšaliams darbinin
kams Vokietijoj yra griež
tai uždrausta net prisimint 
apie jų darbo permainymą, tų su vokiečiais; sako: “Te- 
Už tokį prisiminimą gręsia gu svetimtaučiai darbinin-
uždai* ymas kalėjimiškose 
koncentracijos stovyklose. 
Jie turi dirbti tiek valandų, 
“kiek reikalauja vienas ar 
kitas darbas;” taigi jie pri
versti dirbt neribotą laiką, 
ir nėra jokių paliuosavimij 
nuo darbo.

kai tvirtai atsimena, jog jie 
yra Vokietijoje.”

Kitas naciu laikraštis, 
“Der Angriff” pastebi, kad 
“vokiečiai amatininkai ne
turi teisės patarnaut kita
taučiams darbininkams.”

J. C.

CUKRUS KAIP KARO l Atletai ir Baltieji Krau- 
MEDŽIAGA jo Rutuliukai

DAUGUMA KARINIŲ 
IŠRADIMŲ NETIKĘ

Dabartinė valdiška Nacio- 
nalė Išradėjų Taryba Wa
shingtone per pirmus šešis 
mėnesius gavo 30,000 išra
dimų bei patarimų ir 14,000 
jų tuojau atmetė. O kiek, 
galų gale, priėmė, tai ne
skelbia.

Dabar yra 12 valdiškų 
komisijų, kurios nagrinėja 
atsiunčiamus karinius išra
dimus bei sumanymus. Ypač 
pageidaujama, kad tokiais 
išradimais užsiimtų žmonės 
turintieji patyrimo apie 
ginklus, armiją, laivyną, 
lėktuvus ir kt. Bet žymėti-

norių aukot iki 1 milioną 
280 tūkstančių puskvorčių 
kraujo busimiem sužeistiem 
kariam ir jūreiviam; nori 
gaut 380 tūkstančių pus
kvorčių iki liepos 1 d. šie
met.

Aukojamą kraujai renka 
Raudonasis Kryžių/per 18 
savo skyrių. /

Surenkamas kraujas yra 
tam tikruose induose, sudė
tuose į šaldytuvus, kasdien 
pergabenamas į armijos pa
skirtas laboratorijas. Ten 
jis yra išdžiovinamas ir 
taip laikomas, o reikalo e- 
sant, praskiedžiamas ir į- 
leidžiamas sužeistam.

Tai Esanti Geriausia 
Slogu Gyduolė

Pas pradinius futbolinin- na, kad praeityje visai ne- 
kus, beisbolininkus ir kitus kariniai žmonės išrado pa- 
atletus, pirm .išeinant lošti, raką, kulkasvaidžius, sub- 
atsiranda 39 iki 60 procen- marinus, pagerintas kanuo- 
tų daugiau baltųjų kraujo les ir nuodingas karo du- 
rutuliukų. Tai nuo susiner- jas. N. M.
vavimo.

Pas atletus, lošiančius an
trą ar trečią sezoną, gerai 

Iįpratusius, jau skaičius bal- 
prasti cukraus rijikai. Taiplį^ kraujo rutuliukų ma- 
antai, parakas reikalingas ^al tepakyla arba visai he- 
pripildyt šešiolikos colių kasi tas^pats.^ Tuos dalykus 
šoviniui sunaudoja tiek cu
kraus alkoholio, • kad vie
nam tokiam šoviniui suvar
tojama cukrus iš viso akro 
geriausių cukrinių nendrių.

Iš akro runkelių gauna
ma ne daugiau kaip du to
nai cukraus, o iš akro cuk-

vi- 
ap-

Karas šioje gadynėje 
suomet reiškia cukraus 
ribojimą gyventojam. Cuk
rus yra vartojamas kaip 
medžiaga gamint geriausią 
alkoholį, reikalingą sprogi
mams.

. Didžiosios oro bombos, 
slibmarinų torpedos ir ka
nuolių šoviniai yra nepa-

Pas pradinius futbolinin-

kulkasvaidžius, sub-

N. M.

Visų susipratusių Darbininkų 
pareiga skaityti “Laisvę”

Sulfanilamide chemikalas 
yra geriausias iš visų iki 
šiol atrastų vaistų gydyti 
slogas ir skaudamas gerkj 
les, kaip pranešė dr. Neil d. 
Stevens ir jo pagalbininku 
Maria Phaneuf. Jiedu, Put
ney Mokyklos mokytojai, 
Vermonte, darė ilgus ban
dymus su šiuo vaistu ir at
rado, kad jis duoda grei
čiausių pasekmių, kuomet 
miltelių pavidale yra įpu
čiamas į nosį ar gerklę, žiū
rint, kur reikia.

rinių nendrių —net iki sep-|kun^n-

patyrė dr. E’dmond J. Far
ris, mokslininkas Wistar 
Anatomijos ir Biologijos In
stituto, paimdamas įvairių 
atletų kraujo.

•Baltieji kraujo rutuliu
kai yra kovotojai prieš li
gų bakterijas, patenkančias

N. M.
tynių tonų.

Keisti Gaisrų Įvykiai
Namai iš Pjaulu ir Miltų

Flushing, N. Y. — Kai 
vienas keliaujantis agentas 
čia paspaudė elektrinį durų 
varpelį, įvyko eksplozija, 
kuri susprogdino namą. E- 
lektros kibirkštis padegė ži
binamąjį gesą, kurio buvo 
prisirinkę virtuvėje.

Madisonville, Texas. — 
Dauguma šio miestelio gy
ventojų mesdavosi į gaisro 
vietą, kai tik išgirsdavo 
gaisrinį signalą. Tuomi jie 
užgrūsdavo gatves ir kliu
dydavo gaisrininkų maši
nom pravažiuot.

Pagaliau, gaisrininkų gal
va Whitten išrado būdą, 
kaip pašalint tą blogumą. 
Jis pradėjo siųst vieną in- 
žiną į visai skirtingą pusę, 
negu kur gaisras yra. Žmo
nės iš pradžių metėsi pas
kui tą inžiną; tuomet kiti 
inžinai jau be vargo pasie
kė gaisrą.

Kiek kartų prigauti žmo
nės, sakoma, dabar jau ne
bėga galvatrūkčiais paskui 
gaisrinę mašiną, kai tik ją 
pamato.

Paskutiniu laiku Angli
joj pradėjo statyt daug gy
venamų patalpų štai iš ko-( 
kios medžiagos — sumaišy-. 
ta minkštų medžių pjaulai, 
kreida, miltai, cementas ir 
dar kokos tai sudėtinės da
lys, kurios viešai neskelbia
mos. Tas mišinys supila
mas į formas ir taip nulie- 
jamos didelės lentos. Jos iš
eina tokio pavidalo, kokio 
reikia namui. Paskui tos 
lentos vinimis sukalamos 
bei sušriubuojamos, ir taip 
greita laiku pastatoma tin
kama gyventi patalpa

Lietinės, ar drėbtinės, 
lentos nesipučia ir nesusi
traukia nuo oro atmainų; 
jis nešlapgariuoja ir nebijo 
ugnies.
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Pabaltijos Tautų Taryba Užprašo Jus į Trecią

METINĮ PIKNIKU
Sekmadienį, Birželio-June 14
RUSŲ - KARPATŲ GIRAITĖJ

556 Yonkers Avenue Yonkers, N. Y.
Pradžia 10 vai. ryto. Įžanga 45c.

Trumpa - graži dainų-muzikos programa 
Bus ir Kitų Naujienybių

Dainuos CHORAS PIRMYN, iš Great Neck, L. I., vado
vybėj J. Kazakevičiaus; SUSH1LA, žymi indėnų 

plastikos artistė, išstos indėnų kostiume ir 
šokyje prie tautiško akompanimento.

Kalbės VLADIMIR D. KAZAKEVICH, 
žymus rusas ekonomistas, autorius ir laikraštininkas.
Jurgio Kazakevičiaus orkestrą gros šokiams

Vieta piknikui graži, priešais Tibbetts Brook Parką. 
Piknikas įvyks, jei ir lis — salė ten pat — visus paslėps.

Kelrodis: Imk Lexington Ave. traukinj-subway White Plains 
Rd. iki 238-to St. stoties. Imk busą Getty Square arba Getty Ave., 
važiuok iki 556 Yonkers Ave. ir Midland Ave. Ten ir piknikas. 
Fėras traukiniu ir busu po 5 centus.
Šio Pikniko Pelnas Bus Skiriamas Medikalei Pakibai Sovietams.

Užkviečia RENGĖJAI.

NAUJOSIOS ANGLIJOS
Progresyvių Lietuvių Tarybos

Amberland Radio Programas
Transliuojama Sekmadieniais 9-tą vai. ryte

Iš stoties WHDH, iš Bostono, 850 Klcs. 
m-—---------- ;--- :--- 7--- —----- :------- :—O

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

syvių lietuvių veikimą. --------
□—----------------- -- —----------------- GI

Prašome visų nusistatyti radio ir išgirsti. 
Visais Reikalais Kreipkitės:

59 Dyer Street Montello, Mass,
arba

Lithuanian Progressives Council, Inc.
414 West Broadway, South Boston, Mass.
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Obituary Notice: Death of the Among the Iiifths. • •
Weak Lithuanian American
Joe Poška, editor of the 

Jaunimas, which was called 
the Lithuanian American 
Week, has been drafted and 
must serve in the armed 
forces of the United States. 
The Lithuanian American Week 
announces that it suspends publica
tion for the duration. We wish 
Joe Poška a lot of luck and a lot 
of success.' He is going to fight on 
the same front and against the 
same enemy which the rest of the 
United Nations, including the So
viet Union which he hates so much 
are fighting. We hope that he 
wil have his chance to do his bit. 
Joe Poška is going to fight on the 
same side as those heroic divisions 
of Lithuanians in the Red Army 
are fighting and against the same 
enemy.

We do not know Joe personally, 
but we have read a lot of the mis
takes he made. We believe that 
the Jaunimas should have been 
suspended for the duration ever 
since the war started... less dam
age would have been done.

Is it not the irony of fate that 
the person who devoted so much 
of his young life to fight the So
viet Union, now has to fight side 
by side against the same enemy as 
the Soviet Union does? If there is 
a second front in France, in Nor
way, in Italy or in the Balkans, 
then Joe may have to fight on 
that second front. His courage, to
gether with that of other patriotic 
Americans will help to relieve the 
embattled Soviet Red Army—the 
army he hated so much.

We do not know whether Joe 
Poška was so much convinced of 
what he was writing and publish
ing as he was mišguided. Very of
ten the company a man keeps leads 
him astray. We fear that this may 
be the case with Joe. Certainly 
red-baiting, Soviet-hating Grigaitis 
was poor company. But Grigaitis 

New Issue of LMS News Contains Six 
Complete New Songs, as Well as Details 
About League’s Three Act Play Contest

The June-July issue of the LMS Naujienos (News), official or
gan of the Lietuvių Meno Sąjunga, has just been released to
day. Edited by V. Bovinas, secretary of the LMS, this issue of 
the News is by far the best cultural magazinette to have ap
peared among Lithuanian-Americans.

Important feature of this^-----— ——------- _inn . :1 ... „ . sue of the News. $100 in prizesedition is the inclusion of six wni be given for the best plays,
complete new Lithuanian songs, 
published this year by the LMS. 
They are here reprinted so that 
choruses may know what songs are 
available and thus know which 
ones to order for their members. 
Choruses are asked not to reprint 
the songs themselves but to order 
copies from the center, thus mak
ing it financially possible to publish 
more. The songs are:
“Dainele Pinsiu,” “Daina apie Vol
ga,” “Ant Visados,” “Praeitis,” 
“Jaunas Vyras,” and “Tai Ne Me
džiai.”

Announce Details of LMS 
Drama Contest

Full details on the LMS Play 
Contest are announced in this is-

Persons Mentioned in List of 
12,000 Discovered in Detroit; 
Write of Escape from Nazis

By FRANK STULGIS
Some time ago we wrote an article exposing the list of “12,- 

000 names” purported by the Nazis to have been exiled to the 
“tundras of Siberia” by the Soviet Lithuanian government, as 
pure and simple nazi propaganda designed as part of the “Hate 
Russia” campaign for which certain Lithuanian American news
paper editors fall like a ton of bricks every time.

The Lithuanian Daily Vilnis of Chicago is to be congratul
ated for finding at least four of the persons mentioned in the 
list. Three were found to be happily living in the 'City of De
troit, probably making airplanes to destroy the Nazis. One sent 
a letter to the Vilnis editors saying: “I ran away from the 
storm of battle to Asia to the Uzbek, Soviet Republic.” She asked 
the Vilnis to help her find her aunt in Chicago— her aunt, it 
was learned, lives in Roseland. From the letter, it is seen that 
this girl, Elena Bielinytė, herself escaped the Nazi onslaught 
ąnd the Hitler agents are listing her among the “deported to 
Siberia.’’ The address of Miss Bielinyte when she lived in Lith
uania corresponds with that given in the “list of “12,000.”

Another fake discovered by the Vilnis is the case of the Ado
maitis family, of which Antanas Adomaitis and his two sons, 
Antanas, Jr., and Joseph, were listed as “deported to Siberia 
by the Soviets.” It is revealed in the Vilnis that these three are 
safe in the city of Detroit.

This has been discovered without a serious investigation and 
under such difficult circumstances that a real investigation is 
impossible. Many of those listed could have been murdered by 
the Nazis, many sent to the Eastern front to fight the Soviet 
Red Army, and many may be among the 400 recently murdered 
by the Nazis for the killing of the two nazi invaders.

This discovery should cast aside all doubts as to whether the 
list of names being published is a fake. It is. It was sent here 
by the Nazis as part of the insidious “hate Russia” propaganda 
which the. Nazis are disseminating in this country.

was responsible for the publication 
of the Jaunimas. Now—against all 
the principles for which Joe fought 
—he must join his “enemies” and 
fight the common foe of United 
States, of Great Britain, of the 
Union of Soviet Socialist Republics, 
one of which is the Lithuanian So
viet Socialist Republic.

Mistakes ... mistakes ... if they 
were mistakes.

In his eulogy in the final issue 
of the Weak Lithuanian American, 
E. J. Kubaitis comes back. He says 
the enemies of Jaunimas will be 
happy that publication will be su
spended. Well, let’s be frank. Why 
shouldn’t they be? For one, I am 
happy. I believe that there will 
be less poison spread among Lith
uanian Americans as regards our 
war effort and instead of spread
ing poison, Joe Poška, the editor, 
is going where he will be of more 
value to the cause of the United 
Nations, in a positive sense in
stead of a negative one.

Mr. Kubaitis says that he has 
“never read a single line of print 
in Jaunimas... that would have 
compromised our faith, our citi
zenship, or our nationality.”

Mr. Kubaitis must not have rcadi 
his own column which he wrote 
after Hitler invaded Lithuania a 
year ago where he said: "... let 
us admit it—a sudden crazy twist 
of the war placed us in a position 
where in spite of our heads, our 
hearts urge us to give three cheers 
for Hitler and his unbelievably ef
ficient legions.”

That was Volume VI, No. 12 of 
the Jaunimas — dated July 15, 
1941. It was written in your col
umn “Commentaries,” Mr. E. J. 
Kubaitis!

Printing that column was one of 
Joe Poška’s “mistakes.” He will 
not make them now. Instead he 
will be one of the great Army 
for the liberation of the world 
from Nazi oppression.

—F. S.

Vytautas Bazilauskas, LDSer of Newark, N. J., has just com
pleted the medical course at the Long Island Medical College... 
Helen Draugeliute became Mrs. Boze last Saturday... Mr. and 
Mrs Carl Grozan are spending their honeymoon in New York 
taking in the shows. The newlywed Carl leaves for Washing
ton this week-end for war work. . .

George Kazakevich of the Great Neck Pirmyn Chorus was 
the subject of one longer cultural article in Monday’s Litera
tūra ir Menas section. In the face of great obstacles and dif
ficulties he has been able to weld Pirmyn into a large, capable 
and imaginative chorus ...

Mrs. Bertha Daniels is expecting Junior some time next 
month... The Walter Incas’es are still a few months away 
before the arival of the second package .. .

Helen Šopis, formerly of the B’klyn Aido Chorus and en
semble, became Mrs. John Bendorf at the Annunciation Church 
on May 30th .. . Ernest S. Graunas of Ozone Park, now wears 
the Captain’s stripes ... A new young Lithuanian priest, Ed
ward Nedzinskas, performed his first services at the Lith
uanian church in Maspeth this week. ..

J. Gasiūnas, Editor of the LDS organ “Tiesa,” was in the 
hospital for a tonsillectomy. . . The students of B. L. šalinaite 
will hold their joint recital this Sunday at the YWCA Inter
national Institute, 94 Joralemon St., in Brooklyn.

either in English or Lithuanian, on 
Lithuanian-American life. Americ
an-born, as well as Lithuanian wri
ters, are invited to submit manu
scripts to the Drama Contest. Just 
beginning, the contest will run to 
May 1st, 1943, thus giving ample 
time for the collection of material 
and the writing of the play. All 
amateurs are heartily encouraged 
to send in their plays to this con
test.

A new play, just published by 
the League in cooperation with the 
LDS is “Kas Mūs Mamei Pasida
rė.” Eight characters, its length is 
40 minutes. Single copies can be 
obtained for 25c at the League’s 
offices, 427 Lorimer Street, Brook

lyn.

Song of the Soviet Tankmen
(From the New Soviet Film “RED TANKS”)

Original words and music by Daniel and Dmitri Pokrass, 
English lyrics by Philip Sterling

1.
Our hearts are of iron
Our tanks are of steel.
The might of our fury,
The foeman shall feel.
Our gears are all forward, we never retreat
Our guns roar a warning of death and defeat.
This country is ours. Invaders, by wary
We rally to battle from near and afar.
Our flag through your cowardly ranks we will carry 
For victory follows the Soviet star.
2.
Through dust and through desert
Our tank legions roll.
Through river and forest
We press toward our goal.
Our cannon are aimed at the murderous band
Who trample our fields and despoil our brightland
Our cause it is just, we’ll guard it with glory 
Our tanks every highway and border shall bar. 
In blood and in flame we retell now the story 
Of victory won for the Soviet star.
3.
There was not, there is not,
There never shall be
A power that can conquer
Brave men who are free.
Our tanks and our planes and our ships on the sea 
Shall grind into dust every bold enemy.
We ride now to war, we ride over faster;
To death we’ll defend our dear Soviet earth.
Vile fascists beware, you are courting disaster, 
For Freedom shall have here a stormy rebirth.

The Youth of:-
Earl Browder
YOUNG America greets the. re

lease of Earl Browder with an 
added heart beat.

For Earl Browder — no matter 
what one thinks o£ Ills political 
convictions — is an American pa- 
riot, as American as the roastin’ 
ears of his native Kansas.

As Elizabeth Gurley. Flynn, that 
warm Irish woman, ramrod of the 
Free Browder campaign has point
ed out, this quiet man from Kansas 
was one of Whitman’s “inland 
Americans” —“Those who go their 
own gait, erect, stepping with free
dom and command, leading not fol
lowing — those with never-quelled 
audacity.”

This man from Kansas was the 
Lincoln kind of an American — a 
young man who grew strong in
side by coming up the hard way. 
His youth was no bed of roses, for 
at the early age of nine he had to 
pitch in and help his family make 
ends meet. Going to work as a 
cash boy at a Wichita department 
store, meant the end of formal 
schooling for young Earl.

Yet, like Lincoln, whose writings 
and teachings he has always care
fully studied, this quiet boy took to 
burning the midnight oil, deepening 
his knowledge by hard, laborious 
self-study.

And he has always urged young 
Americans, in whose problems and 
gropings he has been a close, 
warm, sympathetic friend, to dev
elop a character of the mould of 
a Lincoln, a Nathan Hale, a Ben 
Franklin, a Frederick Douglass.

His young z years were typical 
(and withal somewhat distinctive) 
of the thousands of young follfs of 
this country. For although he 
worked hard, a good, son, apd stu
died hard, he still made time for 
a good baseball game and. stomped 
around the diamond in semi-pr,ofes- 
sional fashion. And in his spare 
moments, just as many of the Kan
sas people would take to chordin’ 
on the gee-tar after a day’s work, 
Browder would mellowly t?lpvy his 
clarinet, a good tone.

This young American was proud

LAISVI

of his roots. His forbears, like 
Littleberry Browder, had been one 
of the early preachers and circuit 
riders. In his early days, young 
Browdei’ listened with open ears 
to the stories of his ancestors who 
had fought for the nation’s inde
pendence, who had fought with 
Andy Jackson in 1812, who had ad
ded their strength and lives to the 
union cause against slavocracy.

And he remembered some of 
these lessons well, touching in his 
early years those bedrock lessons 
of American struggle and history, 
which he has since developed with 
penetrating Marxist creativeness. 
Sam Adams and his Sons of Liber
ty—Ben Franklin and his guides 
for action—Thomas Jefferson and 
his great internationalism—Abe 
Lincoln and his feeling for the 
common working class man and 
woman: all these were rich ore in 
our nation’s past and current his
tory that Browder grew rich in. 
His contribution to deep-rooted stu
dy and analysis of our past his
toric traditions—which took origin 
in his youth—has been a tremen
dous service that Browder has ren
dered the American people.

In Browder’s veins flowed the 
blood of many rich movements: his 
ancestor’s quest for freedom, his 
forbear’s service to an embattled 
country, his father’s Populist tra
ditions. <T° this Browder added the 
growing Socialist tradition, toge
ther with his service in Deb’s 
army of the Appeal to Reason.

As Gurley Flynn tells in The 
Man From Kansas. “In 1911 at the 
age of twenty he moved to Kapsas 
City, Mo. By 1916 Earl Browder 
was an active Socialist, trade union 
member and. official, labor editor, 
farmers’ organizer, speaker at 
meetings for labor defense and 
agitator for the rights of the peo
ple of inland America, a prophet 
'with honor in his own country.’ 
This was before the Russian revol
ution—while the cruel Tsar was 
still on his throne, Lenin was in 
exile, Stalin was in a Siberian pris
on. We had not yet heard, of the 
Bolshevik Party in America, Earl

Tom Yermal, Tiesa Sports Columnist interviews Al Blozis at the scene of action 
of a track and field meet. Man*in center is an official of the meet.

—Tiesa Photo.

EXIT BLOZIS, ENTER STYRNA
________________ (p

Liths Still Tops in Field Events, Both Win 
at I. C. 4A Track and Field Meet

NEW YORK CITY. — With the coming graduation of Al
fred Blozis, who has conquered almost all there was to conquer 
in the shot put and in the discus throw, it was believed that 
the era of Lithuanian Americans had dimmed in this particular 
line of sport—field events. But last week, at Randall’s Island, 
at the I. C. 4-A track and field® 
meet, another Lithuanian Am
erican came to the fore, winning 
two of the field events. It was Ed
mund Styrna of Nashua, N. H.

Upon glancing through the win
ners of the field events, we find 
that Edmund won the javelin 
throw, Blozis won the shot put, 
Blozis won the discus throw and 
Edmund Styrna won the Hammer 
Throw. It sounded almost like an 
LDS National Track and Field 
event listing.

We all know about Alfred Blo
zis, of course — Tom Yermal has 
seen to that through the Tiesa En
glish Section and other papers. As 
a matter of fact it was Tom Yer
mal who called our attention to 
the new Lithuanian American find 
— Edmund Styrna. We hope he de
velops at least as much in his 
chosen sports as Al Blozis has done 
in his.

Edmund threw the javelin 186 
feet, 3 and 3 eighths inches. The 
next nearest throw was that of 
James Elliot of Pittsburgh whose 
spear landed 185 feet, 11 and one 
eighth inches from the starting 
point.

His Hammer throw was also 
very good. Ed hurled the hammer 
170 feet, ten and three eighths 
inches while the next nearest heave 
was twenty one feet less, being

HERE AND THERE
Silly is a most fitting adjective 

to describe the action taken by 
Francis Biddle in ordering the de
portation of West Coast labor lead
er Harry Bridges. Ordinarily, this 
word, when used in describing a 
person’s words or deeds doesn’t 
carry much punch and is rather 
perfunctory. But, as applied to an 
act committeed by the Attorney 
General of an America at war, I 
believe it can be as emphatic a 
reprimand as the seriousness of 
the situation calls for.

Let us assume, for the sake of 
argument, that Mr. Biddle has the 
law on his side. Namely that Mr. 
Bridges, as an alien, is subject to 
deportation because of his connect-

Browder, as an American Commun
ist, is as homegrown in the radical 
atmosphere of Kansas as the roll
ing prairie or the waving corn.

“The understanding mind and 
warm sympathetic heart of Earl 
Browder are flesh and blood of the 
American working class.”

It was his desire to serve his 
fellow-worker and his fellow-man 
that made a good union man and 
leader of young Earl Browder. And 
it was the same desire to serve 
that made him first a good Social
ist and later a leader of the Com
munist Party. In this post, his one 
premise was to serve labor,. the 
people and his country.

This quiet man from Kansas has 
served, his country: early did he 
warn against encroaching fascism 
and the need for collective resist
ance to crush the barbarism of 
Hitler, Mussolini and Japanese fasc
ism. Early did he urge closer 
friendship with the Soviet Union 
as a natural ally against fascism. 
Urgently did he counsel; people’s 
unity for freedom and progress.

The people have won a victory 
in Browder’s freedom.

It is indeed happy 51st birth
day greetings that young Americ
ans have sent Browser on May 20.

* —ELI JAFFE 

149 feet, ten and a quarter inches 
and being hurled by Warren Du- 
bee, of Rhode Island State Univer
sity. Edmund is only a sophomore 
yet, is 21 years old and is study
ing to be a teacher at New Hamp
shire University.

Blozis Breaks Another Record 
—His Own.

With no more records to break 
but his own, Al Blozis proceeded 
to break them, too, last Saturday 
at Randall’s Island at his last ap
pearance in the IC4-A track and 
field meet. Al put the shot 55 feet, 
4 and seven eighths inches making 
a new record. The old record was 
set by Al Blozis in 1941 at 54 feet 
three inches. The new standard for 
beginners to shoot at is one foot, 
one and 7 eighths inches higher 
than before.

In the discus, Al also displayed 
fine form by flinging the platter 
a total 160 feet, three and seven 
eighths inches, winning the event 
for Georgetown. The nearest other 
shot put to Blozis’ was that of Au
gelio Sisti who hurled the 16 pound 
missile 51 feet, one and an eighth 
inches. Sisti is from Boston Col
lege. The nearest second throw for 
the discus was Alfred Morrow, also 
of Boston College who threw the 
saucer 158 feet, three and three 
eighths inches. —Lith. Sport.

ion with the Qommunist Party 
which “since its inception up un
til the present time” (Biddle’s own 
words) is seeking the overthrow by 
force and violence of the govern
ment of the United States. It is 
immediately clear from his own 
phraseology that our Attorney Ge
neral knows little of the workings 
of the Communists. To say that 
the Party, which is wholeheartedly 
and unreservedly behind the war 
program of the President, is advo
cating the overthrow of America 
while defending it is downright 
SILLY!

Still assuming, for the sake of 
the argument — if Mr. Bridges, in 
the middle of a war is guilty of 
plotting the demise of the U. S., 
then he is guilty of treason and 
should be imprisoned or shot. 
Doesn’t it strike you as odd to de
port such a character to Australia 
where so many of our own boys 
are now fighting the Axis? Come 
now, aren’t we as much interested 
in the Pacific?

The Australians themselves have 
answered this question with what 
we think is a most subtle slap in 
the faqe to Mr. Biddle. They said 
they would be only too glad to 
accept Mr. Bridges as a most use
ful aid in their war effort! Our 
loss would be Australia’s gain.

What causes the hitherto fairly 
liberal Biddle to drop this hot po
tato into the nation’s lap at a time 
like this, nobody seems to be able 
to figure it out. We are not inclin
ed to accept the isolationist expla
nation that it was done to take 
some of the heat off FDR for the 
release of Earl Browder. But the 
President just doesn’t do things 
that way.

Whatever made you do it, Fran
cis, probably no one will ever 
know. But, cutting off your nose to 
spite your* face is rather silly, 
don’t you think? And being silly in 
wartime is dangerous business! 

‘ —Max Weintraub.
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W’cester Picnics 
Sunday at Olympia

WORCESTER, Mass.—This Sun
day, June 7, the Worcester Aido 
Chorus is having its annual picnic. 
The place is the remodeled Olym
pia Park in Shrewsbury, Mass., with 
the events starting early at 11 a. 
m. There will be sports for the 
sports and refreshments for the 
hungry. Three prizes in War 
Stamps will be given away, $5, $3 
and $2. Spend a pleasant day in 
the open next Sunday.

Echoes: The dinner-dance turned 
quite well, and as someone so 
nicely expressed it, “Super.”

Mrs. Kizys sends her regrets to 
Mrs. Davidonis. “Sorry,” she says, 
“but I am on the committee and 
will not be able to find time to 
race with you.” Hmmm, I wonder? 
It isn’t that new diet, is it?

Our music committee is becom
ing quite energetic and active. 
Good for you. That’s the way that 
things should be done.

Lucky were those certain people 
who wore eating jellybeans. Lucky 
that they were not seen by any
one.

Warning: If any noise starts on 
a Sunday night about 11:30, don’t 
be alarmed. It isn’t an air-raid 
but some girls coming home on a 
bus. I wonder who?

Ona, you shouldn’t express your 
enthusiasm so.
Until the ivy reaches the top.

—Echoetta.

HITLERITESARE
FINDINC IT HOT

Moscow. — The climate in our 
parts is not to the liking of the 
Hitlerite liars. They are endlessly 
reproaching the winter because of 
its frosts, the autumn because of 
its rains and the summer because 
of its sultry heat.

What nice climate! It under
mined the reputation of the Ger
man generals and for that matter, 
even did Hitler himself an • ill 
turn ... All winter the fascist press 
and radio fed the Germans with 
hopes of spring. But May has al
ready come to a close and again 
the German barrel organ is grind
ing that old annoying tune about 
the Russian climate so detrimen
tal to’ Hitler. The German radio 
would have it that the failure of 
the German troops on the Kharkov 
direction are due to “abnormal 
weather.” It informs the credulous 
Germans that “on the Kharkov 
sector of the front the thermome
ter registers the abnormal tempe
rature of 30 degrees centigrade 
above.”

Another Berlin broadcast stated, 
“Fighting on this sector of the 
front took place in trying condi
tions for our troops in view of 
the heat unusual for this time of 
the year.” And so the heat is to 
blame! Attacks on Russian “heat” 
are meant to justify Hitler as com
mander.

Actually, however, the German 
radio suggests to its listeners a ra
ther strange notion of the Fuehr
er’s strategic talents. It would seem 
that he can fight successfully in 
winter when the winter resembles 
spring, in spring when spring re
sembled autumn, in autumn when 
autumn resembles summer and in 
summer when summer resembles 
winter.

The Germans are finding things 
hot on the Kharkov direction. 
There is no need to look at the 
thermometer, for it is the Red 
Army that is making the weather 
on the front. —D. Z.

We’ve got Axis to grind. Buy 
Defense Bonds and Stamps. 

♦ # *
Our secret weapon: U. S. De

fense Bonds and Stamps. Buy them!
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JAPONŲ LAKŪNAI MAŽAI 
NUOSTOLIŲ TEPADARĖ 

DUTCH HARBORE
Oficialiai Amerikos Pranešimai

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirin

kimas įvyks pirmadienį, birželio 8 
d., Liet. Svet., 29 Endicott St. Pra
džia 7:30 v. v. Visos narės malonė
kite dalyvauti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti. — A. W.

(131-133)

jai pertaisytam Olympia Parke, 
Shrewsbury’je. Pradžia 11 vai. ry
to. Bus sporto žaislų ir muzikališ- 
ka programa. Proga laimėti tris 
dovanas karo stampomis — $5; .$3 
ir $2. — Kviečia dalyvauti.

(131-132)

Washington, birž. 3. — Jungtinių Valstijų laivyno 
departmentas išleido šitokį pranešimą:

Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Gauta žinių, kad keturi japonų bombanešiai ir apie 

15 kovos lėktuvų šiandien atakavo Dutch Harborą, 
Alaskoj, apie 6 vai. ryto, pagal vietinį laiką o pagal 
karinį rytinių valstijų laiką, tai 12 vai. dieną). Ataka 
tęsėsi apie 15 minučių.

Šiuo tarpu stokuoja platesnių žinių, apie tai.

WORCESTER, MASS.
Aido Choras ruošia metinį pikni

ką, sekmadienį, birželio 7 d., nau-

Antras Laivyno Department© Pranešimas:
Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Tolesni, pranešimai apie japonų orlaivių užpuolimą 

Dutch Harboro, padarytą anksčiau šiandien, sako, kad 
mažai kas ten buvo užmušta ar sužeista.

Japonų orlaiviai padegė kelis sandėlius, bet nepada
rė rimtu nuostoliu, v- v

Trečias Laivyno Department© Pranešimas:
Šiaurinis Ramusis Vandenynas:
Tik ką gautas trumpas pranešimas teigia, kad prie

šų orlaiviai antru kartu šiandien užpuolė Dutch Har
borą.

Antra ataka buvo padaryta apie 12 vai. dieną, pagal 
vietinį laiką, tai už šešių valandų po pirmosios ata
kos.

Kol kas negauta jokių platesnių žinių apie tai.

SOVIETAI LAIMĖJO KELIS 
VIETINIUS MŪSIUS

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteris prie namų 

ruošos ir prižiūrėti du vaikus. Vai
kai nevisai maži, abu eina į mo
kyklą. Kambarys ir valgis. Su at
lyginimu, pranešiu per laišką.

L. Baronas, 234 E. Filbert St., 
East Rochester, N. Y.. (130-132)

DETROITO ŽINIOS

Detroito Kalendorius
Birželio 6 d., 7 vai. vakare, 

įvyks Detroito Organizacijų 
Sąryšio konferencija ir bend
ras visų draugijų ir kuopų pa
sitarimas dėl spaudos pikniko. 
Visų draugijų valdybos būti
nai dalyvaukite šeštadienį, 
4097 Porter St.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 8 d., 735 Fairmount Ave., 8 
vai. vak. Prašome narių užsimokėti 
duokles ir knygą pasiimti. Bus 
svarstoma daug svarbių dalykų, tad 
prašome nepatingėti būti susirin
kime. — F. B., Sekr. (131-13)

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau

gija rengia metinį pikniką, sekma
dienį, birželio 7 d. Lietuvių Parke, 
Sta. 24, Glastonbury Line, East 
Hartforde. Pradžia 12 vai. dieną. 
Gros puiki orkestrą, turėsime ska
nių užkandžių ir gėrimų. Visi Hart
fordo ir apylinkės lietuviai kviečia
me dalyvauti ir linksmai praleisti 
laiką prie Conn, upės kranto. — 
Kom. (131-132)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. ruošia pikniką, 7 d. 

birželio, Brandonville Giraitėj, vi
siems gerai žinomoj vietoj. Pradžia 
10 vai. ryto ir tęsis iki vėlai vaka
ro. Kviečiame vietinius ir iš apylin
kės atvažiuoti į šį pikniką. Bus už
kandžių ir gero Kolumbijos alaus. 
Taip pat išgirsite gerą kalbėtoją, 
mūsų mylimą senukę Mother Bloor.
— Kom. (130-132)

BINGHAMTON, N. Y.
Moterų Skyriaus, 20 kuopos su

sirinkimas įvyks birželio 5 d., Lie
tuvių Salėje, 315 Clinton St., 7:30 
v. v. Prie progos, bandykite atsi
vesti ir naujų narių įrašyti į kuo
pą. (130-131)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadincį, birželio 7 d. Maple 
Parke, 4 vai. dieną. Bus renkama 
“Laisvės” piknikui darbininkai ir 
svarstoma nuvažiavimas į pikniką. 

(131-132)

NASHUA, N. H.
LLD 42 ir LLD 128 kuopų susi

rinkimas įvyks birželio 6 d., 7:30 v. 
v. Kviečiame narius dalyvauti, nes 
šiame susirinkime rinksime darbi
ninkus antram metiniui piknikui, 
kuris įvyks 14 d. birželio. Nuo dar
bininkų gerumo ir darbštumo pri
klauso geros pikniko pasekmės. Su
sirinkimas įvyks toj pačioj vietoj, 
117 Main St., ant antrų lubų. Taip
gi nepamirškite duokles užsimokėti 
1942 metams ir atsiveskite naujų 
narių prirašyti į organizaciją. — 
Valdyba. (130-132)

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, birž. 3. — šiandieninis Sovietų Žinių Biuro 

pranešimas sakė:
Naktį birž. 2 į 3 d. neįvyko jokių reikšmingų at

mainų fronte.
Dalinys Sovietų kariuomenės, veikiąs Kalinino fron

te, atmušė kelias vokiečių pėstininkų kontr-atakas, 
sunaikino tris priešų tankus ir keturias kanuoles, su
sprogdino jų amunicijos sandėlį, visai nušlavė 650 
vokiečių ir kiekį priešų paėmė nelaisvėn.

Vienas Sovietų artilerijos dalinys pietiniame fronte 
užmušė kokius 300 vokiečių ir sunaikino devynias prie
šų baterijas lauko kanuolių, dar dešimt kanuolių ir 
sandėlį amunicijos.

Buvo susprogdintas traukinys, gabenęs rumunų ka
riuomenę, kuomet partizanų būrys, veikiąs Ukrainoje, 
užtaisė minas po geležinkeliu. Tokiu būdu partizanai 
sunaikino devynis traukinio vagonus ir garvežį. Par
tizanai paleido ugnį prieš rumunus, kurie mėgino iš- 
šokt iš traukinio. Daugiau kaip 300 rumunų liko už
mušta.

Birželio 6 d., 8 vai. vakare 
yra rengiamas išleistuvių ban- 
kietas dėl mūsų žymaus jau
nuolio A. Rye-Rugienio. Už 
keletos dienų jis išeis į kariuo
menę.

Visus pažįstamus ir simpati- 
kus kviečia dalyvauti 4097 
Porter St.

Birželio 7 d., 1:30 vai. po 
pietų bus LDS 21 k p. susirin
kimas 4097 Porter St. Visi na
riai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Birželio 7 d., 10 vai. ryte, 
bus LDS 86 kp. susirinkimas, 
1035 Caniff Avė.

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 7 d. birželio, 2:30 vai. 
dieną. YMHA salėje, Ferry ir Wal
nut gatvių. Draugai, malonėkite 
būti laiku, nes svarstysime pikniko 
reikalus, kurį ruošiame bendrai su 
ukrainiečiais, birželio 21 d. Peter’s 
Grove, Georgetown, Pa. — Sekr.

(130-132)

EASTON, PA.
LDS 51 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadieni, birželio 7 d., 1 vai. die
ną. YMHA Svet., Ferry ir Walnut 
Sts. Visi nariai malonėkite daly
vauti susirinkime, nes bus disku- 
suojama svarbus finansinis klausi
mas. —■ Evelyn Farion, Fin. Sekr.

(131-132)

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubo svarbus 

susirinkimas įvyks šeštadienį, birže
lio 6 d., 7:30 vai. vak., 157 Hun
gerford St. Kviečiame visas nares 
dalyvauti, nes turime svarbių daly
kų aptarti. — V. K., Sekr.

(130-132)

HARRISON-KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas pagal 

nutarimą, perkeltas iš sekmadienių 
į penktadienius. Šis susirinkimas 
įvyks penktadienį, birželio 5 d., 7:30 
v. v., 15-17 Ann St. Malonėkite visi 
dalyvauti, nes bus svarbių riekalų 
apsvarstymui. Nuo dabar, per vasa
ros sezoną, susirinkimai įvyks kiek
vieno mėnesio pirmą penktadienį, 
7:30 v. v. — V. Zelin. (129-131)
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

Sfaf 
adresas;

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro 

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

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN,

Maskva, birž. 4. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas teigia štai ką:

Birž. 3 d. nebuvo jokių svarbių atmainų fronte. Kai 
kuriose fronto dalyse įvyko mūšiai, turį vietinės reikš
mės.

Birž. 2 d. sovietiniai lakūnai įvairiose fronto dalyse 
sunaikino bei rimtai sužeidė tam tikrą skaičių vokie
čių tankų ir 40 trokų bei automobilių su kareiviais ir 
reikmenimis. Sovietiniai orlaiviai taipgi sunaikino de
vynias priešų priešlėktuvines ir lauko kanuoles, sus
progdino amunicijos sandėlį, nuskandino du torpedlai- 
vius ir sunkiai sužeidė vieną vokiečių laivą ir du tran- 
portinius laivus.

Keturios priešų kuopos buvo išvaikytos ir dalinai 
sunaikintos.

London, birž. 4. — Angli
ja ruošiasi siųsti po du tūk
stančius orlaivių bombar- 
duot nacius vienu pradėji
mu.

Nužiūrima, kad Japonų Or
laiviai Atakuos Vakarinį i

Amerikos Pajūrį

Washington. — Nutildy
tas radijas visame vakari
niame Amerikos pakraštyje 
nuo Kanados iki Panamos 
Kanalo, kaip apsisaugojimo 
dalykas nuo galinčių užpult 
Japonijos orlaivių.

Fašistu Submarinai Nuskan
dino dar Tris Laivus Ame

rikiniuose Vandenyse

Washington. — Fašistų 
. submarinai torpedavo ir nu
skandino dar vieną prekinį 
Amerikos laivą ir du preki
nius Anglijos laivus ame
rikiniuose vandenyse Cari
bbean Jūros ir Atlanto Van
denyno.

Trečdalis N. Y. valstijos 
automobilistų neturi ga

zolino kortelių.

New Yorko valstijoj treč
dalis visų privačių automo
bilių savininkų dar neturi 
kortelių gazolinui pirkti. 
Kai kurie jų gyvena dešim
tyje apskričių, kur nėra ap
ribotas gazolino pirkimas. 
Kiti, manoma, nustojo var- 
tot savo automobilius.

Serga Emilija Rugienienė
Savaitė atgal patiko nelai

mė mūsų gerą draugę Emiliją 
Pviigienienę. Ji gyvena po 6457 
Gladys St. Eidama nuo kalne
lio paslydo ir labai pavojingai 
sulaužė kojos kaulą. Turės il
gokai pavargti dėlei to.

Draugai Rugieniai užlaiko 
valgomų daiktų krautuvę ir 
labai draugiški žmonės. Mes, 
Margaret ir Jonas Alvinai, 
nuoširdžiai vėliname gerai su- 
sveikti drg. Rugienienei.

Antras dalykas draugam 
Rugieniam, tai, kad už kelių 
dienų turės išlydėti savo sūnų 
į kariuomenę. Linkime geros 
kloties jūsų jaunuoliui.

Serga Gugu Dukrele
Apie savaitė laiko atgal pa

vojingai susirgo jauna Gegu
tė, Walterio ir Lillijos Gugu 
dukrelė. Skubiai nuvežta į li
goninę ir padaryta operacija 
ant apendikso. Girdėjau, kad 
jaunutė po valiai sveiksta, bet 
tėvai labai susirūpinę jos li
kimu. Linkime gerai susveik- 
ti janutei mergaitei. Gugai 
gyvena po 7749 Cahalan. St.

Vėtros ir Perkūnija
Per praėjusias kelias dienas 

aplink Detroitą siiautė dideli 
šturmai, vėtra ir vėliaus tan
kiai atsikartojo šturmuotas 
lietus su perkūnija, kad vie
tom labai daug nuostolių pri
darė. Liko uždegta namų ir 
gatvėmis negalėjo pravažiuoti 
su automobiliais per gilų, van
denį. Kaip atrodo, tai šiemet 
bus lietinga vasara. Prastai 
bus dėl laukų derliaus.

Alvinas.

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rhcingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ii' DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHŽEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—HAveineyer 8-1158

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

ALEXANDER’S

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiona

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių Ir daržovių—virtų ir žalių

Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

60 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 prisiunčiame i visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

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

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti
Prieteliai I Prašome įsitėmy- 

ti: — visus čekius ar money- 
orderius išrašykite iždininkės 
vardu, ar komiteto vardu, bet 
nerašykite kitų asmenų var
dais. Antrašuokite vokus se
kamai : Alda Orman, sec’y, 46 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Komitetas:
Dr. J. J. Kaškiaučius, 

Pirmininkas;
Alda Orman, Sekretore;
L. Kavaliauskaitė, Iždininke.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ. 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

F. W, Shalins 
(Shalinskas) 

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

i

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

Telefonas EVergreen 7-1661

................................................  II I .1 III.I1 Illi— I. I—-

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

£

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

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

1
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Ryt Vakare Būkite Laisves 

Svetainėje
lietuviai ruošia 
apšvietus nau-

Ryt vakare, 
Williamsburg© 
puikų vakarą, 
dai. Atsilankiusiems bus pro
ga pamatyt gražius sovietinius 
krutamas paveikslus ir tuom 
pačiu sykiu su draugais — pa
žįstamais išgerti stiklą — kitą 
alaus, ir užkąsti skanaus val
gio, kurį pagamins mūsų jau
nos gaspadinės.

Apart krutamu jų paveikslų 
ir prieskonių, išgirsite ir kal
bėtojų, kurie jums aiškins tiks
lą šio parengimo. Mes užtik-

Aido Choro Narių Domei
Šį vakarą, penktadienį, bir

želio 5, bus svarbus choro su
sirinkimas. Visi nariai prašo
mi dalyvauti, nes reikės aptar
ti daug dalykų, liečiančių cho
ro gerovę. Vienas iš svarbiau
sių klausimų, tai bus operetės 
klausimas. Operetė jau dabar 
pasidarė bėgančiu reikalu ir 
jau labai laikas pradėti rimtai 
prie jos rengtis, jei norime tu
rėti geresnes pasekmes.

Kaip jau žinoma, šie metai 
yra chorui jubiliejiniai metai 
— šiais metais sukanka chorui 
30 metų amžiaus. Kuomi mes 
šiais metais atsižymėsime ? 
Kaip mes pasirodysime su ope
rete, su dainomis ir su kitokia 
veikla? Visa tai priklausys 
nuo mūsų pačių. Choras turi 
gabią jauną mokytoją, asme
nyje Aldonos Žilinskaitės, ku
ri jau yra įdėjus daug darbo 
ir pasišventimo; taipgi turi
me darbštų ir sugabų pirmi
ninką, Petrą Grabauską. Tai 
du iš tų asmenų, kurie dau
giausiai rūpinasi choro gero
ve. Lai jie būna mums pavyz
džiu. Operetė reikalauja daug 
darbo. Gal reikės pakelti ir 
nesmagumų prie jos gerai ren- 

; giantis, bet jeigu mes esame 
geri truperiai, tai nepaisant 
jokių sunkumų prisiruošime 
gerai ir paskui galėsime pasi
džiaugti pasekmėmis.

Choro Koresp.

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą antradienį laisvie- 

čius atlankė prof. B. F. Kubi
lius iš So. Boston, Mass. Sve
čias papasakojo apie eigą vi
suomeniškos veiklos lietuviuo
se, o taip pat ir amerikoniška 
plotme, kadangi jis abiejose 
veikia, jam gerai žinomos. Po 
valandžiukės pašnekesio, išsi
skubino, kadangi atvykęs sa
vo profesijos reikalais, o dar
bai laukia sugrįžtančio.

rinam, 
atsilankę, 
va k arą,

kad jūs nesigailėsite 
Linksmai praleisite 

p as i k 1 a u sy s i t e m u z i -

V is k as 
nėję, 419

įvyks Laisvės svetai- 
Lorimer Street, 7 :30 

vai. vakaro. Įžanga veltui. 
Prašome nepamiršti dalyvau
ti. Apšvieta yra labai svarbus 
dalykas, reikia pagelbėti ją 
skleisti. Ateikite patys ir at
siveskite kaimynus ar pažįsta
mus. Lauksime jūsų atsilanky
mo ■

Rengimo Komisija

Širdingai Kviečiame!
Brooklyn© ir Apylinkes Lie
tuviai !

šeštadienį,
Lietuvių 
Kliubas 
Tai jau 
kas. Jis
74-11 Jamaica

birželio 
Amerikos 

rengia
3 4-tas
įvyks

Piliečių 
didelį pikniką, 
metinis 
Dexter 
Ave.,

pikni- 
Parke, 
Wood-

brook-Gerbiamieji lietuviai, 
lyniečiai ir apylinkės, mes šir
dingai kviečiame jus dalyvauti 
šiame parengime. Paremsite 
mūsų kliubą ir mūsų darbą. 
Ypatingai kviečiame ir jauni
mą dalyvauti bendrai su seni
mu, nes turėsime gerą J. Ta
mašausko orkestrą iš šešių, ka- 
valkų, kuris netingi šokikams 
duoti daug polkų ir džiazo. 
Na, o Aido Choras irgi neatsi
sako nuo Piliečiu Kliubo kvie
timo, jis visuomet noriai pa
tarnauja mums. Taigi ir šį 
kartą tas garsusis Brook lyno 
Aido Choras, su mokytoja Al
dona Žilinskaite, palinksmins 
mus su gražiomis lietuviškomis 
dainelėmis. Todėl, gerbiamie
ji lietuviai, nepraleiskite 13-tos 
dienos birželio. Visi kaip vie
nas ateikite ir savo draugus 
paraginkite, kad nė vienas na
mie neliktumėte. Visi urmu į 
Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo pikniką.

Piknikas atsidarys 3-čią va
landą po pietų, šokiai 5-tą 
vai., prie Jois Thomas orkes- 
tros. Įžanga 40c.

Dainų programa prasidės 
7-tą vai. vakare. Todėl, ger
biamieji, nesivėluokite ateiti 
ir praleisti linksmai šeštadie
nio vakarą, kaitų pasilinks
minti su pažįstamais, su drau
gais ir su Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo nariais. O mes 
visuomet atsilyginsim jums už 
jūsų kooperavimą su kliubu.

Visi į Dexter Parką birželio 
dieną!

Kliubo Komisija:
W. Shabunas, Pirm., 
Alex Velička, Sekr.

13

PARDAVIMAI i
Parsiduoda saldainių krautuvė Į 

(Candy Store), su trim kambariais I 
užpakalyje. Pardavimo kaina priei- Į 
narna. Antrašas: 223-03 Hempstead į $125. Vaikai yra Joan Isabel, 

Jr., 2 
Long

Leitenanto John D. Bulkeley 
.kaimynai apdovanojo jo vai
skus su karo bonais, sumoje

Ave., Queens Village, (arti Belmont j 
Park), L. I., N. Y. (129-132) 18 mėnesių, ir John D.

(mėnesių. Šeima gyvena
REIKALAVIMAI j Island City.

Reikalinga mergina, arba jauna į 
moteris dirbti kaipo patarnautoja ; 
prie stalų (waitress). Prašome 
krieptis pas: James Coffee Shop, 
2528 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y. j 

(129-131)

leide-New Yorko laikraščių
i jai siekia sujungti laikraščių 
išvežiojimą, vienu vežimu pa
tarnauti keliems laikraščiams.

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ I NAUJĄ VIETĄ

Jo naujas antrašas.

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

Kazlauskas parduoda naujus ir taiso senus laik- 
rodžius. Jis taipgi parduoda visokius kitus džiūlerius, 
žiedus, lakietukus, branzalietus ir daugybes kitų 
daiktų.

Norinti Įsigyti nau
jus laikrodžius ar
ba reikalui esantį 
pasitaisyti, kreipki
tės pas:

K • —

Eti®

[ ’ -U K»

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

Lietuviai Dalyvaus Didžiaja
me Parade Dviejose Vietose

milžiniš- 
Yorko mies- 
lig šiol ma-

pasakojo jis,

Pereito trečiadienio vakarą 
įvykusiame draugijų ir kuopų 
atstovų bei veikėjų pasitarime, 
Laisvės salėj, nuodugniai buvo 
išdiskusuota d a 1 y v a vimas 
“New Yorko Miestas Kare’’ 
didžiajame parade, įvyksian
čiame šio mėnesio 13-tą.

Susirinkimui įdomų raportą 
pateikė Rojus Mizara, majoro 
LaGuardijos Komiteto Para
dui Ruošti narys. Iš jo atpasa
kojimo komitete sudarytų ir 
jau vykdomų planų, suprato
me, kad paradas bus nepap
rastai įspūdingas ir 
kas, kokio New 
tas dar nebuvo 
tęs.

Parade, kaip
sukviesta visų 26-šių, oficialiai 
dalyvaujančių kare Jungtinių 
Valstybių atstovybės turėti sa
vo flotus ir skaičius maršuoto- 
jų, kad prie flotų galėtų būti 
atstovautos tų. valstybių ribose 
esančios tautos. Kai kurie, 
kaip Sovietų Sąjungos, Angli
jos ir tūli kiti turės būti la
bai įspūdingi, kadangi jų ri
bose randasi daugybės tautų.

Jungtinių Valstijų pulke 
“Esu Amerikietis—1 Am An 
American’’ bus desėtkai skir
tingų tautų-tautelių žmonių 
grupių, kadangi čionai gyvena 
žmonės gal iš visų pasaulio 
tautų.

Demonstracijoj tikimasi tu
rėti per porą milijonų žmonių.

Išklausius raporto, visiems 
buvo aišku, kad labai svarbu 
dalyvauti šioj demonstracijoj- 
parade. Vienbalsiai nutarta

dalyvauti. Išrinkta komisija 
pasiruošimo darbui. Jos toli
mesni, galutini planai bus 
skelbiami Laisvėj, taipgi, rei
kalui esant, bus sušauktas ki
tas pasitarimas. Visi prašomi 
tėmyti ir būti pasiruošus veik
ti su lyg komisijos pranešimų.

Diskusijose kilo klausimas, 
kuriuose parado skyriuose lie
tuviai turėtų dalyvauti. Prieita 
prie išvados, kad Lietuvai 
esant vienai iš Sovietų Sąjun
gos respublikų, kaip kad New 
Yorkas yra dalimi Jungtinių 
Valstijų, lietuviams išpuola 
dalyvauti Sovietų Sąjungos 
flote; kad taip pat mes esame 
amerikiečiai, tad dalyvauti ir 
“Esu Amerikietis’’ pulke. Reiš
kia, dalis lietuvių maršuotojų 
eis su viena, o dalis su kita 
sekcija.

Laukiant galutinų, planų, 
tuo tarpu visur energingai dis- 
kusuojama, kaip geriausia pa
sirodyti. Merginos - moterys, 
kurios turi tradicinius tautiš
kus kostiumus, dėvės jais pa
rade, taipgi pas mamytes ir 
tetas klausinėja gintarinių ka
rtelių pasiskolint tai iškilmei, 
kad atrodytų, kai tikros Biru
tės. Vaikinai taipgi neatsilie
ka. Tad, tikimasi turėti graži 
grupė tautiškai pasirėdžiusio 
jaunimo.

Neturintieji tokių kostiumų, 
žinoma, irgi nesitiks namie, 
nes kostiumai nėra sąlyga da
lyvavimui, tai tik priedas, ar
tistiškas pagražinimas savo 
būrio. Rep.

Rytinio Viduržemio

p. borillard Kompanija, įsteigta 
ro._puikių tabakų sutainytoja'- 

nuo George Washington’.) laibų.

1 11 *** ** DRCHIDA! Naujas džiaugsmas
prisidėjo. ...Kas lai naujo pridėta Ir prie Old 
(.olds naujam rūkymo smagumui.

sutveria

[Kastai prideu
i i , z t ą ta-ky’-a) Ubai kvapus*Ta; I.atakia! (La-ta v..5n

Keturi buvę viršininkais 
prie statymo LaGuardia Orlai
vių Stoties ir vienas, kurio 
vardu imta jo alga jam 
dirbant, sulaikyti teismui 
tin ant su ktybėse.

ne

nukabinėjimą svetimoj' 
krištalinių lempos pa-stuboj 

gražinimų, J. Cammarato, 29 
m. vyras, pasiųstas trim iki 
10 metų į Sing Sing kalėjimą.

J. Augutienė Serga
Josefina Augutienė, viena 

iš veikliausių Moterų Apšvie- 
tos Kliubo narių, jau savaitė, 
kaip stiprokai serga. Randasi 
namie, 765 Grand St., Apt. 
5-B, gydytojo priežiūroj. Ją 
kankina inkstų nesveikata. 
Kol kas bandoma sveikatą pa
taisyti be skausmingo inkstų 
plovimo ar operacijos.

Ligonę tankiai atlanko, jai 
pagelbsti Anna Greičius, taip
gi Moterų Kliubo narė.

Linkime Josefinai greito pa
sveikimo.

Apsieisim be Tvoros
New Yorko Miesto Taryba 

be diskusijų pastūmė į šalį ta- 
rybininko Conrad bilių, reika
laujantį apsirengusius su pa
jūrio drabužiais neleisti toliau 
150 pėdų nuo pajūrio. Miesto 
galvos, matomai, turi daugiau 
rūpesčių, negu kontroliuoti at
skirų asmenų žingsnius.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622 ,

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

VAKACIJOS
Dideliame sode, ant aukšto kalno ir 

gražioje lygumoje:

Bloznelių Farmoie
R.F.D. 2, Cauterskill Rd. Catskill, N. Y.

GRAŽUS EŽERAS MAUDYTIS
Gei as maistas ir atskiri kambariai guoliui.

■------ . ______________________

I I 1 Vakacijų kainos: suaugusiem $14 j savaitę. |
I i Vaikam iki 12 metų $8 j savaitę.

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

Catskill 885-F4
Prašome iš anksto parašyti, kada manote atvažiuoti.

MIRĖ J. MOTEIKA
Birželio 3-čią, Kings Coun

ty ligoninėj, mirė Juozas Mo- 
teika, apie 54 metų amžiaus, 
gyvenęs 434 So. 5 St., Brook- 
lyne. Pašarvotas graboriaus 
LeVandos šermeninėj, 337 
Union Avė. Laidos šeštadienį, 
birželio 6 d., 2 vai. po pietų, 
Cypress Hills kapinėse.

Velionis Moteika yra išgy
venęs Amerikoje 30 su virš 
metų. Buvo geras amatinin
kas. Visuomeniškame veikime 
nedalyvaudavo aktyviai, ta
čiau jam gero velijo, svarbes
niuosius parengimus 
davo ir paremdavo 
kai, taipgi norėdavo 
singai informuotu, 
skaitydavo dienraštį 
Kur buvęs,
niekad nepavėluodavo sutikti 
vos iš po mašinos ištrauktą 
laikraštį, o jeigu laikraštis pa
vėluoja, jis stovi ofise prie 
langelio ir laukia.

Savo šeimynos neturėjo, ta
čiau yra padėjęs užauginti 
svetimus našlaičius vaikus. Jo 
laidotuvių reikalus veda jo bu
vus šeimininkė Mrs. šnolis.

Rep.

atlanky- 
finansiš- 
būti tei- 
visuomet 

Laisvę,
kur nebuvęs, jis

Du vyrai saugiai parsivežė 
iš Bronxo į Brooklyną pavog
tą saugiąją šėpą, bet bandymo 
atidaryt šėpą triukšmas atve
dė policiją tiesiai į vieno iš jų 
namus.

“Laisveje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

BROOKLYN) LIETUVIAI GYDYTOJAI
Dr. A. PETRIKĄ
DANTŲ GYDYTOJAS

221 So. 4th St.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Till! I,SUES JOTIIIK MID

Dr. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS:
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties iš anksto.
Tel. SOuth 8-1551

STĘNGER & STENGER
l OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja
AKIS

Pritaiko
AKINIUS

Moksliniais būdais, 
mes egzaminuojame 
darome ir pritaikome akinius kada reikia.

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

gerais 
akis,

patyrimais ir su 
išrašome receptus,

didele atsakomybe 
sufigurųojame, pa-

Mokyklos baigimo - gradua
tion proga ir pirmos komu
nijos priėmimo bei dirma- 
vonės proga pirkite dova
nas pas ROBERT LIPTON.

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

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

CRfDCT TTIMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y701' GRAND ST

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

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

Džiul e rial yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanot
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