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Ir Mes Pradėkime Ofensyvą.
Šeši Milijonai Doleriu — 

Neperdaug.
Ką Darys Lietuviai?
Priimsime Lojališkumo

Pareiškimą.
Vyriausybė Džaugiasi LDS 
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Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams

Pavasarinis ofensyvas Rytų 
Fronte prasidėjo. Na, o mes, 
amerikiečiai, pradėkime savo 
ofensyvą: nuoširdžiau ir duos-

gos didvyrius, mušančius žmo
nijos priešą, bestijišką fašiz
mą !

Raudonoji Armija yra pa- 
sirįžusi šiemet išgrūsti Hitlerį
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SOVIETAI ŠTURMUOJA VOKIEČIUS PAČIAME CHARKOVE; 
BROOKLYN!) LIETUVIAI EINA PAGALBON KOVOTOJAMSL

iš Sovietų žemės; daugiau: ji-
nai pasirįžusi dar šiemet Hit
lerį ir jo naciškas jėgas sunai- | 
kinti. I

I
Ji tai ir padarys, jei mes ir 

kiti Jungtinių Tautų žmonės 
duosniai Raudonąją Armiją ir 
visą SSSR kovojančiąją liaudį 
paremsi m e.

5,000 Anglų Kariuomenės 
Pasitraukė nuo Japonų 

Iš Buriuos į Indiją
O mes paremti galime! Mes 

dar turime ištekliaus. Mes ga
lime sudėti milžiniškas sumas 
aukomis ir už jas pasiųsti bū
tiniausios ir greičiausiai reika
lingos pagalbos.

Russian War Relief Komite
tas, per kurio rankas eina au
kos, pasibrėžė greitu laiku su
kelti šešių milijonų dolerių su
mą.

Lietuvių Komitetas Sovietų 
Sąjungai Gelbėti yra kaipo 
skyrius paminėtojo Russian
War Relief Komiteto. Visos 
aukos, surenkamos per lietu
vių komitetą, tuojau perduo
damos pirmajam.

Ir šis lietuvių komitetas ruo
šia pirmą didelį koncertą ir 
prakalbas, kurio visas pelnas 
eis Sovietų Sąjungos kovoto
jams paremti.

Ši didžiulė pramoga įvyks 
sekmadieni, gegužės 17 d., 
Grand Paradise salėje, Brook
lyne.

Kiekvienam bus įdomu iš
girsti kalbą SSSR generalinio 
konsulo atstovo,—kuris, beje, 
yra lietuvis, — Povilo Rotoms- 
kio.

Lietuvių tautos atstovų kon
ferencija, įvykusi š. m. bal. 
26—28 d.d. Maskvoje, šitaip 
ragina mus, Amerikos lietu
vius :

“Bendrasis mūsų uždavinys 
yra įtempt visas savo pastan
gas, kad juo greičiau priar
tintume pergalės ir lietuvių 
tautos išvadavimo diena. Mū
sų pareiga daryti viską, ka tik 
galime ir kaip galime, kad jau 
šiais metais hitlerfzmas būtų 
galutinai sunaikintas.”

Nepamirškime, broliai, šitų 
žodžių! Kiekvienas atlikime 
savo pareigą!

Rytoju, beje, bus “Esu A- 
merikietis” Diena. Brook lyno 
ir apylinkės lietuviai, susirin
kę Grand Paradise salėje, pa
reikš savo lojalumą, savo išti
kimybę Amerikos vėliavai, 
mūsų kraštui.

LDS organe “Tiesoje” (iš 
geg. 15 d.) telpa U.S.A. Ka
rinių Bonų Department© di
rektoriaus James L. Houghtel- 
ingo laiškas, dėkuojantis Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mui už pirktus bonus. Mr. 
Houghtelingas, be kitko, ra
šo :

“Mums labai smagu, kad 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas yra pirkęs kariniu bonų 
už $70,000 ir kad jis podraug 
per savo organą ragina savo 
narius pirkti karinius bonus ir 
Štampas.”

Apie šį laiką jau bus pasi
baigęs balsavimas už Centro 
Valdybą. Kiekvienas matė, 
kad šitoj organizacijoj balsa
vimai praėjo kitaip, negu 
SLA. Jie praėjo ramiai, be 
plūdimosi, be šmeižtų, be jo
kių visapusiškų užgauliojimų.

Nes LDS kiekvienas narys, 
kuris nori kandidatuoti į Cent
ro Valdybą, turi pilną teisę ir

Bet Nepatvirtinta, kad Japonai Isibriovę Indijon

Raudonarmiečiai Permetė
Nacius per Upę; Nuvijo 
Juos 7 Mylias Tolyn

Kerčo Pusiausalyje Sovietai Pasitraukė į Naujas Pozicijas
London, geg. 15. — An

glų kariuomenė, atakuoja
ma daug skaitlingesnių ja
ponų, pasitraukė iš Burmos 
į gretimą Anglijos koloniją 
Indiją. Viso penketas tūks

Sovietai Šturmuoja Vokiečius Keturiuose 
Frontuose ir Žygiuoja Pirmyn

Maskva, geg. 15. — Rau
donoji Armija prakirto dvi 
spragas vokiečių apsigyni
mo linijose prie Charkovo, 
prasigrūmė pirmyn per tas 
spragas ir iš arti šturmuo
ja hitlerininkus. Tuo tarpu 
dvi kitos galingos Sovietų 
armijos Įtūžusiai atakuoja 
nacius Leningrado srityje ir 
kitose fronto dalyse iki Ma
skvos.

(London, geg. 15. — Ang
lai praneša, jog Sovietai 
.taipgi išvystė naują stiprią 
ofensyvą prieš nacius Pok- 
rovske, pietiniame fronte, 
už 15 mylių Į šiaurius nuo 
Taganrogo.)
. “Raudonoji žvaigždė”, 
Sovietų kariuomenės laikra
štis, teigia, kad visuose 
frontuose (apart Kerčo) 
raudonarmiečiai audringai 
triuškina aptvirtintas vo
kiečių pozicijas,, sudaužo jų 
pasipriešinimus ir žygiuoja 
pirmyn laukais ir keliais, 
kurie nukloti vokiečių lavo
nais ir užteršti sudaužytais 
tankais ir paliktomis kanuo- 
lėmis.

Vokiečių komanda ant 
greitųjų atsiuntė naujų pa
stiprinimų saviškiams, kad 
padėtų jiems atsilaikyti; 
naciai darė kontr-atakas, 
bet Sovietai sukriušino juos 
ir maršuoja vis pirmyn.

Ištisą naktį perkūnavo 
nuožmiausi mūšiai Charko
vo fronte ir Kerčo pusiau- 
salyje, Klime.

Prie Charkovo Sovietai be 
sustojimo puola hitlerinin
kus tankais, liepsnų švirkš- 
tuvais, šturminiais orlaiviais 
smigikais, kanuolėmis ir 
pėstininkų jėgomis, ir tuomi 
jau nušlavė eiles nacių fortų 
ir kitų apsidrūtinimų.

, Pranešimai iš fronto ro
do, kad vokiečiai dažnai be
tvarkėje bėga, palikdami 
kanuoles ir kitus savo pa
būklus. Sako, kad Sovietų 
oro jėgos ima viršų prieš vo
kiečius.

šviežia Sovietų armija, 
komanduojama generolo

yra lygiai visiems traktuoja
mas.

Dabar visas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimas rūpinsis 
busimuoju savo seimu, kuris 
įvyks liepos mėnesį Čikagoje.

tančių anglų perėjo Indijon.
Tokio, geg. 15. — Japo

nai skelbia, kad jie iš Bur
mos jau įsiveržę į Indiją.

(Niekas kitas nepatvar- 
tina šio japonų skelbimo.)

Meretsovo, išvysto didelę o- 
fensyvą prieš nacius Ilmen 
ežero srityje, į pietus nuo 
Ųeningrado.

Raudonarmiečiai taipgi 
stipriai atakuoja hitlerinin
kus Kalinino fronte, kur jie 
atėmė iš priešų eilę svarbių 
pozicijų.

Francūzy Laivai Marti
nique Nuginkluojami
Washington. — Prancū

zų admirolas,. Geo. Robert, 
aukštasis jų komisionierius 
Carribean Jūros saloms 
Martinique ir Guadeloupe ir 
Prancūziškai Guianai, pri
ėmė Jungtinių Valstijų rei
kalavimą nuginkluot kari
nius laivus esamus tose 
Francijos kolonijose. O tie 
francūzų kariniai laivai — 
tai šarvuotlaivis “Emile 
Bertin,” lėktuvų išvežioto- 
jas “Bearn,” pagalbinis 
šarvuotlaivis “Barfleur” ir 
lavinimosi laivas “Jeanne 
d’Arc.”

Be to, minimose francū
zų kolonijose stovi 140,000 
tonų prekinių Francijos lai
vų.

Naciai Sakosi Nuskandi
nę 2 Amerikos Laivus
Berlin, geg. 15. — Nacių 

radijas skelbė, kad jų orlai
viai, girdi, bombomis nu
skandinę Amerikos šarvuot
laivį ' “Pensacola” rūšies, 
9,100 tonų ir vieną ameri
kinį naikintuvą, šiaurinėje 
Barents Jūroje. Šiedu kari
niai Amerikos laivai lydėjo 
prekinius laivus, gabenusius 
karo reikmenis į šiaurines 
Sovietų prieplaukas.

(Visai nėra patvirtinimo 
iš jokių kitų šaltinių, kad 
vokiečių orlaiviai būtų nu
skandinę tuos du karinius 
Amerikos laivus.)
, Hitlerininkų radijas taip
gi sakė; kad jų orlaiviai nu
skandinę vieną prekinį tal
kininkų laivą ir vieną led
laužį, o be to, jie, esą, pa
degę dar vieną prekinį lai
vą 10,000 tonų, ties sovieti
niu uostu Murmansku. (Šio 
nacių pranešimo taip pat 
niekas kitas nepatvirtina).

BROOKLYN!) KONCERTAS 
IR PRAKALBOS PAREMT 

SOVIETŲ DIDVYRIUS
DAINUOS ŽYMOS LIETUVIŲ TALENTAI; KALBĖS LIETUVIS 
SOV. KONSULATO ATSTOVAS, MIZARA IR DR. HARRIS

LIETUVOJ VOKIEČIAI 
NUŽUDĖ 10,780 ŽYDI.

VISI ŠĮ SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 17 D., Į KON
CERTĄ IR SVARBIAS PRAKALBAS 4 VAL. PO 

PIET GRAND PARADISE SALĖJ, BROOKLYNE
Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai gelbėti ruo

šia Įdomu koncertą ir svarbias prakalbas šį sekmadie
nį, gegužės 17 d., paremti didvyrius kovotojus prieš 
bestiją Hitlerį ir jo gaujas. Koncertas ir prakalbos į- 
vyks Grand Parladise svetainėje, 318 Grand St.. Brook
lyne. Pradžia 4 vai. dieną. Visos įplaukos iš šios pra
mogos yra skiriamos pagelbėti sovietiniams kovoto
jams.
TAI BUS PARAMA IR AMERIKAI IR LIETUVAI

Bet atsilankydami ir tuomi juos paremdami, jūs 
kartu pagelbėsite savo kraštui Amerikai apsigint nuo 
užpuolikų fašistų. Prezidentas Rooseveltas ir visi at
sakingi politiniai Amerikos vadai skelbia tą tiesą, jog 
kas remia Sovietų Sąjungą prieš kruvinuosius barba
rus nacius, tuomi jis padeda ir visoms laisvę mylin
čioms tautoms apsigint nuo išgamų hitlerininkų.

Atsilankyt j šį koncertą ir prakalbas taipo pat reiš
kia pagelbėt Raudonajai Armijai ir lietuviškoms jos 
divizijoms išlaisvinti Lietuvą nuo tų skerdikų, plėši
kų, korikų ir badu marintojų — nuo nacių, aršiausių 
lietuvybės priešų ir mūsų tautos naikintojų.

Sovietų armija ir liaudis kovoja savo kraujo upė
mis, savo gyvybėmis ir neapsakomomis kančiomis.

Mažiausiai, ką mes privalome, tai paremti juos 
dvasiniai ir medžiaginiai — šį kartą atsilankymu į šią 
koncerto-prakalbų programą, rengiamą jų naudai.

Amerikos visuomenininkai sako: Kol dar neatidary
tas antras frontas prieš Hitlerį Europoj, tai padėti 
Sovietų Sąjungai yra tinkamiausias būdas nacius muš
ti.

Tai sykiu yra mums tiesioginis būdas prisidėt prie 
greitesnės pergalės prieš fašistų Ašį.

BET ŠTAI IR ARTIMIAUSIAS ASMENIŠKAS 
REIKALAS, KURIS GYVAI PALIEČIA TŪKSTAN
ČIUS LIETUVIŲ. JEI SOVIETAMS BUS GANA PA
GELBĖTA, JIE GREIČIAU UŽBAIGS PER
GALINGĄ KARĄ, IR TUOMET JŪSŲ SŪNŪS, 
BROLIAI IR VYRAI IŠLIKS SVEIKI IR GYVI; 
O JIEM GRĘSTŲ MIRTIS AR SUŽALOJIMAS, JEI
GU KARAS ILGAM UŽTRUKTŲ.

Vietiniai ir apylinkių lietuviai! Traukite patys į 
šį parengimą ir veskitės savo draugus ir pažįstamus! 
Ne tik pasidžiaugsite gražia ir naudinga jo programa, 
bet sykiu paremsite kilniausią reikalą.

PROGRAMOS DALYVIAI
Dainuos žymi dainininkė lietuvaitė Birutė Ramoš

kaitė, plačiai žinomas dainininkas Antanas Višniaus- 
kas, Pirmyn Choras iš Great Necko ir binokly niškis. 
Aido Choras.

Programos veedėjas — Daktaras J. J. Kaškiaučhis, 
pirmininkas Lietuvių Komiteto Sovietų Sąjungai Gel
bėti.

Kalbės: P. Rotomskis, Generalinio Sovietų Sąjun
gos Konsulato atstovas, lietuvis; Rojus Mizara, “Lais
vės” redaktorius, >r Daktaras Thomas L. Harris, at
stovas Russian War Relief Komiteto iš New Yorko.

London. — Lenkų surink
ti faktai rodo, kad hitleri
ninkai Lietuvoj nužudė bent 
10,780 žydų, kaip praneša 
Overseas Žinių Agentūra.

Dauguma jų buvo nuogai 
nurengta ir sušaudyta kul- 
kasvaidžiais. Kitus naciai 
peiliais nudūrė arba šautu
vų buožėmis užmušė. Eilė
je miestelių jie išžudė vi

sus žydus iki paskutinės 
moteries ir kūdikio,

Šiauliuose vokiečiai už
mušė 7,000 žydų, Naujoj Vi
leikoj 1,000; Trakuose 2,- 
000, Eisiškiuose 180 ir Die- 
menčine 600.

Chinija. — Pasmarkėjo 
.chinų pasipriešinimai japo
nams Yunnane.

Maskva, geg. 15. — So
vietų kariuomenė Charkovo 
srityje permetė vokiečius 
per Doneco upę ir nuvijo 
juos 7 mylias toliau į vaka
rus. Neatlaidžiai raudon
armiečių atakuojami ir 
traukdamiesi atgal, naciai 
laukia pastiprinimų.

Raudonoji Armija Bombar
duoja Paskutinę Nacių Li-

niją prie Charkovo.
Berne, šveic., geg. 15.— 

Čionaitinis New Y o r k o 
Times korespondentas tele- 
fonavo savo laikraščiui se
kamas žinias iš Sovietų- 
vokiečių karo fronto:

Viena priekinė dalis So
vietų kariuomenės, atakuo
dama nacius Charkove iš 
pietų-rytų, tiek prisiartino 
prie to didmiesčio, kad jau 
vidutinių kanuolių šoviniai 
pasiekia ir daužo priešus 
paskutinėje jų apsigynimo 
linijoje prie pat miesto. 
Pirmoji vokiečių linija su
laužyta. Tuo tarpu mūšiai 
dėl Charkovo eina vis šiau
ry n ir žiauryn.

Sovietai rengiasi dar di
desnėmis jėgomis šturmuot 
vokiečius Charkovee.
Pagrobė bei Sunaikino 150 
Nacių Tankų ir Daugius

Kitų Pabūklų
Per 48 valandas Charko

vo kautynių rusai sunaikino 
ar pagrobė 150 nacių tankų, 
daugybę kitų karo pabūklų 
ir suėmė didelį skaičių prie
šų karių.
Naciai Pripažįsta, jog Dau

gelyje Vietų Jie Tiktai 
Ginasi

Vokiečių komanda vakar 
oficialiai pripažino, kad 
daugelyje vietų Doneco sri
tyje jie tiktai ginasi, bet

Japonai Briaujasi iš
Burmos Gilyn Chinijon
London. — Japonai iš 

Burmos įsiveržė jau dau
giau kaip 170 mylių į Yun- 
naną, Chinijos provinciją, 
ir grumiasi vis pirmyn 
Burmos keliu. Viena dalis 
japonų kariuomenės užė
mė chinų miestą Tachai, 
kita dalis atakuoja Ten- 
gyueh. Suprantama, kad į 
japonai stengsis užimt 
Kunmingą, Yunnano pro
vincijos sostinę, apie 250 
mylių į rytus nuo Burmos 
sienos. Dabar hitlerininkai dalina 

naujus ginklus savo smogi
kams, pri ruošdami juos slo- 

Australija. — Talkininkų pint įžiūrimus platesnius gy- 
lakūnai nušovė 7 iš 17 japo- ventojų bruzdėjimus prieš 
nų orlaivių. Hitlerio karą.

,sakosi sulaikę rusų ataką.
Per įveržtus mūšius apie 

Petropavlovką, 60 mylių į 
lytus nuo Dniepropetrovs- 
ko ir 110 mylių į pietus nuo 
Charkovo, Sovietai taip pat 
turėjo laimėjimų. Daugely
je punktų mechanizuotos 
Sovietų jėgos taip sparčiai 
veikė, kad vokiečiai bėgda
mi nepaspėjo pasiimt savo 
kanuoles ir kitus pabūklus.

Charkovo kaimynystėje 
kazokai atėmė iš nacių dar 
vieną aukštumą. Dabar So
vietų kanuoles nuo tos auk
štumos bombarduoja kelią, 
kuriuom vokiečiai iš Ach- 
tyrkos stengiasi atsiųsti pa
stiprinimų šturmuojamiems 
saviškiams.

Sunaikinta Nacių Divizija
Jau trečiadienį sovietiniai 

tankai sunaikino 172-rą rin
ktinę vokiečių diviziją ties 
Charkovu.

Sovietų Pasitraukimas 
Kerčo Pusiausalyje

Sovietai pripažįsta, jog 
Kerčo pusiausalyje raudon
armiečiai vėl pasitraukė į
naujas pozicijas. Prieš juos 
ten veikia kur kas didesnės 
priešų jėgos. Naciai prasi
grūmė pro Kazantino išky
šulį šiauriniame pajūryje 
Kerčo pusiausalio. O prane
šimai sako, kad fašistai gal 
įžengę į patį Kerčo mies
tą, fe

Sevastopdiečiai Ata
kuoja Vokiečius

Maskva, geg. 15. — Rau
donarmiečiai iš Sevastopo
lio, apgulto vokiečių, taip 
pat atakuoja nacius, kad at- 
liuosuot hitlerininkų spau
dimą prieš Sovietus Kerčo 
pusiausalyje.

Naciai Sušaudė 19 Vo- 
kiečip, Karo Priešų

Maskva. — Sovietų laik
raščiai perspausdino žinią, 
atėjusią per Švediją, kad 
hitlerininkai Hamburge geg. 
7 d. sušaudė devynioliką 
žmonių už tai, kad jie rei
kalavo baigti karą arba šne
kėjo, jog fašistų Ašis bus 
sumušta.

Naciai areštavo daug žmo
nių Hannoveryj, Schwerine 
ir kitur Vokietijoje, kaipo 
karo priešininkų.
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Jis Ruošiasi!...
Iš Washingtono ateina žinių, kad p. 

Dieso komitetas ruošiasi atakuoti USA 
vice-prezidentą Henry Wallace. Mr. 
Wallace, kaip jau buvo pas mus rašyta, 
andai smarkiai uždrėbė Diesui ir dėlto 
pastarasis negalįs vice-prezidentui do
vanoti.

Prie to visko, vice-prezidento griekai 
(Dieso nuomone) padidėjo, kai jis perei
tą savaitę pasakė labai svarbią prakal
bą,—prakalbą, kuri yra lygi svarbioms 
Lincolno prakalboms, kuri ilgai bus at
minta.

Na, ir tegu gi p. Diesas puola mūsų 
vice-prezidentą. Jis daug kartų smar
kiai atakavo prezidentą Roose veltą, jis 
atakavo daugybę kitų žymiųjų mūsų 
krašto žmonių, bet ar tas jiems kuo nors 
pakenkė? Anaip tol! žmonės jau spėjo 
suprasti, kad tuomet, kai p. Diesas, kurį 
nors asmenį atakuoja, tai parodo, kad 
atakuojamasis mūsų krašto liaudžiai yra 
labai brangus, nepavaduojamas žmogus!

Prezidentas Queezon Washingtone
Pagaliau, Filipinų salų prezidentas 

Queezon atvyko į Washingtona. Atvyko 
jis su savo šeima. Jo kelionė buvo ilga 
ir sunki.

Prezidentas Queezon buvo Filipinuose 
iki paskutiniųjų. Tik kuomet jau bepasi
liko vienas kelias — keltis iš ten ar pasi
duoti japonams nelaisvėn, — p. Queezon 
išvyko.

Washingtone jis atstovaus pirmą už
sieninę vyriausybę, kurios kraštą fašis
tiniai plėšikai užpuolė ir beveik užėmė. 
Iki šiol tokių vyriausybių buvo Londone 
ir Maskvoje. Nuo dabar Washingtone p. 
Queezon atstovaus savo kraštą, Filipi
nus, ir jis čia bus tol, kol japoniški ne
prieteliai bus išvyti iš Filipinų, kol Fili
pinų tauta pataps laisva.

Kam Jis Tuomi Pasitarnauja?
Romos papa Pijus XII išleido atsišau

kimą į pasaulį, ragindamas taikytis. Jis 
ragina pasaulį siektis “teisingos taikos.”

Įdomu, kam šitokiu savo atsišaukimu 
šiuo metu popiežius pasitarnauja: fašiz
mui ar demokratijoms? Turime žinoti, 
kad Hitleris ir jo agentai taipgi kalba 
apie taikymąsi ir taiką, “teisingą taiką,” 
bet kiekvienas anti-fašistas šiandien su
pranta, kad tai yra gudrus Hitlerio ma
nevras pasauliui akis apdumti. Argi ne 
kiekvienam aišku, kad iki tol, kol hitle- 
rizmas, kol fašizmas nebus sumuštas, 
taika nėra galima?

Koks tai supuolimas: Tuomet, kai 
Jungtinių Tautų žmonės, milijonai jų, 
reikalauja atidaryti antrąjį frontą Eu
ropoje; tuomet, kai jie ragina Jungtines 
Tautas dar šiemet sumušti Hitlerį ir jo 
gengsterius, tai Romos popiežius tary
tum sakyti jiems sako: nekariaukite, bet 
nusileiskite tarptautiniam^ banditams ir 
taikykitės!...

Kitais žodžiais, mums atrodo, kad ši 
popiežiaus kalba pasitarnaus ne demo
kratijoms, bet fašizmui. Ar jis pats to 
norėjo? negalime pasakyti. Bet jeigu jis 
to padaryti nenorėjo, tai popiežius, būda
mas neklaidingas, čia padarė didelę klai
dą.

Šiemetinis Vilniečių Suvažiavimas
“Vilnies“ bendrovės šėrininkų suva

žiavimas, įvykęs pereitą sekmadienį, bu
vo pasekmingas visais atžvilgiais. Jis 
buvo ^didelis—per virš 200 šėrininkų 
dalyvavo. Suvažiavime buvo gauta daug 
sveikinimų ir aukų — virš $2,000.

Suvažiavimo dalyviai visapusiai svar
stė savo dienraščio reikalus. Baigiant se-

siją, suvažiavimas priėmė rezoliuciją, 
kurioje sako:

“Dienraštis “Vilnis,” atsižvelgda
mas į dabartinį svarbų momentą, į tą 
žalingą rolę, kurią lošia mūsų reakci
niai laikraščiai ir į reikalą nelaukiant 
mobilizuoti lietuvius karo laimėjimui, 
skelbia nepaprastą vajų, tikslu gauti 
500 naujų skaitytojų, sukelti pinigais 
$3,000 aukomis ir parduodant šėrus iki1 
spalio 1 d., 1942 m. Lietuvių Darbinin
ku Bendrovės dalininku suvažiavimas 
pasiryžta tą “Vilnies“ vajų pravesti ir 
kreipiasi į visus lietuvius padaryti jį 
pasekmingu.

“ ‘Vilnies’ platinimas yra geriausias 
būdas mušti mūsų priešus. Išnaudoki
me tą ginklą! Išnaudokime jį iki aukš
čiausio laipsnio platindami mūsų bran
gų dienraštį ‘Vilnį’!”
Be to, suvažiavimas priėmė rezoliuci

jas: (1) pasaulinės padėties klausimu, 
(2) antro fronto klausimu, (3) Browde- 
rio išlaisvinimo klausimu, (4) karinių 
bonų pirkimo klausimu, (5) pasveikino 
lietuvius barius Jungtinių Valstijų ka
riuomenėje, ir (6) pasveikino raudonar
miečius, Lietuvos liaudį, Lietuvos vyriau
sybę, esančią Kuibyševe, kurie aktualiai 
kovoja už mūsų tėvų krašto išlaisvini
mą. , i/' i s

Suvažiavimas išrinko direktorių ta
rybą, kuri per apskritus .metus rūpinsis 
visais dienraščio reikalais.

“/ Am An American!“ Diena.
“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad pre

zidento Roosevelto proklamacija gegu
žes 17 dieną bus “I Am An American“ 
(Esu Amerikietis) Diena. Tą dieną A- 
merikos žmonės reikš savo lojalumą sa
vo kraštui.

Mes žemiau paduosime įvedamąjį iš 
“Tiesos,“ Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo organo, kuris dėsto tos dienos 
prasmę ir tatai, kaip tą dieną Amerikos 
žmonės turi pasisakyti. Mes pilnai su
tinkame su tuo dėstymu ir raginame vi
sus Amerikos lietuvius juos sekti.

“Tiesa” rašo;
“Prezidentas Rooseveltas paskelbė ge

gužės 17 d., kaipo “Aš esu amerikietis” 
dieną, kurioje visi Jungtinių Valstijų 
piliečiai su džiaugsmu priima į savo ei
les naujus naturalizuotus piliečius 1 ir 
jaunuolius, kuriems sueina 21 metai am
žiaus. Tam svarbiam atžymėjimui kas
met rengiama demonstracijos visuose 
Jungtinių Valstijų miestuose ir mieste
liuose.

“Šiemet gegužės 17 diena, tačiau, yra 
visai skirtinga nuo kitų metų. Šiemet 
mūsų kraštas yra fašistinės Ašies už
pultas. Šiemet mes esame kare su žiau
riausiais žmonijos laisvės priešais. Šie
met, todėl, ir “Aš esu amerikietis“ die
na turi daug didesnės reikšmės. Jinai 
yra mobilizavimui visų mūsų jėgų die
na.

“Jei kitais metais buvo labai svarbu 
aktyviai dalyvauti tos dienos minėjime, 
tai šiemet kelis sykius svarbiau visiems 
Jungtinių Valstijų žmonėms gegužės 17 
d. iškilmingai apvaikščioti ir sekamą sa
vo ištikimybės pareiškimą padaryti;

“1. Mes pasižadame ištikimai ginti 
savo kraštą nuo visų užpuolikų, ginti 
savo trispalvę vėliavą, ginti laisvę, rem
ti vyriausybę.

“2. Mes pasižadame vieningai remti 
visas prez. Roosevelto pastangas su- 
mobilizavimui visų mūsų krašto resur
sų mūsų karšto apgynimui ir visų prie
šų sumušimui.

“3. Mes pasižadame veikti, kad pri
sidėti prie suvienijimo visų lietuvių rė
mimui Jungtinių Tautų programos ir 
siekimų sumušti Hitlerį ir jo sėbrus. 
Mes stojame už vieningesnį ir glaudesnį 
Jungtinių Tautų veikimą, už tuojautinį 
atidarymą antrojo fronto prieš Hitlerį.

“4. Mes pasižadame padidinti mūsų 
krašto produkciją, kuri parūpina viso
kių reikmenų mūsų narsiajai armijai ir 
mūsų talkininkų ginkluotoms jėgoms.

“5. Pasižadame energingai kovoti prieš 
sabotažninkus, penktosios ir šeštosios 
kolonos gaivalus, kurie visokiais būdais 
bando pakenkti mūsų vieningam veiki
mui prieš fašistinę ašį.

“6. Pasižadame nuolatos pirkti karo 
bonus ir štampas.“
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prisiminti apie dienraščio 
.“Laisvės“ reikalus. Nes ne 
visi be priminimo pagalvoja 
apie savo dienraščio proble
mas. Kainom Įkilus iki da
bartinių aukštumų, “Lais
vės“ kaina nebuvo pakelta ir 
nemanome ją kelti. Norime, 
kad ir žemiausioms įplau
koms žmonės ištesėtų užsi
mokėti ir galėtų gauti “Lai
svę“ kasdien į savo namus.

Neabejojame, jog visi 
apšvietą branginantieji su
tiks su mūsų nuomone, kad 
“Laisvės“ kaina turi būt 
prieinama smulkias įplaukas 
turintiems žmonėms. Visi, 
kurie sutinkame palaikyti 
žemą “Laisvės“ kainą, turi
me prisidėti dole rinku - ki
tu a u k o m i s dienraš
čiui, kad jis galėtų pasi
vyti kylančais kainas. O an
tras punktas, reikia rūpin
tis gavimu “Laisvei“ nau
jų skaitytojų.

Nenorime girdėti tos pa
sakos: “Pas mus negalima 
gauti naujų skaitytojų.“ 
Kur tik yra lietuviškai kal
bančių žmonių, ten galima 
gauti “Laisvei“ naujų-skai- 
tytojų.

Kas savaitė matome pa
skelbtą eilę vardų asmenų, 
kurie gauna naujų skaityto
jų. Kurie tik rūpinasi, tie ir 
gauna. Iš Easton, Pa. rašo:

“Pastaruoju laiku aš be 
didelės agitacijos gaunu vis 
tankiau naujų skaitytojų 
dėl mūsų dienraščio “Lais
vės“. Užsirašo seni vetera
nai, bedarbiai darbininkai, 
ir tie, kurie turi darbus.

“Ypač pastaruoju, karo 
laiku, jie noriai užsirašo 
“Laisvę.“ O jeigu patys jau 
turi, tai užrašo savo gimi
nėm; jeigu tiktai jiems pa
sipainioja įtekmingas “Lais
vės“ agentas arba korespon
dentas, tai ir paprašo, kad 
užrašytų “Laisvę.“

Čia yra tikra tiesa pasa
kyta drg. Stankaus. Šią 
savaitę trys žmonės patys 
prisiuntė po $1.00 ir naujai 
užsisakė dienraštį šešiom 
savaitėm.

Aukų šiuom kartu gavo
me nuo šių asmenų: Leonas 
Tilvikas, iš Easton, Pa. au
kojo $10.00, ir tai jau kelin
ta šiais metais tokia stam
bi auka nuo Tilviko.

Pabaigoje pereitos savai
tės Brooklyną aplankė V. 
Jokubonis, iš Bridgeport, 
Conn. Susitikome ir jis tuo
jau patiesė penkinę ir sa
ko: “Pasivėlinau su pasvei
kinimu dienraščiui “Vilniai” 
suvažiavimo proga...Pasiųsk 
$3.00 “Vilniai“ ir $2.00 duo
du “Laisvės“ reikalams.“

Pereitą penktadienį užėjo

į “Laisvės” raštinę Alfon
sas Skirmontas, sako: “Ma
tau, kad dienraščiui reikia 
paramos... Še penkinę. $2.50 
“Laisvei“ ir $2.50 Apšvietos 
fondui.“ Skirmontas turi 
taverną, 1 Brown PI., kam
pas Grant Ave., Maspeth, 
L. L, N. Y.

J. Smith, Bethlehem, 
Conn., užsimokėjo už pre
numeratą visiems metams 
ir paaukojo dienraščiui 
$2.00.

Po dolerį aukojo: Helen 
Feiferis, neseniai atvykus 
iš Argentinos pas dd. Pauk
ščius, Richmond Hill, N. Y., 
Just. Totorėlis, Rockville, 
Conn., ir J. Sabaliauskas, 
Valhalla, N. Y. Ch. Strauss, 
Morgantown, W. Va., 50c.

Aukų šiomis dienomis ga
vome gražų pluokščiuką. 
Bet naujų skaitytojų tai 
būtų galima gauti daugiau. 
Turime labiau tuomi susi
rūpinti.

Kad kuo greičiausiai su
mušti vokiškąjį ir japoniš
kąjį barbariškąjį imperializ
mą, kiekvienas turime pirk
ti War Stamps ir Bonds. 
Taipgi turime paaukoti 
Raudonajam Kryžiui. O li
kus doleriukui - kitam nuo 
suminėtų reikalų atsiminki
me savo dienraštį.

“Laisvės“ platinimą da
bar turime skaityti labai 
svarbiu savo darbu. Teisin
gas žmonių informavimas a- 
pie karą yra didelės svarbos 
dalykas. Daug geresnis ka
reivis fronte yra tas, kuris 
pažįsta ir neapkenčia savo 
priešą. Daug geresnis dar
bininkas pramonėje yra tas, 
kuris pažįsta ir neapkenčia 
fašisto - nacio savo priešo. 
Taigi “Laisyė” yra veidro
dis, kuriame, skaitytojas ma
to vokiškąjį ir japoniškąjį 
imperializmą nuožmiausioje 
barbarizmo baisumoje. “Lai
svę” skaitantis žmogus yra 
stiprus Amerikos patriotas 
ir kovingas gynėjas savo 
šalies ir laisvės.

“Laisvę” platindami, mes 
platiname lietuviuose meilę 
savo šalies Jungtinių Vals
tybių ir meilę Washingtono- 
Lincolno - Jeffersono iško
votų laisvių. Mes padedame 
dabartiniam savo preziden
tui Rooseveltui apginti tas 
laisves.

P. Buknys

New Delhi, geg. 14. — 
Burmos Keliu" japonai nusi- 
grūmė pirmyn per chinų 
provinciją Yunnaną jau 180 
mylių nuo Burmos sienos.

Ecuadore, Pietų Ameri
koj, žemės drebėjimas per 
vieną minutę užmušė 60 
žmonių.

Jungt. Valstijų admirolas Sharp kažin kur jūroje ste
bi veiksmus mūsų karo laivų.

Dienos Klausimais
Kova Chinijos Partizanų | sėbrų

Japonijos imperialistai 
vis dar Burmoj eina pir
myn. Kovingi Chinijos par
tizanai vienu kartu atakavo 
penkiolika miestų japonų 
užnugary, būtent Nankin-
gą, Wuhu, Shanghajų, Han- 
chowa, Ninapo, Nanchangą, 
Amoy ir kitus. Ir tai buvo 
labai stiprių partizanų jė
gų atakos. Kiekvienas gali 
suprasti, kaip nėra tvirtas 
Japonijos imperialistų už
nugaris Chinijoj, jeigu par
tizanai gali atakuot Shang
hajų, Nankingą, Kantoną 
ir kitus didžiausius centrus.

Galima sakyti, kad chi- 
niečiai partizanai atidarė 
Antrą Frontą prieš Japoni
jos imperialistus. Jie vien 
Kantono srity j užmušė per 
500 japonų kareivių ir su
naikino daug karo reikme
nų. Šios partizanų kovos be 
abejo turės padėti Apvieny
toms Tautoms kovoti prieš 
barbariškus Japonijos sa
murajus.

kruvinasis teroras ne
sulaiko Jugoslavijos žmones 
nuo didvyriškos kovos už jų 
ir mūsų laisvę. Jų partiza
nai veda narsią ir drąsią 
kovą, tiesiai laikydami Bal
kanų frontą, kur Hitleris 
ir jo razbaininkai priversti 
mesti tankus, lėktuvus smi- 
gikus, kanuoles į ofensyvą 
prieš partizanus.

Garbė didvyriams! Pra
keiksmas fašistams ir pa
niekinimas Amerikoj lietu
vių pro-nacių spaudai, kuri 
nuolatos talpina Hitlerio 
propagandą!

Hitlerininkai Nužudė 465,- 
000 Jugoslavų

Jugoslavijos vyriausybė 
Anglijoj praneša, kad pagal 
gerai ištirtus davinius į me
tus laiko Vokietijos hitleri
ninkai, Italijos fašistai ir 
jų pakalikai Jugoslavijoje 
nužudė 465,000 žmonių!

Vien vengrai fašistai iš- 
teriojo per 100,000 jugosla
vų! Vokiečiai fašistai tik 
Serbijoj nužudė per' 65,000 
žmonių, o Italijos fašistai 
Serbijoj, Kroatijoj, Juod
kalnijoj ir kituose Jugosla
vijos plotuose per 300,000 
žmonių! Vien Sambor mies
te fašistai nužudė per 6,000 
moterų, vaikų ir senelių. 
Novy Sad mieste per 13,000 
žmonių ir kitur panašiai.

Vienok hitlerininkų ir jų

Walsh ir Reynolds Turi 
Pasitraukti!

Newyorkinis dienraštis 
“Post“ iškėlė apkaltinimus 
prieš senatorių Walsh, o 
dienraštis “P M“ prieš 
Walsh ir Reynolds, kad jie 
visaip pataikavo hitlerinin- 

' kams.
Senatorius Walsh yra 

pirmininku Senato Laivyno 
Reikalų Komiteto, o senato
rius R. R. Reynolds Senato 
Militarinių Reikalų Komi
teto. Abu komitetai labai 
svarbūs mūsų šalies karo 
laimėjimui.

Senatorius Walsh dar vi
sai neseniai sakė kalbas 
“America First“ Komiteto 
parengimuose, kuris veikė 
Hitlerio naudai, >prieš mūsų 
šalies reikalus. Senatorius 
Reynolds yra rėmėjas kuni
go Coughlino žurnalo “The 
Cross and the Flag” ir se
niau sakė kalbas su Fritz 
Kuhn, nacių agentu.

Tokie asmenys negali bū
ti mūsų šalies atsakomin- 
guose komitetuose. Jų ten 
buvimas sėja liaudyj nepa
sitikėjimą ir kenkia mūsų 
šalies karo laimėjimui. Jie 
turi būti prašalinti iš minė
tų vietų ir į tas • vietas iš
rinkti žmones, kurie atsida-

Chiniečiai darbininkai dirba primityvėse dirbtuvėse — dirba ginklus kovai prieš 
japoniškus banditus. Bot tokių dirbtuvėlių yra daugybė; jas palaiko Chinijos ko
operatyvai.

I

vę mūsų šalies reikalams, 
kurie trokšta ir dirba, kad 
barbariškas hitlerizmas ir 
jo talkininkai būtų sumuš
ti. “WaZsA and Reynolds 
Must Go!”

Chicagos Žinios
Minėjo Motinų Dieną

Gegužės 9 dieną, Lietuvių 
Auditorijoje iškilmingas Moti
nų Dienos paminėjimas. Pilna 
Auditorijos salė žavėjosi įvai
ria ir gerai prirengta progra
ma.

Minėjimą rengė visos pa- 
‘ žangios lietuvių moterų orga- 
į nizacijos. Pirmas programos 
numeris buvo gražus veikalas 
“Motina,” kurį suvaidino Ci
ceros Moterų Choras, kurį di- 

i riguoja D. Yuden. Vaidintas 
veikalas buvo labai įdomus. 
Publikai labiausiai patiko dai
na “Jeigu Karas Rytoj.” Pla-

| (Tąsa 5-me pusi.)
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Miko Petrausko Operete “Birute” 
Newarke ir Brooklyne

NIŪVARKO SIETYNAS PER
STATĖ “BIRUTĘ”

Dažnai ir negalimas daiktas pasidaro 
galimas. Tik reikia nusistatymo ir pas
tangų. Tatai gražiai įrodė Niūvarkiškis 
Sietyno choras.

Kimštinai prikimsta Lietuvių svetai
nė stebėjo Miko Petrausko šedevrą, tary
tum kokią iš gilios senovės prikeltą tik
rovę.

Gilų įspūdį padarė publikai operetės 
perstatymas, ir tai ji daugel kartų pa
reiškė skardžiais aplodismentais.

Prie operetės pridėta daug nuoširdaus 
darbo. Per visai trumpą laiką, rodos, ke
tvertą - penketą savaičių, įstengė siety— 
niečiai išmokti tokį sudėtingą veikalą. 
Repeticijos, pratimai ėjo kas antra, kas 
trečia diena. Nekartą užsitęsdavo net iki 
vidunakčiui. Per dienas dirba, pliekiasi 
dirbtuvėse, o vakarais su operete kamuo
jasi. Netik kad mokosi vaidint, dainuot, 
bet patys gaminasi visus reikalingus 
daiktus.

Labiau įgudusios prie siuvimo choris- 
■ tės siuva ir sau ir draugėms kostiumus, 

sukneles. O jau ir tų senoviškų kostiu
mų įvairumėlis! Tik žiūrėk pilnom akim, 
tik stebėkis.

O scenų dekoracijos—tai vis daugiau
sia Juozo Paukštaičio rankelėm paga
mintos, sukaustytos, sudėstytos.

Rodos, tai buvo 1911 ar 1912 metais 
— mačiau tą pačią “Birutę” Brukline, 
McCaddin svetainėj, paties kompozito
riaus Miko Petrausko vadovybėj. Nėr ko 
ir sakyt, buvo tai atmintinas įvykis, pali
kęs neišdildomų įspūdžių. Tačiau siety- 
niečių perstatymas man da labiau pati
ko. Meniškai turtingesnis, vaizdais įvai
resnis, pailgintas, dapildytas pritinka
momis melodijomis. Visur matyt inicia
tyva ir puiki vadovybė Bronės Šalinaitės 
ir Jono Valenčio.

Operetei padaryta labai taiki priežais- 
lė—preliudas, lyg koks laipsniškas įva
das giliau į pačią užmazgą. Susidaro pa

lanki nuotaika, ir, regis, visa kas savai- 
mingiau vystosi.

Tuoj iš pat pradžios žiūrovą perima 
sukaupta veikalo dvasia, senybinė Lietu
vos atmosfera, prieš kokį šešetą šimtų 
metų, plėšriųjų vokiškų kryžiuočiu lai
kais. Tautiškai pasirėdžiusių merginų 
dainelės apie darželį, apie lelijas, pinavi- 
jas, rūteles tuoj tau ir suminkština širdį. 
Jųjų suknelės tokios rainos, spalvotos, su 
langeliais, su stūgelėmis. Galvelės pa
puoštos rūtų vainikėliais, kur grakščiai ’ 
švaistosi ir šiaip varsuotos gėlės. Plau
keliai daugumoj gražiai suglostyti, su 
skyrimais per vidurį, su kasomis, su kas
pinais, su kasininkais.

Veikalui jau gerokai įsijudinus, pasi- . 
rodo ir pati centrinė operetės figūra — 
Birutė. (Ona Stelmokaitė). Nors vien- •< 
turte Palangos tėvūno duktė, tačiau ap
sitaisiusi, kaip paprasta kaimo mergaitė.

Mergaičių klegantį būrį pergązdina 
besiartinąs triukšmas, ir štai scenon 
įmaršuoja plėšrios teutonų draskūnų ci
vilizacijos nešėjai — pats kryžiokų va
das Sundšteinas (Juozas Sukackas) ir 
keli jo palydovai, karžygiai. Visi, bra, 
kariškai apsirengę, kaip viduramžių ri- 
cieriai. Tik švaistosi, tik žvalgosi smal
siai į merginas — ir ceremonijų nedaro. 
Įgimtas stačiokiškumas nustelbia nuduo
tą mandagumą.

Išbaidę, apstumdę, išvaikę merginas, 
gretinasi prie Birutės, o ta nei iš tolo ne
siduoda. Padėtį išgelbsti skubiai pribuvę 
Birutės du broliai (Laurynas Duobinis 
ir Vikenti j A. Koliago. Pastarasis vikrus 
rusas jaunikaitis, gerokai pramokęs lie
tuviškai ir su narsiomis manieromis) ir 
jų tėvas —tėvūnas. Tuoj jiedu metasi 
ant neprašytų prūsokų svečių, ir, gal 
būt, būtų įvykę tikros muštynės, jei są
myšio nebūtų nuraminęs rimtas ir tak
tingas tėvūnas. (Tadas Kaškiaučius). 
Skardžiu baritonu storai jis pabrėžia 
teutonų raitoriui perdaug nesikarščiuoti 
ir palikti Birutę ramybėj. Čia Sundštei
nas, nuošaliai saviškiams burbtelėjęs, 

kad reikia vely pipirkti tuos pagonus 
laukinius žemaičius, atidaro atneštą gra
žią dėžę, pilną blizgučių, karolių ir šiai]) 
puošmenų. Bet veltui jo pastangos — 
Birutė onei artyn: vely ji mirsianti, ne
gu gimdysianti tėvynės išgamas.

Čia girdisi besiartiną garsai, minios 
žingsniai — ir iškilmingai ir didingai 
įžengia visa procesija, nešina savo vy
riausiuoju kunigu—krivių krivaičiu 
Lizdeika (Jonas).

Minia triukšmingai pareiškia savo pa
garbą žilagalviui Lizdeikai ir panieką 
sumizgusiems kryžiuočiams. Klastingi 
atėjūnai gali sau sveiki eiti, iš kur at
ėję: Birutei skirtas kitas kelias — die
vuliams tarnauti.

Vokiečiams prasišalinus, visa minia 
griausmingai užtraukia: “Vienybėj,, 
vienybėj.” Pirmas veiksmas pasibaigia.

Antrame akte, po trumpo preliudo, at
siveria šventojo kalno vaizdas, prie die
vulių aukuro. Įdomus ir gražus vaizdas. 
Dvi įstabiai dailios vaidylutės (Ona 
Kunickienė ir Lelija Jonušoniūtė), palai
dais plaukais ir baltučiukais palaidinė- 
liais, palaiko amžinąją ugnį, gieda gies
mę dievuliams. Tuoj atsiranda prie ži
nyno da kelios žvitrios vaidylutės ir, gė
lių puokštėmis mosikuodamos, duoda 
garbę dievaičiui Vaizgančiui.

Neužilgo berniukas atveda aklą senį 
vaidylą (Tadas Kaškiaučius). Jis žaba
las, apčiupomis, kitų padedamas, atsisė
da ant aukuro laiptų ir dusliu žemu bal
su gieda: “Po tamsiai naktelei.” Ant ke
lių jam kanklės (Miko Sadausko rankų 
darbas). Pirštais birbindamas stygas, 
gieda, o jam pritaria vaidylučių choras.

Už scenos aidi tai vyrų, tai moterų 
dainų baį^i: tai derlių doroja nuo dir
vų, nuo lysvių.

Ant to žavingo dainų ir giesmių fono 
žada įvykti Birutės įšventinimas į vaidy- 
lutes. Pro sceną eina rimta Birutė, naš
čiais nešina, pilnus viedružėlius vande
nėlio nešasi namo. Stabtelėjusi, dainuo
ja liūdną Birutės ariją, lyg atsisveikin
dama su svietiškuoju pasauliu. Ateina 
jos du broliukai. Jau rengiasi Birutę 
baltais rūbeliais vilkti, naujam gyveni
mui laiminti.

Bet štai, paskui Birutę sekdamas, 
įžengia puošnus svečias. Kalbina Birutę, 

prašo jos rankos. Nustebusiems dievulių 
garbintojams pareiškia—jis esąs žemai
čių kunigaikštis Kęstutis (H. Mitkus). 
Pasiskubina krivė (Juozas Sukackas) ir 
jau kviečia Birutę vilktis vaidylutės bal
tu gaubtuvu. Bet Birutė jau neberodo to
kio pirmykščio savo dvasiško užsidegimo. 
Matyt, jauno kunigaikščio padaryta jai 
nemažo įspūdžio. Dalyką padeda per
sverti senis vaidyla. Jis laimina jaunuo
sius ir suveda krūvon jų rankas.

Tuo tarpu, grįždami po laukų darbo, 
kaimiečiai suneša ant aukuro žemelės do
vanas: javų, daržovių, vaisių po saujelę, 
po kuokštelę, — sumeta į aukuro ugnį. 
Gieda Lado žemelės giesmę. Vaidylutės 
vėl saviškai, gėlių vainikais mojuoda
mos, sukaliojasi ties aukuru. Ir paskui, 
visi krūvon susibūrę, iškilmingai už
traukia: “Aukštaičiai, žemaičiai,” ir už
laida nusileidžia.

Kaip pavieniai vaidilos, taip ir visas 
sietyniečių choras, kaip ir paprastai, dai
navo gerai, tikrai sietynietiškai. Čia vi
sų vaidilų vardų ir suminėti nebus gali
ma. Beje, tą jau padarė mano geras bi
čiulis Pr. B. “Laisvės” antradienio lai
doj.

Po perstatymui visi nušvitusiais vei
dais tik giria “Birutę,” tik džiaugiasi 
gavę tokios retos progos paregėti įdomų 
Lietuvos senovės epizodą.

O jau publikos tai buvo gražios. Netik 
iš paties Niūvarko, bet ir iš apylinkės 
miestelių, Harisono, Kanės, Bliumfildo, 
Bajonės, Džerzi-sitės, Patersono. Buvo 
rinktinių dailės mylėtojų net ir iš kitos 
gubernijos — iš Bruklino, buvo viena 
žvitri draugė net ir iš trecios gubernijos 
— iš Niu Heiveno. Kur tu žmogus visus 
sužiūrėsi ?

Garbė balsingam Sietyno chorui. Gar
bė uoliai jo mokytojai Bronei Šalinaitei. 
Garbė sumaniam artistui ir režisoriui 
Jonui Valenčiui. Jonas. Kaškaitis.

Bayonne, N. J.
Daugiau Aukų Dėl Medikalės 

Pagelbos Sovietams

Bayonniečiai vis nesiliauna 
rėmę Sovietų Sąjungą ir jos 
karžygišką Raudonąją Ar
miją. šiuom tarpu kiek ma
žiau — tik $37.75. Bet sykiu 
sudėjus, tai jau bus bayon
niečiai sukėlę aukų šiam gar
bingam tikslui netoli $300.

Vėliausiai aukavo šie lietu
viai: po $5: J. Stanelis ir J. 
Zaleckas; M. Panelis $3; po 
50c.: N. Nirbakienė, K. Nir- 
bakas, A. Trakimienė, P. Mu- 
zikevičienė.

Viso per lietuvius aukų $15; 
per svetimtaučius suaukota 
$22.75.

Svetimtaučių vardų negar
siname, nes jie lietuviškų laik
raščių neskaito.

Daugiau aukų bus pagar
sinta vėliau.

Aukų rinkimo komisija:
P. Janiūnas, 
J. Kirmelas.

Nanticoke, Pa.

OPERETĖ “BIRUTĖ”
Bendros Pastabos ir Įspūdžiai.

Šis dviveiksmis teatralinio žanro kūri
nėlis — “Birutė” — yra, tarytum, kokia 
iškarpa iš senovės lietuvių istorijos, ku
rioje parodoma mūs protėvių būdas, ti
kyba ir papročiai. Toji istorinė “iškar- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Sunkiai Sužeistas Januolis V. 
Švitra, Jo Motina ir Mergina

Gegužės 2 d. V. Švitra au
tomobiliu važiavo iš čionai į 
Newarka ir Easton, Pa. Su 
juom sykiu buvo jo motina ir 
mergina. Kelyje juos ištiko 
nelaimė — didelis trokas kir
to į Švitros vairuojamą auto
mobilį ir visus tris sunkiai su
žeidė. Jie likosi nugabenti į 
Eastono ligoninę. V. Švitrai 
sako įskeltas žandikaulis ir 
'dantys išmušti; jo merginai 
į koją nulaužė ir motiną labai 
užgavo.

V. Švitra yra pirmininku 
vietinės LDS Jaunuolių kuo
pos. Linkėtina, kad sužeistieji 
greitai pasveiktų!

Reporteris.

PAGELBA SOVIETŲ SĄJUNGAI!!
KONCERTAS ir PRAKALBOS

BIRUTA RAMOSKAITfi

Rengia Lietuvių Komitetas Sovietų Sąjungai Gelbėti

Sekmadienj 
Gegužes 17 May 

GRAND PARADISE SVETAINĖJE
318 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Pradžia 4 vai. dieną. Įžanga 50c.

<>

ANTANAS VIŠNIAUSKAS*

DAINUOS: Biruta Ramoškaite; Antanas Višniauskas, Pirmyn Choras iš Great Neck, 
vad. Geo. Kazakevičiaus ir vietinis Aido Choras, vad. Aldonos Žilinskaitės.
KALBĖS: P. Rotomskis, Generalinio Sovietų Sąjungos Konsulato lietuvis atstovas, 
Rojus Mizara, dienraščio “Laisves” redaktorius ir Dr. Thomas L. Harris, atstovas nuo 
Russian War Relief Komiteto iš New Yorko.

Akompanistė Bronė Šalinaitė. - Dr. J. J. Kaškiaučius Programa Vedėjas.

Lietuvių Komitetas atsikreipia į visus lietuvius pagelbeti suteikti reikalingą paramą kovojantiems 
karžygiams anoj pusėj vandenio! Dalyvaukime visi šiame parengime.

Šiame parengime bus suteiktos gražios dovanos tom moterim., kurios daugiausia pasidarbavo mezgime.
Apie jas plačiau paaiškins K. Petrikienė. • . , L. K. S. S. G.
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį,
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS •••••< 4 — 29 — 42 —< — 13

LAISVE Šeštad., Gegužės 16; 1942 nis

ŽINIOS IŠ URUGVAJAUS Priešai Išėjo Prieš Įvykusį 
Darbininkų Kongresą

(Tąsa)
Iš įvairių telegramų paaiškėjo, kad 

nacių Vokietijos, Rumunijos ir Finlian- 
dijos orlaiviai atakavo išilgai visą Sovie
tų Sąjungos pasienį. Buvo bombarduota 
Kaunas, Vilnius, Šiauliai, Panevėžis, Ki
jevas, Sevastopolis ir daug kitų miestų. 
Sovietų Sąjungos aviacija, atsakydama 
bombardavo Rumunijos Constanzos prie
plauką ir nacių orlaivių stovyklas Rytų 
Prūsijoj.

Rumunijos ir nacių Vokietijos armijos 
iš anksto užėmę strategines atakai po
zicijas veržėsi visu frontu į Sovietų že
mę. Baisios nacių jėgos gulė ant Kau
no, Šiaulių, Grodno, Vilkaviškio, Kobri
no, Vladimiro - Volinsko, Ravaruska, 
Brodsk ir kitų miestų. Šiaulių srityje 
buvo neišpasakytai žiaurus mūšis, kur 
Sovietų ir Lietuvos kariuomenė, pagal
ba kanuolių ir tankų, sunaikino apie 300 
nacių tankų. Po žiaurių kautynių prie
šo jėgos užėmė Kolno, Lomžos ir Brest- 
Litovsko miestus. Sovietų prieš-lėktuvi- 
nės patrankos antroj dienoj priešo už
puolimo sunaikino^ 51 priešo lėktuvą ir 
suėmė įvairiose srityse per 5,000 vokie
čių į nelaisvę. Bet priešams pavyko ap
supti eilėj vietų mažesnius Sovietų Są
jungos pasienio sargų ir Raudonosios 
Armijos dalinius.* * *

Sovietų orlaiviai ne vien bandė atrem
ti masinius nacių orlaivynus, bet tre
čioj dienoj karo tris kartus bombardavo 
Dancigą, Karaliaučių, Liubliną, Varšavą, 
Constanzą, Suliną ir kitus punktus, iš 
kurių priešo bombanešiai veikė prieš So
vietus. Sovietų aviacija netikėtai užpul
ta, gynėsi taip drąsiai ir sugabiai, kad 
tas stebino visus. Vienok birželio 22-24 

- dienomis Sovietai neteko 274 lėktuvų, 
daug iš jų buvo sunaikinta netikėtomis 
priešo atakomis ant orlaivių laukų. Per 
tą pat laikotarpį raudonieji lakūnai nu
kirto 161 nacių orlaivį oro mūšiuose ir 
orlaivių laukuose sunaikino iki 220 prie
šo lėktuvų, šeši nacių orlaiviai atskri
do iš Finliandijos teritorijos ir siekė 
bombarduoti Kronštadtą, Baltijos Rau
donojo Laivyno bazę, bet jie buvo atmuš
ti. Kiti nacių orlaiviai iš Finliandijos 
bombardavo Kulojarvį ir Kandalaškos 
sritį. * * *

—Draugai! Mūsų tėvynė užpulta. 
Mums įsakyta veikti, — sakė vienos So
vietų eskadrilės komandierius, kapitonas 
Modestovas. — Į 20 minučių turime iš
skristi. •

Sujudo lakūnai, kaip aprašo stebėto-

Miko Petrausko
Newarke ir

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
pa” paimta iš keturioliktojo šimtmečio, 
kai lietuviai da buvo stabmeldžiais — 
garbino Perkūną ir kitus jų išpažintus 
dievulius.

Libretą “Birutei” parašė G. Žemkal
nis, o muzikos rūbą davė komp. Mikas 
Petrauskas. Petrauskas gilinosi į Lietu- 

. vos praeitį, jos senovę. Jo sukurta “Eglė 
Žalčių Karalienė” ir “Birutė” duoda 
mums lietuvių .senovės vaizdus. Jis, kaip 
klasikas, sukūrė toms operetėms vertin
gą muziką. Sakau “vertingą” tąja pras
me, kad jo muzikos kalba atsako minė
tų veikalų turiniui bei dvasiai. Net ir 
kuklus teatrų lankytojas, mažai nusima
nąs apie muziką, gali pajusti ir supras
ti, kaip jo muzikos kalba eina sykiu su 
veikalo idėja.

Newarko Sietyno Choras suvaidino 
“Birutę” gegužės 9-10 dd. Newarke ir 
Brooklyne po Jono Valenčio režisūra, 
muziką diriguojant komp. Bronei Šali- 
naitei.

Mūs, kaip mėgėjų, vaidinimuose veik 
visuomet būdavo šiokių tokių trūkumų. 
Bet šis sietyniečių pastatymas jų turėjo 
kuo mažiausia. Įscenizavimas buvo tin
kamas; personažų aprėdalai, jų nugri- 
mavimas atsakantis; reikalinga butafo
rija buvo savo vietoje. Masinės scenos 
estradoje nesikamšė “vienas pro kitą’” 
kaip susimaišiusių avių kaiminė, kas

jas. Skubiai ruošė lėktuvus, pakabino 
cigarų formos dideles bombas po jų 
sparnais. Ir štai paskirtu laiku eskadri
le jau ore, kad duoti skaudžius smūgius 
nachališkai įsiveržusiam priešui. Lėktu
vai jau padengė 425 kilometrų atstą. 
Štai ir nacių aerodromas. Nacių priešlėk
tuvinių kanuolių ugnis priverčia skristi 
aukštai. Pakyla priešo mūšio lėktuvai. 
Matosi bombavimo tikslas. Sovietų la
kūnai veda galingas mašinas prie jo. Bet 
štai du nacių mūšio lėktuvai vis arčiau 
ir arčiau. Jau tik 400 mastų, jau tik 
350 mastų. Ugnis pilasi iš abiejų pusių. 
Vienas nacių lėktuvas pakrypsta ant šo
no ir žaibo greitumoj apimtas liepsnos, 
krinta žemyn, antras priešo lėktuvas lei
dosi bėgti. Sovietų lėktuvai pasiekė tiks
lą ir numetė galingas bombas. Apačioj 
baisus sprogimas ir geltonos liepsnos lie
žuviai.

—Kapitone, savo uždavinį atlikome!— 
davė signalą kiti lakūnai komandieriui 
Modestovui.

Grįžtant į savo orlaivių lauką Sovietų 
lėktuvai vėl turėjo mūšį su priešo lėktu
vais. Kovoj leitenantas Maklesovas su
žeistas, jis nugalėdamas skausmą išlai
kė kovą ir numušė priešo lėktuvą. Ma
joro Korobkovo lėktuvų grupė nušovė du 
nacių lėktuvus ir čikrovičiuose iš kulka- 
svaidžių apšaudė nacių pėstininkus.

Pulkininkas Sorokinas vedė 9 Sovietų 
lėktuvus į kovą, ant jo užpuolė 15 nacių 
lėktuvų. Kova buvo žiauri, kurioj Sovie
tai numušė šešis priešo lėktuvus ir savo 
neteko keturių. Majoro Jačmenovo lėktu
vų grupė turėjo žiaurų mūšį su nacių 
lėktuvais virš Stanislavo miesto, kur nu
kirto 19 priešo lėktuvų. Taip mušėsi did
vyriškai Sovietų lėktuvai.

H- ❖ ❖

Sovietų pėstininkas- Romanov pasislė
pė į krūmus, prileido arti, nacių karį ant 
motorinio dviračio ir jį nukovė. To pa
ties bataliono komandierius buvo pirmo
je dienoje tris kartus sužeistas, bet jis 
nesitraukė iš kovos lauko. Automobi- 
liaus valdytojas suėmė keturis nacių la
kūnus į nelaisvę, kurie parašiutų pagal
ba nusileido iš pašauto lėktuvo. Grupė 
vieno kulkasvaidžio karių buvo nacių ap
supti. Jie mušėsi per aštuonias valandas 
atremdami priešus ir pagaliau prasisky- 
nė sau kelią ir susijungė su savo dali
niu. Seržantas Trofimovas, komandie
rius kanuolių batarėjos, priešo apsuptas, 
jis su pagalba trijų savo sužeistų karių 
tol mušėsi, kol kitas Raudonosios Armi- 
jis dalinys atėjo jam į pagalbą.

(Daugiau bus)

Operete “Birute” 
Brooklyne

besniuose “teatruose.” Šį kartą viskas 
ėjo ne “gaivališkai,” o pagal suformuotą 
tvarką. Tas darė labai malonų įspūdį į 
žiūrovus.

Žymėtina, kad'daugelis šiame persta
tyme dar pirmu sykiu pasirodė vaidybos 
scenoje, išstojo kaip debutantai. Tokių 
buvo net 13. Ir visi jie bei jos teatro au- 
dijencijai gražiai užsirekomendavo!

Ona Stelmokaitė Birutės rolėje žiūro
vus tikrai stebino. Jos rolė gan sudėtin
ga, bet jaunuolė Ona ją atliko artistiš
kai. Tiesa, mums teko ją matyti' ir pir
miau vaidinant, bet šį sykį ji pasirodė 
geriausiai.

Gražiai vaidino Tėvūno rolėje Tadas 
Kaškiaučius, Brolelių — L. Dobinis ir 
William A. Koliago, Sundšteino — Juo
zas Sukackas, Lizdeikos — Jonas Valen
tis ir daugelis kitų, kuriuos bei kurias 
čionai negalima'suminėti dėl stokos vie
tos.

Mergelės ir Vaidylutės tikrai žavėjo 
žiūrovus savo rimtomis veidų išraiško
mis, gražiais susiformavimais ir muzika- 
lingais balseliais.

Mūs amaturiniuj teatrui dažnai tenka 
verstis pigaus, lėkšto turinio komedijė- 
lėmis. Toki pastatymai, žinoma, nebran
dina nė pačių aktorių pajėgas, nė publi
kos teatralinį skonį. Dauguma mūsų te
atro lankytojų yra “užkariauta” pigių

Darbininkų Kongresas
Kovo 20 d. Miesto Valdy

bos teatre Sodre, Montevi- 
deoje, įvyko šešiasdešimt sin
dikatų įvairių profesijų darbi
ninkų bei tarnautojų, kongre
sas. Tame kongrese dalyvavo 
iš užsienio atstovai. Iš tolimes
nių valstybių buvo prisiųstos 
sveikinimo telegramos.

Šį kongresą sušaukė Staty
bos sindikato iniciatyva, kur 
jau nekuris laikas buvo susi
dariusi aukštoji valdyba “Uni- 
dad sindical Obrera” esančių 
sindikatų buvo gan seniai 
svarstoma, kaip prieiti prie su
sivienijimo ir galų gale dides
nieji sindikatai, kurie vado
vaujami tų pačių darbininkų 
atrado vienybės kelią, nežiū
rint nekuriu ideologinių sro
vių, vadovybių skerspainių ir 
trukdymų. Tokiais stabdžiais 
buvo nekurie anarchistai ir ki
tokį neaiškios politikos skaldy
mo jėgų divizionistai. Bet po 
ilgų kovų buvo nugalėti neku
rie užsispyrėliai arba palikti 
visai be įtekmės. Iki šiol bu
vusieji sindikatai negalėjo to
bulėti ir plėstis dėl viduje bu
vusių visokių provokatorių iš 
priešo pusės, kurie visokiais 
būdais stengėsi slopinti plates
nį judėjimą ir demoralizavo 
sąžiningos įdėjimus sindikato 
darbininkus ir t.t. Bet provo
katoriai pastebėti buvo praša
linami ir nu maskuojami vie
šai, kur pasirodė, kad reak- 
cijonieriai užsistojo už tokius 
tipus, būk apgailestaudami, 
kad mėtomi darbininkai iš 
sindikatų nėra niekas kitas, 
kaip Kremliaus įsakai, jei ne
pritaria kuris raudonajai dik
tatūrai ir taip pan. Prie skal
dymo ir slopinimo sindikalio 
judėjimo prisidėjo stambieji 
darbdaviai ir fabrikantai, ku
rie papirkinėjo silpnos valios 
darbininkus, kad šie būk pro
testuotų: patys arba darytų sa
botažus judėjime. O tokioms 
provokacijoms radosi visokių 
išsigimėlių, kaip trockistų, * ir 
panašiai jiems juodo elemen
to.

Dabartinis kongresas sustip
rins sindikalį judėjimą, nes 
tikrieji darbininkų vadovai iš 
tų pačių darbininkų ir užsi
grūdinę kovose už darbininkų 
klasės reikalus įeina į vadova
vimą (išrinkti masių), kuriems 
pasitiki ir be to bus po didele 
kontrole ir t.t.

Iš šio kongreso iškilo galin
gas sindikalis susivienijimas, 
kuris vadovaus plačia papė
de ir apims visus sindikatus. 
Sindikatas pasilieka kiekvie
nas atskirai vadovautis, t. y., 
kiekviena profesija rūpinasi 
savimi, bet po kontrole susi
vienijimo, kurio įeina iš visų 
profesijų sindikatų atstovai ir 
sprendžia to ar kito sindikato 
susidėjusias problemas ištikus 
konfliktui, streikui, ar t. p. 
Nes centralis susivienijimas tu
rės didelius ryšius su įstatym- 
davyste ir juridines teises kon
troliuoti tuos fabrikus bei 
darbdavius, kurie laužo darbi
ninkams teises ir eina prieš 
šalies konstituciją. Sindikatai 
suloš rolę taip svarbią ne tik 
ekonominiam gyvenime, bet ir

socialiam, o taip ir politiniam, 
kur iki šiol sindikatų priešai 
norėjo nubaidyti darbininkus 
su komunistiniu baubu, kam 
jie imasi politikos. Bet kada 
ekonominis gyvenimas tamp
riai susirišęs su politiniu gyve
nimu, tai nėra nei kalbos, kad 
nebūtų, svarstoma abu dalykai 
sindikatuose.

O ypač šiuo taip kritišku 
žmonijai momentu, kada fa
šizmas nori dominuoti visur, 
kaip ekonominiam, taip ir po
litiniam gyvenime.

Per kongresą plačiai buvo 
kalbama apie visus šiuos klau
simus ir bendrai prieita veikti 
abejuose frontuose: kovot už 
algų pakėlimą, sustabdyt spe
kuliantų sauvalę, kurie kelia 
kainas kasdien ant reikalin
giausi© darbininko šeimos kas
dieninio produkto; kovot prieš 
darbdavio simuliacijas, o taip
gi neatsilikt nuo politinio dar
bininkų judėjimo, o dar dau
giau pastiprinti tą kovą per 
sindikatus, kad solidariai su 
visa liaudimi nugalėt bendrą 
priešą — fašizmą, kuris kęsi- 
nasi prieš visus, o ypatingai 
prieš dirbančiąja liaudį ir dar
bininkų avangardą — Komu
nistų Partiją, ir populiarųjį 
judėjimą.

Pažymėtina, kad kongrese 
dalyvavo užsienio reikalų ir 
apsaugos ministeris Dr. Alber
to Guani, kuris* buvo entuzias
tiškai viso suvažiavimo sutik
tas. Pasirodo, kad prezidento 
Baldomiro vyriausybė eina su 
liaudimi ir su darbininkais, 
nes gal nėra atsitikimo Uru- 
guajuj, kad būtų kada vyriau
sybė atkreipusi dėmesį į dar
bininkus, kaip dabartinė.

“Diario Popular” Neužilgo
Įrengs Nuosavą Spaustuvę
štai, šis mažyčio formato 

dienraštis, bet milžiniško dy
džio savo turiniu, savo vaid
meniu kovoje ųž liaudies inte
resus, — “Diario Popular” — 
jau baigia užpirkti modernią
sias spaudos mašinas ir ne
trukus įrengs nuosavą didelę 
spaustuvę. Jau vedamos dery
bos nupirkti linotipą, spau
džiamąją, vadinama plokščia 
mašiną, giljotiną ir popierio 
lankstymui mašiną. Įrengus 
tokią spaustuvę, “Diario Popu
lar” užsitikrins savo regulia
rų pasirodymą ir padidės savo 
formatu bei technikos klausi
mu.

Tai vis liaudies kolektyviš
kos pastangos, darbo masių 
rūpestis ir negailėjimas liuos- 
laikių bei savo sunkiai uždir
bamų. centų, kad užgarantavus 
savo kovos geriausią draugą 
— spaudą.

Nuosavos spaustuvės įsigiji
mui pagrindas bus padėtas 
Stadium Uruguay salėje, kur 
įvyks masinis liaudies susirin
kimas nukaukavimui Herreros, 
Panadės ir Cabanos, kurie 
drįsta per teismą pasmaugti 
visų mylimą “Diario Popular.”

Šiame akte laikys paskaitą 
Lotynų Amerikos žymusis liau
dies vadas Rodolfo Ghioldi 
apie darbininkiškos spaudos 
reikšmę dabartiniame momen
te.

Reakcionierių spauda galvi- 
nyj herreristų apšaukė darbi
ninkų kongresą komunistų 
manevru, kuriame būk iš Mas
kvos buvę inspiruojami vieti
niai komunistai tai atlikti. Vi
saip išniekino tą istorinį darbi
ninkų suvažiavimą ir Baldomi
ro vyriausybę, kam atsilankė 
ministeris į kongresą. Svaidė 
apkaltinimus vyriausybei už 
leidimą susirinkti valdiškam 
teatre, būk laužanti vyriausy
bė1 šalies konstituciją leisdama 
politinei sektai daryti tokio 
pobūdžio susirinkimus kultū
ros ir meno rūmuose. Atsilan
kiusį ministerį ir prezidentą 
išvadino parsidavėliais komu
nizmui. šaukė šovinistinėmis 
frazėmis, kad uruguajiečių be
veik nebuvę, o tik svetimša
liai, pasak jų — penktakolo- 
ninkai ir t. p.; dalyvavusias 
moteris apšaukė “pasionari- 
jom” ir vulgarėmis. Bet ne be 
tie laikai, kad moterys ir dar
bininkai susipratę nusigąstų 
priešų, gązdinimu bei keiksmu. 
Darbininkai kaip niekuomet 
vienijasi ir organizuojasi prieš 
bendrą priešą, kuris be abe
jo bus palaidotas, nes vieny
bėj — galybė.

Koresp.
(Iš “Darbo”)

Waterbury, Conn.

jaus. Tuomet jisai, esą, galėtų 
vesti karą Člar 5 metus prieš 
visą pasaulį. Tysliavai, mato
mai, Hitlerio troškimai bei no
rai gerai suprantami... Jis 
pasakojo, kad Hitleris tik ta
da bus priveiktas, kada jis bus 
sumuštas pačiame Berlyne. Ta
da karas, esą, užsibaigsiąs.

Daugelis gūščiojo pečiais ir 
stebėjosi iš to hipokrito pasa
kos apie Hitlerio sumušimą 
Berlyne, kuomet jis nepasako, 
kas hitlerininkus smarkiausiai 
muša ir grūdžia linkui Berly
no! Visas pasaulis mato ir pri
pažįsta, kad tik Sovietų Rau
donoji Armija kerta mirtinus 
smūgius Hitlerio jėgoms, o 
Tysliava apie tai net žodeliu 
bijo prasitarti. Jis tik plepa 
apie Hitlerio sumušimą, bet 
širdyje jo gailisi ir nori, kad 
jis sumuštų Sovietus. Neveltui 
yra sakoma: “Vilkas vis į gi
rią žiūri.”

Susirinkime Buvęs.

Shenandoah, Pa.
Vieša padėka

Aš niekad netikėjau, kad 
turiu tiek daug draugių ir 
draugų. Gegužės 9 d., apie 9 
v. vakare, Pranas čižauckas 
paklausė manęs, ar aš jį galiu 
nuvežt į “vieną svarbią vie
tą.” Aš sakau: “Visuomet, 
drauge kūmai” (mat, mes jį 
visi kūmu vadinam.)

Gegužės 10 d. čionai buvo 
susirinkimas, kurį surengė A- 
merikai Ginti Draugija, kuri 
yra suorganizuota iš 17 drau
gijų.

Kalbėto jum buvo James E. 
Moran. Kvietė jis šios draugi
jos narius apsiimti eit namas 
nuo namo ir pakalbinti gyven
tojus, kad jie pasižadėtų ar 
skirtų pinigų kas savaitė ar 
kas mėnuo pirkimui Apsigyni
mo bonų ar štampų, nes dabar 
prasidėjo vajus Conn, valsti
joj nuo gegužės 9 iki 22.

Jam tebekalbant, įėjo į sve
tainę J. Tysliava. Kaip tik 
Moran pabaigė kalbą, pirmi
ninkas J. Trečiokas sako: 
“Čionais randasi svečias, Tys
liava, aš paprašau, kad jisai 
pakalbėtų mums ką nors.”

Tysliava atėjo į priekį ir 
pradėjo savo spyčių: “Aš šian
dien neturiu jums ką pasaky
ti ar paagituoti apie pirkimą 
bonų, nes jūs visi tą žinote. A- 
merikoj šis dalykas yra gerai 
garsinamas. Bet aš jums turiu 
tiek priminti, jog lietuviai, ku
rie perka bonus, kad būtų su
registruoti, kad galėtų vėliaus 
pasirodyti, kiek išpirko.” Gir
di, kad jankiai neturėtų pir
menybės po karo.

Vėliau p. Tysliava “agita
vo,” kad Amerika turinti duo
ti pagelbą Anglijai ir Chinijai, 
bet apie Sovietus jis vengė pri
siminti. Tarytum, Sovietų Są
junga visai nekariauja šiame 
kare, šalia manęs sėdėjęs žmo
gus patylomis man sako: “Tas 
fašistukas bijo ir žodį prasi
tarti apie Sovietų karžygišku- 
mą, nes ir jo kolegos savo la
puose dar vis tebeteršia ją!”

Pasak Tysliavos, tai Hitleris 
nenorįs nė Maskvos, nė Lenin
grado, o norįs tik Kaukazo su 
neišsemiamais šaltiniais alie-

Tai mes įsėdom į .mano važį 
ir pradėjom važiuot. Jis sako: 
“Užsuk pas draugus Bujauc- 
kus, aš ir juos nariu pasiimt.”

Sutikau.
Kaip tik įėjau į stubą, visur 

tamsu. Išgirdau balsus prade
dant dainuoti “Happy Birth
day to you...”

Tai pirmą syk mano gyveni
me turėjau tokį surpryzą Aš 
jo niekad neužmiršiu! Mat, 
draugai, labai .pasidaro links
ma, kuomet draugai neužmirš
ta savo draugų...

Prie stalo draugai, pasveiki
nę mane, sako, nereikia už
miršt ir draugų Europoj, kurie 
lieja savo kraują, mušdami tą 
prakeiktą Hitlerį. Surinkom 
aukų dėl medikalės pagelbos 
Sovietams $11.

Labai ačiū draugams, au
kautojams. Vardus ir kas bu
vo bankiete parašys į laikraštį 
mano brolis.

Didelis ačiū visiems mano 
draugams ir draugėms už su
rengimą man tokios linksmos 
ir gražios pramogėlės.

Stasys Kuzmickas.

Neregė Mergaitė - Puiki 
Mašinistė ir Pianistė

sceniškų triukų. Tokiems teatras — pa- 
sikvatojimo vietove. Net ir rinktinėj 
mūsų teatro publikoj dažnai tenka paste
bėti, kaip į viską reaguojama juoku ar
ba net nusižvengimu. Kaltinant mūsų 
teatrą dėl menkaverčių ar silpnų pasta
tymų, dalį tų kaltinimų reikia nukreipti 
ir į publiką.

Štai kas teko pastebėti “Birutę” vaidi
nant gegužės 10 d. Brooklyne. Pirmame 
veiksme vyksta dramatiškas įvykis. Ma- 
riamburgo pasiuntinys Sundšteinas su 
palydovais jėga nori pasiimti Tėvūno 
dukrą, gražuolę Birutę. Veikalo situaci
ja rimta ir net tragiška: • girdim Kry
žiuočių grąsinimą; Tėvūno, Brolelių ir ki
tų vyksta pasipriešinimas vokiečiams iv 
jų ordenui; Birutės aimana ir Mergelių 
liūdesys. Rodosi, turėtų visi žiūrovai 
drauge su vaidintojais pajusti vaidina
mą sielvartą ir momento tragiškumą. 
Bet kas tau? ..Pas mus vis dar randasi 
tokių, kurie pliumpteli juoku, nors ten

juokas tiek reikalingas, kiek tilte skylė! 
Pavyzdžiui, tėvas prisiglaudžia savo 
sielvartaujančią duterį prie krūtinės, tai 
žiūrovas, asmeniai pažindamas vaidinto
jus, nusikvatoja; estradoje pasirodė vie
nas ar kitas vaidintojas kiek stambesnio 
kūno — “juokas.” Nežino tokie žiūrovai, 
kad jie išjuokia tik save — demonstruo
ja savo žemą kultūringumą.

Žinoma, žiūrovai turi teisę juoktis, 
jeigu, pavyzdžiui, aktorius, vaidinąs tra
gišką momentą, savo rolę atlieka nevyku
siai, falšyvai, taip neįtikinančiai, jog no
risi švilpti, tuomet, suprantama, juokas 
bus vietoje. Juokas tuomet patarnauja 
kaip pasipriešinimas nevykusiam vaidi
nimui.

Sakoma, kad senesniuose laikuose, kai 
žmonės turėjo dar menką teatralinio me
no supratimo lygį, būdavo prieš žiūrovų 
akis išdėdama iškaba su įspėjimu: “Po
nios ir ponai', nesijuokite, kai nedera 
juoktis!” Br. B.

Brooklyne, N. Y., yra ne
paprastai gabi neregė mer
gaitė vardu Eleanora Ka
bas. Ji yra viena iš pačių 
greičiausių ir taisyklingiau- 
sių rašė jų mašinėle ir tar
nauja Tarptautinėje Biznio 
Mašinų Korporacijoje.

Mergaitė taip pat yra 
auštos rūšies skambintoja 
pianu.

Jinai skambina ir radijo 
programose, kartais viena, 
o kartais drauge su kitais 
pianistais, ir viskas gerai 
išeina. N.

Patarimai Šeimininkėms
Dvoką verdamų kopūstų, 

kručkų ir cibulių galima 
kiek apmažinti. Tas dvokas 
paeina iš jų aliejų, kurie 
išgaruoja. Daržoves reikia 
išmirkyti biskį pasūdytame 
šaltame vandenyje. Kada 
vanduo užverda, tai galima 
nugraibyt tokį aliejų pavi
dale iškilusių putų.

Rudas cukrus reikia lai*-*- 
kyti drėgnoje vietoje, kaip 
kad skiepe ar šaldytuve, 
kad nesukietėtų ir nepa
virstų į grumstus.

Nudegus pirštą, uždėkite 
miltų, kad skausmas praei-

k.
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Penktas Puslapis

JUNGTINIŲ TAUTŲ LAKŪNAI 
LAIMI PRIES JAPONUS

ORE IR JŪROJ
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Australija, geg. 14.—Jungtinių Tautų Štabas šian
dien paskelbė tokį pranešima:

Šiaurrytinė Sritis:
New Guinea. — šeši japonų Zero kovos lėktuvai 

mėgino atakuot talkininkų orlaivių stovvkla Forte Mo
resby, bet jie tapo sėkmingai atmušti W 2 nušauti že
myn, o vienas sužeistas.

New Britain. — Mūsų oro jėgos bombardavo prie
šų lėktuvų stovykla Rabaule, užklupdamos bent 15 ja
ponų bombanešių ant žemės ir padarydamos jiem di
džių nuostolių: trys bombanešiai buvo susprogdinti ir 
daugelis kitų žiauriai sužeista, jei ne sunaikinta; ore 
buvo japonų lėktuvų, bet jie nekovojo su mūsų orlai
viais. Mūsų oriniai taip pat atakavo priešų laivus 
uoste.

Šiaurvakarinė Sritis:
Jungtinių Tautų orlaiviai atakavo japonų laivus 

praeitą naktį ties sala Amboina; nuskandino vieną 
3,000 tonų laivą ir bombomis tiesiog pataikė į du kitus 
laivus, kurių vienas buvo 3,000 tonų, o antras 2,000 to
nų; prieplaukos įrengimai taip pat liko padegti.

SOVAETaFsUNaTkINO 150 
NACIŲ TANKŲ; PAGROBĖ

DAUG PABŪKLŲ
Sovietų Oficialiai Pranešimai

Maskva, geg. 14. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 
išleido sekamą pranešimą:

Naktį gegužės 13 į 14 d. Kerčo pusiausalyje vis 
tęsėsi žiaurūs mūšiai. Kituose frontuose nebuvo svar
bių atmainų.

Vienoje dąlyje Kalinino fronto vokiečių pėstinin
kų batalionas su tankais atakavo sovietines pozicijas. 
Raudonarmiečiai leido priešams prisiartinti, o paskui 
pradėjo pilt į juos sutelktą ugnį iš šautuvų, kulkasvai- 
džių ir automatiškų šautuvų. Sovietiniai kanuolininkai 
atmušė priešus tiesiogine ugnim.

Kuomet raudonarmiečiai kontr-atakavo, tai hitle
rininkai pasitraukė atgal, palikdami mūšio lauke iki 
400 saviškių užmuštų ir sunkiai sužeistų. Keli vokiečių 
tankai tapo sudaužyti ir keli jų kariai nelaisvėn pa
imti.

Sovietiniai daliniai, veikdami viename sektoriuje 
šiaurvakarinio fronto, per dvi dienas užmušė 350 vo
kiečių kareivių ir oficierių; sunaikino 10 jų kanuolių, 
25 kulkasvaid^ius ir tris motorinius trokus ir susprog
dino priešų amunicijos sandėlį. Leitenanto Bondarenko 
tankistai sužalojo vieną vokiečių tanką, sunaikino vie
ną apkasų patranką ir kovos eigoje užmušė 50 vokie
čių kareivių ir oficierių.

Gegužės 14 d. Kerčo pusiausalyje, spaudžiant di
desnėms jėgoms iš priešų pusės, sovietinė kariuomenė 
atkakliai kovojo, bet pasitraukė į naujas pozicijas.

Charkovo linkmėje Sovietų kariuomene vis sėkmin
gai žygiavo pirmyn, ir per dviejų dienų kautynes su
naikino ir išmušė iš veikimo ne mažiau kaip 150 vo
kiečių tankų; pagrobė daug karo pabūklų ir paėmė 
kiekį vokiečių į nelaisvę.

Kitose fronto dalyse nieko reikšmingo neįvyko.
Pagal tikrus skaitmenis, gegužės 12 d. sovietinės 

jėgos nušovė žemyn 51-ną vokiečių orlaivį, o ne 42, 
kaip kad pirmiau pranešta.

Gegužės 13 d. buvo sunaikinta 40 vokiečių orlai
vių, o Sovietai prarado 23 orlaivius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. ruošia svarbias pra

kalbas, įvyks geg. 19 d., Piliečių 
Kliubo Selėje, South ir 3rd Sts. Pra
džia 7:30 v. v. Kalbės J. Siurba, 
LDS Centro Sekr. iš Brooklyn, N. 
y. Jis aiškins vėliausius šių dienų 
įvykius. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės lietuvius dalyvauti. — 
Kom. (115-117)

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 17 d., 7:30 v. v. Pi
liečių Kliubo salėje, 3rd ir South 
Sts. Kviečiame visus narius daly
vauti susirinkime. Yra daug narių, 
kurie neužsimokėjo už šiuos metus 
duokles. Ateikite į susirinkimą ir 
užsimokėkite duokles. — Kom.

(114-115)

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. susirinkimas 

įvyks geg. 17 d., 2 vai. dieną, 408 
Court St. Nariai būtinai dalyvauki
te šiame susirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti. Kurie 
dar negavote pereitų metų knygos 
“Tarybų Galybė“ pasiimkite šiame 
susirinkime. — C. Andriūnas, Sekr.

(113-115)

BRIDGEPORT, CONN.
LLD 63 kp. rengia prakalbas ir 

teatrą. Sekmadienį, geg. 17 d., Liet. 
Jaunų Vyrų Svet., 407 Lafayette St. 
Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kalbės D. 
M. Šolomskas, ALDLD Centro Sek
retorius ir Jonas Gasiūnas^ “Tiesos” 
redaktorius, abu iš Brooklyn, N. Y. 
Cįrupė Scenos Mylėtojų suloš vieno 
Veiksmą komediją “Kontrolis.” įžan
ga veltui. Kviečiame dalyvauti.

(113-115)

JAPONAI VARTOJO
SKYSTĄ UGNĮ PRIEŠ 

AMERIKIEČIUS
I „___ _________ _

Tokio. — Japonai švirk
štė skystą ugnį į amerikie
čių Corregidor salos for
tus, negalėdami kitaip pri
verst juos pasiduot, kaip 
sako japonų radijas.

Nuskandintas Didelis 
Japonijos Laivas

Tokio. — Japonų radijas 
pranešė, kad priešų sub- 
marinas nuskandino didelį 
prekiniai - keleivinį Japo
nijos laivą Chinijos Jūro
je, bet japonai mano, kad 
ir pats submarinas tapęs 
nuskandintas.

Ecuador© Žemės Drebė
jime Žuvo 109 Žmonių

Guayaquil, Ecuador. — 
Per žemės drebėjimą Ecu- 
adore, Pietų Amer. respubl., 
žuvo 100 žmonių, tarp jų 
jr Jungtinių Valstijų kon
sulas. Žemės drebėjimas 
tęsėsi tik dvi minutes.

CHIČAGOŠŽINIOS
(Tąsa nuo 2-tro pusi.) 

čiau apsistoti prie šio veikalo 
suvaidinimo, kaip ir prie kitų 
programos daliu, paliksim mū
sų meno kritikams.

Gražiai dainavo Roselando 
Moterų Choras, vadovaujamas 
garsios solistės A. Kenstavičie- 
nės. Dienos tema prakalbą pa
sakė žinoma pažangaus mote
rų judėjimo veikėja J. Skeber- 
dytė. Ji šaukė visas moteris 
glaudžiau spiesti savo kovin
gas eiles, organizuotis ir veik
ti nacizmo sumušimui. “Mes 
turime reikalauti antro fronto 
atidarymo, jei mes norime 
šiais metais sutriuškinti naciz
mą,“ sakė kalbėtoja.

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
Ncdčliomis ir šventadieniafe» 
10-12 ryto

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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 1

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 valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

Veikalą “Prie Motinos Ka
po“ publika tikriausiai mėgo. 
Geras vaidinimas tai užtikri
na. Vaidino M. šimkiūtė, F. 
Yurgil, O. Garšinskienė, A. 
Zigmontaitė ir T. žebraitis. 
Režisavo O. Petrutienė.

Programą užbaigė Moterų 
Kultūros Choras, kuris po ei
lės puikių dainų užbaigė pa
rengimą sudainuodamas ša-, 
lies himną. Tapo išleistas bo- 
nas, kuris teko jaunajam Pleč
kaičiui.

kiama, kad tas trūkumas 
griežčiau pasireikš ateityje. 
Mat, daugelis fabrikų, kurie 
dabar randasi vien konstrukci
joje, artimoje ateityje bus už
baigti. Atatinkamos įstaigos 
imasi žygių tos padėties suti
kimui. Rep.

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

Dr. J. J. Kaškiaačius
Telefonas: IlUmboidt 2-7964 

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tol. TRianglo 5-3622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

Chicago] Stoka Darbinin
kams Butų

Chicaga greitu tempu tam
pa karinės produkcijos cent
ru. Tuo pačiu laiku pažymi
ma, kad vis daugiau pasireiš
kia trūkumas butų karinėje 
industrijoje dirbantiems dar
bininkams. Bet jei butų trū
kumas pasireiškia dabar, lau-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to he consumed 
off the premises.

. JAMES SANTT
621(1 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7513 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 351 "Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL O'REILLY
351 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

———”8——■——

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE

(KOPLYČIA)
D

Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVcrgreen 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

Mrs. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

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

* LIETUVIŠKA >

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių
•

Kasdien Turime
KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPHZEIDAT, 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.

Tol, STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

MATTHEW P. BALLAS
' (BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

: CHARLES J. ROMAN j
e (RAMANAUSKAS) •

LAIDOTUVIŲ •
DIREKTORIUS *

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

site patenkinti. J
;

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

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos jūsų namus 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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga X-li

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

426 South 5th St.

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

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai
Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europlško 

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



Šeštas Puslapis LATBVfi šestad., Gegužės 16, 1942

Choras Pirmyn iš Great Neck Dainuos Sov. Sąj. Pagalbos
Koncerte-Prakalbose Gegužės 17, Grand Paradise Salėje

trijose — daugiausiai svarbio
siose, pamatinėse industrijose 
— jie užsiimdinėja visokiais 
bizniais; jų yra visokių profe
sijų žmonių. Lietuvių jaunimas 
yra gražiai pasižymėjęs spor
te ir moksle. O šiandien lietu- 
viai-amerikiečiai vyrai skait
lingai stoja į Jungtinių Vals
tijų kariuomenę, laivyną ir 
oro laivyną.

■ ■ ■   I ■ .1 ■ — ■■■■* «■   ■

Vasara Ir Futros Son Show Room.I Dirbtuvė at
dara kasdien iki 'c-val. vakaro.

Paskutiniu kar
tu prime name, 
jog tasai svarbus 
koncertas ir ma
sinis m i t ingas, 
rengiamas Lietu
vių Komiteto So
vietų S ą j tingai

sekmadienį, ge
gužės 17, Grand 
Paradise s a 1 ė i,

Brooklvnt
(izia i vai. po 
piet. Jžanga 50c.

ir apylinkių 1 i e- 
tuviai kviečiami

le matomojo sve
čio choro Pirmyn 
iš Great Nock o, 
taipgi d a i n uos 
brook lyniečių 
choras Aidas, va
dovaujamas Aldonos Žilinskai
tės, ir visu mylimi solistai dai
nininkai Biruta Ramoškaitė ir 
Antanas Višniauskas.

B. L. Šalinaitė akompanuos

f

Choras Pirmyn iš Great Neck, L. I., vadovaujamas Jurgio Kazakevičiaus
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vyrišku kovotoju šalies ir kai
po brolis lietuvis, sūnus tos 
šalies, kuri dabar teriojama 
barbariškų, fašistų? — klausi
nėja lietuviai viens kito susiė-

“I Am An American”
dainininkams. Programa ves 
Dr. J. J. Kaškiaučius iš Netv
arko, Lietuvių Komiteto Sovie
tų Sąjungai Gelbėti pirminin
kas.

K. Petrikienė perstatys dau
giausia pasidarbavusias mez
gėjas.

Įspūdingą ir istoriškai svar
bią dalį programos sudarys 
prakalbos, kurias pasakys:

Rojus Mizara, Laisvės re
daktorius ;

Dr. Thomas L. Harris, ir
Povilas Rotomskis, lietuvis 

Generalinio Sovietų Sąjungos 
Konsulato atstovas.

Didelio susidomėjimo Brook
lyn© lietuviuose sukėlė žinia, 
kad jiems tenka garbė turėti 
savo masinio sąskridžio kalbė
tojų sąstate atstovą konsulato 
Sovietų Sąjungos, tos šalies, į 
kurią visas pasaulis žiūri su, 
pagarba ir didžiausia viltimi. 
— Kokių žinių .jis suteiks 
mums, kaipo atvykęs iš tos d id -

ję šapose, susirinkime, krautu
vėj.

Taip, visi laukiame, ką pa
sakys jis ir kiti žymūs kalbė
tojai šiuo istoriniu momentu. 
Taip pat lygiai svarbu daly

vauti paramai to kilnaus ir 
kiekvienam fašizmo priešui 
privalomo tikslo, suteikti me- 
dikališkos pagalbos tiems, ku
rie kovoja ir miršta tam, kad 
mes galėtume gyventi laisvi. 
Šio koncerto visas pelnas ski
riamas medikališkai pagalbai 
Sovietų Sąjungos kovotojams. 
Dėlto kiekvieno pažangaus 
žmogaus, kiekvieno priešfašis- 
to yra privilegija ir pareiga 
dalyvauti šiame istoriškai svar
biame masiniame koncerte-mi- 
tinge šį sekmadienį, gegužės 
17tą, Grand Paradise salėj.

New Yorko Stock Exchange 
minės savo 150 metų sukaktį 
gegužės 18-tą.

Amerikietis Diena
(R. Mizaros kalba, sakyta per Laisvės Radijo Programą 

gegužės 14 dieną)

Prezidento Roose velto pa
skelbimu, gegužės 17 diena 
bus “I Am An American” — 
Esu Amerikietis — Diena.

Tą dieną visi Amerikos 
žmonės rinksis į masinius mi
tingus, į parkus ir sales ir pa
reikš savo lojalumą mūsų 
kraštui. Jie pareikš savo loja
lumą akivaizdoje mūsų kraš
to vėliavos.

‘T Am An American” Die
na turi būti minima ne tik 
angliškai kalbančių žmonių, 
ne tik Jungtinių Valstijų pilie
čių. Ji turi būti minima visų 
Amerikos gyventojų — viso
kių spalvų, visokių rasių, viso
kių tautų žmonių, naudojančių 
visokias kalbas.

Jungtinės Valstijos pasižy
mi tuomi, kad čia gyvena dau

gybė visokių tautų ir visokių 
rasių žmonių. Kiekvienam iš 
jų yra garantuota laisvė ir 
saugumas. Tą garantuoja A- 
merikos Teisių Bilius, tasai 
kertinis akmuo, kuriuo remia
si visa šalis, jos žmonių laisvė. 
Mūsų šalis yra kaip toji di
džiulė simfonija, kurioje dau
gybė muzikų griežia visokiais 
instrumentais, bet iš kurios iš
plaukia viena harmoninga me
lodija, vienas didelis, gražus 
kūrinys.

Lietuviai pradėjo atvykti į 
Jungtines Valstijas prieš arti 
šimtą metų. Jie vyko čia lais
vės j ieškoti, jie vyko susirasti 
didesnį šmotelį duonos, šian
dien vargiai rasime* vieną vals
tiją, kurioje negyventų lietu
vių. Jie dirba visokiose indus-

51-mo Gimtadienio*

Ir

Vajus už Išlaisvinimą
BARI BROWDERv'

EARL BROWDER

Kitais žodžiais, naujoje sa
vo tėvynėje, naujame .krašte, 
pas Dėdę Šamą, lietuviai susi
gyveno gražiai. Jie prisidėjo 
prie šito krašto gerbūvio pakė
limo, prie anglies kasimo, prie 
geležinkelių nutiesimo, prie 
milžiniškų fabrikų išstatymo, 
kurie šiandien dirba karinius 
pabūklus.

Nūnai mūsų kraštas yra už
pultas. Nūnai mūsų kraštas 
priverstas kariauti su trimis 
galingais priešais: Japonija, 
Vokietija, Italija ir jų talki
ninkais. šiandien mūsų kariai, 
mūsų lakūnai, mūsų laivai vei
kia visuose pasaulio kontinen
tuose. šiandien J u n g t inės 
Valstijos išgyvena viena di
džiausių savo istorijoje krizių. 
Visos Amerikos pajėgos yra 
pajungtos vienam ir tam pa
čiam tikslui: karo pastangoms 
stiprinti, priešui sumušti, lais
vei ir saugumui užtikrinti.

štai, kodėl šiemet “I Am An 
American” Day yra labai 
svarbi. Tą dieną visi mūsų 
krašto gyventojai turi padary
ti didesnį pasirįžimą savo 
kraštui ginti, priešui mušti. 
Pareikšdami lojalumą mūsų 
kraštui, mes taipgi turime nu- 
sispręsti daugiau dirbti, dau
giau pasiaukoti karo reika
lams. Mes turime pasižadėti 
daugiau kovoti prieš vidujinį 
priešą, prieš visokius penkta- 
kolonistus ir šeštakolonistus, 
kurie dirba ne mūsų kraštui, 
bet priešo naudai.

Pareikšdami savo kraštui 
lojalumą, pasižadėdami remti 
Jungtines Valstijas, mūsų nau
ją tėvynę, mes prisiminkime ir 
mūsų tėvų žemę, Lietuvą, ku
rią šiandien bestijiški hitleri
ninkai baisiai spaudžia ir plė
šia. Mes turime prisiminti vi
sus kovotojus prieš fašistinių 
valstybių Ašį: Anglijos, Sovie
tų Sąjungos, Chinijos ir pa
vergtų. kraštų kovojančius už 
laisvę žmones.

Šitaip minėdami garbingąją 
“I Am An American” (Esu 
Amerikietis) Dieną mes iš tik
rųjų atliksime gražiai savo 
pareigas, prie kurių mus ra
gina mūsų krašto galva — 
prezidentas Rooseveltas.

Pastaba. — B r o o klyno ir 
apylinkės lietuviai “I Am An 
American” Dieną paminės 
masiniame mitinge Grand Pa
radise salėje, — mitinge, kurį 
ruošia Lietuvių Komitetas So
vietų Sąjungai gelbėti, kur bus 
koncertas ir kalbų. O Central 
Parke, New Yorke, įvyks spe- 
cialės tuo reikalu ceremonijos.

Pereitą antradienį turėta 
Fort Hamilton kanuolių šau
dymo pratimai. Dėlto buvo už
daryta kelios arti esančios 
žaismavietės, taipgi keliai.

Trečiadienį

Geg. 20 May
Aštuntą Vai. Vakare

MADISON SQUARE GARDEN
GENERALE ĮŽANGA

25c
Rezervuotos sėdynės: 44 centai ir 75 centai

Bilietai iš anksto gaunami Workers Bookshop, 50 E. 13th St.
Citizens’ Committee — 1133 Broadway, Room 1525

KALBĖTOJAI:
VAKARO PIRMININKAS: WARREN K. BILLINGS

VITO MARCANTONIO, Kongresmanas.
DR. W. E. B. DUBOIS, Prof. Socialogijos, Atlanta Universitete
LEWIS MERRILL, Prezidentas Ofiso ir Profesionalų Darbininkų Unijos
DR. HENRY PRATT FAIRCHILD, Prof. Socialogijos, New Yorko Universitete.
MORRIS MINTZ, N. Y. Valstijos Assemblemanas.
FERDINAND SMITH, Sekretorius National Maritime Uinijos.
DR. MAXWELL ROSS, Demokratų Vedėjas, 23-čio Assembly Distrikto.
DR. MAX YERGAN, Pirm. Nacionalio Negrų Kongreso.
ELIZABETH GURLEY FLYNN, Sekretore, Piliečių Kom. Išlaisvint Earl Browder

RENGIA PILIEČIŲ KOMITETAS IŠLAISVINTI EARL BRQWDER.

REIKALAVIMAI
Reikalingas namo prižiūrėtojas 

(Superintendent), 31 šeimynų na
mas. Bensonhurst, Brooklyne. 3-jų 
kambarių apartmentą (gesas ir elek
trikas) ir priskaitant $65.00 j mėne
sį. Gali atsišaukti ir ne pilno laiko 
(part-time) darbininkas. Telefonuo- 
kite: Triangle 5-8475, Mr. Bernard 
D. Barnett. (114-116)

PARDAVIMAI
Biznio proga. — Parsiduoda Bar 

ir Grill (aludė). Gera proga tinka
mam asmeniui. Randavimas pagal 
sutikimą. Be meklerių. Prašome ra
šyti sekamu antrašu: Box 46, Sta
tion A, Great Neck, N. Y.

(110-115)

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

Vasarą laikas rūpintis kaili- 
niais-futromis. “Jei jūs turite 
gerus kailinius, tai vasarą pa
dėkite juos i gerą storage, kur 
tinkama temperatūra, kad jie 
nepasigadintų. O jei manote 
įsigyti kailinius, tai įsigykite 
juos vasarą” — sako Wolos- 
chuk. Vasarą jums tinkamai 
padarys ir gausite pigiai. Jis 
yra ekspertas kailių pažinime 
ir išdirbime kailinių.

Woloschuk & Son, 343 7th 
Ave., kampas 29th St., .New 
York City, turi didelę kailinių- 
futrų išdirbystę. Jie daro 
daugmeniškai — wholesale. 
Parduoda krautuvėm ir atski
riem asmenim.

Woloschuk & Son padaro 
futras ant užsakymų ir duoda 
ant lengvų išmokėjimų. Jie 
padaro sulig miera ir turi di
delį patyrimą pritaikyti futrą 
sulig asmens figūros. Jie taip
gi turi didelį pasirinkimą ga
tavų futrų.

Woloschuk & Son, 3 13 7th 
Ave., New York City, turi pui
kius storage’i us pasidėjimui 
futrų per vasarą. Kainos že
mos, už pirmą šimtą dolerių 
vertės $2, ii’ už kiekvieną se
kantį šimtą dolerių vertės tik 
po $1.

Pamatykite Woloschuk &

Sekmadieniais nuo 10 vai. ry
to iki 9 vai. vakaro. Wolos
chuk savo kostumeriams duo
da voltui storage per du me
tu.

Beje, pas Woloschuk & Son, 
343 7th Ave., N. Y. C., į sto
red žiu galima pasidėti ne tik 
kailinius, bet ir drabužinius 
paltus-coats, vyriškus ir mote
riškus už labai žemą kainą.

Brooklyno Atletų Kliuba 
Permaina

Pastarosiomis dienomis At
letų Kliube įvyko permaina 
gaspadorių. Visiems gerai ži
nomas kliubo baro gaspado- 
rius Bill Welton apleidžia 
kliubą ir važiuoja dirbt pas 
savo brolį, New Jersey. Nau
jas baro gaspadorius bus 
Charlie Jovaiša, jaunas, smar
kus vyras, jaunesnių tarpe ge
rai žinomas, nes buvęs mana- 
džeriu didelių įstaigų ir paty-

■ ręs tame darbe. Gale šios sa-
■ vaitos įvyksta išleistuves seno
gaspadoriaus ir priimtuvės 
naujo. , J. J.

I

Visi miesto taksikai bus už
rašyti veikimui su Air Warden 
Service atsitikime atakų iš 
oro.

IRVING PLACE arti 14 St. & Union Sq.
GRamarcy 5-9879

Vėlai Rodoma
Kas šeštadienį

Sovietų Rusijos Šaunus Judis |

"Return of Maxim’
Su BORISU ČIRIKOVU 

Romansas—Gyvumas—Nuostabumai

JEAN G A BIN

Grand Illusion”
IR DAR: Tikras Nuotikis ant

Japonij-Sovietų Kubežiaus
T—MBMagCW

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

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

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

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

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