
KRISLAI
“Pasikalbėjimas su lenkais.’’ 
Moterys armijoje.
Visi mano, bet nieko 

nedaro.
Kartoja seną prigavystę.
Po garbingo obalsio 

skraiste.
Rašo A. BIMBA

Klerikalinė spauda plačiai 
kalba apie pasikalbėjimą ir 
susitarimą su lenkais. Jau bu
vę ir pasitarimu.

Kas tuose pasitarimuose da
lyvavo ir ką jie tarė, tebelai
koma slaptybėje. Tačiau aiš
ku, kad klerikalai pertraktaci- 
jas veda su tais lenkais, kurie 
gero nevelija nei šiam kraštui, 
nei Lietuvai.

Kas liečia tikruosius lenkus, 
Lietuva su jais jau seniai su
sikalbėjo. Lietuvos sūnūs šian
dien kartu su lenkais kovoto
jais miršta karo laukuose.

Sovietu Sąjunga, kuri atsto
vauja ir Lietuvą, seniai pada
rė ir pasirašė sutartį su Len
kija kovoti išvien už Lenki
jos ir Lietuvos išlaisvinimą iš 
hitleriniu bestijų.

Jau pradėta Amerikoje or
ganizuoti pagelbinė moterų 
armija. Ji susidėsianti iš apie 
150,000 moterų.

Savanorių moterų atsirado 
daugiau, negu tuo tarpu val
džia gali priimti pagelbinėn 
armijon.

Jaunos lietuvaitės neturėtų 
atsilikti. Mūsų pažangiosios 
jaunuolės turėtų duoti pavyz
dį kitoms sesutėms.

“New Yorko Times’o” ko
respondentas Frank L. Kluck- 
hohn rašo:

“Washingtono ir Londono 
aukštuose rateliuose vieningai 
stojama už steigimą antro 
fronto. Taipgi yra tvirto pa
mato manymui, jog pakanka
mai randasi laivų tam, kad 
atidarius antrą frontą daug 
anksčiau, negu buvo tikima, 
kad galima.”

Labai puiku. Bet kodėl to 
fronto neatidaro?

Padėtis sunki ir kritiška. 
Visi, kurie savo protu gyvena, 
žino, kad antras frontas rei
kalingas ir galimas.

štai kur reikia ant Wash
ingtono ir Londono žmonių 
masinio spaudimo.

Visur garsiai turi skambėti 
šūkis: Atidarykite antrą fron
tą Europoje prieš Hitlerį!

Grigaitis atsiminė savo se
ną prigavystę ir vėl ją šinka- 
voja savo pasekėjams. Pijus 
vėl tauškia, kad Sovietų vy
riausybė pereitais metais besi
laikiusi ant vištos kojos!

Sovietai beveik nieko nebe
turėję, bet kažin kaip stebuk
lingu būdu išlikę gyvi ir nu
stebinę visą pasaulį.

Pirmiausia, žinoma, nuste
bino išsieikvojusį Grigaitį. Jis 
juk davė Sovietams atsilaiky
ti viso labo keletą savaičių.

“Keleivio” redaktorius, ku
ris jau seniai gyvena išimtinai 
išsekusiomis politinėmis Gri
gaičio smagenimis, pakartoja 
Pijaus tą išradimą ir dar kar
tą smarkiai nusispjauna ant 
didvyringosios Sovietų Sąjun
gos.

Prieš kelias dienas Brook- 
lyne įvykusi kokia ten konfe
rencija prisiruošimui prie bir
želio 13 dienos.

Birželio 13 d. bus armijos 
diena. New Yorko mieste bus 
didelė demonstracija.

Konferencijai pirmininkavo 
kunigas Balkūnas.

Hitlerio pastumdėlis Stilso- 
nas seilėjo prieš Sovietų Są
jungą, Amerikos talkininkę, 
kurios milijonai sūnų jau pa
guldė galvą šioje kovoje prieš 
rudąjį bestiją.

Kun. Balkūnas ir kiti gra
žiai tylėjo: leido Stilsonui va
ryti nacių propagandą.

Po prakilnaus birželio 13 
dienos obalsio skraiste bando
ma patarnauti svetimiems die
vams.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50

Metams
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Bridgeso Deportavimas tai Būtų 
Smūgis Tautinei Amerikos Vie
nybei, Sako CIO Pirmininkas

Washington. — CIO uni
jų pirmininkas Philip Mur
ray aštriai pasmerkė gene
ral! prokurorą Francis Bid
dle, kad šis įsakė deportuot 
Harp Bridgesą, garsųjį 
CIO darbininkų vadą vaka
riniame Amerikos ruožte.

Murray pareiškė, jog tas 
įsakymas yra “smūgis tau
tinei Amerikos vienybei ir 
dvasiai, reikalingai, kad ga
lėtume laimėt karą prieš 
fašistų Ašį.”
PASKALAIS PAREMTAS

ĮSAKYMAS DEPOR
TUOT BRIDGESĄ

Murray sakė, kad Biddle, 
nuspręsdamas deport uot 
Bridgesą, vadovavosi tik 
“paskalais” ir kad jo spren
dimas prieštarauja “vi
siem pagrindam amerikinio 
teisingumo.” CIO pirminin
kas Murray atžymėjo, kad 
CIO “neatlaidžiai gynė” 
Harrį Bridgesą nuo visų 
bandymų jį deportuot. Čia 
Murray pridūrė:

“Hary Bridges ir jo at
stovaujama o r g a n i zacija 
kuo daugiausiai tarnauja 
mūsų šaliai ir mūsų talki
ninkam, kad galėtume spar
čiai ir sėkmingai nusiųst 
karo reikmenis į karo fron
tus ištisame pasaulyje.

“Tai būtų labai kenks
mingas dalykas šiai šaliai ir 
visoms demokratinėms tau
toms, kovojančioms prieš 
hitlerizmą, jeigu tie patar
navimai būtų nupuldyti per 
įvykdymą įsakymo, kuris 
nėra paremtas nei faktais, 
nei paprastu sveiku supra
timu.”

Generalis Prokuroras 
Biddle Nesiskaito su 
Faktais Bridges Byloj
Washington. — Genera

lis Jungtinių Valstijų pro
kuroras Francis Biddle įsa-
kė deportuot, iš Amerikos 
atgal į Australiją Harrį 
Bridgesą, žymųjį CIO dar
bo unijų vadą vakariniame 
šios šalies ruožte. Francis 
Biddle nusprendė deportuot 
Bridgesą, girdi, kaip buvu
sį Komunistų Partijos narį, 
kuris nėra Jungtinių Vals
tijų pilietis.

Įsakydamas išgabent H. 
Bridgesą iš Amerikos, dar 
generalis prokuroras Bid
dle magaryčioms pridėjo 
savo nuomonę, būk Komu
nistų Partija stojanti už 
Jungtinių Valstijų valdžios 
nuvertimą priemonėmis “jė
gos ir prievartos.” Biddle 
pražiūrėjo Amerikos Ko
munistų Partijos konstitu
ciją, kuri griežtai uždrau
džia skelbt pakeitimą šios 
šalies valdžios tokiomis 
priemonėmis.

Per Bridges pasidarbavi
mą laivakroviai vakarinio 
Amerikos pajūrio jau daug 
smarkiau dirba, nes tatai 
reikalinga, kad sėkmingiau
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galėtume kariauti prieš už
puolikus, kaip Bridges 
kino tuos darbininkus.

Biddle gi sakė, kad jis 
“nieko apie tai nežinąs.”

Biddle Paneigia Du Pirmes- 
nius Bridgeso Išteisinimus

Generalis prokuroras F. 
Biddle nepaisėdviejų pir
mesnių typklejimų, kurie iš
teisinortHarrį Bridgesą.

Pirmajame tyrinėjime 
James Landis, Harvardo U- 
niversiteto teisių skyriaus 
galva, to tyrinėjimo vedė
jas, nusprendė 1938 m. rug
sėjo 14 d., jog kaltinimai 
prieš Bridgesą yra be pa
mato ir kad didelė daugu
ma liudytojų prieš Bridge
są buvo melagiai ir visai 
nepatikimi asmenys.

Toliau teisėjas Charles 
B. Sears, paneigdamas pir
mojo tyrinėjimo faktus, nu

New Yorko Unijos Kreipiasi į Prez. Rooseveltą 
Panaikint Generalio Prokuroro Įsakymą, 

o Palikt Bridgesą Amerikoje
New York. — Didžiojo 

New Yorko miesto CIO uni
jų tarybos pirmininkas Jo
seph Curran ir jos sekre
torius - iždininkas Saul 
Mills, vardu pusės miliono 
narių, pasiuntė prezidentui 
Rooseveltui telegramą, kad 
panaikintų generalio proku
roro Biddle įsakymą depor
tuot Harrį Bridgesą. Tele
grama sako:

BAISI ATAKA PRIEŠ 
AMERIKOS DEMO

KRATIJĄ
“Generalio prokuroro įsa

kymas deportuot H. Brid
gesą yra pasibaisėtina ata
ka prieš Amerikos demo
kratiją.

“Toks generalio prokuro
ro veiksmas, nepaisant, kad

PATYS MAINIERIAI TARS PASKUTINĮ ŽODI DĖL TO, KAD LEWIS PAŠALINO 
MURRAY IŠ VICE-PIRMININKYSTES MAINIERIŲ UNIJOJE

Washington. — Įsakius 
Jungtinės Mainierių Unijos 
pirmininkui Johnui L. Le- 
wis’ui, unijos taryba 17 
balsų prieš vieną pašalino 
Philipą Murray, CIO uni
jų generalį pirmininką, iš 
vice - pirmininkystės toje 
Mainierių Unijoje. Lewis 
sakė, būk tai esą padaryta 
pagal Jungtinių Mainierių 
Unijos konstituciją, bet ti
krumoje todėl Philipui 
Murray atimama vice-pir- 
mininkystė Mainierių Uni- 

Į joje, kad jis pilnai remia 
ikaro pastangas prieš fa
šistų Ašį, o Lewis stengia
si pakenkti šiam karui, 
taikstydamasis ir pataikau
damas priešams.

Laikraščių reporteriai už
klausė Philipo Murray nuo
monės apie tą jo pašalini

tarė deportuot Bridgesą.
Bet paskui paties gene

ral! o prokuroro Biddle’o 
apeliacijų taryba ateivių 
reikalais atmetė teisėjo 
Sears patvarkymą. Ši tary
ba pareiškė, jog teisėjas 
Sears vadovavosi parody
mais visai nepatikimų liu
dytojų: O’Neil’o ir Lund- 
bergo.

Apeliacijų taryba štai 
kaip apibudino tuos liudy
tojus:

“O’Neil, b e 1 i ū dydamas, 
kreivai prisiekė, vadovavo
si paskalais ir pats sau prie
šinosi.

“Lundberg p r i s i pažino, 
kad jis yra asmeninis Brid
geso priešas, ir Lundbergo 
parodymai vieni kitiem 
prieštaravo.”

Bet dabar generalis pro
kuroras Biddle remiasi tik 
tokių O’Neil’o ir Lundber- 
g’o pasakomis.

jo paties apeliacijų taryba 
išteisino Bridgesą ir nežiū
rint to, jog yra aiškiai įro
dyta, kad liūdijimai prieš 
Bridgesą buvo suklastuoti, 
tai yra šiurkštus įžeidimas 
pusei miliono CIO unijų na
rių New Yorke, kaip kad, 
mes esame tikri, įžeidimas' 
ir kiekvienam darbininkui! 
ir darbininkei Amerikoje. 
Dar svarbiau. Tas genera- 
lio prokuroro sprendimas 
yra rimtas smūgis karinėm 
Amerikos pastangom, ku
riom Bridgeso vadovybė 
taip daug patarnavo.

“Bridges priklauso Ame
rikos darbininkam, kuriem 
jis taip teisingai ir taip ga
biai vadovavo, ir jo nuola
tinis buvimas Amerikoje 
yra svarbus dalykas perga- 

mą. Murray ramiai atsakė:
“Duokles mokantieji mai

nierių organizacijos nariai, 
be abejo, pernagrinės ši da
lyką.”

Murray buvo per 25 me
tus vice-pirmininkas Jung
tinės Mainierių Unijos, o 
angliakasyklose jis pradė
jo dirbt, būdamas dar ma
žu berniuku.

LEWISO KERŠTO PA
RINKTA VALANDA

žymėtina valanda, kada 
Lewiso įsakymu Murray 
tapo pašalintas iš vice-pir- 
mininko vietos toje unijoje. 
Tą valandą Murray tarėsi 
su prezidentu Rooseveltu 
svarbiais karo vedimo rei
kalais. O po pasitarimo P. 

(Murray paruošė radijo kal

MEKSIKOS KONGRE
SAS NUTARĖ PAS

KELBT KARĄ AŠIAI
Mexico City. — Meksikos 

senatas praeitą šeštadienį 
vienbalsiai nutarė paskelbt 
karą Vokietijai, Japonijai 
ir Italijai. Diena pirmiau 
Meksikos kongreso atstovų 
rūmas priėmė prezidento 
Avilos Camacho paragini
mą paskelbt karą tiem kra
štam už tai, kad fašistu Z v
Ašies submarinai nuskan
dino du prekinius Meksi
kos laivus. ' •

Amerikos Armija Bus 
Siunčiama Francijon 
West Point, N. Y. — Ge

nerolas G. C. Marshall, 
Jungtinių Valstijų armijos 
štabo galva, kalbėdamas 
čionaitinėje karo akademi
joje Memorial Dienoje, pa
reiškė, jog Amerikos armi
ja bus pasiųsta į Franciją 
karui prieš Vokietiją; bet 
gen. Marshall nesakė, kada.

Japonai Užėmė Kinhwa
Chungking, Chinija.—Ja

ponai, pagaliaus, užėmė 
Kinhwa, 100,000 gyventojų 
miestą Chekiango provinci
joj, Chinijoj. Kautynėse dėl 
to miesto buvo užmušta 
15,000 japonų.

Kreipsis j Teismus 
Dėlei Bridgeso

Washington. — Įmatoma, 
kad bus kreipiamasi į fe- 
deralius teismus prieš ge
neralio prokuroro įsakymą 
deportuot CIO darbininkų 
vadą Harrį Bridgesą, ir to
kiame atsitikime praeitų, 
turbūt, ištisi metai, kol ša
lies Vyriausias Teismas pa
darytų galutiną sprendimą.
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lei laimėti prieš fašizmą, o 
tos pergalės mes visi sie
kiame.

“Taigi mes prašom tams
tą: Darykite, ką tik galite, 
kad panaikint tą keistą ge
neralio prokuroro įsaky
mą.” *- 

bą atsisaukt per trumpų 
bangų radiją Į darbininkus 
Jungtinėse Europos Tauto
se ir nacių užimtuose kraš
tuose.
PRIEKABĖ DĖL DVIEJŲ 

VADOVYBĖS VIETŲ
Lewis pavartojo tokį ne

va konstitucinį kabliuką 
prieš Philipą Murray. Sa
ko, kad Mainierių Unijos 
konstitucija uždraudžia na
riui užimti dvi apmokamas 
vietas šioj organizacijoj ar 
bile kurioj jos šakoje; o P. 
Murray dabar yra ir pirmi
ninkas CIO Jungtinės Plie
no Darbininkų Unijos.

Lewisui ir jo papėdinin- 
kams buvo tuojau parody
ta, kad Murray niekada ne
ėmė ir neima dviejų algų. 
Bet Lewiso kompanija ne

Naciai Prarado 90 
Tūkstančių Karių 
Charkovo Fronte

Maskva, geg. 31. — 90 
tūkstančių vokiečių tapo 
užmušta bei nelaisvėn pa
imta nuožmiose kautynėse 
Charkovo fronte per 19 
dienų. Tuo tarpu Sovietai 
neteko 5,000 karių kaipo 
užmuštų ir 70,000 kaipo 
dingusių.

Nuo geg. 12 d. iki šiol so
vietinė kariuomenė ten su
naikino bei pagrobė 540 na
cių tankų, 1,511 kanuolių ir 
apie 200 orlaivių.

Sovietai pasiekė svar
biausią savo tikslą tame 
fronte, nes žymia dalim iš- 
krikdė priešų jėgas, kurios 
buvo suburtos vokiečių pla
nuotam žygiui prieš Rosto

Turim Kirst Naciam iš Vakaru, Pareiškė z
CIO Automobilių Darbininku Unijos Galva

Muskegon, Mich. — CIO 
Automobiliu Darbininku U- 
nijos pirmininkas R. J. 
Thomas, kalbėdamas suva
žiavime Michigano valstijos 
CIO unijų, pareiškė, jog 
reikia kariaut pilnai, o ne 
pusiau, jeigu norime laimėt 
karą prieš fašistinę Ašį. Jis 
sakė:

“Mes turime vest mūšius 
prieš fašizmą ir nacizmą 
užsieniuose, turime kirst 
Hitleriui iš vakarų; bet 
mes taipgi turime žiūrėt, 
kad fašistai neįsigalčtų 
mūsų šalyje.”

Dabartinį -karą Thomas 
vadino “žmonių karu” ir 
smerkė tuos, kurie pasako
ja, kad neverta esą kariau
ti, arba kurie šneka apie 
taikymąsi su fašistais ir 
darymą jiem nuolaidų. Tho
mas ragino ateinančiuose 
rinkimuose išbalsuot lau
kan visus tuos Michigano 
kongresmanus Washingto
ne, kurie pataikauja fašis
tų Ašiai. Jis taip pat pėrė 
kailį tokiem fašistiniam ju

kreipė dėmesio į šį faktą.
Lewiso gi paskirtas O’

Leary j Murray vietą iki 
šiol turėjo du apmokamus 
džiabus — iš Mainierių U- 
nijos jis gavo po $6,000 per 
metus ir iš Darbininkų Ne- 
partijinės Lygos — $4,000. 
Unijos sekretorius - iždi
ninkas Thomas Kennedy, 
dabar balsavęs prieš Mur
ray, ėmė algą iš unijos ir 
tuo pačiu laiku iš Pennsyl- 
vanijos valstijos, kada buvo 
jos leitenantas - guberna
torius.

Martin Wagner, vienas 
Mainierių Unijos Tarybos 
narys; kuris balsavo ir to
liau palaikyt Murray vice
pirmininku, pažymėjo, kad 
lermą kelia prieš Murray 
paties Lewiso paskirti vir
šininkai, o ne unijos nariai. 

vą linkui Kaukazo, kaip sa
ko oficialis Sovietų prane
šimas. Tam naciai buvo su
telkę apie pusę miliono pė
stininku ir šešias tanku di
vizijas.

šeštadienį Raudonoji Ar
mija atmušė atgal nacius 
Iziumo - Barvenkovos sri
tyje, į pietus nuo Charkovo.

Dabar siaučia tiesiogi
niai mūšiai viename stam
biame mieste netoli Char
kovo.

Sovietai valdininkai va
dina pasaka hitlerininkų 
pasigyrimą, būk jie paėmę 
nelaisvėn 240,000 sovietinių 
karių ir sunaikinę bei pag
robę 1,249 tankus, 2,026 ka- 
nuoles ir 538 orlaivius.

dėjimam Amerikoje, kaip 
kun. Coughlino, kukluksų ir 
kt.

Suvažiavimas už tai karš
tai sveikino Thomasą.

Anglai Bombardavo 
Fabrikus arti

Paryžiaus
London. — Būriai Angli

jos orlaivių smarkiai bom
bardavo didelę Goodrich 
gumos dirbtuvę ir Gnome- 
Rhone orlaivių inžinų fab
riką Gennevillierse, Pary
žiaus srityje.

Anglų orlaiviai taip pat 
atakavo vokiečių prieplau
kas šiaur. Francijoj ir na
cių laivus ties Frisian salo
mis; padegė keturis nacių 
laivus ir sužeidė kitus ke
turis.

Hitlerininkai Sušaudė 
Dar 62 Cechus

London. — Naciai Čechi- 
joj - Moravijoj sušaudė jau 
62 žmones po to, kai buvo 
pavojingai bomba sužeistas 
ir peršautas Reinhardas
Heydrich, to krašto “globo
tojas.” Jie išžudė kelias iš
tisas šeimas už tai, kad jų 
nariai neužsiregistravo ar
ba davė prieglaudą neužsi
registravusiems asmenims.

Nacių radijas tvirtino, 
kad, girdi, priešų parašiu- 
tistai, nusileidę iš orlaivio, 
užpuolę Heydrichą.

Heydrichui dabar pada
ryta operacija; dar nežinia 
ar jis išliks gyvas, o jeigu 
išliks, tai bus suparalyžiuo
tas.

Hitlerininkai paskyrė 
jau pusę miliono dolerių 
dovanų už įdavimą jiem 
Heydricho užpuolikų.

Maskva. — Gauta žinia, 
kad Jugoslavijos partizanai 
užklupo ir užmušė apie 300 
italų karių ties miestu P.
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Birželio 13-tąją New Yorke
Birželio 13-tąją New Yorkas matys, 

ko jis seniai nematė. Jis matys mar- 
šuojančius mūsų karius, jis matys žy
giuojančias žmonių mases,—jis tą viską 
matys ir labiau pajaus, kad New Yor
kas yra kare, kad mūsų kraštas yra ka
re. Tai bus “New York City at War” 
diena, ruošiama majoro LaGuardijos 
Komiteto, mūsų karinėm pastangom su
stiprinti.

Čia dalyvaus visų Jungtinių Tautų 
žmonės ir jiems pritarėjai. Lietuviai 
taipgi maršuos, — maršuos su talkinin
kėmis tautomis, maršuos greta Sovietų 
Sąjungos respublikų tautų, kariaujančių 
prieš ruduosius žvėris, fašistus.

Tuo klausimu turi būti susirūpinta iš 
anksto. Prie demonstracijos reikia gra
žiai, rūpestingai prisirengti.

Anglijos Darbo Partijos Žodis
Pereitą savaitę įvykusis Anglijos Dar

bo Partijos suvažiavimas nutarė reika
lauti vyriausybės, kad ji grąžintų teisę 
Anglijos Komunistų Partijai leisti savo 
dienraštį “Daily Worker}.” Kaip žinia, 
jau prieš tūlą laiką Anglijos valdžia tą
jį dienraštį draudė išleisdinėti, nors Ko
munistų Partija veikia laisvai.

Dėl tokio darbiečių delegatų žygio, be 
abejo, nemažai sielosis socijal-fašistai— 
Amerikoje ir Anglijoje, — bet tai jų da
lykas. Nutarimas yra geras ir jį, mūsų 
nuomone, britų vyriausybė turėtų reali
zuoti, nes tai prisidėtų prie sudarymo 
stipresnės tautinės vienybės, nes tai su
stiprintų visos šalies karines pastangas.

Reikia manyti, kad neužilgo britų 
darbininkų dienraštis “Daily Workeris” 
ir vėl pasirodys.

Chinija Kovoja Jau 5 Metai
Chinijos liaudis didvyriškai kovoja jau 

veik penki metai. Japonijos imperialis
tai užėmė daug didelių miestų, prieplau
kų, bet Chinijos liaudis kovoja ir pa
vergtuose plotuose. Japonijos imperia
listai užimtame plote yra įsidrūtinę tik 
miestuose, ant geležinkelių ir kelių, o į 
provincijas bijo ir nosį parodyti. Shan- 
ghajaus, Tsingtao, Peipingo, Nankingo ir 
kitose srityse yra organizuoti partiza
nų distriktai, kur gyvena po kelis mili
jonus gyventojų. Bendrai, manoma, kad 
japonų užnugaryje veikia šimtai parti
zanų pulkų, grupių, kurie turi nuo 1,- 
600,000 iki 3,000,000 kovotojų.

LAISVA

Sovietų rezervai traukia Į karo frontus mušti kruvinąsias Hitlerio gaujas.

Visiems Literatūros Draugijos 
N a riams

Partizanų Veikla Bulgarijoj
Bulgarijos liaudis energingai kovoja 

prieš išdaviko Boriso nacišką valdžią. 
Jeigu ne ta liaudies kova, tai Bulgarija 
jau seniai būtų kariavus prieš Sovietų 
Sąjungą. Borisas išdrįso paskelbti ka
rą Jungtinėms Valstijoms, bet iki šiol 
jis nedrįsta paskelbti karą Sovietams.

Nėra tos dienos, kad Bulgarijos žmo
nės vienur ar kitur nepadarytų užpuo
limą ant Hitlerio dalinių ar karo įmo
nių. Nėra ir tos dienos, kad Bulgarijos 
fašistiniai žvėrys nešaudytų žmones. 
Vien Sofijos mieste sugrūsta į kalėjimus 
per 4,000 politinių kalinių. Provincijos 
kalėjimuose yra per 6,000 politinių ir 
tūkstančiai suvaryta j koncentracijos 
stovyklas. Bet teroras nesulaiko liau
dies kovų.

Michail Peters aprašo, kaip fašistai 
degina gyvus žmones. Štai Sofijos cen- 
traliniame kalėjime į baisiai įkūrentą 
pečių, kur kaip Dantės Pragaras, žėrė
jo raudona ugnis, bulgarai fašistai meta 
vieną po kito politinius kalinius ir už
daro pečiaus duris. Kada tas sudega, 
meta kitą. Viena diena jie sudegino 7 
kalinius kitiems bematant!

Liaudis į tai atsako paaštrinta kova. 
Neseniai Varnos prieplaukoje išsprogdi
no žibalo laivą, keliose vietose nukirto 
strateginį geležinkelį, 300 partizanų už
puolė fašistus Slivos mieste; partizanai 
užpuolė kalėjimą ir iš ten atmušė 22 po
litinius kalinius. Partizanų veikla vis 
plečiasi. Ir tas varo baimės ne tik Hit
leriui, bet ir karaliaus Boriso gaujai.

Kad Jis N eišsiraitytą iš Agonijos
Mes nesame individualistinio teroro 

šalininkai. Mes tikime į masinį žmonių 
veiksmą, į masinę kovą. Tačiau mes, 
kaip ir visa pavergtoji Europa, džiaugia
mės, kad atsirado Pragoję drąsuolių, ku
rie paleido šūvius į didžiausį Europos 
koriką, Reinhardą -Heydrichą, Čechoslo- 
vakijos “globėją.”

Mes, kaip ir visa pavergtoji Eūropa, 
gailimės,’kad tie šūviai, kurie pataikė į 
šį koriką, nenudėjo jo ant vietos. Mes 
tačiau trokštame, kad pašautasis kori
kas neišsiraitytų iš skausmų, gautų nuo 
tų šūvių. Kitais žodžiais, mes trokšta
me, kad jis gautų galą.

Reinhard Heydrich neveltui nešioja 
didžiausio pasaulyje koriko titulą. Jis to 
pilnai užsitarnauja. Ne kas kitas, kaip 
tik šis niekšas, nužudė šimtus Čechoslo- 
vakijos patrijotų ir šimtus kitų Hitlerio 
pavergtų tautų patrijotų. Jis buvo pasi
ryžęs jų nužudyti dar daugiau. Bet at
sirado du drąsuoliai, kurie rizikavo vis
kuo, kad šį žvėrį nudėti.

Nereikia nei sakyti, kad po šito įvy
kio Čechoslovakijoje liesis upeliai žmo
nių kraujo. Hitlerio žudeikos naikins 
Čechoslovakijos patrijotus. Naikins juos 
šimtais, jei ne tūkstančiais.

Turime nepamiršti, kad tik šiomis die
nomis Lietuvoje buvo nužudyta net 400 
žmonių už dviejų naciškų valdininkų 
nušovimą. Na, o korikas Heydrichas 
yra valdininkų valdininkas. Dėlto če
kams teks brangiau už tai užmokėti.

Bet teroras bus prieš terorą. Teroras 
—Hitlerio išradimas. Teroru jis pasigro
bė galią Vokietijoje, teroru jis pasilaiko 
Europoje, teroru jis kuria “naująją san
tvarką” pasaulyje. Jis naudos terorą 
prieš čekus, čekai — prieš jį ir jo žvėris. 
Galimas daiktas, kad šis Hitlerio išradi
mas, paguldys ir jį patį.

Mes trokštame, kad šis Pragoję įvykis 
sukeltų kiekvieną pavergtų tautų sūnų 
ir dukterį į masinę kovą. Į kovą prieš

Hitlerio Pastumdėliai—Kvislingai
Kiekvienoje pavergtoje šalyje Hitle

rio razbaininkai susirado išdavikų. Lie
tuvoj Hitleriui bernauja generolas Ku
biliūnas ir kiti. Jiems bus amžina gėda 
visoj Lietuvos istorijoj. Kubiliūnai, An- 
cevičiai ir kiti virto ne vien Lietuvos ir 
Lietuvos liaudies išdavikais, bet priešais 
viso civilizuoto pasaulo.

Austrijoj išdavikų priešakyje stovi 
Seys-Inquart. Holandijoj hitlerininkams 
bernauja Anton Andian Mussert ir jo 
šaika. Belgijoj Hitlerio niekšams pade
da Leon Marie Joseph Ignace Degrelle, 
kuris jau 1936 metais ruošė Belgijos pra
žudymą. Francijoj šalies išdavikais yra 
Pierre Lavai, kuris 1936 metais pataika
vo Mussolinio budeliškams užpuolimui 
ant Ethiopijos ir vėliau daug prisidėjo 
prie Ispanijos liaudies kovų pralaimėji
mo, Darlan, Petain ir kiti. Norvegijoj 
liaudies išdaviku yra Vidkun Quisling. 
Tai vienas iš bjaurių niekšų, kurio var
das teko visiems Hitlerio agentams ir 
savo kraštų išdavikams.

Danijoj Hitlerio šaikai bernauja Eric 
Scavenius, kuris nuo seniai ruošė šalies 
išdavystę. Bohemijoj šalies išdaviku yra 
69-nių metų senis Emil Hacha. Slovaki
joj profesorius Belą Tuką išvien su Jo
sef Tiso. Kroatijoj ne vien Hitleriui, bet 
ir Mussoliniui bernauja, žiauriai žudo to 
krašto žmones Ante Pavelich ir Ustachi. 
Sovietų Ukrainoj Hitleris negalėjo rasti 
nei vieno žymaus išdaviko, tai iš Berly
no atsigabeno suniekšėjusį Paul Skoro
padsky, tą patį šalies išdaviką, kuris 
1917-1918 metais Ukrainą buvo pavedęs 
kaizeriui.

Hitlerininkai susirado šalies išdavikų 
Jugoslavijoj, Graikijoj ir kitur. Bet šie 
“didvyriai” yra tik “valandos didvyriai.” 
Jie surišo savo likimą su žiauriausiais 
barbarais pasaulyje, kokie kada buvo. 
Jie visi susilauks galo kartu su hitleriz- 
mu. , ,

Draugai! *
Liko tik vienas mėnesis 

iki liepos 1 dienos. Mūsų 
K o n s t i t ucija reikalauja, 
kad nariai iki tai dienai su
simokėtų duokles. Tai nėra 
negyva raidė, bet būtinas 
reikalas. Centro Komite
tas jau išleido du “Šviesos” 
numerius, kurių kiekvieno 
išleidimas ir išsiuntinėji
mas atsieina apie $500.

Centro Komitetas jau iš
leido už 1942 metus brošiū
rą — “Jaunimas ir Karas,” 
kurią visi nariai gavo. Da
bar jau spaudo n atiduota 
ilgai laukiama ir geriausia 
knyga apie Ameriką — “A- 
merikos Demokratijos Stei
gėjai.” Tai bus tokia kny
ga, kokios dar niekados ne
turėjome. Geriausios mūsų 
jėgos tris metus ją ruošė.

Visa tai reikalauja pini
gų. Gi karo sąlygose vis
kas pabrango ir todėl dar 
sunkiau Centro Komitetui 
rūpintis atlikimu visų pa
reigų. Štai, kodėl šiemet 
reikalinga, kad visi nariai 
ir narės nuoširdžiau susi
rūpintų Draugijos reika
lais. Reikia, kad kiekvie
nas ir kiekviena, pasimokė- 
tų laiku duokles, kad fi
nansų stoka nesutrukdytų 
mūsų darbus.

Kaip kurios kuopos va
jaus laiku pasidarbavo ir 
gavo naujų narių, bet kaip 
kurios visai nesirūpino. 
Kaip kurios kuopos jau pil
nai pasimokė j o už visus na
rius 1942 metais, bet yra 
tokių, kurios ne tik dar nei 
cento nesumokėjo už 1942 
metus, bet dar turi nariu, 
skolingų ir už 1941 metus!

Centro Komiteto Valdy
ba mato reikalą paskelbti 
tai viešai, lai visi nariai 
mato, kaip jie ir jų kuopos 
stovi. Juk tai yra skriau
da tiems nariams, kurie lai
ku sumoka, kada kiti vilki
na taip mažą duoklę ir ne
sirūpina jos pasimokėjimu. 
Garbingam Surašė Kuopos

Štai 32 kuopos jau pilnai 
pasimokė j o už 1942 metus, 
tūlos iš jų net gražiai pa
augo. Jomis yra: 
Kp. Miestas

4 Portland
21 Windsor 
31 Lewistone
35 So. Bend
36 La Porte 
40 McKees Rocks 
44 Lowell 
55 Brooklyn 
60 Coaldale 
67 Livingston 
71 Bridge water 
73 Summerville 
82 Peoria
95 Kapuskasing
96 Sudbury
97 Plymouth

106 Ambridge 
111 Butte 
113 Hamilton 
117 Shelton

119 Lynn
120 Hillcrest
124 Girardville
150 Chicago
160 Benld
166 Stamford
176 Athol
187 Chicago
205 Westville
209 Trenton
212 Bayonne
223 Oregon City
225 Southbury .
Kuopos, Kurios Jau Mokė

jo Duoklių
Žemiau telpa surašąs 

kuopų, iš kurių jau gauta 
duoklių už 1942 metus, bet 
dar ne už visus narius. Tū
los iš jų pusėtinai gerai jau 
įmokėjo, kitos po mažiau. 
Kp. Miestas

1 Brooklyn
2 So. Boston
5 Newark
6 Montello
7 Springfield'
8 Cambridge
9 Norwood

10 Philadelphia
11 Worcester
12 Pittston
13 Easton
14 Minersville
15-B Fort Williams
16 Jersey City
17 Shenandoah
18 Edmonton
19 Chicago
20 Binghamton
22 Cleveland
23 New York
24 Brooklyn
25 Baltimore
27 New Britain.
28 Waterbury
29 Rockford
32 New Haven
37 Lawrence
39 Scranton
42 Nashua
45 Vancouver
47 Montreal
50 Rochester
51 Middlefield
52 Detroit
54 Elizabeth
57 Cleveland
61 Monangahela
63 Bridgeport
64 Moline
65 Racine
66 Grand Rapids .
68 Hartford
69 Lethbridge
72 Great Neck
74 New Kensington
79 Chicago 
81 Brooklyn 
86 Chicago
90 Youngstown
92 Cicero
94 Kenosha

103 Hudson
104 Chicago 
116 Chicago 
123 Gary 
1.29 Spring Valley
132 Tacoma
133 Camden
135 Nanticoke
136 Harrison
137 Montreal

138 Maspeth
141 Philadelphia
145 Los Angeles
146 Chicago
153 San Francisco
154 Chicago
155 Worcester
162 Toronto
165 Linden
167 Sheboygan
171 Aurora
1.85 Richmond Hill
188 Detroit
190 Cleveland
207 Hart
217 Winnipeg
21.8 Scotville
219 Forest City
Kuopos, Kurios Dar Nieko 

Nemokėjo
Bet štai dar visa eilė 

kuopų, jų tarpe nemažai ir 
didelių, kurios tebėra nieko 
nemokėjusios už 1942 me
tus, o jau pusė metų veik 
praėjo.
Kp. Miestas

3 Denver
15-A Gibbstown
26 Collinsville
30 Chester
34 Rumford
41 Aberdeen
43 Wilkes Barre
48 Mahanoy City
53 Gardner
56 Milwaukee
58 Bendl
59 Akron
62 Stoughton
75 Naugatuck
76 St. Clair
77 Cliffside
78 Fitchburg-
83 Muskegan
84 Paterson
85 Haverhill
87 Pittsburgh
89 Sioux City
91 Schenectady
100 Timmins

101 Bedford
107 Des Moines
118 White Plains
131 Saginaw
139 Coleman
142 Riverside
143 Reading
144 Georgetown
147 Brooklyn
148 W. Frankfort
149 Philadelphia 
152 Red Lake .
161 Seattle
180 Wilmerding
182 Maywood
194 Auburn
198 Oakland
216 Brooklyn, Conn.
221 Bromfield
236 Washington
Dar 750 Skolingų Narių 

Už 1941 Metus
Didelis blogumas tame, 

kad daugelis draugų pa
prato labai užvilkti duok
les. Yra nemažai tokių, ku
rie užvelka duoklių mokė
jimą po du ir net tris me
tus ir nori skaitytis gero 
stovio nariais.

Taip su pabaiga gegu
žės mėnesio šių metų dar

754 nariai yra skolingi už 
1941 metus. Jie priklauso 
108 kuopose. Tūli iš jų mo- 
kasi už 1941 ir 1942 metus, 
bet tūli dar vis nesiskubina.

Penkios kuopos turi sko
lingų už 1941 metus po virš 
30 narių Ir jų tarpe yra 52 
kp. Detroit, mūsų didžiau
sia kuopa, 19 kp. Chicago, 
79 kp. Roselando, 10 kuo
pa Philadelphijos ir 116 kp. 
Chicagos.

Nuo 10 iki 20 narių, sko
lingų yra 13-koj kuopų. 
Nuo 5 iki 10 nariu, skolin- 
gų yra dar 33 kuopose ir 
nuo 1 iki 5 skolingų yra 57 
kuopose.

Kuopų valdybos būtinai 
turi matyti tuos narius ir 
išrinkti iš jų duokles už 
abu metus. Pakvieskit juos 
į susirinkimus. Kurie nega
li ateiti, tai nuneškite jiems 
knygas, atiduokite ir išrin
kite duokles. Būtinai rei
kia, kad visi skolingi už 
1941 metus susimokėtu tuo
jau, nes priešingai būsime 
priversti sulaikyti jiems 
“Šviesa.”

Draugai ir draugės, mes, 
Centro Valdyba, šaukiame 
jumis prie darbo, prie di
desnių pastangų sustiprin
ti mūsų organizaciją, tuo
jau užsimokėti savo nari
nes duokles!
LLD CENTR. VALDYBA

A. Bimba, pirm.
D. M. šolomskas, sek r. 
Jieva Mizarienė, iždin.

Klausimai ir Atsakymai
Gerbiami Laisviečiai: Aš 

noriu jus paklausti kelių 
klausimu. Pirmas klausi
mas, ar Chinijos raudonoji 
armija dar veda kovą prieš 
japonus, ar gal tapo likvi
duota, ba seniai spaudoje a- 
pie ją nebematyti?

Antras klausimas, ar Is
panijos kovotojai tebėra 
Francijoj, ar gal juos iš
vežė Ispanijon? Jie buvo lai
komi Franci jos koncentra
cijos stovykloje.

W. A.
Atsakymas.

Taip, Chinijos Raudonoji 
Armija tebeveda kovą su 
japonais. Tik kadangi jinai 
yra po ta pačia Chinijos 
valdžios komanda, tai apie 
jos žygius atskirai nėra ra
šoma. Abelnai sakoma, kad 
Chinijos armija ten ir ten 
mušasi su japonais.

Neteko girdėti, kad Fran- 
cijos Vichy valdžia būtų 
sugrąžinus Ispanijos kovo
tojus į budelio Franco ran
kas. Kurie nebuvo išvežti 
Meksikon, ar į kitas šalis, 
tie veikiausia tebesiranda 
koncentracijos stovyklose. 
Amerikoje dar tebeveikia 
komitetas gelbėjimui tų ko
votojų. Laikas nuo laiko po 
keletą desėtkų jų išvaduoja 
ir išveža iš Francijos.

Doris Miller, jaunas juodvei- 
dis jūrininkas, kurį neseniai 
prezidentas Rooseveltas apdo
vanojo Laivyno Kryžiumi už 
atsižymejimą laike japonu už
puolimo ant Perlų Uosto, 1941 
metų, gruodžio 7 dieną.

MM
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Pirmasis Lietuvių Proletarinis Poetas 
Julius Janonis

(25 METAI NUO JO MIRTIES)
Juliaus Janonio gyvenimas— tai gyvenimas 

žmogaus, kuris visa savo liepsninga širdim, 
visu savo protu buvo atsidavęs liaudžiai. Jo ' 
kūryba iki pagrindu persisunkusi darbininkiš
ka dvasia, baisia, grūmojančia neapykanta 
ponams, pilna šūkiu, kviečiančiu liaudį sukil
ti ir savo pūslėtom rankom parsinešti šviesią 
socializmo saulę. Tai lietuviu proletarinis po- | 
etas, kuris buržuazinėje Lietuvoje buvo iš
stumtas iš chrestomatijų, iš mokyklų progra
mų, nes jis kalbėjo apie liaudį, apie skaudžią 
išnaudojimo teisybę, kuri buvo nepaprastai 
baisi Lietuvos ponams.

1896 m. balandžio 5 d. • skurdžioje Janonių 
šeimoje atsirado dar viena, ketvirta iš eilės, 
burna, kuri, savaime suprantama, sykiu su 
savim atsinešė ir rūpestį tėvams.

Janonių šeima — šeima grįtelninkų. Jau 
nuo pat mažens Juliukas pažino kas tai yra 
nedavalgymas ir alkis. Visą savo skurdžią 
vaikystę Julius leido su tokiais kaip ir jis 
vienminčiais kaimo gatvėje. Tačiau Julius iš 
savo draugų tarpo išsiskyrė savo nepaliauja
mu troškimu mokytis. Šeima pirmoji pajuto 
Juliaus palinkimą į mokslą ir iš visų jėgų 
troško, kad jis galėtų mokytis.

Ir Julius mokėsi. Trejetą žiemų, pusiau ba
daudamas, jis lankė Biržų pradžios mokyklą, 
kur atkreipė visų akis savo nepaprastais 1 
gabumais. Ir taip, prasistūmęs šias tris žie
mas, jis pakliuvo į keturklasę Biržų mokyk
lą. Čia jis susipažino su tuo metu mokykloje 
veikusio kairiųjų moksleivių būrelio nariais ir 
įstojo į jį.

Įsijungęs į, organizatyvį veikimą, Julius Ja- - 
nonis daug lavinosi. Jis gavo nelegalios revo
liucinės literatūros, studijavo socialinius klau- ’ 
mus, formavo savo pastovią pasaulėžiūrą.

Jis įstojo į Šiaulių gimnaziją (1913 m.). 
Julius Janonis įsijungė į slaptą aušrininkų 
kuopelę. Daug rašo, aktyviai dalyvauja susi
rinkimuose, gyvai diskusuoja įvairiais klausi
mais. Būdamas Šiaulių gimnazijoje, Julius 
Janonis pradėjo reikštis kaip poetas. Tuo me
tu jis pasirašinėdavo Vaidylos Ainio slapi- 
vardžiu. Jis aktyviai bendradarbiavo mokslei
vių laikraštėliuose^ Reikia pasakyti, kad Ju
lius Janonis, būdamas Šiauliuose, gyvai susi
artino su vietos darbininkais, su kuriais vedė 
praktinį revoliucinį darbą. Niekur ir niekuo
met jis taip gerai nesijautė, kaip darbininkų 
tarpe. Jis jautė ir suprato, kad tai didi re
voliucinė jėga.

1914 metai — Pasaulinis karas.
Julius .Janonis patenka į. Rusiją.
Voronežas.
Čia Julius įstoja į tuometinę lietuvių gim

naziją. Jau iš pat pirmos dienos, Janonis 
gimnazijoje sutinka daug nemalonumų, nes 
gimnazija persisunkusi klerikalizmo dvasios 
ir socialistui Janoniui ji darosi nepakenčiama. 
1916 metais jis jau Petrograde ir ten lanko 
7-tąją klasę.

Petrograde Janonis į save atkreipė žandarų 
dėmesį ir 1916 m. gale jį suima, ir pasodina į 
“Kryžiaus” kalėjimą, šis kalėjimas buvo gar
sus, personalas buvo žiaurus, bet tai buvo Ju

Prezidentas Rooseveltas sveikina brigados generolą James H. Doolittle, kuris va
dovavo amerikinėms oro jėgoms Japonijos bombardavime. Prezidentas apdova
nojo jj kongresiniu medaliu. Stovi Įeit, gen, Arnold ir Mrs. Doolittle.

liaus Janonio—revoliucionieriaus mokykla.
Iš kalėjimo išleistas Janonis susitinka su 

Karoliu Požėla. Vėliau jis dar kartą suima
mas ir jį išvaduoja 1917 metų revoliucija.

1917 metų gegužės 30 d., trokšdamas pa
matyti laisvą liaudį, žengiančią po raudona 
komunizmo vėliava, Julius Janonis apleidžia 
savo bendraminčius.

Julius Janonis mirė, būdamas 21 metų.
Kalbėti apie Julių Janonį, tai reiškia kal

bėti apie to meto darbininkų kovą dėl švieses
nio gyvenimo, dėl šviesesnės ateities. Janonio 
kūryba, kūryba pilna šūkių ir raginimo, tai 
buvo revoliucijos šviturys. Janonis visas degė 
revoliucijos aistra, tačiau mirė nesulaukęs 
galutinės darbininkų pergalės — Didžiosios 
Spalių revoliucijos. Jis mirė Spalių revoliuci
jos išvakarėse.

Laisva Lietuvos liaudis Janonį myli už tai, 
kad jis ėjo revoliucijos keliais, trokšdamas sa
vo liaudžiai šviesios ateities, trokšdamas ga
lutinės komunizmo pergalės.

Aleksas Muižė

Liepsna ant Pelkių
Dabar pievose šeimininkavo gandrai ir var

nėnai. žmonės pasirodydavo retai. Ligi žiemos 
čia jų darbas baigėsi. Antros žolės sunku bu
vo tikėtis: sausomis, karštomis vasaromis be
veik niekuomet jos nebūdavo. Tiktai sklypą 
šienaudavo du kartu.

Bet sklype žolė išaugo aukšta ir neteko ge
gužės jaunumo ir birželio žiedų. Rūkšteliai 
rudavo, nudžiuvusios gaidiškos skiauterėlės 
grūdų maišeliais šlamėjo, pieva nužydėjo, jos 
laikas baigėsi. Atsakymas į pareiškimą neatė
jo. Kiekvieną kartą, kai seniūnas grįždavo iš 
miesto, žmonės jo laukdavo visu būriu. Vai
kiūkščiai sukeldavo klyksmą, kai upės užsisu
kime pasirodydavo laivas:

— Plaukia! Plaukia!
Bet seniūnas grįždavo tuščiomis. Tik kartą 

nuo upės atbėgo uždusęs Siomka.
— Kolonistas šienauja sklypą!
Jie netikėjo. Bet vaikinas priesaikavo visais 

šventais, kad tai tiesa. Tada urmu bčgo į pie
vą. Moterys aukštai pakėlė sijonus, net se
niai bėgo galvotrūkčiais. Paskui visus net Pe
truchina raišojo su skaudamąja koja.

Sklypo pieva žėrėjo saulėje. Choržiniakas 
su aukštais batais, vienmarškinis, su atrašy
tomis rankovėmis šienavo. Čia pat, ant šieno 
gabalo, gulėjo šautuvas, mirgėdamas išvalyto 
vamzdžio atspindžiu. Rudas apsodas slėpėsi 
žolėje, kaip pasirigužęs žvėris.

— Ar jums pievą atidavė? — kimiu balsu 
paklausė Jonas Piskoras, ir visi apmirė lauk
dami.

Kolonistas kiek sumišo.
— O koks reikalas?
— Mes padavėme pareiškimą, — niūriai ta

rė Jonas.
— Du zlotus sumokėjome žyminio mokes

čio, — nutrūkstančiu spiegiančiu balsu įsiki
šo Petruchina.

Choržiniakas paspyrė kuokštą nupjauto šie
no.

— Aš nedaviau jokio pareiškimo.
■— Kaip tai, be pareiškimo?— kažkas ne

patikimai paklausė.
— Pranešė, kad dėl nesumokėjimo mokes

čių pieva yra atimta ir priskirta prie kolonis
tų sklypo. Juk aš neturiu žolės, tik tiek, kiek 
yra prie namų.

Jis kiek patylėjo žiūrėdamas į valstiečių 
veidus ir visi jie pasirodė jarh vienodi. Niekas 
nieko netarė. Choržiniakas ranka nuvalė dalgį 
ir prilipusi prie ašmenų žolė nukrito ant že
mės. Visų žvilgsniai veikiai nuslinko paskui ją.

— žolė- jau baigia žydėt), pats laikas šie
nauti, — pridūrė jis. Bet ir šį kartą niekas 
neatsiliepė. Jis užvirė pykčiu. Kaip nusikal
tėlis jis stovėjo priešais juos ir nežinia dėl 
ko teisinosi. Jis plačiai įsirėmė kojomis į že
mę ir užsimojo dalgiu. Subraškėjo žolės stie
bai. Choržiniakas vėl užsimojo dalgiu, iš pa
dilbų sekdamas valstiečius. O jie žiūrėjo, tar
tum pirmą kartą gyvenime būtų matę pjovė
ją, žiūrėjo į jo baltus marškinius iš pirktinės 
drobės, į stiprias kojas, apautas aukštais au
liniais batais, į gyslotas raumeningas rankas, 
tvirtai laikančias dalgį. Tarytum būtų matę jį 
pirmą kartą.

Jis stengėsi nekreipti į juos dėmesio. Bet 
tylūs, apstulbę žvilgsniai nepakeliamai slėgė: 
Jis ant savęs jautė tarytum kokį sunkumą ap
čiuopiamą, daiktingą, įkyrų. Dalgiu jis užkliu
vo už suplaktos žemės gūbrelio ir tą pajautė 
kaip smūgį į visą jo kūną. Pasitaisė ir geriau 
užsimojo. Ant nušienautos vietos pasiliko

Jurgis Kazakevičius
šiandien, kada žmonijos žutbūtina kova ei

na už gyvybę ir .laisvės išlaikymą, nėra taip 
lengva nei rašyti ir nei didelio noro skaityti 
apie ypatos pasisekimus ar pasižymėjimus. 
Vienok ir tokiose dienose ir stovėdami pavo
juje progresyviai ir energingi žmonės vis mė
gina kuo nors savo gyvenimą pagerinti, ką 
nors naujo sutverti. Taip jau eina visame pa
sauly. Taigi ir prisiverčiu todėl šiuos kelis 
žodžius parašyti apie Jurgį (George) Kaza
kevičių ir Great Necko Pirmyn Chorą, kurie 
ištikrųjų atsižymėjo kuo tai nauju su pradžia 
šių metų žiemos sezono.

Šią pereitą žiemą Jurzis Kazakevičius pa
rodė, jog chorams nėra reikalo nei užduoties 
atlikti savo dainų programas vien stovėjimu 
ir dainavimu, kaip kokiems pilioriams. Jis va
dovaudamas surado būdus, kuriais choras pa
sidaro ir veiklus ir stačiai žavėjantis, atlik
damas tas pačais senas dainas ir muziką, 
arba šokį, net ir specialių išsilavinimų tam 
nevartodamas.

Net ir tokie Great Necko radikalio darbi
ninkų judėjimo seni vilkai, kaip Klastauskas, 
Beeis ir Lideikis ūsus kraipę, kada George 
pateikęs naują planą, dabar džiaugiasi 
George’o sumanymu....

Newyorkieciams ir jų apielinkei čia ir ne
rašau, nes jie jau beveik visi matė Jurgio 
Kazakevičiaus ir choro Pirmyn naujus suma
nymus ir veiksmus, o kurie dar nematė, tai, 
be abejo, turės progos matyti. Bet aš noriu at
pasakoti ir pranešti tolimesniems “Laisvės” 
skaitytojams, iš ko gal ir jie galės pasimokin
ti.

Tas dalykas turėjo jau gan senai būti ap
rašytas, tačiau jo niekas gal todėl neaprašė, 
kad tie, kurie rašinėjame, tuo rūpinamės, at- 
sidėjome ant viens kito, iki nusitęsė net ir 
gan ilgai.

Paprastai visur chorai išpildo savo dainų 
programą šitaip. Visi choristai sustoja ant 
pastolio, kaip kokie mietai, ir išdainuęja visas 
išsilavintas dainas taip stovėdami, be permai
nos, po kiekvienos dainos gaudami paploti 
mažiaus ar daugiaus. George tą panaikino. Jis 
dainas, muziką ir šokį suliejo krūvon ir suba
lansavo taip, kad katras tinka pradžiai, tai 
pradžioj ir atliekama, katras viduriui, tas 
vidury, ir taip toliaus, privesdamas ir pritai
kydamas vieną prie kito, idant išeitų iš to 
kaip ir kokis paveikslas, lošis.

Pavyzdžiui, jis pradeda programą himnu. 
Tą užbaigus, choras kiek pasitraukia, pada
rant vietos ant vidurio pastolio, steidžiaus, ir 
tuoj kas nors išeina ar su muzikaliu instru
mentu, ar klasiškas šokikas ar šokikė; bet ga
li būti ir solistas dainininkas ar dainininkė. 
Tam tik užbaigus, publikai net nepastebint, 
kelios poros iš tų pačių dainininkų pradeda 
šokti paprastą polką, vengi er.ką, ar net ka- 
drylių, grojant vienam ar keliems taipgi iš 
tos pačios grupės, šokikams užbaigus, vėl ar
ba pats choras, arba grupe iš kelių susidedan
čių susilieja krūvon ir užtraukia tinkamą dai
ną prie pabaigos ar ir pačios užbaigos, ar 
tik dėl pamarginimo.

krūmelis — rausva puokštė vėlyvųjų smali
nių. Kolonistas piktai dar kartą užsimojo dal
giu. Smaliniai nuvirto. Jis žengė žingsnį Į 
priekį, jausdamas, kad šienauja nelygiai, per 
aukštai .kerta — ir prie skyrimo pasilieka su
jauktas šepetys, arba per žemai — ir iš po 
dalgio pasirodo nuoga pilka žemė. Piktu žvilg
sniu jis pažvelgė į susikimšusią minią. Susto
jo šienavęs, išsiėmė? pustyklę. Melodingas gar
sas nuskriejo per pievą, iš už upės atsiliepė 
dainuojantis atgarsis. Pieva skambėjo sidabri
niu balsu, ilgai nerimstančiu gryname ore.

Staiga našlė Petruchina, astuonių vaikų 
motina, klykiančiai, isteriškai ėmė juoktis. Ji 
turėjo vieną karvutę, kuriai žiemą visuomet 
trūko pašaro, nes tarp ūkvedžio ir Petruchi- 
nos buvo kažkokios senos sąskaitos ir jis ne
noromis duodavo jai pievos kąsnelį.

Olga pagriebė ją už rankos. Valstiečiai su
judėjo ir lėtai pradėjo grįžti į sodžių. Visai 
tylėdami jie keliavo į pirkias per alksnyną, 
pažliugusiu purvinu krantu, kurio nė vasaros 
karštis negalėjo išdžiovinti.

Kol tarp jų ir sklypo išaugo alksnių sie
na, vis kas nors iš jų atsigrįždavo ir pažiūrė

Lawrence, Mass.
Mūs Naujienos

čionai randasi ir tokių dirb
tuvių savininkų, kurie visu 
pirma rūpinasi tik savo bizniu, 
šalies reikalai jiems visiškai 
neapeina. Jeigu jie tik gali 
kaip nors apeiti valdžios pa
tvarkymus bei įstatymus, tai 
jie nieko nepaiso.

Viena tokių kompanijų čio
nai išdirba šaudykles. Tam ji 
vaitoja gan daug žalvario. 
Kaip žinome, dabar valdžia 
tąjį (ir daugelį kitų) metalą 
“įšaldo”. Toji dirbtuvė dabar 
įsakė darbininkams dirbti virš
laikius net iki 9 vai. vakaro, 
kad tik tas žalvaris išgelbėti 
nuo “įšaldymo”.

Tai matote, kaip fabrikantai
davo atgal.

Pieva sklype saulės šviesoje spindėjo balto
mis margaritkų žvaigždutėmis, rudais rukšle
lių stiebeliais, aukšta, vešlia žole. Pažįstama, 
dešimtis kartų šienauta pieva sklype.

Bet dabar ją šienavo kolonistas Choržinia
kas.

Vanda Vasilevska
Red. Pastaba. — šis žymiosios lenkų rašy

tojos kūrinys buvo parašytas dar prieš Vokie
čių - Sovietų karą.

ir Choras Pirmyn
Taip čia ir nėra pertraukos tarp vienos 

choro dainos ir kitos, nes George neduoda 
progos tai pertraukai egzistuoti. Ir tokiu bū
du jis atlieka choro programą vienu tęsiniu, 
kaip kokį veikalą. Kada tinkamą pabaigą pa
daro, tai publikai nebėra reikalo daugiau cho
ro iššaukti, nes ir patiems aišku, jog užbaig
to dalyko nebėr reikalo vėl pradėti, tiktai 
džiaugtis tuomi, kas jau buvo... .

Ir senas dalykas naujai aprengtas atrodo 
gražus. Kai ir paprasta polka, ji labai jau ži
la. Vienok, kada tinkamai apsirengę šoka ant 
estrados, labai žavėjantis ir patenkinantis da
lykas. Taip pat ir su kitais senais lietuviškais 
šokiais, jeigu tik neperdėsi, atrodys gražu 
pažiūrėti ir pasidžiaugti.

Kur tiM yra choristų dainininkų, ten yra ir 
tokių, kurie lavinasi tai dainuoti, tai šokti, 
tai groti, ir taip panašiai. Taip vadovaujant 
dailės talentus, kaip Jurgis Kazakevičius, ga
lima sunaudoti visą vietinį talentą dėl prog
ramų išpildymo ir publikos palinksminimo. 
Visiems tokiu būdu yra proga pasirodyti, kiek 
pramokęs ir .ką jau gali. Nereik daug ko ir 
mokėti, ir vieno dalykėlio užtenka. Tas duoda 
daug noro ir prie tokio choro priklausyti.

Beje, nevien muzikalius talentus George 
mėgina sunaudoti, ale ir apsirengimus, parė- 
dalus, pritaikytus prie reikalo ar dienos. 
Parėdalaį būnai tai senoviniai lietuviški, tai 
klauniški ar klasiški parodiniai, teatriniai.

Jis nepamiršo pavartoti, kaip jau yra var
tojama scenose, net ir elektrines šviesas pa
gelbėjimui įspūdį padaryti. Patamsy ant es
trados choristai padaro spalvuotomis lemputė
mis įvairius ženklus, kaip antai: vėliavas, kū
jį ir pjautuvą, ar ir kitką. Tai vis pagelbėji- 
maš užinteresuoti žiūrėtojus - klausytojus.

Bėda Jurgiui tik su estradomis New Yor
ke - Brooklyne. Svetainių statytojai vėlesniu 
laiku mėgina net visai užraukti estradas-pa- 
stolius, palikdami, taip sakant, tik skylelę sie
noj, kur muzikalę programą turi atlikti. O, 
kada choras nemažas, tai stačiai nėra kur nei 
pasijudinti. . . Bet prie didesnio pastolio tokie 

skaitosi su įstatymais ir su pa
čia krašto opiąją padėtim. Jei
gu ją valdžia pačiups, žino
ma, tuomet jai bus riestai.

Atrodo, kad Lawrence ims 
nagan visokius penktakojus ir 
“šeštininkus”. Tokių čionai y- 
ra ir lietuvių tarpe. Būtų ge
rai, kad miestas nuo tokių bū
tų apvalytas, tai rėmimas mū
sų šalies karo pastangų galė
tų būt varomas daug pasek- 
mingiau.

šio miesto policijos viršinin
kas (chief of police) painfor
mavo miesto merą James P. 
Meehan, kad policijos parei
gose yra taip labai nusenusių 
policistų, kad jie jau nėra tin
kami savo pareigoms eiti. E- 
są, yra jau net tokių, kurie 
pasiekę 70 metų amžiaus. 
Veikiausiai jie bus pakeisti 
jaunesniais.

T. D. Unija išleido specia
lius lakštus (formą), kur yra 
tekstas, reikalaujantis, kad 
Jungtinės Tautos atidarytų 
Europoje antrąjį frontą. Ant 
tų blankų reikia padėti as
mens tik vardas-pavardė, —ir 
gerai. Išbalintieji, gali kiek ir 
pinigiškai paaukoti. Finansinė 
parama, žinoma, bus panau
dota Amerikos kariuomenei. 
Po blankomis rašosi visi, iš
skiriant penktakojus.

Reikalavimai antro fronto 
Europoje, bus siunčiami prezi
dentui F. D. Rooseveltui.

“Laisvės” piknikas jau arti
nasi. Jis įvyks Maynard, Mass. 
Jau labai laikas kuo plačiau
siai paskleisti tikietai, bet... 
daugelis da vis neišsijudina 
prie to darbo. Kai kurie tuos 
tikietus nešiojasi kišenėse arba 
“džiovina” pasidėję ant len
tynos.

Draugai, imkitės prie dar
bo! Greitoj ateityje bus pas
kelbti vardai tų, kurie ir kiek 
bus tikietų pardavę, žiūrėkite, 
kad jūsų vardas būtų kiek 
nors vertas... S. Penkauskas 
jau vieną knygutę išplatino.

spektakliai labai gražiai išeina.
Jurgis Kazakevičius, tur būt neklysiu nei 

kiek, yra tikras New Yorko-Brooklyno sūnus, 
čia gimęs ir augęs, taipgi čia ir išsilavinęs 
muzikalėj dailėj. Atsimenu labai gerai, apie 
15 metų atgal, Jurgis buvo labai mažas ber
niokas, priklausė prie muzikalūs vaikučių or- 
kestros, kurie taipgi mėgindavo išpildyti sce
nose programas. Nemažai prisidėjo prie tos jų 
grupės padėjimo ant programos ir buvęs New 
Yorko pilietis A. Matulis, kuris, jeigu jis 
rengdavo kokį parengimą kokiai organizaci
jai, nepalikdavo šios Jurgio -grupės nepadėjęs 
ant programos.

A. Gihnanas
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Spaudoje buvo pranešta, 
kad “Laisvės” piknikas bus 
laikomas Maple Parke birže
lio 7 d. Bet dabar tam pikni
kui diena pakeičiama — bus 
birželio 21 d. Mat, birželio 7 

|d. Bostone bus masinis mitin
gas, kuriame kalbės Sovietų 
ambasadorius Amerikai —Lit- 

! vinovas ir kiti žymūs kalbėto
jai. Daugelis tą dieną vyks į 
Bostoną. Mūsų žmonės prie to 
mitingo jau ruošiasi. Jis įvyks 
Boston Garden’s, 3 valandą 
po pietų.

L. K. Biuras.

Roma. — Jau dvi naktis 
pagrečiui anglų orlaiviai 
bombardavo Messiną italų 
saloj Sicilijoj.

*



Ketvirtas Puslapis LAISVU

Meksikos žmonės demonstravo savo solidarumą su Suvienytomis Tautomis gegu
žės pirmą dieną. < !

Už Laisvę, Už Šviesią Ateitį, 
Už Laimingą Gyvenimą!

(Sovietų Sąjungos Apsigynimo Karas)
Surinko D. M. ŠOLOMSKAS • ••••< • 4 — 29 — 42 --------- 23

AUKOS PAGALBAI
SOVIETŲ SĄJUNGOS

(Tąsa)
Užtenka tik peržvelgti įvairių tautų 

atsiliepimus į Stalino kalbą, kad pilniau
siai persistatyti pavergtos Europos ir vi
so pasaulio paveikslą. Sovietų Sąjungos 
pergales trokšta visa kultūriška ir civi
lizuota žmonija, išskiriant tik hitlerinin
kus ir jų niekšiškus pataikūnus.

Ponai, gyveną Vichy ir neva kalbanti 
už francūzų liaudį, prieš kurią jie ne
drįsta pasirodyti, privalo prisiminti se
ną patarlę, kurią labai mylėjo Victor 
Hugo: “Ant žemės yra dar vienas žmo
gus, kuris niekšiškesnis ir už budelį, tai 
budelio tarnas!”

Iš žmonijos tarpo išskaitant tokius 
budelių tarnus, galima drąsiai pasakyti, 
kad visi pavergtos Europos gyventojai, 
visi, kuriems tik brangi laisvė, kultūra ir 
civilizacija, trokšta Raudonajai Armijai 
ir Sovietų Sąjungos laisvoms tautoms 
pilniausios pergalės.

RAUDONOJI ARMIJA
“Pravda,” 25 d. birželio, 1941 m., tai 

yra trečioj dienoj karo, redakciniame 
straipsnyje rašė:

“Su didvyriška drąsa, garbingai ir su- 
gabiai mūsų Raudonoji Armija kovoja 
prieš žiaurų priešą išilgai Sovietų ru- 
bežius mūsų laisvos tėvynės. Visos mū
sų liaudies visos mintys ir jausmai — 
ten, ant rubežių, su mūsų ištikimais sū- 
nais. Drąsa ir pasiryžimas raudonarmie
čių, komandierių ir politinių veikėjų iš
šaukia mumyse pasididižavimą. Į žmo
nijos istorijos lapus jau įrašė Raudono
ji Armija didelius žygius. Garbė tiems 
mūsų sienų ir laisvės gynėjams.

“Įdūkęs priešas, apsvaigęs lengvomis 
• pergalėmis ant silpnųjų jo kaimynų ar

mijų ir galutinai supuvusių viešpatau
jančių sluoksnių jau pažino pirmuose 
mūšiuose ir greitai įsitikins tame, kad 
dabar ant Sovietų sienų jis susitiko su 
nauja armija, naujos rūšies armija, — 
Raudonąja Armija.

“Tai armija galingosios ir laisvosios 
Sovietų Sąjungos liaudies. Tai armija, 
kuri kraujuje ir kūne vieninga su mūsų 
liaudžia, kuri nugalėjo visus savo prie
šus, kuri apsivienijo į vieną galingą jė
gą, vadovystėj Lenino-Stalino partijos ir 
sudarė didžiulę valstybę...

—Sūnau mano, mušk priešą kuo tvir
čiau! Taip mušk, kad ir pelenų nuo jo 
neliktų! — Su tokiais žodžiais motina 
Koročkina išleido savo sūnų Sovietu Są
jungos didvyrį į armiją. Taip sako kiek
viena motina savo sūnui raudonarmie- 

. čiui, komandieriai ir politiniam veikė
jui.”

Sovietų Sąjunga kreipė didžiausios at- 
ydos į savo apsigynimo jėgas. Užtenka 
priminti tik tai, kad šalyje buvo 63 ko
mandierių mokyklos; 32 orlaivyno vadų 
mokyklos ir 16 karo laivyno mokyklų. 
Dešimtys ir šimtai tūkstančių jaunų vy
rų mokėsi karinio žinojimo. Greta minė
tų mokyklų dar buvo 16-ka Karo Aka
demijų (Kolegijų), kurias lankė genero
lai ir kiti aukšti komandieriai, ir 6 fa
kultetai. Į akademijas ir fakultetus kas 
metai lankėsi apie 20,000 žmonių, kurie 
didino savo žinojimą.

Ir raudonarmietis yra labiausiai ap
šviestas ir išlavintas karys, kaip bent, 
kurioj kitoj pasaulyj armijoj. 1940 metų 
armijon pašaukimas turėjo 36 nuoš. nau
jokų, kurie baigę kolegijas, 55 nuoš. bai
gę aukštesnes mokyklas ir 9 nuoš. bai
gusių žemesnį mokslą. Kur jūs rasite ki
tą tokią armiją?

Ir kada jaunas žmogus pateko Raudo- 
nojon Armijon, tai jis ne tik nemažino 
savo žinojimo, bet dar didino. 1939 me
tais Raudonojoje Armijoje buvo 26,000 
Lenino Apšvietos kampelių, kurie turė
jo įvairių knygų, ruošė armijos dalims 
prelekcijas ir paskaitas. Greta to, armi
ja turėjo 1,900 militarius kliubus ir 267 
armijos namus, po namą kiekviename 
didesniame mieste. Tuo pat kartu armi
ja turėjo 250,000 radijo priimtuvų ir rau
donarmiečiai skaitė 1,725,000 dienraščių 
kopijų kasdien ir 471,500 kopijų įvairių 
žurnalų. 1939 metais Sovietų valdžios 
biudžetas skyrė 230 rublių kiekvieno rau
donarmiečio apšvietos reikalams.

Greta to, reikia atminti, kad Raudo

nosios Armijos kariai ir komandieriai 
yra politiniai organizuoti, jie priklauso 
Komunistų Partijai ir Jaunųjų Komunis
tų Lygai. Raudonosios Armijos kovoto
jai nėra atskirti nuo politinio gyvenimo, 
jie renka savo atstovus ir patys būna 
išrinkti į įvairiausias valdžios vietas, ko 
neturi niekur kitur armijų nariai pašau- 
lyje.

Kada jaunuolis ateina į Raudonąją 
Armiją, tai jis jau nėra “žalias.” Pagal 
Sovietų Sąjungos tvarką, nuo 19-kos me
tų kiekvienas jaunuolis kasmet po 3 
mėnesius lavinasi karinio muštro, jau 
nekalbant, kad tokia organizacija, kaip 
Osaviachimas, turėjo per 20,000,000 na
rių, tūkstančius lavinimosi šaudyti punk
tų, savo orlaivius ir parašiutistų lavini
mosi punktus.

Raudonosios Armijos komandieriai ir 
ypatingai generolai yra labai išsilavinę 
politiniai ir militariai. Tik didžiausi na
cių liežuvninkai, melagiai, gali juos va
dinti “nemokšomis.” Sovietų Sąjungos 
aukštos militarės mokyklos buvo ne ko
kiai parodai. Jose lavinosi, kaip seni 
veteranai ir maršalai, taip ir jaunesni 
generolai, admirolai ir kiti komandieriai. 
Didžiumoje Sovietų Sąjungos generolai 
yra jauni, vidutiniai apie 40 metų am
žiaus. Kada karas prasidėjo, Sovietų Są
junga turėjo arti 2,000 generolo laipsnio 
komandierių ir per 200 admirolų.

“Sovietų liaudis neišpasakytai myli 
Raudonąją Armiją, šventai saugojančią 
ofenzyvos tradicijas, karinio pasiruoši
mo ir sugabumo ir istoriniai garbingas 
tradicijas.” — Rašė “Pravda” birželio 
25 d., 1941 m. — Sovietų liaudis rūpina
si savo armija, kaip motina mylimu kū
dikiu. Tam nesigailėjo nei lėšų nei pa
stangų, kad savo armiją aprūpinus ge
idausią technika ir apsiginklavimu nau
jausios mados. Tam tikslui Sovietų Są
junga išstatė galingą apsigynimo indus
triją. Tam fabrikuose pasišventusiai dir
ba tėvai ir broliai bei sesės nuėjusių į 
frontą. Geriausias protas, geriausios 
rankos dirba aprūpinimui mūsų mylimo
sios Raudonosios Armijos.

“Geležinė vienybė apjungia mūsų liau
dį ir frontą. Fabrikuose ir kolchozuose 
darbininkai kietai suspaudžia darbo į- 
rankį, kaip fronte jie kietai suspaustų 
ginklą. Visa tai — pergalei. Visa liau
dis už tėvynę!

“Ta vienybe, tuo žinojimu, už ką ko
voja kiekvienas karys, ir yra galinga 
Raudonoji Armija nuo pat viršūnių iki 
apačios. Raudonoji Armija atstovauja 
didžiulę valstybę, kuri panaikino žmo
gaus išnaudojimą žmogumi, visuomeniš
kas klases, šalį, kur Atidaryta nesugriau
namas vieningas mdralas visų dirbančių
jų. Kovotojai, komandieriai ir politiniai 
veikėjai Raudonosios Armijos — žmonės 
su aukštu kariniu žinojimu, išsilavinimu 
ir atsidavimu Lenino-Stalino Partijai, 
savo liaudžiai. Raudonosios Armijos ko
mandieriai yra darbo žmonių sūnai, tai 
mūsų liaudies brangiausi žiedai, tai ge
riausi, labiausiai atsidavę piliečiai. Mūsų 
liaudis mato komandieriuose, kovotojuo
se, politiniuose veikėjuose savo ištiki
miausius sūnus ir kovotojus už laisvę.

“Raudonoji Armija žino, kad jos did
vyriškas kovas seka su dideliu jai pri
jautimu visa pasaulio žmonija. Raudo
noji Armija turi šimtus milijonų draugų 
visame pasaulyje.

“Sovietų liaudis įsitikinus, kad ji lai
mės. Ji žino, kad kova nebus lengva. 
Priešakyj — daug sunkių dienų. Bet 
prie sunkumų jau priprato Sovietų liau
dis. Nugalint visokias kliūtis, ji laimėjo 
pergales ant interventų Piliečių Kare. 
Nugalint keblumus, ji uždavė priešams 
smūgius, kurie pirmiau kėsinosi ant mū
sų žemės. Komunistai visada buvo pir
mose eilėse, jie ten yra ir Raudonojoj 
Armijoj... Pergalė bus mūsų!”

POLITINIAI KOMISARAI ARMIJOJ
—Karas su fašistine Vokietija parei

kalavo nuo Raudonosios Armijos, kaip 
ir visos Sovietų liaudies, visiško įtempi
mo jėgų, kad atsiekus svarbiausį tiks
lą, — kaip galima greičiau sunaikinti 
žvėrišką priešą, — rašo A. Popovas. — 
Kitaip atsistojo klausimas ir politinės 
veiklos Raudonojoj Armijoj.

{Daugiau bus)

šį sykį aukų gavome seka
mai : M. Savukaitienė, iš 
Muse, Pa., prisiuntė blanką ir 
$108. Vardai tilps f in. rapor
te. Blankoje pažymėta, kad 
LDS 157 kp. paaukojo $100.

Per d. Lopatienę, iš Brook
lyn, N. Y., LDS 1 kp., $1.80.

M. Juškienė, Central Brook
lyn, N. Y., pridavė $16, tai pi
nigai sukolektuoti Kuliko-Ma- 
želienės-vestuvėse, geg. 24 d.

Iš ALDLD Centro gauta se
kamai : ALDLD 32 kp., per J. 
Didžiūną, New Haven, $21. 
Jonas Ragauskas, Shelton, 
Conn., $10.

LDS 34 kp., Shenandoah, 
Pa., per K. Naravas, gauta 
$6.55.

Juzė ir Jurgis Žilinskai, iŠ 
Suffield, Conn., rašo: “...mes 
labai norime šfek tiek pagel
bėti Raudonajai Armijai, kad 
jos karžygiai greičiau sutriuš
kintų tuos niekšus vokiečius, 
kanibalus!... čia- randate 
$100.”

M. Lagūnienė iš Springfield, 
IH. prisiuntė $11 : LLD 13-tas 
Apskr., $5 ir $6 nuo delegatų 
suvažiavimo.

P. Janiūnas, Bayonne, N. 
J., pridavė čekį s u m o j o 
$37.75. Jis pranešė, kad var
dai’ buvo paskelbti.

Moterų Kliubas iš Gardner, 
Mass., per M. šlekienę pri
siuntė $15.18.

S. Kuzmickas, iš Shenan
doah, Pa., prisiuntė $11.

Vincent Zmudin, iš Bridge
water, Mass., prisiuntė $55. 
Tai pinigai surinkti Jono ir 
Kostancijos Kalvelių 25 metų, 
vedybų sukaktyje.

Per S. Penkauską nuo Mass. 
Valstijos Komiteto: blanko-

LLD. 12-to APSKRIČIO KONFERENCI
JOS REZOLIUCIJOS

Karo Reikalu
Kadangi žiaurusis fašistinių 

plėšikų užkurtas’ Karas naiki
na visą pasaulį neapsakomu 
žiaurumu ir žudymu nekaltų 
žmonių pavergtuose kraštuose, 
o kartu ir mūsų gimtojoj tėvy
nėj Lietuvoj, ir

Kadangi šis nacių, fašistų,1 ir 
japoniškų plėšikų karas grū
moja visam demokratiškam 
pasauliui, ir visai laisvę my
linčiai žmonijai, išnaikinimu 
ir pavergimu mažųjų tautų,—

Todėl mes, susirinkę dele
gatai į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
12 Apskričio pusmetinę kon
ferenciją, gegužės 17-tą die
ną, 1942 m., Wilkes Barre, 
Pa., atsišaukiame į plačias lie
tuvių mases Amerikos Jungti
nėse Valstijose, kad visais ga
limais būdais remtų mūsų ša
lies vedamą karą prieš tą 
žiaurųjį žmonijos priešą fa
šizmą, ištikimai ir atsidavusiai 
dirbtų karo industrijoj ir pirk

mis — $58.35, pelnas nuo 
bankieto $203.65. Viso $262.

Naujosios Anglijos Moterų 
Suvažiavime, įvykusiame ba
landžio 12 d., paskirta $15. 
Prisiuntė iždininkė J. Stigienė.

Po $10: Leonas Tilvikas, 
Easton, Pa. ir V. J. ir Eva 
Valley, Westfield, Mass.

Po $5: Per A. Matusevičių, 
Baltimore, Md., surinkta ge
gužinės suvažiavime gegužės 
10 d.; Dr. A. Petriką, Brook
lyn, N. Y.; C. & J. Anskiai, 
Brooklyn, N. Y.; V. Kelmelis, 
Torrington, Conn, ir Just. To- 
torėlis, Rockville, Conn.

Po $3: K. Aksimitauskas, 
Hartford, Conn.; J. Webra, 
Scranton, Pa.; V. Karlon, 
Maspeth, N. Y.; C. Šaltys, 
Freehold, N. J.

Po $2: Charles Rukis, Mon
tello, Mass.; J. Smith, Bethle
hem, Conn, ir E. V. Navickas, 
Ansonia, Conn.

Po $1: P. Steponavičius, 
Freehold, N. J.; Wm. Sanka, 
Brooklyn, N. Y.; J. Posis, 
Hollywood, Fla.; Ona Kvede- 
rienė, Tamaqua, Pa. ir Wm. 
Sanka, Brooklyn, N. Y.

Širdingai tariame ačiū už 
gražią sumą pinigų. Mes ma
nome, kad laikui bėgant su
lauksime daugiau gražių au
kų. Norime priduoti čekį su- 
virš $1,000 masiniame paren
gimo New Yorke. Kitose lai
dose bus plačiau paaiškinta 
apie šį mitingą. Prašome če
kius ar money-orderius išrašy
ti komiteto vardu arba iždi
ninkės.

L. Kavaliauskaitė, Ižd.
Lietuvių Komitetas Sovietų 

Sąjungai Gelbėti,
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.

tų karo štampas ir bonus,.
Taipgi, kadangi šio baisaus ir 

žmoniją naikinančio karo pa
ti sunkiausia našta gula dau
giausia ant Sovietų šalies, ant 
Raudonosios Armijos, — todėl 
mes, varde lietuvių šio apskri
čio ribose, išreiškiame pagei
davimą Jungtiniu Tautų val
džioms, kad kuo greičiau būtų 
atidarytas antras karo fron
tas prieš hitlerines jėgas va
karų Europoj, idant tuomi 
greičiau sukrušint vokiečių 
naciškas armijas ir' gTeičiau 
priskubinti pasauliui taiką.

Rezoliucijų, komisija:
S. Jasilionis,
I. Klevinskas,
F. M. Indrulis.

Karas ir Lietuva
LLD 12-to Apskričio pus

metinė konferencija pareiškia 
griežtą nusistatymą prieš na
ciu ir visos fašistinės Ašies pa- 
simojimus pavergti tautas ir 
šalis. Kartu mes smerkiame 
visus tuos lietuvius, kurie tiks- 

liąi tarnauja Hitlerio žygiams 
kaip mūsų gimtinėj Lietuvoj, 
taip ir čia Amerikoj. Mes sto
jame ir šaukiame visus lietu
vius į glaudžią vienybę kovoj 
prieš vokiečių nacius ir bend
rai prieš visą fašistinę Ašį.

Mes džiaugsmingai sutinka
me žinias, pranešančias, jog 
Lietuvos liaudies sūnūs ir duk
terys susibūrė partizanų dar
bui, ir slopina nacių jėgas, ar
do jų darbą, rodo karžygišką 
drąsą pačioje Lietuvoje, ne
žiūrint, kad jiems už tai grę- 
sia mirtis.

Mes sveikiname Lietuvos 
armijos dalis, įsijungusias į 
bendrą karžygišką Raudonąją 
Armiją, duodančią smūgį po 
smūgiui hitlerininkams. Mes 
sveikiname Lietuvos Tarybų 
valdžią su J. Paleckiu prieša
kyje už tęsimą Lietuvos iš
laisvinimo. Mes raginame sa
vo kuopas, savo narius ir abel- 
nai visus pažangą mylinčius 
šios šalies lietuvius daugiau 
teikti moralės ir materialės 
paramos Tafybų Sąjungos 
Raudonajai Armijai ir visai 
einamai kovai prieš fašizmą. 
Mes laukiame ir veikiame ta 
linkme, kad Lietuva išsilaisvin
tų iš po nacių jungo.

Rezoliucijų komisija:
S. Jasilionis, 
L Klevinskas, 
F. M. Indrulis.

Elizabeth. N. J.
Pasekmingas Darbas Naudai 
Amer. Raudonajam Kryžiui

Kovo 11 dieną, š. m., per 
darbštumą/ Liberty Hali Mo
terų Kliubo tapo sušauktas 
paseknyingas visų v i e t inių 
draugijų bei kliubų susirinki
mas aptarimui dėl rengimo 
baliaus, balandžio 25 d., nau
dai Amerikos Raudonajam 
Kryžiui.

Per mane “Laisvėj” buvo 
gana plačiai aprašyta apie su
sirinkimo eigą ir apie patį ba
lių.

Šiuomi pranešu visiems apie 
finansines pasekmes šio atsi
buvusio baliaus.

Nuo baliaus gryno pelno li
ko $461.64.

Nuo * įvairių organizacijų, 
gauta aukų $135. Nuo pavie
nių ypatų gauta aukų $41.

Bus priduota Amerikos Rau
donojo Kryžiaus v i e t iniam 
skyriui iš viso $637.64.

Iš viso laikėme keturius su
sirinkimus šiam kilniam tiks
lui.

Labai gaila, kad paskuti
niam susirinkime, laikytam 
gegužės 20 dieną, didžiuma 
atstovų iš draugijų nematė 
reikalo palaikyti šį bendrą 
darbą ant toliau, kaip dauge
lis atstovų iš nekuriu draugi
jų proponavo.

Mano manymu, padaryta 
klaida, nes mes galėtume 
daug bendro darbo atlikti rė
mime mūsų šalies laike šio 
karo, kaip tai, pirkime bonų, 
rėmime ŪSO, kuri daug gelbs
ti mūsų drąsiems kareiviams.

šiuom siunčiu “Laisvei” at
skirą listą aukavusių nuo or
ganizacijų. Nuo pavienių ypa
tų paduodu abelną sumą, nes

Pirmadienis, Birželio 1, 1942

neturiu ant rankų vardų au
kavusių.
Pavienės ir nuo Organizacijų 
Aukos Gautos per Vykdomą
jį Komitetą Lietuvių Visuome

niškų Organizacijų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui 
Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugija 54 kuopa $25; 
Aušros Draugija $25; Laisvės 
Bendrovės Moterų Kliubas 
$10; Laisvės Bendrovės Na
mas $10; šv. Jurgio Draugija 
$10; Moterų “Sewing Circle” 
$5; Lietuvių Brolių ir Seserų 
Draugija $10; Šv. Petro ir Po- 
vylo Draugija $10; Lietuvių 
Darbininkų Progresyvis Kliu
bas $10; Tretininkų Draugija 
$5; Sodality Girls $5; Lietu
vių Piliečių Kliubas $10.

Viso gauta nuo organizaci
jų $135.

Nuo pavienių ypatų gauta 
$41.

Viso suaukota $176.
Jūsų dėl bendro darbo,

D. K-tis.

Rochester, N. Y.
LDS 11 kuopos susirinkimas 

įvyko gegužės 7 d., kame atsi
buvo balsavimas centro valdy
bos. Narių dalyvavo nemažai, 
bet turėjo būt daugiau. Balsa
vimo pasekmės:

Kandidatas į centro prezi
dento vietą B. černauskas ga
vo 34 balsus; pirmas vice-pre- 
zidentas K. Mažanskas 33; 
antras vice-prcz. J. Bimba 23; 
į sekretoriaus vietą J. Siurba 
36; ižd. Dr. J. Kaškiaučius 23; 
J. žebrys 14; ant daktaro kvo
tėjo Dr. M. D. Palevičius 33; 
ant iždo globėjų : S. Kuzmic
kas 16, J. Grubis 18, F. J. 
Repšys 10, J. Rainys 15, Mary 
Barkus 15, J. Smithienė 12, E. 
Gasiūnienė 21.

Kiti kandidatai arba visai 
negavo balsų arba visai ma
žai.

Seiman delegatais išrinkta: 
P. Bugailiškis ir B. černaus
kas. LDS Narys.

Montreal, Canada
Paul Robeson Koncertas

žymius Amerikos daininin
kas Paul Robeson 19 d. geg. 
koncertavo Montreale. Tai bu
vo istorinis įvykis. Klausytis 
jo dainų susirinko pilna milži
niška Forum salė, gal apie 
15,000 žmonių. Salė buvo it 
laukas rugių varpų, banguo
jančios publikos mirgėjo. Sce
noj plevėsavo dvi Raudonos 
su k uju ir piautuvu So v. Są
jungos vėliavos, o iš šonų — 
Amerikos - Kanados - Brita
nijos vėliavos. Nepaprastai 
malonus ir galingas basso bal
sas žavėjo lyg užmirusią mi
nią, kuriam nutilus jį atgyda
vo griausmingais nepaprasto 
jausmo aplodismentų trenks
mais, kol vėlei pradėdavo 
plaukti jo dainos balsas, už- 
liedamas tolimiausius salės 
kampus išdidingu kovos paki
limu. Jis publiką sužavėjo, ir 
paviliojo. Jį pamylo Montre- 
alas.

Daug reikėtų rašyti apie šį 
įvykį. Jis daug ir įvairiomis 
kalbomis dainavo. Apipasako
jo apie savo autobiografiją. 
Sako, kad jo tėvas buvęs ver
gas, o jis pats perėjęs keletą 
profesijų ir sulyg mokslo esąs 
advokatas, bet pamylo dainą 
dabar. Apvykęs pasaulio į- 
vairius kraštus. • Prakalboj 
trumpai rišo kovos vieningumą 
prieš fašizmą tarpe visų, aug- 
štai įvertindamas Roosevelto, 
Churchillo ir kitų vadų gar
bingus žygius prieš fašizmą, 
čia susirišo karštas kovos 
draugingumo jausmas tarpo 
publikos — visų, demokratinių 
valstybių ir Sovietų Sąjungos 
žvilgsniu.

Tarpe kitų įvairumų, buvo 
vyrų kvartetas ir pagerbimui 
P. Robesono, kaipo jo tauty
bės bei kilmės ar rasės, bal- 
tų-juodų merginų choras atli
ko tautiškus dainų kavalkus. 
Puikus benas griežė Amerikos 
ir Kanados himnus.,

Gamtmylis.
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AMERIKOS SUBMARINAI
NUSKANDINO 2 JAPONŲ ”"oti prieš darbininkus

Uždraudžia Diskrimi-
LAISVĖJ

Reikale Naujosios Anglijos “laisvės” 
Pikniko Liepos 4, Maynard, Mass.

Penktas Puslapis

LAIVU IR SUŽEIDĖ 2
Oficialiai Amerikos Pranešimai

Washington, geg. 28. — Laivyno department© šian
dieninis pranešimas sako:

Tolimieji Rytai:
Gauta žinia, kad Jungtinių! Valstijų submarinai, 

veikiantieji Tolimuose Rytuose, nuskandino ar sunkiai 
sužeidė sekamus priešų laivus:

Nuskandino vieną stambų kariniai-pagalbinį daivą 
ir vieną vidutinį prekinį laivą.

Žiauriai sužeidė ir, turbūt, nuskandino vieną viduti
nį prekinį laivą.

Torpedomis sunkiai sužeidė vieną didelį šarvuotlaivį.
Jungtinių Valstijų laivyno departmentas dar nebu

vo minėjęs šių veiksmų jokiame pirmesniame savo 
pranešime, ir jie neturi ryšio su mūšiu Koralų Jūroje, 
kuris įvyko anksčiau šį mėnesį.

SOVIETAI VIENUR ATMUŠĖ 
NACIUS, KITUR PAŽY

GIAVO PIRMYN
Sovietų Oficialiai Pranešimai
Maskva, geg. 28. — Sovietų Žinių Biuras šiandien 

paskelbė tokį pranešimą:
Naktį geg. 27 į 28 d. Charkovo linkmėje sovietinė 

kariuomenė sudrūtino savo pozicijas. Iziumo-Barven
kovos kryptyje mūsų kariuomenė vedė įrlirtusius mū
šius prieš vokiečių tankus ir pėstininkus.

Kitose fronto dalyse nebuvo žymių atmainų.
Sovietų kariuomenė linkui Charkovo per trijų die

nų kautynes padegė 26 vokiečių tankus ir išmušė iš 
veikimo daugiau kaip 20 priešų tankų.

Viename sektoriuje Kalinino fronto vokiečiai ata
kavo vieną iš mūsų pozicijų, bet mūsų kariuomenė 
juos atmušė ir žygiavo pirmyn. Vokiečiai prarado 600 
karių.

Kitame sektoriuje vokiečiai padarė tris nevykusius 
bandymus atakuot vieną dalinį Sovietų kariuomenės, 
ir prarado 200 saviškių, užmuštų.

Vienas Raudonosios Armijos dalinys, veikiąs viena
me sektoriuje šiaurvakarinio fronto, per dviejų dienų 
kautynes užmušė 400 vokiečių.

Maskva, geg. 29. — Vidunaktinis Sovietų praneši
mas sako:

Iziumo-Barvenkovos linkmėje Sovietų kariuomenė 
atmušė įtūžusias atakas, darytas priešų tankų ir pės
tininkų.

Gegužės 27 d. buvo sunaikinta 28 vokiečių orlaiviai.
Sovietai neteko 18-kos orlaivių.

Laivastačiai, Marin in kai ir 
Mainieriai Reikalauja Tuoj 
Atidaryt Antrą Karo Frontą

Baltimore, Md. — Trys 
vietiniai lokalai CIO unijų 
—laivastačių, marininkų ir 
mainierių — pareikalavo, 
kad Jungtinių Valstijų ar
mija tuojaus dabar įsiverž
tų į Europos žemyną ir už
pultų Hitlerį.

Laivastačių unijos loka
lus 43-Čias vienbalsiai pa-

&

Chinai Apsupa Japonus
Chungking, Chinija, geg. 

28. — Chinų kariuomenė ap
supa japonus miestuose 
Tengyueh ir Lunglinge, prie 
Burmos kelio, ir atmušė 
priešus nuo Kinhwos.

(Japonai garsinasi, kad 
jie užėmę Kinhwa.)

Washington. — Preziden
to Roosevclto įkurtas Com
mittee on Fair Employment 
Practice uždavė s m ū g\i 
tiems bosams, kurie nori 
diskriminuoti prieš darbi
ninkus dėl jų rasinės kil
mės arba tikėjimo. Komite
tas specialiai įvardino ir pa
smerkė astuonias kompani
jas, kurios gamina karo 
reikmenis ir veda diskrimi
naciją prieš negrus ir žy
dus. Šitos kompanijos ran
dasi New Yorko ir New 
Jersey valstijose.

Naujos Nacį Ablavos

Gegužės 10 d., So. Bostone 
įvyko konferencija “Laisvės’’ 
pikniko reikale.

Išrinkta sekančios koinisi- 
j os:

1. Programos ir garsinimo 
komisija — nutarta padaryti 
125 “show cards,’’ 3,000 “fly
ing cards,’’ ant antros pusės 
“flying cards’’ turi būt at
spausdinta kokios nors eilės 
tinkamos laikui. Palikta “Lais
vės” administratoriui drg. 
Bukniui tuom pasirūpinti.

Nutarta garsinti pikniką 
per Progresyvių Lietuvių Ta
rybos Radijo valandą ir per 
S. Minkaus Radijo valandą.

Programos ir garsinimo ko
misija išrinkta iš šių draugų:

G. Shimaitis, J. Lavas, M. Kaz
lauskas ir J. Grybas.

Nutarta kviesti programoj 
dalyvauti So. Bostono Harmo
nijos Grupę, Worcester Aido 
Chorą, Montello Liuosybės 
Chorą, Montello Moterų Gru
pę ir Montello šokikių Grupę 
ir Norwood Vyrų Grupę.

2. Išrinkta biznio komisija 
bei gaspadoriai dėlei pikniko, 
iš Iludsono
Tamošiūnas/ Taipgi 
kad prie jų būtų išrinkti 
keli iš Wore esteri o — M. 
katskienė, II. Janulienė, 
Lukienė, J. J. Bakšys, J. 
Lukas.

3. Nutarta atsišaukti į Mo
ti raugės

valgių 
pikniko.

J. Ješkevičius ir 
palikta, 

dar 
Su- 
D. 
M.

London. — Gaunami iš 
Franci jos pranešimai paro
do, kad Paryžiuje ir kito
se nacių okupuotose dalyse 
prasidėjo žvėriškos ablavos 
prieš francūzus. Kratos da
romos darbininkų apgyven
tuose distriktuose. Kasdie
na eina masiniai areštai. 
Kratas veda nacių slaptoji 
policija — geštapo.

Apart Paryžiaus, daug 
darbininkų suareštuota 
miestuose Cherbourg,Tours, 
Nantes, Evreuk ir Roucne.

z ir.

Fašistų Submarinai Nu
skandino dar 6 Laivus 
Amerikos Vandenyse

Hitlerininkų Pagyrai
Berlin, geg. 28. — Naciai 

giriasi, būk jie, girdi, paė
mę nelaisvėn 165,000 sovie
tinių karių srityje Iziumo- 
Barvenkovos.

(Niekas kitas nepatvirti
na nei šio jų pagyro nei per 
kelias dienas jų kartojamos 
pasakos, būk, girdi, vokie
čiai apsupę tris Sovietų ar
mijas minimoje srityje.)

TRIUŠKINA NACIŲ 
TANKUS

Vienas Sovietų artileri
jos dalinys su savo tankų 
parama per penkias valan
das sunaikino 18 vokiečių 
tankų ir 200 trokų su ka
riuomene ir supliekė du ba
talionus priešų pėstininkų. 
Mūšyje dėl kitos apgyven
tos vietos sovietiniai arti
leristai sudaužė 12 nacių 
tankų.

l

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

SO. BOSTON, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 

bo svarbus susirinkimas jvyks pir
madienį, birželio 1 d., 8 v. v., 376 
Broadway. Prašome visų dalyvauti, 
nes turėsime svarbių dalykų aptar
ti. — G. Lekas.

Washington. — Fašistų 
Ašies submarinai sunaikino 
dar sekamus laivus ameri
kiniuose Atlanto vandeny
se: vieną vidutinį Jungtinių 
Valstijų prekinį laivą, vieną 
vidutinį Anglijos laivą, vie
ną mažą Graikijos prekinį 
laivą, vieną Amerikos žve- 
jinį garlaivį, vieną Švedijos 
garlaivį 4,471-no tono ir | 
vieną Holandijos prekinį 
laivą 1,417 tonų.

terų Kliubus, kad 
moterys turėtų savo 
stalus ant “Laisves” 
Taipgi turėsim ir vieną bend
rą stalą, kur taipgi pardavi- 
nėsim valgius nuo tų draugių,' 
kurios neištesės surengti savo 
stalus.

Nutarta, kad ALDLD Mo
terų Komitetas atsišauktų 
laiškais į moterų kliubus dėlei 
virš minėtų dalykų. Bendro 
stalo tvarkytojas ALDLD 2-ra 
moterų kuopa, So. Boston.

4. Nutarta kviesti drg. A. 
Bimbą kalbėti 
pikniko.

Nutarta, kad 
lonija, kur yra
pos, prisiųstų po šešius dar
bininkus. Reikės darbininkų

ant “Laisvės

kiekviena ko-
ALDLD kuo-

Hitlerininkai Pašovė ir Su
ėmė, Sako, “Lenkišką Žydą”

Vichy, Franeija. — Pa
ryžiuje tapo areštuotas Da
vid Gromberg, kurį naciai 
vadina “lenkišku žydu.” Jis 
nenorėjo, pasiduot, tai poli
cija suvarė tris kulkas į jį. 
Po to jis nuvežtas į ligoni
nę.

i ‘Naciai kaltina Gromber- 
gą už tai, kad jis keli mė
nesiai atgal nušovęs vieną 
francūzą policininką saugo
jusį vokiečių garažą.

London, geg. 28. — Anglų 
orlaiviai ir tankai atmušė 
visas nacių atakas Libijoje 
ir padarė priešam sunkių 
nuostoliu.

F. W. Shalins
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
84-02 JAMAICA AVE.

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

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
Nedėliomis ir 6ventadieniala i 
10-12 ryte

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

prie valgių, gėrimų, vartų, 
automobilių statymo ir prie 
“bar check’’ pardavinėjimo. 
Pageidaujama, kad darbinin
kai būtų 10 vai. iš ryto pikni
ko vietoj.

Draugės ir draugai, pikni
kas yra rengiamas ir jis įvyks. 
Platinkite visose kolonijose 
įžangos tikietus. Dėl trūkumo 
gazolino visi rengkitės važiuo
ti su pilnom mašinom. Rengki
tės visi iš anksto, kad visi ga
lėtumėm d a 1 y v a uti mūsų 
“Laisvės’’ piknike.

D. Lukiene,
ALDLD 7-to Apskr

Biznieriai, skelbkite savo biznį

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
SB 170 has l>oen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under 
of the Alcoholic Beverage 
Ft. of Brighton 1st Rd. 
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.’
Ft. of Brighton 1st Rd. & B'dwalk 
(Brighton Beach) Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 12X0 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under I 
Section 107 of the Alcoholic. Beverage Con
trol Law at 430 Ridgewood Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN AMATO 
Crescent Tavern

-130 Ridgewood Ave., Brooklyn.

Section 107 
Control Law nt 
& B'dwalk, Bo
ot Kings, to be

Sek r.

the imp m LE.MS wrniicn dksaid

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

tu

ilgiausia atmintinos dovanos

O

701 GRAND ST., 
DžluloriaJ yra gražiausios Ir

/<33”

CREDT TERMS

ROBERT LIPTON
BROOKLYN, N. Y.

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

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

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

UNDERTAKER

337 UNION AVENUE
Brooklyn, N. Y.

TcL STagg 2-0783
NIGHT—IIAvcmeycr 8-1158

Lietuvių Komitetas
Sovietų Sąjungai Gelbėti

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

“Turi būti daromi visi 
reikalingi veiksmai žygiuot 
antru frontu prieš Hitlerį 
dabar.”

Jungtinės Mainierių Uni
jos lokalus 8884-tas atsi
šaukė į prezidentą Roose- 
veltą, kad darytų visus ga
limus žingsnius prieš Hitle
rį iš vakarų.

Nacionalės Marininkų U- 
nijos atstovas James Drury 
per radiją ragino:

“Įsiveržkime į Europą! 
Atidaryk ime ten antrą 
frontą!”

Jūrininkai dviejų preki
nių Amerikos laivų dar per 
Atlantą plaukdami ir veng
dami nacių submarinų, at
sišaukė Į prezidentą Roose- 
veltą tuojaus atidaryt an
trą frontą prieš Hitlerį.

Visų susipratusių Darbininkų

WORCESTER, MASS.
Pažangių Lietuvių Tarybos susi

rinkimas jvyks birželio 1 d., 8 v. v., 
29 Endicott St. Draugai dalyvauki
te, nes yra svarbūs įvykiai, kuriuos 
visi turite žinoti, ir nors kartą pa

sirodykite, kad esate P.L.T. nariai. 
—J. M. Lukas, sekr.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

L1WUVSK4
U.

* LIETUVIŠKA ★

NEW YORK, N. Y.
Queens miesto salėj pagerb

ta Mrs. Mary Ryan, iš Flush
ing, išleidusi kariuomenėn 4 

sūnus.

GERIAUSIA DUONA
^SCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšy 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dąlis—Brooklyn© ir apielinkes, j krautuves 

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

Rheingold Extra Dry Alus 
Didelis pasirinkimas visokių 
VYNŲ ir DEGTINĖS 

Importuotų ir Vietinių•
Kasdien Turime 

KARŠTŲ UŽKANDŽIŲ 

JOSEPHŽEIDAT, Sav. 
411 Grand St., Brooklyn

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

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 pavienių, 

padarau 
paveiks- 
krajavus

Iš senų 
n a ujus 
lūs ir __ „___

I sudarau su alne- 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 

'dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

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

Tel. GLenmore 5-6191

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

6 uncijų bonka 50c.
Užsakymus prisiunčiamo j visas 

dalis Jungtinių Valstijų.

Alexander’s Co.
414 W. Broadway 

South Boston, Mass.

KOMITETAS:
Pirmininkas,

Dr. J. J. Kaškiaučius;
Sekretorė,

Alda Orman,
Iždininkė,

L. Kavaliauskaitė.
B

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

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

site patenkinti.

1113 Mt. Vernon St.
Philadelphia, Pa.
Telefonas Poplar 4110
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NewWko^ė^^Zinioi
Lietuviai,-Da lyvaukit Pasitarime 

Dėl Birželio 13-tos Parado
K. Šimanskas Sveiksta

Mes dalyvausime “New York City at War” Demonstracijoj, — Demonstracijoj prieš Hitlerį 
ir jo gengsteriškus sėbrus!

Praeito ketvirtadienio vaka
rą aplankiau Kaz. šimanską, 
kuris jau parvežtas iš ligoni
nės guli namie.

Apie dvi savaitės atgal ši
manskas bedirbdamas savo

Unija Rengia Popietį 
Kariuomenės Naudai
žymūs scenos ir judžių ar

tistai dalyvaus išpildyme prog
ramos Elektristų, Radijo ir 
Mašinistų Dar b. Unijos boka
lo 1225 rengiamame masinia
me mitinge-koncerte birželio 
7-tos popieti, Brooklyno Aca
demy of Music. Dalyvaus ir 
žymūs unijų vadai.

Mitinge bus iškilmingai, iš-

194 0 metų uždarbiu, arba ku
rie nedirbo 1910 metais, bet 
jau dirbo 1941 metais, su pir
ma birželio galės prašyti ne
darbo apdraudos. Taipgi gaus 
be pertraukos savo apdraudą 
tie bedarbiai, kuriem išmokes- 
čiai baigsis tik birželio mėne
sį ar vėliau pagal 194 0 metų 
uždarbį ir kuriem išpuola gau-

ti apdraudos pagal 1941 m. 
uždarbį, šiems pastariesiems 
nereikės iš naujo duoti prašy
mo, tik raportuotis raštinei, 
kaip paprastai.

Miesto Budžeto Taryba, pa
galiau, sutiko priimti planus 
tuojau nugriauti New Yorko 
2nd Avė. aukštąjį gelžkelį.

Didžiojo New Yorko ir apy
linkės lietuviai ruošiasi kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti di
džiulėje demonstracijoje, kuri 
įvyks birželio 13 dieną New 
Yorko mieste. ši demonstra
cija parodys New Yorko mies
tą kare — “New York City at 
War.” ši demonstracija su
jungs, padrąsins ir paakstins 
visuomenę didesniam pasiruo
šimui Hitleriui ir jo gengste- 
riškiems sėbrams — japoniš
kiems ir itališkiems fašistams 
sumušti.

Šiandien atrodo, kad lietu
viai dalyvaus .net trijose vieto
se: jie reprezentuos Lietuvą 
Sovietų Sąjungos flote; jie

maršuos “I Am An American” 
demonstracijos sektoriuje ir 
jie dalyvaus demonstracijos 
epiloge — pabaigoj, kur viso
kių tautų reprezentuotojai eis.

Prie to visko reikia pasi
ruošti — rūpestingai pasiruoš
ti.

Tam tikslui yra šaukiamas 
pasitarimas visų Brooklyno ir 
apylinkės lietuvių organizaci
jų atstovų, bei veikėjų. Pasi
tarimas įvyks trečiadienį, bir
želio 3 deną, 8 v. vakare, Lais
vės salėje.

Nuoširdžiai yra kviečiami:
LDS kuopų, apskrities ir 

Centro atstovai;
Literatūros Draugijos kuo

pų, apskrities ir Centro atsto
vai.

Moterų Kliubo valdyba ir 
veikėjos.

Meno Sąjungos veikėjai.
Aido Choro atstovai.
Great Necko organizacijų 

atstovai.
Martino Liuterio Draugystės 

veikėjai.
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Kliubo veikėjai.
Švento Jurgio Draugijos 

veikėjai.
Kitų organizacijų, draugijų, 

bei kliubų veikėjai.
Laikas labai trumpas, o da

lykas svarbus. Todėl prašome 
visus dalyvauti. Būkit laiku!

Laikinasis Komitetas.

Lietuviai Susilaukė 
Naujo Gydytojo

Iš Žaismių Vakaro

Vytautas Bazilauskas, iš 
Newarko, pabaigė Long Island 
Medical Kolegijoj daktaro 
mokslą. Baigtuvių iškilmės į- 
vyko Brooklyno Academy of 
Music trečiadienį, gegužės 27.

Vytautas yra LDS narys, 
tad jaunieji ir vyresnieji — 
visi LDS nariai, kartu su jo 
namiškiais, džiaugiamės jo at- 
siekimu moksle, taipgi linki
me laimingiausios kloties pa- 
sirinktoj profesijoj.

B. K.

Sukels $10,000 Karo 
Paramai

Peter V. Cacchione pareiš
kė, kad jis per savo ofisą su
mobilizuos pakankamai gy
ventojų išpirkimui $10,000 
vertės Karo Bonų ir Štampų 
ir sukels $1,000 aukomis ka
riuomenei pagalbos organiza
cijai — ŪSO. Jis sako:

“Laikau savo patriotine pa
reiga veikliau dalyvauti pa- 
stūmėjime prezidento Roose- 
velto ir nacionalės adminis
tracijos pastangų greitai per
galei ant mūsų priešų — fa
šistinės Ašies.

“Atatinkamai tam nusista
tymui pasiryžau tuos fondus 
sukelti per savo ofisą, 16 
Court St., Brooklyne. Prie
dams, esu suplanavęs eilę ma
sinių mitingų atvirame ore po 
visą Broklyną, kur bus galima 
nusipirkti karo stampos ir pa
aukoti kariuomenę remiančiai 
organizacijai — ŪSO. Pasiti
kiu, kad Brooklyno žmonės 
geraširdingai atsilieps.”

Pirmieji du toki mitingai 
jau įvyko gegužės 30-tą. Kiti 
jo mitingai įvyks birželio 4, 
11, 18, 20, 25, taipgi liepos 2 
ir 4.

Birželio 4-tos mitingas įvyks 
7 v. v., Brighton ir Kings 
Highway. L. K. N.

Pereitą ketvirtadienį parū
po užeiti į Laisvės salę, ka
dangi žinojau, jog moterys 
ruošia žaismių vakara. Tariau 
sau — turės būti kas naujo. 
Ypatingai man buvo įdomu, iš 
kur imsis lošėjai, nes papras
tai moterų nematyt salėse ar 
kliubuose sėdint per vakarus 
prie kokio nors lošio.

Nuėjęs randu būrį dalyvių, 
bet, kaip sykis, daugiausia 
moterų.

Aha, sakau, seselės, jūsų 
kytrumas nuėjo pro šalį. Ma
nėt, kad mes už jumis atlo- 
šim. O dabar ir liksitės be lo
šio.

— O ko mes čia susirinko
me? — atsikirto viena komi- 
sijonierka. — Pamatysi. Ge
ram tikslui ir mes mokame 
pažaisti, ne vien tik dirbti.

Ir pamačiau. Kada komisija 
pašaukė prie lošio, nesirado 
nei vienos, kuri būtų atsilikus. 
Smagiai palenktyniavom, o 
kada išsibaigė manta, už ku
rią lenk'tyniavom, tada šeimi
ninkės visus pavaišino arbata 
su gerais užkandžiais.

Sakoma, iš to mūs žaidimo 
ir pažmonio būsią ir finansi
nės naudos apšvietos reika
lams.

Nuėjęs svečiuosna pas mote
ris niekad nepadarysi klaidos.
PARĖMĖ ŽAISMIŲ VAKARĄ

Gaspadinės - komisija prašė 
paskelbt, kad jos gavo šiam 
vakarui dovanų pinigais ir 
daiktais iš daugelio atsilankiu
sių, taip pat ir iš negalėjusių 
atsilankyti.

Svarbi Klasė Visiems, 
Ypatingai Moterims
Williamsburgo S v e i katos 

Centre, Maujer St., kur da
bar lietuvių moterų-merginų 
grupė mokinasi teikti pirmąją 
pagalbą, organizuojasi mity
bos (nutrition) klasė. Dauge
lis lietuvių merginų - moterų 
jau susirašė šiai klasei, bet 
dar yra liuosų, vietų.

Norintieji klasėj dalyvauti 
vyrai ir moterys-merginos pra
šomi būtinai užsiregistruoti 
šią savaitę pas M. Sinkevičiū
tę, Laisvės raštinėj.

Klasė prasidės už apie po- 
ros-trejetos savaičių. Diena 
bus paskelbta vėliau, pasibai
gus registracijai.

Pasimokinti pamatinių mi
tybos dėsnių — kas iš ko su
sideda mūsų maiste, kas nau
dinga sveikatai tuo ar kitu at
žvilgiu — labai svarbu vi
siems. Tačiau dar svarbiau 
moterims, kadangi, norom ar 
nenorom, joms prisieina dide
lę dalį savo gyvenimo praleist 
valgių gaminime.

m ės i n yč i o j - k ra u tu v ė j įsipjovė 
aštriu-^peiliu koją. Po susižei- 
dimo jis dar dirbo porą va
landų, 'nemanydamas, kad 
toks įsipjovimas gali būt labai 
pavojingas. Bet kas kart vis 
labiau koją skaudėjo ir, kada 
jau negalėjo ilgiau skausmo 
pakęsti, nuvažiavo pas gydy
toją. Gydytojas, apžiūrėjęs 
Žaizdą, pasakė, kad Šimans- 
kas esąs blogam padėjime — 
gysla perpjauta, ir kuogrei- 
čiausiai pats gydytojas Kazį 
nuvežė į General Hospital, 
New Yorke. Apžiūrėtus jį li
goninėj, greitai paguldė ant 
operacijos stalo, užmigdė ir 
padarė operaciją.

Ligoninės daktaras pasakė, 
kad jeigu nors porą valandų 
būtų pavėluota, tai būtų reikė
ję koją nupjaut arba gal bū
tų Kazys ir numiręs . . .

K. šimanskas su M. Pet- 
kausku laiko mėsos ir kitų 
valgomų daiktų krautuvę po 
num. 378 Grand St., Brook
lyne.

Dabar šimanskas randasi 
priežiūroj savo jaunos žmo
nos. Dar negali vaikščiot, bet 
kasdien jaučiasi geriau.

Linkiu Kaziui greito pasi
taisymo. P. š.

kelta karo vėliava, kurią loka
lu! specialiai suplanavo pa
sauliniai garsus artistas Hugo 
Gellert. Lokalas jau yra iš
leidęs kariuomenėn apie 500 
savo narių. Tikimasi, kad tų 
kariškių šeimos taipgi daly
vaus vėliavos iškėlimo iškilmė
se.

šis mitingas taip pat yra 
dalimi vajaus sumobilizuoti 
6,500 lokalo narių liuosnoriai 
iš savo algų kas savaitę ati
dėti tam tikrą suma karo 
stampoms ir bonam ir paau
koti vienos valandos algą CIO 
reikalams.

Nedarbo Apdraudos 
Nauji Metai

Nedarbo pašalpos - apdrau
dos metai prasideda ne nuo 
naujų metų, bet nuo birželio 
pirmos. Lig šiol reikalavusieji 
apdraudos ją gavo sulig 1940 
m. uždarbio, o nuo birželio 
1-mos jau gaus sulyg 1941 
metų uždarbio.

Bedarbiai, kuriems išmokes- 
čiai buvo pasibaigę einant

Apsivedė Diena Prieš Mirtį
Edward Mandel, buvęs mo

kyklų superintendento padėjė
jas, 73 metų, pereitą sekma
dienį apsivedė su Mrs. A. D. 
Barrett, 50 m. Sekama diena 
jis mirė. Apie jo apsivedimą 
sužinota jo našlei pasiuntus 
švietimo Tarybai laišką apie 
permainymą pavardės, kaip 
reikalaujama taisyklėse moky
tojams. Jinai dirba principalo 
padėjėja mokykloj 119-toj.

BROOKLYN

LABOR LfCLUM
Darbininkų Įstaiga

Sales del 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 2-3842

Populiarėm Kainom Operos
Alfred Salmaggi, sėkmingai 

perstatinėjęs operas Academy 
of Music, vasaros sezonu duos 
operas atviro oro stadiumuo- 
se, Randalls Island, taipgi Bay 
Ridge. Įžangos bus nuo 50 iki 
99 centų.

Patrick Doyle, langų valy
tojas, sunkiai susižeidė nukri
tęs nuo trečio aukšto prie 26 
Beaver St., N. Y.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fomišiuotas kam

barys Williamsburgo sekcijoj, arti 
transportacijų ir valgyklų. Dėl dau
giau informacijų, prašome kreiptis 
po antrašu: 364 So. 1st Street, 
(Apt. 29), Brooklyn, N. Y.

(125-127)

Pinigais: Po $1 — M. Ba- 
barskienė, M. Simonaitienė, J. 
Augutienė, K. Bukčienė, K. 
Mockus. S. Griškus 50c.

Daiktais: O. Čepulienė, O. 
Depsienė, Mrs. M. Mintz, J. 
Augutienė, S. Sasna, E. Ke
ras, K. Rėklienė, M. Janule- 
vičienė, S. Kleizienė, R. Lau
kaitienė, V. Balkus, A. Kal- 
vaitienė.

Vakare š e i m ininkajijant 
matėsi J. Augutienė, O. Dep
sienė, E. Keras, A. Kalvaitie- 
nė ir, regis, tūlos kitos.

Rep.

Paskubusieji Artistai 
Karo Koncerte

Paul Robeson ir Marian An
derson, pasauliniai garsūs 
amerikiečiai dainininkai, pil
dys programą Jungtinių Vals
tijų. Iždinės naudai ruošiama
me milžiniškame atviro oro 
koncerte šį trečiadienį, Lew- 
isohn Stadiume.

Koncerto pelnas skiriamas 
pirkimui karo bonų.

Rezervuokite Dieną!

Brangus Šūvis
Detektyvas Downey, turė

jęs gerą rekordą, dėl pasišovi- 
mo savęs tapo perkeltas į pa
prasto policisto laipsnį, su 
$1,000 mažiau algos per me
tus.

CLEMENT VOKIETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

66 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. TRiangle 5-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 8-7179

Vėlai Rodoma 
Kas fteštadlen) 

DVI PUIKIOS RAŠYTO.! O ZOLOS APYSAKOS

Jean Gabiu ir Simone Simon 
lošiant

“Human Beast”

IDVIMf PI A(T arli 14 s‘- * ”nlon Sq-InVInU iLRvL GRamarcy—5-9879

Mr. PAUL MUNI lošiant

“The Life Of Emile Zola”

Lietuvių Kuro Kompanija
Įsigykite žiemai anglių, nes i rudenį bus sunkus 

anglių pristatymas i miestus

Mes taipgi aprūpiname aliejum tuos, kurie savo namuose turite 
Oil Burners. Kuro reikalu prašome kreiptis:

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

Telefonas EVergreen 7-1661

1i

Užsirašykite ant kalendo
riaus, kad birželio 6 d. “re
zervuota.” Tą vakarą, Lais
vės svetainėje, 419 Lorimer 
St., 7:30 vai. Williamsburgo 
lietuviai ruošia puikų vakarą.

Bus rodoma gražūs kruta- 
mieji paveikslai, operuojant 
G. Klimui ir taipgi dalyvaus 
keletas gerai žinomų kalbėto
jų. Apart paveikslų ir kalbėto
jų, rengimo komitetas pavai
šins svečius su skaniais už
kandžiais ir gėrimais. Įžanga 
nemokama.

Šis vakaras ruošiamas ap
švietos naudai. Kaip ateisite į 
parengimą, plačiau sužinosite 
tikslą.

Todėl, prašome nepamiršti 
dalyvauti šiame parengime. 
Pakvieskite savo kaimynus, 
pažįstamus ir patys užsiregis
truokite ta vakara.

—L. K.

“Emile Zola Gyvenimas” 
Irvinu Teatre

Gegužės 29-tą šiame teatre, 
Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke, pradės rodyti filmą 
“Emilijaus Zolos Gyvenimas.” 
Filmoj įspūdingai atvaizduo
jama daugelis svarbių įvykių 
jo drąsiuose pasimojimuose 
pravesti reformas socialiame 
gyvenime ir teisdarybėj. Ypa
tingai jis pasižymėjo gynime 
Dreifus’o, kas tuomet buvo 
labai drąsiu ir rizikingu žy
giu.

Greta šios, rodoma filmą 
“Human Beašt”, pagaminta 
pagal Zolos veikalą.

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.
4

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių 

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. P ET RAITI ENK ir SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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 cj3 331 DIVISION AVE.
TEL. STAGG 2-8342. . BROOKLYN, N. Y.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

NOTARY 
PUBLIC

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

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

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

426 South 5th St.
Blokas nuo Ilevves St. eleveiterio stoties.

v;

<♦>
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<♦>
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Štai 
adfesas;

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABOR1US
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

PUIKIAI ĮRENGTOS DVI KOPLYČIOS DUO
DAMOS MYLIMIEMS PAŠARVOTI DOVANAI

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

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

o

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

LORIMER RESTAURACIJA
ANTANAS BARZDA, Savininkas

417 LORIMER ST. “Laisves” Name BROOKLYN

Geriausios rūšies

VALGIAI
Gaminami Europiško 

ir Amerikoniško 
Stiliaus

Puikūs lietuviško na
mų darbo kilbasai ir 

kepta paršiena

Gaspadoriškai nuvirti 
kopūstai ir barščiai

GREEN STAR BAR & GRILL
LIETUVIŠKAS KABARETAS

Linksma Parė Kiekvieną Šeštadienį!

459 Grand St
Skersai nuo Republic Teatro

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