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KRISLAI
Geriausia pagalba. 
Laukia visas pasaulis. 
Dvi svarbios dienos. 
Turi kuomi pasididžiuoti.
Lietuvos ateitis.

Rašo A. Bimba

“Geriausias būdas pagelbė
ti Anglijai, tai pagelbėti ru
sams mušti vokiečius.”

Taip pasakė naujas Jungti
niu Valstijų ambasadorius So
vietu Sąjungai, a d m irolas 
Stanley.

Kas nori Suvienytoms Tau
toms laimėjimo, tas turi viso
mis jėgomis remti Sovietų Są
jungos Raudonąją Armiją. 
Tai labai aišku, bet yra to
kių laikraštininkų, kurie to 
nenori suprasti.

Staiga Amerikos karinio 
štabo galva gen. Marshall ir 
prezidento Roosevelto konfi- 
dencijalis pasiuntinys H any 
Hopkins atsidūrė Londone. Jie 
ten nenuvyko pasisvečiuoti.

Marshall ir Hopkins tarsis! 
karo reikalais. Spėjama, jog j 
jie jieškos būdų pradėjimui' 
naujo fronto Europoje prieš; 
hitlerinę Vokietiją.

Tokio fronto laukia ir tiki
si visas pasaulis. Hitleris ne
bus sutriuškintas, jeigu Angli
jos ir Amerikos armijos sėdės 
ant Anglijos salų, arba tik su 
japonais kariaus Pacifiko van
denyne.

Tas irgi jau visiems aišku. 
Štai kodėl reikalavimas atida
rymo naujo fronto prieš Hit
lerį garsėja Anglijoj ir Ame
rikoje.

Gegužės 10 d. bus “Motinos 
Diena”, o gegužės 17 d. bus 
“Aš Esu Amerikietis Diena.” 
Tokią proklamaciją išleido 
mūsų prezdentas.

“Motinos Diena” šiemet tu
rės būti ne tik motinos pager
bimo diena. Tai bus taipgi 
Amerikos motinos diena pasi-i 
žadėjimo sutriuškinti hitleriz- 
mą, laimėti šį karą.

Milijonai motihų turi sūnus 
armijoje—kai kurios po du ir 
po tris. Jos trokšta tiems sa-Į 
vo sūnums laimės sugrįžti iš' 
armijos sveikais. O juo grei-' 
čiau bus supliekta fašistinė; 
Ašis, tuo daugiau Amerikos 
kareivių išliks gyvais ir svei
kais. *

i ______
O gegužės 17 d. bus diena 

patrijotinio pasižadėjimo pa
siaukoti šio karo laimėjimui. 
Lai kiekvienas padarys savo 
sąžinės perkratinėjimą: Kuo
mi aš galiu prisidėti prie šios 
šalies ir visų Suvienytų Tautų 
karinių pastangų ?

“Keleivio” redaktorius irgi 
turi kuomi pasidžiaugti ir pa
sididžiuoti. Pavyzdžiui, jis ba- 
landž. 8 d. nesitveria džiaugs
mu, kad tai, ką jis melavo 
apie Lietuvos komunistus, da
bar pilnai patvirtina Kaune 
leidžiamas nacių dienraštis “Į 
Laisvę”.

d------------
Jau porą atvejų šioje vieto

jo buvo atžymėta, kad lietu
viški pronaciai staiga pradėjo 
Lietuvai piršti “Baltijos-Skan- 
dinavijos Tautų Konfederaci
ją”. Buvo jų paklausta: Ko
dėl jie Lietuvai perša tą “kon
federaciją”, bet taip griežtai 
kovoja prieš Lietuvos priklau.- 
symą sovietinei tautų sąjun
gai ?

Nei vienas iki šiol į šį klau
simą neatsakė. Nei vienas ne
drįsta šį klausimą iš esmės dis- 
kusuoti.

“Naujienų” redaktorius, 
kaip ir paprastai, tik davat
kiškai išsiplūdo.

Galimas daiktas, kad šitą 
“Baltijos-Skandinavijos Tautų 
Konfederacijos” šūkį mūsiš
kiams klerikalams ir menše
vikams pakišo Goebbelso pro
pagandos biuras. Mat, tie 
kraštai dabar yra nacių armi
jos okupuoti. Suomija net ofi
cialiai susidėjus su Vokietija 
ir kariauja prieš Suvienytas 
Tautas.

Svarbu ir tas, kad šitą obal-
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Sovietai Tikisi Šiais 
Metais Sumušt Na
cius, Sako Lozovskis

DIDVYRIŠKA BATAANO GYNĖJU KOVA NEBUVO VELTUI

Raudonoji Armija Atmušė Visas Pasmarkintas Nacių 
Atakas; Triuškinančiai Supliekė Juos Krime

Kuibišev, SSRS, bal. 10.—
Sovietu užsieniu reikalu vi-i C v V
ce-komisaras Lozovskis pa
reiškė: “Mes užbaigsime ka-, 
ra su vokiečiais pirm šių 
metų pabaigos, sumušdami

Kalinino fronte Sovietų 
kariuomenė vienu žygiu už
mušė 900 nacių, dariusių a- 
taką; atmetė juos atgal ir 
atgriebė kelis aptvirtintus 
punktus.

(Šiauriniame fronte vo
kiečiai buvo privarsti pasi
traukt iš daugelio pozicijų, 
kuomet pradėjo ištižt jų 
fortai, pastatyti iš sniegų-

Sovietai Nukovė 5,670 
Vokiečių per Dieną

Kuibišev, SSRS, bal. 10.— 
Tik vienoje trumpoje daly
je Kalinino fronto sovietinė 
kariuomenė per dieną ištaš
kė dvi nacių armijos divizi
jas, užmušė 4,470 vokiečių, 
daugelį pavojingai sužeidė, 
o likusius nuvijo toliau at
gal ir užėmė kelias drūčiai 
aptvirtintas jų pozicijas.

Kitose fronto dalyse So
vietai per dieną sunaikino 
dar virš 1,200 Hitlerio ka
riuomenės.

Leningrado srityje Rau
donoji Armija perkirto vo
kiečiams vieną geležinkelį, 
sunaikino jų amunicijos 
sandėlį ir kelis šiaip reik
menų sandėlius, susprogdi
no viena upės tiltą ir su
daužė 13 vokiečių fortų.

Pralaužta Nacių Linija j 
Šiaurius nuo llmen

Berlin, bal. 10. — Nacių 
radijas pranešė, kad Sovie
tų kariuomenė pramušė vi
durį vokiečių apsigynimo li
nijos į šiaurius nuo llmen 
ežero, apie 100 mylių į pie
tus nuo Leningrado; bet, 
pasak vokiečių, .tai jie pas
kui perkirtę susisiekimus 
prasigrūmusiems pirmyn 
raudonarmiečiams.

Califomijoj sudužo Ame
rikos bombanešis; žuvo 4 
lakūnai.
sį pirmiausia iškėlė klerikalų 
štabas, kurio dvasiniu čyfu 
yra kunigas Prunskis, iš Ber
lyno pribuvęs Amerikon su 
Hitlerio palaiminimu. (Kitaip 
jis nebūtų galėjęs iš Berlyno 
Hitlerio lėktuvų išskristi.)

Grigaitis tiktai pasiskubino 
klerikalų obalsį užgirti.

Taigi, vietoj plūstis ir mela
giam mane vadinti, būtų ge
rai, kad Grigaitis šitą visą mi
steriją iš esmės paaiškintų.
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ledų.)
Smolensko fronte Sovie

tai taipgi atmetė atgal ata
kavusius nacius ir užėmė 
kelis aptvirtintus punktus.

Į vakarus nuo Maskvos 
sovietinė kariuomenė atėmė 
iš vokiečių 40 aptvirtintų 
pozicijų.

Krime naciai atakavo 
raudonarmiečius, naudoda
mi daugiau kaip šimtą tan
kų. Trečdalis tų tankų li
ko sudaužyta. Sumušti vo
kiečiai betvarkėje pabėgo 
atgal.

Žymėtina, kad naciai me
ta į mūšius savo naujausius 
orlaivius ir tankus.

Artėja Japoną Karo 
Pavojus Indijai

New Delhi, Indija. — Ja
ponų karas traukia artyn 
Indijos. Jie iš oro bombar
davo Trincomalee miestą, 
anglų karo laivyno stovyk
lą, rytiniame pakraštyje sa
los Ceylono. Ta sala guli 
netoli pietinės Indijos.

Berlyno pranešimas, be 
jokio patvirtinimo iš kitur, 
skelbė, kad japonai iškėlę 
savo kariuomenę į vakarinį 
pajūrį Burmos, anglų kolo
nijos. Pasak Berlyno, ta ka
riuomenė esanti jau tik už 
30 mylių nuo Bengalijos ru- 
bežiaus, Indijos provincijos. 
Tatai reikštų, kad japonai 
įsiskverbė tarp Indijos sie
nos ir Burmos prieplaukos 
miesto Akyabo .

Moterą Registracija
Washington. —* Yra su

manymų suregistruot kari
niams darbams moteris nuo 
18 iki 65 metų amžiaus. 
Prez. Rooseveltas sako, jos 
galės būt registruojamos po 
to, kai bal. 27 d. bus sure
gistruoti vyrai iki 65 metų 
būtiniems karo darbams bei 
pagalbinėms tarnyboms.

KUNIGU, MOKYTOJU IR KITU PROFESIONALU 
STREIKAI PRIES NACIUS NORVEGIJOJ

London. — Norvegijoj Ve
lykų dieną 1,100 liuterių ku
nigų bažnyčiose iš sakyklų 
perskaitė protesto pareiški
mą prieš nacių kišimąsi į 
bažnytinius reikalus ip pasi
traukė iš savo vietų para
pijose. Taip praneša anglų 
radijas. Tie kunigai sustrei
kavo ypač todėl, kad hitle- 
riečiai bandė suvaryt visus 
jaunuolius virš 10 metų am
žiaus į nacių jaunimo judė-

NUMATOMA, KAD VICHf 
FRANCIJA GALUTINAI

SUSITARS SU NACIAIS
I

Istanbul, Turkija. — Ne
oficialiai pranešama, kad 
Vokietija ir Vichy Franci ja 
greitu laiku padarys galuti
ną taikos sutartį. Vokiečių 
rateliai Istanbule kalba, 
kad, pagal tą sutartį, Vichy 
Francijos valdžia perleis 
visą savo karo laivyną Vo
kietijai. j

Japonai Nuskandino 
Angą Lėktuvą 

Išvežiotoją
London, bal. 10. — Japo

nų orlaiviai nuskandino ka
rinį Anglijos laivą - lėktu
vų išvežiotoją “Hermes,” 
virš 10,000 tonų, už 10 my
lių nuo Ceylon salos, į pie
tus nuo Indijos. Tas lėktųv- 
laivis veždavo po 15 orlai
vių. Jame būdavo iki 664 
jūreivių ir oficierių. Mano
ma, kad daugelis jų išgelbė-' 
ta.

Galimas daiktas, kad da
bar siaučia didis mūšis tarp 
Anglijos ir Japonijos karo 
laivų Indijos Vandenyne, 
netoli Ceylono.

Pranešama, kad didieji 
Amerikos bombiniai orlai
viai, . Lekiančios 4 Tvirtovės, 
jau veikia iš Indijos prieš 
japonus.

(Japonija skelbia, kad jū
rų mūšyje ties sala Ceylo- 
nu Indijos Vandenyne japo
nai nuskandinę, apart anglų 
lėktuvlaivio “Hermes,” dar 
9 Anglijos laivus, o tarp jų 
dar, girdi, du anglų šar
vuotlaivius.)

JAPONAI PERDAUG 
GIRIASI

Anglai sako, kad japonai 
toli prasilenkia su teisybe, 
garsindamiesi, būk jie, a- 
part “Burmese,” šiuo žygiu 
nuskandinę dar du Anglijos 
šarvuotlaivius ir septynis 
kitus laivus. Anglai mena, 
kad japonai čia tik antru 
kartu skelbia pirmesnjjį nu- 
skandinimą dviejų Anglijos 
šarvuotlaivių, “C o r n wall” 
ir “Dorsetshire.”

Chungking, Chinija. — 
Japonai keturias dienas ata
kavo chinų į pozicijas Bur- 
moj. Tų mūšių pasėkos dar 
nežinomos, 

jimą.
Daugelis norvegų gydyto

jų apleido ligonines, atsisa
kydami pasiduot įsakymams 
hitlerinio pastumdėlio Quis
ling© valdžios.

95 procentai narių visų 
didesnių advokatų organi
zacijų, pasišalino iš jų.

Dabar naciai uždraudė to
kius pasitraukimus iš , įstai
gų ir organizacijų; jie gru- 

(Tąsa 5 puslapyje)

Amerikiečiai Virš Trijų Mėnesių 
Atsilaikė prieš Aštuonis Kartus 

Skaitlingesnę Japonų Armiją
Amerikiečių Alkis, Galutinas Fizinis Išsisėmimas ir Ligos Žymiai Padėjo Priešam Laimėti; 

Amerika per Jų Blokadą Negalėjo Atsiųsti Saviškiams Maisto

Washington. — B a t a an 
pusiausalis jau beveik japo
nų rankose, nors patys Ja
ponijos pranešimai penkta
dienį pripažino, kad atski
rose vietose Bataane ameri
kiečiai ir filipinai dar įnir
tusiai priešinasi japonams.

Šiaurinėje srityje Luzon 
salos, kurios dalis yra Ba
taan pusiausalis, tebekovo
ja prieš japonus tūkstančiai 
amerikiečių ir filipinų par
tizanų.

Perkūnuoja ' amerikiečių 
artilerijos ugnis iš Corregi- 
dor salos — tvirtovės ir ki
tų fortų Manilos Įlankoje 
prieš japonus. Visa apygar
da skęsta kanuolių šaudy- 
mosi dūmuose ir ugnyse iš 
abiejų pusių.

Taigi (šiuos žodžius bera
šant) dar nepriėjo prie to, 
kaip japonai buvo paskelbę, 
kad visi amerikiečiai ir fili
pinai tuojaus būsią paimti

Amerikos Lakūnai Su
kirto Japoną Orlaivius .

Chungking, Chinija. — 
Grupė savanorių Amerikos 
lakūnų, vadinami Lekiantie- 
ji Tigrai, sumušė kur kas 
didesnį būrį Japonijos orlai
vių virš Burmos miesto Loi- 
Win. Jie nušovė dešimt iš 
20 japonų orlaivių, du ki
tus sužeidė, o patys su sa
vo lėktuvais visi sveiki išli
ko.

Amerikiečiai Nuskandi
no Japoną Šarvuotlaivį

WASHINGTON, bal. 10. 
Amerikinis torpedlaivis nu
skandino Japonijos šarvuot
laivį, Filipinų vandenyse.

Numirė Geras Laisvietis Stasys Pečiulis
(Telegrama)

MINERSVILLE, Pa. — 
Stasys Pečiulis, iš Marline, 
Pa., numirė pereitą trečia
dienį Jeffersono ligonbutyj 
po to, kai jam buvo padary
ta operacija. Jis buvo pla
čiai žinomas šitoj apylinkėj 
ir todėl jo staigi mirtis bu
vo dideliu sujaudinimu vi
siems draugams ir priete- 
liams. Paliko nuliūdime 
žmoną Eleną ir du vaikus: 
dukterį Eleną ir sūnų Stasį. 
Taipgi paliko vieną brolį ir 
dvi seseris Lietuvoje.

Laidotuves įvyks pirma
dienį po pietų, Marline. Wil
liam Tuson, laidotuvių di
rektorius, rūpinasi laidotu-

nelaisvėn arba tapsią išžu
dyti.
200,000 JAPONŲ PRIEŠ 

36,000 AMERIKIEČIŲ
Apie 200 ’tūkstančių japo

nų per tris mėnesius su vir
šum šturmavo faktinai ap
suptus 36,853 amerikiečius 
ir filipinus Bataane. Japo
nai veikė su daugiais tankų, 
orlaivių, kanuolių ir vis 
naujesniais būriais savo 
smarkiausios, rinktinės ka
riuomenės. O amerikiečiam 
trūko orlaivių, tankų ir pa
stiprinimų. Dar aršiau. Jie 
pristigo maisto ir juos ka
mavo alkis ir nuovargis per 
nuolatinius mūšius be pava
davimo ir taipgi karštų 
kraštų ligos. . -

MAISTO STOKA
Jau nuo sausio mėnesio 

11 dienos buvo sumažintas 
kiekis duodamo maisto did
vyriškiems Bataano gynė
jams, amerikiečiams ir fili- 

Jau Liovėsi Mūšiai 
Bataan Pusiausalyje
WASHINGTON, bal. 10. 

— Amerikos karo depart
ments praneša, kad Jung
tinių Valstijų vėliava vis 
dar plevėsuoja virš ameri
kiečių salos-tvirtovės Corre- 
gidoro, Manilos Įlankoj, bet 
sako, kad amerikiečių pasi
priešinimai Bataan pusiau
salyje, matomai, jau baigė
si.

Gen. Wainwright davė ži
nią, kad Bataan pusiausaly
je dar yra Amerikos ka
riuomenes, bet jinai nešau
do iš kanuolių, nes jeigu 
šaudytų, tai japonai galėtų 
sui'ast, kur mūsų kariuome
ne ten yra.

vemis.
J. Ramanauskas.

Red. Pastaba. — Vakar 
dienos “Laisvėje” mes spė
jome įdėti tik kelias šitos 
telegramos eilutes. Stasys 
Pečiulis buvo geras laisvie- 
tis, duosnus rėmėjas pro- 
gresyviško judėjimo ir na
rys pažangiųjų organizaci
jų. “Laisvės” redakcija 
reiškia nuoširdžią užuojau
tą velionio žmonai, vaikams, 
giminėms ir visiems drau
gams, . netekusiems gero, 
darbštaus ir pavyzdingo vy
ro, tėvo ir draugo! Mes pa
sitikime, kad Juozas Rama
nauskas ar kas kitas para
šys platesnę velionio Pečiu- 

įlio biografiją vėliau.

pinams.
Pranešdamas apie pralai

mėta Bataano kova, Ameri- 
'kos karo sekretorius Stim- 
ison ketvirtadienį nurodė, 
‘kaip karžygiškai ten gynė
si mažiukė amerikiečių - fi
lipinų armija, taip ilgai at
mušdama japonus, kurie tu
rėjo apie aštuonis kartus 
daugiau kariuomenės.

Bet stebuklų nereikia 
laukti, ir japonai su milži
niškai didesnėmis kariuo
menės ir pabūklų jėgomis, 
galų gale, paėmė viršų, pra- 
lauždami ir apsupdami ge
nerolo Wainwrighto kariuo
menės rytinį sparną.

Gen. Wainwright pasiun
tė pastiprinimų iš kitos 
fronto dalies, kad amerikie
čiai “pamėgintų- sulaikyti . 
priešus, bet amerikiečių ka
riuomenė buvo jau visiškai 
pavargus, fiziškai išsisė
mus, išsieikvojus, kuomet . 
japonai sviedė į mūšį vis 
daugiau šviežių savo jėgų.

Jau nuo sausio 7 d. Ame
rika dėjo visas galimas pa
stangas, kad pagelbėt savo 
kariuomenei apginti Bataa- 
ną, ir iš Australijos pasiun
tė jiems laivus, pilnus pri
krautus maisto ir karo reik
menų. Bet iš kiekvienų tri
jų, siunčiamų laivų japonai 
nuskandino po du. Atplau
kė į Bataaną Amerikos 
siunčiama amunicija, bet 
siunčiamas maistas negalė
jo pasiekt jo.

Amerikiečiai Bataane žy
mia dalim pralaimėjo ir to
dėl, kad jie ten viso teturė
jo tik keletą palaikių orlai
vių P-40 rūšies. Bet ir tie 
patys sulopyti orlaiviai nu
skandino penkis japonų lai
vus.

Narsus, istorinis ameri
kiečių gynimas Bataano bu
vo ne veltui. Skaičiuojama, 
kad jie ten užmušė bent 20 
tūkstančių jąponų. Be to, 

■jie kelis menesius sulaikė 
penktadalį miliono japonų 
armijos Filipinuose ir dau
gį Japonijos karinių ir 
transportinių laivų. Tuomi 
Bataano gynėjai sutrukdė 
šią japonų armiją nuo žygių 
prieš Jungtinių Tautų'pozi
cijas Australijoj ir kitur 
pietiniai - vakarinėje dalyje 
Ramiojo Vandenyno. Ame
rikiečių artilerija iš Bataa- 

‘no ir Manilos Įlankos fortų 
sudaužė daugelį japonų val

sčių ir laivų-laivukų su at
plukdomais kareiviais. Pa
galinus amerikiečiai ir fili
pinai Bataane patarnavo' 
kaip įkvėpimas ir visiems 

Į kitiems kovotojams prieš 
užpuolikų fašistų Ašies gau- • • .i jas.
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Bataan’o Pussalis Puolė
Šiuos žodžius rašant, ateina žinios, 

kad mūsų kovotojai Bataan’o pussalyj 
(Filipinų salose) buvo priversti pasi
traukti į Corregidor salą; kad jie nega
lėjo ilgiau atsilaikyti prieš dešimterio
pai stipresnio priešo nuolatinius puoli
mus. Jiems trūko žmoniškų rezervų, 
jiems trūko visokių karinių daiktų, nes 
jų iš niekur negalėjo gauti; per tris mė
nesius šitie kovotojai buvo atskirti nuo 
pasaulio ir grūmėsi kaip didvyriai prieš 
kur kas didesnį priešą, kurio nuostolius, 
padarytus mūšiuose, papildo rezervai, 
prisiųsti iš Japonijos.

To visko buvo galima tikėtis, nes ste
buklų šiais' laikais niekas nemano susi
laukti. Faktinai, savo rūšies stebuklas 
buvo ir tame, kad gen. MacArthuro va
dovaujami kariai galėjo per taip ilgą lai
ką atsilaikyti. Nepaisant, kaip ten su tais 
kovotojais bus, jų žygiai pasiliks istori
joje pavyzdžiu kitiems karžygiams, ko
vojantiems su užpuolikais.

Tik pagalvokime, kaip viskas šiandien 
kitaip atrodytų, jei panašiai būtų buvęs 
ginamas Malajų pussalis. Kaip viskas ki
taip atrodytų, jei pąnašiai būtų buvęs gi
namas Singaporas, Sumatra, Java, Bur
ma! Per virš keturis mėnesius karo Ra
miajame Vandenyne,-tik vieni Filipinų 
gynėjai, — amerikiečiai ir filipiniečiai, 
vadovaujami pirmiau gen. MacArthuro, 
o vėliau Įeit. gen. Wainwright — paro
dė didelio pasiryžimo, sumanumo, didvy
riškumo. ' Tik jie, pasitraukę į nedidelį 
Bataano pussalį, patapo lygiais Odessos, 
Leningrado, Tobruko gynėjais.

Kas bus toliau? Kaip ilgai gen. Wain- 
wrighto vadovaujami kariai laikysis ne
didukėje Corregidoro saloje? Negalima 
pasakyti. Jų padėtis ten bus sunki ir ji 
kasdien vis sunkės. Bet mes galime būti 
tikri, kad šitie kovotojai muš puolantį 
juos priešą iki turės bent vieną šovinį!

Bataan’as puolė, bet mūšiai tęsis. Ryš
kiausia priemonė priešui atkeršyti — ati
daryti antrą frontą Europoje!

vėti šitame konflikte vieningai iki paties 
galo. Neprivalo būti jokių nesutikimų 
nei viename fronte.”

Be abejo, šis ambasadoriaus pareiški
mas yra nuoširdus ir jis bus pasitiktas 
pasitenkinimu visų anti-fašistų. Būtų 
gerai, kad pirmesnieji ir šis amerikinės 
vyriausybės pareiškimai įsikūnytų gyve- 
niman. Sovietų Sąjunga iki šiol išpildė 
kiekvieną savo pažadą, kokį ji kada yra 
davusi mūsų > kraštui. Tą labai ryškiai 
atžymėjo ambasadorius Davies savo vei
kale “Mission to Moscow.” Tad juo la
biau mūsų kraštas turėtų išpildyti savo 
pažadus, kuriuose jis davė Sovietams. 

‘Nes tie ginklai, kuriuos mes pasiųsime 
Sovietams, bus naudojami mūsų visų 
bendram priešui mušti ir mūsų bend
riems reikalams ginti.

Ambasadorių Standley, beje, gražiai 
nuteikė Sovietų Sąjungos žmonės savo 
pakilusiu ūpu, savo įsitikinimu, kad ru
dasis žvėris bus sunaikintas.

Darbininkų Vieningumo
Pareiškimas

Pereitą antradienį Pittsburghe įvyko 
didžiulis darbininkų masinis mitingas. 
Mitingų šiandien galima daugelyje vietų 
matyti, bet ne visi jie turi tokios reikš
mės, kokios turėjo kalbamasis. Jame kal
bėjo CIO ir ADF prezidentai — Murray 
ir Green. Kalbėjo nuo vienos platfor
mos; kalbėjo vienu ir tuo pačiu tonu: 
Turime laimėti karą, turime sunaikinti 
fašizmą!

Ir šis įvykis Amerikos darbininkams 
turi didelės reikšmės. Abi organizacijos 
— CIO ir ADF — šiandie nturi apie 11 
milijonų narių, organizuotų darbininkų. 
Iki šiol jų tarpe buvo griežtas pasidali
nimas. Bet kai Hitleris su savo gengste- 
riškais sėbrais užpuolė Jungtines Vals
tijas, darbininkų judėjime prasidėjo 
kampanija už vienybę, už solidarumą, už 
bendrą kovą prieš bendrą priešą. Na, ir 
šis bendras mitingas, kuriame kalbėjo 
Murray ir Green, dar ryškiau pabrėžė 
tąjį faktą, kad organizuoti Amerikos 
darbininkai dirbs ir kovos išvien.

Svarbu ir tas, kad mitingas įvyko 
Pittsburghe, plieno pramonės centre, iš 
kur išplaukia medžiaga tankams,, ka- 
nuolėms, laivams.

Nuo dabar kiekviename mieste, kur tik 
veikia CIO ir ADF skyriai, turėtų įsi
steigti bendri pergalės komitetai, — 
abiejų organizacijų nariai turėtų paduo
ti vieni kitiems rankas ir visi išvien žy
giuoti į pergalę!

Lenkas karys, su revolveriu rankoje, ve da italus belaisvius, paimtus Afrikoje;
nemažai belaisvių džiaugiasi, nes dabar jiems nereikės muštis už rudojo ir juo
dojo žvėrių interesus.

Supranta Svarbą
Atvykęs į Earl Browder 

Išlaisvinimo Kongresą Geo. 
Šimaitis iš Montello, Mass., 
aplankė savo dienraščio į- 
staigą. “Manau, kad pas jus 
dabar blogi laikai. Viskas 
brangsta, o už ‘Laisvę’ kai
nos nekeliate”—sako Šimai
tis. “Duodu penkius dolerius 
‘Laisvės’ reikalams ... Ma
nau, kad dabar reikia ‘stam
besnių aukų.”

Geo. Šimaitis yra žymus 
veikėjas ir uolus “Laisvės” 
platintojas Montelloje ir 
apylinkėje. Jis puikiai žino 
dienraščio “Laisvės” padė
tį. Jo auka $5.00 tegu būna 
priminimas “Laisvės” pa
triotams jog parama dien
raščiui labai reikalinga.

Worcesterietis, chicagie- 
tis, o dabar> brooklynietis, 
Antanas Valatka aplankė 
“Laisvės” įstaigą ir dienraš
čiui paaukojo $5.00. Jis 
taipgi penkinę paaukojo So
vietų medikalei pagelbai.

Ona Žilinskaite, iš Law
rence, Mass., linki “Laisvei” 
gyvuoti ir apdovanojo ją $4.

Martin Mockus, iš Queens 
Village taipgi sveikina dien
raštį “Laisvę” su $4.00.

L. Bagdonas, iš Pitts
field, Mass., gavo savo dien
raščiui naują metinį skaity
toją ir paaukojo $3.00.

Vienas iš gražių rėmėjų 
dienraščio, kuris dažnai au
koja, šiuo kartu davė $2.50 
dovanų. Jis yra brooklynie
tis, vardo prašė neskelbti.

Balsuokite už Stephanie 
Masytę į SLA sekretorius. 
Taipgi balsuokite už kitus 
pažangius kandidatus: J. 
Žebrį į iždininkus, P. A. Ja- 
tul ant iždo globėjo, Dr. J. 
T. Baltrušaitienę į daktarus 
kvotėjus.

Pažangiųjų SLA Narių 
Komitetas.

pakenkti jai, neturėdami 
geresnių argumentų prieš 
ją, net visai nepažindami 
jos vadino “piemene” (ba- 
gočiniai SLA 38-tos kuopos 
susirinkime taip pravar
džiavo).

Štai kokių daugiau apie 
ją informacijų mums sutei
kė detroitiečiai:

“Esame Partneriai...”
Atvykęs į Kuibiševą naujasis Ameri

kos ambasadorius Sovietų Sąjungai, ad
mirolas William H. Standley, spaudos 
atstovams pareiškė, kad Amerika dės vi
sas pastangas pristatyti Sovietams tuos 
karinius reikmenis, kuriuos Washingto- 
no vyriausybė pra pažadėjusi, kurie bu
vo sužymėti Maskvos protokole. /

Kaip žinia, iki šiol pažadėtoji Sovie
tams kvota toli gražu nebuvo išpildyta. 
Tūli žemesnieji pareigūnai nenorėjo pre
zidento Roosevelto klausyti ir persiunti
mą sabotažavo. Tik kuomet preziden
tas griežtai pareikalavo išpildyti tai, kas 
jiems įsakyta, jie, matyt, pradėjo tuo su
sirūpinti. Pasak amabasadoriaus Stand- 
ley, balandžio mėnesį bus pasiųsta Sovie* 
tams visi dalykai, kurie iki šiol turėjo 
būti pasiųsti.

“Rusija,” sakė ambasadorius, “yra 
svarbus frontas. Mes visi esame part
neriai viename pasimojime, būtent, sto

Kovotojas Kovotojui
Buvęs Ispanijos respublikos premjeras, 

Juan Negrin, pasiuntė La Pasionarijai 
(Ibarruri) sekamo turinio telegramą:

“Esu giliai sujaudintas Diazo mirtimi, 
kuri reiškia didelį nuostolį jūsų partijai 
ir mūsų kraštui. Prašau priimti ir per
duoti p lieteliams mano užuojautą ir lin
kėjimus.”

Pope Diaz’as, kaip skaitytojas žino, 
buvo Ispanijos Komunistų Partijos na
rys ir jos generalinis sekretorius; jis mi
rė Sovietuose prieš tūlą laiką. La Pasio- 
narija /•— Ispanijos Komunistų Partijos 
vadas. Negrinas — Ispanijos socijalistų 
vadas, išvien su Diaz’u kovojęs prieš fa
šizmą ir todėl giliai įvertinąs velionies 
Diaz’o vaidnfenį, suvaidintą Ispanijos 
laisvės gynime.

Dėl paties Negrino, reikia pasakyti, 
kad jis yra retas vadovaująs socijalistas, 
stovįs anti-fašistiniame fronte. Daugu
ma socijalistų vadų visiškai nuėjo, kaip 
sako žmonės, “velniop.” Jie šiandien tar
nauja Hitleriui ir jo banditiškiems sėb
rams. •

Tas juo labiau tinka lietuviškiems so
cijalistų vadams, — jie šiuo metu yra 
uoliausi Hitlerio propagandos skleidėjai 
Amerikos lietuviuose; jie nuodina ta 
propaganda savo pasekėjus ir bando kiš 
žmonių padaryti žvėris, — visiškai pa

našiai, kaip Hitleris!

Ilgus metus gyvenęs 
Brooklyne ir dirbęs Varpo 
keptuvėje, L. Endziulis, Ve
lykų šventės proga lankėsi 
Brooklyne ir aplankė savo 
dienraštį. Kaip kiti geri 
“Laisvės” patriotai, taip ir 
jis apdovanojo “Laisvę” 
penkiais doleriais ($5).

Anna Arlauskas, iš New
ark, N. J., irgi stambiai ap
dovanojo “Laisvę” — $5. 
Linki jai gyvuoti ir platin
tis.

Iš toli irgi draugai atsi
mena savo dienraštį. Dear
born, Mich. (Detroito prie
miestis), B. Šidiškis, apdo
vanojo savo dienraštį ketu
riais doleriais ($4).

LDS 37 kp. iš Wilmer
ding, Pa., aukojo $5 ir Mo
terų Apšvietos Kliubas, per 
Anna Leyanas iš - Los An
geles, Calif., aukojo $5.

Gražus, skaičius aukotojų, 
graži parama dienraščiui. 
Tačiaus dar ne viskas. Greit 
matysime ilgesnį surašą tik 
smulkesnėm sumom aukoju
sių. Šiuom kartų paduodam 
tik stambesnes ajikas.

Linksma, kad žmonės mo
ka įvertinti savo dienraščio 
svarbą ir supranta, jog vis
kam brangstant finansinė 
našta “Laisvei” sunkėja. 
Kiekvienas apšvietą brangi
nantis žmogus jaučia savu 
reikalu paremti dienraštį.

Aišku, pirma visko reikia 
įsigyti Defense Bonų ir rei
kia paaukoti Raudonajam 
Kryžiui. Atlikus tas savo 
patriotiškas pareigas turi
me rūpintis “Laisvės” rei
kalais. Reikalinga yra dien
raščiui aukos, bet labai rei
kalinga ir svarbu gauti nau
jų skaitytojų. Tuo reikalu 
turime visur ir visada rū
pintis.

P. Buknys.

Masytė, Kandidatė į SLA Sekretorius, 
Savo Kuopoje Gavo Tikrai Gražy 

Atestatą Jos Tinkamumo

Let Your Answer to Bombs Be—BONDS!

We are fighting enemies who will stop at nothing. With our 
homes, our very lives at stake, shall we stop short of giving our 
dimes and dollars for Defense? Buy Defense Bonds and Stamps 
every day, every week. Buy as if your, very life depended upon 
it. It does! ♦ *•

Labai retas iš pradedan
čių pakilti į visuomeniško 
judėjimo vadovybę jaunų 
žmonių teturi laimę būti 
pripažintais namie. Tačiau 
pasitaiko išimčių. Saviškių 
pripažinimas laikomas ge
riausiu atestatu jų tinka
mumo, tad jis yra didele, pa
rama jauniems žmonėms 
greičiau, jaunesniems pa
siekti tikslo.

Stephanie Masytė, kandi
datė į SLA sekretorius, yra 
viena iš nedaugelio laimin
gų. SLA 352-ra kuopa, kur 
ji priklauso ir veikia, viena 
iš didžiausių visame SLA, 
už ją atidavė“74 balsus. Jos 
oponentas, esamasis. sekre-

torius Vinikas, gavo 34 bal
sus. •

Davimas daugiau ne dvi
gubai tiek balsų, negu gavo 
esamasis sekretorius, paro
do kuopos pasitikėjimą, jog 
Masytė gerai tinka toms 
pareigoms. Juk kas gi, kad 
ne jos pačios kuopos nariai 
ją geriausia pažįsta.
I

Ji išrinkta ir viena iš tri
jų delegatų į SLA seimą, į- 
vyksiųntį šią vasarą,! Pitts
burghe, kaip praneša net 
keli detroitiečiai, kurie visi 
labai entuziastiškai atsilie
pia apie savo kandidatę į 
SLA sękretorius.

Kuopa davė didelę pasta
bą visiems tiems, kurie, kad

Masytė aukštąją mokyklą 
Detroite užbaigė su dideliu 
atsižymėjimu ir pagyrimu 
(cum Įaudė), o Detroito 
Universitete a d v okatūros 
mokslą užbaigė per penkis 
metus. Tą jinai atsiekė jau 
1939 m.

Dar eidama advokatūros 
mokslą ir paskiau dirbo pas 
advokatus stenografe - sek
retore, taipgi mokslo per
traukose mokinosi ir išlaikė 
kvotimus dirbti valdiškose 
įstaigose kaipo įstatymiškų 
užrašų stenografė ir dirbo 
pas valstijos generalį pro
kurorą Lansinge, Mich. Ir 
dabartiniu laiku dirba Mi- 
chigano valstijos taksų ad
ministracijos knygų peržiū
rėjimo departmente.

Nuo birželio 7-tos, 1941 
m., yra pilnateisė advokatė.

Kalba, skaito ir rašo gra
žiai abiem kalbomis — lie
tuviška ir angliška. Yra 
SLA 352-ros kuopos finan
sų sekretorė ir Lietuvių Pi- 
lietinimo Pašalpos Kliubo 
protokolų sekretorė. Ne 
kartą yra buvus sufliorium 
vietos teatrininkams prie 
veikalų suvaidinimo.

Tokias kvalifikacijas tu
rinti mergina, aišku, kaip 
diena, sugebės ir turės gana 
energijos sutvarkyti SLA 
finansus, sustabdyti pinigų 
bėgimą pro visokius plyšius, 
kurie prie dabartinės Pild. 
Tarybos davedė prie to, jog 
valdžios revizoriai turėjo 
paliepti sutvarkyti finansus.

Kas liečia jos politines 
pažiūras, Marytė savo pa
reiškime pasakė: “esu be- 
partyvė” ir mes turime pa
mato tam jos pareiškimui 
tikėti. Juk tokioj skaitlingoj 
kuopoj, kaip ta, kurioj ji 
priklauso, yra visokių pa
žiūrų žmonių. Ir jie atidavė 
savo balsus už ją tik dėl to, 
kad jie matė esant verta ir 
tinkama užimti tą svarbią 
vietą mūsų organizacijos 
priešakyje — būti SLA sek
retore. / '

NAMINIS FRONTAS
(šis yra vienas iš serijos sa

vaitinių Karo Produkcijos
Tarybos straipsnių.)

šis karas yra karas daug 
frontų, namie kaip ir užsieny. 
Svarbiausias iš naminių frontų 
yra karo produkcijos frontas. 
Ten mes vykdome didįjį ofen- 
syvą — Karo Produkcijos Va
jų-

Karo Produkcijos Vajus ri- 
šasi su kitu vajumi, .kuris jau 
prieš kiek laiko pradėtas ir ku
ris būtinai turi būti pasekmin
gas, jeigu mes gaminsime 
mums labai reikalingus gink
lus ir tankas, laivus ir lėktu
vus.

šis kitas vajus yra vajus su
rinkti kiekvieną dalelę atlieka
mo metalo, senos gumos ir po- 
pieros, ir atiduoti atgal fabri
kams. Šitam vajui kiekvienas 
Su v. Valstijų gyventojas gali 
padėti.

Oficialiai, šis vajus vadina
mas: Salvage for Victory vajus. 
Jį vykdo Karo Produkcijos Ta
rybos Bureau of Industrial 
Conservation per komitetus 42 
valstijose.

Dabar biuras koncentruoja 
savo pastangas Amerikos 6,- 
500,000 ūkėse, kad gavus atlie
kamą geležį ir plieną fabrikams 
ir seną gumą įstaigoms, kurios 
perdirba juos.

Yra apskaitliuojama, .kad gal 
kiekvienoje ūkėje Suv. Valsti
jose randasi apie *4 tono at
liekamo metalo, kaip ir daug 
senų guminių padangų ir kitų 
daiktų.

Čakol anes įstojome' į karą 
apsaugoti demokratijų žmonių 
laisves, mes, amerikiečiai, viską 
per daug eikvojome. Todėl, kad 
mūsų šalis gausinga visokių 
gamtinių turtų. Bet dabar vis
kas pasikeitė. — Mes dabar ži
nome, kad nereikalinga popiera 
bus sunaudojama dėžėms amu
nicijai 'ar prezervuotam maistui 
kareiviams. Mes dabar žinome, 
kad atliekamas metalas . gali 
tapti tanka ar laivu, ar lėktu
vas. Mes dabar žinome, kad ka
da japonai sustabdė plaukimą 
naujo gurno mums, senos pa
dangos buvo įvertintos kaip 
kulkos.

Mes, amerikiečiai, mokina
mas, kaip taupyti. Mes dabar 
suprantame, kaip svarbu yra 
prižiūrėti viską, kad tik ilgiau 
būtų naudinga. Tas labai svar
bu, nes nebus užtektinai daug 
kasdien vartojamų daiktų, kaip 
naminių įrankių. Kas savaitė 
mums pranešama, kad taikos 
laikų fabrikai uždaromi, ligi 
pakeisti karo gamybai. Po ge
gužės 15 d., pav., nebus gami
nama naujų skalbiamųjų maši
nų ir prosytojų. Nebus daugiau 
“jūke boxes” po balandžio 30 
d. Tos didelės mašinos suvarto
jo per daug metalo, kuris ka
rui yra reikalingas. Vienoj ma
šinoj buvo užtektinai misingio 
padaryti 750 patrondėžių (cart
ridge cases).

Jeigu mes taupysime protin
gai, mes turime planuoti. Tas 
liečia kiekvieną iš mūsų ir vi
sas industrijas. Tik pažiūrėki
me į pieno dalintojus. Ištyrinė
jimas parodė, kad, jeigu pieno 
dalintojai nebūtų padarę planus 
taupyti jų padangas, tai po 8 
arba 10 mėnesių nebūtų galėję 
pristatyti pieno. Jie planuoja 
dabar, kad koilgiausia galėtų 
pristatyti pieno.

Daug geležies ir plieno, kurie 
naudojami gaminimui lovų ir 
šienikų, sustabdoma su balan
džio 1 d. Ir po gegužės 31 d., 
nebus metalinių baldų. Karo 
Produkcijos Taryba griežtai

(Tąsa sint 3-čLo pus).)
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LAISVE

M E N AS
Laiškas Jai
... Grįšiu iš karo lauku, 

Jei Tu lauksi ištikrų.
Lauk, kai smarkios audros siaus, 
Ir viesulos viską griaus, 
Ir nieks jau nelauks kitu, 
Kaip mirusių—užmuštų!

Jei Tu iš kovos laukų 
Neb’sulauksi jau laiškų, 
Ir žmonės paleis “žinias,” 
Kad gyvo jau nėra manęs,— 
Neklausyki jų kalbų, 
Lauk Tu manęs ištikrų ...

Tu tik lauk, o grįšiu aš, 
Apveikęs visas audras. 
Esu rašęs, vėl rašau: 
Aš Tavęs neužmiršau!
Jei tik manęs lauksi Tu,— 
Gyvensime vėl kartu. <

Jei sueis mano draugai, 
Bus nuliūdę jų veidai,— 
Jiems po kaušą vyno duok, 
Mano vardu patraktuok. 
Kai po kaušą jie išgers, 
“Jis jau miręs,” jie nusvers.

• Pačią mirtį, ir draugus 
Nustebinsiu aš visus!...
Kai jie mane pamatys, 
Visi antsyk jie sakys: 
“žiūrėkite, jis jau čia,— 
Prasilenkė su mirčia!”

žinosi tik Tu ir aš, 
Kokias perleidau audras 
Tik dėl Tavęs,—dėl vienos— 
Mano tikrai mylimos! 
Jei tikrai tik lauksi Tu, 
Tai vėl būsime kartu.

Prone ė.

Komuna -- Visiems
Pavyzdys

EIŽEN POTJE 
“Internacionalo” autorius.

Komunos idėjos iškeltos 
Pasaulį suvystė. Karais 

Paryžiuj didžiuojas ne veltui 
Ir paraku kvepia dažnai. 
Voroną, Frakasą, Lojolą 
Lyg būtų užkritus naktis. 
Bažnyčioj, gatvėj ar ant molų— 
Komuna—visiems pavyzdys.

Visus sukilimas pakėlė 
Lyg upė kad tiltus aukštai, 
Širdyse ugningąją strėlę 
Išrėžė Lygybės arklai. 
Ir augo maišų barikados, 
Kur kraujo tekėjo vilnis. 
Javai šie jau vaisių štai žada— 
Komuna—visiems pavyzdys.

Lyg šiukšlė—šalin nuo kolonos 
Iš bronzos patrankų dirbtos, 
Atila, nuo kraujo raudonas, 
Melagis didvyris tautos.
Jis šlykščiai žiūrėjo iš aukšto, 

Sudaužė minių jį širdis.
Ir krito kolona, lyg paukštis— 
Komuna—visiems pavyzdys.
Kas gruody pamirš salvę piktą? 

Vagis—Tiuljeri, kaip seniau.
Jo dvarui tikriausiai juk tiktų 

Raudonas žibintas geriau.
Kai maras ir sumaištys ėjo— 
Save tetausojo tik jis.
Ir kvapas jau jo išdulkėjo— 
Komuna—visiems pavyzdys.
Kongresas pasakė: “Aš teisę 
Turiu paimt žemę, kelius, 
Mašinas, kanalą didžiausį 
Ir jūrų didingus laivus.” 
O, tu socializme gamyboj! 
Praeičiai užspausim akis, 
Nušlavę veltėdžių galybę... 
Komuna—visiems pavyzdys!

Išvertė Juozas Kruminas.

Thomas L. Horabin, Anglijos parlamento narys, liberalas, kalba į 30,000 žmonių 
minią Londone, reikalaujant atidaryti antrą frontą Europoje.

Ar Klasiška Muzika Yra Aukštos 
Klases Muzika?

Rašo komp. VYTAUTAS BACEVIČIUS
Vis dažniau ir dažniau tenka man išgirsti 

plačioj Amerikos lietuvių visuomenėj tokius 
išsireiškimus: “Aš nesuprantu klasiškos mu
zikos, nes ji yra aukštos klasės muzika”; “kad 
tu graitum savo koncertuose polkutes—rach, 
čiach, čiach!—tai tave ant rankų nešiotu
me”; “mano vaikas 3 metus pasimokino kon
servatorijoj ir dabar graina. džazbande.” O 
kodėl, klausiu, jūsų vaikas nestudijavo iki ga
lo konservatorijoj? Atsakymas skambėjo: 
“mat, toliau mokina aukštos klasės muziką, 
o kam čia reikia to, mano vaikui.” žodžiu, 
tas noras tėvų ir pačių vaikų "kuoskubiausiai 
paversti muziką doleriais, neleidžia jaunuo
menei atsiekti aukšto tobulumo muzikoj. Bet 
jeigu jūsų vaikai studijuotų muziką iki ga
lo, t. y., ne 3 metus, bet 12 metų, gal jie šian
dien būtų pasauliniai virtuozai: pianistai, 
smuikininkai, violončelistai, simfoninių orkes* 
trų konduktoriai ir kompozitoriai, kurie ra
šytų ne kvailas polkutes ir daineles, bet sim
fonijas, sonatas ir operas? Gal jūsų vaikai 
atsistotų vienam laipsny su Heifetz’u, Piati- 
gorskiu, Rachmaninoff’u, Stokowskiu, Barbi
rolli ir kitais? O ar jūs žinote, kad visi di
džiausi pasaulio virtuozai kilo iš biednuome- 
nės? Ar jūs žinote, kad Arthur Rubinstein 
(garsus pianistas) gimęs Lodziuj (Lenkijoj) 
vienoje iš pačių biedniausių ir skurdžiausių 
šeimų? Nėra nieko tuštesnio kaip noras links
mintis polkučių, pagelba!

Iš viso polkutės, valčiukai ir foxtrotai—tai 
nėra jokia muzika.

Muzika privalo ne linksminti, bet sužadin
ti jumyse daug gilesnius jausmus, kurie leis
tų jums pajusti visas taip svarbias gyveni
mo problemas; muzika privalo jus graudinti 
ii- sukelti jumyse mintis apie žmonijos kan
čias, tai vėl' privalo kelti jūsų ūpą į šviesią 
ateitį! Klasiškos muzikos grožis turėtų jus 
jaudinti ir paliesti jautriausias jūsų dvasios 
stygas. Bet norint tą atsiekti reikia būtinai 
pakeisti savo pažiūras į klasišką muziką ir 
bendrai į klasišką meną. Visų pirma visi turi 
žinoti, kad klasiška muzika visai nėra aukš
tos klasės menas, bet priešingai jis yra žemos 
klasės menas! Kodėl taip? štai todėl, kad vi
si genijališkiausi ir žymiausi pasauly, bet ka
da istorijoje žinomi kūrėjai, kompozitoriai 
buvo kilę ne iš aristokratų ir turtingųjų luo
mo, bet iš biednuomenės, iš liaudies. Prisi
minkim tik tokius kūrėjus kaip: Beethoven, 
Bach, Mozart, Wagner, Schubert, Verdi, Mu- 
sorgski, Caikowski, Berlioz, Debussy ir aibė 
kitų—jie visi turėjo labai sunkias gyvenimo 
sąlygas ir jų tėvai buvo dažniausiai liaudies 
mokyklų mokytojai, vargonininkai, siuvėjai, 
batsiuviai, kirpėjai, kalviai ir panašiai.

Kits klausimas, kad -18-tam ir 19-tam šimt
mety liaudžiai koncertinės salės buvo visai 
neprieinamos ir koncertus lankydavo išimti
nai aristokratai ir turčiai.

Ir tie aristokratai, įvertindami tuos iš liau
dies .kilusius didelius artistus, įtraukdavo 
juos į savo sferas, o nemandagiai kalbant juos 
iš liaudies išvogdavo, bet turint, omenyje anų 
laikų socijalinę santvarką, visai negalima kal
tinti tų didelių kūrėjų, kad jie lyg ir parsi- 
duodavo aristokratams, nes juk gi koncertinės 

sajes liko atidarytos liaudžiai ir plačiosioms 
masėms tik pačioje pradžioje 20-to šimtmečio.

Nei,vienas iš tų didelių kompozitorių nebu
vo kilęs iš aristokratų. Tačiau mes žinome iš 
jų biografijų, kad jeigu gyvenimo sąlygos 
■būtų geresnės, tai, jų pačių žodžiais kalbant, 
jie būtų sukūrę dar daugiau ir dar puikesnių 
dalykų. Labai neteisinga yra pažiūra, turčių 
palaikoma, kad kompozitoriai tik kentėdami, 
tik skurde gali parašyti šedevrus, puikius vei
kalus. Ta pasenusi 19-to šimtmečio bjauri pa
žiūra užgauna kiekvieną kūrėją, nes kūrėjas, 
tikras kūrėjas, jeigu jis turės geresnes gyve
nimo sąlygas, turės taip jam reikalingų pini
gų, tai jis be sutrukdymų, be rūpesčio imsis 
kurti ir realizuoti savo idėjas, paleis apyvar
ton savo fantaziją, jo ūpas pakils, kūrybiniai 
sparnai išaugs, produktingumas pakils, o bū
damas kūrėjas prislėgtas, atiduos visuomenei 
tik mažą dalį savo talento ir jo produkcija irgi 
žymiai nukenčia. Wagneris gavęs didžiausią 
pagelbą nuo bavarų kunigaikščio Liudviko, 
kuomet jau buvo žilagalvis senis, išsireiškė 
taip: “kad tą jūsų pagelbą būčiau gavęs prieš 
30 metų, tai mano operos būtų dar galinges
nės, dar puikesnės.”

Kūrėjus turinčius idėją, geros gyvenimo są
lygos negali ištvirkinti, nes jie pasižymi stip
ria valia ir atkaklumu, o skurdus gyvenimas 
ir kova dėl kasdieninės duonos atima jiems 
ūpą ir energiją, taip kūrybai reikalingą.

Tad dideli genijai, kūrėjai, kurie buvo 19 
šimtmety pritraukti aristokratų, vėl privalo 
grįžti į liaudį.

šiais laikais menas tarnauja visiems, tad 
šių dienų liaudis turėtų didžiuotis tais kūrė
jais, kurie buvo kilę iš liaudies ir daugiau ne
turėtų vadinti klasišką muziką aukštoš kla
sės muzika, bet laikyti ją savo liaudies muzi
ka!

Tas pats yra su tapyba, skulptūra ir lite
ratūra. Apeikite paveikslų galerijas ir įsiti
kinsite, kad 98% visų paveikslų yra iš liau
dies gyvenimo: kaimiečių, žvejų, fabrikų ir 
kasyklų darbininkų, visų amatų amatininkų 
toliau gamtiškų paveikslų, o tik vos 2% pa
veikslų atvaizduoja aristokratų ir turčių gy
venimą.

Visi tapytojai, skulptoriai ir literatai taip 
pat buvo kilę iš biednuomenės, iš liaudies. 
Prisiminkite visus francūzų, rusų, anglų, nor
vegų, amerikonų literatus, prisiminkite gar
siąją rašytoją Pearl Buck, gavusią Nobelio 
premiją, kuri visuose savo veikaluose aprašė 
skurdžiausią chiniečių ,gyvenimą; bemaž visi 
visų tautų literatai buvo liaudies sūnūs ir duk
terys ir jie sulygindami liaudies ir turčių gy
venimą ir teises, išrišdavo daugybę taip svar
bių socijalinių problemų. Faktas pasilieka 
faktu, , kad visi pasaulio menininkai buvo kilę 
iš liaudies, tad didelė klaida būtų ignoruoti ar 
paneigti jų sukurtas meno vertybes. Spręsda
mi ekonomines problemas nepamirškime dva
sinio žmonių gyvenimo.

Gerbkime liaudies sūnų ir dukterų kūrybą 
ir neleiskime, kad ja naudotųsi vien tik tur* 
čiai. Remkimės obalsiu: “Klasiškas menas vi
siems T ’ .

S jMS Finansine At
skaita už 1941 M.

Jonas Valentis Reži
suoja “Birutei”

ĮPLAUKOS:
SAUSIS.
LLD 190 kp., Cleveland, Ohio $3.00
J. J. Bullis, Rochester, N. Y. 2.00
LLD 28 kp., Waterbury, Conn. 3.00
LLD. 52 kp., Detroit, Mich. 3.00
LLD. 4 kp., Portland, Ore. 3.00
LLD. ’22 kp., Cleveland, Ohio 3.00
B. Lozisky .60
LDS 3 kp., Norwood, Mass. 3.00
V. J. Jackson, Gibbstown, N. J. 1.50
LLD 146 kp., Chicago, Illinois 3.00
A. ‘Bimba, Brooklyn, N. Y. 1.00
S. Smitas, L. Valančius, M. Bacevičius 3.00
V. Rudaitis, Brooklyn, N. Y. 1.00
P. šolomskas, Brooklyn, N. Y. 1.00
LLD 212 kp., Bayonne, N. J. 1.00
J. Jasaitis, Chase, Md. 1.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 5.00
LDS 34 kp., Shenandoah, Pa. 3.00
LLD 145 kp., Los Angeles, Cąlif. 3.00 
LDS 12 kp., Johnston City, III. 2.00
LDS 93 kp., Seymour, Conn. 4.13
B. F. Kubilius, So. Boston, Mass. 3.20
LDS 57 kp., Worcester, Mass. 3.00
LDS 145 kp., Pittsburgh, Pa. 1.00
LLD 223 kp., Oregon City, Ore. 3.00
Balansas 1940 metų 130.16
VASARIS.
Hartfordo Darb. Organizacijos 10.60
N. Buknienė, Brooklyn, N. Y. 1.15
LDS 50 kp., So. Brooklyn, N. Y. 3.00
LDS 16 kp., New Haven, Conn. 3.00
G. Žilinskas 3.00
M. Gruzinskienė, Rumford 2.61
LDS 102 kp., Chicago, Ill. 3.00
LDS 7 kp., Wilkes-Barre, Pa. 3.00
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn. 3.00
KOVAS.
LLD 14 kp. 2.00
LLD 149 kp., Philadelphia, Pa. 3.00
LLD 66 kp., Grand Rapids 3.00
LDS 49 kp., Waterbury, Con.. 3.00
P. A. Jatul, Stoughton, Mass. 2.25
Aido Choras, Brooklyn, N. Y. 12.00
LDS 185 kp., Richmond Hill, L. I. 3.00
N. Buknienė, Brooklyn, N. Y. .25
BALANDIS.
A. P. Jatus, Stoughton, Mass. 3.60
Aido Choras, Worcester, Mass. 6.00
Geo. Kazakevičius .10
St. Jasilionis, Binghamton, N. Y. 1.00
J. Byronas, Brooklyn, N. Y. 1.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 8.00
W. Motuzą, Canada 1.00
GEGUŽĖS.
Laisvės Choras, Rockford, Ill. 5.00
Bangos Choras, Elizabeth, N. J. 5.00
F. Skleris, Cleveland, Ohio 5.00
R. A. Jatul, Stoughton, Mass. 4.70
U. D. Aido Choras, Chicago, Ill. 5.00
BIRŽELIS.
L.« T. Ratelis, Montello, Mass. 6.35
Vilijos Choras, Waterbury, Conn. 5.00
A. Vasiliauskas 1.25
Jaunimo Choras, Montreal, Canada 10.00
L.K.M. Choras Chicago, Ill. 5.00
LIEPOS.
Nuošimtis 1-69
Krapas (auka) 100.00
Balso Choras, Lowell, Mass. 5.00
Lyros Choras, Baltimore, Md. 5.00
Lyros Choras, Wilkes-Barre, Pa. 5.00
LDS 6 kp., Binghąmton, N. Y. 3.00
RUGPJŪTIS.
Echo Choras, Torrington, Conn. 5.00
B. Rasimavičiutė, už muziką .92
RUGSĖJIS.
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 5.00
Bangos Choras, Toronto, Canada ' 10.00 
J. J. Bullis, Rochester, N. Y. 3.00
L.D. Choras, Los Angeles, Calif. 5.00
SPALIS.
LLD 28 kp., Waterbury, Conn, (auka) 10.00 
Jonas Valentis, Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Surdokas, Wilkes-Barre, Pa. 4.15
LDS 8 kuopa 5.00
LAPKRITIS.
P. A. Jatul 1.00
LMS 4-tas Apskritys, auka . 20.00
LDS 1 kp., Brooklyn, N. Y. 5.00
LLD 55 kp. 2.00
P. A. Jatul, Stoughton, Mass. 3.20
Liet. Liaud. Teatro parengime surinkta 40.55

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Nuo vaikystės dienų bedir
bąs meno srityje, Jonas Valen
tis, rūpestingai ruošia persta
tymui Miko Petrausko liaudies 
operetę “Birutė.”

Brooklyn© ir apylinkės teat
rų lankytojai gerai pažįsta Jo
no Valenčio scenoje talentą ir 
jo pasiaukojimą menui, nes 
netoli per 30 metų tarpe mūs 
ateiviu veik nebuvo nei vieno 
didesnio scenoje perstatymo, 
kuriame Jonas Valentis nebūt 
ėmęs dalyvumo kaipo lošėjas, 
o vėliaus kaipo režisorius.

Jonas Valentis, pamėgęs 
scenišką darbą tarp lietuvių, 
nepasitenkino vien tik saviškių 
tarpe; jis kopė aukštyn, iki 
pasiekė vietos amerikiečių te
atre* kaipo vaidintojas, o vė
liaus kaipo instruktorius, kas 
likosi jo kasdieniniu užsiėmi
mu.

Jonas Valentis režisuoja 
Newarke Setyno Choro ruo
šiamai Miko Petrausko liau
dies operetei “Birutė” ir kartu 
pats ima dalyvumą Lizdeikos 
rolėje.

Perstatymas įvyks gegužės 
9 d., Šv. Jurgio svetainėje, 180 
New York Avė., 7:30 vai. vak.

Brooklyne per statymas į- 
vyks New National Hali, 267 
Driggs Ave., 7:30 vai. vak.

- NAMINIS FRONTAS
(Tąsa nuo Ž-ro pusi.) 

kontroliuos pertaisytą gumą: 
jis nebus naudojamas daugeliui 
daiktų — vežimėliams vaiku
čiams, naminių darbų piršti
nėms.

Jeigu gyvenate vienoje iš 19 
rytinių valstijų arba Washing
tone ai’ Oregone, tai supranta
te apie 20% nukirtimą gazoli
no stotims. Tas įvyko dėl ašies 
submarinų nuskandintų tanke- 
rių. Paskirstymo pirmas žings
nis.

Jeigu karas pasgreitins, vi
sas keliavimas bus sunkesnis. 
Motoristams bus mažiau gazo
lino ir papratiems keleiviams 
nebus galima vartoti traukinius 
arba kitus būdus, nes jie bus 
vartojami pergabenimui karei
vių. .

80% pirmos rūšies odos da- • 
bar vartojama ginkluotoms jė
goms ... neužmirškite taupyti 
“anti-freeze,” kaip išleidžiate iš 
savo radiatoriaus ... Karo Pro
dukcijos Taryba išbaigs civilinį 
vartojimą “šeliako”... jis var
tojamas militariniams ir laivy
no įrengimams ... Kainų Ad
ministracijos Ofiso vartotojų 
skyrius prašo visų šeimininkių 
paimti siūlą ir adatą, ir pertai
syti visus senus drabužius, 
prieš perkant naujų ... Karo 
Produkcijos Biuras prašė duon
kepių mažinti darbo iškaščius, 
sulaikyti prekių kilimą. Admi- 
nistravimo-darbininkų susirin
kimai greitina Karo Produkci
jos Vajaus planus.

Karo Produkcijos Taryba, 
Washington, D. C.

PIRKITE APSIGYNIMO 
BONUS

MM



Benjaminas Kordušas
APYSAKA 

Paraše Jonas Marcinkevičius 2 — 10 — 42 — 48

LMS Finansine At
skaita už 1941 M.

(Tąsa nuo 8-člo nu si.) 
GRUODIS.

(Tąsa)
Nustebo Mikasė, o Matūzienė smal

siom, tačiau drauge ir paslaptingom 
akim įsismeigė į Mortą.

— Eik, eik, ženteli, tarkis. Dabar tur
kis. Tai viskas, tai viskas... Tik šitie 
Mortos žodžiai ir sudrumstė paslaptingą 
keturių sceną.

Matūza čiuptelėjo Mortos ranką, pa
bučiavo ją, paskui pribėgęs apkabino Mi
kasę ir zvimbiančiu vilku atsirito pas 
Kristijoną. Dar džiaugsmas dusino jį, 
dar jis stengėsi giliau alsuoti, kad atsi
kvėpus, bet negreit įstengė.

— Kas tau, Petreli? — žiūrėjo Kristi
jonas jau pabalusiom nuo naminės akim.

— Nieko, meisteri. Matau, kad nenori 
darbo baigti. Teks jieškoti kito.

— Jieškok, — supyko Kristijonas. — 
Jei kas veltui dirbs, tai žinoma.

— O šičia kas?
Šypsodamasis, žibančiom iš džiaugsmo 

ir pasitenkinimo akim ištiesė Matūza 
prieš Kristijono nosį ilgą banknotą.

— Kas čia, aš tavęs klausiu?
Banknotas linko per pusę ir palinko į 

Matūzą. Kristijonas sumirkčiojo akim 
ir, visai arti prisikišęs, nuoširdžiai nu
džiugo.

— Ot, razbaininkas. Ar ne tūkstantis 
tik?

— Tūkstantis, — greit atitraukė ran
ką ir įsidėjo banknotą į kišenę. .

— Tai ko tu, Petriuk, mane seną drau
gą už nosies vedžioji? Lupdavau aš tave 
ar ne?

— Bet dabar nebelupsi.
— Tokį vyrą! Juk tu, sako, lenkus tie

siog šakutėm smeigdavai. Į tėvą, Petruk, 
visai į tėvą. Neseniai mano Tadas tavo 
portretą gazietose buvo radęs. Tu, mat, 
nesupyk ant manęs. Juoką mėgstu. Be 
juoko, brol, ir duona, kaip molis. Manau 
sau. Kovojo, lenkus šaudė, kryžių gavo, 
o dabar iš gyvenimo išvarys. Tyčia, tur 
būt, tuos cedeliuss išlipino. Juk viršaitis 
dabar, kaip vokiečių žandaras.

— Neišvarys, Kristijonai. Kiekvienas, 
kuris drįs prie mano slenksčio ateiti — 
amen. Trys kulkos perėjo per mano kū
ną dėl šios žemės. Na, tai ką: sutarsim?

Matūza pasidarė gyvas, energingas. 
Žvilgterėjęs į langą, į nakties tamsą, jis 
net sudrebėjo iš džiaugsmo, kad vis dėlto 
su tais 500 litų padarys gerą pradžią. 
Nebe tamsa, nebe naktis žvelgė į langą, 
bet giedri diena, šviesus, gėlėtas jo še
šiolikos ha ūkis.

— Kaip čia nesutarsim, Petreli. Duo
si man šiąnakt kur galvą priglaust, o ry
toj dieną apžiūrėsim abudu ir sulygsim. 
Juk tėvą tavo pažinojau. Senis Kordušas 
jį nušaut riorėjo. Tai aš išgelbėjau. Kru
vinom ašarom, Petreli.

Moterys virtuvėn nebegrįžo. Vyrai gė-' 
rė taurelę po taurelės ir baigė kąsnoti 
dešrą. Nebepyko ir nebedrebėjo Matū
za prieš meisterį. Toks mielas, artimas 
pasidarė jo veidas. Jis pradėjo net atsi
prašinėti vaišinąs meisterį virtuvėj.

— O ten mačiau dar viena svetima mo
teriškė pas tave yra, — po ilgos pertrau
kos paklausė Kristijonas.

— Mano uošvė.
— Tai pas tave?
— Nenori būti, bet aš neišleidžiu.
— O iš kur ji, Petreli? Ot, rodos, ma

tyta ir matyta.
— Ji, Morta, Kristijonai. Vargšė, kaip 

ir visi.
— Morta, sakai? — pakrapštė meiste

ris pakaušį. — Nugi, susimildamas, pa
klausk tu jos: ar ji tarnavo pas Kordu- 
šą?
' Matūza ilgai tylėjo. Kaž kodėl nesma
gu jam buvo pasakyti, kad Morta iš tik
rųjų tarnavo, nors, tiesą pasakius, jis ir 
iki šiol apie jos tarnavimą dvare’žinojo 
lyg per miglas.

— Tai, Petreli, aš ją pažįstu.
— Gal būt.
Ilgai Kristijonas sekė Matūzos žvilgs

nius. Pradžioje jo veidas apsiniaukė, vė
liau lūpos šyptelėjo, tačiau šyptelėjo kaž 
kaip negailestingai, įžeidžiančiai.

— Tai tu, Petreli... aha, taip, taip, — 
.lyg pats sau mykė meisteris. — Tik pa
manyk tu man, kad ji vėl čia.

— O kas? — plakančia širdim paklau
sė Matūza ir sugniaužė kumštis už men
kiausią įžeidimą sukulti jam veidą.

— Rūkais aptrauktas, tas laikas, Pe
treli. A-a-aa..♦

XV
Prieaušriai darėsi tamsesni ir šaltes

ni. Daugiau paukščių skrido į pasakiš
kuosius kraštus, kuriuose nūdien pakvi
po, net troškina paraką dūmai... Kiti, 
palieką savam krašte šalti drauge su 
žmonėm, skraidė arčiau trobesių, jieško- 
jo maisto, prieglobos klojimuose ir stir
tose. Varnos nutūpdavo stogus, straksė
jo ant nuogų medžių ir suko ties žeme, 
drėgno, smarkaus vėjo blaškomos.

Dienos būdavo ir saulėtos, tačiau be ši
limos, nebylios. Vis dažniau ir. dažniau 
palšais debesimis apsitraukdavo dangus; 
šalna apšarmoję rytai įvilkdavo ūkinin
kus, samdinius į kailius.

Artėjo žiema.
Kad ir per trumpą laiką, Kordušo gy

venime vėl įvyko daug staigių, nelauktų 
atsitikimų. Buvo pas jį atvykęs grafas 
Przidirskis. Drauge jiedu nuvažiavo į 
Kauną, gavo miško, ^ydišku sumetimu, 
tučtuojau žydams jį ir užpardavė. Gra
fas dar derėjosi, bet Kordušas, skardžiai 
taręs “dose tego,” sulygo su pirkliais už 
30,000 litų. Šitokie pinigai Kordušui jau 
atrodė pasakiški, nors jis virpino ūsus, 
sočiai nusikeikdamas.

— Koks čia pinigas, psiakrev!
Tačiau svarbiausias įvykis — vyresnio

jo sūnaus laiškas. Gavo Kordušas jį tik 
grįžęs su pinigais ir jo sumanymai apie 
savo dvarą, apie pavyzdingą ūkį aptemo, 
tiesiog atitrūko nuo širdies. Rašė sūnus, 
tėvą ir bardamas ir rimtais argumentais 
glostydamas jo savymeilę, kad tik jis iš
leistų į Varašavą Eleną. Be to, ir pačiam 
tėvui visai rimtai patarė parduoti ūkį ir, 
jei ne drauge, tai vėliau išvažiuoti iš Lie
tuvos.

— Kai grįšim — sugrįšim visi. Negi, 
tėve, mūsų jau išsižadėjai? Negi pasiry
žai vienišas, užguitas priešų tarpe nu
mirti?

Ilgai jis kiūtinėjo po kambarius, ilgai 
gulinėjo, kažką skaičiavo ir vis neįsten
gė galutinai pasiryžti.

Galvoj gimdavo įvairiausių ' minčių. 
Rodos, gavęs 30,000 litų, galėtų išsimo
kėti skolas, sutvarkyti ūkį ir neapleisti 

• savo tėvų gūžtos. Tačiau pergyventi su
krėtimai, ypač ta nelemtoji Mortos pa
slaptis, kuri išeis aikštėn, jį lenkė prie 
sūnaus sumanymo. Kažkas širdy kugž
dėjo parduoti viską, vienu pasipurtymu 
numesti sunkią ir nedėkingą naštą nuo 
pečių. f

Pagailo jam ir dukters. Laišką skaity
damas, visiškai nuoširdžiai susigraudino 
nesirūpinęs jos likimu, neturėjęs jokio 
aiškesnio plano jos ateičiai.

Aš pykstu, kad ji su Adomoniu... — 
vaikštinėjo, dūmojo Kordušas. — Tačiau 
ką ji veiks. Ilgiau šičia pagyvenus, tikrai 
gali už kokio nors chamo spranktelėti...

Dvi dienas Elenai laiško nerodė ir ne
prasitarė. Trečią sėdo prie lango ir kiau
ru žvilgsniu žiūrėjo į naktį, klausėsi šėls
tančios audros, kuri siūbavo nuogus me
džius, daužė naujakurių langines. Išblyš
kęs veidas vis labiau balo, lūpos buvo su
čiauptos, akių plotai siaurėjo ir siaurė
jo. Bet... nebesikeikė “chamais.” Jis 
tardavo tai be ugnies. Rodos, pyktis at
lyžo staigiai, ko Kordušas niekuomet ne
laukė.

— Leisiu iš čia. Pats, gražiuoju. Iš 
30,000 — 10,000 liks. Išmokėsiu skęlas 
ir parduosiu likusį dvaro kąsnelį garbin
gą, be skolų. Penkiasdešimt tūkstančių 
gausiu. Užteks. Juk yra pasauly ir bai
sesnių žmonių^ Atima ir nieko neduoda- 
da. Atilna ir nužudo. O jie? Jie man 
davė. Kelnes numovė, bet davė “maniš
kai” nusipirkti.

Suvirpo Kordušo lūpos, jis nenusijuo
kė. Nėjo pas Eleną, atsivedė ją ir pa/ 
sisodino prie to paties lango.

— Gavau Tado laišką, še, skaityk.
Elena perskaitė šypsodamos, rausda

ma.
Taip, taip, sprendimas aiškus, —į gal

vojo Kordušas, į dukterį žiūrėdamas. 
Kaip ji vargšelė vėjo supūsta? Kokie 
įdubj-i jos skruostai? Važiuok, važiuok, o 
aš paskui. Neišmintinga buvai, manęs 
kvailo senio gailėdamosi.

— Na, kaip patinka? — vienu ūsų šyp
telėjo Kordušas į dukterį, kai ji šį laiš
ką jau laikė atmestose rankose ir sva
jingom akim žiūrėjo jam į kaktą.

— Papa!
— Na, ką?

(Bus daugiau)

J. Kazlauskas, už Setą “Apsigavo” 15.00
J. Dambrauskas 3.00
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 5.00
Lietuvių Moterų Kliubas ’ 5.00
Draugiška vakarienė, Hartford, Conn. 5.00 
J. žemaitis 1.00
L. Žemaitienė 1.00
J. Vilčinskas 2.00
P. Ramozas, Waterbury, Conn. 1.00
Sietyno Choras, duoklės 5.00
J. K. Navalinskienė, nuo organizacijų. 8.60 
Darb. Organizacijų, Philadelphia, Pa. 5.00 
LLD 68 .kp. 5.00
LLD 39 kp. 3.00
Joe Schmidt 1.00
LLD 32 kp. 5.00
LLD 40 kp. 5.00
LLD 63 kp., Bridgeport, Conn. 5.00

I ‘ '

Viso įeigų $642.66
IŠLAIDOS

SAUSIS.
Stampos 5.00
Stampos .60
Laisvei už atvirutes 2.04
Už pakvitavimo knygutę .10
Už dainas žuronui 2.00
Sekretoriaus alga 8.00
VASARIS.
Dvi Knygos 8.93
P. Pakalniškiui karfėrai .50
Gaidom popiera 1.00
Sekretoriaus alga 8.00
LMS Veikalų skelbimas “L.” 10.00

KOVAS.
M. Petrovui 2.00
Už protokolų knygą . > 1.63
Laisvei pasveikinimas 5.00
Sekretoriaus alga - 10.00
BALANDIS. . ' •
Už štampas 5.00
Pabaltės parodoj prog. skelb. 6.00
Už “Moterų Medžiotojas” 9.60
Sekretoriaus alga ’ ' 8.00
GEGUŽĖS.
Petrauskui, spaudos darbas 6.10
L. Kavaliauskaitei, darbas 2.50
Adv. Briedžiui ’■ 5.00
W. Kubiliui, kelionė į Hartfordą 3.70
Sekretoriaus alga 8.00
BIRŽELIS.

W. Kubilius, rašytojų kongersan 2.50
Sekretoriaus alga 8.00

LIEPOS.
Laisvei randa 70.00
P. Petrauskui, gaidų rašymas . 7.00
B. šalinaitei, muzikos 15.00
Laisvei, spaudos darbai 3.69
Susegimui mašinėlė 3.58
Popiera dainoms, veikalams 15.05
Sekretoriui už 5 savaites 10.00
RUGPJŪTIS.
Stampos 5.00
J. Zablackui už šėpų sutaisymą 1.00
P. Petrauskui, gaidų rašymas 10.00
Depozitas už deską 5.00
Sekretoriaus alga už 4 savaites ' 8.00
RUGSĖJIS.
“Lu” už “Atvažiavo su Kraičiu” spaudą 25.50 
Balansas už deską 11.32
P. Petrauskui, muzikos spausdinimas 6.30 
P. Petrauskui, “Kada Kaimas Nemiega” 5.00 
Mimeografo taisymas 8.00
Sekretoriui už 4 savaites 8.00
SPALIS.
Laisvei už “Apsigavo” spaudą 90.27
D. Yuden už muziką “Kada Kaimas

Nemiega”* 25.00
J. Zablackui, už darbą 1.00
P. Petrauskui, už muzikos darbą 10.00
Sekretoriaus alga už 5 savaites 10.00
LAPKRITYS.
B. šalinaitei, muzikos redagavimas 5.00
Skelbimas Laisvės programoj 5.00
Stampos 6.0(f
Styles ir lettering įrankiai 2.77
“Kada Kaimas Nemiega” spauda 6.00
Teodolinda, Spauda 4.00
Sekretoriaus alga už 4 savaites 8.00
GRUODIS.
P. Petrauskui, muzikos darbas 10.00
P. Petrauskui, balansas už veikalo muz. 24.07
A. Pakalniškienei, stenciliai ir darbas 19.00
Stampos 6.00
Style (įrankis prie stencilių) .36
“Atvažiavo- su Kraičiui” autoriui 10.00
Telegrama prezidentui , .35
Sekretoriui už 5 savaites 10.00
Vokai ir popiera 9.34
Stampos 6.00

Viso $620.80
įplaukų už 1941 metus buvo $642.66
Išlaidų už 1941 metus $620.80

Balansas sausio 1, 1942 $21.86
LMS Sekretorius,

V. Bovinas.

DETROITO ŽINIOS
%

Drg. L. Prūseikos Maršrutas cija Alvinienė ir daugelio ki-
Draugas L. Pruseika, “Vii- netekome, kurie mums nė-

ra taip daug žinomi, kaip tai: 
Simas Urbonas, P. Raisonas ir 
.Šabas.

Tik dar neseniai su jais 
draugavome ir veikėme, o

jau, štai, jų nėra mūsų tarpe.
žinoma, suminėti asmenys 

yra buvę mūsų organizacijų 
nariai, ir mes turime skubėti, 
kad daugiaus gauti naujų na
rių, ir kad organizacijos ne
mažėtų, o augtų.

Alvinas.

Redakcijos Atsakymai
D. D., Torrington, Conn. — 

Eilutės spaudai per silpnos. 
Nepasinaudosime. Prašome ra
šinėti žinutes iš jūsų miesto, 
būsime dėkingi.

ANGLAI NUSKANDINO ITA
LŲ ŠARVUOTLAIVI

London, bal. 9. — Anglų 
submarinas Viduržemio Jū» 
roj nuskandino stambų Ita
lijos šarvuotlaivį, 10,000 to
nų. šarvuotlaivis buvo gin
kluotas 8-colinėmis kanuolė- 
mis.

London. — Fašistų orlai
viai neatlaidžiai bombar
duoja anglų salą—tvirtumą 
Maltą, Viduržemio Jūroje.

f MASKVA. — šeštadienį, 
sekmadienį ir pirmadienį 
Sovietai yiso sunaikino 300 
vokiečių orlaivių.

DON’T TAKE THIS 
LYING DOWN . - .

When men are fighting and 
dying, you must do your part. 
Be sure you enlist your DOL
LARS for DEFENSE. Back our 
armed forces—and protect your 
own life—with every single dol
lar and dime you can.

America must have a steady 
flow of money pouring in every 
day to help beat back our ene
mies.

Put Dimes into Defense 
Stamps. And put Dollars into 
Bonds. Buy now. Buy every 
pay day. Buy as often as you 
can.

Don’t take this lying down.

nies” redaktorius, bus su pra
kalbomis Michigano valstijoj 
po lietuvių kolonijas. Mes tu
rime prie prakalbų gerai pri
sirengti. Jo prakalbų maršru
tas įvyks sekamai:

Balandžio 25 ir 26 dd. bus 
Grand Rapids; bal. 27 d.— 
Muskegon, Mich.; bal. 28 d. 
—Hurt/Mich.; bal. 29 ir 30 
d.d. — Scottville (farmed ų ko
lonijoj); gegužės 1 ir 2 dd.— 
Saginaw, Mich.; gegužės 3-4 
ir 5 dd.—Detroito mieste ir 
Pontiac, Mich.

Šis prakalbų maršrutas yra 
spacialiai rengiamas dėl LDS. 
11 Apskričio kuopų, bet drau
gas Pruseika sutiko mums pa
tarnauti ir pasakyti prakalbas 
kolonijose, kur nėra LDS. kuo
pų, kaip tai: Hart ir Scottvil- 
lio apylinkėj. Ten yra LLD. 
207 kp. ir 218 kp. Todėl, kur 
randasi LDS. ir LLD. kuopbs, 
ten galima rengti bendrai, jei
gu kuopos nori.

Minėtų; kolonijų kuopos ma
lonėkite' kreipti dėmesį į pa
žymėtas dienas, gerai rengtis 
prie minėtų prakalbų. Nes ži
note, kad šiuo laiku pasaulyje 
yra nepaprastai daug naujie
nų ; tas žinias mums gerai ga
lės suprantamai perstatyti d. 
L. Pruseika.

Kuopos, praneškite apskri
čio sekretoriui, kada rengiate 
prakalbas.

LDS 11 Apskričio Sekr.,
. J. K. Alvinas.

Atsiminimai. . .
Kai pamąstai apie praeitį, 

tai surandi daug pasikeitimų 
mūsų tai’pe. Tik metui prabė
gus, kiek netekome žmonių iš 
šios kolonijos. Pradžioje 1941 
m. mirė Juozas Dargia, J. Gra
bauskas (batų taisytojas> Jo
nas Ųaronas; Kai. 5 d. jau su
ėjo metai, kaip mirė Kastan-

BALTIMORES LIETUVIU
IŠKILMĖS—

Tradicijinė Baltimores Lietuvių Iškilmė

LAISVĖS PIKNIKAS
I

I ,

Jau artinasL Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 42

Graži muzikale programa
Bus daug svečių iš kitų miestų

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

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

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus

w • Z » . k • f
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Oficialiai Amerikos Pranešimai
Washington, bal. 9. — Karo departmento pranešimas 

šiandien sakė:
Ką tik gauta karo departmento žinia nuo generolo 

Wainwrighto iš Forto Mills sako, kad atakuojantiems 
japonams Bataan pusiausalyje pavyko apsupti rytinį 
mūsų linijų sparną toje pozicijoje, kurią laikė ameri
kiečių Antrasis Korpusas. Buvo įsakyta mūsų Pirma
jam Korpusui daryti ataką, kad palengvint padėtį An
trajam, bet Pirmojo Korpuso ataka nepavyko todėl, 
kad mūsų kariuomenė fiziniai buvo visiškai išsekus ir 
išsisėmus.

Dai’ stinga visų smulkmeniškų žinių apie tai, bet da
bartinė padėtis rodo, kad mūsiškiai apsigynimai Ba- 
taane, turbūt, liko nugalėti.

Sovietų Oficialiai Pranešimai

TALKININKŲ ORLAIVIAI
ATSITEISĖ JAPONAMS 

“SU MAGARYČIOMIS”
Melbourne, Australija. — 

Japonijos orlaiviai užpuolė 
dar vieną Jungtinių Tautų 
punktą Solo mon salose, 
skersai Koralų Jūros nuo 
Australijos. Bet Jungtinių 
Tautų lakūnai daugiau, ne
gu atsiteisė japonams vė
liau tą pačią dieną. Jie 
smarkiai bombardavo japo
nų orlaivius stovyklose Ra- 
baule, saloje New Britain; 
daugelį priešų orlaivių su
naikino ant žemės, o kitus 
sužeidė.

Maskva, bal. 9. — Sovietų Žinių Biuras šiandien iš
leido tokį pranešimą:

Naktį balandžio 8 į 9 d. nebuvo jokių reikšmingų at
mainų fronte.

Vakariniame fronte vienas dalinys sovietinių šaulių 
išstūmė vokiečius iš vienos apgyventos vietos. Priešai, 
stengdamiesi atgriebt prarastas pozicijas, kontr-ata- 
kavo, bet juos atmušė Sovietų artilerija ir kulkasvai- 
džiai. To kaimo apylinkė liko užversta vokiečių lavo
nais.

Kitame to fronto sektoriuje vokiečiai padarė kontr
ataką su tankų pagalba. Raudonarmiečiai sėkmingai 
atmušė tą kontr-ataką. Daugiau, kaip 30 nukautų prie
šų liko mūšio lauke. Sovietinė kariuomenė sunaikino 
tris vokiečių tankus ir pagrobė keturis tankus geroje 
tvarkoje.

Vienoje dalyje Kalinino fronto didesnės vokiečių jė
gos užpuolė sovietinius šaulių batalionus. Raudonoji 
Armija apšlubino kelis priešų tankus gerai organizuo
ta ugnim, padarė sumišimą tarp priešų ir užpuolė juos 
durtuvais. Vokiečiai pasitraukė atgal. Sovietiniai su
žeistųjų aptarnautojai suskaitė mūšio lauke 350 užmuš
tų vokiečių oficierių ir kareivių.

Raudonarmiečiai priešlėktuvinėmis kanuolėmis nu
šovė žemyn vieną vokiečių orlaivį Junkers 88, kuris 
buvo užbaigtas statyt 1942 m. vasario 22 d.; jo nume
ris — 6,719. Tos pačios grupės raudonarmiečiai po ke
lių dienų nukirto žemyn dar tris vokiečių orlaivius, už
baigtus statyt 1942 m. kovo mėnesį. Buvo suimtas vie
nas vokiečių lakūnas, kuris su parašiutu iššoko iš or
laivio.

Bal. 8 d. buvo numušta žemyn 25 vokiečių orlaiviai. 
Sovietai neteko šešių orlaivių.

Pagal patikrintas pilnas skaitlines, balandžio 7 d. 
buvo nušauta žemyn ne 51-nas, bet 63 vokiečių orlai
viai.

KUNIGU, MOKYTOJU IR KITŲ PROFESIONALŲ
STREIKAI PRIEŠ NACIUS NORVEGIJOJ

LONDON. — Anglų sub- 
marinas nuskandino dar 4 
fašistų prekinius laivus Vi
duržemio Jūroje.

Lowell, Mass.
S.L.A. Kp. Susirinkimas Ir 
Bačka Alaus. “Aukščiausią” 
Prezidentą Laukaitis Sukerta.

Masytė Pralenkia Viniką

Prašau duoti vietos “Laisvė
je” tarti kelis žodžius apie S.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
ALDLD moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks 13 d. balandžio, 7:30
v, v., Liet. Svet., 29 Endicott St. 
Turime svarbių reikalų aptarti, to
dėl prašome nares dalyvauti ir taip
gi atsivesti naujų. — A. W,

(84-85)

L.A. 173 kuopos susirinkimą 
ir S.L.A. viršininkų rinkimus.

Susirinkimas įvyko baland
žio 5 d.

Narių ši kuopa turi 80, bet 
susirinkime jų dalyvavo vos 
tik 30, nežiūrint, kad buvo 
garsinta ir skelbta, kad bus 
centralinių viršininkų rinki
mai. Kvietė visus dalyvauti, ir 
buvo “žinių”, kad bus duoda
ma dykai alaus patraukti vi
siems, kurie dalyvaus balsavi
muose. Bet narių suėjo, paly
ginamai, nedaug.

Kalbant apie balsavimus, 
noyiu pažymėti, kad šioji kuo
pa visados pirmiau didžiumą 
balsų atiduodavo už F. J. Ba- 
gočių. Bet dabar jo “Šeras” 
čionai' nupuolė. Dalykas tame, 
kad “aukščiausias preziden
tas” spaudoj paskelbė skun
džias keturis lietuviškus laik
raščius į valdiškąjį teismą už 
kokios ten “šlovės” plėšimą. 
Ir tas jo prestižui ne į svei
katą. . .

Balsavimo Pasekmes
Į prezidento urėdą “aukš

čiausias” F. J. Bagočius gavo 
11 balsų; Laukaitis 16; Dom. 
Klinga—1.

Į sekretorius adv. S. Masy
tė gavo 16 balsų ; M. Vinikas 
—11.

Į ižd. žebrys gavo 9 bal.; 
Gugis—5, Bachunas—2.

Į vice-pirm. Kerševičius ga
vo 18 bal., Mažiukna—10.

Į Daktarus-Kvotėjus Biežis 
18 bal., Baltrušaitienė 6, šliu- 
paitė 4.

Kadangi daugelis narių ne-

Washington. — Prezid.
Rooseveltas įgalino genero
lą Wainwrightą Corregido- 
re elgtis taip, kaip jis ma
tys geriausia.

daugiau rūpi pasipelnijimas, 
negu greitas karo laimėjimas 
ir priešo sumušimas. Jai ne
svarbu : demokratija ar fašiz
mas bus čionai, by tik plaukia 
pinigai.

Washington, Pa.
Pelnas Virš Visko

Iš mūsų miesto jau seniai 
kaip nieko neparašoma. Regis, 
kad čia viskas yra gerai, visi 
patenkinti, visi smagūs. Bet 
taip nėra. Kaip visur, taip ir 
čionai, yra tokių, kurie džiau
giasi, bet yra ir liūdinčių.

Anądien man važiuojant 
Blue Ridge busu, viena mote
ris sėdėdama prašo dievo, kad 
šis karas prasitęstų nors 5-6 
metus, b a jos vyras iš karo 
darąs gerus pinigus. Nugirdęs 
jos “maldą” tūlas vyriškis, pa
sikėlė ir priėjęs jai “užbrau
kė” veidan, sakydamas: “Jau 
vienas mano sūnus krito Per
lų Uoste, o nuo kito jau ketu
ri mėnesiai, kaip jokios žinios 
negaunu, o ji, mat, nori, kad 
karas tęstųsi dar kelius me
tus 1”

Supyko ir kiti keliaunihkai 
ant tos poniutės, norinčios ka
ro nusitęsimo tik todėl, kad 
jos vyras iš to pinigų . dau
giau prisižers. Ypač moterys- 
motinos pasipiktino tąja po
niute. Mat, jų vaikai lieja 
kraują ir žūsta karo laukuos, 
o buržujai džiaugiasi, kad iš 
to jiems pelno yra.

Pasirodo, kad buržuazijai

Darbai pas mus eina smar
kiai. Uždarbiai šiuo tarpu ir 
gi neblogi. O labiausia mai- 
nieriai dabar verčiami labai 
skubėti prie darbo. Labai ma
žai atsižvelgiama, kas gali at
sitikti su darbininkais prie to
kio baisaus skubotumo, kaip 
tas gali atsiliepti į jų sveika
tą,—skuba, gena, kad tik dau
giau anglies iškasti, kompani
jai pelno daugiau būtų. . .

Prieš kiek laiko keturis dar
bininkus sunkiai sužeidė, nu
gabeno ligoninėn su sutrintais 
kaulais.

Su lengvesniais sužeidimais 
darbininkus čionai net visai 
neveža ligoninėn arba visai 
mažai kreipiama į tai dėme

sio. Tokiems įsakoma būti na
mie ir “gyti”. Mat, nenorima 
juos gydyti ligoninėse, nes to
kiame atsitikime darbininkas 
papuola po kompensacija. Tai 
kompanijos nuo to bando kaip 
nors išsisukti. Kaip tik darbi
ninko, sveikata kiek pagerėja, 
tai vėl jis bandoma padėt dar
ban; kartais duodama gan 
lengvas darbas, kad tik kaip 
nors sumažinti valdžios aky
se skaičių susižeidusių.

Beržynų šarka.

Dr. John Repshis 
(REPSYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central SkvSro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6880

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomi* ir Šventadieniai* i 
10-12 ryte

ELIZABETH, N. J.
LLD 54 kp. rengia vakarėlį ir šo

kius, naudai Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Įvyks šeštadienį, balandžio 
11 d., 8 v. v. LDP Kliube, 408 
Court St. Įžanga su valgiais $1.00. 
Prašome paremti šį taip naudingą 
darbą mūsų šalies gynimui. Kviečia 
Rengėjai. (84-85)

IIARRISON-KEARNY, N. J.
LLD* 136 kp. rengia parę, balan

džio 11 d., 15-17 Ann St. Bus duo
dama gražių dovanų ir užkandžių. 
Turėsime muziką šokiams. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti, linksmai laiką praleisti. — Kom.

(84-85)

moka skaityti bei pasirašyti, 
tai tokie prašėsi kp. valdybos 
pagalbos. O toji valdyba yra 
šalininkė dabartinės P. T., tai, 
suprantama, kai kurių “ne- 
gramatnųjų” balsai galėjo 
kliūti “už senuosius.” Po bal
savimų buvo pranešta, kad 
randasi pusbačkis alaus ir ga
lėsime jį ištuštinti nieko ne
mokėdami. Na, ir kas gi už- 
dyką negers?—Gerta, pas
kui. . . susidarė “chorai” ir 
visokį “linksmumai” prasidė
jo. . Norėta ir šokiai turėt, bet 
salės prižiūrėtojas užgynė, sa
kydamas, kad leidimo tam ne
turima. Lovvellietis.

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TlkRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai t

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai

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

Šimtas dolerių dovanų, kuris (rodys, jog Sis 
medus nėra tikras bičių medus. »

★ LIETUVIŠKA ★

Rhelngold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽĖiDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

(Tąsa nuo 1 puslapio) 
moja pasitraukiančius baus
ti kaip sabotažninkus.
UŽDARYTOS MOKYKLOS

Naciai areštavo 2,000 
Norvegijos mokytojų ir mo
kyklų viršininkų už neklau
symą hitlerinių patvarky
mų. Didelė dauguma norve
gų mokyklų tapo uždaryta. 
SLAPTI LAIKRAŠČIAI IR 

APLINKRAŠČIAI
Slaptai leidžiami norvegų 

laikraščiai drąsina žmones, 
kad “jau artėja valanda 
atakuot” nacius.

Vidkun Quisling, Hitlerio 
pastatytas Norvegijos “val
dovas,” apšaukė “išdavi
kais” vyskupus, vadovau
jančius . k u n i gų streikui

prieš nacius. Quislingas 
grąsino užpildyt bažnyčių 
sakyklas “pasauliečiais mo
kytojais” ir sunaikint to
kius vyskupus ir jų sekė
jus. . ;

Slaptas norvegų aplink
raštis tada šitaip atsakė 
Quislingui:

“Eina kova, mirtina kova 
tarp nesutaikomų priešinin
kų, tarp krikščionių ir bar
barų ... tai kova, kuri su
drebins nacius korikus ... 
Pradžioj mes kovosim slap
tai, bet iš tamsiųjų kata- 
kumbų (požemių) mes visi 
išeisime viršun ir išstosime 
į mūšį, kad galėtume būda
vot savo šalį, kaip mes pa
tys pasirenkame.

“Pavasario ženklai jau į- 
matomi.”

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, balandžio 12 d., 1 vai. 
dieną, pas dd. Bakūnus, 316 — .3rd 
St. Galėsite pasiimti .knygą “Tary
bų Galybė,” ir apart kitų reikalų, 
aptarsime ir ateinantį parengimą, 
kuris įvyks 18 d. balandžio, naudai 
Raudonojo Kryžio. — G. S. (83-85)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD moterų 2 kp. /susirinki

mas įvyks antradienį, 14 d. balan
džio, 8 vai. vak., 376 Broadway. Vi
sos draugės dalyvaukite, turime 
svarbių reikalui aptarti. Atsiveskite 
ir naujų narių. — Valdyba.

(85-87)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 12 d. balandžio, 4 vai. 
dieną, Mainierių Svet., kampas Maiif 
ir Oak Sts. Prašome narių dalyvau
ti šiamo susirinkime, turime svarbių 
reikalų aptarti. Galėsite pasiimti 
naują knygą ir taip pat užsimokėti 
duokles. — A. Naravicnė, org.

(83-85)

Generolo MacArthur įtaka 
Smarkiai plečiasi

žinių agentūros biuras pra
neša, kad N’ew Yorke į trum
pą laiką buvo parduota per 
31,000 guzikų su generolo 
MacArthur paveikslu. Į 16 
dienų parduota net 246,965 
guzikai, o Chicagoj .buvo par
duota 245,554 guzikai. Tas 
parodo, kaip Amerikos žmo
nės labai įvertina kovingą ge
nerolą, kuris taip drąsiai ir 
sėkmingai gynė Filipinų salas, 
o dabar persikėlė Australijon 
ginti tą šalį.

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

Končiaus medaus taipgi galite 
gauti gerose lietuvių krautuvėse 
Naujojoj Anglijoj, New Yorko ir 
Philadelphijos apylinkėse.

Bitininkas Končius šią savaitę 
lankosi su medum New Yorko apy
linkėje.

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.

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

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS, 

Incorporated
J. LeVhnda—E. LeVanda
Tėvas ir Sūnus Lcvandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

C lement V okietaitis

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4753 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAŪL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby jriven that License No. 
RL ZZ'l'l has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 40 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALAZENTIS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE AND 
IZHJIS W- LA RQCHE

2081 Coney Island Ave., Brooklyn. N. Y.

New Delhi, Indija, bal. 10. 
— Spėjama, kad tautiniai 
Indijos vadai šįvakar galu
tinai padarys sutartį su An
glija. Anglai leisią įsteigt 
tautinę valdžia Indijoj, kur 
indai turėsią pusę ministe- 
rių kabineto narių, bet In
dijos gynimas pasiliksiąs 
Anglijos rankose; o po ka
ro anglai žada Indijai pla
čias politiniai - tautines do
minijos teises.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12455 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 101? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1814 East 92nd St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. ,

FELIX LEROY SCHRAUTH 
(L«Roy’s Tavern)

1814 East 92nd St., Brooklyn, N- Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1844 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the
promiM* < -

ERNEST KOLLN. JR.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1255 has been Issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Saujon 10? 
of the ’ Alcoholic Beverage Control''Law at
469 East 38th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

. JOHN E. OVEUBISCK

PITTSTON, PA.
LLD 12 kp. ruošia vakarienę, pas 

M. Pacenką, 28 Moosie St., Wyom- 
inge, sekmadienį, balandžio 12 d., 5 
vai. vakaro. Kviečiame draugus ir 
simpatikus ir visus “Laisvės” skai
tytojus dalyvaut ir praleist smagiai 
laiką. — Kom. , (83-85)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks 13 d. balandžio. 
Dviejų parengimų komisijos išduos 
raportą. Taipgi laikas užsimokėti 
duokles ir galėsite pasiimti knygą 
“Tarybų Galybė.” Bus daug svarbių 
dalykų diskusuojama, nepraleiskite 
progos išreikšti savo nuomonę: — 
Kp. Sekr. (83-85)

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.

LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.1

Tel. EVergreen 8-7179 .

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.
bū-

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

*

BRIDGEPORT, CONN

Pranešimas Lietuviams
Pranešu, jog aš atidariau Wholesale ir Retail likerių 

krautuvę. Tai krautuve, kurioje parduodama 
daugmeniškai ir po mažiau likerių.

VESTUVĖMS, BANKIEVAMS IR PARĖMS
Tokiems pokiliams mes parduodam viską už labai žemasjtainas

FEDERAL LIQUOR STORE
2410 MAIN STREET, . BRIDGEPORT, CONN.

Telefonas 4-3779
P. S. SEKITE MUSŲ SPECIALŲ SAVAITES

*

i jit’s pust mes ® i 
/FINDING MONETŲ

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

Geriausia vieta pirkt laikro
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

ROBERT UPTON
701 GRAND STREET
BROOKLYN. N. Y.

*
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Sėstas Puslapis Šeštadienis, Balandi. 11, 1942

New Y)ri<o^/^fefZi Him Reikės Laukti 2 Metus 
Sintetiškų Ratvalkiu

Standard Oil Co. moksliniu-

L.D.S. 1 Kuopos Pokilis Jau Čia Pat
L.D.S. 1-mos kuopos metinis 
bankietas įvyks sekmadienį, 
balandžio 19, 1-mą vai. po 
piety, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne 

šis bankietas ruošiamas vy
riausiai tam, kad sukelti ke
lionės lėšoms pinigų pasiunti
mui kuodaugiausiai delegatų į 
būsimą L.D.S. seimą, kuris 

.įvyks liepos mėnesį, Chicago- 
je.

Mat, ši kuopa turi virš 300 
narių, tai ir savo delegatų į 
seimą nori pasiųsti didelį bū
rį. Tegul nemanys Čikaga, 
kad Brūklynas tik iŠ vardo 
garsus!

Ir ne vien tik pinigų sukė
limas mums turėtų rūpėti. 
Mums, kaip didžiulei kuopai, 
bus labai smagu bent sykį į 
metus sueiti visiems ir kartu 
turėti skanius pietus, ir bend
rai pasilinksminti. Tikimės tu
rėti ir iš pašaliečių, kurie-rios 
sueis sykiu su nuimi papietau
ti.

Pietūs bus ištaisyti iš ge
riausios jautienos mėsos 
(Roast Beef), su visokiais! pri- 
dėčkais. Bus ir skanių gėrimų.

Pasivalgius skanius pietus, 
turėsime smagius šokius prie 
Geo. Kazakevičiaus šaunios 
orkestrus.

Ir visa tai kaštuos tik $1.25. 
įžanga vien tik į šokius—40c.

Rašančiam šiuos žodžius te
ko sužinoti, kad trijų Petrų 
komisija—Grabauskas, Kapic- 
kas ir Vaznis—jau yra užpra
šiusi geriausias Brooklyno gas- 
padines pietų ištaisymui.

Norėjau apie bankietą kai 
ką daugiau sužinoti iš Petro 
Grabausko, bet jis man už
giedojo :

Tu, matomai, nežinai,
Prie ko ruošiasi Petrai.
Smarkiai dirba visi trys,
Bet ką daro r—nesakys!

Kai pokilin ateisi,—
Ką nematęs matysi!

i Špokas.

WPA Verčia į Karai 
Tarnaujančias įstaigas
WPA administracijos vedė

jas W. A. Huie pranešė, kad 
New Yorke WPA administra
cija ir 21,000 darbininkų taip 
perorganizuota, kad tarnaus 
karo reikalams, kaip tai dirbs 
tuos darbus, kurio reikalingi 
karo laimėjimui ir panašiai. 
Tas patsai bus padaryta ii- su 
likusiais WPA darbininkais. 
Balandžio pradžioj New Yor
ke buvo 54,000 WPA darbi
ninku, c

įdomios Jūreivio Vestuvės
Našlaitis C. Berg įsimylėjęs 

į 16-kos metų merginą, įstojo 
į submarinų tarnybą. Jis tar
navo Perlų Užlajoj, kada jį 
pasiekė, žinia, kad jo mergina 
Ellen Rodgers laukiasi būti 
motina. Vargais negalais pa
siekė New Yorką ir apsivedė 
su ja.

Visi į Sovietų Pagalbos Mitingą “Laisvės” Radio

Mieste Bus įrengta Dau
giau Persargos Signalo

Pranešama, kad ant kiek
vienos BMT ir IRT viršutinių 
stočių stogų greitai bus įtai
sytos sirenos persergėjimui 
apie priešo oro užpuolimą. Si
renos bus-įtaisytos ant stočių, 
kad visą apylinkę galėtų jos 
aptarnauti.

Mūsų miestas povaliai, bet 
vis geriau prisirengia apsigy
nimui. Jeigu to ir nereikėtų, 
tai tas gali atimti priešui pa
gundą pulti tokį miestą, kaip 
New Yorkas. Atsarga gėdos 
nedaro.

kai pareiškė, kad Amerikoj 
paprastam piliečiui reikės 
laukti nemažiau, kaip 2 me
tus, kol jis gaus naujus moks
liniai padarytus ratvalkius 
(“tajerus”). Amerikoj yrą už
tektinai aliejaus medžiagos, 
kuri galima paversti į gumą, 
bet tam neišvystyta pramonė.

Moterys Daug Dirba 
Karo Išlaimėjimui

New Yorke įvairūs patrio
tiniai kliubai praneša, kad 
daug moterų imasi į namus 
tam tikrus siuvinius ir atlieka 
tuos darbus armijos naudai. 
Moterų darbai karo išlaimėji
mui yra svarbūs ne vien indus
trijoj, bet ir namie. Mes žino

me, kad lietuvės moterys daug 
numezgė svederių Raudonajai 
Armijai, nemažai Amerikos 
armijai ir kitokių dalykų, kaip 
tai kojinių ir tt. Mes žinome 
ir tą, kad lietuves pažangios 
moterys turi ir pirmosios pa
galbos pamokas. Tas viskas 
yra labai svarbu.

Visų susipratusią Darbininką 
pareiga skaityti “Laisvę”

Sunkvežimis Užmušė 
Mergaitę

Sovietų Pergalės Susirinki
mas įvyks pirmadienį, balan
džio 13 dieną, Carnegie Hali, 
57th St., ir 7th Ave., New 
Yorke. Tai bus vienas iš svar
biausių susirinkimų.

Kalbės Canterbury Kated
ros džiakonas, Hewlett John
son, iš Anglijos, per radio 
bangas, kurio prakalba bus 
gerai girdima toj milžiniškoj 
ir gražioj svetainėj, nes ten 
yra geri įrengimai. Šis džia
konas yra parašęs tą garsią 
knygą “Tarybų Galybė”, kuri 
yra išversta ir lietuvių kalboje 
ir gavo visi Literatūros Drau
gijos nariai.

Bus geri kalbėtojai, kaip 
tai Pierre Van Paassen, žy
mus rašytojas, kuris kalbės 
temoj: “Kodėl nėra išdavikų

Sovietų Sąjungoj.”' Bus ir kiti 
geri kalbėtojai, kurie išaiš
kins: ką reiškia Sovietų armi
jos laimėjimai Amerikai.

Bus labai gera koncertinė 
programa: masinis choras iš 
baltų ir negrų dainuos nau
jausias darbininkiškas ir ko
vos dainas prieš fašizmą. Da
lyvaus ukrainiečių choras, va
dovystėj Frank Ilchuk, kuris 
dainuos naujas Raudonosios 
Armijos dainas.

Susirinkimas prasidės lygiai 
8 vai. vakare. Bilietų kaina 
yra 50c. ir $1.10. Jie gaunami 
Carnegie Hali ir laikraštyj 
“The Protestant”, 521 — 5th 
Ave., New Yorke.

Visi lietuviai yra kviečiami 
masiniai dalyvauti šiose pra
kalbose ir koncerte, nes tai 
bus labai svarbus.

“Laisvės” Radio Kliubai nu
tilo. Labai netaiku tyla. Į pa
vasarį būtų galima gauti skel
bimų ir reikėtų verbuoti į 
Kliubus naujų narių. Iš Kliu- 
bų įplaukos visai nutrūko. O 
radio palaikymui reikia pini
gų.

Ruoškim parengimus ir vi
sokiais tinkamais būdais jieš- 
kokime paramos palaikymui 
“Laisvės” radio programos.

“Laisvės” Radio palaikymas 
nėra vien tik Brooklyno daly
kas. Tai yra dalykas visos tos 
srities, kur girdima “Laisvės” 
Radio programa. Iš visų tų ko
lonijų turime gauti paramos 
palaikymui programos. Para
ma labai reikalinga, tad imki
mės, darbo tuojau.

P. Buknys.

Reikalinga Moterų Pagalba
Pasini ota sukelti aukomis 

$5,000,000 Laivyno Pagalbai, 
kad iš tos sumos būtų galima 
aprūpinti jūreivius jiems būti
niausiais dalykais. Reikalinga 
merginų ir moterų pagalba 
liuoslaikiais tame darbe, sa
ko Mr. Griffis, to reikalo ve
dėjas. Sutinkančias padėti, 
prašo atsišaukti Heckscher 
Building,' 730 Fifth Ave., 
Room 907, New Yorke.

Sunkvežimis, valdomas Ma- 
zzareno Masieti, .drožė į dvi
ratį ant Norman ir Jewel gat
vių, nubloškė nuo dviračio 
mergaitę ir ją mirtinai suva
žinėjo. Mergaitė Irena Gor
don, buvo 13 metų, gyvenus 
92 Diamond St. Pastebėta, 
kad padidėjus gamybai tūli 
sunkvežimių valdytojai labai 
skubina ir pasidarė neatsar
gūs. žinoma, tokiame mieste 
ir dviračiais važinėjimas yra 
labai pavojingas.

New Yorko Apšvietos Bor- 
das sekantį pirmadienį pami
nės 100 metų sukaktuves.

IDVIMf PI ACT nrtl 14 S1 & lInion Sq in V 111U lUlLE GRrimorcy 5-9879
SULAIKYTA. — TREČIAI SAVAITEI!

8 STEBĖTINI JUDŽIAI ATSILANKIUSIAM!

“OUR RUSSIAN FRONT”
Tiesiog iš rekordus sumušančio

pasisekimo ant Broadway
TAIP PAT: PAR1NKTINIAI NAUJI DALYKAI Iš SOVIETŲ

Vėlai Rodoma 
Kas šeštadienį

“The Forgotten Village” 
“Puikus ... nepaprastas judis, ku. 

rio turite nepraleisk" - Post.

LWUVISK4

Bus Pavadintas Orlaukis 
Gen. MacArthur Vardu

Netoli Islip miestelio, Suf
folk apskrityje, statomas nau
jas valdiškas orlaukis, kurio 
įrengimas atsieis $436,285. Jis 
užims 782 akrus žemės plotą. 
Miestelio valdybos ir apskri
ties vedėjo nutarimu jis bus 
pavadintas “Generolo Mac- 
Arthur Orlaukis.”

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom 
STOKES
St., Brooklyn

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn-^

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyde 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

ir j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

^WWAWAWAMWAWAWAWAWAWAW

Cirkas Jau Atsidarė

JONAS
512 Marion

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

Tel. GLenmore 5-6191

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Judis-“PartizaiiŲ 
Brigada”

Pirmadienį, balandžio 13 
dieną, “Stanley” Teatre, 7th 
Avė. ir 42nd St., New Yorke, 
pradės rodyti labai įdomų So
vietų gamintą judį “Partiza
nų Brigada”—(Guerilla Bri
gade). Tai bus vienas iš įdo
miausių judžių. Kiekvieno pa- 

’ reiga' matyti jį, kad suprasti, 
kaip sėkmingai kovoja Sovietų 
Sąjungoj partizanai prieš na
cius, jų tarpe 20,000 partiza
nų ir Lietuvoj.

Teisia Pieno 
Raketierius

General sesijose eina byla 
prieš pieno raketierius, kurie 
priversdavo pieno gamintojus 
sumokėti jiems didelius pini
gus už leidimą tam tikrose te
ritorijose pristatyti pieną. Tei
siami Murray ' Gabaeff, Ed. 
Taylor ir kiti. Pieno gaminto
jas ir pristatytojas Sam Mil
ler, kuris sakė į metus laiko 
darė $7,000,000 vertės biznio, 
tiems raketieriams sumokėjo 
$30,000 pinigų. Kaip pasirodo, 
tai raketieriai yra visur, net ir 
pieno pristatyme.

“Laisvėje” galima gauti 
Apsigynimo Bonai

Hitlerininkas Gavo Tris 
Mėnesius Kalėjimo

Teisėjas Morris Rothemberg 
pasiuntė trims mėnesiams ka- 
lėjiman prie darbo vokietį 
Bernardą Sonntagą, 52 metų, 
128 W. 61st St., už tai, kad 
jis Times Aikštėj spjaudė ant 
kareivių ir jūreivių šaukda
mas :

—Jūs žydai prakeikti. . . 
Čia Hitlerio reikia!

Nacis teisme teisinosi, kad 
jis buvo girtas ir už savo el
gesį neatsako. Teisėjas jam 
pasakė:

—Girto liežuvis išplepėjo 
tą, ką tu blaivas turėjai savo 
mintyje.

Gerai, kad tokius gaivalus 
suvaldo, bet reikėtų dar griež
čiau juos imti nagan.

Mieste Atstatė iš Darbo 
32 Neištikimus 

Policininkus
Policijos komisijonierius Va

lentine pavarė iš tarnybos net 
32 policininkus, Brooklyne. 
Prieš juos iškelta apkaltini
mas, kad jie pasipelnė $1,- 
000,000. Kaltinama, kad tie 
policininkai turėjo ryšius su 
gembleriais ir gemblerius ap
saugodavo. Pastarieji į metus 
darė $100,000,000 gembleriš- 
kos apyvartos.

Šis įvykis sukėlė didelį są
jūdį vietos spaudoje ir abelną 
piliečių susidomėjimą. Į rake- 
to biznį įtraukti ne vien eili
niai policininkai, bet kaip ku
rie ir viršininkai, kaip iš vie
šos, taip ir slaptos policijos.

Pasiruošimai Gynybai
Žiauriai Pasielgė Velykose
Bridge Plaza Teisme, Broo

klyne, Margarieta Martin štai 
ką papasakojo. Velykose jos 
vyras prisigėrė ir pradėjo ją 
žiauriai mušti. Moteris sakė, 
besigindama parmušė vyrą. 
Tada jis perpykęs taip skau
džiai sumušė ją, kad tris šon
kaulius sulaužė, už plaukų 
vilko per visą virtuvę. Ma
gistratas Solomon padėjo jos 
vyrą po $1,000 kaucijos.

Rusų Pergalei Mitingas
Canterbury’© Dekanas, autorius knygos “Tarybų Galybė,’’ per 

Trumpų Bangų Radiją kalbės tiesiai iš Londono.
BUS IR KITŲ KALBĖTOJŲ.

Muzikaliai-Dramatiškai Bus Atvaizduotas žmonių Karas.

Pirmadienį, Balandžio (April) 13,8 vai. vakare.
Carnegie Hall, 57th St ir 7th Ave., New Yorke.

Tikietai 50c ir $1.00 Ten Pat. . '

Pratt Insitute, 215 Ryerson 
gatvėj, per 200 jaunų parink
tų merginų darė bandymus 
apsigynimo pasiruošime. Ten 
buvo atlikta tie žygiai, ką jos 
darytų atsitikime priešo už
puolimo ant New Yorko.

Gazolino Bus Stoka
Yra davinių,* kad už pusės 

mėnesio rytinėse valstijose bus 
jau didelė stoka gazolino pri- 
vatiniarhs automobiliams. Da
bar į rytus yra pristatoma tik 
80%' gazolino, kiek pirmiau 
buvo pristatoma, žinoma, ir 
privatinių automobilių važiuo- 
tė daug sumažėjo.

REIKALAVIMAI
Reikalinga moteriške prie namų 

darbo; du suaugę žmonės ir vienas 
vaikas. Atskiras kambarys, puikūs 
namai ir gera alga. Skambinkite: 
Esplanade 5-7964.

Madison Square Garden 
Svetainėje, New Yorke, jau 
atsidarė Ringling Brothers ir 
Barnum & Bailey cirkas. Į 
dieną būna du kartus parodos 
ir vaidinimai, būtent: 2:15-po 
pietų ir 8:15 vai. vakare. Pir
mos dienos visas įplaukas nuo 
8:15 vaidinimo kompanijos 
atidavė į Laivyno Fondą ir 
Fondą Kovai Prieš Vaikų Pa
ralyžių.

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

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

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 paršiena.

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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME master-kraft oil burners 

Į J ūsą Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai Išmieruos jūsų namtts ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
496 Grand Street Brooklyn, N. Y

Telefonas EVergreen 7-1661

409 ir 417 Grand Street, 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 lengvą išmokėjimą be jokią nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičią Krautuvėse

M. PETRAITIENE IK SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir1 vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.

Kiekvieną s u, b atą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. EVergreen 4-9508

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS ;
Liūdesio valandoj kreipkitės pas m«s. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
damos mylimiems pašarvoti dovanai. x

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y 8
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