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KRISLAI
Pradėjo Žudyti ir Saviškius.
Kam Jis Turi Būti

Dėkingas? t
Kritiškiausios Dienos

Praėjo.
Kaip Jie Planavo Maskvą 

Užimti ?
Dabar Dūmojam Kitokias

Dūmas.
Rašo R. MIZARA

Hamburge hitlerininkai nu
žudė 19-ką vokiečių už tai, 
kad jie pareiškė savo nuomo
nes prieš karą.

Vis daugiau ir daugiau atsi
ras tokių vokiečių, kurie pra
dės pamatyti ir pradės reikšti 
savo protestus.

Hitlerio gestapininkai galės 
sušaudyti jų šimtus, galės su
šaudyti jų tūkstančius ir net 
šimtus tūkstančių, bet jie ne
galės sušaudyti milijonų.

Kai milijonai vokiečių susi
pras ir stos priežton kovon 
prieš hitlerininkus, tuomet pa
starieji bus šaudomi, kaip pa
siutę šunys. Tuomet Vokietijos 
liaudis pasijus esanti laisva.

Jei kas manęs paklaustų, 
kam p. Bagočius turi būti dė
kingas už jo išrinkimą SLA 
prezidentu, tai aš tiesiog at
sakyčiau : Jis turi būti dėkin
gas Juozui Tysliavai.

Šis vyras dirbo Bagočiui ge
riau, negu jis kada nors yra 
dirbęs Laukaičiui.

Klinga tame rinkimų kermo
šiuje buvo tik šiaip sau bara- 
bančikas. žinoma, jis buvo pa
statytas ne be bagočinių ži
nios !

Politiniai, SLA būtų tiek pat 
laimėjęs iš Laukaičio, kiek 
laimės iš Bagočiaus. Skirtumas 
tarp jų gal tik tame, kad Lau
kaitis nespekuliuoja rubliais. 
Bet tai antraeiliais dalykas.

Organizaciniai? Sunku pa
sakyti, nes Laukaitis dar nėra 
toje vietoje niekad sėdėjęs.

Raudonosios Armijos orga
nas “Raudonoji žvaigždė“ ra
šo :

“Nepaisant, kokia bus mūs 
ateitis, bet tiek pasakysime: 
pavojingiausios iri kritiškiau
sios dienos jau praėjo.”

Ir šis Maskvos dienraščio 
pareiškimas, — trumputis, bet 
labai daug pasakąs, — gerai 
nuteikia visą demokratinį pa
saulį !

Prisimena tos kritiškiausios 
Raudonajai Armijai dienos. 
Jos buvo pereitų metų lapkri
čio mėnesį, kai priešas buvo 
arti Maskvos vartų, kai jis bu
vo iš trijų pusių Maskvą ap
supęs. Rašytojas Erenburgas 
šitaip žymi:

“Lapkrityje priešas manė 
laimėjęs mūšį. Aš, tuomet, per
skaičiau vokiečių įsaką: ‘Drau
džiama paskiroms vienetoms, 
savo .noru, įžygiuoti į Maskvą.’ 
Vokiečiai rengė iškilminga įė
jimą. Bijojo, kad virėjas Fri- 
cas neįeitų į Raudonąją Aikš
tę anksčiau negu karininkai. 
Tačiau Raudonoji Armija ži
nojo, jog Maskva nemanė pa
siduoti. Tą žinojo Stalinas. Tą 
žinojo kiekvienas kovotojas.”

Stalinas sakė : “Neapleisime 
Maskvos.” R a u donarmiečiai 
sakė: “Neapleisime Maskvos.” 
Na, ir visa liaudis sakė: “Ne- 
atiduosime priešui Maskvos.”

Ir Maskva nebuvo atiduota. 
Priešas turėjo bėgti nuo jos, 
paliekant milžiniškus karo 
reikmenų kiekius ir tūkstan
čių tūkstančius lavonų!

Šį pavasarį bus sugiedota 
kitokia giesmelė. Dabar rau
donarmiečiai ir visa Sovietų 
liaudis jau dūmoja kitokias 
dūmas.

Ir dėlto džiaugiasi Hitlerio 
pavergtų kraštų žmonės, 
džiaugiasi viso pasaulio laisvę 
mylį žmonės!

’ Washington. — Prane
šama, kad Japonija skubiai 
statydinasi dar penkis ka
ro didlaivius po 40,000 to
nų.

Darbo Žmonių 
Dienraštis
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Browderis Jau Išlaisvintas!
AMERIKIEČIŲ ARMIJA 
SIUNČIAMA Į DAUGELĮ 

PASAULIO FRONTŲ

RAUDONOJI ARMIJA 
UŽĖMĖ CHARKOVO 

PRIEMIESČIUS
Washington. — Prezid. 

Rooseveltas pasikalbėjime 
su laikraštininkais sakė, 
jog šios šalies armija yra 
siunčiama į daugelį pasau
linių frontų. Kariuomenės 
gabenimui perimta į val
džios žinybą ir pusė priva-

Reikalauja, kad Meksi
ka Paskelbtų Karą prieš

Mexico City. — Fašistų 
submarinas nuskandino 
prekinį Meksikos laivą ne
toli Floridos. Meksikiečiai 
studentai, protestuodami, 
išbeldė vokiško kliubo lan
gus. O Leon Garcia, vadas 
valdiškų Meksikos senato
rių, pareikalavo paskelbt 
karą prieš Vokietiją, Japo
niją ir Italiją.

Išvežė Auksą ir Sidab
rą iš Corregidoro

Washington.—Pirm japo- 
nam užimant Corregidorą, 
salą-tvirtumą Manilos Įlan
koje, Filipinuose, atplaukė 
Amerikos submarinas ir iš
vežė kelis tonus aukso, sida
bro ir vertės popierių.

(Pirmiau anglai, bėgda
mi iš Singapore, 
daug valdiško ir bankų au
kso į vandenį. Dabar japo
nai giriasi, kad jų narūnai 
išgriebę apie milioną dole
rių to aukso.)

sumetė

Sovietai Atakuoja Vo
kiečius ties Lozovaja
London. — šeštadienį an

glai pranešė, kad Raudonoji 
armija kietai atakuoja na
cius ir Lozovaja srityje, 70 
mylių į pietus nuo Charko
vo. Laimėjus Sovietam šį 
mūšį, būtų nukirsta vokie
čiams svarbios susisiekimo 
linijos.

Charkovo srityje Sovietai 
žygiuoja pirmyn 70 mylių 

: ilgio frontu, kaip teigia 
Londono žinios.

Nauji Smūgiai Naciam 
Leningrado Fronte

Maskva. — Paskutinėmis 
dienomis Sovietų armija už
mušė 2,000 nacių ties Le
ningradu, sunaikino 28 jų 
tankus ir atėmė aštuonis'dino jį “dar vienu Coughli- 
fortus. I nu.”

Maskva. — Sovietų ka
riuomenė Charkovo fronte 
atėmė eilę orlaivių stovyklų 
iš vokiečių.

čiu keleiviniu orlaiviu, c v v

Laikydamasis karinės 
slaptybės, prezidentas, žino
ma, negalėjo atidengt, ku- 
rin frontan daugiausiai yra 
siunčiama Amerikos ka
riuomenės.

Fašistu Submarinas Nu
skandino Laivą Ame

rikos Pakrantėj
New Orleans, La. — Pra

eitą antradienį paryčiais 
fašistų submarinas trimis 
torpedomis uždegė ir nus
kandino didelį prekinį Ame
rikos laivą tik už pusantros 
mylios nuo žiočių didžios 
amerikinės upės Mississi
ppi. 27 laivo jūrininkai 
v; 14 tapo išgelbėta.

zu-

Amerikos Moterų 
Komandierė

Washington. — Jungtinių 
Valstijų karo sekretorius 
Stimson paskyrė laikrašti- 
ninkę Ovetą C. Hobby vy
riausia komandiere moterų, 
kurios tarnaus kaipo pagal
bininkės armijai. Mrs. Hob
by yra žmona buvusio Tex
as valstijos gubernatoriaus, 
dviejų vaikų motina.

Kongreso nutarimu, bus 
įtraukta iki 250 tūkstančių 
merginų ir moterų į pagal
bines karo tarnybas. Jos nė
ra draftuojamos, bet kaipo 
savanorės imamos į tas pa
reigas. Jos gaus tokią algą, 
kaip ir kariai.

Atimta Pašto Teisės Iš 
“Phila. Heroldo”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų paštų vyriausybė 
šaukė pasiteisint leidėjus 
savaitraščio “Philadelphia 
Heroldo,” kuris buvo įkai
tintas, kad spausdino raš
tus, atkreiptus prieš Ameri
ką ir kitas Jungtines Tau
tas, o už fašistų Ašį.

Leidėjai, William B. Graf 
ir sūnūs, jausdamiesi per
daug kalti, visai nevažiavo 
į Washingtona teisintis. 
Tad paštų vyriausybė ir at
ėmė tam savaitraščiui ant
ros klasės siuntinėjimo tei
ses.

“Philadelphia Herold” 
buvo leidžiamas pusiau vo
kiškai ir pusiau angliškai. 
Vice-generalis paštų virši
ninkas Walter Myers pava- 1 i • • • z / n • x-'i i n •

Maskva. — Raudonarmie
čiai iš apsupto Sevastopolio, 
Krime, atakuoja nacius už- 
nugarėn.

Prezidentas Rooseveltas 
Sako, Browderio Paliuosa 
vimas Tarnaus Tautinei 
Amerikos Vienybei Kare

EARL B R0WDER
Washington:' — Preziden

tas Rooseveltas geg. 16 d. 
dovanojo liekamą dalį bau
smės Earlui Browderiui, 
generaliniam Komunistų 
Partijos sekretoriui, kuris 
buvo nuteistas ketverius 
metus kalėti ir $2,000 pini
ginės baudos užmokėti už 
pasporto taisyklių peržengi.- 
mą.

Browderis tuoj po nutei
simo sumokėjo piniginę 
baudą. Kalėjime jis išbuvo 
14 mėnesių.
. Keli milionai darbininkų, 
profesionalų ir šiaip žymių 
piliečių susiuntė prez. Roo- 
seveltui prašymus išlaisvint 
Browderj vardu lygios tei
sybės visiem ir su primini
mais, kad Browderis yra 
žymus kovotojas prieš fa
šizmą.

Paleistas iš Atlantos, Ga., 
kalėjimo, Browderis išva
žiavo New Yorkan trauki
niu pasiekiančiu tą miestą 
sekmadienį 4:40 vai. po 
piet.

Browderis raštu pareiš
kė:

“Aš, suprantama, esu pa
tenkintas šiuo prezidento 
veiksmu ir tuo faktu, kad 
galėsiu dalyvaut didžiojoj 
karo pastangoj.

“Aš tikiuosi, jog visi, ku
rie rūpinosi mano išlaisvi
nimu, panaudos šią progą,— 
kaip ir aš ją panaudosiu,— 
tam, kad įveržtume visas 
savo jėgas sudarymui nepa
laužiamos tautinės vieny
bės Įtarui laimėti vadovybė
je vyriausiojo mūsų, ko- 
mandieriaus” (prez. Roo- 
sevelto).

BALTOJO RŪMO 
PAREIŠKIMAS

Išlaisvinant Browderj, 
Baltasis Rūmas išleido pa
reiškimą, kur, tarp kitko, 
sako:

“Prezidentas yra įsitiki

nęs, jog įstatymų vykdymo 
principas yra gana paten
kintas ta bausme, kurią 
Browderis jau nukentėjo, ir 
jog dovanojimas jam likzc- 
sios bausmės dalies veiks to
kia. kryptim, kad kelt tauti
nę vienybę ir atliuosuot 
jausmą, kurį gal tūli žmo
nės turi, kad nepaprastai il
ga Browderio bausmė buvo 
jam skirta už politines jo 
pažiūras.

Baltasis Rūmas, be to, 
sako, kad Browderis ir 
šiaip jau būtų greitu laiku 
įgijęs teisę sąlyginio palei
dimo laisvėn.

Sovietai Trijose Vietose 
Pralaužė Nacių Apsi

gynimo Linijas
Maskva. — Charkovo sri

tyje per 70 mylių ilgio lini
ją raudonarmiečiai taip 
sparčiai žygiuoja pirmyn, 
kad vokiečiai, besitraukda
mi atgal, nepaspėja sudaryt 
sau naujas apsigynimo lini
jas nei susprogdint tiltus,- 
kaip telegrafavo savo laik
raščiui New Yorko Times 
korespondentas Ralph Par
ker.

Sovietų kariuomenė 
laužė vidujinę vokiečių ap
sigynimo liniją dviejose vie
tose šiaurrytiniuose. Char
kovo priemiesčiuose ir pra
mušė nacių liniją ties Lozo
vaja, 70 mylių į pietus nuo 
Čharkovo didmiesčio. O tai 
buvo stiprių fortų linijos.

Sovietų orlaiviai per 
lias valandas sunaikino 
išmušė iš veikimo dar 
vokiečių tankų.

su-

ke- 
bei 
60

London — Gale praeitos 
savaitės anglų orlaiviai vėl 
atakavo Vokietiją.

(Naciai skelbia, kad jie 
nukirtę 14 anglų lėktuvų.)

Maskva. — Mechanizuo
ta Sovietų kariuomenė, ko
manduojama maršalo Simo 
Timošenko, atėmė iš vokie
čių daug miestelių ir kaimų 
Charkovo srityje ir užėmė 
pačius jo priemiesčius.

Raudonarmiečiai paėmė 
daug vokiečių į nelaisvę ir 
pagrobė didelį skaičių na
cių tankų,' kanuolių, trokų, 
automobilių ir amunicijos 
sandėlių. >Taip praneša As
sociated Press, amerikiečiu 
žinių agentūra.

SOVIETAI ŠTURMUOJA 
PASKUTINĘ HITLERI

NINKŲ LINIJĄ.
Maskva. — International 

žinių agentūra sako, kad 
rusų armijos dar keliose vie
tose pergrūdo vokiečius iš 
lytinio į vakarinį šoną Do- 
neco upės, Charkovo fronte.

V okieČiai desperatiškai 
priešinasi, bet maršalo Ti
mošenko raudona rmieČiai 
žygiuoja vis pirmyn ir pir
myn.

Sovietiniai kovotojai, pra
laužė pačią paskutinę darių 
apsigynimo liniją apie Kartu su sovietiniais or- 
Charkovą, kaip teigia neo- laiviais Charkovo apylinkėj 
ficialiai pranešimai. veikia ir smarkieji iš Ame- 

Pasak International ži- rikos gauti orlaiviai Aira- 
nių agentūros, hitlerininkai cobros ir anglų kovos lėktu- 
buvo įsiveržę į Kerčo prie-\v&\ Hurricanes.

SOVIETAI SUPLEŠKINO
250 NACIŲ TANKŲ IR

255 KANUOLES

Sovietų Oficialiai Pranešimai
MASKVA, geg. 15.—Sovietų Žinių Biuras išleido se

kamą vidunaktinį pranešimą:
Sovietinė kariuomenė Kerčo pusiausalyje geg. 15 d. 

ir toliau atkakliai kovojo prieš priešus.
Raudonoji Armija Charkovo kryptyje vedė ofensyvos 

mūšius ir žygiuoja pirmyn. Sovietų, kariuomene sunai
kino 255 vokiečių kanuoles, sužalojo daugiau kaip 250 
priešzį, tankų, ir nušovė žemyn 40 vokiečių orlaivių.

Gegužės 14 d. buvo sunaikinta 25 priešų orlaiviai. 
Sovietai neteko 11 lėktuvų.

Barents Jūroje (šiaurėje) sovietiniai orlaiviai nu
skandino vieną vokiečių transporto laivą ir du kitus 
laivus.

Nuskandino Du Vokie
čių Laivus

Maskva, geg. 17. — So
vietų lėktuvai ir laivai nus
kandino Barents Jūroje vie
ną vokiečių karinį laivą- 
naikintuvą ir vieną 8,000 
tonų transporto laivą ir dar 
sunkiai sužeidė, matomai, 
taipgi nuskandino kitą prie
šų naikintuvą.

London. — Eina gandai, 
kad Hitleris prašo Japoniją 
užpult Sovietų Sibirą ir tuo 
būdu padėt naciams atsilai- 
kyt Charkove.

miesčius, Krirno pusiausa
lyje, bet Raudonoji Armija 
išmušė juos laukan.

Šturminiai Sovietų orlai
viai, ginkluoti kanuolėmis 
ir mėtydami galingas bom
bas, atvejų atvejais padarė 
kratinį ir jovalą iš nacių, 
bandžiusių sulaikyt raudon
armiečius, veržiančius lan
ką apie hitlerininkus Char
kove.

Sovietų tankai pramuša 
vis naujas spragas vokiečių 
apsigynimo linijose ir per 
tas spragas tuojaus audrin
gai metasi sovietiniai pėsti
ninkai. Dažnai įvyksta tie
sioginės kautynės durtu
vais, kardais ir kinžalais, o 
to vokiečiai abelnai bijo.

Raudonarmiečių komanda 
pranešė, jog per tris dienas 
jie pagrobė 255 vokiečių 
kanuoles ir sunaikino arba 
sunkiai sužalojo 250 'tračių 
tankų vien tik Charkovo 
srityje. Tame pačiame frofr- 
te sovietinės jėgos nušovė 
žemyn 40 hitlerininkų or-

10,000,000 Kariuome
nės Amerikai

Washington. — Drafto 
direktorius generolas L. B. 
Hershey pareiškė, jog atei
nančiais metais Jungtinės 
Valstijos turės iki 10 milio- 
nų kariuomenės.

London, geg. 15. — So
vietų kariuomenė tik geroje 
tvarkoje pasitraukė į naujas 
pozicijas Kerčo pusiausalyje 
ir atkakliai kovoja prieš 
nacius. “Rusai ir ten nesu
mušti,” sako anglai.
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Žinoma, kad antro fronto, atidarymas 
yra surištas su rizika, su žmonių ir gin
klų nuostoliais, bet juk be to negalima 
išlaimėti karą ir apginti mūsų laisvę. 
Priešai mus užpuolė, mes turime apsi
ginti ir apsiginti bendrai, kada taip did
vyriškai kariauja Raudonoji Armija.
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Charkovo Ofensyva ir Antras 
Frontas

Sovietų Sąjunga į hitlerininkų ofen- 
syvą Kerčo siaurumoj atsakė ofensyva 
Leningaro ir Charkovo srityse ir ener
gingu veikimu išilgai visą frontą.

Naciai bandė pasigirti senu paprati
mu, kad jie “apsupo, suėmė, sunaikino” 
Raudonosios Armijos dalis, o ant ryto
jaus jau patys pripažino, kad Raudono
ji Armija Kerčo pussaly veda aktyvų ap
sigynimą, nes pereina į kontr-atakas. 
Vichy, pataikaudamas Hitleriui, jau pa
siskubino net pranešti, būk naciai užėmė 
Kerčo prieplauką. Nieko panašaus nebu
vo! O jeigu ir užimtų, tai juk'ir perei
tais metais ten Hitlerio gaujos buvo, o 
vėliau turėjo bėgti.

Kaip hitlerininkai meluoja, tai užten
ka privesti šį pavyzdį. Jie sako, kad jų 
vienas batalionas tik gegužės 8 dieną iš
rinko Kerčo pussaly net 110,000 sovietinių 
minų. Tai jau aišku, kad klajonės! Nie
kur ant tokios siaurumos negali būti 
110,000 minų, o dar daugiau, kad jas iš
rinktų vienas batalionas, tai yra apie 800 
ar 1,000 žmonių! Paprastų bulvių tiek 
iškasti ir surinkti ir tai būtų darbo, o ne 
minų, kurios esti paslėptos, taip užtaisy
tos, kad ir inžinieriai turi atlikti tam tik
rus darbus, kad jos nesprogtų, kad jas 
padarius nekenksmingomis.

Mums svarbu tas, kad mūšiai prasidė
jo. Hitlerininkai puls, kaip pasiutę šu
nys; jų propagandos aparatas meluos, jų 
agentai Amerikoj tas “žinias” platins 
net apsiputoję.

Prieš Apvienytas Tautas stovi užda
vinys dabar pereiti į ofensyva, visais 
frontais, kad dar 1942 metais sunaikinti 
Hitlerį ir jo gaujas. Raudonosios Armi
jos kovos prie Charkovo, Leningrado, 
Kerčo parodo, kad dabar laikas visiems 
veikti išvien, kad niekados pirmiau nebu
vo taip labai reikalingas antras frontas, 
kaip dabar.

Bus prasikaltimas Apvienytų Tautų, 
jeigu jos dabar nesuburs visas jėgas hit- 
lerizmo sunaikinimui. Negalima laikyti 
milionus armijos Anglijoj ir kaž ko lauk? 
ti, kada Raudonoji Armija veda ofensy- 
vą, kad sunaikinus mūsų visų priešus. 
Išmušė valanda, kada turi būti kertamas 
smūgis Hitleriui iš užnugario!
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W. E'. Norkus, Philadelphia, Pa. 1,244 
A. Kriaučialis, Worcester, Mass. 733 
P. A. Jatul, Stoughton, Mass.......  553

ANT DAKTARO-KVOTĖJO
DR. S. BIEŽIS, Chicago, 111......... 3,609
Dr. A. šliupaitė, Brooklyn, N. Y. 853
Dr. J. T. Baltrušaitiene, Pittsburgh 738

Sulig konstitucijos, išrinktuosius mūsų or
ganizacijos būsimus viršininkus turės dar pa
tvirtinti seimas.

Ponia Henderso.nienė, žmona kainų direktoriaus, registruojasi cukrui, o kairėje sė
di Jungt. Valstijų vice-prezidento žmona, Mrs. Wallace.

PAVASARINE OFENSYVA IR
ANTRAS FRONTAS

Bayonne, N. J.

Antras Frontas Balkanuose
Dalis spaudos, kuri nenori nuoširdžios 

Apvienytų Tautų kovos prieš Ašies jė
gas, pradėjo rašyti, būk antras frontas 
jau yra. Vieni iš tų redaktorių suranda 
“antrą frontą” Libijoj, kiti sako, kaip 
New Yorko “Mirror,” būk “antrą fron
tą” palaiko Balkanuose jugoslavai parti
zanai.

Visi įvertiname karžygišką Jugoslavi
jos partizanų kovą, bet tai nėra antras 
frontas. Balkanuose galėtų atsidaryti 
antras frontas, jeigu ten Anglija iškeltų 
savo armiją arba Turkija stotų kovon 
prieš hitlerininkus. Jugoslavų drąsi ir 
energinga kova tik ir parodo, kad jau 
senai yra galimas antras frontas. Jeigu 
jugoslavai partizanai gali antri metai 
vesti karą, valdyti plotus, miestus; šalyj, 
kurią Hitlerio ir Mussolinio armijos bu
vo užėmę, tai kodėl tada Anglijos keturi 
ąr penki milionai kareivių, gerai apgin
kluoti Amerikos ginklais, negali išlipti 
Francijoj, Belgijoj, ar Norvegijoj ir ati
daryti antrą frontą?

Kas šiandien kenkia atidarymui antro 
fronto, tas nesupranta, kokis pavojus su
sidarytų visoms Apvienytoms Tautoms, 
jeigu Raudonoji Armija negalėtų atlai
kyti priešų jėgas, jeigu hitlerininkai už
imtų Kaukazą, Baku žibalo šaltinius ir 
Indijoj susivienytų su Japonijos samura
jais!

Kaip matome iš balsavimų, visa seno
ji pild. tar. pasilieka dar dviem metam. 
Bagočius, dėl kurio išrinkimo buvo susi
organizavę socijalistai, trockistai, tyslia- 
viniai fašistai ir sandariečiai, tapo iš
rinktas, bet daugumos balsiu dalyvavu
siu, balsavimuose, jis negavo. Jeigu jis 
buvo išrinktas, tai tik dėlto, kad jo šali
ninkams pavyko pastatyti Klingą, volde- 
marininką-fašistą kandidatu, ir tik dėl
to jis laimėjo. Kaip būtų rinkimai išėję, 
jei į prezidentus kandidatu būtų buvęs 
pastatytas pažangus žmogus, vietoje fa
šisto Klingos, nežinome. Bet vienas aiš
ku, tuomet būtų daviniai kitokį.

Pažangiųjų SLA narių tvirtumą pui
kiausiai parodo balsavimas į iždininkus. 
J. Žebrys, už kurį pažangieji agitavo ir 
balsavo, gavo 733 balsus. Tai ne visai 
mažai, atsižiūrint į tą faktą, kad nema
žai pažangesnių narių savo balsus pada
vė ir už p. Gugį, kuris nėra SLA na
riams taip įsipykęs, kaip Bagočius, ku
ris geriau moka suvaldyti savo liežuvį, 
kaip Bagočius, kuris ir politiniai yra kur 
kas padoresnis už Bagočių.

Masytė gan gerai pasirodė. Gauti 
1,812 balsų, kai prieš ją buvo suorgani
zuota tokia pekliška šmeižimo ir bjaurio- 
jimo mašina, nėra maža.

Rinkimai praėjo. Praėjo visas rinkimi
nės kampanijos įkarštis, kuris buvo ne
gražus, kurį trockistai, socijalistai ir ty- 
sliaviniai fašistai padarė užtenkamai 
smirdančiu. Ateina SLA seimas. Ten 
veikiausiai nebus jokių pakaitų padary
ta.

Po rinkimų mes tiek galime pasakyti 
ir palinkėti išrinktajai pild. tarybai: 
Keiskite, ponai, savo politiką. Padaryki
te SLA tokia organizacija, kuri gelbėtų 
mūsų kraštui karą laimėti, kuri gelbėtų 
Lietuvai iš hitleriško jungo išsilaisvinti. 
Nepav.elykite pro-naciškam gaivalui per 
“TėvyYię” Hitlerio propaganda nuodinti 
SLA narių protus! Padarykit “Tėvynę” 
laikraščiu, kuris kovotų prieš Ašį, kuris 
šviestų narius, kuris stotų už visokią pa
galbą mūsų krašto talkininkams — So
vietų Sąjungai, Chinijai; kuris stotų už 
išlaisvinimą Lietuvos iš bestijiškos nacių 
okupacijos!
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Kad 1942 metai turi būti 
sprendžiami metai, ar be
stija Hitleris ir jo gaujos 
bus šiemet sumuštos su ma
žiau žuvusių mūsų sūnų, su 
mažiau medžiaginių lėšų, ar 
jie atneš ilgą karą, milijo
nų žmonių pražūtį, didžiau- 
sį šalių išnaikinimą, di
džiausius nuostolius, tai tas 
visiems yra aišku, kas tik 
gyvenimą seka.

Apie pavasario olėnsyvą 
kalba ir rašo visi. Ir pava
sario ofensyvai laikas pil
nai atėjo. Ir pavasario o- 
fensyvą ne vienodai visi su
pranta ir ne vienodus turi 
tikslus.

Sovietų Sąjungos didvyri
ška Raudonoji Armija ir 
Orlaivynas, kurie ne tik 
parodė pasauliui, kad Hitle
rio razbaininkų gaujas ga
lima sulaikyti, bet galima 
mušti, varyti atgal ir su
mušti, yra pasiryžus nepa
leisti iš savo rankų iniciaty
vos. Stalinas Pirmąją Gegu
žės įsakė Raudonajai Armi
jai dar 1942 metais apvaly
ti Sovietų Sąjungos teritori
jas nuo fašistinio brudo. 
Sovietų laikraščiai rašo, kad 
Raudonoji Armija mušė 
hitlerininkus žiemą, muš 
pavasarį ir muš vasarą. Bet 
Sovietų Sąjungos vadai ir 
spauda neslepia nuo pasau
lio, kad prieš Raudonąją Ar
miją yra tokios jėgos bar
barų, žmogžudžių, kokių 
dar niekados pasaulyj prieš 
jokią šalį nebuvo sukaupta. 
Sovietų Sąjungos vyriau
sybė ir Raudonosios Armi
jos komanda yra pilniausiai 
įsitikinę, kad 1942 metais 
hitlerizmas ir jo šalininkai 
gali būti sumušti. Bet tam 
reikalinga nevien, kad vien 
Raudonoji Armija, Orlaivy
nas ir Sovietų Laivynas 
kautųsi, o kitų Apvienytų 
Tautų armijos — Anglijoj ir 
kitur, sėdėtų ir kaž ko lauk
tų. Tam reikalingas visų 
bendras veikimas ir antras 
frontas prieš Hitlerį Euro
poj. Taip supranta pavasa
rio ofensyvą Sovietų Są
junga, taip supranta visi, 
kurie trokšta, kad apgynus 
Amerikoj žmonių laisves, 
kad išlaimėjųs karą, kad 
nugalėjus hitlerininkus ir jų 
žvėriškus talkininkus.

Bet ne visi ir Amerikoje 
to trokšta, yra ir tokių, ku
rie geriau matytų mūsų šalį 
karą pralaimėjusią, hitleri
ninkus viešpataujančius pa
saulyje ir milijonais naiki
nančius kitus žmones; ge
riau sutiktų, kad Jungtinių 
Valstijų liaudis netektų sa
vo laisvių, nkmų, turtų, sū
nų ir demokratinio gyve

nimo, negu karą išlaimėti 
išvien su Sovietų Sąjunga. 
Jie vis platina Hitlerio pro
pagandą ir amerikiečius 
baugina “raudonais” ir “ko
munistais.” Šie elementai 
laukia pavasario ofensyvos, 
bet ne iš Raudonosios Armi
jos, jie iš Anglijos ir Ame
rikos pusės, ne antro fron
to, bet Hitlerio pergalingos 
ofensyvos prieš Sovietų Są
jungą. Jie laukia jos ir ne
gali sulaukti.

Hearsto spauda, kuri sle
pia Raudonosios Armijos 
laimėjimus, jau daug kartų 
buvo surikus: “Jau pradė
jo Hitleris prieš Rusiją o- 
fensyvą!” Bet po kiekvie
nos jo popierinės “ofensy
vos” dalykai paaiškėjo, kad 
ne Hitlerio armija.eina pir
myn, bet Raudonoji Armija 
naikina barbarus hitlerinin
kus.

Gegužės 12 dieną New 
Yorke tūla anglų spauda 
labai garsiai suriko apie 
nacių. ofensyvą. “Daily 
News” visą pirmą puslapį 
padengė didžiausiomis rai
dėmis, šaukdamas: “Nazis 
Open Spring Drive in Cri
mea!” (Naciai Pradėjo Pa
vasario Užpuolimą Kryme!) 
Iš “Daily News” stebėtis 
negalima, nes jis nuolatos 
mūsų šalies piliečius kursto 
prieš Sovietų Sąjungą ir 
net Roosevelto vyriausybę. 
Jis jau daug kartų atvirai 
įrodė, kad jam prie širdies 
nacizmas.

Bet ir New York “Times” 
pasekė tuo pat keliu. Jis 
ant pirmo puslapio įtalpino 
strymerį: “Nazis Open 
Drive in South Russia.” Sa
ko, kad tik ant 250 mylių 
hitlerininkai metė prieš So
vietų Sąjungą 20 mechani
zuotų ir tankų divizijų, a- 
pie 2,000,000 armijos ir iki 
2,000 pirmos rūšies karo 
lėktuvų. O žinių sutraukoj 
“Times* redaktorius rašo: 
“Vakar pasirodė ženklai, 
kad Vokietijos milžiniškos 
jėgos jau pradėjo ilgai lauk
tą žygį, kad sukrušinti Ru
siją šiais metais.”

Šis “Times“ pareiškimas 
parodo, kad, iš vienos pu
sės, jis vis garsina Hitlerio 
neįveikiamą armiją, tą nacių 
propagandą, iš antros pusės, 
kalba apie “ilgai-lauktą žy
gį”, ne iš Apvienytų Tautų 
prieš barbarus hitlerininkus, 
bet hitlerininkų prieš So
vietų Sąjungą, kad šiemet 
ją sunaikint.

Toki pareiškimai parodo, 
įkad “Times” “karo specia
listai,” kurie nuo pirmų die
nų pranašavo Raudonosios 
Armijos greitą pražūtį dar

nieko neišmoko, o redakto
riai taip pat nei patys ne
sistengia, nei savo skaity
tojus neruošia šiemet su
krušinti hitlerizmą, tą mū
sų neprietelių, bet vis lau
kia kokių tai žygių iš nacių 
pusės.

Visiems tiems dideliems 
šauksmams pasitarnavo hit
lerininkų kontr - ofensyva 
Kerčio pussaly ir kovos išil
gai visą 2,000 mylių frontą. 
Abelnai kol kas dar nieko 
žymaus fronte neįvyko. Bet 
tas parodo, kad tūla spau
da pasiilgus Hitleriui prie
lankių žinių. Per visą žiemą 
buvo labai daug didelių 
smūgių užduota hitlerinin
kams, bet toji spauda nera
do reikalo tuos smūgius lai
kyti prieš Amerikos žmonių 
akis. Ji tas žinias grūdo į 
vidurinius puslapius ir tal
pino po mizernais antgal- 
viais.
Sovietų Liaudis Ruošiasi 

Kovai*
Kad šis pavasaris ir va

sara atneš dideles kovas 
tarpe Raudonosios Armijos 
ir hitlerizmo jėgų, tai nėra 
abejonių. Mes suprantame, 
kad jeigu Anglija ir Jung
tinės Valstijos atliks savo 
pareigą, tai hitlerizmas bus 
sunaikintas. Kaip kovos eis, 
jeigu Ap vieny tos Tautos 
neatidarys antro fronto, 
dar sunku viską numatyti. 
Tiek mes žinome, kad Hitle
rio jėgos yra daug silpnes
nės, kaip jos buvo 1941 me
tais, birželio mėnesį, o So
vietų Sąjungos — galinge
snės.

Ir tą pat dieną, gegužės 
12, “Times” viduriniuose 
puslapiuose talpina savo ko
respondento Ralph Parkerio 
iš Maskvos žinią. Korespon
dentas rašo, kad milijonai 
Sovietų Sąjungos karių 
vyksta į frontą; jie važiuoja 
sunkvežimiais, raiti joja, 
gerai ginkluoti, ūpas karei
vių geriausias, visur tik ir 
skamba dainos, visa Sovietų 
Sąjungos liaudis apimta di
džiausios neapykantos prieš 
barbarus hitlerininkus. Rau
donosios Armijos kovoto
jai, kurie buvo išauklėti 
tarptautinėj dvasios, kurie 
dar kaž kaip su žmonišku
mo jausmu atsinešė linkui 
hitlerininkų, dabar yra per
imti didžios neapykantos 
prieš juos, nes eidami pir
myn, rasdami taip bjauriai 
nužudytus belaisvius, rau-. 
donarmiečius ir civilius, įsi
tikino, kad kito kelio nėra, 
kaip tik sunaikinti hitleri
ninkus. Ir Mr. Ralph Par
ker rašo, kad Sovietų Są-

Gerai Pavyko

Lietuvių Amerikos U kęsų 
Kliubo dvidešimt septinta me
tine vakarienė ir šokiai, įvykę 
gegužės 3, 1942, visapusiškai 
gerai pavyko, žmonių buvo 
daugiau, negu tikėtasi ir visi 
buvo pilnai patenkinti nepa
prastai skania vakariene ir ge
ra F. Maceikos vadovaujama 
orkestrą, kuri grojo iki vėlu
mos, teikdama progą visiems 
smagiai laiką praleisti ir pasi
šokti.

Rengimo komisija, ' kliubo 
vardu, taria nuoširdų ačiū mū
sų gabiom ir darbščiom gaspa- 
dinėm: B. Skiparanienei, M. 
Lukaitienei, P. Janiūnienei ir 
M. Višniauskienei, kurios pa
gamino nepaprastai skanią 
vakarienę, kad net visi žmo
nės gėrėjosi valgių kiekiu ir 
įvairumu.

Taipgi ačiū mūsų jaunom 
patarnautojom, kurios greitai 
ir mandagiai visus aptarnavo.

Kliubo vardu tariam širdin
gą ačiū draugėms ir drau
gams, kurie ir kurios prisidė
jo!, kokiu nors būdu, prie su
rengimo šios puikios vakarie
nės ir šokių. Jums, draugės ir 
draugai, priklauso didelė gar
bė už pasidarbavimą ir pasek
mingą parengimą, nuo kurio 
kliubui liks apie $150 pelno.

Tariam nuoširdų ačiū drau
gėms ir draugams mūsų kai
myniškų miestų: Jersey City, 
Newark, Hillside ir Elizabeth, 
kurie taip gausiai atsilankė ir 
parėmė šitą garbingą organi
zaciją — L.A.U. Kliubą, kuris 
visuomet rėmė progresyvišką 
judėjimą, ir dabar remia mū
sų krašto, Amerikos, ir Jung
tinių Tautų karo pastangas 
prieš užpuolikus, už taiką ir 
laisvę dėl visos žmonijos.

Rengėjai.

jungos liaudis atliks savo 
pareigą.
Reikalingas Antras Frontas

Mr. Ralph Parker rašo, 
kad Raudonoji Armija, So
vietų Sąjungos liaudis yra 
pilnai įsitikinę, kad 1942 
metais bus išlaisvinti visi 
Sovietų Sąjungos plotai iš 
po barbariškų hitlerininkų. 
Jis rašo, kad Sovietų Są
jungos vyriausybė įsitiki
nus, kad išlaisvinimui jos 
šalies iš po nacių nėra rei
kalingas antras frontas, 
kad tą galės atsiekti pati ’ 
Raudonoji Amija, bet tas 
r e i k a 1 i n ga Apvienytoms 
Tautoms — Anglijai, Jung
tinėms Valstijoms ir ki
toms, kad greičiau laimėjus 
visišką pergalę.

Žinoma, antras frontas 
žymiai padėtų ir Raudona
jai Armijai greičiau ir 
lengviau ištrenkti budelius 
hitlerininkus iš Sovietų Są
jungos, tame skaičiuje ir 
mūsų tėvų žemės Lietuvos. 
Jis prigreitintų karo galą, 
sumažintų Amerikos žmonių 
gyvasčių aukas ir paleng
vintų visą gyvenimą. Grei
čiau pranyktų visokios cuk
raus, gazolino kortos ir tos, 
kurios dar turės atsirasti, 
jeigu karas užsitęs daug il
giau, kaip 1942 metai. Už 
karą, už gyvastis, už viso
kius keblumus, su kuriais 
mums tenka ir teks susidur
ti, atsako Hitleris ir jo 
razbaininkų gauja. Grei
čiau bus padarytas jiems 
galas, greičiau pasaulis 
grįš į normalį gyvenimą.

D. M. š.
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Pirmad., degiizes 18, 1942

Trumpai ir Storai
J. Baltmišaitjs.

Nerodo Fronto...
Tik dabar Amerikos ang

liškoji spauda paskelbė Sta
lino žodžius, pasakytus 
Amerikos specialiams pa
siuntiniams, Harry Hopkin- 
sui ir Averell Harrimanui 
keli mėnesiai atgal. Štai, 
kaip tie žodžiai stovi angliš
kai išversti:

“Our regime is different 
from yours. I know you 
have (?—“L.” Red.) ‘fo
reign observers and news
papermen at the front, but 
we run things differently. 
So please don’t ask us for 
this.”

Stalinas prašė, kad ame
rikiečiai, arba anglai ne
prašytų leisti jūos į kovos 
frontą ir būti tenai abser- 
vatoriais. Šitas jo prašymas 
nebūtų svarbus, nebūtų net 
suprantamas. Bet yra svar
ba, dėl ko jisai prašė. Jis 
pamatą padėjo visai rimtą, 
svarbų ir visiems protin
giems realistams supranta
mą. “Mūsų režimas kitoks, 
negu jūsų.”

Stalinas nori, kad jie nei
tų ten pasimokinti to reži
mo. Kas nors sakys, kad bū
tų visiems /talkininkams 
daug bendros naudos, jeigu 
vieni nuo kitų pasimokintų 
karo frontuose. Bet taip ne
būtų su observatoriais iš 
kapitalistinio režimo. Kai 
kurie tų observatorių pas
kui gali panorėti savo ka
riuomenės vadovybėje vieną 
kitą patyrimą išmėginti. 
Tas kitiems vadams nepa
tiks. Juk žinia, kaip pripra
timas smarkiai veikia į se
nosios arba nusistovėjusios 
santvarkos valdytojus, va
dus. Pagal šalies santvarką 
eina ir tos šalies karo vado
vavimas. Sovietų Sąjungos 
socialistiška santvarka, tu
rinti naują gyvą idealą — 
ateities komunizmą, turi 
šiandien ir kare atitinkamą 
režimą. Anglijos-Amerikos 
aristokratiškai demokratiš
ka santvarka, neturinti 
naujo gyvo idealo, turinti 
gyvą praktiką savo privati
nės nuosavybės ir tą prakti
ką norinti išlaikyti kaipo 
ateities “idealą,” — turi 
atitinkamą ir savo karinę 
vadovybę. Todėl vieniems 
nuo kitų negalima mokytis 
dabar, kada reikia mušti 
bendrą priešą iš dviejų ar 
kelių pusių. Reikia tik 
mušt! Mušti taip, kaip ge
riausiai kas gali pagal savo 
priprastą režimą. Kad rei
kia tą režimą keisti naujose 
šios milžiniško mašininio 
karo sąlygose ir aplinkybė
se, tai tiesa; bet ir tai gali
ma daryt tik pagal savo pa
pročius.

Raudonosios armijos va
dai observatoriai kapitalis
tinių armijų frontuose ga
lėtų be baimės pabuvoti: ar 
išmoktų ką, ar neišmoktų, 
bet niekam tas nekenktų. O 
kapitalistinių šalių armijų 
vadai observatoriai raudo
nosios armijos frontuose ne
užilgo išgirstų nuo savo pi
liečių visokių netikusių šne
kų. Toki Dies’ai, Pegleriai 
valdžioje ir tūkstančiuose 
laikraščių imtų skelbti, jog 
tie x mūsų karininkai ir re
porteriai ten mokinami bol
ševizmo ir bus pavojingi 
mūsų šaliai ir armijai, kai 
sugrįš. Tai yra ne juokas. 
Prezidentą Rooseveltą per 
keletą metų vadindavo tai 
socialistu, tai komunistu. 
Tokios zaunos dabar pavo
jingos karui išlaimėti. O bet 
gi dar jos gyvuoja, nors 
kiek suminkštintos.

Prezidentas Remias 
Komunistus

Balandžio 15 d. šiais 
1942 metais šnipas-žurna- 
listas Pegler’is savo kolium- 
noj Scripps-Howard’o dien
raščiuose pirmą syk plačiai 
išgiria prez. Rooseveltą, 
kad jis numatęs karo pavo
jų, kad jis esąs mūsų šefas, 
vadas. Bet paskui apie pusę 
tos koliumnos paskiria jo iš- 
peikimui. Ir už ką? Už lai
kymą “komunistų” savo 
valdiškuose biuruose, už pa
taikavimą komunistams ir 
coughlinistams!

Tas pats koliumnistas 
Rooseveltienę visuomet va
dino komunistų jaunimo 
auklėtoja už tai, kad pas ją 
į svečius ateidavo jaunimo 
organizacijos vadas p. Lash. 
Pora mėnesių atgal tą 
Lash’ą ji norėjo įdėt tiesiog 
į armijos augštą vietą. Kon- 
gresmonas Dies tada jį pa
sikvietė; kalbėjosi su virš 
valandą laiko. Neraportavo 
nieko, bet nepeikė jo ir pa
sakė reporteriams, jog jis, 
Dies’as, pataręs Lash’ui 
įstot į armiją kaip papras
tam “private.” Bet ir po to 
minėtas koliumnistas dar il
gai prezidento moterį lygi
no su komunizmu. Mat, 
Lash seniau buvęs komunis
tų partijoj, iš jos išmestas. 
Aišku, buvo tai šnipas-pro- 
vokatorius, o ne koks nors 
komunistas.

Šitokios ir kitokios šnekos 
rodo tik tą, kad valdančio
jo j klesoj nėra dar noro 
tautą vienyti karui taip, 
kad kuogreičiausiai jis bū
tų pabaigtas. Sako, žmonės 
nėra tam prisirengę, laik
raščiai “šventą spaudos lai
svę” ne karo pastangai (ef
fort) panaudoja, ir tt.

Pergreit Dirba—Standartą 
Ardo

Didieji dienraščiai raši
nėja (ir ateityj gal da dau
giau rašinės), kad Detroite 
tapo išmesta iš Fordo dirb
tuvės darbininkė Samp už 
spartumą. Išmetė, kai unija 
raštu pareikalavo, kad ta 
“subject employe” būtų pa
šalinta. Sako, unija išmetė 
ją už tai, kad ji padarydavo 
keturis gamybos vienetus 
(production units), kuomet 
kitos merginos padarydavo 
po tris. Unija sakanti, kad 
ji virš standarto dirbo ir 
kėlė suirutę išdirbystėje 
(output). Bet ponai sako, 
jog unija eina prieš Roose- 
velto reikalavimą padidinti 
gamybiškumą žmonių ir 
mašinų. Ar nereik saiko?

“žmones be Sielų”
Ačiū I. Erenburgui, da

bar žinome, kaip vokiečiai 
naciai žiūri į tuos žmones, 
kurie nuo tų patrakusių už
puolikų sėkmingai ginasi ir 
muša iš savo tėvynės.

Erenburgas savo straips- 
nyj (imu iš “Vilnies”) ra
šo, kad vokiečių armijos lei
tenantas Gotthart nacių lai
kraštyj “Der Angriff” pa
rašė straipsnį su antrašte: 
“Žmonės be sielų.” Štai įdo
mi ištrauka iš to straipsnio 
apie nacių okupuotas Sovie
tų Sąjungos teritorijas:

“Faktas, kad žmonės čia 
nesijuokia, yra paprastas, 
bet kas labai sunkų nujau
timą duoda, tai tas, kad te
nai nematome nė ašarų. Ka
da vienas rusas buvo nutei
stas mirti, jis ramiai rūkė 
cigaretą. Tai buvo baisu. 
Kur tie žmonės gauna jėgų 
tokiam pasipriešinimui?

Man tai yra didelė paslap
tis.”

Jeigu šitaip tie naciai iš- 
tikrųjų mano, tai geras da
lykas. Tai reikštų, kad jie 
jau įpuolę į religinį misti
cizmą, kuris gali tik paken
kti, o ne pagelbėti jiems šio 
karo praktikoje. Bet aš ne
manau, jog naciai redakto
riai, talpinanti tokią kvai
lybę į savo laikraštį, yra 
kvaili. Jie tik nori tuomi 
apkvailinti mažiau moky
tus nacius ir kitus vokie
čius, tamsias minias, kurios 
šioje didžiausioje blogybėje, 
be abejo, puola pagelbos 
jieškoti nematomoj, negam
tiškoj stebuklų galybėje. 
Vadai gal mano taip: pas- 
kelbkim, kad rusai be sielų, 
taigi ne žmonės, žvėrys, o 
mus užpuldinėja, drasko, 
bado, todėl turim juos iš
naikinti; tada mūsų minios 
gaus naują, religinį entu- 
zijazmą naikinimui tų žvė
rių, ir' mes karą išlaimė- 
sim . ..

Per visus laikus, kaip tik 
civilizacijų istorija yra ži

Laisvoji Sakykla
“Bereikalingi Papročiai”
Man nesvietiškai nesma

gu pasidarė, kada pamačiau 
Pirmos Gegužės “Laisvėj” 
redakcijos kritiką ir prane
šimą, būk daugelis skaityto
jų suprato mano straipsnį 
“Bereikalingi P a p r o č iai” 
kaipo kritikavimą mūs ša
lies talkininkų tokiu begali
niai opiu laiku.

Jeigu jau taip suprato 
skaitytojai tas mano pasta
bas tame straipsnyje, tai aš 
labai ir labai apgailestauju, 
kad jas rašiau. O kad taip 
jie galėjo suprasti, tai ti
kiu, nes ir mano šeimyna 
man už tai pamokslą išdro
žė... Taip, jeigu skaityto
jai suprato, būk man nepa
tinka mūs šalies talkininkų 
elgesys ar kariavimas, tai 
aš tame labai kaltas ir tą 
viską atšaukiu, nes toks su
pratimas yra ir prieš ma
no paties norus ir pageida
vimus.

Kada pamačiau tą straips
nį įdėtą Laisvon Sakyklon, 
tuoj pamislinau, jog skaity
tojai tatai skaitys kritiškai 
ir supras visai ne taip, kaip 
ištikrųjų pats tą turėjau 
minty. Tas buvo kaip ir 
ženklas, būk ten kas negero 
ir netinkamo. Taip, pasiro
do, buvo ir suprasta...

Yra sakoma, kad vienas 
profesorius paliepęs savo 
devyniems mokiniams apra
šyti matytą įvykusį nelai
mės atsitikimą, norėdamas 
patirti, ar visi tą patį matė 
ir įsivaizdavo. Iš to gavęs 
visai skirtingus devynius 
atpasakojimus.

Taip ir čia, vienaip para
šyta, o kitaip suprasta.

Anglai kariai kur nors Afrikos tyruose stebi koncertinį 
spektaklį, kurį jiems duoda pasiaukojusios angles ar
tistas. . -.

noma, pavergėjai visuomet 
pavergtuosius vadindavo 
besieliais (bedūšiais). Ame
rikoj 80 metų atgal buvo 
baisus pačių amerikonų pi
liečių tarpusavis karas dėl 
ginčo apie negrų-vergų sie
lą ir laisvę. Vergų savinin
kai pietiečiai sakė: jie nega
li būt laisvi. Šiauriečiai, ku
riems vergai nebuvo reika
lingi, sakė, kad jie yra žmo
nės, kaip visi kiti, ir gali 
būt laisvi. Pietiečiaia atsi
skyrė, savo šalį ir valdžią 
pasidarė. Ta “revoliucija” 
pagimdė karą.

Jeigu anglai ir ameriko
nai kada pradės taip mušti 
nacius, kaip rusai, tai na
ciai ir juos apskelbs “žmo
nėmis be sielų”!

Laukime to, pamatysime, 
kad šis spėjimas išsipildys. 
Mes liksim be sielų! c

Taip gi žinokime, kad na
ciai, skelbdami kitus žmones 
esant be sielų, aiškiausiai 
pasirodo esą tikrais paver
gėjais, pasaulio vergijos kū
rėjais.

Aš suprantu labai gerai, 
jog “Laisvės” skaitytojai 
šiuomet taip jaučiasi link 
mūsų šalies talkininkų, kaip 
ir aš pats: Nežiūrint, koks 
tu esi, vienokių nuomonių 
link socialės tvarkos, ar ki
tokių, tu priimi karaliaus 
ar kitokios formos tvarką— 
bile tik tu kariauni prieš fa- 
šistus-nacius-japonus svieto 
žudikus — tu esi mano 
draugas ir prietelis, ir aš 
tave remsiu iš visų savo iš
galių ir tau padėsiu visose 
kovose viskuomi. Tas aišku.

Bet štai, ką norėjau ta
me straipsnyje pasakyti, 
nors tas ir nepasisekė, kaip 
dažnai tas atsitinka. Norė
jau tą nušviesti, kodėl Rau
donajai Armijai daugiau 
sekasi kovoti prieš nacius, 
negu kitiems. Priežastį no
rėjau parodyti, jog Sovietai 
mažiau kreipia domės į se
nus ir taikos metu pripras
tus papročius, o daugiaus 
deda pastangų į lavinimąsi, 
kaip mušti užpuolikus hit
lerininkus, jų pagelbinin- 
kus, ir kaip juos sumušti.

Tame straipsnyje pami
nėjau, jog ir Sovietų Sąjun
goj taikos metu užsiimama 
visokiais žaislais ir didelė
mis pagarbomis viršininkų 
ir vadų, to užsipelniusių, 
bet karo metu tas pas juos 
niekur taip nepastebima, 
kaip pas kitus mūs šalies 
talkininkus.

Bėda tame, kad sunku 
suprasti konstruktyvę kri
tiką, ir ją parašyti. Nėra 
juk viskas negero, jeigu sa
kai, jog galėtų būti geriau. 
Pavyzdžiui, šiomis dienomis 
buvo įneštas Kongresan bi-

"Keleivis” Tebešmei- Cambridge, Mass.
žia Anti-fašistus Lietuvos “Gelbėtojai”

Ari jonas Michelsonas iš 
South Bostono, pereitos sa
vaitės savo laikraštyje sa
ko, kad 1) Inter Continent 
News Agency Amerikos 
laikraščiams visai nežino- 
nia *

2) “PM,” New Yorko 
dienraštis yra komunistų 
dienraštis ir jo skaitytojai 
net nepriimami dirbti fab
rikuose, kur yra gaminami 
karo reikmenys;

3) “The Hour” tokis pat, 
kaip ir dienraštis “P.M.”

Kad parodyti, kaip ari jo
niškai žiopli yra “Keleivis” 
ir jo bendradarbiai, reikia 
štai ką pasakyti: Jie šiuos 
šmeižia todėl, kad jie yra 
nusistatę prieš Hitlerį, ir 
aktyviai kovoja prieš jį. 
Niekur tokių melų nebus 
galima girdėti, kaip tiktai 
iš “Keleivio” gramafono, 
kuris moka groti tiktai ge- 
belsiškomis plokštelėmis.

Štai faktai:
1. Inter-Continent News 

Agency yra žinių agentūra, 
kuri dažnai cituojama žur
nale “The Inter-Allied Re
view,” kuriame perspausdi
nama svarbūs straipsniai, 
kalbos, tekstai oficialių do
kumentų, sutraukos faktiš
kų informacijų iš okupuo
tų, bet nenugalėtų kraštų. 
I n t e r - Allied Information 
Center, kuris leidžia tą žur
nalą, yra oficialiai remia
mas sekamu valdžių: Aus- v v

tralijos, Belgijos, Czecho- 
slovakijos, Danijos, Didž. 

'Britanijos, Graikijos, Jugo
slavijos, Luksembergo, Nor
vegijos ir Lenkijos. Taip 
pat ir Londone esantis 
French National Committee 
ir Amerikoj esantis “France 
Forever” Committee..

Žurnalas skaito Inter 
Continent News praneši
mus lygiais vertybėj, kaip 
ir New York Times, New 
York Herald Tribune, Chri
stian Science Monitor, Chi
cago Sun, P. M. New York 
Post, ir kitų. Taip pat, a- 
part Inter Continent News, 
jis cituoja Associated Press, 
United Press, Overseas 
News Agency, ir kitas a- 
genturas.

“Laisvė,” žinoma, turi 
apmokėti už žinias suteik
tas jai per Inter Continent 
News, taip pat, kaip ir ki
toms žinių agentūroms, ku
rių patarnavimais dienraš- j
tis, kaip “Laisvė,” naudoja- mi 
si kas dieną. (Kai kurie lai- karščio 
kraščiai net už elektrą ne-
nori mokėti.)

2. Laikraštis “P. M.” yra 
New Yorko dienraštis, į- 

lius, idant nebūt galima ci
viliams tapti armijos ofi- 
cieriais.

Gal kam atrodys, būk tai 
norėjimas kenkti mūsų ša
lies spėkoms. Bet yra ar
gumentų, kurie su tuo nesu
tinka, ir mano, jog galima 
būti geriaus, kada iš pačios 
armijos į oficierius būt pa
keliama.

Gal šituo savo atsakymu 
tik giliaus įsivėlsiu, tačiaus 
noriu tiek pasakyti labai 
rimtai, prašydamas skaity
tojų suprasti — jog mano 
geriausi velinimai, mano 
širdis yra su mūs šalies bi
le talkininku, kuris tik 
gelbsti mūs šaliai atmušti ir 
sumušti užpuolikus nacįus- 
fašistus-japonus; jog aš 
gerbiu ir nusilenkiu prieš 
kiekvieną mūsų šalies tal
kininką, nežiūrint, kaip jie 
save netvarkytų ir kaip sa
vo papročius nepildytų.

A. Gilmanas. 

steigtas porą metų atgal 
vieno stambaus Chicagos 
kapitalisto Marshall Field. 
Jis taipgi išleidžia “Chica
go Sun,” didelį dienraštį 
Chicagoje. “P. M.” yra di
delis fašistinės ašies prie
šas. Bet “P.M.” nėra jokis 
komunistinis dienraštis.

3. “The Hour” yra mimeo- 
grafuotas laikraštukas, ku
ris jau išeina ketvirti me
tai. Jis buvo pradėtas kai
po o r g a n a s “American 
Council Against Nazi Pro
paganda,” kuiio pirminin
kas buvo Dr. William E. 
Dodd, buvęs J. V. ambasa
dorius Vokietijoj. Jo tikslas 
yra suteikti informacijų 
žurnalistams, radijo žinių 
pranešėjams apie penkta- 
kolonistiškų grupių bei as
menų Jungtinėse Valstijose 
veiklą. Jo redaktorius yra 
žymus žurnalistas Albert 
E. Kahn, o redakciniai pa
tarėjai yra Prof. F. L. Schu
man, Johannes Steel, Le
land Stowe, Hendrik van 
Loon ir Wythe Williams, A- 
merikos geriausi žurnalistai.

Apie metimus iš darbų 
tų, kurie skaito šiuos laik
raščius, yra grynas melas, 
paties Michelsono arijoniš- 
kai suformuluotas, kaip ir 
daug kitų dalykų yra for
muluota “Keleivyje.”

Vienas žmogus sykį sakė, 
kad tiktai vienas dalykas, 
parašytas “Keleivyje”, yra 
teisingas ir juom gali pasi
tikėti — tai data. Daugiau 
nieko. Net ir puslapių nu
meriai kai kada sumaišyti, 
jau nieko nekalbant apie 
“žinias” ir editorijalus.

Įdomu būtų žinoti, ko
dėl “Keleivis” taip bando 
šmeižti anti-fašistus?

F. S.

Vokiečiu Kanuolės Nepajėgė 
Sustabdyt Sovietų Tankų
London. — Prieš vokie

čius Leningrado fronte 
veikia ir didieji sovietiniai 
tankai Vorošilovo vardo. 
Naciai į šiuos tankus šaudė 
iš naujų savo kanuolių su 
šešių colių gerklėmis, bet 
tie tankai, kaip kokie sau
sumos karo didlaiviai, vis 
žygiavo pirmyn.

Pranešimas iš Leningrado 
fronto teigia, kad šoviniai 
tų priešų kanuolių sprogda- 

išvysto 5,432 laipsnius 
pagal Fahrenheit

termometrą.

----- “I AM AN AMERICAN DAY”---------------
May 17, 1942 

Five Million War Savings Bond Drive

*'ln appreciation of the moti preciout civic gift on 
earth today, that of American Cilizenthip, which carrier 
with it privilege) that are the envy of uncounted mil- 
liont, I with to lake part in the Five Million 
War Saving) Bond Drive of ‘7 Am An American Day."

Herewith it my order to buy V. S. War Saving) Bond): -

SERIES E 
Cost ' »•!*«

918.75 will Increase in 10 yean to......... ..... *25.00

37.50 will increase in 10 year* to................ 50.00

75.00 will increase in 10 year* to...__...... 100.00

375.00 will increase in 10 yean to....500.00

750.00 will increase in IQ yean to............... 1,000.00

In addition, I pledge lhalt

I will invert the turn of f..........„.......... ;... in V. S. War Saving) Bond) (or
Štampe) regularly each Q week □ month □...... . ........................ .

★ ★ ★ <’ «• -•

I will faithfully fulfill thi) pledge for the duration of the war or to long 
at I am financially able to do io.

(PLEASE PRINT) .................................. .. ........... _............................. ........................
(Civsn fume) (Middle name) (Um name)

’ * * ** ' an «a#<w 1 •»**■*.

....................................... .. ....................................... ...................................................../..........................
(Street an* awaWr) (Gi,) (Suu).

(Slrwtnre)

Liet. Sūnų ir Dukterų Drau
gija laikė savo susirinkimą ge
gužės 6 d. Susirinkime paaiš
kėjo, kad ši draugija priklau
so prie kokio ten Lietuvos 
“gelbėjimo” komiteto, kurio 
tikslas dėti pastangas, kad 
Lietuvai būtų grąžinta tokia 
“laisvė,” kokia buvo prie Sme
tonos.

Kada draugija prie to ko
miteto prisidėjo ir išrinko savo 
atstovus ten dalyvauti, tai 
man tame susirinkime neteko 
būti. Tik šiame susirinkime 
mūs draugijos 2 atstovai išda
vė raportus iš “suvažiavimo,” 
kuris prieš kiek laiko atsibuvo 
So. Bostone.

Vienas atstovas, išduoda
mas raportą, tvirtino, kad toje 
konferencijoje viskas ėjo “kai 
ant sviesto”; ragino net pavie
nius asmenis prisidėti prie 
“gelbėjimo,” nes esą pigu — 
vienas doleris metams.

Kitas atstovas papasakojo, 
kad toje tų “gelbėtojų” kon
ferencijoje nieko rimto nebu
vo; o buvo tik fašistuojančių 
elementų sueiga, kurios tiks
las kelti suirutę Amerikos lie
tuviuose. šis atstovas sakė, 
kad jis net galo tos “gelbėji
mo” konferencijos nelaukęs 
išėjo, nes aiškiai suprato, kad 
tas Lietuvai negelbsti, bet ken
kia.

Na, ir prasidėjo diskusijos 
— už ir prieš.

Pora vyriškių pasisakė, kaip 
jie seniai veikime dalyvauja ir 
bandė susirinkimą sugraudy- 
ti . . . Esą, turim prisidėti prie 
to “gelbėjimo” komiteto, “kat
rie dar turim lietuviško kraujo 
nors lašelį, kad burliokai dau
giau nepaglemžtų mūsų Lietu
vos.” Išeitų, kad tie, kurie ne
pritaria tam “gelbėjimo” ko
mitetui, tai jie kraujo neturi, 
jų kraujas išsekęs . . .

Buvo faktais nurodyta, kad 
tie “gelbėtojai” yra smetoni
nio brudo palaikytojai ir nori, 
kad vėl Smetona ar jam pana
šus užsikartų Lietuvos žmo
nėms ant sprando.

Jie bandė teisinties, kad jie 
Smetonos nenorį, bet nenorį 
“maskolių.”

Sunku aiškiai ir suprasti, ko 
tie “gelbėtojai”nori. Jie gerai 
žino, kad Lietuva dabar pa
vergta hitlerininkų, bet jie ku
dakuoja prieš “maskolius,” ir 
nori iš jų Lietuvą “išgelbėti.” 
Prieš nacius jie nieko nesako. 
Išrodo, kad jie jais pasitenki
nę. Jie ir susirinkimuose, ir 
per savo geltonlapius nuolatos 
plūstą Sovietų Sąjungą ir Lie
tuvos Tarybų buvusią valdžią, 
kam buvo Lietuvoje panaikin
tas smetoninis fašizmas ir ten 
įvesta socialistinė sistema, prie 
kurios ponai negalėjo darbo 
žmones išnaudoti.
"^(Tąsakant 4-to puslapioj**

I
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Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį^ 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas) ' tr'
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • • • • • 4 — 29 — 42  14

Chicagos Žinios

(Tąsa)
Pirmose karo dienose jau paaiškėjo, 

kad naciai naudoja tą pat karo taktiką, 
kokią jie naudojo kitur, tik daug dides
ne spėka. Jie pirmiausiai meta daugybę 
orlaivių ir bombarduoja užfrontę, griau
na susisiekimus. Paskui leidžia darban 
kanuoles ir neišpasakytai didelį kiekį 
tankų, o mechanizuotos pėstininkų divi
zijos seka ir užbaigia naikinimo darbą.

Sovietų Sąjungos Raudonosios Armi
jos komanda ir kovotojai parodė di
džiausio sugabumo šioj kovoj. Nacių or
laivius pasitiko Sovietų orlaiviai ir gabūs 
priešlėktuvinių kanuolių kariai. Nacių 
nuleistus parašiutistus užfrontėj, net. ap
rengtus į Sovietų milicijos drabužius, ne 
vien kariai, bet paprasti piliečiai paži
no ir masiniai naikino. Nacių tankų lie
žuvius, kurie taip buvo sėkmingi kare 
prieš Lenkiją ir Franci ją, kurie apsup
davo francūzų armijos dalinius ir pri
versdavo pasiduoti, Sovietų kariai daž
nai praleisdavo ir sunaikindavo.

* * *

—Anksti rytą buvo duotas karinis įsa
kymas ir mes išvykome į pasienį, — ra
šo artileristas N. Ivanovas.—Tas lietu
vių miestelis buvo 23 kilometrai nuo pa
sienio. Mūs buvo tik 21 kareivis su 6- 
mis patrankomis.

Antrą valandą dieną iš Vokietijos pu
sės pasipylė kulkasvaidžių ugnis, o ne
trukus prasidėjo ir artilerijos ugnis. 
Tuojau paaiškėjo, kad priešas turi ne
mažiau, kaip 15 stambių kanuolių.

Iš mūsų pusės pirmą šūvį padarė ba- 
tarėjos komandierius leitenantas Maly- 
kas. Greta su juomi buvo ir leitenan
tas Vasilevas. Leitenantas Svetlovas su 
10 karių gynė karinį sandėlį.

Per astuonias valandas mūsų batarėją 
žiauria puolė priešas. Veltui jo artileri
ja bandė išmušti mus iš užimtos pozici
jos. Visos šešios mūsų kanuolės taikliai 
veikė siųsdamos karštą metalą į priešo 
pusę. Kovoj mes sudaužėme šešias prie
šo kanuoles ir vieną šarvuotą automobi
lį. Pačioj pradžioj kovos mūsų koman- 
dieriai ir eiliniai parodė didelį išsilaw* 
nimą, draugiškumą ir vieningumą, ir at
sidavimą tėvynei.

Vyresnysis leitenantas Gomziakovas 
buvo sužeistas į abi kojas. Jis patsai ap
raišiojo savo žaizdas ir griežtai atsisakė 
eiti į medicinos punktą.

Traktoriaus valdytojas Trebuchinas 
buvo sužeistas, kada jis važiavo pasiimti 
daugiau kuro. Kanuolininkas Potraso- 
vas prišliaužė prie jo ir išvilko draugą į 
ne taip pavojingą vietą.

Jau temo, retėjo priešo ugnis. Dešim
tą valandą vakare mums pribuvo padrū- 
tinimų. Priešas laikinai pasitraukė, pa
likdamas nemažai užmuštų kovos lauke 
ir vieną kanuolę.

jau suspėjo pasiimti orlaivius. Jų buvo 
24 lėktuvai “Messerschmitai” ir “Jun- 
kersai.”

Prieš juos stojo dvi grupės Sovietų 
lėktuyų — septyni prieš 24 priešo lėk
tuvus. Sovietų lėktuvams vadovavo Da
nilinas.

Spėkos nelygios, bet ką gi daryti, pri
sieina ginti savo laisvę ir tėvynę. So
vietiniai lėktuvai žaibo greitumu įsikir
to į priešo lėktuvų eiles. Priešai juos 
pylė ugnimi iš visų pusių. Bet Sovietų 
lėktuvų vikrumas ir lakūnų sugabumas 
darė savo. Neišpasakytos drąsos ir su
gabumo parodė Danilinas. Jo lėktuvas 
sugabiai manevravo tarpe priešo bom- 
banešių ir mūšio lėktuvų ir pylė ugni
mi... Priešai tokios drąsos iš Sovietų 
lėktuvų nelaukė.

Vienas vokiečių bombanešis, apimtas 
liepsnos jau nukrito, paskuį jį pasekė 
antras ir trečias. Danilinas prispyrė 
prie žemės net tris priešo bombanešius.

Vienas iš “Messerschmitų”, šlubuoda
mas jau skrido Grodno linkui. Bet ir 
jam išsigelbėti nepavyko. Ant jo. užklu
po grupė sovietinių lėktuvų, suspėjusių 
į pagalbą ir sunaikino jį.

Šiame oro mūšyje vokiečiai iš 24 lėk
tuvų neteko penkių, o Sovietai iš septy
nių — tik vieno.

Vienoj vietoj ant eilinio raudonarmie
čio Suražo užpuolė keturi priešai ir rei
kalavo pasiduoti. Jiems atsakydamas ko
votojas taikliai paleido rankinę granatą. 
Du priešus užmušė. Trečią jis padėjo šū
viu iš šautuvo. Prasidėjo dvikova su li
kusiu vokiečiu. Šioj kovoj Suražas sun
kiai sužeistas į kairę ranką. Bet jis gu
driai manevruodamas nudėjo priešą. Tuo 
kartu pribuvę raudonarmiečių padrūti- 
nimai pasiuntė jį į artimiausią medici
nos punktą.

Jaunas leitenantas Jalovoj mušėsi ore 
prieš du vokiečių mūšio orlaivius. Prie
šai sugadino jo kulkasvaidį.

—Jeigu aš pasitrauksiu iš kovos, tai 
priešai puls ant mano draugų, —galvo
jo jis.

Jis pradėjo daryti vieną po kitos pilo
tažo kilpas, sukdamas apie priešus. Vo
kiečiai tą palaikė už jo karinį puolimą 
ir visas laikas atsargoj nuo jo laikėsi.

Sovietų leitenantas Anochin pamatė, 
kad kas nors yra nepaprasto. Jis buvo 
tik numušęs priešo lėktuvą. Žaibo grei
tumu jis puolė ant priešų ir vieną vo
kiečių lėktuvą nukirto. Kitas leidosi 
bėgti. Taip leitenantas Jalovoj buvo iš
gelbėtas iš keblios padėties.

Vokiečių lėktuvai staigiai užpuolė bom
barduoti orlaivių lauką, iš kurio Sovietai

Iš pafrončio pranešė, kad 13-ka vo
kiečių bombanešių skrenda Sovietų pu
sėn. Sovietų lėktuvų grupė, vadovystėje 
didvyrio majoro Korobkovo pakilo į orą.

Priešo ilgai nebuvo. Priešas gudravo- 
jo, jis atskrido ne iš vakarų pusės, bet, 
padaręs lanką, iš rytų. Bet jam nepavy
ko gudrumas. Penki sovietiniai mūšio 
lėktuvai drąsiai atakavo priešą. Priešo 
bombanešiai numetė bombas, kur pakliu
vo už miesto ir leidosi bėgti.

Penki Sovietų lėktuvai sekė paskui 
tryliką vokiečių. Neužilgo nuo žemės 
pamatė, kaip vienas vokiečių bombanešis 
užsiliepsnojo ir nukrito. .. Sovietų visi 
lėktuvai grįžo į orlaivių stovyklą.

Pavakariu priešas nusprendė pakarto
ti užpuolimą. Šiuo kartu jis panaudojo 
kitą taktiką, vietoj atskristi virš debe
sų, tai išlindo tiesiai pro mišką, tik ko
ki 600 pėdų ore. Štai priešo lėktuvai 
jau arti Sovietų orlaivių stoties. Bet 
čia ant priešų, kaip vanagai, iš oro už
klupo sovietiniai mūšio lėktuvai. Ir vėl 
bombarduoti nepavyko.

Ore mūšis buvo karštas, bet trumpas, 
nes trys Sovietų mūšio lėktuvai turėjo 
reikalą su dviem vokiečių bombininkais. 
Už kelių minučių vienas priešo lėktuvas 
buvo prispirtas prie žemės ir turėjo nu
sileisti ir pasiduoti. Antras, pasinaudojo 
nakties tamsa ir paspruko.

—Sunaikinti priešo lėktuvus orlaivių 
stovykloje,—buvo gautas įsakymas anks
ti ryto.

Momentas, ir Sovietų lakūnai, bombi- 
ninkai, navigatoriai lėktuvų vieneto, va
dovaujami majoro Nedosetkino, gatavi.

—Prie lėktuvų! — davė komandą ka
pitonas Kobinas.

Į orą pakilo 18-ka Sovietų lėktuvų. 
Gražiai, tvarkingai jie leidosi į priešo 
pusę. Šauliai žvalgėsi ore, ar neras prie
šo lėktuvų. Jau buvo tik apie 20 mylių 
iki tikslo, kaip iš Sirkino lėktuvo pra
nešė, kad kairioj pusėj yra priešo lėk
tuvai.

Prabėgo minutė, kita, ir štai vokiečių 
naikintuvas “Messerschmit” taikosi iš 
užnugario užpulti antrą devynių grupę. 
Artinas ir kiti jų lėktuvai.

Ugnis iš Sovietų lėktuvu... Priešai 
parode uocĮegą. Pirmoji jų ataka atmuš
ta. Priešui nepavyko nukreipti mūsų 
bombininkųs nuo karinio tikslo. Abi gru
pės po devynis artinosi bombardavimo 
tikslo. Štai ir priešo orlaivių laukas.

—Už gimtinę!—komanda ir bombos le
kia žemyn.

Milžiniškas kalnas dūmų ir liepsnos 
uždengė buvusį orlaivių lauką su jo an
garais. Tisklas atsiektas, priešo orlaivių 
stovykla subombarduota ir nemažai lėk
tuvų sudeginta.

Sovietų lėktuvai apsisuko grįžti at-
(Daugiau bus)

“Vilnies” Dalininkų Suvažia
vimas; Dalyvavo 200 Delega

tų; Arti $2,200 Aukomis 
Pereitą sekmadienį, geg. 10, 

įvyko “Vilnies” dalininkų me
tinis suvažiavimas ir iškilmin
gas bankietas. Suvažiavime 
dalyvavo arti 200 delegatų-da- 
linįnkų, ir daug svečių, atsto
vaujančių 23 organizacijas, 
Suvažiavimo pirmininku iš
rinktas K. Liaudanskis, vice
pirmininku draugas Sąlaveiči- 
kas. Pirma suvažiavimo sesi
ja, kuri prasidėjo apie dešim
tą valandą ryto ir tęsėsi iki vi
durdienio, išklausė du svar
bius raportus. Redakcijos var
du raportavo F. Abekas, o už 
administraciją a d ministrato- 
rius J. Mažeka.

Redakcijos raporte iškelti į- 
vairūs klausimai, kurie apšvie
tė dabartinę reikšmę mūsų an- 
ti-nacinio dienraščio dabarti
niame momente, kada kiti lie
tuviški laikraščiai veda pro- 
nacinę propagandą, bando izo
liuoti pažangų judėjimą nuo 
platesnių lietuviškų masių, 
“bet mes diena iš dienos iške
liame aikštėn jų provokacines 
užmačias. Todėl ‘Vilnis’ yra 
taip svarbi mūsų visam judėji
mui,” sakė drg. Abekas.

Administracijos r a p ortas, 
tikslus ir aiškus, parodė suva
žiavimui, kaip stovi “Vilnies” 
finansiniai reikalai. “Vilnis” 
galėtų sakyti, kad jos finansi
nė padėtis yra visai normali, 
jei vilniečiai sugebėtų arti
miausiu laiku sukelti kelius 
tūkstančius dolerių skolų ap
mokėjimui, kurios kaip sunki 
našta gula ant dienraščio pe
čių.

Administratorius iškėlė min
tį apie napaprastą vajų, kuris 
būtinai turėtų būt pravestas. 
Šio vajaus propozicija, kuri 
vėliau buvo priimta ir rezoliu
cijos formoje, sakė, kad mes 
turime iki spalio mėnesio gau
ti laikraščiui 500 naujų skai
tytojų, 300 Chicagoje, likusius 
kitose kolonijose. Skaitytojai 
bus gaunami trim mėnesiam 
($2). Be to, iškelta mintis a- 
pie sukėlimą $3,000 Šerais ir 
aukomis.

Administratoriaus raportas 
visus patenkino. Drg. Mažeika 
nepasitenkino vien formaliais 
finansiniais klausimais. Jis sa
vo raporte formulavo ir ben
drą situaciją, kodėl mes da
bartiniu momentu turime e- 
nergingiau skleisti “Vilnį.” Jis 
teisingai pažymėjo, kad mes 
turime persiimti keršto jaus
mu prieš mūsų priešus —jau
smu, kuris paskatintų mus 
daugiau atsidavusiai veikti dėl 
savos spaudos.

Po pertraukos prasidėjo an
tra suvažiavimo sesija, kuri tę
sėsi iki vakaro. Karštą ragini
mo žodį į susirinkusius tarė 
“Vilnies” angliško skyriaus re
daktorius J. Sakalas. Toliau 
tęsėsi diskusijos ir kolonijų 
raportai. Sunku būtų paminėti 
visus draugus, kurie dalyvavo 
diskusijose ir visas geras min
tis jose iškeltas. Bendrai gali
ma sakyt, kad visos iškel
tos mintys ėjo konstruktyvi- 

' ška lipkmę. Iškelti kląųsimai, 
kas taisytina dięnraštyj, ir pa
žymėta, kokiais būdais dienra
ščio tolimesnis augimas gaji 
būti varomas.

Specialiai kelios cjraugęs ap
sistojo prie Moterų Škyriąųs if 
pažymėjo, kad tas skyrius ti
rėtų būt paįvairintas dųoįąnt 
daugiau lengvos skaitomos me
džiagos, beletristikos ir bęųęl- 
rai turėtų būt daugiau “mote
riškas.”

Iš kolonijų raportąvo drg. 
dr. J. Simans, kuris iškėlę fąk- 
tą, kad mes turime pripąžipti, 
kad kaikuriuose atvejuose rąū- 
sų priešai veikia taip ępęrgįn- 
gai, kad jiem pasiseka išmuš
ti kai kurias pozicijas iš mįUų 
rankų, daugiausiai dėl iptygų 
neveiklumo. Jis pasakoją, ko
kią demoralizuojančią įtaką 
Clevelande turi “Dirva” ir 
“Lietuvių žinios”, per Berlyną 
atvykę J. Smetona (A. Smeto
nos sūnus) ir Gabaliauskas.

Kalbėjo Kisielius iš Rasine, 
Sprindis iš Kenoshos, Paulau
skas iš Waukegan, Rakauskas 
iš East Chicago ir kiti drau
gai.

Draugas Pruseika skaitė są
rašą aukotojų ir pasirodė, kad 
aukos suplaukė gan gerai. Su
rinkta iš viso arti $2,200. Apie 
mūsų kovą prieš pronacinius 
elementus kalbėjo V. Andrulis, 
kuris pareiškė, kad ta kova nė
ra kova prieš ideologiniai 
priešingą grupę, bet kova 
prieš priešus, kurie yra kar
tu ir mūsų krašto karinių 
pastangų ir jos vienybės prie
šais. Rinkta direktorių taryba. 
Rezoliucijų komisija — kuri 
tapo išrinkta pirmoje sesijoje 
ir į kurią įėjo D. Yuden, J. 
Sakalas ir R. Baran i k as — 
svarstymui patiekė septynias 
rezoliucijas. Jos yra: Bendros 
pasaulinės situacijos ir su tuom 
surištais klausimais —■ dides
nių karinių pastangų ir antro 
fronto; Bonų pirkimo rezoliu
cija ir rezoliucija apie Browde- 
rio išlaisvinimą (pasiųsta ša
lies prezid.); Rezoliucija lie
tuvių visuomeninio gyvenimo 
klausimais, speciali rezoliucija 
“Vilnios” klausimais ir du 
sveikinimai — vienas mūsų lie
tuviams kariams, esantiems 
Jungtinių Valstijų ginkluotose

jėgose, kitas lietuviams rau
donarmiečiams, partizanams, 
visai Lietuvos liaudžiai ir jos 
vyriausybei, esančiai Kuibyše- 
ve. Tas pasveikinimas telegra
fiškai pasiųstas į Sovietų Są
jungą.

“V.” klausimu rezoliucijoje 
visi dalininkai pasižadėjo pra
vesti pasekmingai vajų, kurį 
apibūdino savo raporte admi
nistratorius. Senas darbininkų 
veikėjas ir unijinio veikimo va
das draugas Bagnorius tuojaus 
pareiškė, kad jis pasižada gau
ti 10 naujų skąitytojų. Neatsi
liko kiti ir pasižadėjo: Bendo- 
kaitis 12, Abekas 25, Roselan- 
do “galerija” (kaip pareiškė 
jų atstovas Stalnionis), 50, Dr. 
Simans 5, Sakalas ir Barani- 
kas po 10.

Suvažiavimas užsidarė pa
kilusioje nuotaikoje ir visi lin
ksminosi puikiame bankiete, 
kuriame dalyvavo daugiau 
kaip trys šimtai žmonių. Ban
kiete pravesta ir graži progra
ma. Dainavo duetas — D. Yu
den ir N. Roman, garsus trio 
— Dpčkienė, Abekienė ir Yu
den, ir jauna dainininkė Fran
ces Barisaitė. Akompanavo 
gabi pianistė Miss Vitt. Pla
čiau apie programą gal para
šys mūsų meno kritikai.

Vėliau tęsėsi šokiai iki nak
ties vėlumos.

Reporteris

Cambridge, Mass.
(Tąsa nuo 8-člo pusi.)

Pagalios, apie būsiančią sa
vo santvarką nuspręs pati Lie
tuvos liaudis; tai jos dalykas. 
Kokie ten pas mus sukurti 
“gelbėjimo” komitetai Lietu
vos žmonėms santvarkos nesu
darys. Kiek jau žinome, tai to
kių “gelbėtojų” grupės daž
niausiai tik aptuština žmonių 
kišenius ir pavaro savo atža- 
gareiyišką bei fašistinę agita
ciją.

Mano supratimu, kai neužil
go bus draugijų pusmetiniai 
susirinkimai, tai reikėtų mums 
tuos “gelbėjimus” pasiųsti į 
gurbą. Jeigu jau kas taip bai
siai nori “gelbėti” — tegu 
“gelbsti” asmeniai, o ne drau
gijų vardu. Tokie “gelbėtojai” 
dar gali mūs draugijas tik į 
bėdas įtraukti, nes tas jų “gel
bėjimas” pasitarnauja Hitle
riui, prieš kurį mes kariauja
me.

E. Bernotienė.

MAKE 
EVERY 

PAY DAY,

BOND DAY
Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

DIDIEJI LIETUVIŲ
PIKNIKAI

Šią vasarą jau yra ruošiama

Dienraščio “Laisves” NaudaiV I • I , r - *

Piknikai, Kurie Įvyks Sekamai:

Baltimore, Md. - Gegužes-May 31
LIBERTY PARK

EASTERN IR MOFFETT AVENUES

Bus graži dailės programa ir prakalbos svarbiais 
šių dienų įvykiais

Boston, Mass. -- Liepos-July 4 d.
Bostono apylinkes pažangiųjų lietuvių organizacijos rengia 

dienraščio “Laisvės” naudai pikniką

VOSE PAVILION PARK
MAYNARD, MASS. *

Tai didžioji Bostono apylinkės lietuvių iškilmė, kur 
dalyvauja virš dešimties tūkstančių publikos

Brooklyn, N. Y. -■ Liepos-July 5 d.
Rengia “Laisvės” Bendrovė

Tai sueiga bei pasimatymas visos didžiojo New Yorko 
apylinkės lietuvių

’ KLASHUS CLINTON PARK
ĘETTS ĮR MASPETH AVENUES, MASPETH, N. Y.

Philadelphia, Pa. ■■ Rugs.-Sep L 6
Rengia Pbila. lietuvių pažangiosios organizacijos, naudai 

dienraščio “Laisvės.” Visų organizacijų ir asmenų prašome įsi- 
tėmytį aukščiau pažymėtas dienas ir nieko nerengti tose apy
linkėse, kpr yra ruošiami piknikai “Laisvės” naudai.

Nųq$ir4^ai kviečiame visus dalyvauti aukščiau nurodytuose 
“Laisvės” naudai piknikuose.
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VYSTYMASIS VITAMINO PABA PAŽINIMO DETROITO ŽINIOS
Kai kurie mokslo atradi

mai neišeina iš karto visai 
gatavi ir pilni; praeina kiek 
laiko, kol jie būna plačiau 
ištirti ir išaiškinti. Pavyz
džiui, B rūšies vitaminas 
parabenzoinė rūkštis, kuri 
sutrumpintai vadinama Vi

taminas tarnauja žmogui, 
suprantama, vidutiniuose 
kiekiuose.

Paba taiso žmogui ūpą 
taip, kad jis džiaugiasi gy
venimu; tarnauja kaip vai
stas nuo vidurių užkietėji
mo; didina lytinį patrauki-

Gegužinės Paminėjimo Aukos 
šiais metais nebuvo rengta 

gegužinės demonstracijų gat
vėse, bet buvo didžiai skaitlin
gas tarptautiškas darbininkų 
šventės minėjimas svetainėje.

Gegužės paminėjimo prog
rama buvo labai įvairi; buvo

ba.
ATYDOS Į “PERDAUG”!

Jau per trejetą metų ži
noma, kad tas vitaminas 
sugrąžina naturalę jauną 
spalvą pražilusiem plau
kam, ir tik paskutiniu laiku 
patirta, kad jeigu perdaug 
šio vitamino duodama žiur
kėm, šunims ir kitiems gy
vūnams, tai jie suserga ir 
net dvesia.

Kreipiame dėmesį į žodį 
perdaug. Taip antai, hidro- 
chlorinė rūkštis yra reika
linga maisto virškinimui ir 
sveikas kūnas pasigamina 
jos, kiek reikia, iš maisto. 
Bet nepraskiesta hidrochlo- 
rinė rūkštis yra smarkus, 

.mirtinas nuodas; o ir gana 
praskiedus tą rūkštį, gali
ma jąja pavojingai apsi
nuodyti, jei žmogus nurys 
jos perdaug.

Aršenikas mažuose kie
kiuose, pagal gydytojo re
ceptą, yra vaistas; bet visi 
žinome, koks tai pavojingas 
nuodas, jeigu perdaug jo 
patenka į vidurius.

Kūnas pats pasigamina 
alkoholio šmagenims, bet 
geriant daugiau negu biskį 
alkoholio, jis yra nuodas.

DAUGERIOPAI TAR
NAUJĄS ŽMOGUI 

VITAMINAS.
Grįžtant prie to paties vi

tamino paba. Tik savaitė 
kita praėjo nuo to laiko, kai 
buvo paskelbta atradimas 
apie jo nuodingumą, kuo
met gyvūnas perdaug jo 
gauna; o dabar jau baigėsi 
kiti tyrinėjimai, kurie paro
do, kaip daugeriopai šis vi-

mą, stiprina lyties organų 
veikimą; tarnauja vyrų ir 
moterų vaisingumui; veikia 
kaip gyduolė nuo asthmos 
dusulio; prilaiko žmogų nuo 
pergreito senimo; padeda 
atsigriebt kūnui po ligos; 
tarnauja maisto suvirškini
mui ir pavertimui jo į ener- 
giją-jėgą ir j kūno audi
nius ; saugo kūną nuo perdi- 
delio, naikinančio daugio 
tokių vidujinių liaukinių 
syvų, kaip adrenalinas ir 
stilbestrol.
VITAMINIŠKA MEDŽIA

GA BULVĖSE IR 
GRYBUOSE.

Pernai Rockefellerio In
stituto mokslininkas dr. H. 
A. Schroeder atrado, kad 
tai vitaminiška medžiaga 
vadinama tyrosinase (enzy- 
mas) priverčia bulves ir 
grybus pajuoduoti, kada jos 
ar jie perpjaunami.

Dabar daktarai W. A. 
Wisansky ir S. Ansbacher 
paskelbė tos medžiagos ty
rinėjimus ir teigia, kad ji 
tarnauja sumažint peraukš- 
tą kraujo spaudimą ir turi 
ryšio su paba vitaminu. Tas 
tyrosinase, juodintojas bul
vės ar grybo perpjovimo, 
prisideda prie sudarymo 
dažų medžiagos, vadinamos 
melanin, kuri teikia plau
kam juodą, rudą bei gelto
ną spalvą.

Tyrosinase jau ir gami
namas iš grybų. Yra nutė- 
mijimų, jog tai ne vienlytė 
medžiaga, bet sudėtinė, iš 
dviejų skirtingų medžiagų. 
Dabar daroma tyrimai at
skirt vieną nuo kitos.

N. M.

eilė kalbėtojų, pasakė žingei
džias kalbas. Vyriausiu kalbė
to jum buvo Wm. Z. Foster.

Kadangi gegužinės paminė
jimą rengė bendrai visos tau
tos, tai ir mūs lietuviai buvo 
kviečiami dalyvauti bendrai 
kaip tauta ir, žinoma, bendrai 
kvietė prisidėti padengimui lė
šų už “Sunday Worker’j.” 
Daugelis lietuvių nuoširdžiai 
aukojo dėl minėto reikalo.

Aukojo šie asmenys — po 
$1: A. M. Metelionis, Thos. 
F. Croswell, P. Jočionis, Jonas 
Powell ir Teodora Gugienė; 
P. Jakštienė $1.25; po 50c.: 
M. P. Utbant, W. Gugas, A. 
Gotautas, A. Kishon, M. Pra- 
kevičius, M. Padolskis, J. M. 
Alvinas, J. Valiukas ir M. Ge- 
raltauskienė; po 25c.: N. N., 
P. Zunaris, A. Gailis, J. Sta- 
nionis, J. širvinskas, J. Ara- 
nuk, M. Ginaitienė, J. Daukas, 
O. Demskienė, M. Smitrevi- 
čienė, Albert Rye, G. Nausė
da, S. Garelis, J. Butėnienė, B. 
Kraptavičius, V. Smalstiene, 
Z. Dantienė, J. Balevičius, D. 
Belskienė ir V. Žilinskas.

Viso $15.75.
Visos aukos perduotos mies

to tarptautiniam komitetui 
varde westsides lietuvių.

Širdingai ačiū už aukas.
M. Alvinienė.

mėjimui sušelpimui senukės 
Janonienės (poeto Janonio 
motinai). Paveikslas likos iš
leistas laimėjimui.

Vakaras baigėsi pakeltoj 
nuotaikoj.

Pažangietės ne tik padarė 
gražų įspūdį surengdamos' Mo
tinų Dienos paminėjimą, bet 
sykiu parėmė ir Rusų Karo 
Pagalbos Fondą.

Malonu Pasitikti
Draugas Jonas Brazauskas 

sirgo virš pusę metų; jis turė
jo dvi operacijas. Dabar jau 
retkarčiais atvyksta į mūsų 
parengimus ir dalyvauja mū
sų tarpe.

Draugė P. Vilnienė buvo 
automobiliaus labai užgauta ir 
ilgai sirgo. Dabar jau prade
da gerėti jos sveikata ir daly
vauja mūsų tarpe. Laike jos 
sužeidimo turėjo ir sūnų išleis
ti į kariuomenę. Tai buvo sun
ku viskas pergyventi. Bet ji tą 
viską tvirtai pergyveno ir da
bar vėl sykiu su visais veikia.

Alvinas.

Shenandoah, Pa.

KAINU KONTROLIAVIMO PROGRAMA

Motinu Dienos Paminėjimas
Jau buvo sykį minėta, kad 

Lietuvių Moterų P a ž a ngos 
Kliubas neskursta ant vietos, 
bet veikia, darbuojasi ir prog
resuoja.

šiemet pažangietės surengė 
paminėjimą Motinų Dienos, 
gegužės 10 d. savo svetainėj. 
Tas jų parengimas sudarė sa
votišką įspūdį, — daugeliui 
net ašaros per veidą riedėjo 
prisimenant motinas . . .

Pradžioj vakaro buvo dailės 
progranta: Merginų Choras, 
po vadovybe S. Smitrevičienės, 
puikiai sudainavo; U. Palevi- 
čienė dainavo solo, o jos duk-

Kainų Administracijos Ofi-I ‘ 
sas ragina perkančią visuome-/ do, 
nę turėti kantrybės ir toleran
tiškumo pakol kainų kontro
liavimo programa pilnai išsi
vystys.

Amerikiečiai pripažins, kad
kainų aukštis (ceiling) yra jų 
apsauga prieš kylančius pragy
venimo kaštus, Administrato
rius Leon Henderson sakė.

“Ilgai - tęsiantis pavykimas 
programos reikalauja pilną ko
operaciją vartotojo, šeiminin
kė ir pirkėja gali padėti, su
prasdama, kaip kainų aukštis 
veiks, ir turint kantrumo, pa
kol tokia milžiniška programa 
pradės veikti.

“Patvarkymai uždeda daug 
naujų ir keblių sunkumų ant 
kratuvninkų ir prekių prista
tytojų. Pirkėjai turi suprasti, 
kad su gegužės 18 d. kiekvie
nas krautuvininkas turi per
tvarkyti jo daiktus, kad sutik
tų su kainų patvarkymais, ir 
po gegužės 18 d. jis negali 
parduoti daiktus virš aukščio. 
Tai milžiniškas darbas, ypa
tingai smulkmeniems krautuv- 
ninkams, kurių rekordai neuž
baigti.

“Vartotojas neturi tokios 
problemos. Valdžia įsteigdama 
kainų aukštį atlieka darbą dėl 
vartotojo, kurį ji arba jis sau 
vienas negali atlikti. Bet var
totojas privalo apsipažinti su 
pagrindiniais parūpinimais 
kainų patvarkymų.

“Tikima, kad per pirmas ke
lias savaites po gegužės 18 d. 
bus daug neaiškių klausimų ir 
bus nesutikimų tarpe vartoto
jo ir pardavėjo apie maksimu
mo kainas. Jie neišvengiami, 
net ir kada krautuvininkai į- 
steigs savo aukštį sulig nusta
tytų parūpinimy.

Kada nesutikimai pasiro- 
patartina, kad pirkėjas ir 

) kratuvninkas bandytų susitai
kinti. Tik kada jie vis nesu
tinka ir pirkėjas gali įrody- 
ti faktų, kad neprisilaikyta 
prie kainų patvarkymų, tik ta
da1 reikia pranešti patvarkymų 
pildytojams.

Kainų Administracijos Ofi
sas išleido trijų punktų rodyk
lę, kuri išdėsto, kaip šeiminin
kė ir pirkėja gali prisidėti prie 
įvykdinimo kainų aukščio.

1. Prieš liepos 1 d. susipa
žinkite su kainų patvarkymais 
ir kaip jie veikia.

Nebūkite kainų policininku. 
Palikit tą darbą Kainų Admi
nistracijos Ofisui. Nuo pat pra
džios, OPA prižiūrės kainas, 
vartodamas pilnai prityrusius 
techninius darbininkus iš Dar
bo Departamento Statistikų, 
sužinoti kainų kryptį.

2. Po liepos 1 d.: Kainų ir 
Paskirstymo Tarybos — komi
tetai iš jūsų kaimynų — jau 
veiks ir priims skundus, žino
kite, kaip ir kur pranešti apie 
patvarkymų laužymą. Tarybos 
išklausys skundus ir sutvarkys 
kur galima, bet ypatingi at
sitikimai bus pavesti OPA pil
dymo oficialams dėl galutino 
nusprendimo.

Tuo tarpu, OPA išlavins 
profesijonalius pirkėjus dirbti 
su kiekviena Karo Kainų ir 
Paskirstymo Taryba daboti 
kainas ant vietos.

3. Dėl ilgai-tęsiančios prog
ramos. Supraskite, kad yra jū
sų asmeniška atsakomybė pir
kti reikmenis pagal kainų auk
ščio, arba žemiau kainų, aukš
čio. Su stoka reikmenų susidė- 
kite ir pasidalinkite su kaimy
nais.

O. P. A.
Washington, D. C.

relė Biruta pianu akompana
vo. Visos dainos labai tiko 
dienos ir laiko sentimentui.

Laike programos pirminin
kė paprašė motinas, kurių, sū
nūs jau išėję arba jau rengia
si išeiti į Amerikos kariuome
nę, kad eitų prie paskirai pa
puošto stalo atsisėsti. Iš neper- 
didelio skaičiaus moterų, jau 
radosi virš dvidešimt motinų, 
kurių sūnai tarnauja šios ša
lies gynimui. Pirmininkė pa
kvietė motinas, kad jos pada
rytų pareiškimus, kaip ir kur 
jų sūnai randasi, kurie aukau- 
jasi sumušimui fašizmo. Dau
gelis motinų išsyk, gailestingai 
atjausdamos savo sūnų atsi
skyrimą nuo tėvų, apsiverkė. 
Prauge ir kitiems darėsi grau
du į jas tėmijant. Bet vėliaus, 
kada pradėjo viena po kitai 
kalbėti ir žadinti save, kad 
karą arba kovą galima 
laimėti tik per kovą, o ne 
ašaromis, tad pas motinas 
pasirodė drąsesni par eiški- 
mai ir didžiuma pareiškė, kad 
jų sūnai nesiguodžia būdami 
kariuomenėj, pas juos yra drą
sa ir pasitikėjimas, kad šis ka
ras bus laimėtas prieš japonus 
ir Hitlerį. Taipgi motinos pa
sakė gerų dalykų ir kaslink 
mūsų organizacijų, bei veiki
mo kaip mes galime prie karo 
pagalbos prisidėt.

Vėliau buvo duotas sumany- 
rųas parinkti aukų dėl Rusų 
Karo Pagalbos. Surinkta tam 
tikslui $50.

Pabaigoje, drg. P. Krakaitis 
pasakė trumpą, bet jausmin
gą prakalbą apie moterų veik
lą ir abelnus dalykus.

Vakaro pirmininkė labai 
nuosekliai ir rimtai vedė tvar
ką. Pirpiininkė pranešė, kad 
clevelandietė drg. Eva Simans 
aukavo rankomis pieštą pa
veikslą ir čia pat leidžia lai

S. Kuzmickas Gražiai Pasiro
dė Tarp Amerikiečių

Mes, pažangieji lietuviai, 
gražiai visur pasirodom ir esa
me gerbiami plačios visuome
nės. Vienas iš jų yra vertas 
pažymėti už jo gerą veikimą, 
tai Stasys Kuzmickas, mūsų 
lietuvių visuomenei gerai žino
mas kaip geras LDS veikėjas, 
“Laisvės” vajininkas ir neblo
gas dainininkas. Tai mes, apy
linkės lietuviai, esame paten
kinti jo veikimu ir dainavimu.

Bet Stasys eina ir į platesnę 
visuomenę. Paskutiniu laiku 
jis plačiai dalyvauja ir ame
rikoniškuose parengimuose. O 
jam ir ten gerai sekasi su dai
navimu. Stasys dainuoja su 
čionai veikiančiu tarptautiniu 
“Mainierių Minstru,” kuris 
jau turėjo 9 parengimus šioj 
apylinkėj. O jis yra vienas iš 
geresnių to “minstro” solistų, 
Nors visi žino jo pažiūras ir 
nusistatymą, bet vistiek duoda 
jam didžiausią kreditą už jo 
dainavimą ir kviečia jį dai
nuoti ant plačių amerikoniškų 
parengimų, nes jo vardas su
traukia daug publikos.

Gegužės 8 dieną Stasys dai
navo Mahanojuje, patriotiško 
tikslo parengime, kuris buvo 
suruoštas Mahanojaus “Good 
Will” organizacijos, Amerikos 
vėliavos pakėlimo iškilmėse. 
Stasys ton dainavo visų myli
mą šalies dainą “Atsiminkim 
Perlų Uostą”, kurią jis labai 
gerai sudainavo, pritariant 
Mahanojaus miesto dūdų or
kestrai. Kurie girdėjo jo dai
navimą, duoda jam didelį kre
ditą, kad asmuo, išdirbęs net 
14 metų anglies kasyklose, o 
turi tokį gražų ir audringą 
balsą.

Stasys jau apie metus laiko 
dainuoja su Mahanojaus dū
dų orkestru kaip solistas, ir

yra labai aukštai gerbiamas, 
kaip geras dainininkas tarp 
amerikiečių.

Aš esu linksmas, jog atsi
randa tarp lietuvių tokių as
menų, kaip Stasys. O ypač 
tarp pažangiųjų, kuriuos per 
laikus visi šmeižia tik už tai, 
kad mes kovojam už liaudies 
geresnį būvį ir visos šalies ge
rovę. O dabar, kuomet mūsų 
šalis yra užpulta vieno ir to 
paties priešo, tai ir skirtumai 
po biskį ima išnykti, — įsilei
džia ir mūsų pažiūrų žmones. 
Ir iš to yra geros pasekmės. 
Vieningai .veikdami, daug 
daugiau galima nuveikti ša
lies gerovei.

Taigi, Stasy, eik ir veik kiek 
išgali su plačiąja visuomene, 
— duok gerą vardą darbinin
kui ir sykiu pakelk lietuvius 
šios apylinkės žmonių tarpe!

Todėl Stasio pagerbimui, jo 
draugai surengė jam surpryzo 
pokilį jo gimtadienio dienoje, 
gegužės 9 dieną, pas jo seserį 
M. Bujauskienę. Draugai suė
jo ten, linksmai praleido lai
ką. Kalbėjo jie apie Stasio at
vykimą į šią šalį ir jo darba- 
vimąsi tarp lietuvių. Visi drau
gai ir draugės jam linkėjo, 
kad ir toliau tęstų tą darbą. O 
Stasys labai džiaugėsi, kad 
draugai jį taip įvertina; buvo 
labai patenkintas, dėkavojo 
visiems už pokilio surengimą.

“Kuomet mes linksmai lei
džiam laiką, tai mūsų vien
minčiai draugai kovoja ir žūs
ta už tas idėjas ir savo šalį” 
prakalbėjo drg. K. Naravas, 
ir atsiklausė aukų dėl tų kovo
tojų. Visi dalyviai sutiko, ir 
buvo surinkta $11.

šie draugai aukavo geram 
tikslui: K. Motuzą $5; po $1: 
F. čižauskas, V. Maurukas, 
V. ir S. Kuzmickai, V. ir J. 
Kučynskai ir A. ir K. Nara- 
vai; A. Kuzmickas 50c.; po 
25c.: B. Besky ir J. Kavaliaus
kas. Viso $11.

Tariu širdingą ačiū aukavu
siems ir dalyvavusiems šioje 
sueigoje! Aukos pasiųstos Ru
sų Medikalės Pagclbos Fondui.

Mainierių Koncertai gerai 
vyksta. Jau kelis sykius rašiau 
apie čionai veikiantį tarptau
tinį mainierių chorą ir jo pa
rengimus. Jis yra sumokytas 
militariškai, ir plačiai koncer
tuoja visoj apylinkėj su dide
liu pasisekimu, nes jis yra pa- 
trijotiško pobūdžio. Jo dainos 
ir veiksmai sukelia mainierių 
dvasią dėl rėmimo savo šalies 
šiame kare su fašistų Ašim.

Reikia pažymėti, kad mes

pažangūs lietuviai, labai re
miam tą grupę ir keletas mūs 
dainuoja pačiame chore, nes 
tai yra gera grupė ir verta ją 
remti bei prigulėti prie jos.

Nuo parengimų jos pelnas 
visuomet yra skiriamas ge
riems tikslams.

Apylinkės lietuviai, kurie 
dar negirdėjote to koncerto, 
kuomet pamatysite vietinėje 
spaudoje garsinimą apie “Mai
nierių Militarišką Minstro” — 
ateikit, o būsite patenkinti tuo 
parengimu! A. K.

Baltimore, Md.
Kas Pas Mus Veikiama?
Trumpai buvo apkalbėta 

LLD 25 k p. susirinkime, ge
gužės 11 d., “Laisvės” pikni
kas. Kaip svarbiausiu, buvo 
kalbėta apie išgarsinimą, kad 
padarius jį sėkmingu.

Kurie, draugai ir draugės, 
“Laisvės” skaitytojai, galėtų 
pagelbėti dirbti tą dieną, ma
lonėkite pranešti kuopos sek
retorės vardu ir jos antrašu: 
O. Kučiauskaitė, 2538 Mc
Henry St. Nes pelningumas 
parengimo daug priklauso nuo 
tos dienos sutarties darbe. O 
mes visi norime, kad šį pikni
ką padarius sėkmingu.

Vietinis skyrius Russian War 
Relief, gegužės 22—23 d., 
rengia mūsų mieste rinkliavų 
dienas. Mūsų kuopoje 6 drau
gai ir draugės liuosnoriai suti
ko dalyvauti toje rinkliavoje.

Gauta ir keletą jau parduo
ta knygelių “Kas reikia dary
ti atsitikime atakų iš oro,” ku
rią parašė Dr. J. J. Kaškiau- 
čius.

Kad paminėti pradžią pa
vasario, Gegužės Pirmąją, sek
madienį draugai-draugės susi
rinkę pas drg. Pivariūnus su
aukojo $18.50, kurie skirti ir 
per kuopos iždininkę pasiųsti 
Apšvietos Fondui.

Kuopos Korespondentė.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor
NOTICE is hereby Riven 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 be consumed 
off the premises.

JAMES SANTI
6216 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.

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. 
£. Jis aiškins vėliausius šių dienų 
Įvykius. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkes lietuvius dalyvauti. —Kom. (115-117)

TELEFONO GARSO
DIDINTUVAi

Kuriem teko per telefo
ną kalbėtis su žmonėmis iš 
tolimesnių miestų, žinome, 
jog iš toli silpniau balsas 
girdimas ir sunkiau susi
kalbėt. Bet pastaruoju lai
ku daromi pagerinimai ža
da panaikint skirtumus tarp 
tolesnio ar artesnio susikal
bėjimo per telefoną.

Anglijos Elektrinių Inži
nierių Instituto laboratori
jų pirmininkas O. E. Buck- 
ley pastaruoju laiku prane
šė, kad bus prijungta gar
so didintuvai prie aptaisytų 
telefono vielų, einančių po 
Atlanto ' Vandenynu tarp 
Anglijos ir Amerikos, ir 
pridėta kiti prietaisai. Gar
so didintuvai bus panašūs, 
kaip radijo lemputės, iš ku
rių išpumpuotas oras. Jie 
bus pritaisyti kas 42 mylios 
povandeninio telefono, ir 
tada Amerika galėsianti 
taip aiškiai susikalbėti su 
Anglija, kaip iš arti.
. Suprantama, kad ir Jung
tinėse Valstijose bus nau
dojami panašūs garso didin
tuvai ilgose telefono linijo
se tarp tolimų miestų.

N. K.

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.
I •» ''

Tel. Virginia 7-4499

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-8622

168 GRAND STREĘT 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7179

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių
VELTUI ŠERMENINE 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 6-6191

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

■■■■>

Lietuvių Kuro Kompanija
Įdedame Master-Kraft Oil Burners

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmieruos 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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Telefonas Poplar 4110



loštas Puslapis LAISVE

GIRDĖJAU IR MAČIAU PAS “BIRUTE”

B’klyno “Black-Outas” 
Neapsiėjo be Šumo;

Būrys Areštuota

Apie gegužes 1O-tą mus at
lankiusią “Birutę” jau buvo 
rašyta, bet man norisi dar pri
siminti ir keli kiti su jos per
statymu surišti dalykėliai.

— Kas galėtų mislyti, kad 
ta liekna mergina turi tokį 
stiprų ir dar taip gerai išla
vintą balsą. Kodėl ji nedaina
vo daugiau? — klausinėjo ko
misijos narių tūlas svečias.

— Kuri mergina?
— Toji, kuri dainavo The 

Star Spangled Banner.
čia jau buvo aišku, jog sve

čias kalba apie Zuzaną Ka- 
zokytę, brooklynietę (iš Ja
maica). Jam paaiškinta, kad 
čia buvo newarkieciu “show,” 
dėl to brooklyniečiai savo ta
lentus paliko kitam kartui, at
likdami šį kaitą tik tą, kas 
būtinai reikalinga, kaipo ren
gėjams, būtent: atidarymą ir 
vedimą programos.

— Nepamirškite man pra
nešti, kada tas kitas kaitas 
bus, — prašė svečias.

— Gėlių parodą ruošiate,! 
ar ką ? — klausia vienas.

— O, grožybių! — nuosta- 
biavo kitas, matydami svetai-, 
nėn nešant glėbius gėlių. Bet 
tai buvo tik scenos papuoši
mui ir mergelių vainikams, 
bukietams. Gėles atgabeno 
greatneckiečiai P. Bėčiai. Jie, 
su talka kitų greatneckiečių, 
padarė po savo darželius rink
liavą ir aprūpino ant akmens 
gyvenantį Brooklyną tomis akį 
veriančiomis gamtos grožybė
mis. J ką būtų buvęs panašus 
akmeninis Lietuvos kaimas? 
Vienok tokiu būtų atrodęs, jei
gu ne gerieji greatneckiečiai.

Jų mezgėjos vėl atvažiavo 
su svederiais kariams. Labai 
broliškai jie kooperuoja su 
brooklyniečiais visame kame.

— Kalba apie motinas, o 
pati gal nei vieno dar neturi, 
— abejutiškai kraipydamas 
galvą kalbėjo tūlas, pusiau 
pertraukos atėjęs dalyvis savo 
draugui.

— Tai tu jos nepažįsti? Ta 
kalbėtoja, tai motina to akto
riaus, kuris lošė kryžiokų čy- 
fa ir dainavo, Sukackienė. Ji
nai jau ne tik turi, bet ir už
auginus du sūnus ir dukterį.

— A! Nepažinau, šalinaitė 
turinti iškalbią uošvę. O aš 
maniau, kad bus kokia pane
lė.

Po programos man parūpo 
užeiti į tas duris, pro kurias 
laike programos mačiau įei
nant ir išeidinėjant žiurstuotas 
moteris. Kur moterys, ten vi
suomet smalsu užeiti. Ir ne 
veltui. Didelis stalas apdėtas 
keleriopos rūšies salotomis, 
daržovėmis, ausiukėmis, su 

• vienam stalo gale surikiuotom 
lėkštėm ir šakutėmis. Susipra
tau — bus artistams užkandis.

Neužilgo iš už scenos pra
dėjo būriu piltis gražuolės Bi
rutėlės ir vikrūs Keistučiai — 
vaidylos, mokytojai. Prasidė
jo užkandžiavimas, pasikalbė
jimai ir smagi užbaigtuvių 
daina. Labai daug vargo pa
dėjo visi, kol taip gražiai susi- 
mokino, tad smagu sėkmingai 
užbaigus.

Čia, beje, dalyvavo ir kele
tas garbės motinų, linksmos 
mokytojų motinos — šalinie- 
nė, Valentienė, Sukackienė,— 
taipgi aktorių motinos akto
rės. Joms visoms linksma, jų 
vaikų triūsas davė gražių pa
sekmių, linksma dar ir dėlto, 
kad po darbo jie gal tankiau 
namie pabus, pasilsės prieš se
kamą didelį darbą, čia buvo 
tokių, kurių visa šeima, tėvai 
ir vaikai, dalyvavo vaidinime. 
Graži ir visuomenei naudinga 
harmonija!

Jeigu , jau yra vaišių, tai tu
rėjo būti ir kas jas pagamino. 
Klausinėju. Sužinojau, kad

tos gražios puotos gaspadinė- 
mis buvo K. Petrikienė, J. Au- 
gutienė, A. Kanopienė, O. 
Kvietkienė, S. Kazokytė, O. 
Čepulienė, O. Depsienė. Kazo
kytė su savo mašina patarna
vo ir suvežimui tų vaišių iš na
mų į salę.

Visi gėrėjomės nuostabiai 
įdomiu scenos įrengimu, bet 
greit išskubinusieji namo var
giai sužinojo to viso didžiausį 
“kaltininką.” Mes matėm. Ki
tiems artistams dar smagiai 
tebevakarieniaujant, d. Paukš- 
taitis, scenos įrengėjas, su 
grupe pagelbininkų jau pra
dėję rūpintis, kaip parvažiuos 
namo. Mat, newarkieciai pa
tys gaminosi ir atsivežė visą 
kraitį rūbų, taipgi scenos į- 
rengimą, kuris reikia parvež
ti. Juose įdėta begalės darbo 
ir jie dar bus reikalingi. Dar 
pirm susimokinimo, sietynie- 
čiai jau buvo užkviesti “Biru
tę” sulošti daugelyje vietų ir 
tūlus pakvietimus gal galėsią 
patenkinti.

Teatras ir menas abelnai 
mūsų sąlygose reikalauja di
delio pasišventimo, bet mūsų 
liaudiški menininkai jo turi 
gana ir dėlto mums tenka gro
žėtis tokiais didžiuliais meno 
darbais, kokiu buvo perstaty
mas operetės “Birutė.”

N. A.

kurioj galima gauti nario vie
tą ir literato titulą, nors ne
mokėtum gramatiškai net pa
prasto laiško suregsli. Bet 
įstojimui privalai turėti kokio 
“aukščiausio” titulą.

Pereitą savaitę buvo parvy
kęs apsilankyti pas tėvus Al. 
Purvėnus, dirbąs apsigynimo 
darbuose Ohio valstijoj.

Vyrai! Kur tie vyrai? Dai
na jūsų laukia. Jaunuoliam 
vyram būriais išeinant kariuo
menėn, Aido Chorui, kuris per 
daug metų buvo Brooklyno lie
tuvių pažiba, gręsia pavojus 
apsilpnėti.

Suaugesnieji vyrai, jeigu jūs 
tikite išlaikymui namų fronte 
to, už ką išėjo kovoti mūsų 
jaunimas, — ginti demokrati
jos ir kultūros įstaigas — pri
valote be atidėliojimo užimti 
jų vietas chore. ž. R.

Antra Cukraus Šlampa
Pirmosios cukraus stampos 

terminas pasibaigė gegužės 
16-tos vidurnaktį. Nuo dabar 
iki gegužės 30-tos vidurnakčio 
bile kada galite gauti svarą 
cukraus už 2-rą štampą.

Irving Teatre Rod© Filmą 
“Maksimo Sugrįžimas”

Tarp Lietuvių
Ilgą laiką išsirgęs, williams- 

burgietis Kazakevičius, orkes- 
trininko-chorvedžio Jurgio tė
vas, sveiksta. Pakilęs kiek iš 
lovos, išvažiavo pas gimines į 
Conn, pabuvoti-pasilsėti kai
me, jieškoti greitesnio jėgų su
grįžimo.

šioje filmoje perstatoma 
Maksimo sugrįžimas į Peter
burgą išvakarėse pirmojo pa
saulinio karo, to miesto gyve
nimo sąlygos ir jo revoliuci
nis judėjimas, kuriame jaunas 
Maksimas užima savo vietą. 
Priedams rodoma francūzų 
filmą “Didžioji Iliuzija.” Šios 
filmos bus vieną savaitę.

Gegužės 22-rą pradės rody
ti “Jaunas Lincolnas” su Hen
ry Fonda toje rolėje ir “Le
ninas Spalių m.”

Sulaikė Falšyvii Karo 
Štampu Dirbėjus

Miesto slaptoji policija, ko
operuojant pašto inspektoriam 
ir policijai, areštavo šešis vy
rus ir suėmė 212,000 dar ne 
visai gatavų falšyvų karo 
štampų ir jų dirbimui formą, 
taipgi 2,000 gatavų štampų. 
Sakoma, kad pataikyta kaip 
tik į laiką, kada tie sukčiai 
suokalbininkai buvo pasiruošę 
užplukdyti New Yorką. ir dau
gelį kitų miestų f ai šyvom is ka
ro stampomis, kad apgaudinė
ti patri-jotiškus gyventojus ir 
valdžią. Stampos buvo po 25c.

Sulaikytieji yra: Abraham 
Perkes, 48 m., 2166 Clinton 
Ave. ir jo brolis Joseph, 3602 
Corlear Avė., aini iš Bronx, 
savininkai General Engraving 
Co., 64 E. 8th St., N. Y.; 
Harry Horowitz (Hale), 59 
m., 845 45th St., savininkas 
Hale Printing & Calendar Co., 
65 Fourth Ave.; Louis Sanous- 
ki, 34 m., 1519 Lincoln Pl.; 
Abraham Glickstein (vadinę- 
sis ir A] Stone), 44 m.? 453 
Pulaski St., visi trys iš Brook
lyno, ir Morris Rubin, 49 m., 
133 Pitt St., Now Yorke.

Slaptoji policija apie tą 
suokalbį turėjusi informacijų 
nuo seniau ir dėlto ta grupė 
atydžiai sekiota iki paskutinei 
minutei, kad susekti ne tik 
lizdą, bet ir jo ryšius.

Brooklyno užtemdymas per
eito trečiadienio vakarą skai
toma gerai pavykusiu, jeigu 
neskaityti kelių incidentų, ku
riuos padarė blogos valios ar
ba nerimti, savy garbes neturį 
žmonės.

Vienas iš didžiųjų incidentų 
įvyko bolinėj, 420 Sutter Ave., 
kur tūli manė, kad jų. lošis ir 
jie esą aukščiau karo laiko 
patvarkymų. Užgesus švie
soms, tūlas paleido bolę į lan
gą. Sekė kita, trečia.

Už kelių minučių pribuvo 
nepaprastos padėties būrys ir 
sulaikė visus dalyvius viduje, 
o policija areštavo 25 bolinin- 
kus ir nuvežė teisman. Iš tų 
23 užsimokėjo po $2 baudos 
ir paleisti, o du sulaikyti po 
$5 kaucijos kvotimui sekamą 
rytą.

William Johnson, 26 m., 75 
Permit Place, smogęs warde- 
nui veidan už garsiai švilpimą 
paskelbimui black-outo pabai
gos, sulaikytas po $500 kauci
jos iki kvotimo. Jis teisinosi 
gavęs pašaukimą kariuomenėn 
ir dėlto buvęs įsismaginęs, bet 
tas teisėjo nesušvelnino.

Laisvės Apylinkėj
šį kartą specialiai tėmijau, 

kaip užsilaiko žmonės mūs 
apylinkėj. Didžiumoje, pavyz
dingai, langai ir stogai užtemo 
greit. Vienok yra ir keistų 
žmonių. Vienoj stuboj šviesos 
ilgai negeso, nežiūrint warde-

no švilpimo iš gatvės ir iš kie
mo pusės. Kada wardenas pa
sibeldė į duris, pasigirdo tūlos 
kūmos stiprus atsikalbinėji
mas. Dar kitoj taip pat su var
gu priversta nors užtraukti 
uždangas, bet pro paprastas 
uždangas (shades) langai at
rodė mažai skirtingi nuo ne
dengtų ir pagaliau tik po bar
nios užgesyta šviesos.

Ar radosi lietuvių tarp 
pasielgusių nerimtai ir neleis
tinai, neteko patirti. Linkėti
na, kad tokių nebūtų.

Užtemdymai daromi visų 
apsaugai. Tiesa, šie buvo tik 
bandomieji. Ęet kas gali už
tikrinti, kad tuo pat laiku ne
pasitaikys tikras pavojus. To
kiame atsitikimo neklaužados 
pastato visos apylinkės, viso 
miesto gyventojus pavojum ir 
nuo tokio pavojaus juos ap
saugoti yra pastatyti warde- 
nai. Jie praleis su paprasta 
pastaba kartą, kitą, bet visa
da neleis. Vieną gražią dieną
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jie tuos žmones pašauks teis
man. Pašauktieji teisman ap
gailaus savo nerimtumo ar ap
sileidimo, kada prisieis už tai 
pabūti užgrotyje ar keletą 
šimtinių pakloti, bet bus per 
vėlu. Kurie tokių kaimynų tu
rime, jiems padarytume gerą 
atsargiai išaiškindami reikalą 
prisilaikyti tvarkos, kuri juk 
padaryta visų gyventojų ap-

tų Išaugai ir gerovei.
Ne Wardenas.

Savas Liežuvis Jai 
Kainavo $5

Policistui uždraudus poniai 
Willingly apsisukti su automo- 
biliumi vidury gatvės, ji pa
vadinus jį “murzina utėle.” 
To pasekmėj atsidūrė pas tei
sėją, kuriam ji aiškinosi — 
gerb. teisėjau, ne tiesa, aš jį 
pavadinau tik utėle. Tačiau ir 
netituluotos utėlės siuntimas 
policisto adresu jai kainavo 5 
dolerius.

Telephone 
STagg 2-5043

Gegužės 10-tą susituokė Jo
nas Lakstutis su p-le M. šli- 
kaite.

Lankydamasis namie Petras 
Baranauskas (pusiau brookly- 
nietis ir bridgeportietis) pasa
kojo, kad patyrusioms gele
žies darbininkams visai nesun
ku gauti darbas Bridgeport© 
fabrikuose. Bet nepatyrusiems 
visaip prisieina.

Broliai J. ir Al. Černauskai, 
maspethiečiai, išvyko tarnauti 
Dėdei Šamui — pirmasis or- 
laivyne, o antrasis armijoj.

Brooklyniečiams gerai žino
mi Elena (greatneckietė Bara
nauskaitė) ir Povilas Šalteniai 
gegužės 4-tą susilaukė dukre
lės — pirmagimės. Laimingai 
auklėti.

Brooklyne yra tokia įstaiga,

REIKALAVIMAI
Reikalinga patyrusių skirstytojų 

ir rūšy tojų (Sorters & Graders) 
prie mezginių nuokarpų. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Atsikreipkite as
meniškai: Rubin Bros., 9-11 Boerum 
Street, Brooklyn, N. Y. (116-118)

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

PAJIEŠKOJIMAI
Neseniai atvykęs iš Argentinos, 

Leonas Zenkevičius, draugas Vada
vo Kaškonio, pajieško Vadavo Kaš- 
tonio tetos, Onos Kaškoniūtės, po 
vyru pavardė Aleknavičienė. Ji pa
eina iš Alavos valsčiaus, Alytaus 
apskričio, Slabadėlės kaimo. Pagei
daujama, kad ji atsišauktų sekan
čiais antrašais: giminaičio’— Vado
vas Kaškonis, c. Paraguay, 2599 
Avillaneda, B. Aires, Rep. Argenti
na. Arba: Leonas Zenkevičius, 749 
Middle Neck Rd., Great Neck, N. Y.

(116-118)

Mrs. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

! Moksliniais būdais, gerais patyrimais ir su didele atsa- ; 
!; komybe mes egzaminuojame akis, išrašome receptus, su- J 
i figūruojame, padarome ir pritaikome akinius kada reikia, j 
!: 394 BROADWAY c£j 331 DIVISION AVE. '

TEL. STAGG 2-8342. ' BROOKLYN, N. Y.1---- —-- -—

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated 
J. LeVanda—E. LeVanda 
Tėvas Ir Sūnus Levandauskai 

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Tet STagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LIETUVIŠKA ★

V ž E I G A
Rheingold Extra Dry Ahis 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

JOSEPH ZEIDAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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.

f

tii.it i,e.ubs minsi; rasim

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

VIENINTELE LIETUVIŲ
RAKANDŲ KRAUTUVE

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

vakarienė.
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Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!< >

< >

su mote- 
Nedėliomis

o 
o

o
< >

< >

o

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

< >
<
<>

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ ir SŪNAI

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
/UzF Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga
Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilewes St. eleveitcrio stoties.

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

Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 4-9508

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas 

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasal ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

Penktadieniais ir šeštadieniais atdara per naktį
Visada yra pasirinkimas pienišku valgių ir daržovių—virtų Ir žalių

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Girtais

Geriausias Alus BrooklyneS ta/ 
Presas:

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