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“Kas reikia daryti atsitiki- : 
me atakų iš oro?” Šitokiu pa- ' No. 103 LAISVES ANTRA^et:onl? ST?igM2^878TREET Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Gegužes (May) 2, 1942 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXII. Dienraščio XXIV.
vadinimu Lietuvių Darbininkų i 
Susivienijimas šiomis dienomis, 
išleido 32 puslapių knygutę.

Knygutę pagamino nenuils
tantis mūši) veikė,i as ir litera
tas Dr. J. J. Kaškiaučius. Bro
šiūra iliustruota, su pavyz
džiais, kas ir kaip daryti, jei 
priešas užpultų mūsų miestus 
iš oro, jei jam pavyktų sužeis
ti mūsų krašto žmones, — gal 
mane, gal jus, gal mūsų drau
gus, prietelius ar kaimynus.

Knygutės įžangoje skaito
me :

“Fašistinės Ašies barbarai 
neturi jokių ribų. Jų orlaiviai 
daužo ir naikiną Europos, Azi
jos, Afrikos ir Australijos 
miestus bei civilinių gyventojų 
centrus. Jų orlaiviai gali pa
siekti ir Ameriką.

“Mes, Amerikoj gyveną, tu
rime

savo

būt rimtai pasirengę, 
geriausia savo gyvastį ir 
namus apsaugoti, taipgi 
kitiems nelaimėje pagel

bėti.”

LAIMĖSIM KARA 112 LAISVĖ IR TIESA, SAKO STALINAS
DIDELĖ NELAIME Iš I I 

KO TALKININKUS 
BIRMOJE

London. — Burmoje įvy- Burmos 
ko didelė nelaimė Jungti-! Chiniją 
nėms Tautoms. Japonai už-iškirti, 
ėmė labai svarbų Lashio 
miestą, galinę Burmos Ke- rė 
lio stotį, jau trečiadienį.

I Perkirtus japonams Bur- ; 

me punkte, tapo įvarytasltu’ CL.l_ 
Kylis tarp anglų ir chinų to W1 
krašto gynėjų. Japonai kur 
kas didesnėmis mechani
zuotomis jėgomis atkirto! 
chinų kariuomenę nuo susi-: . 
siekimo su anglais.

Lashio pleška gaisrais ir!pusės.

Lashi

Amer. Admirolas Nu- PIRMOSIOS GEGUŽĖS PAREIŠKIME 
S ta to'vrik“ STALINAS ATŽYMĖJO DIDĖJANČIĄ 

AMERIKOS IR ANGLIJOS PARAMĄ
keliu persiųst 
kuriai jie buvo!

London. — Jungt. Valsti
jų laivyno admirolas Har-

^asnio praradimas suda-i 
tokią padėtį, kad anglai 

i negalės: ą atlaikyti savo po-
\ pietus ir pietų va

karus nuo Mandalay mies
to, Burmos sostinės. Dabar

i turi trauktis atgal 
| palei Irrawaddy upę, kad 
i pastot japonam kelią į In- 
jdiją.

Didėlėms chinų ir anglų 
i jėgoms | į pietus, tačiaus, 
įgręsia apsupimas iš japonų

Japor ai jau turi

Gražų darbą atliko Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas, ši
ta brošiūra išleisdamas. Tai 
pirma tos rūšies brošiūra lie
tuvių kalboje Amerikoje. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis - 
patarėjas šitais sunkiais 
kais kiekvienam žmogui.

Knygutė siuntinėjama 
kuopoms — kuopoms ji 
duodama po 2 centus, o jos _
gali pardavinėti po penktuką KOS GENEROLUI GEORGE 
arba gali išdalinti veltui savo >

ini -

3 old H. Staik atsklido i i.on- <;ovietai Nesiekia Svetimų Žemių; Kovoja Tiktai, kad Atvaduot nuo Nacių Bestijų Uzgrob- 
'va Amerikos laivyno veiks- tus larybimus Kraštus; Hitleiieciu Karas Yra Imperialistinis Plėšikų Razbajus; 
mų Europos vandenyse. Su i ■ Vokiečiu Fašistų Padėtis Susilpnėjo, o Sovietu Sustiprėjo 
juom atskrido ir Amerikos! v "
a m b a s a d o r ius Anglijai, į 
John Winant.

skęsta liepsnose ir dūmuo
se. Patys chinai padegė at- koše daugumą gamtinių 

iš Amerikos karo Burmos turtų ir svarbiau- 
nepajėgė sias kapines pozicijas.

siųstus 
reikmenis, kurių

savo pan

LDS,
^AUKŠTA PAGARBA AMERI-

mą Darbo Sąlygų
Washington. — Jungtinių 

Valstijų kongreso komisija 
laivyno reikalais aĮtmetč 13 
balsų prieš 12 Sumanymą 
Vinsono - Smitho, atkreip
tą prieš darbininkus. Tas 
sumanymas reikalavo užšal- 
dyt unijų klausimą zdirbyIš
lošė taip, kad darbininkai 
karo laiku negalėtų įsisteigt 
uniją, kur jos dabar nėra.vvuu.xtttzttoi a ?• /f ' nnn wr a r umFL Rur Jos aanar nėra,

nariams ir kitiems žmonėms, t ZL r L ji AA1 O l\ (f lirjlj/llivllljj Kitas šio sumanymo punk- 
. Lietuvių Literatūros Draug.-! ________ Į t taį buw nustatyt kai.
jos kuopos .r kitos musų drau-1 . . .... po būtina 48.niu valandų
guos be> organizacijų kuopos,, Oficialiai Amerikos Pranešimai darbo savaite vietai dabar-
— SLA, LRKSA kuopos — 
turėtų užsisakyti šitos brošiū
ros greit ir ją platinti.

Reikia rašyti: Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Rytoj —*< sekmadienis. Ry

čių Kliubo svetainėje, Brook* 
lyne, įvyks “Laisvės” radijo 
pusvalandžio palaikymui ba
lius.

Tai bus susiėjimas visų mū-Į 
sų radijo programos mėgėjų, j 
visų prietelių, visų draugų.

Prašome nepamiršti!

Ko-

f

mėnesių praėjo nuo to lai- ponų rankose ir jai įsakyta 
ko, kai mūsų krašto tautos liet savo ir kitų žmonių 
pradėjo kautis tėvynės kare kraują ir žalot save ir ki- 
prieš žvėriškus priešus, ko-.tus ne tiek už Vokietijos 
vedamos už savo garbę ir reikalus, bet kad praturtin- 
laisvę. Tuo laikotarpiu mes ti vokiečių bankininkus ir 
turėjome progos gerai įsi- plutokratus.
žiūrėti į vokiečius fašistus, Nacių partijos vadai sa-

dabar 
“aukš- 
(Bago-

Andai “Keleivis,” o 
“Tėvynė” rašo, būk 
čiausias prezidentas” 
čius) traukiąs “atsakomybėn” ;
laikraštuką “The Hour.”

O man rodosi, kad “Tėvy- i 
nės” redaktorius, skelbdamas 
tokias “žinias,” mulkina SLA 
narius.

Reikia, tačiau, stebėtis, kad 
atsiranda žmonių ir net redak
torių, kurie tiki p. Bagočiaus 
pagyrom.

Tos rūšies redaktoriai turė
tų imti Bagočių taip, kaip jį 
ima žmonės, < 
bų” pasiklausyti, — ima jį, Į 
kaip džioką!

Hitlerio agentai 
naują “taikos ofensyvą”. Sako
ma, Hitleris sutiktų pradėti 
taikos derybas su Anglija ir 
Amerika.

Kiti pranešimai skelbia, kad 
jis sutiktų pradėti taikos de
rybas ir su Sovietų Sąjunga.

Nereikia didelio galvočiaus 
suprasti, kad Hitleris nori tai
kos. Bet jis nori tokios taikos, 
kuri jam atiduotų pasaulį.

Jis tokios “taikos” 
Jis bus sunaikintas, 
greičiau pasiekti, tai 
neužilgo atidarytas 
frontas Europoje!

Washington. — 
submarinas nuskandino vie
ną nedidelį prekinį holandų 
laivą amerikiniuose Atlanto 
vandenyse.

Washington, bal. 30. — Karo dępartmento praneši
mas sako:

Australija — Generolas MacArtnur davė žinią karo 
departmentui, jog per orlaivio nelhimę mirė brigadie- 
rius generolas Harold H. George, bro jėgų viršininkas 
(Australijoj). Rekomenduojant gener. MacArthurui, 
karo departmentas suteikė Atsižymėjusios Tarnybos 
Medalį generolui George po jo mirties, su sekamu jo 
nuopelnų pareiškimu: j

“Jis nepaprastai pasižymėjo vertingais patarnavi
mais valdžiai, būdamas didžios atsakomybės vietoje. 
Jis turėjo pilną atsakomybę visų Oro korpuso veiksmų 
ginant Bątaan pusiausalį, Correg dorą ir aptvirtintas 
salas angoje į Manilos Įlanką. Jis turėjo puikų strate
ginį ir praktikinį supratimą, ir kuomet priešų orlai
viai darė nuolatines atakas, veikdami daug didesniais 
skaičiais, jis įrodė aukščiausios lūšies gabumą kaipo 
komandierius, ir veikė silpnomis sąvo oro jėgomis taip, 
kad atliko būtinuosius žygius ir šekmingai kirto prie
šams smūgius, kada tik proga pasitaikė.”

Liet. Tautos Vadų Padėka ir 
Atsišaukimas į Amerikiečius

Šolomskui.— Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū

ros Draugijai

einą jo Plakai- Maskva, bal. 30.—
Vardu lietuvių tautos at

stovų, mes Įvertiname ir 
branginame sveikinimus ir 
linkėjimus, kuriuos atsiuntė 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija 
ir Lietuvių Meno Sąjunga; 
taip pat dėkojame visiem 
pažangiem Amerikos lietu
viam ir visiem tikriem pa
triotam.

Lietuvių tautos atstovai 
Maskvoj siunčia šiltus svei
kinimus broliam lietuviam 

visus 
dar kiečiau su-

pradęjo

nematys.
Kad tą 

turi* būti 
antrasis

Priešų

Amerikoj ir šaukia 
lietuvius 
glaust savo eiles kovoj prieš 
hitleriečius vokiečius, tuos 
amžinus i lietuvių tautos 
priešus ir visos kultūringos 
žmonijos nevidonus. Kovo
kim, kad išlaisvintume bran

giąją savo gimtinę Lietuvą 
nuo vokiečių užgrobikų, ku
rie siekia visai išnaikint lie
tuvių tau£ą!

Bendrasis mūsų uždavi
nys yra įtempt visas savo 
piastaingas, kad priartintu
me d/eną pergalės ir lietu
vių i 
eiga 
pajeg 
meta 
tutinai supliektas.

Susirinkimo vardu 
(Pasirašo)

Justas Paleckis, 
Antanas Sniečkus, 
Mečys Gedvilas, 
Vincas Vitkauskas, 
Juozas Žiugžda, 
Aleksandras Guzevičius, 
Jonas Krikščiūnas, 
Antanas Venclova, 
Feliksas Bieliauskas, 
E irute Lazauskaitė, 
Liudas Gira.

mūsų uždavi-

^vadavimo. Mūsų pav
yra daryt visa, ką tik 
iame, kad jau šiais 
s hitlerizmas būtų ga-

darbo savaitę vietoj dabar
tinės 40-ties valandų savai
tės ' ir tik po 48-nių darbo 
valandų pradėt darbininkui 
mokėt už viršvalandžius.

Prieš ta Vinsono r Smitho 
sumanymą kovojo CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja. Jungtinių Valstijų karo 
laivyno sekretorius Frank 
Knox nurodinėjo, khd jeigu 
kongresas priimtų šį įneši
ma, tuomi faktinai nukirs
tų darbininkam uždarbį 10 
procentų.
, Kad dabar kongresinė ko
misija atmetė tokį pasimo- 
jimą, tuomi jis tikrumoje 
tapo “užmuštas” visam ka
ro laikui. Tatai laikoma lai
mėjimu prezidentė Roose- 
velto politikos ir sykiu per
gale darbo unijų prieš at- 
žagareiviškus kongreso ele
mentus.

Sovietai Laimėjo Stam
bu Mūšį; Sunaikino

' 14,000 Nacių
KUIBIšEV, SSRS.—Kau- 

donoj i Armija vienoje fron
to dalyje laimėjo stambią 
pergalę, sumušdama vokie
čius durtuvais.

Sovietų tankų brigada 
Kalinino fronte šiomis die
nomis sunaikino 168 vokie
čių tankus ir užmušė 14,000 
nacių kareivių ir oficierių.

Visame fronte Sovietai 
jšlaiko veiksmų iniciatyvą 
prieš hitleriečius.

Atydos!
Pirmadienio numeryje šia

me puslapyje tilps platus pra
nešimas apie Tarybų Lietu
vos vadų susirinkimų Mas
kvoj su pareiškimais Palec
kio, generolo Vitkausko ir kit.

Maskva, Gegužės 1. —So
vietų Sąjungos komisaru 

Atmetė Įnešimą prieš Ž"įŠ PŽŽ

Unijas ir už Blogini-
Armijos kariai ir Raudono
jo Laivyno jūreiviai!
misarai ir politiniai dar
buotojai! Partizanai kovo
tojai ir darbininkai! Vals
tiečiai, protiniai darbinin
kai, broliai ir seserys antro
joj fronto pusėj, laikinai 
priešų užimtose Sovietų Są
jungos dalyse!

Sovietų vyriausybės var
du aš sveikinu jus ir siun
čiu jums sveikinimus!

Draugai, tai pirmutinė 
Gegužės Pirmoji kare su 
Vokietija. Jis padarė žymę 
kiekvienoje mūsų šalies da
lyje. Jis taigi padarė žymę 
Pirmojoj Gegužės. Šiemet 
jūs, mūsų krašto darbinin
kai, darbininkai, dirbantie
ji karinėse sąlygose, atsisa
kėte nuo šventadienio, kad 
galėtumėte šią dieną pra
leisti sukuoptame darbe 
mūsų šaliai, ginti, duoti ga
na ginklų vyrams fronte.

Mūsų šalies darbininkai 
padarė Pirmąją Gegužės 
diena kovos, kad suteikus 
kuo didžiausios paramos 
vyrams - fronte, kad davus 
jiems kuo didžiausią gali
mą skaičių kanuolių, kulka- 
svaidžių, tankų, orlaivių, 
duonos, mėsos, žuvies ir 
daržovių, v-

Tatai reiškia, jog frontas 
ir bazė — jo pamatas — 
veikia išvien ir bendradar
biauja, kad nugalėtų visas 
kliūtis kelyje į pergalės lai
mėjimą prieš priešą.
KRUVINJ NACIŲ PLĖŠI
KŲ ŽYGIAI — NAUDAI 
SAVŲ BANKININKŲ IR 

PELNAGROBIŲ
Draugai, jau daugiau kaip 

dveji metai praėjo nuo tos 
dienos, kada vokiečių fašis
tai užpuolikai įtempė Euro
pą į karą, užkariavo laisvę 
mylinčias tautas ‘ Europos 
žemyno: Franciją, Norvegi
ją, Daniją, Belgiją, Holan
dija, čechoslovakiją, Lenki
ją, Jugoslaviją ir Graikiją, 
ir siurbia iš jų kraują, kad 
praturtintų vokiečių banki
ninkus.

Daugiau kaip dešimt mė
nesių suėjo nuo tos dienos, 
kada vokiečių fašistai už
puolikai niekšiškai, iš pasa
lų užpuolė mūsų šalį, pieš
dami ir naikindami mūsų 
miestus ir kaimus, žudyda
mi ir žalodami civilius gy
ventojus Estijos, Latvi i os, 
Lietuvos, Baltgudijos, Uk
rainos ir Moldavijos.

Jau daugiau kaip dešimt

i ko, kad jie esą socialistai, 
kad jie stengiąsi apginti 
darbininkų ir valstiečių rei
kalus nuo pelnininkų - plu
tokratų. Tai, žinoma, me
las. Tiktai apgavikas tega
li tvirtinti, kad vergų dar
bas fabrikuose ir dirbtuvė
se ir baudžiaviška policija 
Vokietijoj ir u ž i m t u o s e 
kraštuose esą gynėjai dar
bininkų ir valstiečių.

VOKIEČIŲ ARMIJA ~ 
BAUDŽIAVINIAI 

! VERGAI
Tik nachališki apgavikai 

tegali užginčyt tą faktą, jog.. 
. . . 'vergija ir baudžiaviški per-

suprasti tikrąsias jų inten-(tvarkymai, įvesti vokiečių 
cijas ir sužinoti, kaip jie j fašistu, yra naudingi bet 
tikrumoje atrbdo, ne pagaLkam kitamj kajp tik banki- 
jų pačių pareiškimus, bet njnkanis jr plutokratams, o 
remiantis karo patyrimais 
ir gerai žinomais faktais.

PATYS NACIAI DAR- ' 
BAIS PARODO, KAS 

JIE YRA '
Kas yra jie, tie mūsų, 

priešai? Į ką jie panašūs? j 
Jie patys to pamokino, pa
tys parodė. Mums buvo sa
kyta, kad vokiečių fašistai] 
yra tautininkai, kurie kovo-. 
ja už vienumą ir nepriklau
somybę Vokietijos, užpul
tos kitų kraštu. Tatai, ži-į • v 1 ll 1L UI L ’
noma, yra melas. Tik apga- §alvse. 

melas.
Tik

JUOZAS STALINAS

ne darbininkams ir valstie
čiams. Tikrumoje vokiečių 
fašistai yra reakcininkai, 
baudžiavos vykdytojai, o 
vokiečių armija yra bau
džiavinių vergų armija, ku
ri lieja savo kraują, kad 
pralobint vokiečių baronus 
ir atsteigt plutokratų galy-

Štai, ką parodo karo pa
gyrimai. Sakoma, kad vo
kiečiai yra Europos kultū
ros gynėjai, kariaują už toš 

: kultūros paskleidimą kitose 
, r x i i io«*vov. Tai, suprantama,vikas tegali tvirtinti, kad 

Norvegija, Danija, Belgija,, Tik profesionaliai mcla. 
Holandija, Graikija, Sovie- iai a)j . kad Vo.

fašistai, kurie ap- 
'stato Europą kartuvėmis ir 
, kurie taip kamuoja civilius 
gyventojus, degindami ir

vi _ • I IkJO -L (tolu vdl« 1U <A IJmylinčios salys mėgino su- stato Eu kartuwmis ir 
ardyt Voluetijos vienumą u-km.ie taj kamuoja civilius 
nepriklausomybę _ ' Įgyventojlk degindami ir
^tikrumoje vokiečių fa; naikindami miestus ir kai- 
/ . . j .v nacionalistai;mus jr kultūros turtus Eu-
(tautininkai),bet užpuoli- rOpOS tautų, kad tokie galė- 

-‘ J - tų būti vadinami gynėjais 
s_ jiemsšalis, pavers- Europos kultūros.

. - - . ■ 3 Tikrenybėj, vokiečių tau-
kurių galėtų juo labiau pra- ta naikina kultūrą, o vokie- 
lobt vokiečių bankininkai ir armija yra viduramžinis 
plutokratai (pelnagrobiai). jrankis, kuris naikina euro

pinę kultūrą, kad pralobint 
vergų savininkų “kultūrą” 

i.Vokietijos bankininkų ir 
* baronų. Tatai yra patyri
mų balsas. Tatai yra tik- 

Į rasis mūsų priešų veidas, 
1 parodė Šio 

'karo patyrimai.
I KITI PATYRIMAI

Bet karo patyrimai neap-

šistai nėra

kai, kurie grobia nepriklau
sančia/
darni jas zį tokias vietas, iš

lobt vokiečių bankininkai ir

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
VALDOVĄI — PLU- 

TOKRATAI
. Goeringas, vokiečių fašis
tų galva, yra vienas vyliau
sių bankininkų ir plutokra- . . ...
tų, kuris turi sau dalis tu- .kur* Pasauliui 
zinuos fabrikų ir dirbtuvių.
Hitleris, Goebbels, Ribben- 
tropas, Himmleris ir kiti 
Vokietijos valdovai šiandien si riboj a vien šiais dalykais, 
yra hienos (padlieną ryjan- Karo patyrimai taip pat ro
tieji žvėrys), kurie savo do, jog šio karo laikotarpiu 
naudą stato aukščiau visų Įvyko rimtų atmainų Vokie- 
kitų reikalų. tijoj ir jos armijoj ir pa-

Vokietijos armija yra tų i (Tąsa 5-me pusi.)
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SLA pild. tarybą,— pav., advokatę Ma- 
sytę?!

Šiemet balsavimuose į SLA pild. tary
bą į kai kuriuos urėdus sunku SLA na
riams buvo pasirinkti kandidatą. Paim
kim kad ir prezidento vietą. Prof. Ku
bilius, nominuotas į prezidentus ir vienas 
pažangesnių, žmonių, buvo išmestas iš 
sąrašo. Palikta trys: laukaitis, Klinga ir 
Bagočius. Pasirihkit, kad norit iš tu tri- 
jų!

Klinga, kuris, matyt, Bagočiaus šali
ninkų buvo pastatytas ir finansuotas,— 
pajuoka, daugiatį niekas, nes nei vienas 
SLA narys jo įimtai niekad neėmė ir 
neims. Jeigu kas už jį padavė savo bal
są, tai tik tam, kad pasijuokti iš tų, ku
rie jį pastatė.

Tuomet lieka du: Laukaitis ir Bago
čius. Pastarasis
buvo taip įgrisęs, kad jie velijo geriau 
visai nebalsuoti, negu už jį paduoti savo 
balsus. O kada Bagočius pasimojo SLA 
įvelti į teismus net prieš keturis lietuviš
kus laikraščius, tai, be abejo, ne vienas 
narys, trokšdamas organizaciją išgelbėti 
iš nelaimės, į kurią ji gali būti įstumta, 
velijo geriau paduoti savo balsą už Lau
kaitį, nors politiniai su juo ir nesutiko.

Kuo Bagočius yra geresnis už Laukai
tį? Ar tuo, kadj jis daugiau bliauna? Ar 
tuo, kad jis spekuliuoja “rusiškais rub
liais?” j

Mūsų dienraštis dėl . SLA prezidentinių 
kandidatų nieko npsakė. Neagitavo nei 
už vieną, nei už kitą. Patys SLA nariai 
balsavo, kaip norėjo.

Ką jie išsirinko,—jų dalykas!

S LA narių daugumai

Iš Berlyno Atbėgusieji
Ardo Lietuvių

Vienybę

Prezidento Kalba Amerikos 
Žmonėms I

. Tuojau po to, kai jis pasiuntė USA 
kongresui svarbų pareiškimą dėl mūsų 
ekonominio persitvarkymo karo metu, 
prezidentas Rooseveltas pasakė kalbą 
viso krašto žmonėms per radiją. Tai bu
vo antradienį. Gerai prezidentas daro, 
eidamas tiesiog į tautą, į mases su savo 
žodžiu, nes tas padeda žmonėms grei
čiau dalykus suprasti, padeda persiori- 
jentuoti, padeda jiems atsistoti teisin
game kelyje. Niekad mūsų krašto isto
rijoje nebuvo taip svarbu aiškinti žmo
nėms tikrąją padėtį, juos informuoti, 
kaip šiandien, kai mes gyvename krizį, 
kai mes priversti vesti karą už laisvę.

Prezidentas ne tik pabrėžė reikalingu
mą mums visiems pasišvęsti, taupyti, bū
ti apdairesniais ir budresniais, jis griež
tai pasmerkė “daug šaukiančius ir fal- 
šyvus patrijotus.” Prezidentas smarkiai 
uždrėbe tiems, kurie tiek daug šūkauja 
prieš Sovietų Sąjungą, prieš mūsų talki
ninką; kurie bando įvaryti kylį tarp So
vietų Sąjungos ir Amerikos, Anglijos ir 
Sovietų Sąjungos. Jis sakė, kad Sovietų 
jėgos “sunaikino ir naikina ginkluotų 
mūsų priešų jėgų — kareivių, lėktuvų, 
tankų, kanuolių — daugiau, negu visos 
kitos Jungtinės Tautos .suėmus sykiu.”

Tai reikšmingas pasakymas! Tai pasa
kymas, kad tie, kurie pliauškia prieš So
vietų Sąjungą, privalo užsičiaupti. Nes 
puldami Sovietų Sąjungą jie kenkia mū
sų didžiausiam talkininkui, kurio sūnūs 
didvyriškai kovoja prieš mūsų visų ben
drą priešą.

Šis prezidento pareiškimas, be abejo, 
labai tinka ir lietuviškiems pro-naciams, 
kūne diena iš dienos savo liežuvius laidi- 
na prieš SSSR.

Tiesa, prezidentas nepasakė nieko apie 
antrąjį frontą Europoje, kuris, mūsų 
nuomone, yra labai reikalingas, ■— rei
kalingas greitoje ateityje atidaryti. Bet 
svarbu tas, kdd prezidentas pabrėžė, jog 
greitoje ateityje amerikinės oro tvirtu
mas bombarduos Vokietiją.

Mes manome, kad kiekvienas sutiks su 
bendra prezidento kalba apie sulaikymą 
kainų kilimo, apie kovą su infliacija, 
apie suderinimą viso mūsų naminio gy
venimo su naujomis sąlygomis, su kari
nėmis sąlygomis.

Amerikos žmonės sutiks su preziden
tu Roose veltu visuose svarbiuose jo pa
sinio j imuose, vedančiuose į pergalę prieš 
bestijišką neprietelių, fašizmą.

Generolas Giraud Pabėgo
Atėjo daviniu, kad Francijos genero- 

las Henri Giraud, 58 metų amžiaus, ku
ris buvo vokiečių nelaisvėje, pabėgo. Hit
lerio fašistai paskyrė už jo galvą arba 
sugavimą 100,000 markių.

Generolas Giraud jau antru kartu pa
bėga iš vokiečių nelaisvės. Pirmu kartu 
jis pabėgo 1914-1918 metais, Pasaulinio 
Karo metu. Dabar jam ir v.ėl “pasisekė.” 
Kaž kaip keistai atrodo, kad tas genero
las patenka į nelaisvę, o paskui jam pa
siseka pabėgti,

Šį kartą jis labai keistai pateko į ne
laisvę. Francijos devinta armija buvo 
pavesta jo komandai, kuri gynė Sedano 
sritį ir per Męuse upę perėjimus:- Gene
rolo Giraud armija visai buvo sumušta, 
aštuoni tiltai ant Meuse, kurie buvo pa
vesti jo armijai ginti, arba nors išsprog
dinti, visai čieli pateko į vokiečių fašis
tų rankas. Patsai generolas Gitaud va
žiavo į Francį jos armijos dalinį, 0 patai
kė pas vokiečius ir pateko į jų nelaisvę. 
Jo armija buvo visai sumušta ir tas lei
do Hitlerio gaujoms apsupti Flandrijoj 
kitas Franci j ęs ir Anglijos armijas ir at
vedė prie- Dunkerque.

Tūla spauda pradeda generolo Giraud 
vardu jau rašyti pagarbos straipsnius. 
Mums atrodo, kad gali būti dar labai 
peranksti. žinant, kaip veikia nacių 
agentūra, visi tie Giraud “pasisekimai” 
pabėgti ir 100,000 markių kaucija gali 
būti tiktai pačių nacių dekoracija.

Matysime, kokią misiją turi tas “ga
bus” generolas, kuris nuolatos patenka 
į nelaisvę ir paskui pabėga. Ar tik ne
bus jo misija;panaši į 1939 metų Charles 
Lindbergho misiją — pasakojimai apie 
nacių galybę ir j ieškojimas Hitlerio nau
dai taikos.

Maisto

Jungtines Valsti-

nesistebėsime jei 
iškiltų viešumon

Taš( reiškia,visvien paneigė.
kad jie nesvetimi fašizmui. 
Dėlto ir savo deklaracijoj Lie
tuvių Tautinės Tarybos inicia
toriai nematė reikalo fašizmą 
pasmerkti, o Lietuvoj per apie 
14 metų siautėjusį fašistinį re
žimą, kurį kai kurie jų net pa
tys padėję įsteigti, apjbūdino 
tik kaip “buvusiu demokrati-

(Chicagos Lietuvių Konferen
cijos Komiteto Pareiškimas

Lietuvių Tautines Tary
bos Klausimu)

Balandžio 8 dięnos naktį 
Morrison viešbutyje, Chicagoj, 
įvyko taip vadinamos Lietuvos 
Piliečių Sąjungos suvažiavi
mas, kuriame suvažiavimo da
lyviai suorganizavo “Lietuvių 
Tautinę Tarybą.”

Iš sąstato matyti, kad minė
tą Lietuvių Tautinę Tarybą 
didelėj didžiumoj sudaro as
menys buvę išbėgę iš Lietuvos 
į hitlerinę Vokietiją, o iš tenai 
atvažiavę į 
jas.

Mes visai 
kada nors
tiesa, kad kai kurie asmenys 
išvyko iš Vokietijos tik su są
lyga atlikti Anąerikoje tam 
tikras Hitleriui pageidaujamas 
pareigas. Į

Paskelbtoj deklaracijoj tie; 
asmenys “laiko save natūra
liais Lietuvos žmonių nusista
tymo reiškėjais . . .” skaito sa
ve “lietuvių visuomenes ir jų... 
institucijų gyva atžala . . .” ir 
tariasi “reikšti Lietuvos troš
kimus ir realizuoti jos viltis.”

Taigi, sudarę “Lietuvių Tau
tinę 'Tarybą” asmenys, kurių 
viso tėra 12, dedasi tuo, kas 
Londone vadinama i “vyriausy
be ištrėmime.” Norš dėl žino
mų priežasčių jie to nepasako 
tiesiai, bet sulig deklaracijoj 
išdėstytais tikslais jie imasi 
sau tokių pareigų.

Mums žinoma getai, kad tą 
taip Vadinamą Lietuvių Tauti
nę Tarybą didelėj daugumoj 
sudaro tų politinių pažiūrų 
žmonės, kurie Lietuvoj buvo 
susispietę “krikščionių demo
kratų” partijoj,, kuri per aš
tuonis metus brutališkai valdė 
šalį ir tik 1926 metų pavasarį, 
pralaimėjus seimo rinkimus, 
pašalinta iš valdžios. Kiek ži
noma, pašalinimui tarėsi prie
šintis ir iš vyriausybės nesi
traukti. Bet vieniem eiti prieš 
liaudies valią jautėsi per silp
ni esą, o su talkininkais dar 
nebuvo susitarę.

Keli kiti Lietuvių Tautinėj 
Taryboj esą asmenys labai ar
timi pirmiesiems.

Minimi politikieriai
susitarė su Antanu Smetona ir 
1926 metų gruodžio 17-tos 
naktį smurtu nuvertė teisėtą 
ir demokratiniai išrinktą Vy
riausybę ir užkorė žmonėms 
fašistinį režimą.

Tokiu būdu tie žmonės de
mokratinių rinkimų rezultatus

Tad mums nesuprantama, 
kaip jie galės ginti Amerikos 
demokratiją, kuriai deklaraci
joj siūlo talką, kuomet jie pa
tys dar nedvysta net atviresnį 
žodį -prieš fašizmą pareikšti. 
Ir kaipgi jie galėtų drysti ne
palankiai apie fašizmą prasi
tarti, kuomet toje pat jų “de
klaracijoje” jie ’pasisako, kad 
palaikys ryšius su “vietiniais 
Lietuvos valstybes pareigū
nais.” Taigi, jie pasižada bū
ti kontakte su tos (jau buvu
sios) valdžios pareigūnais, ku
ri savu laiku prašė Hitlerį ka
ro jėgomis okupuoti Lietuvą.

Tad argi galima kalbėti 
apie Lietuvos laisvę ir tuo pa
čiu sykiu eiti išvien su pik
čiausiais Lietuvos laisvės duob
kasiais? Iš kitos pusės, argi 
galima dryst laikyt “save na
tūraliais Lietuvos žmonių nu
sistatymo reiškėjais,” kuomet 
už slėgimą ir priespaudą juos 
ir jųjų bendrus Lietuvos žmo
nės keliais atvejais pašalino iš 
valdžios ?

Tai šitai kokios politinės 
mokyklos žmonės sulindę į 
taip vadinamą Tautinę Tarybą 
ir tai toki^ tų žmonių siekiai.

Jeigu nebūtų karo metas, 
tai visai nebūtų svarbu, ką tie

vyrai su “Lietuvių Tautine Ta
ryba” veiks ir ko sieksis.

Bet dabar karo metas. Ame
rika užpulta ^nuožmių ir stip
rių priešų. . Karo , laimėjimui 
būtinai reikia, kad visoje A- 
merikos tautoje- įsikūnytų tvir
ta vienybė. Be tautinių gru
pių vienybės, neįmanoma su- 
konsoliduoti vienybę visos 
tautos, šiuo atveju visi sutiks, 
kad dabartiniu laiku pasirody
mas Lietuvių Tautinės Tary
bos — kuri sauvališkai siekia- 
si užkarti Lietuvai valdžia — 
kiršina Amerikos lietuvius, an- 
tagonizuoja juos, ardo jų vie
nybę ir tuomi kenkia visos 
Amerikos tautos vienybei, kuri 
taip labai reikalinga laimėji
mui karo.

Pagaliaus Lietuvių Tautinės 
Tarybos iniciatoriams turi bū
ti gerai žinoma, kad Lietuvos 
išlaisvinimas iš Hitlerio prie
spaudos visiškai priklauso nuo 
Anglijos, Jungtinių Valstijų ir 
Sovietų Sąjungos ginkluotų jė
gų pergalės Europos kontinen
te. Jei hitlerinė Vokietija bus 
sutriuškinta, Lietuva bus lais
va.

Tad argi galima trokšti 
Lietuvai laisvės ir tuo pačiu 
sykiu kelti tokius sumanymus, 
kurie skaldo Amerikos tautos 
vienybę ir tuomi silpnina tą 
karo pajėgą, kuri būtinai rei
kalinga karo laimėjimui, o sy
kiu ir Lietuvos išlaisvinimui.

Męs, Chicagos Lietuvių’ 
Konferencijos Komitetas, krei
piame Amerikos lietuvių aty- 
dą į čia iškeltus faktus ir pa
tariame nesiskaityti su ta, taip 
vadinama, Lietuvių Tautine 
Taryba. Iš kitos pusės, tačiau, 
raginame dar aktyviau veik
ti, tvirčiau vienyti lietuvius, 
stiprinti Amerikos tautos vie
nybę ir dirbti, dirbti ir dirbti 
taipĮ kad hitlerizmas būtų su
triuškintas šiais, 1942, metais.

Chicagos Lietuvių 
Konferencijos

Pirm.: Dr. A. L. Graičūnas, 
Sekr.: H. Jagminas.

Dirbkim Dėt SLA 
Gerovės

vėliau

SLA pild. tarybos Linkimai 
praėjo, rezultatus tuoj žino
sim. Dabar yra svarbus reika
las — išrinkti tinkamus žmo
nes delegatais į SLA seimą, 
kuris savaitė po savaitės slen
ka artyn. Delegatai turi būt 
instruktuoti kuopų, kad leng
vai nepasiduotų čyppatrijo- 
čiams, kad kovotų ir apgintų 
SLA reikalus iki raidės zet 
(Z).

Delegatų išrinkimas išimti
nai priklauso nuo kuopų.

Antras lygiai svarbus reika
las, tai kad kuopos padarytų

įkyrejd 
tie žemos rū- 
O tą visą iš- 
lengva. Tegu 
seimui įneši-

SLA seimui rimtus įnešimus.
Eiliniams nariams 

tos kampanijos, 
sies koliojimai. 
vengti yra labai 
kuopos padaro
mus, pavyzdžiui, kad pildomo
sios tarybos nariai, išbuvę vie
ną terminą, neturi teisės kan
didatuoti antram terminui be 
pertraukos. Jei tokį tarimą į- 
gyvendintumėm, tai labai būt 
naudinga dėl SLA ir lietuvy
bės. Gi dabar, per 26 metus 
tik dviejų energiją ir gabu
mus “iščiulpėm” dėl “naudos”

Dėl SLA Pild. Tarybos Rinkimų
» Čikagos menševikiškas ablavukas savo 
laikraštyje rašo: ‘‘Laukaičio kandidatū
rą į SLA prezidentus komunistai parė
mė visu šimtu nuošimčių, — nežiūrint to 
fakto, kad Laukaitis turi Smetonos me
dalį...” ' ’ .

Iš kur Grigaitis žino, kad Laukaitį 
“komunistai parėmė visu šimtu nuošim
čių?” Mums, neaišku. Jis paima dviejų 
SLA kuopų balsavimus (Stoughtono, 
Mass., ir Scrantono 134 kuopos) ir pagal 
tą daro išvadas.

Nežinodami, kaip iš tikrųjų komunis
tai balsavo šiuose balsavimuose (balsa
vimai, beje, buvo slapti), tai ir negalime 
nieko sakyti.

Na, o kai dėl Smetonos medalio, tai p. 
Grigaičiui galima šitaip pasakyti: Ar 
Vinikas neturi Smetononos medalio? O 
jeigu jis jį turi, tai ar Grigaitis nerėmė 
jo šimtu nuošimčių? Ar Vitaitis neturi 
Smetonos medalio? Taip, turi. Tai kodėl 
“Naujienos” ir kiti menševikiškai-naciš-• 
ki laikraščiai spausdino jo propagandą 
už Viniką ir bjauriojo tuos, kurie neturi 
Smetonos medalio, bet kandidatavo į

Stoka—Hitlerizino
Sutemos

Kada Hitlerio govėdos užpuolė Sovie
tų Ukrainą, :ą derlingąjį kraštą!- tai na
ciai šaukė, kąd jie ją užėmę galės išmai
tinti visą pa 

,mę įdirbti.
Bet fašistd 

liavimą, kaip 
ri didesnę dalį Sovietų Ukrainos, bet Vo
kietijoj duorįos porciją buvo priversti 
sumažinti.

Kada naciai pavergė Daniją, tai manė, 
kad jiems užteks kiaulienos^ Danų kiau
les jie suėdč 
parazitišką pilvą. Kada jie pavergė Ho- 
landiją, tai šaukė, kad jiems pieno, svies
to ir bulvių tyus užtektinai. Nors ten, kaip 
ir Danijoj, 
viską čielunĮioj atidąvė, 
kaskart vis 
sviesto ir biklvių porciją.

Hitlerio razbaininkai pavergė Duno
jaus* derlingus pakraščius ir Balkanus, 
bet jiems 
Franci ją su 
uogėmis, b 
Vokietijoj nepagerėjo.

Kodėl? Todėl, kad fašistai darbo ne-

šaulį, nes rusai nemoką že-

i padare klaidingą apskait- 
ir karo strategijoj. Jie tu-

ir turi surišti kiečiau savo

nebuvo naikinimo, holandai 
bet Vokietijoj 

prisieina mažinti' pieno,

ir Balkanus, 
duonos stoka. Jie pavergė 
jos laukais, industrija, vyn- 
et vis vien maisto reikalai

Naujasis Anglijos karo laivas “Duke of York.” Tai 35,000 tony jūry milžinas; 
moderniškiausiai apšarvuotas 14-kacolinemis kanuolčmis.

------------------------ ---------- --------------------------------------------

myli, kad jie yra viską naikiną šaran- 
čiai, kad galų-gale jie ir patys bus su
naikinti, kaip piktieji šarančiai.

Hitlerizmas įrodė savo bankrutą iš vi
sų pusių. Pirmiausiai jis paskelbė karą 
kultūrai, apšvįetai, moralui, žmonišku
mui ir ’to vieton pastatė ^budelišką nacha- 
liŠkumą, kraujo ir ašarų režimą! Po to 
fašistai paneigė visas kitas tautas, save 
pasiskelbė yįpsžmogiais. Ir tas jų bu
deliškas atsinešimas ir pavergtų žmonių k

dešimtimis tūkstančių žudymas stumia 
juos į susikirtimą su visais žmonėmis. 
Ekonominėj srityj hitlerizmas yra para
zitiškas sutvėrimas, kuris tik kliudo 
žmonijos ekonominių reikalų plėtimuisi. 
Ir pagaliau, plėšikų karo srityj nacizmas 
prilipo liepto galą Sovietų Sąjungoj. Hit- 
lerizmo bankrutas aiškus visais klausi
mais. Kultūriškas pasaulis privalo su
remti jį iš visų pusių ir kuo greičiau jį 
sunaikinti. •

SLA. Kad būtumėm turėję 
vieno termino pild. tarybą, tai 
būtume panaudoję 13 energin
gų vyrų per tą patį laikotarpį. 
Prie to, ir mūsų SLA nebūtų 
buvęs suskaldytas, nebūtumėm 
turėję pakeitimo pirmo mor- 
gičiaus į antrą, kaip, pavyz
džiui, Užunario-Devenio $25,- 
000 paskolos, kuri žuvo am
žinai. Kokią mes progą ir pa
vyzdį duodam savo jaunimui, 
kurie sėdi universitetuose ? Ar 
jie ateis pas mus ir bus tik 
duoklių mokėtojais?

Būkim humanitarai. Tan
kiai pild. tarybos nariai nusi
skundžia, kad jie labai pavar
gę, perdaug “dirba.” Kam 
jiems kankintis? Jei jie tik 
vieną terminą būtų renkami, 
tai jie patys žinotų, kad tos 
“kančios” tuoj baigsis. Tada 
jie iš SLA narių nesityčiotų sa
vo “nuovargiais” ir “sunkeny
bėmis !”

Kitas irgi labai svarbus su
manymas turėtų būt paduotas 
ir rimtai SLA seime svarsty
tas, tai sulaikymas dabartinės 
“Tėvynės,” o į jos vietą išleis
ti trimėnesinį buletiną, išimti
nai tik dėl SLA oficijalių rei
kalų. Kodėl tas turėtų būt į- 
vykdoma? Susipažinkim, kiek 
mums “Tėvynės” išleidimas 
kainuoja, ir kokią mes naudą 
iš to turim. Finansiniai turime 
nuostolių, o dvasinės naudos 
visai nėra, čia aš jums paskai
tysiu iš knygos “SLA 41-mam 
Seimui,” puslapį 53, kur sako
ma : “Algos spaustuvės darbi
ninkų $18,671.27. ‘Tėvynės’ 
leidimo lėšos $16,968.83.” čia 
jau turim $35,640.10. Tam pa
čiam puslapyj: “Darbininkų ir 
įvairios apdraudos $2,297.20; 
raštinės ir spaustuvės nuoma 
$3,960.00. Popiera ir (kiti) 
reikmenys $2,080.30; krasa, 
ekspres., telef. $3,199.11; raš
tinės ir spaustuvės inventorius 
$5,830.21; mišrios išlaidos (jų 
dalis irgi tur būt priklauso 
‘Tėvynei’) $1,616.12.” Tai ma
tote, čia irgi graži suma pasi
darė — $18,982.94. Na, pusę 
tos sumos duokim raštinei, o 
kitą pusę.— “Tėvynės” spaus
tuvei;1 tai vėl $9,491.47. Da
ba^’ dadėsim tą sumą prie 
$35,640.10, tai matysim, kad 
mums, SLA nariams, “Tėvy
nės” išleidimas į du metu kai
navo $45,131.57.

Dabar aš jums paskaitysiu 
iš tos pačios knygos puslapį 
52, būtent “SLA |eigų Šalti
niai.” Skaitosi, brolau, taip 
(už tą patį laiką — 1938 ir 
1939 . metus) : 1 Apskelbimai 
“Tėvynėj” $1,542.24; “Tėvy
nės” prenumeratos $167.60; 
spaudos darbai $258.45.

Tai visas dvejų metų “lo
bis,” kurį parodžiau — viso 
labo $1,968.29. Tai taip iki 
šiol leisdami “Tėvynę” SLA 
nariai mainė $45,131.57 ant 
$1,968.29. čia jau gana fak
tų, dėl ko dabartinės “Tėvy
nės” leidimas turėtų būt sulai
kytas. •

Pakalbėjom apie finansus, 
dabar reikia tarti žodis kitas 
apie dvasinę naudą, kokią 
“Tėvynė” teikė.

“Tėvynė” man žinoma nuo 
tų laikų, .kada rašė “dievą” 
su mažąja raide (d). Pažvel
kim į vėlesnį peri jodą: Rač
kausko laikais “Tėvynė” buvo 
paversta organu pinigų rinki
mui; gana daug žmonią suvy- 
le visokiomis bendrovėmis, 
kuriose žmonių pinigai žuvo! 
Vitaičio laikais “Tėvynė” bu
vo paversta nekrologijos orga
nu, — ji rašydavo iš širdies ir 
iš peties, kiek Sovietų Sąjun
goj išmirė “žmonių badu,” 
kokias daugybes ten žmonių 
sušaudydavo “sau jale” bolše
vikų, ir t.t. Tokių nesąmonių 
“Tėvynė” buvo pilna.

Kada Antanas Smetona, per 
beržyną į Berlyną pabėgo, Lie
tuvoje žmonės laisvę atgavo,
— “Tėvynėje” Jurgelionis už
bliovė: “žinios iš pavergtos 
Lietuvos.” Na, ir tiek nusirąšė 
Jurgelionis, kad net. apjaku- 
siems fašistams darėsi koktu.
— “Tėvynė” gavo naują “či- 
novniką,” atsiprašant, redakto
rių poniškos kilmės — Bajo
rą. Tas neapkenčia darbininkų 
reikalų, jie jam svetimi; jis

(Tąsa ant 4-to puslapio)
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Poetų Balsai, Pareikšti Laisvąją 

Gegužės Pirmąją Lietuvoje

m r MENAS
Waterbury, Conn.Veikalų Rašymui 

Kontestas
♦

<

i

Pereitais metais Gegužės Pirmoji Lie
tuvoje buvo minėta laisvai, džiaugsmin
gai, entuziastiškai. Tai pirmu kartu Lie
tuvos istorijoje to krašto liaudis galėjo 
minėti laisvai šią tarptautinę proletaria
to šventę. Lietuvoje įvyko didelių de
monstracijų, eisenų miestuose ir mieste
liuose. Poetai parašė daug eilėraščių 
apie šią dieną. Mes žemiau talpiname kai 
kuriuos eilėraščius, pasirodžiusius perei
tų metų Lietuvos spaudoje Gegužės Pir- 
*mąją. — “Laisvės” Red.

aukos vis Pirmos Gegužės!”— 
ko skambiu varpeliu.

Aikštėje buvęs piktas mūšis!” 
Aš to pakęsti negaliu!!!”

Sudrebinta gatvė visaip kalbėjo, 
Bet aš ką kita pamačiau— 
Jiems kalbant balsas jų drebėjo 
Ir širdis plakė daug greičiau.

“Tai 
Suki 
a

t

I

1
1

t

Gegužės Pirmajai 
Mūsų sppčfadu nebejodo ponų gauja. 
Jaunas džiaugsmas vaikšto po Tarybų 

kraštą!
Laisvas vėjas neša dainą mūsų naują.
Sesės džiaugsmą audžia margų drobhj 

raštuos.
Ar seniai čia, rodos, verkė pilka žemė 
Ir nuo vargo smūgių linkdama drebėjo, 
O artojai slinko, kaip naktis sutemę ... 
Bet nebėra skausmo—ėjo ir nuėjo!
Ir štai pirmą kartą, mylimas artojau, 
Tu išeisi drąsiai Pirmąją Gegužės 
Ir žygiuosi linksmas, vėliavoms plas- 

nojant,
Erdvėje motorams plieno dainą ūžiant...
Ir kartosis aidas per Tarybų žemę— 
Pirmoji Gegužės! Pirmoji Gegužės! 
Vėliavos Raudonos apims visą žemę!
Ir džiaugsmu dalinsis kiekviena bakūžė!

> P. Kundrotas.

Kaip Seniau Šventėm 
Gegužės Pirmą

Skaudu prisiminti senuosius laiku,
Kas vyko pas mumis prieš vienus metus, 
Kaip šventėm mes Pirmą Gegužės.
Vienam darbininkui skirti trys sekliai, 
Dienas ir naktis jie darbavosi uoliai, 
Išlandžiojo visas bakūžes.
Kur užmiesčio gatvės tamsoje skendėjo,
Kur žmonės suvargę patylom kuždėjo,
Ir aptarė savo vargus.
Tenai seklių gaujos knibždėte knibždėjo,
Kiekvieną praeivį atidžiai stebėjo, 
Ir laukė išskėtę nasrus.
Vos eidavo skurdus, apdriskęs žmogus,
Sulinkęs, benešdamas savo vargus, 
Tuojau jie jam kelią pastojo.
Jau jam nebnueiti lig savo šeimos, 
Ir jam jau nebšvęsti Gegužės Pirmos. 
Žiūrėk, jau Jis forte nakvoja.

A. Vamauskas, 
“Neries" fabriko darbininkas.

Gegužės Pirmieji
(Iš praeities kovą)

I
Upės nutekėjo, kalneliai nudžiūvo, 
Gegužės Pirmoji plyšo pumpurais. 
Kunigai anuomet mulkino lietuvį, 
Gąsdindami dvasiom arba pragarais.
Šios dienos prasmės jie kaip ugnies bi- 
Bet jinai kaip lava liejosi aukštyn, [jojo 
Kunigai jai prasmę savo sugalvojo— 
Popiežiaus medelį tą dieną sodint.
Kapelionas veda gimnazistų būrį, 
Kastuvėliai žlega kelio akmenais. 
Kapelionas saujoj mūsų vaikus turi, 
Kad anie išaugę liktų jų tarnais.
Rausiasi į žemę pilki kastuvėliai, 
Šalia kelio duobės, žemės kauburiai. 
Jaunimui nebreikia jūsų, kunigėliai, 
O poterius gieda ore vyturiai.

II
Matyti teko tem<; gražią
Kęstučio gatvės pakrašty:
Policijos vežimas žmones vežė, - 
Tie žmonės buvo apmušti.
Vežimas sunkiai nužlegėjo, 
Atrodė—tiesiai į kapus, 
šaligatviuos balsai šnekėjo:
“Esą greit laisvė žemėj bus!"

Užrr 
Rau

III
igo beržas vakare ant lygumėlio— 
doną vėliavą beržan jaunuolis kėlė.

Jis praskleidė su ranka ilgą beržo kasą—
Dienos paskutinysis balsas tyliai geso.
Rasotos beržo kasos veidą jo mazgojo, 
O žemėj vienkiemių bakūžės jau miegojo.
Išadšo lytas. Parūko kaminais bakūžės— 
Tas rytas buvo šaltas Pirmojo Gegužės.
Saulėtekis danguj raides didžiosios 

šventės rašė—
sterio nuovadas iš beržo Vėliavą 
Raudoną nešė.

Varguoliams kaimo skausmas širdį badė— 
Policija jaunuolį surištą į miestą vedė.

IV

Mie

Grajži pardavėja vaikiną mylėjo, 
My
Ir juodu išėjo į laisvės alėją 
Gegužės Pirmosios kvapu paalsuot.
Jo kilpoje dega raudona žvaigždutė, 
Ant josios krūtinės—gėlė kaip ugnis 
Gegužės vėjelis į veidus jai pūtė, 
Širdyje jo siautė maloni vilnis.
Alė
Bal
Nu

ėjo kaip myli kad brolį sesuo.

joj žlegėjo policijos voros, 
tom pirštinaitėm, plieniniais ginklais, 
griaudė pro šalį šarvuočio motoras, 

Kažikur pabiro į gatvę stiklai.
Pamatė policija gėlę raudoną
Ir puolė kaip liūtai gauruotais kaklais. 
Prįe jų atžygiavo dar viena kolona 
Ir
Grkži pardavėja ir josios vaikinas 
Žygiavo alėja už laisvę kalėt.
Ir
Ka

nuvedė g’ėlę surėmę ginklais.

mano akyse ant josios krūtinės 
rščiau suliepsnojo raudona gėlė.

Susirinko darbininkai 
Fabriko kieme.
Dairosi šnipai aplinkui, 
Šliauždami žeme.
Ir pasakė vienas žodį—
Viši ėmė degt.
Šnjpas pirštu jį parodė
Ir pradėjo sekt.

^rbininkai žodžių klausės, 
Kumščius keldami.
Pro alkūnes šnipai rausės 
Žmones supdami.
Ir šarvuotis atžlegėjo, 
Išvertė vartus.

šarvuočio sutarškėjo
Giltinės lietus.
Darbininkų žodžiai tilo 
Kulkų šnabždesy.
Iš už mūro saule kilo - 
Raudonai šviesi.

Šimtas Dolerių Premijoms
Lietuvių Meno Sąjunga skelbia veika

lų rašymui kontestą. Šiam tikslui LMS 
Centro Komitetas paskyrė $100.00. Ši 
suma .dalinama į sekamas premijas:

I premija $50.00
II premija $30.00
III premija $20.00

Šio veikalų rašymo kontesto tikslas pa
ruošti, sukurti veikalų iš Amerikos lie
tuvių gyvenimo. Kol kas mes kaip ir nie
ko neturimi rimtesnio iš Amerikos lietu
vių gyvenimo sukūrę. Taip pat norime 
priminti, kad veikalai pageidaujami ne 
tik čia nužymėtos kokybės, bet ir veika
lai, kokius autoriai galės sukurti — vie
no veiksmo, dviejų, ir tt. Už kiekvieną 
vertingą vėikalą, tinkamą išleisti ir nau
doti, autoriams bus atlyginta pagal susi
tarimą, nepaisant, kad jų veikalai neįeis 
į kontesto sritį. • •»

Veikalų rašymo konteste dalyvaujan
čių prašome prisilaikyti sekamų taisy
klių : I

1. Kontesto laikas prasideda su paskel
bimu šio pranešimo — su pirma diena 
gegužės mėnesio, 1942 m. Kontestas. bai
gsis su pirma diena gegužės, 1943 metų. 
Tai yra, visi kontestui skiriam} veikalai 
turi būt prisiųsti iki 1 d. geg., 1943 m.

2. Veikalai, ypač rašomi pirmai pre
mijai, turi būt pilno ilgio, — tai reiškia, 
veikalai apie dviejų valandų vaidinimo.

3. Autoriams paliekama laisvė pasi
rinkti savo veikalui pobūdį. Autoriai ga
li rašyti dramą, komediją, veikalą su 
dainomis ir tt.

4. Pasitaikius, jog vieno autoriaus ko
medija, o kito drama pasiekia pirmos 
premijos laipsnio, tuomet bus tartasi dėl 
atlyginimo autoriui. Taip pat bus tarta
si su autbriais, jei pasitaikys daugiau, 
negu vienas veikalas parašyti vienodo 
pobūdžio, bet bus geri veikalai, verti pir
mos premijos. Pirmą premiją gali laimė
ti daugiau, negu vienas veikalas.

5. Kad įtraukus jaunimą į šį kontes
tą, veikalai bus priimami ir anglų kalba 
parašyti.

6. Veikalai turi būt taikomi mėgėjų 
scenai, o ne profesionalini teatrui. Rei
kia imti domėn lietuvių vaidybos galimy
bes ir jėgas rašant kontestinius veika
lus. Nepatartina kurti veikalai su daug 
veiksmų Ir scenos atidengimų, kas labai 
sunkina amatorių vaidinimą.

7. Kontesto veikalų sprendimui bus 
sudaryta komisija iš geriausių mūsų; ju
dėjimo literatų.

Pageidaujama, kad dalyvaujanti i vei
kalų rašymo konteste praneštų LMS 
Centrui.

Plentu iš miesto pusės dairydamasis 
į šonus ėjo žmogus. Atėjęs iki sandėlio 
dar kartą, apsidairė ir, netoli sandėlio, 
mano nustebimui, ėmė, iš užanties iš
traukęs, skleisti didelę raudoną vėliavą. 
Pririšęs vėliavą medžio viršūnėje, nulipo 
į plentą ir čia susidūrė su plentu einan
čiu kariu.

Kareivis jau seniai buvo pastebėjęs ne
pažįstamąjį, o šis tik dabar. Nepažįsta
masis nusigando ir jau norėjo šokti šuolį 
į šalį, tačiau kareivis, jį sulaikydamas, 
sušuko:

—Nebijok, drauguži, — numojo ran
ka karys. Jis stabtelėjo ir pakeldamas 
ranką prie kepurės tarė: — teplevėsuo
ja raudonoji vėliava!

Vėliava buvo nukabinta tik apie 11-tą 
valandą dieną. Pr. Enskaitis.

Kaip Darbininkai Rengiasi 
Apvaikščioti Šių Metų Ge

gužinę Waterbury
Per daugelį metų po visą 

civilizuotą pasaulį darbininkai 
rengdavosi prie apvaikščioji- 
mo Gegužės Pirmos kaip dar
bininkų šventės, kaip kovų 
dienos prieš savo šalies fabri
kantus. Tačiau šiemet darbi
ninkai rengiasi prie tos šven
tės apvaikščiojimo jau ne su 
©balsiais, kad padėti įrankius 
ir eiti į gatvę, į demonstraci
jas, kad parodyt fabrikantams 
savo solidarumą »ir pasidrąsin
ti ateities kovoms už geresnį 
gyvenimą.

Įsigalėjęs fašizmas tam tik
rose šalyse privedė pasaulį 
prie kruvinos 7<atastrofos, prie 
bado ir vergijos kaip savo ša
lių, taip ir užkariautų šalių 
žmones.

Europos šalių darbininkų, 
šalių, kurios yra užimtos per 
fašistus, obalsis bus: Į kovą, 
kad pasiliuosuoti iš po fašisti
nės priespaudos! •

O kokis bus Amerikos Su
vienytų Valstijų darbininkų 
obalsis šioj gegužinėj ? Šių me
tų gegužinėj negali būti tie 
patys obalsiai, kad padėkim 
darbo įrankius ir eikim į gat
ves, nes toks obalsis patarnau- 

I tu fašistams.

Spindulys iš Rytų
Sidabrinis gegužės vakaras. Apleista

me miesto parke tylu ir tuščia. Niūriai 
riogso apirusios palapinės, pasvyro pa
puvę suolai. Paslaptingai šnabždasi šim
tamečiai medžiai, lyg skundžiasi savo 
vienišumu ir senatve.

Į tą parką, į tą visų užmirštą kampe
lį, šiandien atėjo rusvaplaukis jaunuolis 
Feliksas ir žydriaakė, su sodriais, kaip 
rožių puokštė, plaukais, mergaitė Mira. 
Jaunuoliams abiem kartu 40 metų: Fe
liksui 21 metai, Mirai eina devyniolik
tieji.

Nors ir tokie jauni, jie jau daug ko 
matė.

Darbininkų vaikai, jie ne. gyvenimo' 'Amerikos darbininkų obal- 
lepūnai, nesuposi jo minkštame, užliū- sis bus, vietoje padėkim dar- 
liuojančiame patale.

Matydami, kaip jų tėvai, bijodami ne
bo įrankius —< imkim darbo į- 
rankius ir gaminkime kuodau-

tekti darbo, stengėsi iš paskutiniųjų, Fe- sriausiai ginklų, kad sunaikinti
ne_ fašizmą ant viso žemės ka

muolio, daryti spaudimą ant

Iš

Teofilis Tilvytis.

War Needs Money—YOURS!

This war calls for etery ounce 
of energy, every dime and doUar 
we can muster for Bhttw-end 
planes—and guns.

Hit the enemy with a |3S 
Bond. Hurt him with a IM 
Bond. Help to blow him sky- 
high with a 1100 or $1,000 Bond.

Don’t delay — every hour- 
counts. Buy United States

...._

LMS Centro Komitetas.
V. Bovinas, sekr.

Teplevėsuoja Raudo
noji Vėliava 

(Atsiminimai iš Lietuvos)
Tai buyo prieš šešetą metų. Tarnavau 

kariuomenęje. Susipažirię pažangesnieji 
kareiviai išudarėme lyg ir būrelį. Čia 
buvo pažangieji jaunuoliai. Neturėjome 
rašytų būrelio įstatų, nei narių' sąrašo, 
tačiau mes dažnai susitikdavome ir įvai
riais klausimais diskusuodavome.

Nepamenu, kad kas iš mūsų būtų pri
klausęs kompartijai. Su jos nariais taip 
pat jokio ryšio neturėjome, tačiau ne
žiūrint to, mes Tarybų Sąjungos san
tvarkai simpatizavome ir jos vardą gin
čuos gindavome. Nepažinodaipi partijos 
ir komunistų, dirbome kartu su . jais.

Prieš Pirmąją Gegužės buvau paskir
tas rajone patruliu. Turėjau budėti nuo 
12 valandos nakties, iki 7 valandos' ryto. 
Švintant, pamenu, nū^ 
tarp medžių atsisėdau * 
plento pusėje' stovėjo senas sandėliu, ku
ris buvo apkastas žemėmis ir apaugęs 

• medžiais.

/jau prie plento ir 
Prieš mane Ritoje

liksas ir Mira iš pat mažens išmoko 
apkęsti buržujų ir mylėti darbo žmones. „ , ,v. . ,
t - I • •• u v •• u X. savo sahes valdžios, kad ati-Uz tai Jie buvo policijos be atvangos per
sekiojami.

Dabar tuščias parkas , jiems tinka
miausia vieta. Čia, jiems rodėsi,'jie gali 
be jokios baimės praleisti laimingo susi
tikimo valandas, pasikalbėti apie darbą, 
apie ateitį.

Minutę laiko jie sėdėjo tylėdami, ir 
. Mirai tatai rodėsi amžinybe.

—Kodėl mes tylime, Feliksai? Taip 
seniai nesimatėme... Tiek naujienų ...

—Leisk sukaupti mintis, Mirute, — 
lipšniai atsakė jis.

—Kaip mano širdis tavęs išsiilgo, Fe
liksai, — kalbėjo ji virpančiu balsu.

Visa tai rodosi miglota, tolima, bet ir 
taip artima, lyg visa tai dėjosi tik vakar.

Ir ji lėtai priglaudė prie jo savo galvą. 
Feliksas meiliai paėmė jos karštą ranką 
ir žiūrėdamas į žvaigždėtą dangų pra
dėjo:

—Nieko, Mirute ... Mes dar savo pa
vysime. Dabar esmingiausia—tai kova. 
Mūsų kova veltui nenueis.

Ir tartum gardžiuodamasis busimąja 
laime Feliksas mergaitę švelniai priglau
dė prie savęs.

Feliksas norėjo dar kaž ką pasakyti, 
bet tą minutę prieš juos kaip iš žemės iš
dygo policininkas. Su juo buvo dar keli 
vyrai.

—Kraugeriai!...—Išsprūdo iš Miros 
lūpų.

—Tylėt!—girgždančiu balsu suriko 
policininkas, W ant Felikso pečių pilte 
pasipylė gummių lazdelių smūgiai.

II
Skurdus, nykus priemiestis. Žemi, prie 

žemės priploti namiūkščiai. Purvinos ga
tvės. Čia ir rado vietą kalėjimas politi
niams kaliniams. Kalėjimo aprūkę lan- 
giūkščiai, senumo apardytos ir samano
tos sienos užbaigia daug kenčiančio prie
miesčio niaurumai ir užguitumą.

Jau treti metai, kaip Mira kvėpuoja 
ankštos kameros supelėjusį orą. Treti 
metai ji stebi, kaip atsiveria sunkūs ka
lėjimo vartai, ir kalėjimo sargai kolio- 
dami įstumia kalinius į kiemą. Kai ku
riuos savo draugus ir drauges ji mate, 
apie kai ką ji girdėjo. Tik Feliksas toli, 
toli...

(Pabaiga rytoj)

daryti vakarinį frontą prieš 
Hitlerį, tą stipriausi fašizmo 
lizdą , sunaikinti; daryti spau
dimą ant unijų vadovybės, 
kad sujungtų Amerikos darbi
ninkus į vieną centrą su So
vietų Sąjungos ir Anglijos dar
bininkais.

Tai šitoki bus šių metų ge
gužinės obalsiai.

Kad nesutrukdyti darbo 
dirbtuvėse, tai Waterburio 
darbininkai apvaikščios gegu
žinę sekmadienio vakare, ge
gužės 3, svetainėje 1WO, 100 
N. Elm St., kaip 7 :30 vai. vak.

Taipgi bus rodomi paveiks
lai iš karo fronto tarpe Vokie
tijos ir Sovietų Sąjungos. Ge
gužinė bus vedama po vado
vybe Jungtinio Komiteto.

K. Krasnitskas.

Rochester, N. Y.
S LA Pild. Tarybos Rinkimai

SLA 69-tos kuopos susirin
kimas atsibuvo balandžio 23. 
Vyriausiu šio susirinkimo 
veiksniu buvo balsavimas pil
domosios tarybos. Pasekmės 
balsavimo:

Ant prezidento: BagoČius 1 
balsą, Laukaitis 7, Klinga 0; 
vice-prezidento: Mažukna 7, 
Kerševičius 1; ant sekreto
riaus: Vinikas 0, Masj^tė 7; 
ant ižd.: Gugis 0, Bachūnas 
6, žebrys 2; ant iždo globėjų.: 
Mockus ir Mikužiūtė 0, Bra
zauskas, Norkus, Kriaučialis ir 
Jatul po 4; ant daktaro kvotė
jo : Dr. Biežis 7, šliupaitė 1.

Narys.

Pittston. Pa.
Mirė Juozas Zinkevičius

Balandžio 30 d. mir^ Juozas 
Zinkevičius. Laidotuvės įvyks 
šiandien, gegužės 2 d., po pie
tų. Bus ląidoįama? iš namų, 
29 Hill Park Avenue, Pittston, 
Pa.

O. Zinkevičienė.
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Ketvirtas Puslapis

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsiąynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS 4 — 29 — 42 ---------3

EAIBV1

(Tąsa)
“Sovietų Sąjunga išreiškia tvirtą pa

sitikėjimą, jog visi mūsų krašto žmo
nės, visi darbininkai, valstiečiai ir inte
lektualai, vyrai ir moterys, sąžiningai 
atliks savo pareigas ir savo darbą. Visa 
mūsų liaudis dabar turi laikytis taip 

' stipriai ir vieningai, kaip dar niekad pir
miau. Mes kiekvienas turime reikalaut 
patys iš savęs ir iš kitų disciplinos- 
drausmės, organizuoto veikimo, pasiau
kojimo, prideramo tikriem Sovietų pa
triotam, kad aprūpintume visus reika
lus Raudonosios Armijos, Raudonojo 
Laivyno ir Raudonojo Orlaivyno, kad už
sitikrintume pergalės laimėjimą, priešo 
sumušimą.

“Vyriausybė atsišaukia į jus, Sovietų 
Sąjungos piliečiai, dar glaudžiau susi
burti aplink mūsų garbingą Bolševikų 
Partiją, aplink Sovietų vyriausybę, ap
link didįjį mūsų vadą, draugą Staliną.

“Mūsų dalykas yra teisingas. Priešas 
bus sumuštas. Pergalė bus mūsų.”

HITLERIO PROVOKACIJOS
— Aš paduosiu tris pavyzdžius labiau

siai ryškių faktų apie Hitlerio provoka
cijas, — sakė Sovietų Informacijų' Biu
ro vedėjas S. A. Lozovskis užsienio 
spaudos korespondentams, birželio 28 
dieną, 1941 m.

“Štai faktai:
“Pirmas, Hitleris tvirtina, būk Sovie

tų lėktuvai skrajojo virš Vokietijos te
ritorijos, būk norėdami parodyti, kad jie 
save jau skaito Vokietijos gaspadoriajs. 
Faktai kalba ką kitą. Nuo sausio pra
džios, 1941 metų, iki birželio 21 dienos, 
1941 m., Vokietijos lėktuvai 324 kartus 
buvo Sovietų pusėj, gi per tą laiką So
vietų lėktuvai į Vokietijos pusę buvo 
perskridę tik 8 kartus. Sovietų Sąjun
ga protesto notas buvo įteikus, Vokieti
jai prieš tai sausyj, kovo mėnesyj. Ba
landžio mėnesį įteikė su 80 tokių vokie
čių perlėkimais, nurodymais dienų ir vie
tų. Gi notoj, įteiktoj Vokietijos atsto
vui Maskvoj, birželio 21 dieną, buvo nu
rodyta 180 tokių vokiečių žygių nuo 19 
d. balandžio iki 19 dienos birželio. Buvo 
nemažai atsitikimų, kada Vokietijos lėk
tuvai skrisdavo į Sovietų teritoriją net 
iki 180 kilometrų gilumo, kas aiškiai pa
rodo, kad tai nebuvo lakūnų paklydimo 
žygiai, bet Hitlerio žvalgavimo žygiai.

“Antras faktas, ponas Ribbentropas 
sako birželio 22 dieną, kad Sovietų Są
jungos duota gvarantija Turkijai kovo 
mėnesį, 1941 metais, yra nedraugiškas 
žygis iš Sovietų pusės. Bet jūs pame
nate, kad tos gvarantijos tekstas buvo 
viešai paskelbtas. Kodėl ta gvarantija 
skaitoma nedraugišku žygiu linkui Vo
kietijos? Lengva suprasti, kaip mažai 
sveiko protavimo ir daug žulikiškumo 
yra pas poną Ribbentropą. Sovietų Są
junga toj gvarantijoj pareiškė, kad at
sitikime, jeigu Turkija bus kieno nors 
užpulta, tai Sovietų Sąjunga pasiliks ne- 

, utrališka. Dabar, kada Vokietija pradė
jo karą prieš Sovietų Sąjungą, tai apie 
savo neutralitetą pareiškė daugelis šalių, 
tame skaičiuje — Turkija, Iranas, Afga
nistanas ir neutralėmis pasilieka Jungti
nės Valstijos. Išeina, pagal Ribbentro
pą, kad kiekviena šalis, kuri tik pareiškė 
savo neutralitetą, tai atliko nedraugišką 
žygį linkui Vokietijos.

Trečias klausimas, tai Bosforo ir Dar- 
danellų pertakos. Aš nežinau, ant kiek 
Hitleris yra muzikantas, bet šiame klau
sime jis užtraukė ant labai aukštų no
tų. Jis pasakojo, būk laike Molotovo ap
silankymo Berlyne buvo reikalaujama 
Sovietų Sąjungai pertakų. Sovietų Są
junga jau pareiškė, kad tie prasimany
mai neturi tiesos. Tai vienas iš didžiau
sių pletkų tų žmonių, kurie už savo lie
žuvį neatsako ir kurie nori šmeižti So
vietų Sąjungos užsienio politiką, kad ki
tus apgavus. Tai iščiulpta iš Goebbelso 
piršto ir tas tiek panašu į tiesą, kiek 
patsai Goebbelsas į Apoloną Belvederskį. 
Tikslas šio bjauraus melo — kurstyti 
Turkiją prieš Sovietų Sąjungą, iššaukti 
neapykantą turkų prieš mus ir tuo gau
ti sau naujų talkininkų...

“Kas liečia Vokietijos ir Sovietų Są
jungos taikos sutartį, tai Sovietų val
džia darė viską, kad Vokietijos ir So
vietų Sąjungos sutartis būtų pilniausiai

sutartį ar ne. Kaip žinome, tas

vykinama gyvenimam Tassas pranešė 
neseniai, būk Vokietija ir pildo tą sutar
tį. Tai buvo padaryta tikslu, kad pri
spirti Vokietiją pasisakyti viešai, ar ji 
pildo
Tasso pareiškimas nebuvo išspausdintas 
nei 'Vokietijoj, nei Vokietijos pavergtų 
kraštų spaudoj. Tokiu būdu neišspaus- 
dininias to pareiškimo jau parodė, kad 
Vokietija nesilaiko ir nesirengia laiky
tis tos sutarties. Tas Tasso žygis pagel
bėjo Sovietų valdžiai išaiškinti tikrąjį 
Vokietijos nusistatymą linkui tos sutar
ties. Ir savo banditišku užpuolimu Vo
kietija parodė, kad įneša “pataisymus” 
į tarptautines teises, kad ji pasirašo tai
kos sutartis tik tam, kad geriau prisi
ruošti slaptam ir staigiam užpuolimui 
ant tos valstybės, kuri su Vokietija pasi
rašė nekariavimo sutartį...

“Jū
kad Vokietija teikia visam pasauliui ži
nias iš karo. Bet jūs jau žinote, kad tos 
jos “žinios 
džios 
išgalv
liui pranešame tiktai tą, kas jau patik
rinta. ;
kada, yra suvėluotos, nes mes jų tei
singumą tikriname.

s, ponai korespondentai, sakote,

” — “informacijos” nuo pra- 
iki pabaigos yra melagystė. Gi mes 
oti melus nenorime. Mes pasau-

Štai, kodėl mūsų informącijos; kai
n

FAŠISTAI BANDITAI BUS
f SUNAIKINTI

1941 metų birželio 22 diena istorijoj 
bus užrašyta, kaipo pradžia Sovietų liau
dies didžiojo karo už apgynimą tėvynės 
nuo fašistinės Vokietijos, — rašo E. Ja- 
roslavskis “Pravdoj,” birželio 24 d., — 
kuri atliko banditišką užpuolimą ant So
vietų Sąjungos. 200,000,000 žmonių pa
kyla, Kaip vienas kovoje prieš banditus, 
kurie įsiveržė į mūsų žemę. Kovoj su 
daugyoe priešų Sovietų Sąjunga sukūrė 
savo laisvą gyvenimą ir galingą liaudį 
ginti kraštą...

Iš Pirmo Pasaulinio Karo kraujo ir 
purvo, 
atnešė 
nės pa 
galinga ir pažangia šalimi.
stango 
lino partija. 
Sąjungos tautų istorija yra pilna pui
kiausių pavyzdžių didvyriškumo, pasi
aukojimo ir pasiryžimo kovoj, kaip pra
eities šimtmečiuose, taip mūsų laikais.

KRY

iš neapsakomos suirutės, kurią 
intervencijos karas, Sovietų žmo- 
kėlė savo gimtinę šalį> pavertė ją 

Šioms pa- 
ms vadovavo didžioji Lenino-Sta- 

Ši Rusijos ir visų Sovietų

ŽIUOČIUS IR NAPOLEONĄ 
SUMUŠĖ

Kiek’vienas šiandien, žino iš istorijos, 
kaip drąsiai rusai kovojo mūšyj ant Čuds- 
koje ežero ledo 1242 metais, balandžio 5 
dieną, 
—tolimi šių dienų fašistų pirmtakūnai 
—buvc* sumušti.

1812j metais rusų liaudis supliekė vie
ną didžiausių militarinių strategų—Na
poleoną, priversdama jį bėgti iš Rusijos 
su mizernais likučiais jo armijos. Tada 
visa liaudis sukilo prieš užpuoliką. Vals
tiečiai 
vyti p 
peržygtiavus visą Europą, įsteigus savo 
viešpatavimą Egipte, Sirijoje, ir Vidur
žemio 
nes Rhsijos liaudis gynė savo tėvynę. 
Tame Kare prieš Napoleoną dalyvavo ir 
milionai valstiečių partizanų.

Niek; 
pamirš 
kūmų 
žmoneį kuomet kaizerio 
įsiverž 
ją ir 
kurių ją vėliau išgrūdo Raudonoji Armi
ja.

Istor
'gimtojo krašto, linkui darbo žmonių vi
so pasaulio, reikalauja, kad šis fašistų 
banditi 
karnai 
visiško

kuomet Teutonų Ordeno Ricieriai

vyrai ir moterys ėmėsi ginklo iš
dergė jus. Ir ta armija, kuri buvo

Juros pakraščiais, buvo numušta,

as iš mūs nepamiršo ir niekad ne- 
Vokietijos imperialistų, brutališ- 

ir to bjauraus atsinešimo į mūsų 
armija buvo 

as ir okupavo Ukrainą, Baltrusi- 
dtas mūsų šalies provincijas, iš

nė misija, mūsų pareiga linkui

skas užpuolimas būtų ne tik tin- 
atmuštas, bet kad tas vestų prie 
fašistų sunaikinimo.

(Daugiau bus)

Pirkite Apsigynimo Bonus
FOR VICTORY

Buy
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DIRBKIM DEL SLA 
GEROVES

(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 
trypia, ūžia, šnypščia už Hit
lerį. Kokią Berlynas propa
gandą pagamina, tai “Tėvy
nė,” SLA organas, viską tal
pina su priedu.

Čia pasakysiu žodelį ir apie 
’’mistišką sopulį”, kurį iš prie
žasties “Tėvynės” SLA nariai 
turi kentėti. Paimkim “Tėvy
nės” No. 52, 1938 m., ir skai- 
tykim “Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Treęioji Bertaininė 
Atskaita” ant: 5 puslapio: 
“Lithuanian Pro'ss Corporation, 
Brooklyn, N. Y.i, $300.00.” To
je atskaitoje matos, kad ta 
“Lithuanian Press Corpora
tion” yra gavusi net $780.00 
tik už vieną bertainį; bet kny
goj “SLA 41-mam Seimui” 
(darbai ir raportai), puslapyj 
53, išmokėjimų paskirstyme,— 
visai nėra Lithuanian Press 
Corporation, čia aš ir noriu 
pasakyt, dėl ko tas “sopulis” 
taip atsargiai apeinamas. Jog 
tai “Vienybė” -apkirto SLA 
ant $25,000.00, primesdama 
jam sulūžusį namą. “Vieny
bės” namo atrėmontavimui iš
leista pinigų su virš $50,000. 
Dabar žmonės kalba, kad 
“Vienybė” raudos nemoka, — 
taip sau gyvena. SLA nariai 
mielai norėtų žinoti, icodėl 
Lithuanian Press Corporation 
(“Vienybė”) taip daug pinigų 
gauna įš SLA ir už ką? Tur 
būt už tai mes (SLA) negalė
jom “divorsą” gaut persikėli
mui iš Now York o į Pitts
burgh, Pa. O gal Berlynas dik
tuoja, kad du laikraščius leis
tų Hitlerio garbinimui ? ...

Taigi, jei mes norim SLA 
geroves, tai nariai, kuopos ir 
seimas nutarkim sulaikyti da
bartinį “Tėvynes” leidimą. 
Tuomi sutaupysim daug turto 
ir išdžiovinsim tą prišvinkusį 
prūdą, kur hitlerininkai žu
vauja. Krūmas.

Red. Pastaba. — Mes ne
sutinkame su gerb. Krūmo

agitacija už - vieną’ pild.4 ta
rybos terminą. Gyvenimas 
parodė kitose organizacijo
se, jog panašios reformos 
dalykų; organizacijose nepa
taiso. Nes jeigu organizaci
jos nariai išrenka gerą, sa
kysime, sekretorių, ščyrai 
tarnau j antį organizacij ai,
tai kodėl jis negali eiti tas 
pareigas per ilgesnį laiką? 
Kodėl jį po vieno termino 
ištarnąvimo išmesti, o jo 
vieton išrinkti prastą sekre- 

' torių ? Panašiai ir su kitais 
pild. tarybos nariais. Mums 
rodosi, SLA nariai pastatys 
savo organizacijos reikalus 
geroje padėtyje, kai jie iš
rinks sąžiningus ir sugabius 
padorius žmones į SLA pild. 
tarybą, — žmones, kurie or
ganizacijos reikalais rūpin- 

-• tusi, kurie jai dirbtų, o ne 
organizaciją melžtų ir bliau
tų visam pasauliui apie 
vo

“Laisvės” Naudai Piknikas

Baltimoriečiai “Laisvė s” 
naudai pikniką ruošia ant ge
gužės 31 dienos. Balandžio 20 
d. buvo suėjusios veikiančios 
komisijos ir tuo reikalu darė 
reikalingus pasitarimus ir pla
nus. BuVo jau raportuota, kas 
ir koklį programą duos tame 
piknike;

Dalyyumą programoje ims, 
vietinis Lyra Choras, Jungtinis 
Rusų-Ukrainų Choras ii> Šv. 
Trejybės rusų bažnytinis cho
ras. Manoma gauti daininin
kų grupę iš Brooklyno.

Bus ir prakalbų. Kalbės at
stovas nuo mūsų miesto civili
nio apsigynimo ir duos- nuro
dymų, kaip apsisaugoti bei 
kas daryti laike priešo atakų 
iš oro. ,

Taipgi sakys įdomią prakal
bą drg. R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyno.

Bu.vp pakeltas klausimas 
reikale serijų išplatinimo. Pa
sirodė, kad ne visi komisijos

nariabtame - dirba geraULikosi 
nutarta, kad komisijos nariai 
turi suorzaniguoti grupes na- 
rių-platintojų, ir kad serijos 
būtų visos išparduotos.

Kadangi tarimas padarytas, 
tai ir ėmiaus už darbo, kad*ne
gaučiau tinginio vardą. Nuva
žiavau į Sparrows Point pas 
brolius Arbučius ir sakau 
jiems: “Atvežiau serijų jums, 
broliai, — mažu padėsite’ jas 
parduoti ?”

Broliai Arbuči/i mielai pri
ėmė mano pasiūlymą ir padė- 
kavojo, kad juos neužmiršau. 
Jie sakė darbuosis, kad “Lais
ves” piknikas pavyktų visu 
šimtu nuošimčių. Jie yra: geri 
“Laisvės” patrijotai.

Atlankiau ir draugus Kas
parus, kurie yra atvažiavę iš 
Youngstown, Ohio, su visa sa
vo šeima. Jie yra labai drau
giški žmonės ir dirba gražiai 
serijų platinime.

Visi “Laisvės” skaitytojai 
bei patrijotai turime darbuotis 
kiek galėdami, kad mūsų ruo
šiamas piknikas pavyktų dau
giau negu 100 nuošimčių.

Draugai, kurie serijų dar 
neturite, tai malonėkite ateiti 
į susirinkimą, kuris įvyks ge
gužės 4 d., 7 :30 vai. vak., pas 
drg. O. Kučiauskaitę, 2538 
McHenry St. Ten gausite seri- 

kiek tik norėsite.
A. Žemaitis.

SęSUd.r Gegužės 2,^1942 

^Susirinkusieji - nepamiršo 1 ir 
Sovietų ' Sąjungos kovotojų 
(raudonarmiečių), kurie lieja 
savo kraują ir aukoja savo 
gyvybes, kad sunaikinus tą di
džiausią žmonijos priešą — 
fašizmą. Svečiai suaukavo 
$11.70 dėl Sovietų Sąjungos 
medikalei pagelbai (Russian 
War Relief).

Aukojo šios ypatos. Po $1: 
J. žižiuš, A. Saulėnas, J. Za- 
veckas, J. Šilanskas, K. Ar
lauskas ir P. šafrlis; po 50c.: 
V. K. Sheralis, L. Duobinas, 
A. Stripeika, A. Gudaitis, V. 
Paulauskas, A. Jurevičius, B. 
Makutėnienė ir G. Kudirka; 
A. Jankauskienė 40c.; po 25c.: 
A. Rupšys, M. Mičiulis, J. Ur
bienė ir A. Simonaitis j- Neži
nomas 30c.

Varde Sovietų Sąjungas ko
votojų, ačiū.

Mirė Planas Dargis
Balandžio 27 d. mirė Pra

nas Dargis, northsaidiečiams 
žinomas- stambus biznierius. 
Jis buvo apie 50 metų am
žiaus. Paliko 2 mažus vaikus.

Priklausė prie Liet. Sūnų 
Draugijos ir lietuvių parapi
jos.

Pernai mirė jo žmona.
Velionis Pranas paėjo iš 

Kaunijos, nuo Varnių.
Jo kūnas palaidotas gegu

žės 1 d., šv. Kazimiero kapi
nėse.

G. Kudirkos Gimtadienis 
Parama Sov. Sąjungos 

Kovotojams
Balandžio 18, L.D.P. Kliu- 

be, buvo surengta gimtadienio 
pokilis draugo G. Kudirkos.

Svečių bei draugų dalyvavo 
nemažas būrelis. Pirmininkavo 
drg. A. Stripeika.

Svečiam besivaišinant ska
niais valgiais be gėrimais, pir
mininkas pakvietė nekuriuos iš 
svečių pakalbėti. Svečiai be
kalbėdami linkėjo drg. Kudir
kai sulaukti dar daug daug 
linksmų gimtadienių.

Washington, bal. 30.
Pranešama, kad japonų or
laiviai ir kanuolės vėl at
kakliai bombarduoja ameri
kiečių salą-tvirtumą Corre- 
gidorą.

Australija. — Australijos 
armijos ministeris F. M. 
Forde pareiškė, kad Jung
tinės Tautos yra pasiruošu
sios ofensyvai prieš Japoni
ją-

Dviem veiksimi niDI IfP Miko Petrausko 
Opera DlflU I lL

L

JUOZAS SUKACKAS 
Sundšteino ir Krivės rolewj

Kitas svarbesnes roles vaidina
te, Ona Kunickienė, Alma Želoniūtė, Adelė Rudis, Frank Rogers, Leonard Pakštas
Edmundas Kaziukaitis, Eugene Šimkus, Arthur Mitkus, Tad. Kaškiaučius, Jon. Valentis

Larry Dobijiis William Koliago
Birutes Broliai

. Dirigentė-Bronė Šalinaitė; Režisierius-Jonas Valentis

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

Įžanga 75c. Po perstatymo šokiai

Brooklyne Perstatymas įvyks 10 d. Gegužes, 7 v. v
NEW NATIONAL HALL 267 DRIGGS AVE., PRADŽIA 7 V. V

1 Persjtatymą ruošia Moterų Apšvietos Kliuhas. Įžanga 75 c
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SE NACIĮJ ATAKAS; NU 
SKANDINO Jlr: LAIVA

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, bal. 30. — Sovietų Žinių Biuras paskelbė šį 

pranešimą:
Naktį balandžio 29 į 30 d. nebuvo jokių re 

atmainų fronte.
Vienoje dalyje vakarinio (centralinio) fronto, vokie

čių pėstininkų batalionas, remiamas tanki 
atakuot vieną grupę soviet, kariuomenės. V: 
šų atakos buvo atmuštos ugnim iš kanuolių. 
lauke liko daugiau kaip 300. užmuštų priešų, 
žalotas j ii tankas, o vienas priešų oriai viš bufo nušau
tas žemyn šautuvais.

Sovietiniai daliniai, veikdami viename sekto 
linino fronto, užėmė priešų apsigynimo pozic: 
grobė penkis vokiečių kulkasvaidžius, dvi adkasų pa
trankas ir didelį skaičių automatiškų ir papr 
tuvų. Vokiečiai prarado per 150 kareivių ir 
užmuštų.

ŽYGIAI ORE IR JŪROJE
Sovietinės jėgos balandžio 29 d. nušovė ženi 

. vokiečių orlaivį. Sovietai neteko vienuolikos
Barents Jūroje (šiaurėje) Sovietų laivai nuskandino 

vokiečių transporto laivą 10 tūkstančių tonų įtalpos.

ikšmingų

i, mėgino 
:sos prie-' 
Kautynių 
:aipgi su-

riuje Ka
jų ir pa-

astų šau- 
oficierių,

yn 31-ną

Goeringo(Tąsa nuo 1 puslapio) 
čios mūsų Raudonosios Ar
mijos padėtyje. Kas tai do 
atmainos?

Visų pirma, neabejotina, 
kad fašistinė Vokietija ir 
jos armija dabar yra silp
nesnė, negu' dešimt mėnesių 
atgal. Karas atnešė didį nu
sivylimą Vokietijos žmo
nėms. Milionai jos žmonių 
jau paaukoti ir milionai | sandėlių, ardymas 
kenčia alkį ir ubagystę. Ne-1 karinių traukinių 
atrodo, kad karas eitų prie mas vokiečių oficierių ir 
pabaigos, o atsarginės jėgos kareivių jau virto taisykle. 
Vokietijoje baigiasi. Vokiečių okupuotos so-

(Paskutinį sakinį seka- .vietinės žemės yra apimtos 
mai paduoda Associated. partizanų judėjime.
Press, amerikiečių žinių a-, ma visos pastangos^ kad nu- 
gentūra: “Jų aliejus baigia! silpnint naminį į vokiečių 
išsekti. Jų žaliosios me
džiagos baigia išsisemti.”)

Vokietijos žmonės vis la
biau pradeda jausti, kad 
Vokietija taps sumušta. Vo
kietijos žmonėms darosi vis 
aiškiau ir aiškiau, jog vie
nintelė išeitis iš padėties, 
kurioj jie dabar randasi, tai 
yra paliuosuot Vokietiją

imperializmas 
ropos že- 
tik sukė- 
s priešių-

LAIMĖSIME KARĄ UŽ LAISVĘ IR 
TIESĄ, SAKO STALINAS

Lnuo Hitlerio ir 
plėšikų šaikos.

Hitlerinis
užėmė plačias Eu 
mes, bet tuomi jis 
lė tų žemių žmone

; tis jam. Žmonių Lova prieš 
hitlerinius plėšiki 
da įgyt visuotiną 
Sabotažas kariniuose fabri
kuose, deginimas

us prade- 
pobūdį.

vokiečių 
vokiečių 
ir žudy-

Deda-

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR 

BAYONNE, N. J.
Liet. Amerikos Ukėsų Kliubas 

rengia 27-tą metinę vakarienę ir šo
kius, Kliubo salėje (Liberty Hali), 
329 Broadway, arti 15-tos gatvės. 
Sekmadienį, geg. 3 d., pradžia 5 v. 
vakaro. Po vakarienei įvyks šokiai 
prie geros orkestras. Bilietai $1.50. 
Vien tik šokiams 35c, su taksais. 
Kviečiame dalyvauti, užtikriname 
smagiai praleisite laiką. — 'Rengė
jai. (101-103)

WORCESTER,
Sekmadienį, gegužės 3/d., 7 v.

Aido Choras suvaidins 
gonai Klajūnai.” 29 
Dalyvaukite visi. Įžanga 55c 

(101-103)

EASTON, PA.
LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 3 d., 2:30 vai. die
ną. YMHA Svet., Walnut ir Ferry 
Sts. Draugai, malonėkite dalyvauti 
laiku, nes turėsime daug dalykų ap
tarti. — Sekr. (102-103)

ASS.

operetę 
Endicott 

ir

“Či- 
St. 

83c.

MONTELLO, MASS.
L. Dailės Ratelis perstatys ketu

rių veiksmų dramą, “Motinos Šir
dis.” Sekmadienį, geg. 3 d., 3:30 vai. 
dieną. Liet. Taut. Namo apatinėj 
svetainėje, kampas Vine ir No. Main 
gatvių. Po teatro bus draugiškas 

' pasilinksminimas prie skanių valgių 
ir gėrimų. Įžanga 50c' asmeniui. Už- 
kviečia Rengimo Komisija.

(101-103)

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo susirinkimas įvyks 

Sekmadienį, geg. 3 d., 2 vai. dieną, 
408 Court St. Kviečiame visus na-

narių įrašyti. Būkite laike, nes bus 
daug naujo aptarti kliubo gerovei.
— Kliubietis. (101-103)

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

sekmadienį, 3 d. gegužės, 2:30 vai. 
dieną, 15-17 Ann St., Harrisone. 
Draugai, malonėkite susirinkti lai
ku, nes bus daug svarbių reikalų ap
svarstyti. — V. Zelin, rašt.

(101-103)

PAJ1EŠK0J1MAI
GEORGE GUZEV ICH

i 6 d., 1937 
negrįžo ir 

■tu. Jis yra 
sveria apie

IEŠKAU SŪNAUS George Guze- 
vich-Guze, kuris balandžio 
metais išėjo iš namų ir 
jokios žinios apie jį negav 
5 pėdų 6!^ colių aukščio, 
140 svarų.

Jeigu kas pažįstate arba kur suti
kote ar matėte, labai prašau praneš
ti jo antrašą, už ką būsiu 
kinga arba jis pats lai at

K. GUZEVICH, 
4030 So. Artesian A 

CHICAGO, ILL.

labai dė- 
kišaukia.

venue,

EASTON, PA, 
51 kp. susirinkirr 

ir Ferry 
narius

LDS 
gegužės 3 d., 1 vai. dicr 
salėje, Walnut 
Kviečiame visus 
šiame susirinkime. — Fin 

(101-103)

as 
ą.

įvyks
YMIIA 
gatvių, 

dalyvauti
Sekr.

PA.PHILADELPHIA,
L. D. S. 5 kp. rengia pikniką, sek

madienį, geg. 3 d., Mikol 
ne, Eddington, Pa. Pradž 
ryto. Turėsime skanių užkandžių ir 
stipraus, saldaus gėrimo. . 
laimėjimų. Gera orkestrą’ 
tuviškus ir amerikoniškus 
pikniką veš mašinos nuo 
Kviečiame philadelphiečius 
linkės dalyvauti šiame piknike, 
ksmai praleisti laiką. — 

(101-103)

ličio Sod- 
a 10 vai.

Bus daug 
gros lie- 
šokius. Į 

City Line, 
ir iš apy- 

lin-
Kom.

šeštadienį, geg. 2 d., Lai 
ras iš Hartfordo ' suluoš 
“Apsigavo.” Venta Hall, 1 
St. Pradžia 7:30 V. 
vien tik šokiams 25c 
kviečia visus Waterburio 
kės lietuvius dalyvauti, 
šią labai gražią-komišką ojjeretę. Jo. 
je perstato kaip tėvai 
renka kavalierius. nusigyvenusius 
bajorų tarpe. Rengia Vilijos Choras 
ir LLD 28 kp.

s ves Cho- 
operetę 

03 Green 
v. Įžanga 50c, 
. Komisija už- 

ir apylin- 
pamatyti

dukterims

(101-1C

fašistus.
. PRIEŠŲ ARMIJA JAU 

DAUG SILPNESNĖ
Kas liečia vokiečių armi

jų, nežiūrint atkaklumo jos 
apsigynime, jinai pasidarė 
jau kur kas silpnesnė, negu 
dešimt mėnesių atgal. Se
nieji ir patyrę jos genero
lai — Reichenau, Brauch- 
itsch, Todt ir kiti — tapo 
arba Raudonosios Armijos 
užmušti arba fašistų vadų

I pavaryti.
Vokiečių oficierių eiles iš

kapojo Raudonoji Armija 
arba jie buvo žymia dalim 
.išnaikinti per savo veiks
mus prieš civilius gyvento
jus. Tos jų oficierių eilės 
liko labai nusilpnintos ir 
gauna vis mažiau ir mažiau 
pastiprinimų. Antra vertus, 
neabejotina, jog karo laiko
tarpiu mūsų šalis pasidarė 
stipresnė, negu ji buvo pirm 
karo.
NET IR PRIEŠAI MATO 
SOVIETŲ ŽMONIŲ VIE^ 

NYBĘ IR STIPRYBĘ 
Ne tik draugai, bet ir 

priešai turi pripažint, jog 
Sovietų šalis dabar yra la
biau susivienijus apie savo 
valdžią, negu bet kada pir
miau. Mūsų šalis yra milži
niška karinė stovykla ir so
vietinės tautos duoda fron
tui vis daugiau ir daugiau 
šautuvų, kulkasvaidžių, ap- 
kasinių patrankų, kanuolių 
ir orlaivių, maisto produktų 
ir karo medžiagų.
RYŠIAI SU LAISVĘ - MY

LINČIOMIS ŠALIMIS 
Kas liečia tarptautinius

padidėjo labiau, negu bet 
kada paskutiniam laikotar
py j. Laisvę - mylinčios ša
lys susijungė prieš vokiečių 
imperializmą. Jos stebi So
vietų Sąjungą, didvyrišką 
kovą, kurią mūsų šalies 
žmonės veda už jos laisvę 
ir nepriklausomybę; ir tuo
mi jie iššaukia skambius 
sveikinimus visos pažangios 
žmonijos.
ANGLIJA IR AMERIKA 
DUODA VIS DIDESNĖS 
PARAMOS SOVIETAM 
Visos . laisvę - mylinčias 

tautos žiūri į Sovietų Są
jungą, kaip į laisvąją pa
saulio tvirtumą, užpultą fa
šistų. Tarp tų laisvę - my
linčių tautų pirmąją vietą 
užima Anglija ir Jungtinės 

, Valstijos, su kuriomis mes 
esame* susijungę ryšiais 
draugingumo ir vienybės ir

.kurios A duoda'mūsų šaliai1 
vis didesnės karinęs para
mos prieš vokiečius fašistus 
užpuolikus.”

(Pabaiga pirmadienio 
numeryje.)

r: »i r,:- j; x. j,;.m .m.;,

liūosuot iš>kalėjimo Pėd‘r4 
Al. Campos’ą didvyrišką 
Puerto Rico darbininkų va-

Kubos Vadai Ragina iš
laisvint Browderj

Nacių Priešai Susprog
dinę Chemikalų Fabriką

-Penktas Puslapiu

V (Naciai' ųtįiria' belgus vo-V? '• 
•kiečių priešus kaip kaltinin
kus.)

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakaro 
Ncdčliomia ir Sventadioniaiii 
10-12 ryte

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.

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

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

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

Tel. GLenmore 5-6191

JONAS
512 Marion

CHARLES'
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
BROOKLYN, N. Y.

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

Clement Vokietaiti
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRlanglo 5-8622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Under taker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA) 
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kjtkam.
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

Kūbos Respublikos kon
greso pirmininkas dr. Car
los M. Sterling ir Havanos 
provincijos gubernatorius 
dr. Rafal G. Inclan atsiun
tė prezidentui Rooseveltui 
telegramų, ragindami jį iš
laisvint Earlą Browder į, 
Komunistų Partijos sekre
torių, kaipo uolų veikėjų 
prieš fašizmų. Jie taipgi 
kreipiasi į prezidentų pa-

BERLIN, geg. 1. — Na
cių radijas pranešė, kad 
šiaurinėje Belgijoje mieste 
Teseenderloo tapo susprog
dintas chemikalų fabrikas 
ir užmušta 250 žmonių o su
žeista apie 1,000.

‘A ’N *uA|»|oo.ig *-»av uddjjJjaAji gįį
vabsva NOSU

aųj jjo pauinsuoo »q oj ‘sButjj J° Xtuno^ 
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•ox •suaatq %buj usaįR Aqaaaq et 3;)LLON
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VINinbVT NNVH.4 *
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LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui 
Vaistams 
Sveikatai t

Gamtos 
Saldumynas 

Sveikatai 
& 

KONČIAUS BITININKYSTE 
57 Battery St., No. Abington, Masi. 

Šimtas dolerių dovanų, kuris (rodys. Jog šis 
medus nčra tikras bičių medus.

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

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

Nusipirkite dabar gero medaus, 
dėl to, kad vėliau bus stoka medaus, 
ūkininkai negali gauti darbininkų.
Bitininkas Končius šią savaitę yra 
PHILADELPHIJOJ. Norintieji nu
sipirkti medaus kreipkitės po seka

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

' telefonuokite: 
STEVENSON 8367.

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

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

.85 
$1.25 
$3.00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- --------------------------------------------------
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VIENINTEįE lietuvių 
RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandu
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kaina? su kitomis krautuvėmis.
♦

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

BROOKLYN, N. Y.

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

[intifAtifAtirniirnii .i

CHARLES J. ROMAN
(RAMAN

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip- • 
kitės prie manęs dienų ar e 
naktį, greit suteiksime • 
moderniškų patarnavimų. • 
Patogiai ir gražiai mo- • 
derniškai įruošta mūsų • 
šermenine. Mūsų patar- J 
navimu ir kainomis bū- • 

site patenkinti. •

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

fGERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

VIOdS' U“- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - W /
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 duonų valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuves 

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Salininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

I

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

« ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

fcrĮįf3 Atdara nuo anksti ryto iki vėlai vakaro 
Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Senų ar Naują Šildytuvų (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmicruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai 

suteikiame aprokavimus be jdkio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

* LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių"
VYNŲ ir 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 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1158 Ii
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ROBERT UPTON

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

$7;

Kainos 
$90 

ir Aukštyn

rinki- 
• šterių, 
statyti

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

Religijinių daiktų departmen- 
tas atdaras vakarais.

taip- 
. Pra- 
Balių 
s Ra-

Paliko
Gustave,
dukteris,
Oną K ai Vaičiūtę.

Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

S, SU-

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau Nelės Baltrušaičiūtės. 

Iš Lietuvos paeina nuo Seredžiaus 
Parapijos, Vileudų kaimo, Kauno 
rėd. Mudvi tame pačiame laive at
vykome. Gal ji žino laivo vardą. Se
suo gyvena Brooklyne, vardas Pet
ronė. Būsiu labai dėkinga, jeigu tuoj 
atsišauktų. Mariona Jasulaitis, po 
tėvais, Klimaitė. Box 37A, Moosup, 
(ponn. (102-103)

Pajieškau draugo Aleksandro 
(Alex) Papievio, kuris prieš 20 m. 
gyveno Eastone, išvažiavo j Rumford, 
Me., ar kur kitur. Jis paeina nuo 
Žemaitijos, Kulių parapijos, ten jis 
vedė moterį, jis gerai vartoja vo
kiečių kalbą. Jis pats ar kas kitas 
iš draugų prašau atsisaukt dėlei la
kai svarbių priežasčių ir reikalų, už 
ką būsiu dėkingas. Antrašas: John 
Puplauskis, 680 Pearl Street, East- 
dn, Pa. (99-104)

REIKALAVIMAI
Reikalingas džianitorius j nedidelį 
apartmentinį namą. Džianitoriui yra 
kambariai ir forničius (baldai). Ga
li būt pora su vaiku. Kreipkitės: E. 
Sherik, 117 Reid Ave., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Glenmore 2-1283.

(102-104)

Federalė džiūrė svarsto 
barberiam alkoholio pristaty- 2122--------------- ------------------
mo kompanijų ir 19 buvusių Visų susipratusių Darbininkų 
valdžios inspektorių ir tyrinę- pareiga skaityti “Laisvę”

.imbia 
naują

PARDAVIMAI
Nepaprastai pigiai parsiduoda 

penkių šeimynų namas su vaistine, 
1193 Gates Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyne. Įnešti reikalaujama 
$2500, kita suma paliekama ant 
morgičiaus. Taipgi turime ir kitų 
gerų bargenų bei nupiginimų. Pra
šome kreiptis Ford, 20 Palmetto St), 
Brooklyne. (98-103)

‘GYPSIES’
Didi drama, turtinga 
dainomis ir šokiais

“SIJONUOTA ARMIJA”
Pranešama, kad Col 

gamina po tuo vardu 
filmą, atvaizduojančią moteris 
apsigynimo darbuose.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bobų alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

Išstatytame rinkinyje 
dasi piešinių-braižinių-paveiks- 
lų iš Chinijos, Australijos, So
vietų Sąjungos, Angli;
Jungtinių Valstijų apsigynimo. 
Įžanga nemokama. Knj 
atdaras nuo 9:30 ryto 
vakaro.'

ALLOWANCE 
FOR YOUR 
OLD WATCH!

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

credit 
TERMS

3-čia SKAITLINGA SAVAITft!
Artkino Juditai, Ine., ir Joseph Burstyn Rodo 

“GUERRILLA BRIGADE”
(Sujaudinanti Sovietinių Kovotojų Žygiai Užnugaryje Vokiečių I inijų)

• Parodo Paprastus Rusijos Žmones Kovojančius už Lais*ę.
Taip pat:

Sovietai Judriuose; įlenki) Kariuomenė Sov. Sąjungoj; ir Apgula
CTAMT E* V ’TLIE’ ATDV Seventh Ave., tarp 41—42 St*.. N. 0 1 /A.1NL.1L I 1 JulIL/V 1 JtxL-. <WI-7-9®86> Nuolat nuo 0 A. M.

VftLAI RODOMA ŠEŠTADIENIAIS!

os ir

IRVIMC PI APT arJ* 14 * Union Sq. Į Vėlai Rodoma
J11 Y J] ill J IjHLL GRamarcy 5-9879 Į Kas še&tadien)

DU DIDINGI SOVIETINIAI JUDŽIAI!
Didžiausia judžių epika

‘CHAPAYEV
(“Raudonasis Komandierius")

Taip pat: “Gynimas Maskvos ir Leningrado”

Šeštas Puslapis

NphYork(i'>zfežy#i7liil<H
Pasilinksminkite Laisves Ra
dijo Kliubo Baliuje Šį Sek
madienį, Pik Kliubo Saleje!

Visi smagių balių mėgėjai, o 
ypatingai visi Laisvės Radijo 
Programų klausytojai ir patri- 
jotai-rėmėjai prašomi ruoštis 
smagiam pažmoniui salėj šį 
sekmadienį, gegužės 3. Svar
biausia, prašome įsitėmyti:

Šis balius rengiamas palai
kymui Laisvės Radijo Progra
mos.

Iš to jau aišku, kad čia bus 
vertingas balius pasilinksmini
mo atžvilgiu ir dėl jo svarbaus 
tikslo, dėl kurio jisai reikalin
gas visų paramos —• visų, kaip 
tų, kurie girdi programą, taip 
ir tų, kurie dėl darbo ar kitų 
priežasčių negali girdėti.

Vienas geras prietelius, di
delis radijo entuziastas, turįs 
užsiėmimą vakarais, pasakė: 
“Aš pykstu, kad radijo prog
rama yra ne mano valando
mis, per kelis mėnesius jau ne
girdėjau. Bet baliuj būsiu. Juk 
dabar, .kada darbas fabrikuose 
eina visomis valandomis, nega
li visiems pritaikyti laiką. O 
Laisvės Radijo Programų, 
kiek pats žinau, klauso daug 
tokių žmonių, kuriems ši prog
rama yra vienintelis teisingi! 
informacijų šaltinis. Lietuviuo
se yra žmonių, kurie ir jauni

būdami mažai temokėjo 
tyti, ypatingai iš prieškarinės 
gentkartės, o dabar, senstelė
ję, nei su akiniais nebeįm 
tik iš to radijo pusvala 
gauna tikras žinias. Pr 
radijo programų pasiklauso ir 
Amerikoj augęs jaunimą 
sipažįsta su lietuvių veikimu. 
Vien dėl tų priežasčių svarbu, 
kad Laisvės Radijo Programa 
gyvuotų ir bujotų. Visiem ma
lonu klausytis tos kultūriškos 
programos.”

Gerai suprasta padėtis 
žiai palinkėta. Būtų 
kad visi, kurie šiuos to 
prietelfiaus žodžius maty 
palinkėtų Laisvės Radijo 
ramai ilgiausių metų at: 
kymu į tos programos n 
rengiamą balių šį sekma 
gegužės 3-čią, Pil. Kliubo sa
lėj, 280 Union Avė., Brookly-

gą-a- 
sfnagu, 

gero 
s, irgi 
Prog- 
silan- 
audai 
dienį,

Leopold Stokowskis Kami 
Remti Koncertuose

Gegužinė Masiniuose 
Mitinguose

šiemet Gegužės Pirma 
nėta ir daugelyje vietų 
bus minima masiniuose mitin
guose. Paradų nerengta, kad 
nesutrukdyti darbo.

‘ Brooklyno lietuvių geguži
nės masinis mitingas suruošta 
gegužės pirmos vakarą, Pilie
čių Kliubo salėj.

Tą pat vakarą suruošta di
džiuliai tarptautiniai mitingai 
Brooklyno Academy of Music, 
New
Center Salėj, kitas Town Hall; 
Queens — Woodside Labor 
Temple. Pastarieji suruošta 
komunistų organizacijų. Taip
gi suruošta daug kitų mitingų 
per unijas ir kitas tarptauti
nes ir kalbines organizacijas.

Tūlose vietose gegužinės mi
tingai dar įvyks gegužės 2 
3-čia,

Antanina Jankus, 59 m. am- 
kiaus, mirė balandžio 30 d. 
namuose, 363 Cornelia St., 
Brooklyne. Laidotuvės įvyks 
10 vai. ryto, geg. 4 d. Kūnas 
pašarvotas namuose. žinią 
apie mirtį pranešė J. Garšvos 
laidotuvių įstaiga.

Stanislovas Massel-Masals- 
kis, 81 m. amž., gyvenęs Smith 
St., Lake Ronkonkoma, mirė 
balandžio 29 d. Kūnas pašar
votas Bieliausko koplyčioj, 
660 Grand St., Brooklyne. 
Įkiš palaidotas gegužės 2 d., 
2 vai. po pietų, Alyvų kalne
lio kapinėse.

Paliko nuliūdusią moterį 
Julią,. dukterį. Agenią ir du sū
nus, Edvvardą ir Ulioną.

Mirė Ona Kalweit-Kalvai- 
tienė, 74 m. amž., gyvenus 
59-27 Maspeth Avė., Maspoth. 
Kūnas pašarvotas namuose. 
Bus palaidota gegužės 4 d., Iną 
šv. Jono kapinėse.

nuliūdusius 
sūnų Joseph ir dvi 
Adele Zarkows'ki ir

Barbenu Alkoholio 
Raketas Teisme

tojų bylą. Kaltinime sakoma, 
kad kompanijos pirkdavo taip 
vadinamą denatūruotą alkoho
lį po 40 iki 45 centus galio- 

neva vaitojimui barzda-
skutyklose ir jį perdirbę į ge
riamąjį parduodavo būtlege- 
riškais keliais po $1.70 ir $2 
galioną.

Denatūruotas alkoholis yra 
netaksūojamas. Tuo būdu jie 
apsukę valdžią ant penkių mi
lijonų dolerių. Kompanijos 
šiuo tarpu neteisiamos, tik į- 
vardintos, kaipo suokalbinin- 

1 kės. Teisiami tie buvę inspek
toriai, kurie būdami valdžios 
užlaikomi tikslu saugoti val
džios turtą, jį pardavinėjo 

Į būtlegeriams už riebius ky
šius.

Leopold Stokowski
žymusis orkestrų, vadas Leo

pold Stokowski vadovaus pir
miems dviem simfonijos kon
certams, ruošiamiems karo pa
ramai kas sekmadienį Cosmo
politan Opera House, 130 W. 
56th St., tarp^th ir 7th Avė., 
New Yorke. Pradžia 6 v. v.

Stokowskis vadovaus gegu
žės 3-čios ir 10-tos progra
moms. šio sekmad. progra
mos solistu bus Nathan Milst- 
ein, žymus smuikininkas.

Naujoviškiausia šių koncer
tų ypatybė yra ta, kad vieton 
reguliarės mokesties už įžan
gą kiekvienas gauna savo įmo
kėtų pinigų vertės karo štam
pų nuo 50c. iki $5. Pirkti ga
li kokią kuris išgali. Sėdynės 
nerezervuotos.

Sulaikė Dingstančią 
Burdingierką

ne.
An-

Komisija.

Širdingai Dėkoju Nemokami Koncertai

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Nellie Juškaitė.

MATEIIŠAS SIMONAVICIUS
ran-

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga Wfft

puošnių madų sauir

BŪKIT SAVO BALIUJ.

RANDAVOJIMAIr* 5 Jūsą Reikalas Palaikyti Tą Programą

Įvyks šį Sekmadienįet

Gegužės 3 May
Pradžia 6-tą vai. vakare. Įžanga 50c.

■%-

WOLOSCHUK & SON
G FURRIERS

balių rengia Brooklyno Laisvės Radio Kllubas.
r

CREDIT 

TERMS

gynas 
iki 9

j U's tu st nn * 
BINDING MONEY! ’

Ukrainai
FUTRŲ 
Siuvėjai 'DEAN C 

15jeWelh 

$2475v.

kuo- 
atsimeni, kiek jis, apart 
valandų ofise su pacijen- 
yra nudirbęs visuomenei 
raštais spaudoje, vertime

krikšto mamės pa- 
š i r d ingai 

a m e i
už

“Laisves” Radio Programos Klausytojai!

Gera Muzika Šokiams

ačiū 
ir papei 

tokias bran- 
ir suruošimą

e. ■. ■

Skaitlingai dalyvaukite šiame baliuje, padėkite pa
laikyti Laisvės Radio Programą.

Hudson Seal
Dirbtuvė ir Show Room atdari luisdien iki 7 valandai vakarais. 

Sekmadieniais Show Room atdaras nuo 10 ryto iki 8-čiai po piet.

Gera muzika šokiams, 
gi užkandžiai ir gėrimai, 
džia 6 v. v. Įžanga 50c. 
rengia Brooklyno Laisvė 
dijo Kliubas.

Iki pasimatymo Pil. Kliubo 
salėj gegužės 3-čią.

Sulaikyta teismui Mrs. 
gelirįa Battaglia, taipgi žino
ma po vardais De Santis ir 
Russo. Kaltinama, kad ji pa- 
sisamdydavus kambarį tokio
se stubose, kur matydavo savi
ninkus ar kitus gyventojus tu
rint gerų drabužių. Ji prisitai
kydavus pačiupti kailinius ar 
kitus brangumynus ir su jais 
prasišalindavo.

Praeitą šeštadienį, balan
džio 25-tą, visai man nesitikint 
buvo suruošta surprizinė “šau- 
ver parė,” 
stangomis, 
krikšto m 
žvirbliams
gias dovanas
“parės.” Taipgi dėkoju pus
brolių žmonoms II. žvirblienei 
ir J. žvirblienei ir pusbro
liams už dovanas ir pasidar
bavimą per “parę.”

Dėkoju jums, tetos, Kauli- 
nienė, Cedronienė, Andruške- 
vičienė ir visoms kitoms.

Dėkui draugėms Byronienei, 
Baranauskienei, Repševičiūtei 
ir Rinkevičiūtei.

Dar sykį dėkoju visiems sve
čiams, draugams bei giminėms 
už gražias ir vertingas dova
nas pradžiai šeimyninio gyve
nimo, taipgi dėkoju už sveiki
nimus.

Mano aprašyme A. Dobinip 
išleistuvių vakar dienos Lais
vėj buvo pažymėta, kad kal
bėjo Antanas Blažaitis, turėjo 
būti: Jonas Blažaitis-Blass.

Rep.

Broklyno Muziejaus Skulp
tūrų Kurte, šį sekmadienį, su 
WPA simfoniška orkestrą dai
nuos solistė Helen McCartney. 
Ši programa bus 1:30 po piet. 
Antroji programa, simfoniško 
bene, būna 4 vai. po pietų.

Jungtinių Tautų Karo 
kosteriu Paroda

Darbininkų Knygynas, 50 E. 
13th St., New Yorke, praneša 
ką tik gavęs iš Europos 
nį Jungtinių Tautų po 
kurie tame knygyne iš, 
parodon pradedant gegužės 
1 dieną.

AMERIKOS LIET. PILIEČIŲ KLIUBO SALĖJE
280 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Laisvės Radijb Turėjo Kai 
Ką Naujesnio

Pereito ketvirtadienio Lais
vės Radijo Programoj kalbė
jo Dr. J. J. Kaškiaučius iš 
Newarko, davė labai naudin
gų patarimų sveikatos apsau
gai. Tie jo geri patarimai pa
sidaro dar svarbesniais, 
met 
savo 
tais, 
savo
knygų, davime prelekcijų mi
tinguose ir dabar, jau kelintu 
kartu, per Laisvės Radijo 
Programą.

Vėliausias pasaulines žinias 
perdavė Rojus Mizara, o vie-

tos įr apylinkes lietuvių žinias, 
kaip visada, pranešinėjo Eva 
Mizarienė, anounceris. Buvo ir 
muzikos.

Sekamoj programoj, kuri į- 
vyks gegužės 7, tikimasi irgi 
turėti naujovių—naujų daini
ninkų ir kalbėtojų. Praneškite 
apie tai visiems.

Laisvės Radijo Programos 
būna kas ketvirtadienio vaka
ro 6:30 vai., iš stoties WBYN 
1430 klcs

Parsiduoda Bar & Grill biznis su 
pilnais gėrimų laisniais sykiu ir 2 
Bowling Alleys. Yra ant dviejų me
tų randa (lease). Taipgi karštas 
vanduo per ištisą metą. Randa $50 
j mėnesj. Priežastis pardavimo — 
išvažiuoju j kitą valstiją dirbti De
fense darbą. Prie šio biznio galima 
padaryti gerą pragyvenimą, nes iš
dirbtas per daugelį metų. Kreipkitės 
į Cleveland Palace, 234 Cleveland 
Street, East New Yorke. Arti Ful
ton St. Galima privažiuoti Jamaica 
Line eleveiteriu, išlipkite ant Cleve
land St. stoties. Tel. Applegate 
7r9718. (102-104)
urilil.—■■ ■■■■.............................................I. ■ .  . ............................ .

Pasirandavoja keturi dideli kfun- 
bariai, prieš parką. Dėl daugiau in
formacijų, prašome kreiptis pas: 
Valentiną, 294 Suydam St., Brook
lyn, N. Y. (100-103)

Pasirandavoja du • fomišiuoti kam
bariai, tinkami pavieniui arba porai. 
Galima matyt bile dien^ tarp 4 ir 
6 vai. vak. Prašome kreiptis seka
mu antrašu: Apartment 7, 293 
Marion St., tarpe Howard ir Sarato
ga Avės., Brooklyn, N. Y. (102-104)

PRANEŠIMAI
NEW YORK CITY, N. Y. «**

L. D. S. 159 kp. ruošia vakarienę, 
šeštadieni, geg. 2 d. Marsinionių 
Svet., 795 Washington St., kampas 
Horatio St., pradžia 8 v. vak. Bi
lietai $2.00. Komitetas kviečia vie
tinius ir iš apylinkės dalyvauti, nes 
už tą pačią kainą, apart valgymo, 
gausite ir skanaus gėrimo. Todėl, 
širdingai prašome nepraleisti pro- 

os linksmai praleisti vakarą 
Jom. (101-103)

$2475

PATRIQA
« «• • s. . 1 _

Įsteigta vaduojantis patyrimu, madingumu 
pasitikėjimu ir vertybe

Kadangi mes esame daugmeni- 
niai-wholesale kailinių bei futrų 
išdirbėjai, tai mes turime galimy
bę duoti jums įžymios vertybės fil
tras, džiaketus ir kailiukų šalikus 
(scarfs). Ateikite ir pasirinkite 
iš mūsų didelio stako ir daugybės 
įvairybių 
Futrą.

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

Muskrat

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

Silver Fox

Pertaisom Sulyg 
Vėliausių Madų

UŽ ŽEMAS
Pasidėkite savo kailinius

į mūsų storadžių .
Už pirmą* šimtą 2%, už 

sekamą tik po 1 %

lengvų 
dabar 

duodame

Persian Lamb

KAINAS

MANUFACTURI

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

Geriausia vieta pirkt laikro 
dėlius, žiedus ir kitokius 

auksinius daiktus pas

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!
TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ

Ateikite pasimatyti su Giviais
Geriausias Alus BrooklyneŠtai 

«<*resas.

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