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KRISLAI
Užtepė per hitlerinę nosi. 
Mūsų likimas jn kovoje. 
Ar “Tėvynė” gauna apmo

kėti ?
Sir Cripps naujoj rolėj.

Rašo A. BIMBA

Chicagietis Du. Bložis nebe
iškentė “Keleivio” hitlerinės 
propagandos ir parašė atvirą 
laišką. Tarp kitko, savo laiške 
daktaras klausia:

“1. Kodėl lietuviu laikraš
čiai taip atakuoja Rusiją ir 
deda apie rusus visokias pur
vinas žinias, kokias tik vokie
čiai spėja prasimanyti. Aš ma
nau, kad iš Vokietijos ir jos 
užimtu kraštu neišeina jokios
žinios be vokiečiu žinios. Ne
reikia manyti, kad koks ten 
‘kryžius,’ raudonas ar juodas, 
gali išsiųsti iš Vokietijos tei
singas žinias.

“2. Kokiu tikslu ‘Keleivis’ 
talpina ‘atkastųjų’ nabašninkų 
aprašymą? Koks tikslas buvo
juos atkasti ir mieruoti jų 
žaizdas? Kam ‘Keleivis’ nori 
tuo pasitarnauti? Ar vokiečiai 
iškasė tuos lavonus norėdami 
lietuviams pasigerinti?

“3. Kokiu tikslu ‘Keleivis’ 
talpina būk tai Rusijos išvež
tų Lietuvos žmonių vardus? 
Gal tie išvežtieji norėjo būti 
išvežti ?”

Michelsonas visaip vynioja
si ir bando teisintis, kad jo 
hitlerinė propaganda esanti jo 
laikraštinė pareiga.

Už užvažiavimą “Keleivio” 
štabui per hitlerinę nosį Dr. 
Bložis užsitarnauja pasveikini
mo ir duoda pavyzdį kitiems 
profesijonalams. Kodėl kiti 
tyli ir nepakelia balso prieš 
“Keleivio” ir kitų laikraščių 
hitlerinę propagandą ?

Sako “New York Times” 
(geg. 21): “Rusijos kovai be
siplečiant į didžiausį konflik
tą, kurį kritiškos 1942 metu 
vasaros likimas paskyrė, kiek
vienam amerikiečiui turi būti 
didėjančiai aišku, jog mūsų 
pačių likimas yra giliai įveltas 
šitam spėkų išbandyme.”

Todėl visos Amerikos ir vi
sos žmonijos akys nukreiptos į 
mūšius aplink Charkovą.

Iš kitos pusės, Sovietų Są
jungos liaudis turi akis atkrei
pus į Angliją ir Ameriką. Ką 
veikia tų šalių milžiniškos ar
mijos? Kodėl jos nekerta prie
šui iš už nugaros?

Dabar auksinė proga užduo
ti hitlerizmui mirtiną smūgį.

Kai bus SLA seimas, tai kas 
nors iš delegatų turėtų pa
klausti “Tėvynės” redakto
riaus ir a d m i nistratoriaus, 
kas yra gaunama už vedimą 
“Tėvynėje” hitlerinės propa
gandos. Sunku tikėti, kad vi
sai veltui šitaip būtų nuošir
džiai tarnaujama didžiausiam 
visame pasaulyje gengsteriui.

Be to, spausdinimas raštų iš 
nacių spaudos, keliančių na
cius į padanges, apart propa
gandos prieš Ameriką ir Su
vienytas Tautas, apart pasiro
dymo piktais išgamomis, dar 
yra ir paprastas bizniškas na
cių garsinimas.

Štai ant rankų “Tėvynės” 
Nr. 21 (geg. 22 d.). Ant pir
mo puslapio telpa hitlerinės 
propagandos dvi ilgos špaltos.

žiūrėkite, kokie geručiai tie 
naciai, jie Lietuvoje skiria lie
tuvius visokių įstaigų pareigū
nais. Bajoras nė žodeliu savo 
skaitytojams neprimena, kad 
šitie “lietuviai” yra lietuviški 
Kvislingai — išgamos, judo- 
šiai, parsidavėliai Hitleriui, 
paskutiniai niekšai ir priešai 
Lietuvos ir visos žmonijos.

Arba, štai, kokia mielašir- 
dinga nacių “Savitarpinė Pa
šalpa” — ji tiesiog krūvas 
aukų surenka ir išleidžia varg
šų karo nukentėjusių sušelpi- 
mui.

Kaip ilgai Hitlerio pastum
dėliai naudos Susivienijimo or
gano “Tėvynės” špaltas vary
mui hitlerinės propagandos?

(Tąsa 5-tam pusi.)
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MEKSIKA PASKELBSIANTI KARĄ PRIES VOKIETIJĄ 
PARTIZANŲ KOVOS UGNIS VIS PLAČIA Ų SIAUČIA LIETUVOJ
Lietuvių Daliniai Raudon. 
Armijoj Pasiryžę Šiemet Iš

grūs! Nacius iš Lietuvos

SOVIETAI ŠTURMUOJA 
PASKUTINĘ NACIU IUNI

JĄ TIES CHARKOVU

Fašistai Nuskandino Tris 
Meksikos Laivus; Atmetė 

Meksikos Protestų
MŪŠIAI KERČO PUSIAUSALYJE TEBESIAUČIA;

PRAMUŠTA NACIŲ LINIJA TIES ILMEN Meksikos Valdžia Ketina Daryt Tinkamus Žingsnius prieš 
Hitlerininkus Apgynimui Savo Valstybės Garbės

1i

Hitlerininkai Sušaudė Mokytojus Stragį ir Vaučą ir 14 Kitu 
Lietuvių; Tremia Dar Daugybę Lietuvių Vokietijon

Rašo JONAS ŠIMKUS 
(Per Bevielinę Telegramą)

Maskva, geg. 20 (ICN)
Šiemet sausio 30 d. vokiečiai okupantai įsteigė karo 

teismus Lietuvoje (kaip ir kitose tarybinėse Baltijos 
respublikose). Tie teismai jau nusmerkė daugelį mūsų 
brolių lietuvių mirti. Bet nežiūrint karo teismų, nepai
sant nacių teroro, kova prieš vokiečius Lietuvoje eina 
vis smarkyn, ypač paskutiniu laiku.

Balandžio mėnesį hitlerininkai pamatė reikalą daryt 
kartotinus priminimus per spaudą ir radiją, jog karo 
teismai veikia Lietuvoje. Jie grūmojo sušaudyt ar ki
taip nužudyt visus, kurie neklausys vokiečių įsakymų. 
NACIAI ŽUDO GERIAUSIUS LIETUVIŲ TAUTOS 

SŪNUS IR DUKTERIS
Jie areštuoja ir šaudo puikiausius mūsų tautos sūnus 

ir dukteris. Taip antai, Vilniuje ant Trijų Kryžių 
Kalno jie sušaudė šešioliką lietuvių, tarp jų ir moky
tojus Albiną Stragį ir Antaną Vaučą.

Vokiečių okupantų valdžia šėlsta kaip pasiutėliai 
Lietuvoje, nujausdami besiartinantį jiem galą.

TREMIA DAR DESĖTKUS TŪKSTANČIŲ 
LIETUVIŲ 1 VOKIETIJĄ

Renteln’as išleido įsakymą dar daugiau verstinai 
pergabent lietuvių į Vokietiją. Sudaryta sąrašas paimt 
10 tūkstančių lietuvių iš Kauno ir varu juos persiųs! 
j Vokietiją. Hitlerininkai taip pat sudarė sąrašus, po 
kiek vyrų iš kiekvieno kaimo ir kiekvienos kaimiškos 
apylinkės verstinai išsiųst Į Vokietiją.

Lietuva verda bruzdėjimais prieš vokiečius, žmonės 
bėga j miškus.

NACIAI PLĖŠIA Iš LIETUVIŲ VISKĄ IKI 
PASKUTINIO SIŪLO

Hitlerininkai dar labiau skubi nuplėšt paskutinį siū
lą nuo lietuvių. Pirmiau jie įsakė, kad žmonės prista
tytų jiems maistą, vilnas ir odas; paskui jie verstinai 
įsakė pristatyt vokiečiams ir metalus.

Jie buvo paskelbę neva savanoriškas metalų rink
liavas. Bet tatai neišdegė. Tad naciai liepė kiekvie
nam kaimo kalviui ir mechanikui ir kiekvienam namų 
savininkui pristatyt į rinkliavų stotis tam tikrus nu
sakytus kiekius geležinių ir negeležinių metalų.

(Tąsa ant 5-to puslapio)

Planuojama Sulaikyt po 
10 Procentų Savaitinės 

Algos Taksams
Washington. — Jungtinių 

Valstijų iždo departmentas 
pasiūlė kongresui, kad nu
tartų sulaikyt 10 procentų 
nuo visų algų ir įplaukų, 
kurios viršija $11 per sa
vaitę. Tie pinigai būtų lai
domi kaip užtikrinimas, jog 
taksai valdžiai bus išmokė
ti. Jeigu iš tų procentų su
sidarytų daugiau, negu 

i žmogus privalo mokėti tak
sų, tai valdžia sugrąžintų 
perviršį; o jeigu pasirodytų, 
kad jų negana taksams, tai 

i žmogus, turėtų pridėti. Siū
loma, kad patys samdytojai 
sulaikytų 10 procentų tam 

i tikslui kiekvienos algos.
Į Nuo kiekvieno užlaikyti- 
[no šeimos nario būtų pa- 
liuosuojama po $8.50 per sa
vaitę nuo taksų mokėjimo iš 
algos.

Penktakoloniečiai Davė 
Nurodymus Fašistų 

Submarinui
New Orleans, La., geg. 

22. — Amerikos karininkai 
spėja, jog tai pagal penkta- 
koloniečių nurodymus fašis
tų submarinas geg. 16 d. 
nuskandino vidutinį Ameri
kos prekybos laivą Meksi
kos Įlankoj, amerikiniuose 
vandenyse.

Plieno Darbininkai Ra
gina Pult Nacius

CLEVELAND, Ohio. — 
Jungtinės Plieno Darbinin
kų Unijos, CIO, suvažiavi
mas nutarė, kad CIO Pil
dančioji Taryba ragintų 
Jungtinių Tautų valdžias 
atidaryt antrą karo frontą 
prieš nacius Europoj. Sako, 
kad tam jau užtektų yiso-

London.—Girdėt, kad Mus- 
solinis planuoja užpult Fran
ci] os salą Corsicą.

LONDON, geg. 22. — So
vietų kariuomenė pramušė 
astuonių mylių spragą na
cių linijose Leningrado sri
tyje, ties Ilmen ežeru, kaip 
teigia anglų pranešimas.

(Berlynas pripažino, kad 
Raudonoji Armija įlaužė 
vokiečių liniją Ilmen ežero 
srityje, bet, girdi, tas rusų 
pasisekimas esąs tik laiki
nas, ir hitlerininkai atsteig- 
šią savo pozicijas tenai.)

BOMBARDUOJA PASKUTINIUS HITLERININKŲ 
APSIGYNIMUS

MASKVA, geg. 22. — So
vietai turėjo naujų laimėji
mų mūšiuose Charkovo sri
tyje ir dabar šturmuoja 
paskutinę nacių apsigynimo 
liniją. Verda neapsakomai 
nuožmios kautynės. Sovietų 
kanuolės jau pasiekia patį 
Charkovą.

Raudonoji Armija atrėmė 
nacių pradėtą kontr-pfensy- 
vą Barvenkovos-Iziumo li
nijoje, 75 mylios į pietų va
karus nuo Charkovo. Sovie
tų artilerija daužo vokie- 
.čius jo priemiesčiuose. Tuo 
tarpu raudonarmiečiai nai
kina vokiečių batalionus ap
suptus daugelyje punktų 
šiame fronte.

Be kitų laimėjimų, Sovie

TALKININKAI NUSKANDINO 
JAPONŲ ŠARVUOTLAIVĮ 

IR DU KITU LAIVU

Oficialiai Amerikos Pranešimai
Australija, geg. 22. — Jungtinių Tautų štabas pa

skelbė šitokį pranešimą:
Šiaurvakarinis Frontas, New Guinea, Lae. — Talki

ninkų orlaiviai, žemai skrisdami ir netikėtai užpuldami 
japonų orlaivių stovyklą, sunaikino du priešų bomba- 
nešius ir vieną greitąjį kovos lėktuvą ant žemės ir la - 
bai sužeidė du bombanešius. Astuoni japonų kovos 
lėktuvai buvo pakilę į mūšį prieš talkininkų orlaivius. 
Trys iš tų lėktuvų tapo nušauti žemyn. Mūsų orlaiviai 
nenukentėjo jokių nuostolių.

Laivynų Veiksmai. — Mūsų laivynų jėgos per po
vandeninius veiksmus sunaikino šiuos japonų laivus: 
vieną šarvuotlaivį “Kako” rūšies, ginkluotą kanuolė- 
mis 8-colinėmis gerklėmis, vieną prekinį laivą 9,000 
tonų ir kitą prekinį laivą 6,000 tonų.

20 Nacių Užmu
šta Per Sprogdi
nimus Paryžiuj

MASKVA. — Amerikinė 
žinių agentūra Associated 
Press padavė žinią, jog vo
kiečių priešai Paryžiuje, ar
dydami bombomis dvi val
diškas nacių įstaigas, užmu
šė 20 hitlerininkų.

Hollywood, Calif. — La
bai sunkiai serga garsus ak
torius John Barrymore.

RAUDONOJI ARMIJA 
ATGRIEBĖ INICIATYVĄ

Maskva, geg. 22.—“Rau
donoji žvaigždė,” Sovietų 
kariuomenės laikraštis, ra
šo, kad vienu tarpu vokie
čiai turėjo pradinių pasise
kimų kautynėse dėl Char
kovo, bet Raudonoji Armi
ja atmušė nacių atakas, at
gavo iniciatyvą ir vėl veda 
ofensyvos veiksmus prieš 
vokiečius.

tai pagrobė didelius sandė
lius priešų ginklų ir amuni
cijos Charkovo srityje. Į 
šiaurius nuo to miesto so
vietinė kariuomenė užėjo 
šonan hitlerininkams.

Tebesiaučia įnirtę mūšiai 
tarp raudonarmiečių ir vo
kiečių rytinėje dalyje Ker
en pusiausalio.

(Nacių radijas skelbia, 
kad jie, girdi, būk paėmę 
nelaisvėn dar 20,000 rusų 
Kerčo pusiausalyje, bet jau 
nesigiria, kad jie visai nu
galėję ten Sovietus, kaip 
kad pirmiau. Nei vokiečių 
spauda, nei radijas jau nie
ko nesako apie jų grąsintą 
pavasarinę ar vasarinę o- 
fensyvą prieš Sovietus.

Minske Vokie
čiai Nužudė 150 
Civilių Žmonių
BERNE, šveic. — Vokie

čių laikraštis Vilniuj, “Wil- 
naer Zeitung” pranešė geg. 
21 d., jog vokiečiai Minske, 
Baltgudijoj, nubaudė mir- 
čia 150 žmonių. Naciai skel
bė, kad tie žmonės veikę 
kaip teroristai prieš vokie
čius.

MEXICO CITY, Mexico, 
geg. 22. — Pranešama, kad 
Meksika visai greitu laiku 
paskelbsianti karą prieš 
Vokietiją. Pareiškimas dė
lei karo prieš nacius jau 
esąs parašytas ir Meksikos 
kongresas laukiąs balsuot šį 
klausimą.
. Meksikos užsieniu reika
lų ministerija vakar prane
šė, kad Vokietija atmetė

Sovietai Arti Tikslo 
Charkove; Užėmė dar 

Vieną Miestą
MASKVA, geg-. 22. — So- 

vietų kariuomenė atėmė iš 
vokiečių dar vieną miestą 
arti Charkovo, sutriuškino 
nacių kontr-atakas ir dabar 
.artinasi prie artimiausio 
tikslo, kaip kad oficialiai 
šiandien pranešama.

Nacių tankai ir kitos jė
gos nukentėjo tokių didžių 
nuostolių, kad jie pradeda 
silpnėti ir jau matoma jų 
krikimo ženklai, kaip teigia 
pranešimai iš fronto.

Raudonosios Armijos tan
kai, šarvuoti automobiliai ir 
pėstininkai baisiu įnirtimu 
grumiasi vis pirmyn, nai
kindami paskutinius vokie
čių fortus Charkovo srity
je. Raudonarmiečiai dabar 
veda nuožmias kautynes pa
čiame vidujiniame nacių ap
sigynimo rate ir suima ne
laisvėn vis daugiau hitleri
ninkų.

Sovietų ofensyvos žygiai 
eina vis smarkyn ir smar
kyn.

Raudonoji Artilerija į 
dulkes sudaužė daugumą 
vokiečių apsigynimo punk
tų apie Charkovą. Visa pir
moji priešų apsigynimo li
nija jau sulaužyta.
, Naciai desperatiškai ko
vėsi besistengdami atimt 
veiksmų iniciatyvą iš Rau
donosios Armijos, bet visos 
tos jų pastangos liko su
triuškintos, kaip sako “Rau
donoji žvaigždė.” 
, Kerch pusiausalyje tebe
verda kova prieš hitlerinin
kus, kurie prarado ten dau
gybę karių, ginklų, amuni
cijos ir kitų įrengimų.

Partizanai kovotojai už- 
nugarėje vokiečių linijų 
staiga užpuolė ir išžudė vi
sus nacius keturiuose kai
muose, Charkovo fronte.

Chungking, Chinija, geg. 
22. — Siaučia baisūs mūšiai 
tarp chinų ir japonų Che- 
kiange, rytinėje Chinijos 
provincijoje.

Meksikos protestą dėl to, 
kad fašistu submarinas nu
skandino vieną prekinį 
meksikiečių laivą ties Flori
da. Meksikos vyriausybė to
dėl žadėjo daryt žingsnius, 
reikalingus palaikymui sa
vo šalies garbės.

Po to fašistų submarinai 
nuskandino dar du preki
nius Meksikos laivus ameri
kiniuose vandenyse.

Verksminga Goeringo 
Kalba apie Buvusius ir 
Būsimus Naciu Vargus

Stockholm, šved.—Hitle
rininkai buvo laikinai nu
traukę susisiekimus telefo
nu su Švedija todėl, kad jie 
stengėsi nepraleist į užsie
nius liūdna kalba maršalo 
Hermanno Goeringo, kurią 
jis sakė kariniams darbinin
kams, dalindamas jiems me
dalius. Patys Vokietijos 
laikraščiai išspausdino tik 
po kelias iki keliolikos ei
lučių iš tos Goeringo kal
bos.

Dabar berlyniškiai švedų 
korespondentai dalinai pra
nešė apie Goeringo kalbos 
turinį ir padavė trumpų iš
traukų iš jos. Pasirodo, 
jog Goeringas įspėjo, kad 
vokiečiams dar ilgai teks 
kariauti ir vis sunkiau pa
siaukoti. Jis taipgi nurodė 
į didelį kilimą karinės ga
mybos Amerikoje ir aplin
kiniais keliais prisiminė, 
kad Hitleris, girdi, norėtų 
ramiais būdais išspręst Eu
ropos klausimus. Tatai at
rodo, kaip naujas netiesio
ginis taikos siūlymas iš na
cių pusės.

Kalbėdamas apie nacių 
vargus sovietiniame fronte 
žiemą, Goeringas šitaip 
verkšleno:

“Mūsų kariuomenė ten 
vos tik nesušalo. Ledinė 
žiema buvo tokia žiauri, 
kad geležinkelių bėgiai nuo 
šalčių sutrukdavo. Mūsų 
mašinų motorai atsisakė 
veikti. Per ištisas dienas 
mūsų kariuomenė fronto li
nijose buvo -be amunicijos, 
be valgio ir be drabužių.”

SUŠAUDYTA 15 NORVEGU 
UŽ BANDYMĄ PABĖGTI
Stockholm, šved. — Vo

kiečių karo teismo sprendi
mu Norvegijoj, tapo sušau
dyta 15 norvegų už tai, kad 
jie įsigijo laivelį ir ginklų, 
besiruošdami pabėgt iš Nor
vegijos į Angliją. Du nor
vegai jaunuoliai dėl to nu
teisti visą amžių kalėti.



Antras Puslapis i La isv e šeštad., Gegužės- 23,- 1942

LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED BY 
The Laisve, Inc. 

Every day except Sunday 
Established April 5, 1911

<27 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 
Tel. STagg 2-3878

President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas
Editor Roy Mižara

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....................  $6.00
United States, six months ..................  $3.25
Brooklyn, N. Y., per year ..................  $6.50
Brooklyn, N. Y., six months ______  $3.50
Foreign countries, per year _______ $8.00
Foreign countries, six months ............... $4.00
Canada and Brazil, six months „........... $3.25
Canada and Brazil, per year ............... $6.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879

Hitlerinė Yla Išlenda iš Maišo
Chicagos dienraštis “Vilnis” rašo:

Berlyne sutarta pavesti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos ekonominis ūkis tvarkyti da
nams. Berlynas skelbia, jog “Danai imsis 
atstatyti Pabalti jos ekonominį ūkį.”

Kitaip sakant, Hitleris paveda savo agen
tams danams tvarkyti Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos ekonominį gyvenimą.

Kiek laiko atgal grupė neseniai atbėgu
sių iš Berlyno lietuvių susibūrė į “sąjun
gą.” Tos sąjungos programe irgi įdėta 
“Balto-Skandijos” klausimas.

Vietoje Lietuvos nepriklausomybės tie 
Lietuvos poneliai jau siūlo Lietuvos ir kitų 
Pabaltijo kraštų federaciją su Suomija ir 
Skandinavų šalimis. Tokia federacija, žino
ma, būtų nacių kontroliuojama.

“Balto-Skandijos” skymą ypač uoliai 
skelbia .Merikalų šulas Kazys Pakštas. Jis 
netik skelbia, bet ima organizuoti. Tam 
tikslui panaudota Chicagos lietuvių vertel
gų ir profesionalų grupė, kuri vadinasi Lie
tuvių Komercijos Butas. Jos vardu rengta 
pokilis, kurin šaukta Skandinavų šalių ir 
Pabaltijo šalių atstovai, ir kuriame p. Pak
štas dėstė tą skymą.

Kada tai pradėta skelbti, mes jau pažy
mėjome, jog tai bus nacių skymas. Kad jis 
ir nebus galima realizuoti, nes naciai karo 
nelaimės, bet jis gali būti naudingas propa
gandos žvilgsniu.

Dabar Berlynas išduoda, kad naciai Pa
baltijo šalis pa vesią savo agentams da
nams. Jei susidarytų tokia federacija, aiš
ku, ji būtų kontrolėje Hitlerio gauleiterių.

Amerikos lietuviams reikėtų budingiau 
sekti per Berlyną čia sugužėjusių pabėgėlių 
veikimą. Kai kurie jie gal ir nesužinūs na
cių propagandistai, bet yra tarpe jų ir su- 
žinių.

Nei vienas tų pabėgėlių niekur nei puse 
žodžio prieš Hitlerį, prieš jo ašį neprasi
taria, o Angliją ir Sovietų Sąjungą jie prie 
kiekvienos progos puola, o argi tai ne Hit
lerio propaganda?

Nebegali Paslėpti Savo Bėdų
Garsiai pravirko Hitlerio dešinioji 

ranka, Reicho maršalas Herman Goerin
gas. Kalbėjo jis gegužės 20 d. Jo kalba 
buvo išnešiota oro bangomis. Nugirsta 
buvo ir Amerikoje.

Goeringas kalbėjo į Vokietijos žmo
nes. Jo tikslas buvo, žinoma, padrąsinti 
ir nuraminti vokiečius, kurie, matyt, 
pradeda ne juokais zurzėti prieš Hitlerį 

/ir jo visą barbarų šaiką.
Goeringas pagrūmojo Vokietijos dar

bininkams ir įsakė jiems priimti ir lai
kytis tokio obalsio: “šio karo reikia lai
kytis, nepaisant, kaip ilgai jisai tęstųsi.” 
Alkani ir pusnuogiai Vokietijos žmonės 
turi lieti kitų kraują ir lieti savo, idant 
išgelbėti Hitlerio, Goeringo ir visos tos 
šėtoniškos šaikos kudašių.

Goeringas girtis nebegalėjo ir nebesi- 
gyrė. Visa prakalba susidėjo iš nusi
skundimų apie baisius sunkumus. Girdi, 
“šis karas yra sunkiausias iš visų karų, 
kokiuose Vokietija yra dalyvavus.”

“Yra du frontai,” šaukė šitas fašistų 
šulas, “išlaukinis frontas ir naminis fron
tas. Žieminė kampanija Rusijoje buvo 
baisi. Hitleris labai giliai atjautė savo 
kareivius, bet jis žinojo, kad nusileisti 
negalima.” Todėl šimtus tūkstančių tų 
kareivių Hitleris sušėrė Sovietų kanuo- 
lėms ir tankams.

Gamta taipgi buvus labai nemaloni ir 
naminiam fronte. Girdi, “pereitų metų 
derlius buvo prastas. Net ir dabar, kuo
met džiaugiamės gražiu oru, mes trokš
tame, kad greitai palytų, nes mums la
bai reikia lietaus.” Goeringas reikalauja 
Vokietijos žmonėms diržus dar labiau 
susiveržti 1

Goeringas vėl grįžta prie karo fron
to ir vėl dejuoja. Vokiečių kančios bu
vusios nesvietiškos praeitą žiemą. Per

eita žiema buvus tokia baisiai šalta, kaip 
ir Napoleono laikais. Girdi, “nebuvo nei 
vienos tokios fronto linijos, kokią mes 
žinojome Pirmajame Pasauliniame Ka
re.”

“Buvo tiktai čia vienas apkasas, ten 
kitas apkasas, lengvai apdrutintas kai
mas arba maža giria. Prieš tai mes ga
lėjome atlaikyti poziciją su palyginamai 
silpnomis spėkomis, ačiū gamtiniam ap
saugojimui, dabargi rusaiįgalėjo prasi
mušti nakties laiku per užšalusias upes, 
ežerus ir pelkes. Dabar vienas blogas 
pranešimas sekė kitą blogą pranešimą. 
Rusai buvo už mūsų nugaros — šiaurė
je rusai buvo už mūsų nugaros, centre 
rusai buvo už mūsų nugaros ir pietuose 
rusai buvo už mūsų nugaros.

“Partizanai išsprogdino geležinkelius 
ir užklupo mūsų reikmenis. Mūsų ka
reiviai beveik mirtinai sušalo. Žiemos le
das sulaužė geležinkelių bėgius. Mūsų 
inžinai nebegalėjo eiti. Ištisas dienas 
fronto linijos išbuvo be amunicijos, be 
maisto ir be drabužių.”

O buvo tokių, kurie nenorėjo tikėti, 
kad naciai pereitą žiemą buvo naikinami, 
kaip žiurkės, tūkstančiais. Tą dabar 
pripažįsta ir Goeringas.

Ir naikinimas jų neapsistojo. Jie bus 
naikinami taip ilgai, kol bus visi išnai
kinti — išgrūsti iš svetinių žemių ir nu
šluoti nuo žemės paviršio.

Arčiau Prie Tarptautinės Darbo 
Unijų Vienybės

Plieno darbininkų unijos konvencija 
tarė žodį už tarptautinę darbo unijų ju
dėjimo vienybę. Visų Suvienytų Tautų 
darbo unijos turi susieiti ir sudaryti vie
ną centrą vedimui šio karo. Puikią pra
džią jau padarė Anglijos ir Sovietų Są
jungos unijos, įsteigdamos anglų-Sovie- 
tų unijų tarybą.

Tuo reikalu Amerikon pribuvo Angli
jos unijų atstovas Citrine. Jis dalyvavo 
Amerikos Darbo Federacijos Pildomoje 
Taryboje ir pasiūlė Federacijai atsisvei
kinti su izoliacijos politika ir prisidėti 
prie anglų-Sovietų unijų tarybos.

Ką Federacijos vadai nutars, šiuos žo
džius rašant dar nežinoma. Prieš tokią 
unijų vienybę jau viešai pasisakė Fede
racijos vice-prezidentas . Mathew Woll. 
Jis tebebijo ir kitus tebegąsdina Sovietų 
darbo unijomis. Esą, buvę gerai su jo
mis susitarti ir išvien veikti Anglijos 
unijoms, bet, girdi, panašus žygis nieko 
gera neduotų Amerikos unijoms.

Woll pozicija neišlaiko kritikos ir rei
kia tikėtis, kad kiti Federacijos vadai 
protingiau į šitą klausimą pažvelgs. Jei
gu ko reikia ir jeigu kas paskubintų šio 
karo laimėjimą, tai organizuotų darbi
ninkų tarptautinė vienybė. Amer. Darbo 
Federac. ir CIO prisidėjimas prie Sovietų 
Sąjungos ir Anglijos unijų tarybos tuo
jau. sustiprintų visas Suvienytų Tautų 
karines pastangas.

Mūsų supratimu, šis reikalas jau per 
daug.ilgai buvo atidėtas. Mūsų unijų va
dų įsivaizduota baimė nei kiek nepadėjo 
karui. Mūsų unijų judėjimo atsiskyrimu 
pasinaudojo tiktai demagogai ir hitleri
ninkai, kurie kurstė ir tebekursto Ame
rikos darbininkus prieš Sovietų Sąjungą. 
Juo greičiau jie pakeis savo nusistaty
mą, tuo sveikiau bus bendram frontui 
prieš hitlerizmą.

Ar bereikia didesnės ir kvailesnės kon- 
tradikcijos, kaip ši: Amerikos valdžios 
aukšti pareigūnai susieina, pasitaria ir 
susitaria su Sovietų valdžios panašiais 
vyriausybininkais, bet Amerikos darbo 
unijų lyderiai bijo į panašius pasitari
mus susieiti su Sovietų Sąjungos darbo 
uniJU viršininkais. Šitoks mūsų unijų 
vadų nusistatymas trukdė ir trukdo pil
nam tų dviejų milžiniškų kraštų žmo
nių apsivienijimui vesti ir laimėti šį ka
lą* ' » I ■ |» | 1 . |

Green ir Murray šiame atsitikime turi 
pasimokinti iš Citrine ir kitų Anglijos 
unijų vadų.-

MAYOR’S COMMITTEE 
mammoth patriotic celebration

Plieno organizuotų darbininkų vadai. IŠ dešines į kairę: Noel Beddow, Lee Press
man, Philip Murray, Clinton S. Godlen1, David McDonald ir Vam A. Bittner.

ALDLD Reikalai
turi būtinai gauti naujų na-Knyga Jau Ruošiama

Knygą už 1942 metus Li
teratūros Draugijos nariai 

'šiemet gaus labai laiku, jei
gu tik Centro Komitetas tu
rės lėšų užtektinai, tai yra, 
jeigu nariai tuojau sumokės 
duokles. Knyga apie Ameri
kos Revoliuciją ypatingai 
bus labai svarbi. Antanas 
Bimba tvarko knygos raš
tus, kuriuos paruošė visa ei
lė autorių. Greitai bus ati
duota statyti ir spausdinti. 
Reiškia, apie rugsėjo mėne
sį knyga bus gatava, jeigu 
nesusitiksime su finansų 
kliūtimi.

Mokėkite Duokles
Mūsų Konstitucija reika

lauja, kad nariai duokles 
sumokėtų iki liepos 1 die
nos. Kiekvienas draugas ir 
draugė negalės jaustis ge
rai, jeigu iki to laiko nesu
mokės duokles. Kitados bu
vo nusiskundimų, kad ne
dirbo, Draugija laukė, kol 
narys sudarys ir tą mažą 
mokestį, bet šiemet visi arba 
veik visi dirba, o duoklė 
taip maža. Todėl, kiekvie
nas pasimokėkite duokles 
tuojau. Skolingi už 1941 me
tus pasimokėkite už abejus 
kartu!
“šviesos” No. 2 Jau Gatavas

“Šviesos” No. 2 — nume
ris Lietuvos poetų poezijos 
jau gatavas ir tuojau bus 
išsiuntinėtas visiems na
riams. Šio numerio reikia 
paplatinti tarpe mūsų sim- 
patikų. Nemažai gauta už
sakymų, prašome daugiau jų 
prisiųsti. Kas užsakys ne
mažiau, kaip 10 numerių, 
tai gaus po 15 centų su 
persiuntimu, o numerio kai
na 25 centai. Pasiskubinkite 
užsakyti!

Dėkui už Aukas
Naujosios Anglijos Mote

rys per J. Stigienę paauka
vo net $30, iš tos sumos $20 
skiriama Apšvietos Fondui 
ir $10 civilių laisvių reika
lams.

Leonas Tilvikas, kuris už
laiko keptuvę 34 N. 7th St., 
Easton, lankėsi Brooklyne 
“Birutę” pamatyti ir paau
kavo $20, iš tos sumos $10 
“Laisvei” ir $10 Sovietų Są
jungos medikalei pagelbai.

Jonas Ragauskas, Shel
ton, Conn, paaukavo $12, iš 
tos sumos $10 Sovietų Są
jungos pagelbai ir $2 “Lais
vei.”

J. Omanas, J. Gasiunas 
ir S. Kuzmickas paaukavo 
Apšvietos Fondui $7. Vi
siems aukavusiems tariame 
širdingai ačiū ir prašome 
ateityje nepamiršti Apšvie- 
tos Fondą.

Gaukime Naujų Narių!
Dideli pasauliniai įvykiai 

nukreipia draugų mintį ir 
Literatūros Draugijos vajus 
nebuvo sėkmingas, nes ne
gana rūpinomės juomi. To
dėl, dabar kiekvienas narys 
ir narė, kuopa ir apskritys

rių į Draugiją. Tai yra jūsų 
dalis darbo kovoj prieš hit
lerizmą, už Amerikos de
mokratiją, už žmonijos lai
svę.

Vajus baigėsi ir sekamai 
kuopos turėjo naujų narių 
gavę:
Kp. Miestas Kiek gavo

2 So. Boston ........... 16
52 Detroit ....................  14
82 Peoria ...................... 11

6 Montello ..................  10
1 Brooklyn .................. 7
9 Norwood .................. 6

19 Chicago .................. 6
4 Portland ................ 5
7 Springfield ............. 5

40 McKees Rocks......... 5
44 Lowell ............  5
37 Lawrence ................ 4
63 Bridgeport ....... •... 4
150 Chicago ................ 4
166 Stamford................ 4
223 Oregon City ......... 4

Po 3 naujus narius gavo: 
22 kp. — Cleveland; 68 kp. 
— Hartford; 104 kp. — 
Chicago; 146 kp—Chicago; 
154 kp. — Chicago ir 155 
kp. — Worcester.

Po 2 naujus narius gavo: 
10 kpt — Philadelphia; 15 
kp. — Fort William; 43 kp.
— Wilkes Barre; 55 kp. — 
Brooklyn; 28 kp. — Water
bury; 116 kp. — Chicago; 
123 kp. — Gary; 137 kp.— 
Montreal ir 188 kp. — Det
roit.

Po 1 naują narį gavo: 11 
kp. — Worcester; 18 kp.— 
Edmonton; 20 kp. — Bing
hamton; 25 kp. Baltimore; 
29 kp. — Rockford; 35 kp.
— So. Bend; 50 kp. — Ro
chester; 106 kp. — Am
bridge; 136 kp. — Harri
son; 145 kp. — Los Angeles; 
16 kp. — Benld; 184 — 
Cudahy; 185 — R. Hill; 205 
kp. — Westville; ir 219 kp.
— Forest City.

Taip pasibaigė mūsų va
jus. Geriausiai pasižymėjo, 
tai So. Bostono, Detroito ir 
Peoria kuopos. Jeigu tų ko
lonijų draugai galėjo gauti 
po gražų skaičių naujų na
rių, tai tą galėjome ir ki
tur padaryti. Tai dabar pa
dirbėkime, nes knygą už 
1942 metus nariai gaus la
bai svarbią.

D. M. šolomskas,
ALDLD CK Sekretorius

Laisvoji Sakykla
Tegul Tysliava Pasiaiškina!

Pradžioj šio mėnesio Fe- 
deralis Investigacijos Biu
ras (F. B. I.) darė kratas 
A. A. Vonsiackio dvare, 
Thompson, Conn., ir vėliau 
jo štabe New Yorko mieste. 
A. A. Vonsiackis turėjo su
organizavęs Rusų Fašistų 
Partiją, kurios jis buvo va
das. Varante, organizacija 
kaltinama konspiravimu su 
Vokietija ir Japonija nu
vertimui Sovietinės val
džios. Vonsiackis, iki perei
to gruodžio mėnesio, leido 
rusų kalboje laikraštį Fa- 
šist. J ■ Raymond Ylitalo, 
F. B. I. agentas, padaryta
me afidavite sako, kad 
Vonsiackio organizacijos 
tikslas buvo “militarinė ek
spedicija kartu su Vokieti
ja arba Japonija prieš da
bartinę Rusijos valdžią.”

Tame pačiame afidavite 
sakoma, kad Vonsiackis sa
vo štabe, Thompson, Con
necticut, turėjo visus savo 
partijos rekordus, narių są
rašus, finansines atskaitas 
savo organizacijos, karinius 
pabūklus, šautuvus, kanuo- 
les, amunicijos, revolverių, 
ašarinių bombų ir joms 
prietaisus, uniformų, kariš
kų ženklų, mašinas rekor- 
duoti kalbas ir kalbėjimus, 
ir 11.

Apie tai jau buvo mūsų 
dienraštyje parašyta. Tad 
kodėl mes vėl tą viską 
iškeliame?

Mes tą iškeliame todėl, 
kad patriotiniai Amerikos 
lietuviai žinotų, kas per vie
nas yra Vonsiackis, ir kad 
jie suprastų, su kokiais ti
pais vieno Brooklyno sa
vaitraščio redaktorius yra

susidėjęs. Svarbu visiems 
lietuviams, kurie myli savo 
naują ir seną tėvynes, žino
ti atsakymus į sekamus 
klausimus:

1. Kokius ryšius Brook
lyno “Vienybės” redakto
rius turi su Vonsiackiu ir 
jo organizacija?

2. Ką tas redaktorius kal
bėjo konferencijoj su Von
siackiu liepos mėnesyje, 
1937 metais, kai jis viešėjo 
Vonsiackio “dešimties mili
jonų dolerių vertės dvare,” 
kur tam redaktoriui atvy
kus, jį “pasitiko A. A. Von
siackis ir jo štabo nariai su 
fašistiškai pakeltomis ran
komis?”

3. Kas per vieni tie “kele
tas lietuvių,” kurie priklau
so A. A. Vonsiackio fašistų 
organizacijoj, apie kuriuos 
Tysliava žino?

4. Kodėl, kai buvo įrody
ta, kad Vonsiackis turi gin
klų sandėlį, dar net 1937 
metais, per “Daily Wor
ker,” tas pats “Vienybės’ 
redaktorius teisino jo “tei
sę” tuos sandėlius turėti?

5. Kodėl tų pačių me
tų birželio mėnesy
je tas pats redaktorius įdė
jo net dviejų špaltų didumo 
Vonsiackio fotografiją, kur 
Vonsiackis atvaizduojamas 
su svastikuota uniforma, 
ir prielankiai jo organizaci
jos tikslus aprašė?

6. Kas buvo tie “tikrai įdo
mūs dalykai,” kuriuos Tys- 
liavai Vonsiackis parodė?

7. Kokius ryšius tas re
daktorius dabar turi su 
Vonsiackio o rganizaci j a ?

Juozas Tysliava turi pa- 
siaškinti prieš lietuvių vi
suomenę apie tuos ryšius, 
kuriuos jis turi ar turėjo

su Vonsiackiu ir jo organi
zacija.

Svetimkalbių, arba nean- 
gliškos kalbos laikraščiams 
sudaro pavojų tokie asme
nys, kurie turi ryšius su na
ciais ir jų agentais. O Von
siackis kaip tiktai turėjo 
ryšius su pačiu Fritz Kuhn, 
vokiečių nacių vadu. Jis da
lyvavo šalę Kuhno nacių 
bundo paraduose ir tt.

Dabar, kai mūsų kraštas 
yra kare prieš nacius, mes 
turime kovoti prieš viso
kius Ašies agentus, ar jie 
būtų lietuviai, vokiečiai, ru
sai, lenkai ar kokios kitos 
tautos. F. S.

RIMUOTI TRUPINIAI

Ten gerai, kur mūs nėra, —
Nepulk dvasioj niekados;

Kiekviena smarki audra 
Suteikia kam nors naudos.

Jei myli mane tik vieną, 
Duok man stiklą karvės pieno, 
Ir tylėk vis kiek gali, 
Tai žinosiu, kad myli.

Pasiteisinimo problema
Policistas nakčia sulaikęs 

girtuoklį, klausia:
— Kokį tu turi pasiteisini

mą taip vėlai valkiotis?
Girtuoklis: — Jeigu aš tu

rėčiau pasiteisinimą, tai jau 
pora valandų atgal būčiau da
vęs jį namie savo pačiai.

VILKAI
Vieniem už maistą reik mokėt, 
Kitiem už kailinius pačios;
Visiem mokėk- tik ir mokėk, 
Be jokio galo nei pradžios.
Kai vieną vilką nuvarai,
Tai kitas lenda per duris, 
Nors čia ne miškas, ne laukai, 
Ir mes gi — ne avių būrys!
Išalkę, staugianti vilkai, 
Ateina kolektuot rendų, 
Neklauso prašymų palaukt, 
Nepaiso ašarų, maldų.
Devintą kailį nori lupt 
Už šviesą, kurą, bei taksas; 
Jie gatavi praryti mus, 
Sunkaus gyvenimo aukas.
Bet to nbatjaučia pati,
Ji nori dar naujų baldų, — 
Ir vėl ateis vilkai kiti,
Ir vėl bus dar daugiau bėdų!

Prof. Krienas

Philadelphia, Pa.
Mirė Nelė Masonienė-Serupo

Gegužės 20 d. čionai mirė 
Nelė Masonienė-Serupo. Bus 
laidojama šiandien, gegužės 
23yčL, 2-trą valandą po pietų, 
į Oakland kapines.

Šermenimis bei laidojimu 
rūpinasi laidotuvių direktorius 
Charles J. Roman-Ramanaus- 
kas, kurio įstaiga randasi 1113 
Mt. Vernon St., Philadelphia, 
Pa.

Velionės artimieji bei drau
gai yra kviečiami dalyvauti 
atidavime jai paskutinio pa
tarnavimo.

Daugiau apie velionę Nelę 
bus parašyta šio laikraščio vė
lesnėse laidose. J. R.

300 Anglu Orlaivių Pleškino
Mannheimą, Nacių Karinės 

Pramonės Centrą
London. — Apie 300 An

glijos orlaivių numetė 40 
tūkstančių padegančių bom
bų į svarbų karinės pramo
nės miestą Mannheimą va
karinėje Vokietijoje; pada
rė didžius sprogimus ir 
gaisrus chemikalų dirbtuvė
se ir ginklų, amunicijos ir 
mašinų fabrikuose ir Rhein 
upės prieplaukoje. t



K. KORSAKAS

JULIUS JANONIS-PROLETARŲ POETAS
Šį mėnesį sukanka 25-ri metai nuo 

talentingiausiu lietuvių darbininkų poe
to, Juliaus Janonio, tragiškos mirties. 
Žemiau dedame Kosto Korsako, vieno 
žymiausiųjų lietuvių literatūros kritikų, 
Janonio įvertinimą. Pats Korsakas šiuo 
metu gyvena Sovietų Sąjungoj ir ten 
kiek galėdamas kuria, rašo.—“L.” Red.

Yra poetų, kurie visą savo talento jė
gą atiduoda individualinių jausmų, gry
nai asmeninių išgyvenimų apdainavi
mui. Ir yra poetų, kurie savo kūrybos 
objektu ima kolektyvinius interesus, 
daugelio žmonių sielvartus ir jausmus. 
Gal būt, reikalingi ir vieni ir antri, gal 
būt, abeji turi teisės rašyti ir kurti, kaip 
skirtingų žmogaus dvasios polinkių reiš
kėjai. Tačiau pirmieji dažnai būna švel
nūs čiulbėtojai, intymūs svajotojai, už- 
migdą liūliuotojai, o antrieji—žadinto
jai, kovos šaukliai, žygio trimitininkai.

Prie šių antrųjų, be abejonės, priklau
sė ir Julius Janonis, kurio vardas tik 
dabar susilauks tikrai užpelnyto popu
liarumo.

J. Janonis pirmiausia buvo poetas vi
suomenininkas. Tačiau visuomeninis gy
venimas yra platus ir įvairiapusis. Poe
tu visuomenininku gali vadintis ir tas, 
kuris ragina eiti į karą, skelbia militari- 
nius šūkius, ir tas, kuris kelia tautos pa
triotizmą, pagaliau ir tas, kuris įvairių 
valstybinių bei visuomeninių švenčių 
progomis rašo dienraščiuose stambesniu 
šriftu spausdinamus eilėraščius.

J. Janonis buvo poetas visuomeninin
kas tauriausia ir tikriausia prasme. Sa
vo kūrybos objektu iš visuomeninių te
mų jis paėmė visų svarbiausiąją ir visų 
opiausiąją temą — socialinį klausimą, 
kurio šešėlis, anot K. Markso, jau seniai 
klajoja po Europą ir kuris ligi pat šios 
dienos tebėra pagrindinė mūsų epochos 
problema, sprendžiama imperialistiniuo
se karuose, darbo biržose, streikuose ir 
gatvių barikadose.

Pats Julius Janonis apibrėžė tą savo 
kūrybos paskirtį viename ankstyvesnių
jų eilėraščių:

Gilių dailės vaizdų sutvert aš negaliu,
Nes visados,
Kai tik imu klausytis saulės spindulių
Slaptos maldos,
Aš išgirstu slepiamus naudojamų žmonių 
Dejavimus.
Ir vieton įspūdžių linksmų ir malonių 
Juntu skausmus.
Ir stoja prieš akis išblyškusi veidai, 
Niūrus būrys.
Ir veržiasi širdin sunkių vargų vaizdai, 
Lyg sūkurys.

Paėmęs socialinį klausimą svarbiau
siąja kūrybos tema, J. Janonis tuo nu
lėmė visą savo trumpo gyvenimo kelią ir 
idėjinį savo poezijos pobūdį — jis tapo 
pirmasis ryškus labiausiai skriaudžiamo 
ir naudojamo socialinio sluoksnio—dar
bininkijos, darbo liaudies—poetas, dar
bininkų klasės interesų reiškėjas poezi
joje, jų sąmonės gilintojas meno žodžiu 
ir šaukėjas kovon dėl teisių lygybės bei 
žmoniškesnio gyvenimo.

Kodėl milijonai kankinas,
Kasdien skursdami prakaituoja?
Kodėl tie, kur turtą gamina, 
Visuomet graudžiai aimanuoja?
Todėl, kad storieji turtuoliai 
Nežino, kur turtą bedėti, 
žmonių milijonai — varguoliai 

z Ir turi vis skursti, kentėti.

Geruoju negausim mes nieko:
Mes laimę pasieksim per kovą,
Todėl negailėkime vieko:
Mums Marksas tebus už vadovą.
Pacitavome, gal būt, visų deklaraty- 

viškiausius Juliaus Janonio poezijos pos
mus “Iš darbininkų katekizmo.” Tai 
skamba iš tikrųjų daugiąu kaip ideolo
ginė proklamacija ir agitavimas, o ne 
kaip meno žodis, veikiąsv tiesioginiu su- 
gestyviškumu ir konkrečiu jausmu ar 
vaizdu. Tačiau J. Janonio, kaip darbi
ninkijos poeto, reikšmė yra ne tiek ta, 

kad jis sueiliavo politinės proletariato 
programos tezes, o ypač ta, kad jis su
gebėjo pajusti darbo žmonių gyvenimo 
visumą, jų buities skurdą bei tragizmą, 
jų kovos troškulį ir pasiryžimą ir visa 
tai savo eilėraščiuose įtikinamai išreiš
kė. Per jo eilėraščius pirmą kartą lietu
vių poezijoje pasigirdo fabrikų sirenų 
gaudimas, duslus mašinų ūžesys, pasi
rodė “pūslėtosios rankos, veidai prakai
tuoti” ir sundundėjo didžiosios darbo 
kariuomenės žingsniavimas —

J. Janonis
Vos rytas pravinta, nuskurę būriai
Per miegantį miestą žingsniuoja niūriai: 
Tai darbo kariuomenė traukia.
Ilgai tarkši gatvių pilki akmenai,
Tvankių gi dirbtuvių stiebai—kaminai
Jau rūksta — ateinančių laukia.

Kai vakaro sutemos miestą apgaubs,
It kraugerės šmėkos dirbtuvės subaubs, 
Ir vėl tarškės, priemiesčių gatvės,— 
Belaimiai, kas traukia neturto keliu: 
Juo pradeda eiti mažu vaikeliu 
Ir eina kasdien lig senatvės.

Koks niūrus šio eilėraščio ritmas, at- 
titinkąs juo reiškiamą buitį. Ir ar ne
girdėti šitame sunkiame žodžių skambė
jime šimtų kojų dundėjimo, didžiulės 
darbo armijos žygiavimo? Ir ar nedunda 
tai, lyg grasinantis beartėjančios socia
linės audros griausmas? Kai poetas su
kuria eilėraštyje šitokią nuotaiką — jis 
sukuria meną. J. Janonis ir buvo pirma
sis ir lig šiol dar nė kieno nepralenktas 
darbininkijos gyvenimo menininkas lie
tuvių poezijoje. Darbo liaudies gyvenimą 
J. Janonis atjautė visa savo širdimi, ne 
tik teoriškai. Tas gyvenimas jam buvo 
artimas, nes jis pats buvo skurdo ir var
go vaikas, jis pats rašė, kad —

. .. Vargas ir skurdas du mano draugu.

Niekada jie lydėję manęs nenustos, 
Kaip draugo geriausio lig grabo lentos.
Ir jie iš tikrųjų nenustojo lydėję J. 

Janonio visą jo trumpą gyvenimą, 
kol jis nenutraukė savo džiovos pa
graužtos jaunystės po traukinio ratais. 
Tačiau kad J. Janonis, pats skursdamas 
ir vargdamas, iš to nepadarė tik indivi
dualinės tragedijos, o visą savo dėmesį 
sutelkė į visuomeninę šio klausimo pusę, 
kad jis tapo darbo liaudies, visų vargs
tančiųjų žmonių dainiumi, — tat ėjo iš 
jo idealizmo, 'iš jo pasiaukojimo, iš jo 
stipraus kolektyvinio jausmo, kurį jis 
išreiškė viename geriausių savo eilėraš
čių “O aš mačiau” —

O aš mačiau.
Kol nemačiau to vaizdo,
Laikiau skaudžia ir savo žaizdą.
Dabar gi supratau, kad mano
Kančia — tai tik kančios šešėlis, 
Kad mano skurdas — lašelis
Prieš visą skurdo okeaną.
Šiuo atžvilgiu J. Janonio kūrybos 

reikšmė ir meniškumo lygis turi būti 
vertinami juo aukščiau, nes juk reikia 
atsiminti, kad tada, kai rašė J. Janonis, 
vadinamoji proletarinė poezija ir litera
tūra net ir svetur, net didžiuosiuose pro
letariato centruose, buvo dar tik vos te- 
pasireiškusi, vos tegimstanti. J. Janonis 
šiuo atžvilgiu neturėjo iš ko pasimokyti 

ar kuo pasekti. Jis pats savarankiškai 
ieškojo kelių.

Aš čia neturiu tikslo duoti nei J. Ja
nonio kūrybos pilnutinės charakteristi
kos, nei įvertinimo. Tai yra tik trumpas 
jo kūrybos apibūdinimas. Tačiau, jeigu 
pabandai apimti J. Janonio kūrybą vie
nu bendru žvilgsniu, tai visų pirma ste
bina tat, jog tai yra kūryba žmogaus, 
teišgyvenusio tik 21-rius metus. M. 
Gorkis sakė, kad ligi 20 metų mes visi 
esame poetai. Ir tikrai, ligi to laiko 
daugumas mūsų rašo eilėraščius, eiliuo
ja. Bet kas lieka iš tų mūsų eilėraščių, 
kam jie būna reikalingi? Dažnai, per
šokus dvidešimtuosius metus, jie mums 
patiems būna nebeįdomūs. Tikrasis J. 
Janonio pietinio talento įrodymas ir yra 
tai, kad jo poezija tebėra gyva ir reika
linga šiandien tiek pat, kaip ir tada, kai 
ji buvo tik sukurta. Vadinasi, ji nebu
vo tik jaunuoliškos egzaltacijos vaisius, 
o tikro menininko kūryba.

Nežiūrint savo nepaprastai trumpo 
gyvenimo, J. Janonis paliko mums dido
ką raštų knygą. Yra čia ir pirmųjų ma
žiau vykusių bandymų, yra ir silpnesnių 
kūrinių, kurių netobulumus galima aiš
kinti poeto jaunumu, literatūriniu ne- 
igudimu ar ano meto bendruoju lietuvių 
poezijos meniniu lygiu. Tačiau visumoj 
mus stebina J. Janonio poezijos rimtu
mas, gilumas, jos idėjinės apimties pla
tumas, jos aukštas meninis lygis. Kai 
palygini J. Janonio kūrybą su tūlų, net 
labai išgarsintų dabarties mūsų poetų 
eilėraščiais, matai kiek jaunasis J. Jano
nis prašoka juos savo tematikos platu
mu, savo poezijos motyvų įvairumu. 
Nors jis pirmoje eilėje buvo visuomeni
nis poetas, politinis ir idėjinis proleta
riato kovos dainius, tačiau jam nesveti
mi nei egocentrinės lyrikos motyvai, nei 
erotiniai jausmai, nei vaikų dienų atsi
minimai, kurie ypačiai pasižymi nuošir
džiu naivumu ir spalvingumu. Tiktai vi
sur, ^kokią temą bedainuodamas, J. Jano
nis be mažų išimčių lieka ištikimas pats 
sau, savo susidarytajai pasaulėžiūrai,— 
pav., ir vaikų dienų ciklo eilėraščiuose 
jis aprašo skurdžiaus berniuko išgyveni
mus, net gi gamtos palyginimuose vyku
siai iškeldamas socialinį momentą:—

Aš apsivelka rudinę
Ir atraitęs vieną kišką,
Drožiu basas per purvynę
Į slaptingą tamsų mišką.
Medžiai stovi be kepurių
Lyg prieš antstolį valstiečiai.
Aš į aukštį pasižiūriu:
Saulė dingus, nebešviečia.
Atkreipkite dėmesį į tą socialinės san

tvarkos pagimdytą nuplikusių rudenį 
medžių palyginimą su valstiečiais, sto
vinčiais be kepurių prieš antstolį. Šitasai 
J. Janonio poezijos ideologinis nuoseklu
mas, nežiūrint jos temų ir motyvų į- 
vairumo, daro ją labai vientisą, ideolo
giškai vieningą, visur pažangią. J. Ja
nonio poezijoje neįkyri nei formos, nei 
vaizdų, nei palyginimų monotoniškumas, 
nei poetinės nuotaikos falšyvumas. Gali 
kai kam nepatikti jo duodamas vaizdas 
ar reiškiama mintis, bet niekas negali 
užginčyti jo žodžių nuoširdumo. Net ei
liavimo atžvilgiu J. Janonio poezija nėra 
sustingusi viename šablone — joje ran
dame vartojamą tiek paprasto dvieilio 
ar ketureilio, tiek ir oktavos ar net so
neto formą. Ir taip pat netiesą sakė pats 
apie save J. Janonis, kad gilių dailės 
vaizdų sukurti negalįs. Jis davė visą eilę 
eilėraščių, kurie pasižymi giliu menišku
mu ir poetine ekspresija. Tokie yra ypač 
jo eilėraščiai: “Smuiką sudaužius,” “A- 
vižas piaunant,” arba kad ir šis trijų 
posmų beantraštinis eilėraštis:

Pažiūrėk į erdvę — neišvysi galo, 
žmonės nesupranta pilno idealo.
Bet dangaus mėlynė žavi mus dažnai.
Siek gi idealo, kiek tik jo žinai.
Pažiūrėk, kaip švokščia,
Mankosi ir rangos
Trupinančios krantą
Laisvos marių bangos.
Pažiūrėk, kaip laksto
Virš kalnų arai,
Ir savęs paklauski:
“Ar tu taip darai?”

Šito pilnutinio idealo J. Janonis siekė 
ne tik kūryboje, bet ir savo gyvenime. Ir 
trumpas jo gyvenimas yra tiek pat reik
šmingas, kaip ir jo kūryba. Jo dvide
šimt vieneri metai turėjo daugiau pras
mės, negu kitų kelios dešimtys. Tik pa
galvokime: jam pakako dvidešimt vie- 
nerių metų,- kad jau spėtų ryškiai įra
šyti savo vardą tiek į mūsų literatūrą, 
tiek į Lietuvos darbininkijos idėjinio ir 
socialinio sąjūdžio istoriją. Ką būtume 
palikę tiek esamoms, tiek būsimoms kar
toms daugumas mūsų, jeigu likimas bū
tų lėmęs mums pasitraukti iš gyvenimo 
dvidešimt vienerių metų? Ir ar nekyla 
prieš mus tas J. Janonio eilėraštyje iš
reikštas klausimas: “Ar mes taip da
rom?” O J. Janonis taip darė, ir jis pats 
geriausiai charakterizavo save:

Nemokėjo jis niekint mažųjų,
Nemokėjo jis lenkt prieš didžiūnus galvos, 
Nemokėjo, lyg nendrė, .pavėjui linguot. 
Bet vėjui aprimus ir vėl (atsistot.
_ . le balsu didžiuma darbininkai
J. Janonio gyvenimas yra lyg koks Iaimi Tas parodo, jog dar rei- 

jaudinantis ir įspūdingas kūrinys. Ver-lkia dikžiai dirbti ir įtikinti 
tą darbą padarytų kuris mūsų beletris-, mūsų brolius darbininkus, kad 
tų, jeigu parašytų biografinį romaną iš jie suprastų unijos naudingu-
J. Janonio gyvenimo. Aš nežinau kitos 
mūsų literatūroje temos, tokios dėkin
gos romanistui, kaip J. Janonio trum
pas, bet toks ryškus, toks ideališkas ir 
drauge taip tragiškai nutrauktas gyve
nimas, turįs nepaprastai reljefišką di
džiulių epochų įvykių foną: carinės re
akcijos siautimą. Didįjį karą ir revoliu
ciją.

mą ir bosų neklausytų.

Pradedame Rengtis LDS 
Seiman

Visos šios apylinkės LDS 
kuopos smarkiai rengiasi prie 
LDS 6-to seimo, kuris įvyks 
Chicagoj, liepos 20, 21, 22 d. 
Daug delegatų važiuos. Dar 
reikia prisiminti, kad mes,

Ligi šiol J. Janonis mūsų literatūroje 

PITTSBURGH, PA.
CIO Unija Laimi Balsavimus 

šiuo laiku eina unijos balsa
vimai plieno fabrikuose. Apie 
pusę birželio mėnesio balsavi
mai baigsis. Jie paliečia 175,- 
000 darbininkų, 13 valstijų, 50 
fabrikų U. ,S. Steel korporaci
jos. Pranešimai ateina į cent- 
ralinę Plieno Darbininkų Uni
jos raštinę, jog pasekmingai 
vyksta darbininkų, nulemiamas 
pasisakymas už CIO uniją.

Iš tiesų bus smagu pasi
džiaugti šios unijos delega
tams suvažiavusiems į metinę 
konvenciją, kuri prasidėjo ge
gužės 18 d., Cleveland, Ohio.

Tačiau būtų klaida manyti, 
kad jau taip lengvai visur dar
bininkai laimės kovą už unijos 
pripažinimą ir kontraktų pasi
rašymą su savininkais. Kaip 
kuriose dirbtuvėse tik nedide-

visgi, permažai pasidarbavo
me vajuje. Turėtume nors šias--------------------- --- ~ ’ ------------------------------- ------------------- C -------------------------------------- J j IJ1 c VdJUJV. lUIClUIllV nvič 

yra nustelbtas, laikomas šešėlyje, neno- kelias gegužės mėnesio pasku- 
romis paminimas vienu ar dviem žo- tines dienas pasirūpinti nau-
džiais, o dažniausiai ir visiškai nutyli- jų narių gavimu.
mas. Daug mažesnio talento ir reikšmės 
eiliuotojai susilaukdavo žymiai plates
nių įvertinimų ir didesnio išgarbinimo. 
Buvo taip pat reakcinėje spaudoje kele
tas bandymų perdažyti J. Janonio poezi
jos pobūdį, nusavinti ją griežtai prie
šingiems reikalams, panaudojant atski
rus J. Janonio eilėraščių posmus reak- 
cingiausiems išvedžiojimams “poetiškai” 
paremti. Tačiau J. Janonis ir savo kū
ryboje ir savo gyvenime buvo per daug 
aiškus, kad jį būtų buvę galima per
vilkti į juodos spalvos marškinius.

Ateitis priklauso J. Janoniui, ir dabar 
jis susilauks tinkamo savo kūrybos įver
tinimo. Jo vardas ir ligi šiol niekada ne
buvo užmirštas Lietuvos darbo liaudies, 
jo poezijos žodis visiems laisvės kovoto
jams nuolat buvo gyvas, uždegąs ir ak
tualus, raginąs ištęsėti ir ugdąs pasiry
žimą. Juliaus Janonio tragiška mirtis ir 
jo trumpas, bet toks skaidrus, toks pa
vyzdingas revoliucionieriaus gyvenimas 
buvo visada Lietuvos darbo liaudies pri
simenamas paties poeto žodžiais:

Minėkit ne pragaištį, mirtį, kapus, 
Bet kovą, vien kovą lig galo.
Geresnio paminklo didvyriams nebus, 
Kaip vykdymas jų idealo.

Viltis
Mūs tautos sūnūs laimei tikėjo: 
Nes ją apčiuopė, nes ją surado ... 
Kaip savo naudai dirvas akėjo, 
Kad nebijoti skurdo ir bado.

Bet juodos spėkos, spėkos vergijos ... 
Spėkos fašizmo nuožmaus, brutalio!... 
Kai žiedai veržės, kai plėtės gijos— 
Ištrenkė laimę, atneštą spalio.

Nors mirties spėkos aplinkui siaučia, 
Žaibai baisingi raižo visatą, 
Sutremti žmonės vis tik nujaučia: 
Nutrenksim nacių purviną batą ...

V. Žilvitis.
(Iš “Momento”)

F. J. Bagočius Liepia 
Užmiršt Kas Buvo

Mūsų kolonijoj dabar daug 
kas kalba apie SLA seimą, 
kuris susirinks birželio 29 d. į 
William Penn viešbutį. Susi
vienijimo viršininkai tiek išpo
nėjo, jog daugiau jiems ne
reikia lietu vių kolonijos. 
Jiems jau perprasta Mokslo 
Draugijos salė ir visa lietuviš
ka kolonija. Mat, čia darbinin
kai gyvena, o jie ponai.

Dėmėtinas SLA prezidento 
pareiškimas pastarajam “Tė
vynės” numeryje. Jis sako:

“Laike šio seimo mes laiki
nai ir visiškai užmiršime išsi
šokimus kai kurių mūsų na
rių laike rinkimų . . .”

Veikiausia Bagočius turi 
mintyje savo išsišokimą — 
grasinimą net keturiems laik
raščiams skirtinguose miestuo
se užvesti bylas.

Užmiršti galima negerą pra
eitį. Bet ar Bagočius turi ome
nyje daugiau tokių išsišokimų 
nedaryti? Jis perėjusiuose 
balsavimuose vargais negalais 
liko išrinktas SLA prezidentu. 
Faktinai jį išrinko “brolis” 
Klinga. Jeigu Klinga nebūtų 
iškišęs savo kandidatūros, tai 
būtų likęs išrinktas Laukaitis.

Slavai Rengiasi Plačiai Veiklai
Amerikos slavų kongreso 

Nacionalis Komitetas laikė 
dviejų dienų posėdžius gegu
žės 13—14 d. Nutarė rengti 
labai didelį masinį mitingą 
Pittsburghe. Tai bus mitingas 
visų slaviškos kilmės žmonių 
šiame plieno industrijos mies
te.

To mitingo* vyriausias šūkis: 
“Pakelti plieno gamybą karo 
laimėjimui.” Tai labai svar
bus pasimojimas. čia slavų kil
mės žmonių labai daug. Jie 
savo pasiryžimu iš tiesų gali 
daug prisidėti prie karo lai
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mėjimo ir prie pagelbėjimo 
savo tėvų kraštams apsiginti 
nuo hitleristinių budelių.

Komitetas savo posėdyje į- 
steigė šios apylinkės komite
tą, kuris imsis plačiai veikti ir 
rinkti aukas karo pagelbai.

Plienius.



Ketvirtas Puslapis* LAISVA šeštad,, Gegužes 23, 1942

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
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VISI ATEIVIAI DABAR KLASIFIKUOJA
MI SU KITAIS ĮSTOJUSIAIS

(Tąsa)
Tai savotiškos rūšies jaunimas, kokio 

nerasite bent kurioj kitoj šalyje. Vokie
tijos fašistas išauklėjo savo jaunimą sa
votiškomis priemonėmis, įauklėdamas į 
jį laukinio žmogaus žvėriškumą ir fana
tizmą viduramžiu.

Artimiausiais hitleriškam jaunimui 
gali būti janičarai senosios Turkijos. 
Pradedant nuo 14-to šimtmečio Turkijos 
sultonai kovai prieš krikščioniškas tau
tas auklėjo specialę kariuomenę — jani
čarus. Juos išauklėdavo iš krikščioniš
kų berniukų, suimtų į nelaisvę arba pa
vogtų. Tuos vaikus visai atskirdavo nuo 
pasaulio. Juos priversdavo užmiršti gim
tąjį namą, tėvą, motiną, žmones, kalbą ir 
savo tikybą. Jiems diena iš dienos kalė 
žvėrišką neapykantą prieš krikščionis, 
auklėjo pas juos žvėriškumą ir pasiuti
mą. Jie žinojo tiktai sultaną, kuris sky
rė dovanas jo ištikimiems, ir žiauriai 
baudė neištikimus. Taip iš jų išauklėda
vo žmones, tinkamus tik vienam užsiė
mimui — žudyti kitus. Kare jiems leis
ta buvo viskas daryti — vogti, plėšti, ža- 
ginti. Jie buvo privilegijuota sultano 
gvardija.

Jie nebuvo nei turkai, nei krikščionys, 
bet išvien su tikinčiais turkais baisiai 
neapkentė “giaurus” — krikščionis. Bet 
jie buvo svetimi turkų liaudžiai, kuri 
juos neapkentė ir laikė, kaipo pavergė
jus ir neprietelius. Ir dabar demokrati
nėj Turkijoj juos prisimena, kaipo pa
baisa buvusiu absoliučiu sultanu. Jani
čarai žinojo, kad jie yra svetimi Turki
jos liaudžiai, kad jų vienatinis užtarėjas, 
tai sultanas ir todėl jie buvo jam atsi
davę su kūnu ir dūšia. Bet jie darydavo 
suokalbius ir sukilimus prieš sultaną ta
da, kada tas jų supratimu ir jų naudai 
neužtektinai apiplėšdavo turkų liaudį. 
Galų gale ir kariais jie buvo blogais. 
Grobimas ištvirkino juos. Kovoj jie bu
vo žiaurūs, bet nevieningi. Atsiradusi 
Europoj naujoji armija, pasiremianti 
ant liaudies, greitai apsidirbo su janiča- 
rais.

Vokiškas sultanas — Hitleris atgaivi
no janičarus. Tiesa, tą jis ne vien pasi
skolino iš senos Turkijos. Jų pirmtakū- 
nais yra ir prūsiški kontonistai iš 18-to 
šimtmečio. Tam tikrų sluoksnių (konto- 
nų) atimdavo vaikus ir juos apgyvendin
davo aklai uždarytose karo mokyklose. 
Pusiau mokykloj, pusiau kalėjime tie 
jaunuoliai praleisdavo visą savo kūdi
kystę ir jaunystę. Po to sekė jų tarna
vimas armijoj. Buvo manyta, kad to
kiomis priemonėmis, pirmiausia juos at
skiriant nuo jų tėvų, iš tų jaunuolių bus 
išauklėta drąsūs ir karaliui ištikimi ka
riai. Bet tikrumoje iš kontonistų buvo 
prasti kariai, tamsūs, šiurkštūs ir kvaili. 
Liaudis juos neapkentė ir į juos žiūrėjo 
su panieka.

Hitleris išvilko iš muziejų tas konto- 
niečių ir janičarų metodas, aplopė pra
rūdijusias skyles, pridavė dar daugiau 
žioplumo, tamsumo ir fašistinės neapy
kantos bei žiaurumo savo jaunimui. Hit
leris eina toliau, kaip buvęs Prūsijos ka
ralius Fredrikas 2-ras, toliau turkų 
sultapo. Tie tas metodas naudojo tik ap
ribotam skaičiui jaunimo. Hitleris davė 
uždavinį savo saikai į janičarus paversti, 
visą Vokietijos jaunimą.

Tam tikslui sunaikinta visa pirmesnė 
vokiečių vaikų auklėjimo tvarka ir net 
šeima. Viskas verčiama tarnauti plėši
kiškam fašizmui. Hitleris sakė:

“Mūsų tarpe dar yra senoviškų žmo
nių, niekam nevertų. Jie painiojasi po 
mūsų kojomis, kaip šunes arba katės. 
Bet tas mums nesudaro daug rūpesčio. 
Mes paimsime nuo jų vaikus. Mes paim
sime juos 10 metų ir iki 18-kos metų 
duosime jiems dūšią.”

“Senieji žmonės,” tai bus visa Vokie
tijos liaudis, kuri su pagarba atsineša 
linkui šeimos. Hitleris atima, jiems teisę 
prie vaikų. Lai motinos gimdo pagal 
hitlerininkų prisakymą, bet vaikai pri
klauso Hitleriui. Hitleris sakė, kad ims 
nuo 10 metų, bet tai melas. Jo tarnas 
Lei pripažino: “Mes pradedame auk
lėti jį jau nuo 3-jų metų.” Kad išauklėti 
pas juos žvėriškumą, vokiečių vaikus 
prie to pratina jau nuo to, kaip tik jie 
pradeda kalbėti... Vokietijoj mokykla 
paversta į maršuotę šturmininkų. Visi

berniukai nud 10 iki 14 metų turi pri
klausyti fašistų jaunimo organizacijai—: 
“Jaunos liaudies,” visos mergaitės tame 
amžiuje — “Hitleriškam Jaunimui,” o 
nuo 14 iki 18 metų visos turi priklausyti 
“Sąjungai Vokietijos Merginų.” Visur 
dalykai taip sutvarkyta, kad visas lai
kas jaunimas turi būti fašistų šturminin
kų priežiūroje. Prašalinta bent kokia įta
ka iš kitų įstaigų. Net tada, kada tokis 
jaunuolis pareina į tėvų namą nakvoti, 
ir tai jis turi būti savo i “kambaryje.” 
Vokietijoj šeima terorizuojama, visa 
liaudis nacių terorizuojama.

Fašistai saugoja mokyklą ir savo dva
sioje ją veda. Iš mokyklos fašistų rankų, 
jie jaunimą perduoda į verstino darbo 
rankas. Tada jaunimas atsiduria versti
no darbo kazermėse, tai yra, savo rūšies 
kalėjime, kuris tik “darbu” papuoštas. 
Toj kazermėj viešpatauja nagaikos ir 
karinis mokinimas. Iš čia labiausiai pa
tinkami fašistams jau patenka į specia- 
les mokyklas, kur iš jų nušlifuoja arba 
užsieniui šnipus, arba vidaus liaudies 
smaugikus.

Karinis fašistų auklėjimas suvedamas 
prie to, kad visiškai jaunuolį atitraukti 
nuo jo šeimos, liaudies ir pasaulio. Jau
nimas turi žinoti tik Hitlerį, klausyti tik 
Hitlerio. Jis turi užmiršti praeitį, jeigu 
jis tą žinojo. Jiems kalama tik vienas, 
lengvai atmenamas: vokiečiai atėjo į pa
saulį, jie pačios gamtos parinkti, kad 
viešpatautų ant visų kitų žemesnių tau
tų, vokiečiams todėl viskas yra leistina.

Fašizmo ideologija gerai žinoma. Ji 
žiauri ir ubagiška. Visą nacių mokslą 
galima patalpinti į briežukų dėžutę. Jis 
prieinamas ir labiausiai atsilikusiam. 
Jaunime auklėjama paniekinimo atsine- 
šimas linkui mokslo, literatūros, dailės, 
kultūros, inteligentijos. Hitleris tą labai 
aiškiai išreiškė:

“Aš noriu išauklėti žiaurų, galingą, be 
baimės ir piktą jaunimą... Jo akys turi 
žėrėti, kaip žiauraus žvėries.”

Teoretiniam fašistų mokslui atatinka 
jų praktikos žygiai. Hitlerišką jaunimą 
siunčia, kaip į judžius, kad jis dalyvautų 
koncentracijos logeriuose, kur geriausius 
Vokietijos sūnus plaka ir karia bei gal
vas kapoja. Žiaurūs persekiojimai žydų, 
čekų, lenkų turi atauklėti hitlerišką jau
nimą nuo žmoniškumo, kuris fašistų pa
skelbtas mirtina nuodėme.

(Daugiau bus)

Vladas Žukas — ♦ 
Kompozitorius

“Laisvės” reporteris, aprašydamas Vietinėse 
žiniose gegužės 17 d. .koncertą ir prakalbas 
dėl medikalės pagelbos Raudonajai Armijai, 
apleido, tiksliai ar ne tiksliai, Vlado Žuko at- 
sižymėjimą tame parengime. O jis ten pasižy
mėjo net dviem savo kompozicijom, kaip dai
nininkas bayonietis Višniauskas ten pat pra
nešė, pats ir atidainuodamas abi Žuko kom
pozicijas.

Nežinau, ar ir žodžiai jo paties. Bet muzi- 
kalė jo kompozicija tikrai pagirtina. Viena 
daina sukurta kaip ir liaudiško skambesio, ar
ba ją galima pavadinti kaip ir koncertine.

Antrą dainą Žukas pateikė, tai kaip ir pol- 
kišką ir gan komiško pobūdžio. Ji savo komiš
kumu ir vikrumu klausytojus labai sužavėjo 
ir prajuokino. Ta daina ir muzika dikčiai pri
tinka prie komiškų liaudiškų dainų..

Ypatingai ši antra jo daina gali turėti labai 
daug pasisekimo bile kur tarp lietuvių, nors 
ji ir kalba vien apie šių dienų tūlo būdo mer
gelę. Kaip greit lietuviai išmoks jos žodžius ir 
pagaus jos muziką, ją bus galima girdėti dai
nuojant bile šventadienio popietį lietuvių tar
pe.

Gaila, kad nenugirdau tų dainų vardų. Gal 
buvo todėl, kad maniau reguliaris Vietinių ži
nių reporteris tokiais dalykais atydžiau pasi
rūpins, nes tokius svarbesnius vietinius įvy
kius jis vis pasistengia aplankyti ir aprašyti.

Gerai, kad Vladas Žukas nepasiduoda, vien 
tik ekonominių! gyvenimui, ale dirba ir mu- 
zikalei dailei. Jis, matytis, gabumų turi mu
zikoj. Jeigu jis ir ant toliau nepatingės, tai 
lietuviška muzikos dirva ir Amerikoj dar ge- 
riaus praturtės.

Vladas Žukas gimęs Amerikoj, rodosi, bing- 
hamtonietis, Buolio Sūnaus, Jąsilionio, kara
lystėj. Bet per pereitus dvidešimts metų, ro
dosi, nuolatos gyvena apie New Yorką, kur iki 
dešimts metų atgal nemažai darbavosi prie 
lietuviškų chorų, juos vadovaudamas.

A. Gilmanas.

Visi ateiviai, kurie turi pir
mas p op i eras ir kurie neturi 
pirmų popierų, —< visi dabar 
reklasifikuojami pagal Rinkti
nės Tarnybos Sistemos naujus 
patvarkymus, '‘kurie pradėjo 
veikti kovo 16 d.

Iki dabar ateiviai buvo pri- 
skaityti prie Class IV-C. Bet 
ateityje jie bus klasifikuojami 
lygiai kaip amerikiečiai, ne
žiūrint tautybės. Nauji pa
tvarkymai liečia ateivius-prie- 
šus, kaip ir piliečius arba pa
valdinius drauge - kovojančių 
arba neutraliu šalių. Nedaro 
jokio skirtumo tarpe ateivių 
su pirmomis popicromis ir tų, 
kurie neturi pirmų popierų.

Po reklasifikavimo, arba kla
sifikavimo pirmu kartu (vieti
nės drafto tarybos procedūra 
piliečiams ir ateiviams lygi), 
ateiviai turi išpildyti specialę 
formą. Ši forma yra form 304. 
Ši forma įteikiama ginkluotai 
jėgai, kuri sprendžia ar atei
vis bus priimtas. Jeigu gink
luota jėga nutaria, kad ateivis 
bus priimtas, jis turi stoti tar
nybon, kaUa jo vietinė taryba 
pasiekia jo numerį. Jeigu gin
kluota jėga randa, kad jis nėr 
tinkamas įstojimui, jis atgal 
paskiriamas į Class 1V-C.

Ateiviai, kurie yra piliečiai 
arba pavaldiniai neutralių ša
lių, ar turi ar neturi pirmų po
pierų, turi teisę prašyti paliuo- 
savimą nuo militarinės tarny
bos su Amerikos armija. Da
rymui to, ateivis turi paduoti 
aplikaciją, form 301, jo vieti
nei drafto tarybai. Visi atei
viai neutralių šalių privalo ži
noti, kad jeigu jie prašo pa- 
liuosavimo kaipo neutralai, jie 
ant visados negalės tapti Ame-

Detroit, Mich.
...... „

Kvedero Bėdos; Turi 
Užmokėt $2,050

Visiems detroitiečiams yra 
gerai žinoma Kvędero — Dai
lės Choro mokytojo — užpuo
limas ant Miko Masio, kuriam 
KvederaSi veik išdūrė akį. Ma- 
sys buvo suareštavęs Kvede
rą. Pastarasis pasiliuosavo iš 
kalėjimo tik kai sudarė užsta
tą, kurį vienas biznierius M. 
už Kvederą užstatė. Prasidė
jo teismas ir ve kokios pasek
mės.

Gegužės 6 d. prasidėjo teis
mas ir tęsėsi per tris dienas. 
Užsibaigė gegužės 8 d. ir 
Grand Jury pripažino Kvede- 
ra kaltu. Nuteisė - nubaudė 
Kvederą užmokėt M. Masiui 
$2,050 už padarytą žaizdą.

Kvederas turėjo advokatą 
savo bylos vedimui žinomą U. 
Jo advokatas teisme norėjo 
padaryti juoką pareikšdamas, 
kad Kvederas negalėjęs pri- 
mušt Masį, išdurt akį, nes 
Kvederas nieko nedirbąs, o 
Masys esąs industrijos darbi
ninkas ir turįs išdirbtus rau
menis. Jis (U.) gavo pabari
mą nuo teisėjo už tokį pasaky
mą. Mat, teisėjas žinojo, kad 
Kvedero svoris siekia virš 200 
svarų, o Masio — tik 160.

Kai jo advokatas U. pradė
jo klausinėt patį Kvederą, kur 
jis buvo prieš pat tą akies iš- 
dūrimą, tai pastarasis atsakė, 
būk jis buvęs kambary su savo 
pačia; o kai U. paklausė, “ką 
tu darei kambary su savo pa
čia” ?, Kvederas ilgai stenėjęs 
pareiškė, kad jis nieko neda
ręs.

Bet į teismo eigą nesigilin
sime.

Ta $2,050 Kvedero bėda 
dar ne viskas. Jis pas Masį 
gyvendamas n e m okėjo už 
kambarį rendos, o kai išdūrė 
Masiui akį, tai turėjo nešdin
tis lauk ant greitųjų. Bėgda
mas paliko savo keletą skar
malų ir pianą.i Dėl rendos irgi 
buvo teismas, kuris pripažino 
Kvederą kaltu ir įsakė, kad 
jis turi užmokėt rendą $40 
per tam tikrą laiką, jei nori 
gaut paliktas “tulšis.” Laikas 
praėjo, o Kvedero pianas ir 
kiti menkniekiai dar pas Masį.

Vincas. 

rikos piliečiais — pilietybės 
durys jiems ant visados bus 
uždarytos.

Kita procedūra liečia atei
vius, kurie yra piliečiai arba 
pavaldiniai priešo arba jo 
drauge — kovojančios šalies. 
Jie negali prašyti paliuosavi- 
mo nuo militarinės tarnybos 
Suv. Valstijų jėgose.

Sekamų keturių grupių atei
viai šioje šalyje neprivalo tar
nauti militarinėj tarnyboj ar
ba neprivalo registruotis; (a) 
nekurie atstovai, oficialai, ar
ba darbininkai svetimu val
džių ir jų užlaikomieji sūnūs; 
(b) ateiviai, kurie yra nariai 
arba priklauso ginkluotose jė
gose drauge — kovojančios 
arba neutralūs šalies; (c) atei
viai, kurie prieš vasario 16 d., 
1942 m., buvo legaliai įleisti į 
Suv. Valstijas laikinam apsi
gyvenimui, ir kurie išvyksta 
prieš gegužės 16 d., 1942 m., 
jeigu jų buvimas nepratęstas 
pagal patvarkymus, kurie lie
čia šį dalyką; (d) ateiviai, ku
rie po vasario 16 d., 1942 m., 
įėjo į Suv. Valstijas legaliai, 
bet laikinam apsistojimui, ir 
kurie išvažiuoja į tris mėne
sius po atvažiavimo, jeigu jų 
buvimas nepratęstas pagal pa
tvarkymus, kurie liečia šį da
lyką.

Stovis šarlių dabar kare Pa
riliktinės Tarnybos Sistemos 
tikslams, yra sekantis: Vo
kietija, Italija ir Japonija yra 
priešų šalys. Bulgarija, Veng
rija ir Rumunija ir dar 35 ki
tos šalys yra “neutralės.” Mū
sų drauge kovojančios (co-bel- 
ligerent) šalys yra: Suv. Ka
ralystė Didžios Britanijos ir 
šiaurių Airija, Britų Domini
jos už jūrų, Indija, Unija So- 
vietų Socialistinių Respublikų, 
Chinija, Austrija, Belgija, Ka
nada, Costa Rica, Cuba, Čeko
slovakija, Dominikų Respubli
ka, El Salvador, Graikija, 
Guatemala, Haiti, Honduras, 
Luksemburgas, Olandija, Nau
ja Zelandija, Nicaragua, Nor
vegija, Panama, Lenkija, Pie
tų Afrikos Unija ir Jugoslavi
ja.

F.L.I.S.—Common Council.
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LAISVĖS PIKNIKAS
Jau artinasi. Ruoškimės jame dalyvauti

Įvyks Gegužės-May 31 dieną
19 4 2

Graži muzikale programa
Bus daug svečiu iš kily miestui

PIKNIKO VIETA:

LIBERTY PARK
EASTERN and MOFFETT AVĖS., BALTIMORE

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

BILIETAI JAU PLATINAMI
Rengėjai prašo iš anksto įsigyti įžangos bilietus

Pittsburgh, Pa.
Pittsburgh© Darbininkai Glau

džiau Apsivienijo Karo 
Laimėjimui

Pereitos savaitės pabaigoj 
pasibaigė CIO unijų Pennsyl- 
vanijos valstijos konferencija. 
John L. Lewis pasekėjai ban
dė pasukti konferencijos kryp
tį, bet jų pastangos veltui. 
Konferencijos dalyviai nule
miamoj daugumoj pasisakė už 
Murray politiką, už karo lai
mėjimą ir už CIO unijų vieny
bę. Bendrai čia darbininkai 
glaudžiau apsivienijo karo lai
mėjimui.

Dar gal Lewis bandys kelti 
savo užsispyrimą padėti Hit
lerio užgerintojams Plieno 
Darbininkų Nacionalėj konfe
rencijoj, kuri prasidėjo gegu
žės 18 d., Clevelande. Tačiau 
jis čia neturi jokios progos 
bent ką laimėti.

Plieno Darbininkų Unijos 
Įtaka

Plieno Darbininkų Unijos 
komitetas jau seniai reikala
vo pilnos derybų teisės ne tik 
U. S. Steel dirbtuvėse, bet ir 
to trusto pagelbinėse dirbtu
vėse. Pagaliau susitarta su šia 
plieno korporacija ir susitarta 
su Nacionale Darbo Santikiu 
Taryba, kad pravesti balsavi
mus už uniją visoj eilėj dirb
tuvių per visą šalį. Balsavimai 
palies 175,000 plieno industri
jos darbininkų.

Kaip kuriose dirbtuvėse jau 
balsavimai praėjo, nes buvo 
pradėta gegužės 12 d. Numa
tyta viską užbaigti iki birželio 
pradžiai.

Jau dabar galima spėti, kad 
beveik visoj plieno industrijoj 
darbdaviai bus priversti pri
pažinti CIO uniją.

Apie Slavų Kongresą
Mūsų miesto slavų organi

zacijose dabar eina raportavi- 
mai apie atliktus darbus Sla
vų Kongrese Detroite. Visur 
entuziastiškai priima raportus, 
žmonės pasiryžę dirbti ir dirb
ti su padidinta energija, kad 
laimėti karą, sudaužyti hitle- 
rizmą; kad laimėti visoms tau
toms laisvę ir kartu laisvę sla
viškoms tautoms.

Lietuvių Tarpe Nuotaika
Lietuviai pažangiečiai rūpi

nasi darbu dėl karo laimėjimo. 
Darbininkai padidintu tempu 
dirba fabrikuose. Kas kiek tu
ri pinigų, perkasi bonų. Orga
nizacijos aukauja Raudona
jam Kryžiui.

Tarpe tautininkų ir tarpe 
socialistuojančių elementų vi
sai kitokia nuotaika. Jie pro 
petį žiūri į Ostlandą. O dabar 
juos kiti sunkumai apniko. 
Artinasi SLA seimas. Nežino 
kas čia bus bosas. Bagočius 
laimėjo rinkimus dėka Klin- 
goš. Visiems aišku, kad di
džiuma narių balsavo už tau- 
tininkų-sandariečių surašą. Tai 
jeigu seime turės didžiumą 
Laukaičio pasekėjai, tuomet 
galima laukti visokių netikė
tumų — audrų. Bagočijada 
gali susilaukti smūgio.

Karo Laimėjimas Šiemet
Tarpe darbininkų — CIO ir 

ADF narių įtemptas ūpas ka
ro laimėjimui šiemet. Daug 
unijų lokalų priima rezoliuci
jas, kuriose reiškia pageidavi
mą, kad tuoj būtų atidarytas 
antras frontas Europoj ir de
dama pastangos karą laimėti 
šiemet.

Plienius.

Wilkes Barre, Pa.
Pranešimas

LDS 7 kp., Wilkes Barre, 
Pa., ruošia pavasarinį paren
gimą birželio 14 d., š. m.

Parengimas įvyks Progresy- 
vio Kliubo svetainėje, 325 E. 
Market St., Wilkes Barre, Pa.

Visos apylinkės organizaci
jos yra prašomos nerengti nie
ko tą dieną, o dalyvauti šia
me parengime.

Parengimas turėtų būti di
delis ir pasekmingas; dabar 
su busais ir trokais pasidarė 
keblumai: stoka gezolino ir 
padangų, tai iki kolei negali
ma rengti išvažiavimų. Gal 
kada nors vėliau bus geriau 
sutvarkytas tas dalykas, — ta
da bus ir išvažiavimas galima 
rengti.

Tad visi apylinkės draugai 
ir draugės, rengkitės dalyvau
ti šioje pramogoje.

Daugiau apie šį parengimą 
bus paskelbta vėliau.

LDS 7 Kp. Komitetas.
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Lietuvių Daliniai Raudon.
Armijoj Pasiryžę Šiemet

grūst Nacius iš Lietuvos
(Tąsa nuo 1-mo puslapio)

Apie balandžio menesio pabaigą vokiečiai padarė 
“metalų ablavą.” Jurbarke ta proga jie išplėšė iš baž
nyčios visus religinius indus ir įtaisus, padarytus iš 
negeležinių metalų.

MIRTIES BAUSMĖ Už ARKLIO PAKAUSTYMĄ
Rentelnas išleido įsakymą su mirties bausme, už

drausdamas vartot Lietuvoje bet kiek metalo net ar
kliams pakaustyt be vokiečių komisaro leidimo. To pa
sėka buvo tokia, jog staiga visi metalai Lietuvoje din
go.

Tai tik keletas pavyzdžių to, ką vokiečiai daro Lie
tuvoje.

LIEPSNOJA PARTIZANŲ KOVA
Bet artėja galas vokiečių okupantų viešpatavimo 

mūsų šalyje.
Plinta partizaniško karo liepsnos Lietuvoje ir Rau

donoji Armija artinasi prie mūsų krašto sienų.
LIETUVIAI KOMANDIERIAI, LIETUVIŲ DAINOS 

IR LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Pirmojoj Gegužės aš atsilankiau į Raudonosios Ar

mijos lietuviškus dalinius. Buvo suruoštas jų paradas, 
kurį stebėjo generolas Vitkauskas, Paleckis, Gedvilas 
ir Sniečkus.

Aš mačiau tūkstančius mūsų brolių, pasiryžusių iš
valyt nacišką brudą iš Lietuvos. Visi lietuviškų dali
nių vyrai Raudonojoj Armijoj yra gerai ginkluoti ir 
užsigrūdinę mūšiuose kaip plienas. Jų komandieriai 
yra lietuviai, jų dainuojamos dainos yra lietuviškos ir 
pasilinksminimo valandomis jie su didžiu pamėgimu 
šoka tautinius lietuvių šokius. 1

LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI SOVIETUOSE
Yra leidžiama keli lietuvių laikraščiai. Vienas jų— 

“Pergalė“—pašvęstas grožinei literatūrai. Tarp jo 
bendradarbių yra Cvirka, Marcinkevičius, Liudas Gi
ra, Drazdauskas, Korsakas ir Venclova.

ŽADA ĮVYKDYT STALINO ĮSAKYMĄ ŠIEMET
Visi lietuviai kareiviai, komandieriai ir politiniai 

darbuotojai yra pilni pasitikėjimo jau šiemet pergalin
gai sugrįžt į Lietuvą. Liaudies apsigynimo komisaro 
Stalino įsakymas visiškai sudaužyt vokiečių fašistų ar
mijas 1942 metais ir apvalyt Sovietų žemę nuo hitleri
nių padaužų, — tas įsakymas bus įvykdytas.

SOVIETAI, ATMUŠDAMI 
NACIŲ KONTR- ATAKAS. 

TEBEVEDA OFENSYVĄ

Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 21. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

išleido sekamą pranešimą:
Naktį gegužės 20 į 21 d. Sovietų kariuomenė ir to

liau vedė užpuolamuosius mūšius linkui Charkovo. 
Kautynės tęsėsi ir Kerčo pusiausalyje. Kitose fronto 
dalyse nieko svarbaus neįvyko.

Charkovo srityje vokiečiai, nežiūrėdami savo milži
niškų nuostolių, darė kontr-atakas, stengdamiesi su
laikyt mūsų kariuomenės ofensyvą. Tos priešų pastan
gos liko sumuštos, ir vokiečiai kenčia didžiulius nuo
stolius savo kareivių ir įrengimų.

Tik vienoje šio fronto dalyje sovietinė kariuomenė 
sunaikino per 700 vokiečių ir pagrobė vieną tanką, aš- 
tuonias kanuoles, 15 kulkasvaidžių, 22 apkasų bombar
davimo patrankas ir didelį kiekį amunicijos; paėmė 
priešų ir nelaisvėn.
PERKIRTO NACIŲ KELIĄ LENINGRADO SRITYJ

Vienoje dalyje Leningrado fronto sovietinė kariuo
menė perkirto kelią, kuris jungė du vokiečių pasiprie
šinimo centrus. Vokiečiai, mėgindami atgriebt savo 
pozicijas, padarė kelias nesėkmingas kontr-atakas* ir 
prarado 600 savo kareivių ir oficierių, užmuštų.

Šiaurvakariniame fronte Sovietų artilerija mortiro- 
mis užmušė apie 300 vokiečių.

ATMUŠTOS HITLERININKŲ ATAKOS
Maskva, geg. 22. — Vidunaktinis Sovietų pranešimas 

sako:
Mūsų ofensyvą vis buvo vedama Charkovo sektoriu

je geg. 21 d. Priešų darytos atakos linkui Izium-Bar- 
venkovos tapo atmuštos. Mūšiai tęsėsi rytinėje dalyje 
Kerčo pusiausalio.

SUNAIKINTA DAR 65 VOKIEČIŲ ORLAIVIAI
Gegužės 19 d. sovietinės jėgos nušovė žemyn 30 vo

kiečių orlaivių, o ne 27-nis, kaip kad pirmiaus praneš
ta. Gegužės 20 d. mes nušovėme žemyn 65 vokiečių 
orlaivius, o savo netekome 23-jų orlaivių.

ATIMTA PILIETYBE IŠ 
TUZINU NORVEGU

džia už tai, kad jie buvo nu
siteikę prieš vokiečius ir 
prieš Hitlerio pataikūnus.

Berlin. — Vokiečių radi
jas pranešė, kad jie atėmė 
p i 1 i e t y bę šešiasdešimčiai 
norvegų, tarp kurių yra ir 
keli buvusieji Norvegijos 
ministerial. Taip juos bau

London. — Karinėje Ang
lijos pramonėje dabar re
guliariai dirba apie 5,000,- 
000 moterų. Dar pusantro 
miliono moterų dalį laiko 
dirba pramonėje.

KRISLAI
(Tąsa nuo 1 puslapio)

Nejaugi seime neatsiras nei 
vieno delegato, kuris pakeltų 
balsą prieš šitą hitlerinį 
šlamštą ?

Atrodo, kad sugrįžęs iš ne- 
pasekmingos misijos Indijoje, 
Sir Stafford Cripps pasiėmė 
rolę ginti valdžios politiką 
prieš kritišką opoziciją. Par
lamente jis dabar atstovauja 
Ch urchillą.

Kritika kyla daugiausia dėl 
Anglijos pralaimėjimų kare ir 
nebandymo dabar pulti ir 
mušti Hitlerį, kai jo beveik vi
sos jėgos sutrauktos į Rytinį 
Frontą.

Crippso rolė nelengva — 
taipgi kažin ar ji pagelbės jo 
įtakai Anglijos žmonėse.

LONDON. — Nuvyko į 
Sovietus kariaut prieš Hit
lerį būriai lenkų karių, ku
rie buvo išlavinti Anglijoj.

Rumford, Me.
Organizuojasi CIO. Kompani

ja Bando Kenkti.
Iš šio miesto žinučių mūsų 

spaudoje labai retai kada be- 
pasirodo. Tarytum pas mus 
viskas gerai, viskas ramu. Bet 
taip nėra.

Pas mus pastaruoju laiku 
yra pribuvę CIO organizato
riai, kurie organizuoja darbi
ninkus į uniją ir pradeda imti 
į nagą Oxford popieraunės 
kompaniją su jos palaikoma 
neva unija.

Tos kompanijos darbininkai 
dabar dažnai laiko masinius 
susirinkimus, į kuriuos sueina 
gan daug darbininkų, nes CIO 
prisiunčia gerus kalbėtojus.

Eina gandai, kad kompani
ja yra nusitarusi pakelti vi
siems darbininkams algas net 
10-tu nuošimčiu. Mat, kompa
nija nori pakenkti CIO unijos 
susiorganizavimui. Ji žino iš 
patyrimo, kad jeigu darbinin
kams šiek tiek daugiau nu
mesi, tai jie būna ramesni, 
mano, kad kompanija taip da
ro iš mielaširdystės. O iš tik
rųjų, tai visai kas kita: ponai 
pelnagrobiai. mato, kad čionai 
darbininkai o r g a nizuojasi į 
tikrą, nepaperkamą uniją, tai 
jie skubinasi darbininkams 
pridėti algų. Bet vėliau, kaip 
CIO bus neįsileista, tai jie vėl 
tas algas apkramtys ir vers 
darbininkus dirbti už tiek, 
kiek jie pasakys. Darbininkai 
neturėtų leisti savęs apgaudi
nėti gudriems bosų neva gera
širdiškumams. Bosai šiandien

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. piknikas įvyks sek

madienį, geg. 24 d. Olympia Parke. 
Bus skanių valgių ir įvairių gėri
mų. Gros gera orkestrą šokiams. 
Kviečiame visus mūsų rėmėjus daly
vauti gražiame Olympia Parke, pa- 
sisvečiuosim, pasikalbėsim mūsų lai
ku bėgančiais įvykiais. — Rengėjai.

(119-121)

NEWARK, N. J.
Sovietų Sąjungai Gelbėti ruošia

ma dainų ir šokių festivalas. Sekma
dienį, geg. 24 d., 8 v. v. Krueger’s 
Svetainėje, 25 Belmont Ave. įžanga 
28c, įskaitant taksus. Programą pil
dys Sietyno, Rusų, Žydų ir Ukrainų 
chorai. Kviečiame vietinius ir iš 
apylinkės dalyvauti. Int. Musical & 
Cultural Orgs. (119-121)

CLEVELAND, OHIO
Amerikos Lietuvių Moterų Kliu- 

bas rengia pirmą pikniką, sekmadie
nį, geg. 24 d. Pradžia 10 vai. ryto. 
Mačiutos Darže, prie Green Rd. 
Kviečiame visus dalyvauti. Dainuos 
Moterų Choras. Bus namie gamintų 
valgių ir gėrimų įvalias. Gera Or
kestrą šokiams. — Kom. (119-121)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp. specialis susirin 

kimas įvyks reikale ateinančio "Lai
svės” pikniko, kuris bus 4 d. liepos, 
Mavnarde. Visi nariai dalyvaukime. 
Turėsime daug dalykų apkalbėti, 
kad piknikas būtų pasekmingas. -— 
Jaskevičius, Sekr. (119-121)

LINDEN, N. J.
Teatras ii’ Balius. Bendrai ruošia 

visos Lindeno Lietuvių Organizacijos 
naudai Raudonajam Kryžiui. Šešta
dienį, geg. 23 d., 7:30 v. v., Linden 
Hall, 1601 S. Wood Ave. Tikletas 
45c. Šokiams bus gera muzika. 
Kviečiamo visus dalyvauti, užtikri
name, kad linksmai praleisite laiką. 
— Kom. (119-121)

darbininkams viena ranka 
šiek tiek mokesčio numeta 
daugiau, bet greitai su kita 
ranka jie vėl nuo jų atims. 
Ypač, kaip tik jie atsikratys 
CIO unijos.

Man atrodo, kad šį sykį bo
sų gudravojimai neišdegs, nes 
darbininkai lanko susirinki
mus ir eina vis j didesnį vie
ningumą, rašosi į CIO.

Nekaip dalykai yra su mū
sų broliais lietuviais darbi
ninkais. Kol čionai nebuvo 
CIO., tai, būdavo, smarkiai 
jie kalbėdavo prieš kompaniją 
ir reikšdavo pageidavima čio
nai CIO turėti. Bet dabar, ka
da yra proga tą uniją čionais 
turėti, tai jie pasirodo visai 
kitaip. Jau penkios savaitės 
kaip lankau unijos susirinki
mus, bet dar nemačiau tuose 
susirinkimuose nė vieno mūsų 
lietuvio “smarkuolio,” kurie 
taip smarkiai kalbėdavo už 
tikros unijos reikalingumą ir 
dėdavosi darbininkų judėjimo 
draugais.

žinoma, lietuviai vieni čio
nai nieko daug nuveikti nega
li: jie turi eiti sykiu su kitų 
tautų darbininkais. Ypač tie, 
kurie dažnai mėgdavo kitiems 
daryti pastabas dėl jų neran
gumo bei negana pirmeiviš- 
kumo; dabar turėtų pasirody
ti, kad jie yra ne apsimetėliai, 
bet tikri darbininkiško judėji
mo dalyviai ir draugai.

Eikime išvien, eikime sykiu 
su kitų tautų darbininkais ir 
stokime į CIO!' Tik susiorgani
zavę, tik būdami vienybėje, 
mes galėsime pagerinti savo 
būvį. Neveltui yra sakoma: 
— Vienybėje—galybė.

Bijoti dėtis į CIO nėra jo
kios prasmės. Tas nėra jok is

ALEXANDER’S
Castile Olive Oil
SHAMPOO

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

sokius kitus nešvarumus 
ir sustiprina plaukus.

50 centų už 6 uncijų bonką.

Alexander’s
HAIR

REFRESHING
TONIC

Alexander’s Hair Refreshing Tonic 
Aliejų ir kitų vaistų mišinys dėl 
stimuliavimo plaukų šaknių ir odos

G uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo į visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway

South Boston, Mass.

prieš nieką nusidėjimas. Esa
me girdėję net mūsų šalies 
prezidentą, gerbiamą Roose- 
veltą, paakstinant darbininkus 
organizuotis. Tai ko-gi čia, ro
dos, bijoti? Bet randasi tokių 
“zuikių,” kurie net patys sa
vo šešėlio baidosi. Kiti gi tiki 
bosų veidmainingiems liežuvė
liams, žadantiems jiems viso
kių “pagerinimų.”

Jeigu kai kuriuos tokius 
lengvatikius pakalbini dėtis 
prie CIO, tai jie bando atsi
kalbinėti, visaip išsisukinėti. 
Pradeda pasakoti, kad jie tu
ri stubeles, tai bijo, kad nete
kus darbo gali stubeles pra
rasti ir 1.1. Nežino tokie bailiu
kai, kad, jeigu CIO įsigalės, 
tai bosams nebus leista diskri
minuoti bei persekioti darbi
ninkus už tai, kad jie yra or
ganizuoti į jiems patinkamą 
uniją. Be to, jeigu būsimo or
ganizuoti ir gausime daugiau 
mokėt už mūsų sunkų darbą, 
tai ir stubeles greičiau išsimo- 
kėsim, ir bendrai gyvenimas 
bus geresnis. Yra ir tokių, ku
rie pasakoja, būk dabar algos 
esą didesnės, negu buvo perei
to karo metu. Tarytum jie yra 
užmiršę, kad ir pragyvenimas 
g ...—........~~Ž

Lietuviu Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

anuomet buvo daug pigesnis, 
negu dabar. Dabartiniu laiku 
viskas yra daug brangiau: 
duona, mėsa, drabužiai, ron
dos ir t.t. Kaip žinome, dau
gelis čionai uždirbame tik po 
4 dol. dienai, tai prie tokio 
brangumo pragyvenimo sunku 
išsiversti. O dar juk kompa
nionai unijai reikia mokėti 
$1.25. Yra juk ir šiaip visokių 
išlaidų: kaip tai judžiai, me
dikamentai, bažnyčia (kurie

eina) ir t.t.
Dar vienas įdomus dalykas 

— tai pono Sperio “unijos” 
prezidentas. Atsistoja jis prieš 
darbininkus, poniškai linkte
lėjo, ir persistato “A. F. L. 
Oxford Paper Co. president.” 
Tegul jam moka algą pati 
kompanija, jeigu jis jai reika
lingas. Mes kompanijos agentą 
šerti neprivalome. Mes turime 
suorganizuoti savo uniją — 
CIO. Geras Draugas.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedčliomia ir šventadieniai* t 
10-12 ryte

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

• •
1 Suteikiam garbingas laidotuves

; $150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

★ LIETUVIŠKA ★

UŽEIGA
Rheingold Extra Dry Alus 

Didelis pasirinkimas visokių
VYNŲ ir DEGTINĖS

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ

J0SEPHZE1DAT, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Prieteliai! Prašome įsi- 
tėmyti: — visus čekius ar 
money-ord orius išrašykite 
iždininkės vardu, ar ko- 
miteto vardu, bet nerašy
kite kitų asmenų vardais. 
Pasiųskite sekamu antra
šu : 46 Ten Eye k Street, 
Brooklyn, N. Y.

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininke,

L. Kavaliauskaite.
0-----------------------------------------

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TeL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvemeyer 8-1158

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalsamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(KOPLYČIA)
Parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE.

BROOKLYN
Telephone: EVergreen 8-9770

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir 

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir 

i sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
padidinu tokio 

^dydžio, kokio pa- 
7 geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES

pavienių, 
padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

Rei-

512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line

Tel. GLenmore 5-6191

CHARLES'
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 Union Avenue 

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

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

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

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

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

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

VALANDOS :s2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais.

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 8-7J79

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

4* * 4*
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.
4* 4*

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



Žentas hifopis , LATSVi Šeštai., Gegulės 23, 194Ž
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Dentistai Ir Slaugės 

Aukos Kraujo
orga- 

C o u il
su mo
si nito

New Yorko dentistų 
nizaeija Allied Dental 
cil, turinti 2,500 narių, 
blizavo virš puspenkto
dentistų ir dentisterijos slau
gių duoti kraujo gelbėjimui 
užrubežiuose kovojančių ame
rikiečių.

Dentistai kas antrą penkta
dienį per šį ir birželio mėnesį 
turi organizuotai kraujo davi
mo dieną.

Vedybų Sukaktis
Pereitą šeštadienį, gegužės 

16 d., Antanui ir Onai Barta- 
šiūnams, gyv. 1720 Madison 
St., Brooklyne, jų 30-ties me
tų vedybinio gyvenimo sukak
ties proga surengta puiki sur- 
prizo puota. Ją surengė: Pa
leckiui, Poderiai ir Sandukai, 
Piliečių Kliubo salėje, Brook
lyne. Puotos programos vedė
ju buvo Domininkas Paleckis. 
Vakaro toastmasteriu buvo 
Juozas Draugelis. Puotos svo
čia Magdalena Mozūraitienė 
puotą papuošė puikiu tortu, o 
svotas Pranas Šimaitis svečius 
gerai pavaišino skaniais gėri
mais. Tarp sveikinimų telegra
momis, sveikino kaimynai 
Kantautai, Pranas Paleckis iš 
Canonsburg, Pa., Jonas žemai
tis su žmona iš Linden, N. J., 
kaimynai Eleonora ir Jimy iš 
Brooklyno. žmonių dalyvavo 
per 200. Pasakyta daug svei
kinimo kalbų.

Puotoje šeimininkavo: Po- 
derienė, Kumetienė, Sandukie- 
nė ir Citavičienė. Patarnavo: 
Bertha ir Lelija Poderytės, 
Tessie Jeremskytė, Domeikai
tė, Ona Pliauskienė, Kemežie- 
nė, Paleckienė, patarnavo ir 
Stagniūnas, Bujokas, Petras 
Bartašiūnas, Antanas Kriščiū
nas ir Sandukų sūnus Juozas. 
Jaunuosius apdovanojo: visi 
dalyviai, Šimaičiai, Jokubo- 
niai, Blockiai, Sandukai, Cita- 
vičiai, žentas Edvardas ir duk
tė Marijona Mardosai iš Det
roit, Mich.

Uždarė Du Blokus Kelio
New Yorko Porto viršenybė 

uždarė dviejų blokų tunelį no 
Amsterdam Ave., New Yorke 
vartotą pravažiavimui nuo 
179th St. prie George Wa
shington Tilto. Sakoma, kad 
sumažėjus gazolino kvotoms ir 
važinėjimams, tunelis mažai 
vartojama, galėsią apsieiti be 
jo.

Edo Aircraft Corporation, 
Queens, pasižadėjo dieną dirb
ti be algos ir $9,000 algų pi
nigų atiduoti laivyno reika
lams.

IRVING PLACE
Sovietų Sąjungos gimimas 

puikiame judyje
a

Motery Susirinkime Buvo Prelekcija Apie 
Mitybą ir Cery Vaišių

- Gegužės 21-mos vakarą Mo- bingą ir Amerikai naudingą 
terų Apšvietos Kliubas turėjo darbą. ’
savo susirinkimą. Jis buvo 
skaitlingas, entuziastiškas ir 
nuodarbus.

Is eilės įvairių ra port u-r a- 
portėlių, daugiausia gero ūpo 
sukėlė raportai iš buvusios 
operetės “Birutė” ir iš mezgė
jų darbo.

“Birutė,” apart grožio, davė 
$37 su centais pelno vilnų fon
dui, taipgi geroką pluoštą pa
ramos mūsų šalies karo pa
stangoms, kadangi sumokėta 
gerokas čekis taksais. Auko
mis toje pramogoje, pasidar
bavus S. Kazokytei ir kitoms, 
irgi buvo gauta $37.05, tad iš 
“Birutės” vilnų fondas pratur
tėjo $74 su centais.

Raportuodamos, d.d. Petri- 
kienė ir Depsienė atžymėjo 
gražią ir draugišką kooperaci
ją menininkų,
visuomenės, o taip pat ir mūs 
kliubo narių, 
mogų pasisekimo 
yra iš anksto parduoti bilietai
ir jų mūsų draugės iš anksto 
buvo pardavusios virš šimto. 
Čampione išėjo O. Čepulienė, 
pardavus bene 22, M. Yesevi- 
čienė pardavus 9, daugelis ki
tų po mažiau. Taipgi svečių 
artistų priėmimo gaspadinės 
kredituotos už pasiryžimą pa
vyzdingai atlikti pareigas, ne
žiūrint pasitaikiusių sunkių są
lygų. Specialiai tame atžymė
ta drg. O. Kvietkienė.

Už mezgėjų komisiją 
tuodama K. Petrikienė 
šė, kad mūs čampionės
tos mezgėjos darbuojasi, kiek 
gali, kad mūs kliubas išeitų 
atsižymėjusiu konteste su virš 
šimtu kitų kliubų. Taipgi ra
portavo, kad didžiajame lietu
vių masiniame mitinge Sovietų 
Sąjungai gelbėti mūsų 
pionės buvo pagerbtos 
m u dovanėlių. Visa tai 
ta kliubo džiaugsmingu 
mu.

šiame susirinkime, beje, irgi 
atnešta gatavų svederių ir išsi
nešiota namo gerokas glėbys 
vilnų. Apie tai, kiek kas sve
derių pridavė matysime seka- 
moj atskaitoje Moterų Skyriu
je. Mezgėjų komisija praplės
ta, darinktos J. Augutienė 
O. Depsienė.

J. Augutienė raportavo 
bingo vakaro. Nors buvo,
didžiausis, tačiau, su aukomis, 
ir jame pelnyta keliolika do
lerių vilnoms. Jinai taipgi bu
vo delegate viso miesto orga
nizacijų konferencijoj Sovietų 
Sąjungai gelbėti. Ji sako, kon
ferencija buvo svarbi, skaitlin
ga ir atstovinga, žymūs ame
rikiečiai kalbėtojai irgi veikia 
teikimui Rusijai karo pagalbos 
ir į tai žiūri, kaipo į labai gar-

greatneckiečių,

Geriausia pra-
garantija

rapor- 
prane- 
ir ki-

cam- 
įteiki- 
sutik- 
ploji-

ir

iš
ne

arti 14 St. & Union Sq.
GRamarcy—5-9879

Vėlai Rodoma 
Kas Šeštadienį 

Henry Fonda kaip Lincolnas 
npumiame juuyje Tįff I * 1

I pnin in Opfnhor” *°un£ Mr. Lincoln Lenui m ucioaer Ir dar: Naujausios karo žinios
su neprilygstamu B. ŠCUKINU

Ir dar: Naujausios karo žinios 
iš visų frontų..

LAIKRODININKAS KAZLAUSKAS 
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

Jo naujas antrašas.

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

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

branzalietus ir daugybes kitų

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

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

Pasmaugęs Žmoną, pats 
Pasidavė Policijai

Komunistai Paskelbė 
Rinkimų Vedėją

komunistu o r g a hizacijos

Nutarta suruošti populiariš- 
kos žaismės vakarą paramai 
apšvietos fondo, kuriam šiuo 
tarpu dabar labai reikia lėšų. 
Jis įvyks šio mėnesio 28-tos 
vakarą, Laisvės salėj. Visi 
kviečiami dalyvauti. Susirinki
me iš draugių gauta gera pra
džia tam iždui.

Atlikus būtiniausius reika
lus, kiti bizniški reikalai buvo 
nutraukta, kadangi prelegentė 
p-lė Mildred W. Kohler, dije- 
tiste, jau radosi čionai. Ji 
vė įdomią prelekciją apie 
tybą.

Trumpoj sutraukoj, jos 
vados tokios: būtinai suvartoti 
per dieną pieno kvortą vaikui 
ir puskvortę suaugusiam; po 
kiaušinį per dieną ar mažiau
sia 3 per savaitę; bent kartą 
per dieną proteinų, tai yra 
mėsos, ar sūrio, ar kiaušinių ; 
geltonų ir lapuotų žalių, dar
žovių, su įsakymu bent kartą 
per dieną valgyti nors vieną 
žalią-nevirtą daržovę — salo
tą, ir čielo grūdo valgių, duo
nos ir įvairiai sutaisytų grū
dinių valgių.

Klausta daugelio klausimų, 
kuriuos dijetistė noriai ir aiš
kiai atsakinėjo. Moterys norė
jo žinoti, ar tas ir kitas neis į 
svorį. Ji patarė valgyti visko, 
jeigu tik daktaro neuždrausta, 
tik neperdėti. Norint suliesėti, 
ji nepatarė taip sau nuo au
sies nutraukti bent kurį valgį. 
Sako, gal tas yra kaip tik už 
vis reikalingiausis sveikatai. 
Norint suliesėti, ji patarė tai 
daryti tik su sąžiningo gydy
tojo geru ištyrimu 
mu.

Po prelekci jos,
praktika — vaišės,
(kiek kas norėjo) čielų rugių 
ir kviečių duonų su sūriu ir 
uogiene sandvičių ir pyrago su 
nevirinama Nestlė’s kava ir 
pienu.

Už tas vaišes komisija ir vi
sos kliubietės yra labai dėkin
gos Mrs.
Varpo Kepyklos 
Kada komisija nuėjo 
ti jos, kad gal jinai 
keptų tos Sveikatos 
mento pripažintos
reikalingos čielo grūdo duo
nos, norėdamos užsitikrintu, 
kad galės jos nusipirkti pre- 
lekcijos vakarui, tai ji pasakė:

— Kaip girdžiu iš žmonių, 
tai jūs, moterys, dabar dirba
te labai daug naudingo visuo
meniško darbo, o aš negaliu 
jums padėti, neturiu laiko. 
Tai šį kartą padėsiu į šalį vis
ką ir tą jūsų pageidaujamą 
sveikatos duoną iškepsiu ir vi
sas tos vakaro vaišes dovano
siu.

Taip ir buvo, ne tik dova
nojo, bet ir priruošė pati su 
savo drauge .Mary Bakanas, 
o kliubietės su viešniomis ir 
keliais vyrais svečiais turėjo 
gerų vaišių pokiliuką ir pasil- 
sį po darbui.

Už visą tai dar kartą ačiū 
Mrs. A. Balčiūnienei ir jos pa
dėjėjai M. Bakanas.

Beje, prie vaišių su mumis 
buvo pasilikus ir mūs prele
gentė. Ji sako, kad apie tokią 
duoną, kalbama ir valdžios lei
džiamuose sveikatos patari
muose. Apie 40 tokių patari
mų buletinų jinai buvo atsine
šusi į susirinkimą ir jie buvo 
dalyviams išdalinti veltui. Kai

Nathan Ballenberg pasida
vė policijai keliomis valando
mis vėliau po to, kai jo žmo
na rasta nužudyta jų ąpart- 
mente, 42 Thayer St., Wa
shington Heights sekcijoj, N. 
Y. Jisai sakėsi norėjęs pats 
nusižudyti nušokant po trau
kiniu, bet per kelias valandas 
važinėjimo iš stoties į 
nuo tilto prie tilto visgi 
sęs save žudyti.

žmogžudžio giminės

šioj valstijoj komiteto pirmi
ninkas Israel Amter paskelbė, 
kad Simon W. Gerson paskir
tas šių metų rinkimų kampa
nijos vedėju.

Amteris,
Crosbie irgi veiks tame 
tėte, taipgi būsią’ dadėti 
vai 
jos

Maliorių Brolijos 9-to Dis- 
trikto Tarybos posėdyje, per
eitą trečiadienį, nutarta pa
sveikinti Amerikos Darbo Fe
deraciją už jos veiklą karui 
laimėti. Taipgi pasiųsta tele
grama Walteriui Citrine su

linkėjimais pasisekimo jo žy
giuose suartint Jungtinių Vals
tijų, Anglijos ir Sovietų Są
jungos darbo unijas.

Biznieriai, skelbkite savo biznį 
dienraštyje “Laisvėje”!

da- 
mi-

ir patari-

prasidėjo 
ragavimas

Onai Balčiūnienei, 
savininkei, 

paprašy- 
mums iš- 

Depart- 
sveikatai

stot j, 
nedrį-

sako, 
kad jam laiks nuo laiko už
eidavęs koks tai nusiminimas, 
nenormalus n e pasitenkinimas 
gyvenimu. Jie pasakojo, kad 
žmona tą dieną žadėjus jį vež
ti pas gydytoją.

Užmuštoji . buvo 26 metų, 
tik prieš metus ištekėjus už 
Ballenbergo.

Vieningumo Šalininkai 
Laimėjo Rinkimus

Pereitą trečiadienį įvyku
siuose Veiterių Unijos Lokalo 
1-mo rinkimuose, Manhattan 
Center, išrinkti visi 31 suvie
nyto sleito kandidatai į lokalo 
viršininkus ir delegatus.

Sam Spitzer, kandidatas į 
prezidentus, gavo 1852 balsus 
prieš 752 balsus paduotus už 
Julius Berg, kandidatavusį ant 
taip vadinamo American Prog
ress League sleito, priešingo 
vieningumui.

kuriems pritrūko, žadėjo ko
misijai atsiųsti dar apie de- 
sėtką, kad suteikti ir tiems, 
kurie šį kartą negavo.

žodžiu tariant, mūs susirin
kimas buvo naudingas ir sma
gus. Dabar lauksime smagaus 
pasimatymo su narėmis ir ki
tais mūsų gerais prieteliais 
žaismės vakare, gegužės 28 
vakarą, Laisvės salėj.

Kliubietė.

Normandie Vėl Plaukios
.Now Yorko prieplaukoj po 

gaisro apsivertęs milžinas lai
vas Normandie, būsiąs atkeltas 
ir pataisytas. Tam atlikti rei
kėsią virš metu laiko ir kelių 
milijonų dolerių.

Karo Piešinių Paroda
Metropolitan Dailės Muzie

jaus Galerijoj A-22 išstatyta 
einamojo karo paveikslai-brai- 
žiniai, piešti spaudai, poste- 
riams ir 1.1, per daugelį jau 
paskilbusių Amerikos karfū- 
nistų, tarpe jų ir tų, kurių pie
šiniai tankiai pasirodo darbi
ninkiškoj spaudoj.

Paroda tęsis iki birželio 30.

iš kitu New Yorko 
vietų.

Brodsky ir 
komi- 
atsto- 

valsti-

Einstein Bus Garbės 
Svečiu Bankiete

Prof. Albert Einstein bus 
pagerbtas pietumis birželio 18, 
viešbutyje Commodore. Pietus 
rengia žydų Taryba. Jų pel
nas skiriamas Rusijos Karo 
Pagalbai. Pietūs bus viena iš 
daugelio pramogų ir mitingų, 
įvyksiančių Rusijai Pagalbos 
Savaitę, kuri New Yorko mies
te oficialiai paskelbta būsiant 
nuo 15—22 birželio.

Perspėjo 6 Agentūras

perspė
tai k raš-
neapy-
skelbi-

su pa-

šešios samdymo agentūros, 
iš kurių apie dvi jau pirmiau 
buvo rašyta, pereitą ketvirta
dienį gavo nuo leidimų komi- 
sionierius Paul Moses 
j imą paliauti dėjus į 
čius I diskriminacinius, 
kantą skleidžiančius f 
mus.

Perspėjimas, sykiu
grasinimu atimti leidimus, bu
vo išduotas po departmente 
pravesto nagrinėjimo, kuris 
buvo sušauktas tarybininkui 
Peter V. Cacchione, Brookly
no komunistui, iškėlus kaltini
mus, kad agentūros peržengia 
Hart įstatymą.

Hart įstatymas draudžia 
spausdinti laikraščiuose pa- 
jieškojimus, po kuriais nepasi
rašo pajieškančios firmos, jei
gu tuose pajieškojimuose dar
bininkai diskriminuojami dėl 
rasės, religijos ar spalvos skir
tumų.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
Darbininkų Įstaiga

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

rios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

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

R

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Išdirbėjai ir Pardavėjai

Geriausios Rūšies Rakandų
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus 

ir palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRA1TIENĖ ir SŪNA1
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Ri

Mrs. STENGER & STENGER
OPTOMETRISTS 

Išegzaminuoja akis ir pritaiko akinius

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

; 394 BROADWAY c£j 331 DIVISION AVE.
; TEL. STAGG 2-8342. BROOKLYN, N. Y.
— ----——————,———

ft

WTII1IG DSHD

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

ROBERT LIPTON X
701 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Džiuleriai yra gražiausios ir ilgiausia atmintinos dovanos

CREDIT terms

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
KšT Gražiai Įrengta Susiėjimams 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.

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

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

Z LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisvės” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškal nuvirti 
kopūstai Ir barščiai

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

Visada yra pasirinkimas pieniškų valgių ir daržovių—virtų ir žalių

£

<F

<b

<I>

4>

<♦>

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

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

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

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

nes žino, kad visados bus patenkinti.

TURIME GEROS DEGTINĖS IR VYNŲ
Ateikite pasimatyti su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne
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