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EXTRA
SOVIETŲ LAKŪNAI 
JAU PERSKRIDO 
ICELANDIJĄ

New York, bal. 28. — Ra
dio stotis Floyd Bennett 
lėktuvų aikštėje praneša, 
šiuos žodžius berašant, jog 
Kokkinaki ir du kiti So
vietų lakūnai iš Maskvos 
jau atliko didesnę pusę sa
vo 4,600 mylių kelionės; 
perskrido per Icelandiją ir 
lekia linkon Greenland]jos.

Oras audringas ir lietin
gas, tai gal jie pasieksią 
New Yorką tiktai šį šešta
dienį iš ryto.

HITLERIO NEVA 
“ATSAKYMAS” 
R00SEVELTU1

Berlin, bal. 28. — Hitleris! 
savo kalboj neva “seime” 
mėgino atsakyt i preziden
to Roosevelto atsišaukimą,! 
kad Hitleris ir Mussolinisj 
prižadėtų per 10 metų ne- 
užpult jokios šalies, tame 
skaičiuje ir Lietuvos.

Hitleris užreiškė, kad jis 
neduos niekam užtikrini
mo, kaip tik Vokiečių tau
tai.

Jis čia jau savo kalboj 
panaikino dešimties metų 
nekariavimo- nepuolimo su-; 
tartį su Lenkija ir pareika
lavo, kad Danzigas tuoj bū
tų sugrąžintas Vokietijai.

Hitleris taipgi atšaukė 
Vokietijos laivyno sutartį 
su Anglija. Pagal tą sutar
tį, Vokietijos karo laivynas' 
turėjo būt nedidesnis kaip Į 
35 procentų, lyginant su 
kariniu Anglijos laivynu.

Jis neva užtikrino, kad 
naziai pripažįsta Franci j ai 
Elzas-Lotaringiją, kuri po 
pasaulinio karo buvo atim
ta iš Vokietijos ir prijung
ta Francijai.

Prezidento Roosevelto at
sišaukimą, kad fašistai dik
tatoriai neužpultų kitų ša
lių per 10 metų Hitleris pa
vadino “netaktišku” kiši
musi į svetimus reikalus ir 
priminė, kaip Jungtinės 
Valstijos naikinusios indi- 
jonus ir karu užėmusios 
įvairius svetimus plotus. 
Hitleris bažijosi, kad, ta- 
čiaus, jis neplanuojąs karo 
prieš Ameriką.

Lenkijai Hitleris grūmo
jo čechoslovakijos likimu; 
sako, čechoslovakija pasiti
kėjo Anglija ir Francija, 
bet matote, kur jinai atsi
dūrė; panašiai galėsią atsi
tikt ir Lenkijai, kuri pasiti
ki Anglijos ir Francijos pri
žadais ją apgint.

Jis nurodė, kad įvairios! 
šalys, kurias Roose veltas į 

reikalavo neužpult, atsakė 
Hitleriui, būk jos nematan
čios pavojaus iš Vokietijos 
pusės.

Hitleris, be kitko, pareiš
kė, kad naziai turį “drau
giškus’* santikius su Lietu
va.

Jis perstatė Angliją ir 
Franciją kaip svetimų tau
tų grobikes ir storai pabrė
žė savo reikalavimą, ka 
Anglija sugrąžintų naziams 
kolonijas, kurias jinai atė
mė nuo Vokietijos po pa
saulinio karo.

Hitleris kvailino Lenkiją, 
kad jinai nesutinka pripa
žint Vokietijai Danzigo ir 
leist pravest strateginį vieš-
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VLADIMIR KOKKINAKI, 
Sovietui oro Herojus, skren
dąs iš Maskvos j New Yorką

Rooseveltas Atsišaukė 
Darby Senesniem kaip 
40 Mėty Darbininkam

Hyde Park, N. Y.—Pre
zidentas Rooseveltas pasky
rė savaitę, prasidedančią 
balandžio 30 d., kaip visaša- 
lišką darbų padauginimo 
savaitę. Jis ypač atsišaukė 
į samdytojus nemėtyt žmo
nių iš darbo tik todėl, kad 
jie pasiekė virš 40 metų 
amžiaus. ^Samdant darbi
ninkus, jis ragino neatmest 
viduramžinių žmonių, ir nu
rodė, jog tarp jų yra dau
gybė “patyrusių ir gabių 
darbininkų, taipgi beveik 
visi pasaulinio karo vetera
nai (kurių vidutinis am
žius yra 46 metai); o tai 
žmonės, kurie tikrai turi 
teisę, kad mūsų visuomenė 
užtikrintų jiem būklę ir 
ekonominę nepriklausomy
bę,” sakė prezidentas Roo
seveltas. '

Jis kreipėsi į samdytojus, 
bažnyčias ir pilietines orga
nizacijas dėti pastangas 
daugint ir platint darbus.

ŠĮ PIRMADIENĮ “LAIS
VĖ” NEIŠEINA

Kadangi šį pirmadienį 
Pirmoji Gegužės, darbi
ninkų šventė, tai “Lais
vė” tą dieną neišeina.

kelį per Lenkų Koridorių, 
tarp didžiosios Vokietijos 
ir Rytų Prūsijos. Sako, kad 
mainais už tas nuolaidas 
naziai būtų užtikrinę Len
kijos rubežius per 25 me
tus. Bet dabar jie reikalau
sią rubežių “p a t a i s y m o” 
tarp Lenkijos ir Vokietijos.

Jis gyrėsi, kad karinė 
Vokietijos galybė dabar 
“milžiniškai didesnė,” negu 
pasauliniame kare.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Balandžio (April) 29, 1939

SOV. LAKŪNŲ SKRI
DIMAS 1 NEW YORKĄ
Oro Didvyrio Kokkinakio ir 1 
2-jų Kitų Lakūnų 4,600 My-j 

liij Kelione į New Yorką

Maskva, bal. 28. — Gar
susis Sovietų lakūnas VIa-I 
dimir Kokkinaki su dviem I 
kitais orlaivininkais išskri-1 
do iš Maskvos į New Yorką Į 
ketvirtadienį 4:19 vai. ryto,! 
pagal Maskvos vasarinį lai
ką (o 8:19 P. M. pagal New 
Yorko laiką). Tai 4,600 my
lių kelionė, kurią jie pasi
ryžo atlikt be apsistojimo. 
Bet dėl oro sąlygų tenka 
jiem daryt pasisukimų iš 
tiesiausio kelio; todėl jų ke
lionė gal sieksianti 5,000 
mylių iš viso, kaip sakė so
vietiniai valdininkai.

Skridimo kelias iš Mas
kvos abelnai sekė “didįjį 
lanką”—per Norvegiją ir 
Islandiją, skersai pietinio 
Green landi jos smailgalio, 
Labradoro pusiausalio, 
Newfoundland salos, sker
sai New Brunswick ir 
Maine valstijos pakraščio, 
per Bostoną į Floyd Ben
nett orlaivių aikštę, Didžia
jame New Yorke.

Roosevelt Reikalauja 
apie 2 Bilionų Dolerių 

WPA Darbams
Su sovietiniu oro didvy

riu Kokkinaki, Raudono
sios Armijos komandierium 
(generolu), skrido vyresny
sis karininkas Michail Gor- 
dienko, gabus navigatorius, 
ir vienas radio operatorius. 
Kokkinaki yra ir narys Vy
riausiojo Sovieto.

Jų lėktuvas vardu “Mas
kva” yra raudonas, dvimo- 
torinis, vienasparnis orlai
vis. Nors lėktuvas prikrau
tas sunkiu kroviniu kuro 
ir kt., bet jis lengvai pakilo 
oran.

Lakūnai, išskrisdami iš 
Maskvos, tikėjosi pasiekt 
New Yorką per 25 valan
das. Jų tikslas — atlėkt į 
New Yorką pirm Pasauli
nės Parodos atsidarymo.

New Yorke buvo laukia
ma . lėktuvo “Maskva” at
skrendant apie vidurnaktį 
iš penktadienio į šeštadienį.

Lenkai Stoja už Lietuvos 
Nepriklausomybę

Varšava. — Pusiau-val- 
diška Lenkijos spauda rašo, 
jog Lenkijai yra svarbu, 
kad Lietuva ir Rumunija 
išliktų nepriklausomos nuo 
Vokietijos.

London. — Anglijos val
džia pageidauja, kad Sovie
tų Sąjunga prižadėtų gint 
nuo Hitlerio Lietuvą, Lat
viją ir Estiją.

ORAS 
šeštadienį giedra. 1

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS, 
kuris sakys didelę kalbą atidaryme Pasaulinės New Yorko 
Parodos ŠĮ sekmadieni. Jo kalba bus per radio paskleista 

visai šaliai.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas bal. 27 d. 
reikalavo, kad kongresas 
paskirtų $1,750,000,000 be
darbiams šelpt per metus 
nuo liepos 1 d. šiemet iki 
liepos 1 d. kitąmet. Tai bū
tų vienu trečdaliu mažiau 
negu buvo pernai paskirta 
iki šiemetinio vidurvasario.

Iš dabar prezidento rei
kalaujamų pinigų, $1,477,- 
000,000 būtu išleista WPA 
pašalpiniams darbams, ir 
jie suteiktų užsiėmimo 
dviem milionam bedarbių. 
$123,000,000 būtų panaudo
ta parom t farmerius ir jau
nuolius.

(Dabar vidutiniai apie 3 
milionai bedarbiu dirba vie
šuose WPA darbuose, ku
riem buvo paskirta $2,250,- 
000,000 nuo pernykščio iki 
šiemetinio vidurvasario.) i

Prezid. Rooseveltas spė
jo, jog šiemet visoj šalyj 
žmonės turės įplaukų iki 67 
bilionų dolerių, tai 5 bilio- 
nais daugiau negu pernai. 
Jis numato darbų gerėjimą 
ir toliau; todėl šį kartą ma
žiau reikalavo paramos be
darbiams iš šalies iždo.

Kad nedarbas vis pasilai
ko, tai žymia dalim todėl, 
jog kas metai priauga .po 
pusę miliono jaunų darbi
ninkų, ir kiekvienas darbi
ninkas apskritai, su pato
bulinta mašinerija, dabar 
pagamina daugiau negu

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIX, Dienraščio XXI

pirma, kaip nurodo prezi
dentas.

Rooseveltas ragino kon
gresą užgirt ligšiolinę WPA 
darbų taisyklę, kad valsti
jos ir miestai prisidėtų su 
20 iki 25 procentų lėšų vie
šiems darbams. Jis nesutin
ka WPA darbų vedimą per
leist tūkstančiams atskiru 
miestų ir miestelių įvairio
se valstijose; sako, kad cen- 
tralinė WPA vadovybė ir 
toliau turi būt palaikoma 
Washingtone.

Prezidentas užgyrė ragi
nimus pašalint politiką iš 
tų darbų ir vėl pareikalavo 
suteikt civilių-valdiškų tar
nautojų teises administraci
niams WPA tarnautojams.
JAUNUOLIAI DIDŽIAU

SIAS TURTAS
Rooseveltas vadino jau- 

! nuolius “didžiausiu šalies 
turtu” ir pabrėžė, kad pa
žangi valdžia turi rūpintis 
ypač jų reikalais.
FAŠISTŲ DIKTATORIAI 

NEPANAIKINO
NEDARBO

Prezidentas sumušė pa
gyrus fašistų diktatorių, 
kurie blofina, būk jie panai
kinę nedarbą. Jis nurodė, 
kad diktatoriai suvarė dau
gybę savo bedarbių į ginklų 
ir amunicijos fabrikus ir į 
verstinus darbus. Tokie 
darbai Amerikoj vadinami 
pašalpiniais darbais, o fa-

MARGUOKIME UŽ LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĘ IR DARBININKU TEISES!
Lietuviai, Maršuokime Didžiais Pulkais! Turėsime Pui
kų Savo Dvigubą “Beną,” V ėliavas, Obalsines Iškabas, 

Dainas

Pirmojoj Gegužės, ši pir
madienį, įvyks didžios dar
bo žmonių demonstracijos 
visose Jungtinėse Valstijo
se, o didžiausia—New Yor
ke. Milionai darbininkų, de
mokratijos šalininkų, smul
kiu biznierių ir intelektu
alų trauks miestų gatvėmis, 
demonstruodami prieš fa
šizmą, už .sustabdymą Hit
lerio, Mussolinio ir Japoni
jos, už žmonių laisvių išlai
kymą; taip pat už darbo ( 
unijų vienybę, už Naujo
sios Dalybos palaikymą ir 
paplatinimą, už politinių 
kalinių paliuosavimą, už 
ateivių teisių gynimą, už 
Amerikos paramą silpnes
nėms šalims prieš fašistus 
agresorius ir už tautų ne
priklausomybės išlaikymą 
bei jos atsteigimą.

New Yorko Gegužinėje 
Demonstracijoje maršuos 
šimtai tūkstančiu žmonių, C C z

jo tarp jų bus didžiuliai sky- 
| riai ateivių.

Lietuvių skyrius turi but 
vienas iš didžiausių. Mesi 
turime savo masiniu pasi
rodymu šioj demonstracijoj 
pareikšt milionams New 
Yorko žmonių, kad mūsų 
tėviškei Lietuvai dabar grę- 
sia visų didžiausias pavo
jus iš Hitlerio puses. Mes

I šistiniai diktatoriai nuduo
da, būk tai esą reguliariai 
i darbai.
GERIAU DARBAI NEGU 

TIESIOGINĖ ŠALPA
Nors WPA šalpos darbai 

brangiau atsieina negu bū
tinoji tiesioginė pašalpa be
darbiams, bet prezidentas 
stojo už viešuosius darbus, 
nes šie darbai palaiko “dar
bininkų savigarbą ir ūpą, 
ir sutveria pastovias visuo
menei vertybes,” sakė Roo
seveltas.

Jis taipgi stipriai stojo 
už WPA projektų palaiky
mą “baltakalnieriams”, in
telektualams, artistams, ra
šytojams, kurie pagal savo 
išsilavinimą netinka fizi
niams statybos darbams.

KREIVI KRITIKAI
O kas liečia Naujosios i 

Dalybos kritikus, tai prezi
dentas priminė, kad jie tik 
priekabiauja, bet nieko ge
resnio nepasiūlo ir vengia 
net atsakyt į klausimą: ką! 
gi jie patys darytų bedar-; 
biams šelpti, jeigu jie turė
tų valdžią savo rankose?

Veikliai rengkimės 
Pirmosios G e g u ž ės 
Demonstracijom ir 
Masiniai Dalyvauki
me jose.

tu retume didžiu savo išsto
jimu pabrežt nusistatymą, 
jog mes visomis išgalėmis 
ginsime Lietuvos nepriklau
somybę.

Lietuviškoji demonstraci
jos dalis turės savo puikų 
dvigubą orkestrą, vėliavas 
ir obalsines lietuvių iška
bas su šūkiais, reiškian
čiais, jog mes niekad nesu
tiksime, kad bet kas paver
gtų mūsų tautą.

Demonstruokime k u o 
skaitlingiausiai; tuomi gau
kime daugiau amerikiečių 
pritarimo ir paramos mūsų 
kovai už Lietuvos nepri
klausomybę!

(Įvairius nurodymus apie 
Gegužinę demonstraciją 
skaitykite paskutiniame pu
slapyje.)

Lietuvos Pavilionas 
Parodoj Sekmadienį 

Dar Neatsidarys
New York, bal. 28.—Pa

saulinei Parodai atsidarant 
šį sekmadienį, Lietuvos pa* 
vilionas joje dar nebus ofi
cialiai atidarytas; bet lie
tuviai dalyvaus pačios pa
rodos atidaryme.

Lietuvos pavilionas atsi
darys keliomis dienomis vė
liau; bet tai ne iš Lietuvos 
kaičios, bet dėl sutrukdy
mų muitinėje.

Lietuvos eksponatai (pa
rodiniai daiktai) buvo lai
vu atgabenti jau šio mėne
sio 17 d.; bet dėl kokių tai 
techniškų kliūčių jie iki šiol 
sulaikyti muitinėje.

Po dienos kitos bus vie
šai pranešta apie oficiali 
Lietuvos paviliono atidary
mą.

Anglijos Seimas 
Užgyrė Verstiną 
Karinę Tarnybą .

London. — Anglijos sei
mas 376 balsais prieš 145 
užgyrė valdžios sumanymą 
įvest privalomą tarnavimą 
armijoj.

Įvedus verstiną kareivia
vimą, Anglų armijoj jau 
pirmais metais būsią apie 
870,000 kariuomenės.

Ministeris pirmininkas 
Chamberlain išsireiškė, kad 
šalies gynimo tikslais tur
čiai būsią apdėti mokes
čiais, o apriboti karinės 
pramonės pelnai.
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Pirmoji Gegužės Šiemet ‘
Lygiai prieš 50 metų suvažiavę viso 

pasaulio darbininkų organizacijų atsto
vai j tarptautinį kongresą Paryžiuje, 
nutarė, kad gegužės mėnesio pirmoji die
na turi būti tarptautinė šventė viso pa
saulio darbo žmonių. Tai diena, kurią 
tarptautine plotme darbininkų klasė tu
ri kovoti už sutrumpinimą darbo dienos, 
už taiką, už gražesnį darbo žmonėms ry
tojų.

Šių metų Pirmoji Gegužės įvyksta to
kiu laikotarpiu, kai pasaulis tarsi atsi
stojęs ant parako bačkos, tik laukia 
degtuko uždegimo.

Fašistiniai agresoriai siunta, vergda
mi tautą po tautos; podraug jie stumia 
pasaulį į karo gaisrą.

Lietuvos žmonėms ir Amerikos lietu
viams šių metų Pirmoji Gegužės taip jau 
bus skaudi: Klaipėda nuo Lietuvos at
plėšta, įvestas baisus naziškas teroras 
prieš lietuvius, žydus ir kitų tautybių pi
liečius; šiuos žodžius rašant, Hitleris 
įteikė naujus Lietuvai reikalavimus, ir 
jeigu Lietuva juos išpildytų, ji pradėtų 
laidoti savo nepriklausomybę. Kitais žo
džiais, ne tik Klaipėdos Lietuva neteko, 
o .ir josios nepriklausomybė kabo dide
liam pavojuj. Hitlerinė Vokietija—bai
siausias Lietuvai šiandien priešas.

Amerikoje kelia galvą reakcija, trokš
dama sutrempti demokratines žmonių 
teises ir įvesti fašistinę diktatūrą.

Pirmąją Gegužės viso pasaulio darbo 
žmonės jungs savo jėgas kovai prieš ag
resorius, už mažųjų tautų laisvę, už tai
ką ir demokratiją. Pačiuose fašistiniuo
se kraštuos,—Vokietijoj, Italijoj ir kt.— 
kur viešpatauja žiauri priespauda, ir ten 
darbo žmonės ir visi laisvę mylį žmonės 
suras būdus šitos istorinės tarptautinės 
dienos paminėjimui.

Amerikos darbo žmonės! Visi, kaip 
vienas, dalyvaukit Pirmąją Gegužės ma
sinėse eisenose, demonstracijose; daly
vaukit masiniuose mitinguos.

Lietuviai darbo žmonės! Neatsilikit 
nuo kitų tautų savo brolių. Visi—katali
kai, socialistai, komunistai, ir visokių 
tikybų ir politinių įsitikinimų—eikite į 
masines demonstracijas ir su visos Ame
rikos masėmis kelkit obalsius:

Suvaldyti fašistinius agresorius!
Už pasaulinę taiką!
Prieš reakciją Amerikoj, už palaikymą 

demokratijos!
Už darbo unijų vienybę!

1. Lietuvių Dienos Pasaulinėj Parodoj 
reikalu.

2. Klaipėdos pabėgėlių šelpimo reikalu.
3. Lietuvos nepriklausomybės gynimo 

reikalu abelnai.
Trys dalykai, paliečią visą tautą. Trys 

dalykai, kiekvienam lietuviui svarbūs. 
Trys dalykai, kuriais pilniausiai galima 
visiems Amerikos lietuviams bendrai 
veikti.

Lietuva išgyvena tragingas dienas. 
Tik šiomis dienomis Hitleris išstatė jai 
naujus reikalavimus, — reikalavimus, 
kurie Lietuvą gali visiškon Hitlerio “glo- 
bon” atiduoti, jei jinai bus priversta 
juos priimti. Nereikia nei aiškinti, kad 
mūsų tėviškė susilauks daugiau ir dar 
gal aštresnių reikalavimų iš Hitlerio pu
sės. Hitleris šiandien didžiausias Lietu
vos nepriklausomybės neprietelius.

Lietuvos žmonės trokšta moralės ir 
materialės iš amerikiečių pagalbos. Jie 
nepaiso, iš kur toji pagalba ateis: katali
ko, socialisto, sandariečio, komunisto ar 
kitokio. Jie nori, kad mes, amerikiečiai, 
padėtum į šalį sriovinius skirtumus ir 
imtumėsi už bendro darbo padėti savo 
tėviškei. ~

Lietuvos žmonėms šiandien svarbiau
siai rūpi, kaip išsaugoti savo nepriklau
somybė.

Amerikos lietuviams turi svarbiausiai 
rūpėti, kaip jie gali padėti savo užjūrio 
broliams tą nepriklausomybę išsaugoti.

Klausimas aiškus, kaip diena. Jis aiš
kus kiekvienam, kuris nori suprasti, ku
ris trokšta padėti savo broliams Lietu
voj.

Štai kodėl mes sakome:
Broliai katalikai, mūsų Lietuva išgy

vena baisias valandas—subendrinkim sa
vo jėgas ir gelbėkime jai, kol dar ne- 
pervėlu!

Ir SLA Paaukojo
Susivienijimas Lietuvių Amerikoje, 

kaip rašo jo pirm. adv. Bagočius, paau
kojo Klaipėdos pabėgėliams šelpti $300. 
Tai gražus ir girtinas darbas.

Pirmutinė organizacija, paaukojusi 
tam tikslui stambesnę auką—$100—buvo 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas.

Dienraščio “Laisvės” b-ves šėrininkų 
suvažiavimas Klaipėdos pabėgėliams 
šelpti paaukojo $25.00.

Be abejo, paaukos kiek nors ir LRK 
SA. . •

Klaipėdos pabėgėlių šelpimo klausimu 
susitaikome visi. Sriovių skirtumas čia 
neįeina.

Jeigu taip, tai kodėl neveikti visiems 
bendrai? Kodėl nesudaryti bendras 
amerikiečių komitetas Klaipėdos pabė
gėliams šelpti?

Mes norime, kad į tą klausimą duotų 
atsakymą broliai katalikai.

Pirmoji Gegužės ir Mūsų 
Uždaviniai

Pirmoji Gegužes — tarp- i 
tautinė pasaulio žmonių so- į 
lidarumo diena. Kiekvieną ' 
metą, kiekvienoje šalyj, kur i 
tik gali viešai pasirodyti i 
darbo žmonės tą dieną— I 
ruošia prakalbas, demons
tracijas, susirinkimus. Kur ; 
tas negalima padaryti vie-1 
šai, tai mini slaptai, miš- i 
kuose ir pagrindy. Su atgy-1 
jančia gamta iš po žiemos; 
reakcijos, kartu atgyja nau- į 
jos darbo žmonių jėgos ko-! 
vai už geresnį gyvenimą ir 
galutiną pasiliuosavimą.

Pirmoji Gegužės šventė 
pirmiausiai gimė Jungtinė
se Valstijose, tai mūsų vie
na revoliucinė tradicija. I 
Amerikos darbo masės 1886 
metais, gegužės 1 dieną, pa- ■ 
skelbė generalį streiką ir | 
pradėjo demonstracijas už j 
8-nių valandų darbo dieną: 
ir geresnes, algas. Nuo tada | 
Amerikoj prasidėjo didelis 
darbininkų judėjimas • už 
8-nių valandų darbo dieną 
ir žmoniškesnes darbo są- į 
lygas.

Trys metai vėliau, būtent, 
1889 metais, Paryžiuje su- j 
važiavę Socialistų Antrojo

kėsinasi ant Amerikos tra
dicinių demokratinių lais
vių, pasimoja ant ateivių 
teisių, ant organizacijų ir 
politinių laisvių.

Visa tai reikalauja kie
čiau suglausti darbo žmo-| 
nių ir visų pažangiųjų jė
gas į daiktą, kad pastojusi 
reakcijai kelią. Reikia jung-1 
tis čiagimiams, sveturgi-; 
miams, įvairių rasių ir įsi- i 
tikinimų darbo žmonėms į 
unijas, pažangias organiza
cijas ir kovoti už visų ben
drus reikalus.

Vienybė ir Gerovė
Amerikos darbo žmonių, 

visų smulkių biznierių ir į 
profesionalų, mokytojų ir 
pažangių piliečių • gerovė 
priguli nuo jų susipratimo 
ir vienybės.

Šalyj yra 12,000,000 be- i 
darbių. Tas reiškia, kad į 
mažiausiai 10,000,000 šei- j 
mynų gyvena prastai, netu
ri tinkamų butų, drabužių, 
negali tinkamai maitintis. 
Tas reiškia ne vien vargą i 
ir skurdą tų darbo žmonių ! 
ir jų šeimynų, bet biednėji- j 
mą smulkių biznierių irI 
namų savininkų, kurie ver-!

Internacionalo delegatai re- čiasi iš darbo žmonių, 
miantis Amerikos darbo Prezidentas Rooseveltas 
žmonių patyrimais Pirmą- padarė daug žingsnių, ku- 
ją Gegužės paskelbė tarp- rie gerina žmonių gyveni-; 
tautine darbo žmonių šven- i mą, plečia WPA darbus, su-; 
te, reikalaujant visur 8-nių teikia bedarbiams ir jų šei- į 
darbo valandų dienos ir ki-; mynoms algas ir pragyve- 
tų pagerinimų. Nuo to lai- nimą, bet Rooseveltas dau-|
ko tarptautinis proletaria- gelyj pažangių žygių susi-j 
tas kas metai Pirmąją Ge-i tinka su reakciniais tūlų j 
gūžės apvaikščioja ir iške- kongresmanų ir senatorių J 
lia tam momentui atatin- j žygiais, kurie yra priešin- 
kamus reikalavimus ir obal- 'gi Naujai Dalybai, kurie

i kių gamtinių turtų ir ne
sudaro savo kaimynams jo- 

i kio pavojaus; kaip vfenos, 
taip ir kitos gyventojai 
trokšta taikos ir taikaus 
gyvenimo. Artimesnis ben-

Kataliką Federacijos Valdybos
■ Suvažiavimo Proga

Šeštadienį, balandžio 29 d. Brooklyne, 
f'■ sakoma, įvyks Lietuvių Katalikų Fede

racijos Centro Valdybos suvažiavimas. 
? Pasak pirmesniais pranešimais, jis, be 

kitko, svarstys klausimą apie bendrą 
darbą su kitomis sriovėmis.

Nenorime kištis į Federacijos viduji- 
|'įnius reikalus, tačiau šiuo svarbiu lietu

vių tautai laikotarpiu, Lietuvos pavojaus 
' laikotarpiu, mes norime tarti žodį vie- 

nu dideliu reikalu.
Mes manome, kad Katalikų Federaci

jos vadai turėtų nutarti tam tikrais 
klausimais veikti išvien su visomis srio- 

< vėmis, kurios šiandien kovoja už Lietu- 
| vos nepriklausomybę.

Norime būti specifiški ir pasisakome, 
į ■, kad, mūsų nuomone, sekančiais klausi

mais galima pilniausiai būtų susitarti vi
som sriovėm: / .

Šaukiasi Mūsą Paramos
“N-nų” korespondentas Lietuvoj atsi

šaukia į Amerikos lietuvius, ragindamas 
juos veikti bendrai Lietuvos žmonių nau
dai. Lietuva šiandien yra baisiam pavo
juj. Klaipėdą Hitleris nukryžiavojo; ten 
gyvenančius lietuvius ir žydus baisiai 
persekioja; daugybė jų iš ten pabėgo. 
“Tai dvidešimtojo amžiaus barbarų dar
bas, tai atkutusi viduramžio kryžiuočių 
dvasia,” rašo korespondentas paminėto 
laikraščio laidoj iš bal. 26 d. Ten pat jis 
atsišaukia:

“Š. Amerikos lietuviai, jūs mūsų krau
jo broliai, meskite visus ginčus į šonus 
ir eikite, stokite savo brolių kankinamų 
apginti. Kelkite pasaulio spaudoje savo 
balsą. Šaukite, kur tik galima, kad dvi
dešimto amžiaus barbarai, kaip ir vidur
amžio laikais apniko Klaipėdos kraštą. 
ir tenais žmones, nekaltus žmones kan- . 
kiną, jų turtą naikina, iš silpnųjų ty
čiojasi, juos areštuoja, tremia, žudo!

“Jūsų balsas, jūsų užtarimas dabar la- ; 
biau reikalingas, negu kada nors...”

Mes sutinkame su šitais žodžiais šim
tu nuošimčių. Mes, kai tik Hitleris kėši- 1 
nosi ant Klaipėdos, nuolat ir nuolat sa
kėme Amerikos lietuviams: padėkim į 
šalį visus sriovinius skirtumus ir veiki
me bendrai Klaipėdos ir visos Lietuvos 
žmonėms gelbėti.

Jeigu mes visi išvien veiktume, jeigu 
pamirštume tai, kas mus skiria, o pa
imtum tą, kas jungia, tai mūsų balsas 
būtų kur kas galingesnis; mes kur kas 
galėtum daugiau padėti užjūrio broliams 
savo nepriklausomybę apginti!

sius.
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- Šiemet, kada daugiau, 
kaip kada pirmiau, tarp
tautinėj arenoj siunta fa
šistai agresoriai, puola silp
nesnes šalis, kada eina pa
aštrėjus klasių kova, turi 
būti aiškūs mūsų reikalavi
mai, kad apgynus mažesnių 
tautų laisvę, demokratiją, 
darbo žmonių iškovotas są
lygas, progresą ir pastojus 
kelią fašistinei reakcijai.

Daug ypatingų uždavinių 
stovi prieš Jungtinių Vals
tijų darbo žmones. Apie 
12,000,000 yra bedarbių. 
Kapitalistai naudojasi pro-
ga ir varo užpuolimą ant 
darbo žmonių, kad didinus 
paskubą, kapojus darbinin
kų algas. Darbininkai jun
giasi į unijas, kovoja už 
žmoniškesnes algas ir dar-

nesivaduoja šalies gyvento
jų reikalais, kurie savo pel- 

jnus ir savo asmeninę gero
vę stato pirmon vieton, ša
lyj yra 60 turtingųjų šeimy
nų, kurios visą Amerikos' 
ekonominį stambų gyveni
mą pasigriebę į savo ran
kas ir pagalba Wall Stryto 
susivienijimų kontroliuoja; 
šalies gyvenimą, priešinasi 
prezidento Roosevelto ir 
žmonių prakilniems sie
kiams.

Vienok auga ir stiprėja 
pažangiųjų jėgos. Pereitais; 
p r e z i dentiniais rinkimais 

j reakcijai buvo duotas tokis 
i smūgis, kokio dar ji nieka
dos nesusilaukė Amerikos

bo sąlygas; bedarbiai jun
giasi į organizacijas ir aš
trina kova už viešus dar
bus ir reikalauja fondų 
WPA darbams.

Labiausiai kenčia negrai 
darbo žmonės, kurių nuo 
60 nuoš. iki 75 nuoš. yra be
darbių. Net ir tų, kurie dir
ba, pietų valstijose yra bai
si padėtis ir didelis skur
das.

Sunkioje padėtyje yra 
Amerikos jaunimas, tas žie
das visuomenės. Kiekvieną 
metą apie 700,000 naujų, 
jaunų darbininkų ateina į 
darbo rinką, bet negali ras
ti darbo. Tūkstančiai jaunų 
vaikinų ir merginų užbaigę 
net mokslą, gavę diplomus 
negali susirasti darbo, kad 
pritaikius savo žinojimą. 
Tas atima ūpą, daugelį nu
bloškia į prasikaltimus ir 
beviltingą gyvenimą.

Reakcija kelia galvą ir

istorijoj. Bet per pastaruo
sius du metus republikonai 
ir atžagareiviški demokra- 

| tai visoj eilėj valstijų nu
galėjo pažangesnius kandi
datus, jie tuo paruošė sau

5,000,000 darbininkų ir dar
bininkių. Išaugo milžiiliš- j 
kos unijos plieno, automo-i 
bilių, audimo, gumos ir ki
tose industrijose, kur jų i 
pirmiau nebuvo. Jungtinės 
Valstijos turi per 8,500,000 
o r g a n i z uotų darbininkų, 
kas reiškia jėgą. Jei tarp jų 
bus atsiekta vienybė, tai jo
kia reakcija negalės atsilai
kyti prieš Naujosios Daly
bos šalininkus. Turės gerė
ti darbininkų- padėtis dar
bavietėse, augti vieši dar
bai, kurie teiks bedarbiams 
algas ir gerins šalies buitį, 
politiniai pažangūs atsieki- 
mai eis pirmyn. Todėl, Pir
ma Gegužės Amerikos dar
bo žmonėms tarpe kitų už
daviniu turi tarnauti ir dar
bo unijų vienybės atsieki- 
mui.

Tautinis Saugumas
Negalima vien kovoti už 

žmoniškesnį gyvenimą A- 
merikoj ir tuo pat kartu 
nematyti kas darosi pasau
lyj. Italijos fašistai paver
gė Ethiopiją ir Albaniją. 
Vokietijos fašistai pavergė 
Austriją, Čechoslovakiją ir 
dalį Lietuvos. Japonijos fa
šistai veda pasiutusį karą 
prieš Chinijos žmones. Pa
saulinė reakcija priešakyje 
su Italijos ir Vokietijos fa
šistais supančiojo Ispani
jos liaudį. Visa eilė ma
žesnių Europos valstybių 
yra pavojuj. Fašistai agre
soriai didina savo ekspan
sijas. Jie veržiasi į Pietų 
Ameriką ir grūmoja užpuo
limu ant Jungtinių Valsti
jų. Mūsų šalies turtingu
mas, milžiniška industrija, 
dideli ir turtingi miestai 
traukia jų plėšikiškus ape
titus.

Obalsis, kad Jungtinės 
Valstijos gali pačios vienos 
išsilaikyti nuo karo, užsi
laikyti “neutrališkomis,” 
yra Hitlerio ir Mussolinio 
agentų obalsis/ Jis yra iš
keltas tam, kad izoliavus 
Jungtines valstijas nuo ki
tų pasaulinių demokratinių 
ir antikarinių valstybių, 
kad tuo susilpninus antika
rinių valstybių pasipriešini
mą Italijos, Vokietijos ir 
Japonijos karo agresijoms. 
Jis keliamas tam, kad leidus; 
fašistų argesoriams įsigalė-' 
ti Europoj, Azijoj ir Afri
koj, o paskui užpulti ir A-į 
meriką.

Kad fašistai nesirengia i 
palikti Jungtines Valstijas I

dradarbiavimas tarpe JVA 
ir SSSR sudarytų tvirtesnį 
taikos pastovumą pasaulyj. 
Artimesnis bendradarbiavi
mas tarpe šių šalių Azijoj 
reikštų didelę pagelbą 
Chinijos liaudžiai jos kovo
jo prieš Japonijos fašistų 
agresijas.

Amerikoj išvystyta milži
niška industrija, išlavintas 
ir išmuštruotas proletaria
tas. Sovietų Sąjungoj bėgy
je dvidešimts vienų metų 
išbudavota galinga indus
trija, kolektyvizuota žemės 
ūkis, pakelta kultūra ir ap- 
švieta. Vien darbo unijos 
apjungia 27,000,000 SSSR 
darbininkų. Kaip viena, taip 
kita šalis yra turtinga ir 
skaitlinga gyventojais. Jų 
bendradarbiavimas būtų 

■ didelis paakstinimas prie 
kovos prieš reakciją ir iš
davystes Anglijos ir Fran- 
cijos taikos šalininkams. 
Štai kodėl mes stojame už 
artimiausią ir draugiškiau
sią sandarbininkavimą tar- 
pe Sovietų Sąjungos ir 
Jungtinių Valstijų, nes tas 
reiškia ne vien šioms ša
lims tautinį saugumą, bet 
sustiprina ir apjungia visas 
demokratines šalis į bendrą 
kovą prieš karo agresorius.

Šiemet Pirmoji Gegužės 
reikia pravesti po obalsiais:

Už Amerikos darbo jėgų 
, vienybę!

Už vienybę visų progre
syvių jėgų ir demokratinio 
fronto prieš reakciją!

t Už demokratini frontą 
prie karo agresorius!

Už taiką, prieš karą ir 
fašistinius agresorius!

Už gerovę Amerikos dar
bo ir visų pažangiųjų žmo
nių, prieš reakciją ir Nau
josios Dalybos priešus!

Klausimai ir Atsakymai
Ncpilicčiai ir WPA Darbai

Klausimas
Nespėjo prezidentas Roo

seveltas paskirti naują WP 
A administratorių, kaip visi 
ateiviai buvo paliuosuoti 
nuo WPA. Kaip jis gali 
prašalinti tuos vyrus nuo 
darbų,, jie biedni ir daugu
moje atsitikimų turi užlai
kyti ir kitus?

Atsakymas
Nėr naujo administrato

riaus kaltė. Kongresas pra-
dirvą aštriai kovai 1940 m. 
prezidentiniuose rinkimuo
se, siekdami nugalėti Nau
josios Dalybos šalininkus ir 
grąžinti Hooverio laikų 
skurdo ir bado padėtį. Jau 
dabar eina prisirengimo ko
va prie 1940 m. politinių 
sprendžiamųjų mūšių.

Tuo kartu darbininkų 
masės organizuojasi. Ame
rikos Darbo Federacija ap
jungia 3,500,000 darbinin
kų. Jos eilėse vis dažniau 
girdisi balsai už vienybę 
darbo unijų. Jos reakciniai 
vadai negalės amžinai ap
gaudinėti eilinius darbinin
kus, skaldyti darbo unijas 
ir trukdyti nepriklausomą 
darbo žmonių politinį vei
kimą.

CIO (Komitetas Industri
niam Organizavimui darbi
ninkų) atliko milžiniškus 
darbus. Į jo industrines 
unijas yra apsijungę apie

“ramybėj,” tą liudija ir ma
sinis Hitlerio, Mussolinio ir 
Japonijos šnipų veikimas 
prieš Jungtines Valstijas. 
Amerika gali būti saugi, 
tik išvien veikdama su ki
tomis pasaulio demokratu 
nėmis ir antikarinėmis 

; valstybėmis.
Kad Jungtinės Valstijos 

jaustųsi saugesnės, kad jos 
galėtų pagelbėti Europoj 

i silpnoms ir mažoms tau
toms, tai būtinai reikalin
gas yra jų kolektyvis vei
kimas išvien su Sovietų Są
junga, Franci j a ir Anglija 
prieš karinius agresorius 
Vokietiją, Italiją ir Japoni
ja.

Tarpe Sovietų Sąjungos 
ir Jungtinių Valstijų gyvuo
ja gražūs ir draugiški ry
šiai. Kaip vienos, taip kitos 
šalies politika yra taikos 
politika. Kaip viena, taip 
ir kita turi užtektinai viso-

vedė įstatymą, po kuriuo 
■ nei mažiausia dalelė pas- 
j kirtų WPA pinigų negali 
būti vartojama kailio algos 
nepiliečiams.

i FLIS.

Anglijos Premjeras Remia 
Roosevelto Pasiūlymą

' ■ I
London.— Anglijos prem

jeras Chamberlainas seime 
pareiškė, kad jis pritaria j 
prezidento Roosevelto pa- ' * 

‘ siūlymui sušaukt įvairių ša
lių konferenciją, jeigu Hit
leris ir Mussolinis prižadė- 

i tų per 10 metų nepradėt 
i užpuolimo karo. |

Chamberlainas iš naujo 
j pakartojo, kad jis norėtų 
svarstyt “abelną taikymą
si” su Vokietija, jeigu atro- į 

: dytų, kad iš to gali būt i 1
“naudingų pasekmių.” ► 1
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Prabėgomis

jvyks B, 
koncertas.

vajaus rezultatų skelbimas spaudoje 
jis neduoda drąsos tiem žmonėm,

Ir šiame at- 
va ką rodo toji lentelė: Ugi vieną

M E N AS

__________________

V. D. Kultūros Muziejaus vidus—Čiurlionies galerijos viena salė (Kaune).
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Karceryj
Nerymaudamas žingsniuoji: 
Siena čia ir siena čia.
Trenki kumščiu, pagrumoji,
Siela veržiasi iš čia.

Mane vieną čia įstūmė,
Pasipriešint negaliu,
Užrakino ir atskyrė
Nuo brangių kovos draugų.

Gi gyvenimas toks prastas,
Jei kovoti negali
Ir kirmy j i tartum rąstas
Srutų dvokiančių griovyj.

Griova.

negalėjo. Taip negerai skelbti. Netiesa!
Arba antras argumentas, tąi Hartfordo 

Laisvės Choras, didžiausias choras šioje apy.- 
linkėje. Šalė jo įsisteigus dikta Laisvės Sty
gų orkestrą, kas sykiu sudaro platų jaunimo 
judėjimą, dėlei to abelnas visos kolonijos ju
dėjimas yra ' pakilęs aukščiau visa galva už 
kitų. Į chorą, kaip tūli draugai tvirtina, yra 
gauta naujų narių šiame vajuje, 
sitikime

Su balandžio 30 d. oficiališ- 
kai baigiasi Lietuvių Meno Są
jungos naujų narių gavimo 
lenktynės-vajus.

Sekančios laidos “Lit. ir Me
nas’’ skyriuje matysite lenkty
nių pasekmes.

M assachusetts V aisti jos 
Organizacijų Bendra 

Konferencija
i

Balandžio (April) 30 d., So. Bostone įvyks 
bendra LDS, LMS ir ALDLD vienetu konfe
rencija. Konferencija šaukiama tuo tikslu, kad 
sudrūtinus Mass, valstijos ribose kultūrinė 
veikla, kuri pastaruoju laiku ten randasi ap
mirimo stovyje.

, Seniau Mass, valstija turėjo išauklėjusi sa
vo skaitlingus chorus, kurie gražiai pasirody
davo ne tik įvairiuose lietuvių organizacijų pa
rengimuose, bet ir tarptautiniam veikime. 
Chorai ten buvo stambiu faktorium viso mū
sų veikimo. Nebuvo nei vieno stambesnio mū
sų organizacijų parengimo, kuriame nebūtume 
girdėję mūsų chorus dainuojant. Dėka mūsų 
chorams, mes sutraukdavome milžiniškas mi
nias į mūsų parengimus, o tas duodavo viso- 
kiariopos naudos mūsų organizacijoms.

Dabar mūsų chorai Mass, valstijoje veik 
pakrikime. Tuomi reikia susirūpinti. Tokia 
chorų padėtis žymiai atsilieps ant viso mūsų 
veikimo.

Todėl šaukiamos konferencijos vyriausiu 
tikslu yra:

1. Išsiaiškinti priežastys, kurios privedė 
chorus prie pakrikimų.

2. Surasti būdus ir planus, kad chorus at
gaivinus ir juos pastačius į normales vėžes.

Tuodu punktai yra pamatu šaukiamai kon
ferencijai.

Chorų N egalavimų Priežastys
LMS centras yra aplaikęs nuo Mass, chorų 

valdybų ir šiaip darbuotojų įvairių nusiskun
dimų dėlei jų chorų negalavimų bei pakriki
mų. Vieni jų nusiskundžia . dėl neturėjimo 
tinkamų patalpų mitingams ir praktėms; kiti 
chorų komitetų neveiklumu; kiti kaltina mo
kytojus, ir t.t. Bet vyriausia priežastis, kaip 
tenka įžiūrėti, tai bene bus ta: Stoka geros 
vadovybės—mokytojų ir organizatorių. Ten, 
kur gerai veikia apskričio komitetas arba val
dyba, ten LMS chorai gražiai gyvuoja.

Netolimoj praeityje LMS IV-to Apskričio 
chorai (išskiriant Hartfordą) mažai rodė gy
vumo. Bet kuomet ten mūsų menininkai su
būrė savo jėgas ir pradėjo smarkiau veikti, 
tai jie pralenkė visus kitus mūsų apskričius.

Kas Daryt Mass. Valstijoj?
Nežinome, kiek jų šaukiama konferencija 

bus suorganizuota; kiek bus įtraukta minėtų 
organizacijų kuopų bei chorų. Jeigu .konfe
rencijoj dalyvaus visų suminėtų organizacijų 
vienetai, tai, suprantama, bus galima pradėti 
rimtas darbas mūsų kultūrinio darbo sustip
rinimui.

Pati konferencija, po išklausymo pranešimų- 
nusiskundimų iš vietų, turėtų paskirti visų 
dalyvaujančių konferencijoje organizacijų ko
mitetą, kuris veiktų tol, .kol tam pasirodys 
reikalas, 
gas, kad 
gaivinti 
retų būt
Prižiūrėt, kad chorų komitetai tinkamai eitų 
savo pareigas.

žinoma, paskyrus konferencijai tokį bendrą 
komitetą, atrodys, kad LMS 2 apskr. chorai 
netenka savistovumo, jų apsk. komitetas laiki
nai susispenduoja kaip tokis. Formaliai imant, 
tai taip. Bet juk mums ne formalumas svar
bu, o pats tikslas—atgaivinimas ir sutvirtini
mas chorų ir, bendrai imant, sudrūtinimas vi
so mūsų veikimo. Jei laikinai prasilenksime 
su formalumais, tai nedidelė bėda.

Įvykęs pernai LMS VHI-tas suvažiavimas 
priėmė štai kokią rezoliuciją:

“Kadangi mes pripažįstame trūkumą iš
lavintos vadovybės ir individualių talentų

LMS nariuose ir grupėse; .kadangi mes pri
pažįstame svarbą padrąsinimo tobulesnio la
vinimo naujų jėgų,—

“Todėl nutariame, kad kiekvienas choras 
ir LMS CK padrąsintų ir remtų auklėjimą 
talentų—steigtų lavinimuisi ratelius, orga
nizuotų mokyklėles išvystymui naujų veikė
jų ir talentų meno srityje.”
Šis suvažiavimo svarbus paraginimas yra 

vykdomas tik LMS 3-čio Apskričio ribose 
(N. Y.—N. J.). Po apskričio komiteto globa 
yra įkurta mokyklėlė, kurioje priruošiami mu
zikoje jau prasisiekę jaunuoliai-lės vadovauti 
mūsų chorams. Mokyklėlę veda B. šalinaitė. 
Tūli iš tos mokyklėlės lankytojų jau vadovau
ja mūsų chorus. Pav., Aldona Žilinskaitė, Al
dona Klimaitė, Geo. Kazakevičius. Didelio pa
vojaus dėl stokos mokytoj'ų Trečiasai Apskri
tys nemato.

Kodėl, sakysim, Mass, valstijoj tas negalėtų 
būt praktikuojama? Daleiskim, kad ir ši kon
ferencija, galėtų nutart įsteigt mokyklėlę. Or
ganizacijos, bendrai susidėję, lengvai tai ga
lėtų padaryti. Tam galėtų turėt net fondą— 
mokyklėlės fondą. Organizacijos, kad ir po 
biskį prisidėdamos, galėtų sudaryt finansų 
mokyklėlės palaikymui. Be to, tam tikslui 
galima suruošt kokos bendras piknikas.

Kaip minėjau, mūsų chorai visuomet 
kininkauja mūsų organizacijoms. Jie ne 
prigelbsti mums sutraukti minias į mūsų
rengimus, bet tuom pačiu sykiu jas frater- 
nalizuoja, daro jas palankesnėmis progresy
viam judėjimui, 
jos neturėtų 
tobulinimu ? 
cija, manau, 

Nuo LMS 
organizacijų
kalniškis ir Walter Kubilius.
CK nariai, o taipgi priklauso ir
Walter Kubilius yra LDS Jaunuolių iCK narys 
ir pirmininkas jaunuolių veiklos skyriaus.

Linkiu Mass, valstijos organizacijų konfe
rencijai geriausio pasisekimo jos konstrukty
viam darbe!

LMS Pirmininkas P. Balsys.

dėjimas atgijo, visiškai kitas ūpas pas jaunus 
ir augusius, parengimai dideli, finansiniai na
šūs. Vadinas, kurie pirmiau mūs kalbom ne
labai norėjo patikėt, kad choras įneš gyvumo 
į lietuvišką judėjimą, dabar patys pamatė, 
jog LMS Apskričio korųiteto pasiūlymas su- 
tvert chorą buvo geras. Tame mieste per tūlą 
laiką jokio choro nei dūko nebuvo, tą mes taip 
žinome, kaip kakta sienon mušant skaudėtų. 
Pačioj spaudoj ne .kartą buvo rašyta apie 
choro įsistegimą, o betgi LMS vajaus lentelė 
rodo ką kitą. Jj rodo, kad 1938 metais Echo 
Chore būta narių. Na, o tokio sutvėrimo, kaip 
Echo Choras tais metais niekas nei sapnuot

Tok is 
netikęs, 
kurie stengiasi praplėst chorų šeimą, neigi tas 
padrąsina kitus prie smarkesnio veikimo už 
įrašymą naujų narių į chorus, nes nekredi
tuojama rezultatai, taip kaip tikrovėje yra.

Šiam vajui užsibaigus, LMS CK turi kredi- 
tuot visus naujus chorus—naujais, o gautus 
narius—naujais nariais, kitaip bus neteisin
gas vajaus pasekmių atžymėjimas. Nes tik 
dviejų chorų suvedimas vajaus pasekmių vi
siškai netinkamas, neteisingas. Veikiausiai ir 
kitur choruose yra tokio nesusitvarkymo. 
Centrui nepranešta teisingai apie vajaus pa
sekmes. Kodėl 

. tono klaidingą
Laisvės Choro 
vajaus laimikį?

Dėl geresnės
registruoti gautus naujus narius vajuje ir ati
duoti kreditą, kam jis priguli. Juk jei buvo 
CK paskelbtos vajaus lenktynės, tai reikia žiū
rėt, kad jos būtų aiškios ir teisingos. Mes pa- 
sirįžę “faituotis” už savo darbą iki galo, nęs 
mes žinom, ką darome. Kaip dabar yra, tai 
kreditu ir dovanomis norima apkarūnavot 
brooklyniečių Aidą ir kitus, o konektikiečiams 
už naujo choro suorganizavimą nič nieko.

Vikutis.

LMS CK skelbė tokį Torring- 
narių gavimą? Taipgi kodėl 
valdyba nesirūpina paskelbti

tvarkos, siūlau LMS CK per-

būt

tik 
pa

Tad kodėl mūsų organizaci- 
susirūpinti chorų palaikymu, jų 
Mass, organizacijų ši konferen- 
duos tam gerą pavyzdį.
CK atstovais į Mass, valstijos 

konferenciją paskirti Pranas Pa- 
Jiedu yra LMS 

prie LDS.

Ne, Ne Taip

“Sunku atsakyti”, pasakys 
choro narys. “O gal Centro 
eigą geriau žino?” “Et, var-

Newark* N. J

ir

tie, kurie 
tai klau- 
užduočių

pradėsim

Tok i s komitetas turėtų dėti pastan- 
visi pirmiau gyvavę chorai būtų at- 

ir sustiprinti. Komiteto pareiga tu- 
prigelbėt chorams surast mokytojus.

LMS naujų narių gavimo vajus užsibaigė. 
Kokie šio vajaus rezultatai? Vienas kitas me
nininkas paklaus, 
trečias, ketvirtas 
Komitetas vajaus 
giai ir jis žino.”

Ištikrųjų, juk ir pačiam LMS CK-tui sunku 
atspėti, po kiek kuris choras yra gavęs nau
jų narių šiame vajuje. Su vajaus lentele irgi 
negalima sutikti.

Kodėl?
Nagi št£i kodėl. Torrington, Conn., susitvė

rė visai naujas Echo Choras šių metų pra
džioje pasidarbavimu LMS 4-to Apskričio ko
miteto ir draugų J. Pilkausko, V. Visockio ir 
Laisvės Stygų Orkestro, šio choro pradžiai 
tas pats Apskritys suteikė finansinės para
mos, o magaryčiom Torringtone gavome vėjo 
ir .karštų pipirų nuo kai kurių augusių žmo
nių. Mat, juos buvo sunku įtikinti, kad lie
tuvių jaunimas mėgsta lietuvišką dailę ir kul
tūrinį darbą, žinoma, dabar, kai naujasis cho
ras tartum ta gėlė pavasaryj išdygus pražydo, 
tai atsivertė ir kitokia kalba: džiaugsmas, 
kad padėta ten jiem sutverti choras. Ten ju-

Iš Sietyno Veiklos
Buvo laikai, kada Meno 

Literatūros Skyrius pageidavo 
raštų iš meno veiklos. Dabar- 
gi Sietyno reporteris jums 
užvers kas savaitė po eilutę, 
nes pastarasis choro susirin
kimas išrinko naujus net du 
reporterius ir nesiguoskit dėl 
raštų. Taigi, tik iš vieno su
sirinkimo kiek gausit įvairių 
žinelių. 4.

Ir štai paeiliui taip ir pra
dėsiu.

Tie sietyniečiai, kurie nebu
vot susirinkime, ir 
nebuvot praktikose, 
syk it atydžiai savo 
ir pildykit.

Praktikas būtinai
lygiai 8 vai. Kas trečios prak
tikos turėsim socialį pažmonį: 
šokius ir juokus ir dar ką. . .

Nutarta surinkt ir paduot į 
spaudą Sietyno istorija, nes 
šįmet sueina jo gyvavimo 25 
metai, šiam svarbiam darbui 
yra ir komisija, žinoma, jeigu 
ji nemiegos.

šį pavasarį choras turės tris 
koncertus, t. y., dviejuose pil
dys -programas, o vieną savo 
rengia gegužės 20 dieną.

Elizabetho bangiečių kon
certai!, kuris įvyks 30 bal., 
važiuosim mašinomis nuo 
jurginės salės, o mokytojos 
Šalinaitės koncertai! važiuo
sim busu geg. 7 d., Brookly- 
nan.

Taipgi nutarta turėt šiemet 
pikniką choro naudai, nes iž
de kapitalo visai nėra, o kaip 
organizacijos iždą tuščias, tai 
aišku visiems, seka neveikia, 
apsnūdimas,
ma atkreipti visą 
dvigubai 
koncerto, 
minėjau, 
dalyvaus
vietinis Rusų Liaudies Choras. 
O savo spėkos didelės ir sku
biai rengiamasi su naujomis 
dainelėmis ir duetais, trio ir 
kvartetais. Chore turim ir 
dvi jaunuoles komisijoj socia-

Rytoj (bal. 30) įvyksta Mas- 
Įsachusetts valstijos lietuvių 
i progresyvių organizacijų kon- 
I ferencija. Konferenciją šaukia 
LMS, LDS ir ALDLD apskri
čių komitetai. Konferencijos 
tikslas—atgaivinti ir sudrūtinti 
LMS 2-ro Apskričio ribose ap
mirusius chorus.

Gegužės 7 d., Schubert salė
je, Brooklyn, N.
šalinaitės mokinių
Bronė šaknaitė yra nenuilstan
ti darbuotoja meno srityje. Ji 
mokina chorus, veda LMS III- 
čio Apskričio mokyklėlę naujų 
chorvedžių priruošimui, ir turi 
gražų būrelį jaunų studentų- 
čių besisiekiančių muzikoje.

Brooklyn© ir apylinkės lietu
viai, kurie myli muziką ir dai
nas, turėtų šį kultūros darbą 
paremti savo atsilankymu.

lės ir apšvietos srity veikti, 
kurios jau pasirodė jaunuo
lių skyriuje su pradžia darbo. 
Reporteris sveikina jaunuoles 
Vanda ir Alma.

Praeitas praktikas turėjom 
gyvas, skaitlingas eiles: so
pranų—11, tenoriu—8, basų 
—9, altų—7. Reiškia, 35 na
riai, o dar ne visi buvo.

Aš protestuoju meno cen
trui, kuris žymi: “Sietyno 
Choras, 32,” o mes greit tu
rėsim “forty two.” Geri drau
gai, išrinkti viršininkais, t. y., 
Mikionis org. ir Paul. Casper 
sekr.

puikiai 
užbai- 
ch orai

šokiai.
Numatoma, kad jie gabūs, 

draugiiški■ pasidarbuot d ė 1 
choro.

Reporteris sveikina sugrįžu
sias Tęsę B., Aldoną, Walterj, 
Lillian ir kitas. Reporteris.

svetainė. Iš to paren- 
atliks Liet. .Jaunuolių

Bridgeport, Conn

Jaunutis Torringtono, Conn., 
choras “Echo” neseniai turėjo 
savo gražų spektaklį. Buvo dai
nų, vaidinimų ir muzikos. Jau
nutis choras laimėjo nemažai 
moraliai ir finansiniai.

žymėtina, kad choras “Echo” 
turi gabią korespondentę asme
nyje Julės Budelytės. Ji su- 
gabiai spaudoj informuoja vi
suomenę apie savo choro kul
tūrinę veiklą.

“Echo” Chorui vadovauja V. 
Visockis iš Hartfordo. Jis pa
sižymėjo Conn, valstijos ribo
se ne tik kaip geras chorų mo
kytojas, o ir kaip jų organizuo
to j as.

Džiugu!

lan-
Jie 

mo
jais

Gegužės 7 d. B rook lyne 
kysis du svečiai-artistai. 
ims dalyvumą B. šalinaitės 
kinių metiniame koncerte,
yra Birutė Ramoškaitė iš Hart
ford, Conn., ii- Vitold Arnett- 
Sukackas (brooklyniečio Juozo 
Sukacko brolis) iš Ithaca, N. Y.

Birutė Ramoškaitė yra pa
garsėjusi dainininkė (sopra

nas) įvairiuose koncertuose ir 
per radio (WEAK, N. 
WTIC, Hartford, Conn).

Vitoldas Arnett-Sukackas, 
lentingas smuikininkas. Jis
bar yra concert master Cornell 
universiteto orkestros ir yra 
narys to universiteto fakulte
to stygų orkestros.

Brooklyniečiai turės progą 
juos išgirsti ir pamatyti.

ta-
da-vi- 

Baląlaikų 
atsi lankiu - 
parėmimą 

Choro.

Bal. 15 d. Lietuvių Jaunuo
lių Choro koncertas įvyko 
Lietuvių Svetainėje, šitokis 
parengimas t a i retenybė 
Bridgeporto lietuviams.

Koncerto programą išpildyt 
dalyvavo sekančios < spėkos: 
Bridgeporto Rusų Choras ir 
jų Balalaikų Orkestrą, 'po va
dovyste M. Bakavta; Bridge
porto Lietuvių Jaunuolių Cho
ras, po vadovyste Petro Bru- 
žausko. Rusų Choras gana 
skaitlingas, susideda iš suvirš 
60 balsų. Aš manau, ne pro 
šalį būtų pažymėt Rusų Cho
ro ypatybę. Tai yra gražus 
būrys jaunuolių ir keletas se
nesnių, aukštai pakilęs kul
tūriniam mene. Stebėtinai 
puikiai išlavintas choras, kaip 
ir Balalaikų Orkestrą.

Programą atidarė Balalai
kų Orkestrą, suskambindama 
keletą malonaus tono melo
dijų, kurios tiesiog publiką 
užžavėjo. Paskiau sudainavo 
Rusų Choro vyrų grupė, ku
rios dainos išėjo gana puikiai. 
Vėliau ir visas Rusų Choras 
parodė savo spėką, sudainuo-

Dėlei to ir nori- 
atydą ir 

padirbėti dėlei savo 
kuris įvyks, kaip 

geg. 20 ir kuriame 
Bangos Choras ir

damas visą eilę malonių ru
siškų dainelių.

Rusam užbaigus, pasirodė 
Lietuvių Jaunuolių Choras, 
kuris taipgi puikiai atliko sa
vo užduotį, sudainuodamas 
gražių liaudies dainelių. Prie 
užbaigos abu chorai bendrai 
sudainavo porą gražių daine
lių, vadovaujant M. Bakav- 
tai. Mat, rusai šiam paren
gimui turėjo specialiai lavin
tis ir lietuviškas dainas, ir tu
riu pasakyt, kad jie 
išmoko jas. Reiškia, 
giant programą abu 
tapo lietuviškais!

Po programos sekė
Šokiams buvo pasamdyta pui
kiausia visam Bridgeporte lie
tuviška orkestrą “Golden 
Bell.” Publikos prisirinko pil
nutėlė 
gimo
Chorui gražaus pelno.

Taigi, Bridgeporto Lietuvių 
Jaunuolių Choras taria nuo
širdų padėkos žodį Rusų Cho
ro vedėjui M. Bakavtai, 
sam Rusų Chorui, 
orkestrai ir visai 
šiai publikai už 
Lietuvių Jaunuolių

Mano žodis į Bridgeporto 
jaunuolius choristus. Atsi
žvelgiant į rusų choristų ir( 
balalaikų skambintojus, kurie 
taip sužavėjo visą publiką, iš 
tiesų suprantama, kodėl stygų 
grupė taip yra tinkama cho
re. Tad ar mūsų jaunuoliai 
choristai negalėtų irgi išsila
vinti stygų instrumentų skam
binti ir sudaryti tokią stygų 
grupę, kuri taip papuoštų lie
tuvių chorą? Aš esu tikras, 
kad mūsų jaunuoliai nema
žiau turi gabumų, kaip ir ki
ti jaunuoliai. Ir aš esu tikras, 
kad mūsų choristai gali išsi
lavinti ir sudaryti balalaikų 
bei mandolinų orkestrą. Kad 
tik jie pradėtų, būtų visai ne
sunku. Galima lenktyniuotis 
su mūsų broliais rusais. Tai
gi, ką sakote, narsūs jaunuo
liai ?

Kas toliau yra rengiama

Kanadoje LMS nariais yra 
šie chorai:

“Aidas,” Montreal’e; “Ban
ga”, Toronto; ir Jaunimo Cho
ras, Montreal. Kaip matote, 
Montreal’e randasi du mūsų 
chorai, bet jie gražiai gyvuo
ja ir kultūringai sugyvena sa
vo tarpe.

Jeigu dar vienas kitas cho
ras prie jų prisidėtų, tai Ka
nadoje būtų galima sudaryti 
LMS apskritys.

(Tąsa ant 4-to pusi.)

Chorai, kurie aktualiai daly- 
vavot LMS vajuje, praneškite 
LMS centro raštinei kiek ku
ris gavote naujų narių. Taip
gi praneškite (kurie to dar 
nepadarėt), kiek turėjot savo 
chore narių su pradžia vajaus. 
Tas būtinai reikalinga, norint 
sužinot tikrus rezultatus.

Proncė.
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Nuotikiai 
mėnesio 1 

veiklaus

bet 
bosas 

taipgi 
(i*eiš-

1,700,000 Litų Apsigynimo 
Fondui

būs artistai. Dalyvaukime vi
si.

S m u Ikesnių informacijų 
klauskite vietinių draugų, jie 
nurodys.

Gera muzika šokiam, skanūs valgiai ir gėrimai. Daug svečių iš 
Brooklyno, Philadelphijos ir kitų Pennsylvanijos miestų.

' šiemet “Laisvės” piknikas bus Klasčiaus Parke, nes Ulmer Park 
yra panaikinta. Bus šauni dailės programa ir daug svečių iš ki

tų miestų. Prašome įsitėmyti, kad piknikas bus

' Puiki dailės programa; dalyvaus chorai ir mažesnės grupės. Pi
niginės dovanos prie įžangos bilieto. Bus toje pačioje vietoje 

kur pernai:

New York. — Pabėgęs 
nuo nazių, katalikas kuni
gaikštis Hubertas Loewens
tein tvirtina, kad Hitleris 
užpuls Holandiją.

Beje, mačiau newhavenie- 
kurį jie sulošė

Valio, mūsų organizacijų 
draugams, kad taip gražiai 
darbuojasi.

kingiausias veikalas, kokį aš 
kada mačiau. Kuris šį veika
lą praleis, tas praleis savo 
gyvenime smagiausią valandą.

M. Arison.

Ketvirtas puslapis LAISVa šešta’d., Balandžio 29, 1939

Daugiau Pasveikinimų “L.” 
Suvažiavimui

(Tąsa)
BROOKLYN, N. Y.

Mes, TDA Lietuvių Skyriaus 17 kp. nariai, sveikiname 
Laisvės” dalininkų suvažiavimą. Matydami ir atjausdami da

bartinę nedarbės padėtį ir sunkų išlaikymą darbininkiško laik
raščio, prisidedame su auka $5. J. Wareson, Org., A. Murei- 
ka, Prot. Sekr., K. Levanas, Fin. Sekr., Pranaitienė, Ižd.”

MONTELLO, MASS.
LLD 6 kp. sveikina “L.” suvažiavimą sekamai: A. Raila— 

$2.00; po $1: G. Šimaitis, A. Vasariuš, F. čeraška, P. Pūkelis. 
Po 50c: D. Pagojus, J. Kavolius, W. Zinkevičius, K. Beniulis. 
Po 25c: J. Gerulskienė, M. Meškinis, A. Oyvaz, A. Baronas, 
J. Vaitiekūnas, V. Saulinienė, Z. Laimienė, F. štasis. Priduo
ta per d. Šimaitį. Viso $10.00.

AUKOS ATSKIRŲ DRAUGŲ
Po $5.00: Paulina Antanuk, So. Boston, Mass.; J. Rudman, 

New Haven, Conn., ir Louis šilabaitis, Brooklyn,
J. A. Jeromskis, So. Barre, Mass., $3.00.
Po $2.00: P. Mikalauskas, Brooklyn, N. Y., 

Bayonne, N. J., ir J. S. Rainys, Phila., Pa.
Po $1.00: A. Stripeika, Elizabeth, N. J.; V.

J. Rutkauskas, bayonniečiai; J. Jaskevičius, Hudson, Mass.; 
S. Pečiulis, Marlin, Pa.; V. Kavaliauskas, Tacoma, Wash.; 
Juozas Daubaris, Athol, Mass.; K. Romikaitis, Reading, Pa.; 
J. Kaspariūnas, Duryea, Pa.; K. Chuberkis ir šeima, Ridge
wood, N. J.; K. Degutis, Brooklyn, N. Y.; Ig Urbonas, Brook
lyn, N. Y., ir J. Chirikas, Boston, Mass.; Chas. Ruck, Bay 
Terr., N. Y., ir Geo. Skinzera, Bristol, Conn.

Drg. Kazlauskas ir A. Skarbinas iš Pittsburgh, Pa., abu 
25c.

Nuo Draugų Detroitiečių per Drg. S. Tvari joną
Po $1.00: A. Mitrikas ir J. Zinkus; S. Tvarijonas 55c. 

50c: Nel. Beliūnas ir J. Norwick.
Po 25c: J. Radzevičius, A. G., J. Steponkevičius, J. Lato- 

ža, R. Traknys, J. Povilaitis, J. Alvinas, C. Yodaitis, K. Be- 
lunas^ P. Kubilius, M. D. Palevičius, J. J. Morkūnas, S. Pan
gonis, R. Steponkevičienė ir J. Boris. Viso $7.00.

BROOKLYN, N. Y.
Bendrovės dalininkų.Suvažiavimui: Sveikinu draugus 

suvažiavime; pasitikiu, aptarsite, gerų dalykų kas liečia ge
rovę mūsų dienraščio. Tegyvuoja dienraštis “Laisvė!” Kad 
pareiti medžiaginiai, aukoju $5.00. S. Misiūnas, 473 Grand 
St., Brooklyn, N. Y.

“LAISVĖS” DARBININKAI
“Laisvės” šapos darbininkai sveikina “Laisvės” Bendrovės 

šėrininkų suvažiavimą V. Rudaitis, $2.00; po $1.00: J. Kuo
dis, F. Pakalniškis, A. 'Dobinis, P. šolomškas, V. Zablackas, 
J. Visockis, Geo. Kuraitis, J. Byron.

(Bus daugiau)

Trumpos Žinutes iš Lehigh 
Valley

“Easton Express” dienraš
čio darbininkų streikas dar te
besitęsia, galima sakyti, dar 
daugiau įsisiūbuoja, šeštadie
nį, bal. 15 d., prie išleistuvės 
įvyko didoka demonstracija 
tikslu persergėti skebus, kad 
liautųsi dirbę, nes gali susi
laukti nesmagumų. Ir kitu at
žvilgiu, demonstracija davė 
gerų rezultatų. Tuojau po
nams leidėjams sumažėjo 
skaitytojų ir netęko tam tikro 
skaičiaus pagarsinimų.

Nuostolių nemažai, 
dienraščio vyriausias 
Chester Snyder, kuris 
esąs banko trusto bosas
kia, Eastono reakcionierių po
litinė galva), pasiryžęs sulau
žyti šį streiką.

Streikuojama už pripažini
mą Typographical unijos ir 
geresnes sąlygas. Reikalinga 
remti streikierius visokiais ga
limais būdais.

Minersville, Pa.
Balandžio 15 d. turėjom 

surengę bendrai vakarą Lietu
vių Komunistų Kuopa ir LLD 
kuopa. Tai buvo “Bingo” ir 
šokių pasilinksminimas su ge
ringais ir užkandžiais. Publi
kos atsilankė vidutiniai; vaka
ras prasileido linksmai ir 
draugiškai. Kiek teko nugirs
ti, tai da ir pelno liks abiem 
organizacijoms vidutiniai. Bet 
ką reiškia draugiškas pasi
linksminimas ?!

Kaip sau norite, vienok ka
pitalistai daugiau progresy
viai, kaip darbininkai. Dar
bininkai reikalauja sutrum- 
pint darbo valandas, o kapi
talistai gatavi sutrumpint ir 
gyvenimą darbininkams.

Darbininkai reikalauja pa- 
liuosuoti nepilnamečius jau
nuolius nuo darbo, o kapita
listai nori paliuosuoti ir augu
sius darbininkus, pavaduojant 
juos mašinomis. •

Darbininkai reikalauja 
kelt algas, o kapitalistai 
nai turi pasikėlę, nieko 
dirbdami.

Darbininkai tik pradeda 
tvert bendrą vienybės frontą, 
o kapitalistai jau senai turi 
susitvėrę.

Darbininkai, vietoj kovoti ir

organizuotis prieš kapitalistus, 
pjaunasi tarp savęs, o kapita- čių teatrą, 
listai ėda kaip vienus, taip ir] 16 d. balandžio. Tai yra juo- 
kitus.

Darbininkai maitinasi tru
piniais nuo kapitalistų stalo, 
kapitalistai net persiėda.

J. Robzivv.

Bridgeport, Conn.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

Bridgeporte ? 6 d. gegužės
toje pat svetainėje ALDLD 
rengia 
Miške.

Kaunas, balandžio 21 d.— 
Apsigynimo Fondui iki šiol 

puikų teatra “Dramą j S U a u k o ta 1,700,000 litų. 
Tai stebėtinai širdį i Provincijoje vajus tęsiamas 

ir toliau. Tikimasi viso su- 
rinktiper tris milionus.

pa-1 patraukiantis perstatymas.
SC-ne I 21 d. gegužės LDS 74 kp.

! nusitarė surengt teatrą “Ne
baigtą Kovą,” kurį suloš new- 
haveniečiai.

Hartford, Conn
Biskis žinučių iš mūsų 

Kolonijos
Balandžio 15 d. Laisvės 

Stygų Orkestrą, po vadovyste 
d. V. Visockio, buvo nuvežta į 
Torrington, Conn., dėl pagel
bėjimo koncerto išpildymui 
programos, kurį rengė neper
seniai sutvertas choras, vado
vaujant V. V—kiui.

Kad pagelbėjus naujam 
chorui sukelti daugiau finan
sų, tai susitarė šie draugai ir 
draugės važiuoti savo maši
nom ir nuvežti orkestros na
rius veltui: J. M. Margaičiai, 
P. M. Kriksčiai, V. O. Visoc- 
kiai, J. M. Pilkauskai, F. Ra
manauskas ir manchesterietis 
Petrašiūnas. Užtai Torring- 
toniečiai okestros narius ir vi
sus kitus hartfordiškius drau
giškai priėmė pavaišindami 
skaniai pagaminta vakariene.

Apie pačią programą, aš ti
kiuos, bus aprašyta pačių tor- 
fringtoniečių. Tiktai turiu pa
žymėti, atiduodamas garbę 
jaunučiam chorui už jo greitą 
prasilavinimą. žinoma, daug 

' tas priklauso ir nuo mokytojo.
Iš visų atžvilgių koncertas 

pilnai pavyko. Dėl mažos ko
lonijos, publikos buvo labai 
gražios ir davė man suprasti, 
kad rengėjams liks nemažai 
pelno.

aukų. Valig 
mažai, tik

draugas J.

valdonai. Baigdamas savo kal
bą, ragino prigulėti prie dar
bininkiškų organizacijų ir 
tuo patim sykiu prašė orga
nizuoti jaunuolius dėl palai
kymo šioj šalyj demokratijos.

Ant galo prašė aukų dėl 
sužeistųjų jaunuolių, kurie 
yra pargrįžę iš Ispanijos. Lai
ke pertraukos vakaro vedė
jas d. A. Taraška paskyrė 
rinkikus parinkti 
publikos, surinko 
$7 su centais.

Po pertraukos,
Orman, LDS jaunuolių sekre
torius, rodė krutamus paveiks
lus su paaiškinimais, kurie 
buvo nuimti LDS praėjusiam 
seime. Paveikslai gana agita- 
tyviški dėl organizavimo na
rių prie LDS. Galima tikėtis, 
kad šis parengimas pastūmės 
vietinius darbuotojus prie pla
tesnio veikimo suorganizavi
mui jaunuolių didesnio sky
riaus, kuris daug pagelbėtų 
visam darbininkiškam judėji
mui.

Serga
Man teko sužinoti, kaa su

sirgo draugė E. Šimanskienė, 
gera “Laisvės” skaitytoja ir 
rėmėja darbininkiškų organi
zacijų. Ji randasi po gydytojo 
priežiūra. Aš linkiu jai greito 
ir laimingo pasveikimo.

Nemunas.

Bal 14 d. pas mus kalbėjo 
kanadietis d. Z. Janauskas. 
Tai buvo paprastas vakaras, 
tad publikos susirinko mažai, 
tačiau į atsilankiusius kalbė
tojas paliko gerą įspūdį. Drg. 
Janausko kalbos ypatybė yra 
ta, kad analizuoja įvykių-ap- 
sireiškimų priežastis, ar tai 
bus pasauliniu ruožtu, ar at
skiros kokios šalies. Tas svar
bu.

• Aukavo “Liaudies Balsui” 
sekamai: L. Tilvikas —-5 dol., 
V. J. Senkevičius—1 dol., O. 
Šlapikienė—50 centų, E. Stan- 
kienė—35 centus. Po 25 cen
tus: B. Urbienė, J. Johnsonie- 
nė, K. Armanas, M. Meisonie- 
nė ir M. Švegždienė. Smul
kiais $1.10. Prie to, d. V. J. 
Stankus užsirašė metams 
“Liaudies Balsą”. Viso pasida
ro $12.70. Varde “L. Balso” 
didelis ačiū.

yra. 
drau-
noro

LDS

Balandžio 16 d. vakare at
sibuvo prakalbos ir krutami 
paveikslai. Surengė LDS vieti- 
n€ kp. Kalbėtojum buvo d. V. 
Zablackas, kovoję^ Ispanijoj 
lojalistų pusėj už palaikymą 
demokratijos. Tai ir kalbėjo 
daugiausia apie tai. Kalbėto
jas daugiau kaltino pralaimė
jime lojalistų civiliniam kare 
trockistus, prie jų nemažai 
prisidėjo Anglijos ir Francijos

Norvegija Gintųsi nuo 
Vokietijos Nazių

Oslo, Norvegija. — Nor
vegų valdžia atsakė Hitle
riui, kad jinai “nejaučia” 
sau pavojaus iš nazių pu
sės; bet užsieninis Norvegi
jos ministeris pridūrė:

“Jeigu kiltų karas, tai 
gręstų Norvegijai pavojus; 
todėl mes stipriname savo 
šalies gynimą.

O kaip su mūsų organiza
cijom ? Pagal sąlygas ir platu
mą dirvos, gerai darbuojasi. 
Šusirinkimai, kaip LLD, taip 
LDS įvyksta reguliariai ir 
kiekviena iš šių dviejų pro
gresyvių organizacijų atsižy
mi gerais tarimais ir darbais, 
tik visas blogumas, kad pri- 
tingiame garsintis spaudoj. 
Rodos, galinčių rašyti 
Taipgi, ir laiko turinčių 
gų taip pat yra, bet. . . 
veikiausia nesiranda.

Paimkime paskutinius
ir LLD susirinkimus. Jie įvyko 
bal. 9 d. Apart kitko, nutarta 
(LLD) pasiųsti pasveikinimą 
“Laisvės” suvažiavimui' su 5 
dol. aukų iš iždo. Taip pat 
paaukota jaunuolių konferen
cijai, kuri įvyks Philadelphi- 
joj bal. 23 d. Taipgi išnešta 
protestai prieš Lietuvių Die
nos, Pasaulinėj Parodoj, Ko
mitetą už paneigimą progre
syvių organizacijų ir neprilei- 
^imą» prie dalyvavimo mini
moj dienoj. Prie to, nutarta 
darbuotis prieš priėmimą Har- 
risburge reakcinio biliaus, ku
ris nukreiptas prieš ateivius, 
t.y., , jį priėmus, kiekvienas 
ateivis bus priverstas regis
truotis ir užsimokėti 5 dol., to 
nepadarius niekur ateivis ne
galės gauti darbą. Prieš šį bi- 
lių turėtų sukilti visa pažan
gioji Pennsylvania ir daryti 
viską, kad jis nepraeitų. Šis 
bilius vadinasi “Geltz Bill,” 
arba “S-34”.

Šioj apielinkėj šiais metais 
Pirmoji Gegužės bus 
čiota ant ūkės, apie 
nuo Allentown, Pa. 
farmos apsigyvenus 
Bloor ir toji didžiulė 
priklauso Partijai. Tad iš vi
sos apielinkės suplauks visa 
pažangioji visuomenė apvaikš
čioti tą pasaulinę šventę. Ten 
bus ne tik apvaikščiojimas, 
bet ir pažmonys, taipgi bus ir 
spektaklis, kurį perstatys ga

apvaikš- 
6 mylios 
Ant tos 
močiute 

farma

Suvėlinti Svarbūs
Šių metu kovo 

dieną netekome 
draugo savo organizacijose,
Miko Mickaus. Jis buvo jau 
ne jaunas amžium, 63 metų. 
Visą laiką dirbo anglies in
dustrijoj, tai. ii’ sveikatą pa
kirto dulkės ir dujos mainų. 
Todėl paskutinius porą metų 
jau kvapo mažai turėjo. Mo
teriai mirus pereitą vasarą, 
rimtai buvo susirgęs. Jis pats 
jau netikėjo ilgai gyventi, die
na už dienos manė keliaus at
silsėti pas savo draugę amži
nai. Bet sūnui pasirūpinus nu
gabenti į ligoninę į Philadel- 
phiją, padarius operaciją, 
operacija pavyko sėkmingai ir 
sugrįžęs po operacijai džiau- 
dės, kad jaučiasi gerai.

Ir taip pareiškė: “Jeigu ne 
daktarų šita pagelba, tai jau 
būtau senai gulėjęs po žeme. 
Dabar galiu vaikščiot ir turiu 
kvapo, tik įsakė daktaras, kad 
ant naujų metų atvažiuočiau 
į ligoninę peržiūrėti.”

Tai šito k is mudviejų buvo 
paskutinis pasikalbėjimas ir 
aš buvau patenkintas jo (ve
lionio) jaukiu pasireiškimu 
apie save. Neatėjo ant min
ties, kad tai bus paskutinis 
mūsų pasikalbėjimas... Ir vi
sai netikėtai perbėgo gandas, 
kad jau mirė mūsų draugas!

Nėra nieko stebėtino, kad 
žmogus,1 pergyvenęs savo pe
riodą, pasitraukia iš gyvųjų 
tarpo. Tas likimas neišvengti- 
nas kiekvienam. Bet štai kur 
nuostolis, kad mes iš savo tar
po netekom organizacijose 
2 veiklių draugų, kurie labai 
buvo reikalingi ir nenuilstanti 
darbininkai. Tiesa, velionis 
Mickus buvo beraštis, nemo
kytas žmogus, bet jo gyveni
mo draugė prenumeravo “Lai
svę”, abudu priklausė prie A- 
LDLD. Jam perskaitydavo 
dienraštį ir gaunamas knygas. 
Jis taip užsigrūdino, kaip 
plienas kietai savo nusistaty
me klasinio supratimo. To lai
kėsi iki paskutinių dienų. 
Daug padirbėjo veltui draugi
joms, kurį darbą jis galėjo at
likti. Niekur neatsisakė, kur 
prie parengimų 'reikėjo. Todėl 
mūsų gyvųjų kaltė,'kad po jo 
(velionio) atsiskyrimui iš gy
vųjų tarpo, taip ilgai mes ne- 
pagerbėm per spaudą už jo 
gerus atliktus darbus. Turė
čiau prisipažinti ir aš pats 
kaltu. Bet kaip aš nesu iš 
draugijų įgaliotas, kaipo atsa- 
k o m i n gas korespondentas, 
taip pat nedalyvavau laidotu
vėse, kad faktinai viską žino
čiau, tai ir neparašiau, many
damas, kad kuopos sekreto
rius tai atliks. Bet nepasiro
dant taip ilgai spaudoj jokio 
aprašymo, draugai pradėjo iš- 
metinėt man, kad aš nieko ne
parašiau. Taigi, nors suvėlin
tai tą užduotį atlieku.

Taigi, mes netekom 2 drau
gų ALDLD organizacijoj ir 
vieno “Laisvės” skaitytojo. 
Jūs, draugai, ilsėkitės ramiai, 
mes, gyvieji, tęsim jūs pradė
tą darbą toliau.

J. Ramanauskas.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką nors su
rengti “Laisvės” naudai

Prašome jšitėmyt, kad šią vasarą dienraščio 
naudai piknikai įvyks sekančiose vietose:

Liberty Park, Eastern ir Moffett Avės

Clinton Park, Betts ir Maspeth Avės.
Maspeth, L. L, N. Y., netoli Pasaulinių Forų, važiuojant iš f erų 

į pikniką reikia važiuoti į Maspeth, o čia atvažiavus klausti 
kampo Betts ir Maspeth Avės.

Maynard, Mass., 4 Liepos-July
Tai milžiniškas Bostono apylinkės piknikas. Programoje da
lyvaus daugelis chorų ir pavienių talentų. Stambios piniginės 
dovanos prie įžangos bilieto. Pirma dovana $50 ir 25 smulkesnės.

Vose Pavilion Park, Maynard, Mass
Per Visą Dieną Bus Šokiai Prie Geros Orkestros

Pernai nebuvo šokių, nes piknikas įvyko sekmadienį, šiemet tik
rai bus šokiai, nes piknikas bus antradienį, 4-tą liepos.

Philadelphia, Pa., 3 Rugs.-Sept
r Tai irgi iškilmė, kuri sujudina didmiesčius New Yorką, Phila., 

Baltimore ir kitus. Puiki dailės programa ir dovanos prie įžan
gos bilieto. Pirma dovana $50 ir 20 dovanų smulkesniem sumom.

Eddington, Pa Mikolaičio Park

Toje pačioje vietoje kur buvo pernai. Tik bus pristatyta 
daugiau stalų ir priruošta kitokių patogumų
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Rašo Julmis

- Internacionalas Karcery
(Pabaiga)

Jieškodamas kepurės, klausiu Au
gustą:

—Ar apie Noreiką pranešė?
—Pranešė. Jis jau išbėgo iš kameros...
Koridorium artinasi žingsniai.

Karcery atrandu dar Fridį ir Vilho 
Leivo.

—Kas pasauly naujo? — sveikinasi 
Fridis.

—Nieko,—sakau juokdamąsis. — Štai 
pasaulis mums dovanojo pakelį cigare
čių!—Iš po pažasties ištraukiu cigare
tes: devynios apvalios, gražios... Kori
doriuose dalina vakarienę, bet šį vakarą 
mes nė vienas negauname.

—Ar tu kameroj bent užkandai?
—Pabaigiau laišką skaityti...
Fridžiui pasakoju, kad Katrytė apsi

gyveno čia. Turi darbo. Penktadienį at
eis pasimatyti, bet aš būsiu karcery... 
Fridis klausosi, lyg pasakočiau apie ko
kią jo pažįstamą liepojiškę.

Užsirūkom cigaretę, Leivo šypsos.
—Ką laikraščiai apie Latviją rašo?
Bet ką aš Fridžiui atsakysiu?—Lai

kraščių nesuspėjau peržiūrėti. Dviese 
jiem buvę liūdną, Simą nesenai išvedė; 
kažin kur dabar Paulius, gal jau Vokie
tijoj, ar aš nieko negirdėjęs...

Ne, aš nieko negirdėjau.
Prigulam ant šinelių. Leivo šį tą iš 

reto sako. Miestan ateina vakariniai 
traukiniai, Leivo pastebi:

—Va, šis traukinys, kaip garlaivis 
švilpia.

Leivo pasakoja iš lėto, prisimindamas 
svetimus žodžius: kaiką pasako suomiš
kai,—aš nebesuprantu, negaliu ir Fri
džiui paaiškinti. Mes vos vos supranta
me Leivo.

Vilho Leivo tėvas — Helsinkio darbi
ninkas. Atėjo karas. Tėvas ir dėdė ko
vės prieš vokiečius Rygos įlankoj. Pas
kui parplaukė į Helsinkį. Atūžė revoliu
cija.

Karą ir revoliuciją Leivo nežino, kaip 
pavadinti; vadina vienodai: “bum-bum.”

—Revoliucion!—sakau jam.
—So! So!—Taip—sako jis. Tada atva

žiavo vokiečių geležinė divizija. Atvažia
vo generolas Golcas. Leivo dėdę nušovė. 
Tėvas pabėgo. Du metu gyveno Lenin
grade. Po amnestijos sugrįžo: dabar se
nas, be jėgų...

Pažiūriu į Fridį, mirkteliu akį. Tyčia 
erzinam Leivo:

—Tu—lapu j ietis? Tu Kossolos vy
ras? z. .

O ne! Jis ne lapujietis. Jis esąs jūri
ninkas: “Kossolą—šalin!”

Mudu juokiamės. Šypsos ir Leivo:
—Jag bolsjevik!—Aš bolševikas!
Kodėl tu nedarai “bum-bum”—revoliu

cijos? Koks tu bolševikas?
Revoliucijos reikia palaukti. Suomijoj 

visi komunistai ir komisarai sėdi čia— 
rodo jis rankom karcerį: reiškia kalėji

me. O kol jie kalėjimuose — revoliucijos 
nebusią... ,

—Jūrininkai visi prieš Kossolą.
“Bum-bum”—tikrai būsią, jie plauksią 

nuo Helsinkio visomis Baltijos pakrantė
mis ir šaudysią, kur tik slėpsis Kossolos 
vyrai. Nuplauksią ligi Pauliaus, ligi Dan
cigo ...

—Tu neatrasi Dancigo. Ar esi buvęs?
Leivo buvęs Dancige. Buvęs Leningra

de. Jis žinąs, kur yra pauliaus Leckau.
—Na, tai ar greit atplauksit?
Atplauksią ne greit. Dabar dar esą ga

lima gyventi. Pirštu spriksi į kaklą: pa
rodo, kaip geria. Tur būt viso pasaulio 
“pijokams” nereikia esperanto. Jie žen
klais susikalba. Reiškia, Leivo mėgsta 
išgerti ir daugiau nieko nereikia. “Taip 
mes visi; visi išgeria, linksmus ir lau
kia.” .

—Ochso kvinnor!—prideda Leivo.
—Ką jis sako, ką reiškia “kvinnor”?— 

teiraujasi Fridis.
—Matai, Leivo sako, kad dabar terūpi: 

degtinė ir moterys.
“Priemiesty už odų fabriko gieda gai

džiai. Virš -kalėjimo kiemo vartų skam- 
Į ba varpas. Ant sienų mainosi nakties 

sargyba.

Pusryčiams gauname kavos ir juodos 
duonos. Duona pabarstyta cukrum, kaip 
retais vyšnių žiedais nuoga sodo žemė 
pavasarį.

Alkanas Leivo iš karto išgeria kavą, 
o duoną graužia sausą.

—Kaip tu manai, Fridi? Mudviem gal 
ne taip skaudu. Nelaisvėj mudu gimėm. 
Nelaisvėj augom. Kitko mes nematėm. 
Mums viskas priešaky...

—Šiame karcery vėl pradedu tikėti— 
kad priešaky!—atsako Fridis.

—Pauliui, turbūt, buvo sunkiausia?— 
tęsiu aš. —Matė šiek tiek laisvės. Tikėjo, 
kad socializmas ateina. Matė tūkstan
tines minias, virš jų vėliavos plaukė. Ir 
staiga—atsidūrė šiame karcery!

Fridis purto galvą: “Nenorėčiau su 
juo mainytis. Nenorėčiau matyti žūvant 
tą, ką savo rankom sukūrėm, ir manėm, 
kad jau nepajudinama. Rūmus ant ledo 
—savo respubliką jie statė, ant ledo... 
Reikėjo ant plieno, kaip rusai! Bet aš 
savo partijos nemesiu.

Sargas atidaro duris:
—Pavalgėt?
—Dar ne!
Patylėjęs akimirką: “Vilho Leivo! — 

išeik!”
Drąsiais žingsniai eina Leivo, nors 

sargo žodžių nesupranta. Atsisveikinant 
klausiam:

—Atplauksit?
—Atplauksim!—atsako Leivo, kilstelė

jęs rusvą jūreivio kumštį. Mes paliekam 
laukti jų atplaukiant. Išeidamas sako:

—“Bum-bum”—bus! Hallsning av
sjoman!”

y Tik paduokime vieni kitiems rankas!
Šiaulių kalėjimas 1934.—K. 1935.

mus parsikviest į Wilkes- 
Barrius, kad palinksmintum ir 
jų publiką. žinoma, mūsų 
“vaidylos” ne tinginiai ir 30 d. 
balandžio perstatys “A$ Nu
miriau” ir “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas” ' Wilkes-Barriuose. 
Bet ten bus ir koncertas ir ti
kimasi daug publikos. Todėl 
mūsų vaidylos po du kartu 
savaitėje patikrino savo jė
gas, ir yra užtikrinti, kad at
liks savo užduotį.

Beje, balandžio 17 d. ga
vom laišką nuo LLD 20 kp. 
moterų skyriaus iš Bingham- 
tono, kad nuvažiuotume pas 
juos apie 12-14 gegužės ir su
vaidintume “Aš Numiriau.” 
Mes ant greitųjų padarėm su
sirinkimą k priėmėm užkvie- 
timą, navet vienas draugas 
dar išsitarė, kad jis važiuotų 
kad ir į New Yorką, jei tik 
kviestų.

Pagerėjus ir padidėjus mū
sų iždui, draugija nepamiršta 
ir tarptautinių reikalų. Bal. 
16 d. laikytame susirinkime 
nutarė prisidėti prie apvaikš
čiojimo gegužinės finansiškai 
ir tam tikslui paaukavo $2 iš 
iždo. Taip pat smulkių drau
gai suaukavo 70c, viso per
duota organizatoriui R. Jeffey 
$2.70. Taip pat tas pats su
sirinkimas nutarė pasveikint 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mą su auka $2.

Tam pačiam susirinkime 
moterys draugės Pabalicnė ir 
Gluoksnienė raportavo, kad 
organizuoja moterų “auxilia
ry” ir jau turi 8 nares. Kol 
kas dar laukia informacijų 
nuo ALDLD Centro sekreto
riaus. Jų raportas priimtas su 
pagyrimu.

Sekantis ALDLD 39 kuopos 
susirinkimas a t s i b u s pas 
draugus Pabalius 7 d. gegu
žės, 2 vai. po pietų, 2125 
Baliau Avė. Todėl visi drau
gai įsitėmykite, nes tai bus 
paskutinis susirinkimas prieš 
vasaros sezoną.

yra gavę daug balsų. Ir už 
tuos balsus reakciniai kon- 
gresmanai įneša negerus bi- 
]ius prieš ateivius nepiliečius 
ir abelnai prieš visą darbinin
kų klasę. Net jau ir “Pitts
burgh Press” editoriale pa
smerkė tokį bilių.

Bet iš Lietuvių Balsuotojų 
Lygos narių ar bent vienas 
narys užprotestavo prieš tą 
bilių ? Aš manau, kad ne. 
O Lygoj 90 nuošimčių yra lie
tuviai ateiviai. Aš nežinau, 
ar jie bijosi ar nenori užrūs
tinti tuos ponelius. Bet nėra ko 
jų bijotis. Politikierius nepai
so: politikierių iškoliok, kaip 
nori, jis nepyks, ateis balsavi
mai jis ir vėl prašys balsų. 
Jam nedaro skirtumo, ant 
kiek jis tau blėdies padarė, 
dar jis mėgins tau paaiškinti, 
kad tai buvo geras sumany
mas. Taip, kaip Hitleris Lie
tuvai sako, jog “Klaipėda yra 
jums vargas, tai kaip jūs man 
Klaipėdą atiduosit, tai lietu
viai pasiliuosuos nuo vargo.”

Yra ir daug gerų bilių 
įnešta į Kongresą. Tokius bi- 
lius Balsuotojų Lyga turėtų 
paremti, savo kongresmanams 
pasiunčiant reikalavimą, kad 
už tuos bilius balsuotų. Toks 
reikalavimas nuo Lygos turė
tų daug reikšmės.

Bet ar mūsų lietuviški po
litikieriai norėtų tą padaryti? 
Jeigu padarytų, tai Lygai bū
tų galima garbės, žodį duoti 
ir tą sykį Lyga turėtų daug 
simpatijos, būtų populiariška, 
kovinga Lyga. O jeigu tik 
žiūrės, už ką balsuoti ir ka
tras lietuvis turėtų gauti dar
bą, tai žmonėms neužtenka.

Northsidietis.

Montello, Mass.
Sunkiai susirgo ir pasidavė 

po operacija “Laisvės” skaity
toja ir šiaip didelė darbinin
kiško judėjimo rėmėja d. B. 
Lapinskienė.

Ji yra visų gerbiama, daug 
gelbėdavo rengime balių, vaka
rienių, piknikų ir tt.

Drg. Lapinskienė priklouso

prie Biručių Pašelpinės Drau
gystės, Literatūros Draugijos 6. 
kuopos, Liet. Taut. Namo 
Draugovės, Moterų Apšvietos 
Kliubo ir kitose organizacijose.

Linkėtina draugei greitai pa
sveikti. žolynas.

Varšava, bal. 27. — Len
kija patvirtino savo karinę 
sąjungą su Franci j a prieš 
pavojų iš Hitlerio pusės.

Manhattan Liquor Store
264 Grand St. Brooklyn, N. Y

(Kampas Roebling fet.)

Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamoj

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ

Norwood, Mass.
Pirmos Gegužės Apvaikščioji- 

mui bus Puiki Programa 
Lietuvių ir finų-suomių ma

sinės organizacijos, sykiu su 
Komunistų Partija, rengiasi 
visu smarkumu gegužinę pa
minėti, kaipo darbininkų soli
darumo šventę. ,Prakalbos ir 
puikus koncertas atsibus ba
landžio 30 d., 1939, Lietuvių 
Svetainėje, 13 St. George 
Avė., 7:30 vai. vakare.

Programoj dalyvaus: drau
gė Fanny Hartman, žymi vi
suomenės veikėja ir gera pra- 
kalbininkė, pasakys kalbą ge
gužinės reikšme. Dainų ir mu
zikos programą pildys: Miss 
Pauline Ransow, plačiai žino
ma dainininkė tarpe ameriko
nų. Tarptautiniam parengime 
dainuos pirmą sykį, tai daini
ninkė, kurios verta kiekvie
nam užgirsti. Coffero Cinco- 
reli, talentingas smuikininkas, 
duos smuiko solo. Seserys 
Norvein duos klasiškus šo
kius. Piano akompanistė bus 
Izabelė Yermalavich. Įžangos 
nebus, bus tik liuosas aukavi- 
mas prie durų. Todėl Norwoo-

do ir apylinkės visuomenė yra 
kviečiama skaitlingai atsilan
kyti. '
Teatras ‘‘Gyvieji Nabašnin- 

kai” Puikiai Pavyko
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 9 kp. statė scenoj veika- 
lą-komediją “Gyvieji Nabaš- 
ninkai.” Vaidinimas atsibuvo 
16 d. balandžio, Lietuvių Sve
tainėje. Publikos, ypatingai iš 
kitų kolonijų, skaitlingai su
važiavo ir vaidinimų tikrai gė
rėjosi. Vaidintojai buvo: E. 
Karalienė, O. Zarubienė, M. 
Uždavinis, K. Vitartas, J. 
Galgauskas ir J, Grybas. Ro
les visi mokėjo taip gerai, 
kad vaidinimas atliktas kaip 
profesionaliai. Publiką taip 
prijuokino, kad protarpais tu
rėjo vaidintojai palaukti, kol 
apsistoja juokai.

Pelno davė apie $25. Patar
tina apylinkės kolonijoms pa
sinaudoti ta komedija, parsi- 
kviečiant tą grupę vaidylų, 
kurie už mažas išlaidas sutik
tų sulošti. Kreipkitės pas J. 
Grybą, 1190 Wash. St., Nor
wood, Mass.

LLR Choras rengiasi prie 
Motinų Dienos su gražiu kon-

Scranton, Pa.
■Iš LLD 39 Kuopos Veikimo

Pereitų metų gruodžio 13 
pasitarę keletas draugų nuta
rėm suorganizuoti teatrališką 
grupę. Nors pas daugelį 
žmonių yra užsilikęs dar prie
taras, kad 13 d. tai negiliu- 
kinga, bet mūsų kuopoj be
veik visi laisvi žmonės, na, 
ir tą prietarą pasmerkė. Da
bar gavom išvadą-pasekmes: 
13 d. yra labai pasekminga. 
Grupė, ar kaip kiti vadina, 
“vaidylos,” labai gerai išsimo
kino komediją “Aš Numiriau” 
(čia nekalbėsiu apie antrą 
veikaliuką “Koks Tėvas, Toks 
ir Vaikas” , nes tas suorgani
zuotas ne 13 d. B. Š.) ir ge
rai sulošė 5-tą d. Vasario, kur 
padarė suvirš $30 pelno.

Antras dalykas: Wilkes-bar- 
riečiai atsiuntė savo eksper
tus tikrai persitikrint, ką mes 
galim, ir pamatę nusprendė

Gražus Muzikos Koncertas
Scrantono gabioji smuiki

ninkė lietuvaitė Birutė Indru- 
lis dalyvaus šauniam muzikos 
koncerte, kurį ruošia Scran
tono Marywood Kolegijos 
dainininkai ir simfonijos or
kestrą. Mūsų Birutė smuiku 
grieš solo “The Ciacona in 
G Minor,” kompozicija Vi
talių. Koncertas įvyks Temple 
Teatre. Apart Birutės, žino
ma, koncerte dalyvaus daug 
kitų labai gabių muzikantų.

Įvyks gegužės 1 d.
Vietinė spauda daug rašo 

apie šį koncertą ir labai gi
ria mūsų Birutės muzikališkus 
gabumus. “The Scranton 
Times” įdėjo jos paveikslą ir 
išreiškia džiaugsmą, kad vėl 
Scrantono žmonės turės pro
gą išgirsti šitą gabią lietuvai
tę. Rep.

pittsburgh/pa.

certu ir vakariene. Atsibus 14 
d. gegužės, Lietuvių Svetainė
je.

“L.” Reporteris.

Balsuotojų Lyga, Politika ir 
Lietuvių Reikalai

Pittsburghe randasi Lietu
vių Balsuotojų Lyga ir ran
dasi daug lietuvių, kurie užsi
ėmę politika. Tokia lyga ga
lėtų daug naudingų darbų 
atlikti, jeigu lietuviai norėtų 
ir suprastų. Bet kiek man ma
tosi, tai tos lygos yka princi
pas nusitarti už ką balsuoti ir 
kad miesto arba pavieto dar
bą kam nors iš lietuvių ^au
ti. Tai tik tie du klausimai 
ant dienotvarkės. Bet apie 
daug kitų reikalų, kurie ran
dasi, tai Lyga nesirūpina.

Aš manau, kad žėdnas vie
nas gali žinoti ir suprasti, 
kad tokių valdiškų darbų ma
žai yra ir vienus lietuvius į tą 
darbą negali pastatyti. Kita
taučiai pakeltų revoliuciją 
prieš politikierius. Ir kiek 
man žinoma, tai iš lietuvių 
visai mažai yra gavusių mies
to darbus. Bet politikieriai

Apie Grabaunes Streiką
National Casket Co., N. S. 

Pittsburgh, streikas jau eina 
trečią savaitę. Darbininkai ge
rai laikosi vienybės. Atrodo, 
kad darbininkai laimės strei
ką.

Iš pradžios kompanija ne
norėjo vest nė jokios derybos 
s’u unijos atstovais ir labai tu
rėjo pastačiusi savo didelius 
ragus. Bet laikui bėgant tie 
dideli ragai jau sumažėjo. 
Bal. 23 d. komp. pasikvietė 
unijos atstovus į derybas. Tai 
buvo išrinkta iš žėdno depart- 
mento atstovai. Tie atstovai 
turėjo priduoti savo reikalavi
mus.

Kuomet atstovai perstatė 
savo reikalavimus, tai bosai 
sutiko išpildyti, apar.t dviejų, 
būtent, nesutinka pakelti mo
kesčių ir nori, kad palikt 
taip: kas nori, gali priklausyt 
prie unijos, kurie nenori, gali 
dirbti ir be unijos.

Tokiu būdu palikta ant bal. 
25 d. užbaigti derybas. Per tą 
laiką darbininkai turės savo 
susirinkimą, o kompanija taip 
jau apsisvarstys.

Yra apie 40 tokių komp. 
šulų, kurie nenori unijos ir jie 
turėjo daugiau mokėti, negu 
kiti. Tai jie sako, kad unijos 
nustatyta mokestis yra mažes
nė, negu jie gauna, tai tokiu 
būdu eina kova su tais ele
mentais. Tie elementai net bu
vo nusitarę eiti laužyti strei
ką, bet matė, kad pikietinin- 
kai gerai laikosi.

Kuomet pikietininkai suži
nojo, kad jie rengiasi eiti 
streiką laužyti, tai pasikvietė 
Steel Workers Uniją į pagel- 
bą. Tuoj pribuvo geras būrys 
vyrukų ir tada kompanijos 
šulai pamatė, kas juos laukia. 
Tuoj nosis nuleido, jų planas 
sugriuvo. Tai pagirtinas dar
bas atliktas CIO. CIO žino, 
kad darbininkai turi padėti 
vienas kitam. Bet mum būtų 
įdomu matyti, ar AF of L tą 
būtų padariusi dėl CIO. Aš 
manau, kad ne.

Northsaidietis.

London. — Tūli Anglijos 
politikai tvirtina, kad jau 
dabar Anglų karinis oro 
laivynas yra stipresnis už 
Vokietijos orlaiyyną.
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O VIENATINIS LIETUVIŠKAS

7' <0^ KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y.

Prie R. K. O. Republic Teatro
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PAVASARIO SPECIALAI
Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Kryželiai ir laketukai nuo ..............................
Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 

nužemintam kainom

ARCADIA . . . New style Gruen of pleasing simplicity 
in design. Yellow gold filled, 15 jewels............$27.50

esate Širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasiniųJūs 
department^. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks ką ar ne.

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET BROOKLYN
EKSPERTAI TAISYME. TEL.: STAGG 2-2173

Kita Krautuvė Randasi Plainfield, N. J., po antrašu: 
206 WEST FRONT STREET

$6.00

$2.00
$1.00

daiktų

ft

NAUJOJE VIETOJE “si

NAUJOJ VIETOJ KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ 
DUONĄ IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—-tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų, Mūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkes, į krautuvei 

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. Evergreen 7-8538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS
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Wilkes Barre, Pa

ir
pink slip”

iš eilės

Bedarbių Veikla Luzeme 
Apskrityj

Balandžio 22 dieną čia 
vėl buvo surengta “ 
paradas. Tai trečia
demonstracija paleistų iš WP- 
A darbininkų, ši paskutinė 
buvo didesnė už pirmiaus bu
vusias. Pirmiausia bedarbiai 
susirenka miesto aikštėje, pas
kui susiformuoja po 4-ris į ei
les ir maršuoja prie teisma- 
bučio, kur būna smarkių pra
kalbų bedarbių reikalais, šias 
demonstracijas rengia. Work
ers Alliance organizacija.

Šios demonstracijos jau pra
dėjo nepatikt vietos 

. tojams, tai jie 
pastumdėlius iš 
gion viršininkų 
tos kapitalistų 
protestavo, kad
stracijos prie teismabučio yra 
nepageidaujamos. Bet tiems 
reakcionierių užtarėjams bus 
atsakyta eilinių veteranų per 
radio, kurią bedarbiai palai
ko ir kalba nors trumpai dėl 
savo reikalu išaiškinimo. €

Montreal, Canada
Pluoštelis Žinių

Ilgą laiką sirgęs, balandžio 
18 d., savo namuose, 2nd Avė. 
2526 Rosemount, mirė Julius 
Dekonius, 60 m. amž. Kilęs iš 
Lietuvos, Šiaulių apskr., Sopi- 
lių kaimo. Kanadoj išgyvenęs 
34 m. Prigulėjo prie šv. Kazi
miero Pašai. Dr-jos. Balan-

staigas—kliubus ir kafeteri- 
jas. Mat, įstatyme pasakyta, 
kad panašių įstaigų lankyto
jai, norintieji išsigerti alaus, 
pirma turi užsisakyti valgį ne
mažiau 35 centų vertės, o tik 
paskui pirkti ir gerti 
šios priežasties daug 
į st a i g ų u žsi d ari n ė j a, 
ma, daug darbininkų
darbo. Lietuviai kliubiečiai sa
vo įstaigos išlaikymu irgi su- 

būrelio giminių ir 1 sMipinę. Nuo šio įstatymo, 
trukdo | artimųjų, su religinėmis apei-1 aišku, stambiosios įstaigos ne- 

palaido- nukentės.

Binghamton, N. Y

alų. Dėl 
panašiu 
ir, žino
ti etenka

išnaudo- 
susirado kelis 
American 
ir tie jau 
spaudoje
tokios demon-

Be
vie
li ž-

šistinė Vokietija.
Antroje savo kalbos dalyj 

draugas Janauskas nurodė 
apie Kanados lietuvių gyveni
mą, jųjų vargus ir atsiektus 
gerus tikslus. Jis nurodė, kad 
su pagelba LLD organizacijos 
Lietuvos išeivija Kanadoj žen
gia sparčiai pirmyn su pro
greso ir kultūros darbais. Tie
sa, jis nurodė, kad randasi to
kių iš lietuvių tarpo, kurie ir

I Kanadoje darbuojasi smetoni- džio 21 d. 
ninku naudai, kurie 
lietuvių apšvietus ir kultūros j gomis, palydėtas ir 

i da/’bą, šnipinėja organizacijo
se, skundžia valdžiai už tau
tinį veikimą. Jie atlieka ir ki
tus blogus darbus. Bet jie sa
vo tikslo neatsieks.

Tolesnėj savo kalboj nuro
dė, kaip yra svarbu palaikyt, 

I darbininkišką spaudą, “Liau
dies Balsą,” tarpe lietuvių

! Kanadoj. Plačiai išdėstęs, ko
kiame stovyj kanadiečių spau-

1 da randasi ir svarbą josios pa
laikymo, atsikreipė į susirin-

! kusius pagal išgalę paremt fi- 
j nansiniai.

tas.

Nuliūdime paliko gyvenimo 
draugę Bronę, du suaugusius

i sūnus ir dukterį.
Juliau, užbaigęs gyvenimo 

vargus ir ligos kančias, ilsėkis
i ramiai šios šalies žemelėj. O 
i namiškiams ir giminėms šir- 
idingiausia užuojauta jų nuliu-1 dar visa galybė. Šaltos naktys 
(limo valandoje. I ir tamsios dienos, nes saulutė

i dar retai tepasirodo.

Džiaugėmės gražiu ir ilgu 
rudeniu, bet žiema buvo šalta 
ir gili. O pavasaris dar pras
tesnis. Senesnieji pasakoja, 
kad tokio prasto pavasario ne
atsimeną. Baigiasi balandis, 
b surūdijusio sniego ir ledų

metus išsirgęs St. 
sanatorijoj, šiomis 
pasveikęs sugrįžo d.

Draugai Skar-

Kada minkštųjų anglių dar
bininkai streikuoja, tai čia 
pradėjo daugiau dirbt. Bet tai 
pasitarnavimas anglių kompa
nijoms, kad darbininkus laiko 
suskaldę. Kada vieni streikuo
ja, tai kiti tos pačios unijos |šė 
nariai turi dirbt, kad ir prieš 
savo norą.

šioje apylinkėje plačiai yra 
varomas darbas plėšimų ir ki
tokių blogų darbų. Negana, 
kad krautuves ir kitokia į- 
staigas išplėšia, bet ir gatvėje 
būna užpuolimų. Nuo šių dar
bų neatsilieka ir lietuvių jau
nimas.

Aukavusių vardai: O. Ra
dzevičienė—50c, J. Surdokas, 
50c; po 25 c.—M. šaka, J. Ja- 
siulaitis, Draugė, M. Juškevi
čienė, P. Bubu is, F. K ukl is, J. 
Kulpanas, M. Jančiulienė, M. 
Norbutienė, J. Grušelionis, K. 
Tanskis; po 10c—M. Šulins
kas ir J. Kairaitis. Keli buvo, 
kurie 'vardų neįdavė. Viso tik 
$4.70. Atsinaujino bei užsira- 

“Liaudies Balsą” šie: J.
I Križianauskas metams, A. 
j Globičius metams, J. Ruzgis 
j šešiem mėnesiams, A. Beleski 

■ 6 mėnesiams, M. J. Kvetkus ir 
P. Simokauskas pasimokėjo 
užsilikusią mokestį. Viso su 
aukomis buvo $18.20.

žmonių prakalbose nebuvo 
daug, bbt prakalbomis buvo 
labai pasitenkinę. Kanados 
draugai amerikiečius patenki
na visada su savo prakalbo
mis.

dienomis
D. Skardžius, 
džiai yra progresyviškų orga
nizacijų nariai, ypač Skar- 
džiuvienė gera darbuotoja 
moterų tarpe.

Per tuos keturis metus drg. 
Emilei prisiėjo pernešti daug 
vargo ir ašarų išlieti besirūpi
nant sergančiu draugu ir be
auginant jauną 
žai ją plakė ir 
viai.

Sugrįžęs drg.
šeimos gyvenimo gal ir nega
lės pakelti, bet visiems sykiu 
gyvenant, bus jaukesnė ūž
ti vėją namuose ir vargų našta 
palengvės.

Linksma ir mums, kad drg. 
pavyko pasprukti iš žiaurios 
ligos ir mirties nasrų.

sūnelį. Nema- 
priešų licžu-

ekonominiai

gaminių perkrauti 
ir krautuvėse lūšta 

krautuvių 
su numuš-

Įvairių 
sandėliai 
lentynos, 
skelbia specialius,
tomis kainomis išpardavimus. 
Iš šalies žiūrint atrodo, kad 
industrija .žydi ir darbai eina 
visais garais. Bet. . . bedar
bių, darbui tinkamų vyrų, bū
riai slankioja gatvėmis šlifuo
dami šaligatvius, paniurę, nu
siminę, vysta jų muskulai ir 
jėgos eikvojasi betiksliai. Pa
vasaris aušta, bet darbų page
rėjimo neimato, ypatingai šlu
buoja plieno ir geležies indus
trija. Vargdienių pasikalbėji
muose taip ir skamba: kas 
bus, ko sulauksime? Vargai ir 
dejonės nieko nepadės, reikia

Kalbėjo Z. Janauskas
Balandžio 21 d., Lietuvių 

svetainėje, kalbėjo kanadietis 
svečias Z. Janauskas, “Liau
die Balso” administratorius. 
Kalbėjo apie Kanadą ir joje 
gyvenančius lietuvius, atžymė
damas reakcijos 
varžoma žmonių v c-
taip toliau. Jis 
apgailėtiną reiškinį,

į lietuvių tarpe yra būrelis žmo
nių einančių išvien su reakci
ja, kišančių koją pažangiam 
lietuvių darbui, skundžiančių 
reakcinei valdžiai net tokį 
darbą, kaip mokinimą lietuvių 
vaikučių savo tėvų kalbos ir 
rašto. “Liaud. Balsas,” sakė 
jis, yra vienintelis įrankis, ku- 
riuomi galima palaikyti pa
žangiai nusistačiusių lietuvių 

'vienybę, ir tas įrankis Kana
dos lietuvių gyvenime labai 
daug reiškia. Todėl jis prašė 
publikos padėti “Liaudies Bal
są” išlaikyti—remiant jį au
komis ir užsiprenumeruojant.

Antroj dalyj kalbos Janaus
kas aiškino šių dienų pasauli
nę situaciją, ypač dabartinę 
padėtį Lietuvos, 
Klaipėdos krašto

siautimą, 
laisvę ir 
pasakė 

, kad ir

atidavimą 
Vokietijai,

ir Lietuvos valdžios besiteisi- 
nimą prieš liaudį, kodėl ji ši
tokį žygį padarė.

Prakalbas surengė Literatū
ros Draugijos 20 kuopa ir jos 
Moterų Skyrius ir surengimo 
lėšas — už svetainę ir skelbi
mus—padengė iš savo iždų. 
Gi visos surinktos aukos — 
$12.86—tapo įteiktos kalbėto
jui, kaipo parama “Liaudies 
Balsui”. Stambesnes aukas da
vė: K. Vaicekauskienė, Juoz. 
Strohs ir A. Pagiegala— po 
$1; Jonas Strolis, S. Jasilionis,

Naujas Anglijos Ambasa
dorius Amerikai

London. — Anglijos val
džia paskyrė lordą Lothia- 
ną kaip savo ambasadorių 
Jungtinėms Valstijoms. Jis 
esąs “liberalas,” bet remia 
politiką Anglų ministerio 
pirmininko Chamberlaino.

Iki paskutinių savaičių 
lordas Lothian buvo narys 
vadinamo “Cliveden” rate-

II. Žakienė, P. Jasilionienė, L. Ro, kuris reikalavo taikytis
Šimoliūnas, A. žolynas — po' 
50c; V. Kaminskienė —30c; 
II. Pagiegalienė, A. Tvari jo
ninė, J. Gabužis, II. Vėžienė,1 
V. Kapičauskienė, U. šimoliū- 
nienė, E. Šimoliūnienė, J. Li- 
nonis, J. Jankauskienė, J. Ki-1 
reilis, O. Girnienė, F. Zeboris,: 
J. Uogentas, K. Dzidulionis ir 
A. Garnys—po 25c.

Z. Janauskas turi kalbėtojo! 
gabumų ir jo dėstomi dalykai' 
traukia klausytojų dėmesį ■ 
Mūs mieste buvo jo paskutinė 
maršruto stotis. Jis aplankė su; 
virš 30 kolonijų lietuvius > 
Jungt. Valstijose ir jaučiasi 
smagus, kad jo kelionės tiks
las rado gražią šios šalies lie
tuvių atjautą.

su naziais, darant daugiau 
nusileidimų jiems.

CHARLES 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barber i ai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck Ir Maujer Sts.

Estate of Slialin’s Funeral Home

Dr. Herman Mendlowitz 
83 Metai Praktikos 

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 7-1312

Balandžio 23-čia diena 
Amerikos Komunistų Partijos 
vietos sekcijos buvo visuotinas 
narių susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir distrikto organi
zatorius. Taipogi susirinko ge
ras skaičius ir eiliniu nariu. 
Buvo apkalbėta pilnai Pirmo
sios Gegužės šventės apvaikš- 
čiojimas, kuris bus gegužės 
trečią dieną ir daug kitų svar
bių dalykų partijos reikalais. 
Taipogi nebuvo pamiršta ir 
vietos sekcijos reikalai ir ant 
vietos likosi sukelta finansinės 
paramos pora desėtkų dolerių.

Sužinojęs.

LLD 43 Kp. Koresp.

The Liquor Commission of 
Quebec pastangomis šiomis 
dienomis įėjo galion naujas 
įstatymas, kuris labai užgavo 
mažąsias pasiiinksmin i m o į-

šakose, katrų gaminiai dau
giau vartojami, tie dirba nuo
latiniai ir pradeda įsikurti: 
perkasi namelius ir gražius 
automobilius. Linksma, kad 
mūsų tautiečiams, nors ne vi
siems, sekasi. Nuosavoj pasto
gėj daug jaukiau gyventi ir 
ją tvarkyti pagal savo skonį. 
Tijj negerai, kad kai kurie į-

organizuotis ir pakeisti šią ne- i sigiję nuosavybes bando nu
tikusią sistemą. j tolti nuo darbininko judėjimo.

—*------ .-e Nuosavybės įsigijimas dar ne
reiškia amžiną laimę. Neuž
mirškite, kad prie šios siste
mos dažnai pasitaiko ir labai 
bagotiems subankrutuoti.

Daugiau kitą sykį.
A. Eglaitis.

Nors nedarbas siaučia, bet 
lietuvius, kaipo tautų mažu
mą, tas mažiau paliečia. Daug1 
randasi bedarbių, bet nemažai 
randasi ir tokių, kuriems dar
bus pavyko gauti industrijos

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vale.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

PIUS W. SHALINS
(Šulinskas)

Unlicensed Undertaker
Vestie E. Davis, Mgr.

Puikiai {ruošta Lietuvių

LAIDOTUVIŲ {STAIGA
84-02 Jamaica Ave.

Woodhaven, L. L, N. Y.

Kurie nenorite šermenis laikyt 
namuose, laikykite šioje šermeni
nėj. Šermenines (koplyčias) pa
rūpiname Williamsburghe arba 
bile dalyje New Yorko ir Brook- 
lyno apylinkėje. Mūsx patarnavi
mais šermenim ir laidotuvėm yra 
patenkinti visi, kurie tik davė 
mums progos patarnauti.

Tel. Virginia 7-4499

LDS Jau aprūpino virš 4,000 lietu
vių tinkama pagelba nelaimėj. 
Išmokėjo virš $250,000.00 pa
šalpomis ir apdrauda.

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.

Šis tas iš draugo Janausko 
prakalbų, kurios įvyko balan

džio 19-tą dieną
Pirmoje daly j savo kalbos 

perbėgo pasaulinius įvykius, 
kas dabar dedasi užrubežyj, o 
svarbiausia fašistinėse šalyse. 
Taipogi puikiausiai išdėstė da
bartinę Lietuvos padėtį ir kas 
mūsų Lietuvą privedė prie to
kios padėties, plačiausiai iš
aiškino tautininkų darbus Lie
tuvoje, jųjų elgesį su Lietuvos 
darbininkija, kaip Lietuvos 
darbininkai yra suskaldyti į 
grupeles, kad neprileist juo
sius prie jokios vienybės. Taip 

. ir šioje šalyj tie save pasivadi
nę Lietuvos patrijotais skaldo 
ALK veiklą ir darbuojasi taip, 
kaip smetonininkų iš Lietuvos 
yra. įsakyta.

Toliau savo kalboje nurodė 
apie kitas mažąsias valstybė
les, kurios yra mažesnės ir už 
pačią Lietuvą, o palaiko savo 
nępriklausomybę ir nėra pa
vojaus nuo fašistinių užpuoli
kų, pavyzdžiui, nurodė Mon
goliją, kodėl josios nepuola 
tie juodieji fašistai.- Už tai ne
puola, kad ji turi sutartį su di
džiąja Sovietų Sąjunga, už 
jos pečių stovi tokia galinga 
šalis, fašistiniai užpuolikai 
žino, kas jų laukia, jeigu jie 
tą šalį užpultų. Lietuvos liki
mas nebūtų buvęs toks, jeigu 
jos valdininkai būtų turėję su
tartį su Sovietų Sąjunga. Bet 
Lietuvos valdininkams visada 
buvo arčiau prie širdies fa-

Liga ar nelaime gali paliest jus ar jūsų šeimą bile kada

Apdrauskite Savo Sveikata ir Gyvastį
Tvirtoj lietuvių pašalpos ir apdraudos organizacijoj

Į LDS nariai priimami nuo 2 iki 60 
metų amžiaus. Gali įsirašyti tėvai ir 
vaikai.

Galina apsidrausti ant viso amžiaus 
arba ant 20 metų “Endowment.”

Už mažą mokestį galima gauti ap
draudos: $100, $150, $300, $500, 
$600, arba $1,000.

Pašalpos galima gauti $6, $9 arba 
$12 į savaitę atsitikime ligos.

Dėl platesnių informacijų kreipkitės 
j LDS kuopų savo kolonijoj arba 

sekamu antrašu:

Lietuvių Darbininkų Susivienijimas
419 Lorimer St Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Telefonai EVergreen 7-1661

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai, geriausių 
bravorų alus ir 
ėlius. Kada būsi
te Brooklyne, už
eikite susipažinti.

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties

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

Telefonas Foxcroft 9-6901.

PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydės

Taisome namus ir maliavojame iš vidaus ir iš lauko. 
Puikiausiai sulyg vėliausios estetikos dekoruojame ma

liavom arba išpopieruojame kambarius.

Reikale

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO

namų taisymo, malia rojinio ar popieravimo 
klauskite mūsų aprokavimo

321 Chauncey

1062 Glenmore

A. BALČIŪNAS
St. Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
Ave. East New York



r
šeštai!, Balandžio 29, 1939 LAISVI

Philadelphia, Pa Clement Vokietaitis

iki 1:30 vai. po pietų,

1 - mos

Vaiky Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

14.50

NOTICE

Kings.

N.

Lietuvių įstaiga Prie Pasauliniu Fčry
t

Fairview Restaurant & Bart

VALILIONIS IR MARCINKEVIČIUS
Savininkai

E

* Lankydamiesi j pasaulinius ferus užeikite pas

VALIL10NI ir MARCINKEVIČIŲ
N.

pas juos gausite gerų stoikų ir kitokių gerų-valgių.
DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS

to

FAIRVIEW RESTAURANT
April

N.

/ , 51 -a
Telefonas: Humboldt’2-7964

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

VALANDOS: 2—4'ir 6—8. 
Nėra valandų sekmadieniais.

of the 
G 102 
County

graži muzi- 
programos 
Kviečiame

Važiuojant Route 28 
nuo Easton, Pa. į New 
Yorką arba nuo New 

Yorko iki Easton 
pakeliui užeiti.

pietų 
ir iš

at retail
Bever-

A venue, 
Kings,

Steamboat Rd. Pra- 
p. Kalbės S. Sasna, 
Sergio Kurnakow iš 
Michelsonas iš Broo- 
Choras dainuos po 

visiems

Jie turi vietos mašinom pastatyti. Jų vieta skersai gat
vę nuo Marines budinko pasaulio feruose.

Lankydamies j svečius 
iš Pennsylvanijos j New 
Yorką arba iš New 
Yorko j Pennsylvania 

užeikite.

Blue Jay Inn 
patalpa 1,000 žmonių, Šeš
tadieniais ir Sekmadieniais 

puiki muzika šokiams.

Centre buveinę, 634 Ferry St. (už
pakaly), ten bus komisija nuo 
11:30 iki 1:30 vai. po pietų ir su
teiks visus nurodymus.

Įžanga 
lietuvius 
vaikščioti 
šventę.

is hereby given that License No. 
has been issued^to the undersigned 

retai' 
Bever- 

Avenue 
Kings,

LIETUVIS ADVOKATAS
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.- Kas nesuspės atvykti j 
svo ta i niūkę
ras vėliau prikaltus ant durų visus 
nurodymus. (100-101)

iš “Laisves” šėrininkų 
ir kitais šių dienų rimtais klausi
mais. Todėl būkime visi ir alsives- 
kime savo draugus. Kviečia Lietuvių 
Komunistų kuopa. (101-102)

retail
Alcoholic. Bever- 

A venue I),
Kings,

is hereby given that Licen
......

beer, wine and liquor at 
132A of the Alcoholic 

Law at 229 DeKalb 
Brooklyn. County of 

premises.
DRACOMANOLIS

d. Labor Lyceum

veltui. Kviečiame visus 
dalyvauti ir šauniai ap- 

tarptautinę da r b i n i n k ų

Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 
Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 

VVilliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

be 

N. 
&

NOTICE 
R L 76 13 
to sol 1 
under Section 
age 
Borough 
to be 

759

Šventes įvyks 
d., 2:30 vai. p. 
Brock tone. Bus 
koncertinė pro-

i LEWISTON-AUBURN, ME.
j LDS 45 kp. rengia vakarienę ir 
Išokius. 13 d. gegužės, Šv. Baltra
miejaus Svet. Yra kviečiami Porl- 
lando, Rumfordo ir mūsų vieliniai 
lietuviai dalyvauti parengime. Įžan
ga 65c asmeniui, o vaikams 25c. Va
kariene prasidės 7 v. v. — Kom.

(109-101)

GREAT NECK, N. Y.
Bendros Masines prakalbos įvyks 

Supę-i sekmadienį, bal. 30 d. Rengia Vieti- 
. Bendro Veikimo Kom.

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, 1 d. geg. įvyks ap- 

vaikščiojimas Lyric Svetainėje, 
kampas Park ir Broad St. Pradžia 
8 v. v. Rengia Komunistų Partija. 
Bus geri kalbėtojai ir 
kališka programa. Po 
bus šokiai. Įžanga 25c. 
visus dalyvauti.

N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer.

is hereby 
has been 
beer,

Control 
of 

consumed

Gates Avenue

Boardwalk

given

to sell beer, wine and liquor at 
under Section 132A of the Alcoholic 
age Control Law at 2141 E. 28th 
Borough of Brooklyn, County of 
to be consumed on the jnemises.

MICHAEL DOHERTY 
Anchor Inn

28th St. Brooklyn,

237

Scptinlfia puslapis

Pirmos Gegužės Šventė 
xXtcinantj pirmadienį, 1 d. 

gegužės, įvyks demonstraci
jos, apvaikšėiojimas po visą 

. šiais metais dalyvaus 
d. gegužės apvaikščio- 
unijos, organizacijos, 

religijų parapijos.

savo ir krito už šios 
žmonių laisvę. Maršuokit 
raginkit kitus. 1-ma 
Gegužės yra Amerikos 
nių iniciatyvė šventė, 
ninku pergalės švente, 
švenčia viso pasaulio
žmonės! Reporteris.

šąli es 
ir 

Diena 
žmo- 

darbi- 
kurią 
darbo

New York. — Gaisras pa
saulinėj parodoj, stiklų 
skyriuj, padarė tik $4,000, o 
ne “miliona” doleriu nuos
tolių, kaip kad pirmiau 
pranešta.

BLUE JAY INN
Tarp North Branch ir Whitehouse, N. J.

nusi- 
miesto 

po pietų 
prie City

ji me 
įvairiu 
€■ C

Veik visų fašistų pr 
kraštu išeiviai žmonės 
tarė maršuot iš visų 
dalių nuo 12 vai. 
į Keyburn Plaza, 
Hall, kurioj atsibus
bos ir programa. Bus kalbė
tojų įvairiomis kalbomis. Iš 
čia maršuos demonstracija į 
Nepriklausomybės aikštę, prie 
Chestnut ir 6-tos gatvės. Vi
sur leidimai yra gauti, tad 
lietuviai nesibijok it dalyvaut

viai susirinkit 4 2 vai. dienos 
laiku, 735 Fairmount Ave. Iš 
čia lietuviai ir rushi 
i Thompson Square, 
didelė masė žmonių 
šiaurės maršuos Į

maršuos • 
o iš čia 
iš visos

Atsiminkit, kad šiemet 1- 
ma Diena Gegužės yra daug 
reikšmingesnė, negu kada 
nors ji buvo. Hitleris ir Mus- 
solinis yra sunaikinę 
klausomybes Ethiopijos, 
trijos, Čechoslovakijos, 
nijos ir Albanijos. To 

šie du draskūnai 
užmušinėja

nepri-
Aus-

nega- 
atima 

žmones, 
tortu moja tuos,

na. 
žemes, 
areštuoja ir 
kurie pasirį;
priklausomybes. Šimtai ir 
tūkstančiai benamių, kurių i 
nuosavybes užgriebė sužvėrū-I 
ję fašistai, kurie buvo privers
ti pabėgti nuo pavojaus; tar-' 
pe tų yra ir tūkstančiai lietu- , 
vių, iš Klaipėdos pabėgėlių. į 
žmogžudžio Hitlerio karo ma
šina puola katalikus, protesto- 
nus ir žydus, suvaržo civiles 
teises ir laisvę religinių žmo
nių. O dabar 'Hitlerio h* Mus- 
solinio tikslas užkariauti ir 
sunaikinti mažųjų tautų ne-' 
priklausomybes — Lenkiją, ■ 
Rumuniją, Graikiją, Turkiją, 
Lietuva ir kitas.

Hitlerio ir Mussolinio karo 
mašina turi būt sulaikyta irj 
paliuosuotos tos tautos, kurias, 
tie žvėrys užgriebė. Kaip mes ! 
galime sustabdyt fašistų ka- ■ 
rą ? žmonių prieštaravimas, o . 
tas prieštaravimas galimas la- ■ 
bai vykusiai per 1-mos Dienos 
Gegužės demonstraciją. De- 
monstruokim ir protestuokim 
prieš agresorių rengiamą ka-1 
rą; demonstruokim už* geres
nį gyvenimą šios šalies; ves- 
kim kovą prieš šios šalies fa
šistus. Atsiminkim, kad Wall 
gatvė nesnaudžia, kad stam
busis kapitalas susirišęs su
viso pasaulio reakcionieriais Į 
už fašizmo laimėjimus. Ne-! 
smerkim tų, kurie kovoja ir . 
daro viską, kad darbininkų i 
klasę, vidurinę klasę, profesi-i 
jonalus, intelektualus ir reli- . 
ginius žmones suvienijus prieš , 
kapitalo draskūnus. Mūsų be
darbė, vargas, rūpestis, ligos, 
belaikė mirtis ir visos nelai
mės paeina nuo stambaus ka
pitalo, kuris paskendęs kor
poracijose, trustuose, kompa
nijose - monopoliuose. Atsi
minkit, nepaisymas kovos už 
lengvesnį gyvenimą tą viską 
nutolina, ir niekas kitas nega
li būti kaltas, kaip tik patys 
darbininkai. Ateina gadynė— 
mūsų gadynė išsiliuosavimo iš 
vergijos.

Philadelphijos lietuviai, juk 
jūs ištiesų nesate milionieriai 
ar koki parazitai. Jūs veik 
šimtu nuošimčių esate darbo 
žmonės, maži smulkūs biznie
riai ir profesijonalai, diena iš 
dienos' gyvenimą darote iš tų 
pačių žmonių, tad kodėl jūs 
negalite jungtis ir apvaikščio
ti šiemet I-mos Dienos Gegu
žės ? 
šalies 
tę ir 
tiems

Mes maršuosipi į šios 
nepriklausomybės aikš- 

padėsim pagarbos gėles 
didvyriams, kurie i.šliuo-

Jugoslavai Dar Tikisi Iš
vengt Romos-Naziy Vergijos

Belgrad, Jugoslavija. — 
Čia žmonės kreivai žiūri į 
tai, %ad Jugoslavijos val
džia pasirašė pareiškimą 
su Italija, jog Jugoslavija' 
toliau bendradarbiaus “gi
liau ir glaudžiau” su Itali
ja ir Vokietija. Daugelis ti-į 
kiši, kad Jugoslavija gal i 
dar nebus galutinai pririš-: 
ta prie Komos - Berlyno! z z • M “asies.

Graikai Pritaria Verstinai 
Kariuomenės Tarnybai 

Anglijoje

PRANEŠIMAI iŠ KITUR
CLEVELAND, OHIO

Drg. V. Andrulis, kalbės “Lais
ves” ir “Vilnies” skaitytojų mitin
ge, antradienio vakare, gegužės 2- 
rą, Lietuvių Svetainėj, 6835 r 
rior Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. I nių Org. Bendro Veikimo Kom. irj 
Draugas Andrulis darys pranešimą;TDA Rusų 3119 kp. Bus Kasmočių • 

suvažiavimo j Svetainėje, 91 
džia 4 vai. p. 
iš B rook lyno, 
Netvarko ir K.

I klyno. Pirmyn 
vad. Kazakevičiaus. Įžanga 
voltui. — Kviečiame visus skaitlin-

Igai dalyvauti. (100-101)

CAMDEN, N. J.
LDS ir Literatūros Draugijos kuo- 

Ipų susirinkimai atsibus ateinantį 
•sekmadienį, balandžio 30 dieną, an- 
i trą valandą po pietų, pas J. Las- 
. tauską, 686 Central Ave., Camden, 
Į N. J.

Visi abiejų draugijų nariai, “Lais- 
Įvės” skaitytojai ne tik patys atsi- 
! lankykite į susirinkimą, bet atsi- 
l veskite ir naujų kandidatų, kaip j 
I Susivienijimą, taip ir į Literatūros 

Speciališkai kviečiami 
netiesiogine niinčlli draugijų nariai į susirinki- 

*|mą, nes bus renkama kuopų valdy- 
i ba bei šiaip svarbesni reikalai . ap
kalbėta. Draugiškai, Senas Vincas.

(100-101)

Athėnai, Graikija.—Grai
kai patenkinti, kad Anglija 
rengiasi įvest privaloma ka
riuomenės tarnybų. Į tai jie | Draugiją, 
žiūri, kaip į i _ _ 
apsaugą Graikijai nuo -Ita-'- ‘ - • - 
lijos ir Vokietijos._______ ;

; is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer at retail under Section 75 

Alcoholic Beverage Control Law at 
11th Ave.. Borough 01 Brooklyn, 

kings, to be consumed off the

GUSSlE SORBLUM
Ave. Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

retail under 
Beverage 
St., Bo

to

is hereby given that 
s been issued to the 
wine and liquor at 
135 A of the Alcoholic 
Law at 43 Schermerhorn 
t Brooklyn. County of 

consumed oft the premises. 
CHARLES LOFEMAN 

Borough Hall Liquor Stoic 
Schermerhorn St. Brooklyn,

NOTICI
RL 766:. .... 
to se 11 1---- -
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed on 

JOHN G.
Apollo Restaurant 

229 DeKalb Ave. Brooklyn,

hereby

(i 102 11 th

NOTICE 
L53? 1 
to sell 
Sect ion 
Control 
rough 
lx?

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7561 has been issued to the undersigned 

retail 
Bever- 
Street 
Kings,

21 11

NOTICE 
R L 7373 
to sell 
under Section 
age Control 
Borough of 
to be consumed

CORNELIUS CAREY
& RUPERT 

Avenue I)

wine and liquor at 
32A of tlie 
Law at 4304 

Brooklyn. County of 
on the premises.

KIN ZELMANN 
Brooklyn,

hereby given that Licensę No. 
:>een issued to the undersigned 
at retail under Section 76 of 

Beverage Control Law at N. 
Boardwalk & West 31st Str 
Brooklyn, County o£ Kings, 

: ... C..' premises.
MORRIS I-’IEGENBAUM

Corner .......... .........
31st Street Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

wine and liquor 
132A of the. Alcoholic 
Law at 759 Gates 
Brooklyn, County of 

on the premises.
DAVID COHEN

Brookjyn,

1301

NOTICE is I 
SB 154 has b 
to sell beer 
the Alcoholic 
VV. Corner 
Borough of 

consumed on the

VV. 
West

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 5-3622

IIARRISON-KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. ir LDS 168 kp. i 

į bendrai rengia šokių vakarėlį, šešta- ' 
! dienj, bal. 29 
jSvet., 17 Ann St., Ilarrisone. Įžan- 
I ga 15c asmeniui. Kviečiame vieti- 
I nius ir iš apylinkes draugus skait- 
i lingai dalyvauti. Šokiams bus gera 
i orkestrą. Bus visokių užkandžių ir 

į gėrimų. Tad bus proga visiems kar- 
I tu pasilinksminti, tuom pačiu sykiu 
' paremsite organizacijas, ypač LDS 
; yra nauja kuopa, kurios iždas visai 
tuščias. —- Kom. (100-101)

Telephone: E Vergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Visokį gėrimai, geri val
giai ir Cabins nakvynėm, 

MRS. SMITH 
(Paketurienė) Savininkė 

Alex Krupavičius 
Manager

Atdara iki 2-rai vai. ryto. Įžanga veltui.—No Cover Charge.

MONTELLO, MASS.
Minėjimas Pirmos Gegužės, 

saulines Darbininkų
i sekmadieni, bal. 30 
j p. Massasvit Hali, 
geras kalbėtojas ir 

j grama. Prašome visų dalyvauti.
LLD 6 kp. susirinkimas įvyks 

i pirmadienį, 1. d. gcg., 7:30 v. v. 
1 Liet. Taut. Namo Kambariuose. Vi- 
1 si nariai skaitlingai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me aptarti. — G. Shimaitis.

(100-101)

EASTON, PA.
Gegužės Pirmosios Minėjimas

I Šiemet Gegužės Pirmosios Pami
nėjimas įvyks ant. April Farms, apie 

. 24 mylios nuo Easlono. Vieta labai 
i graži ir paranki piknikams. Ant jos 
‘ dabartiniu laiku gyvena Močiutė 
I Bloor, tad bus malonu pas ją nuva
žiuoti svečiuosna. Paminėjimas bus 

I formoje pikniko ir bus šauni pro- 
; grama, kurią pildys žymūs artistai 
ūš New Yorko. Bus perstatomi įvai- 
I rūs lošimai po vadovybe Ilerta 
Ware ir John Lenthire Grupes. Kal
bės pati Močiute Bloor, Sam Dar- 

jcy, Kompartijos Distrikto Organi
zatorius, Rose Nelson ir kiti. “Ma- 

i storiu” ceremonijų bus gabus Broad
jway teatrų aktorius Will Geer.

Valgiai susidės ir vištienos 
ir kitokių skanėsių, bus taipgi 
sigerti alaus ir kitko.

Kas nežino kaip pasiekti 
Farms, tegul atvyksta į Workers’

530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. 
NEWARK, N. J.

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA

Sutvarkome
AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Savaitiniams Išmokėjimams

MECHANIŠKAS AMŽIUS 
YRA SUNKUS ANT AKIŲ 

SAUGOKITE SAVO VIZIJĄ 
SU TIKRAI MOKSLIŠKAI 
PRIRINKTAIS AKINIAIS

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 

Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.
Telefonas EVergrccn 7-0986.

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir G-8 yakare 

Ncdėlioinis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių. kitokiu crrupiu ir pavienių.
Iš senu padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 1-6111

Garsinkite savo biznį dien 
raštyje “Laisvėje

PASAULINĘ PARODĄ
A _

110-61 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y
Telephone: Ilavemeyer 9-9115

laiiiaiiiBiiiinwijji0.iiiiaHiaiiioiiiaiiiaiiiBiiiaiiiamaiiiaiiifliiiBiiiaiiiamaiiiBiiiaiHBiiioii

FRANK DOMIKAITIS

417
RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES valgiai
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs 

lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena 
gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas 
pieniškų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

o IIIOIIiPIIIDIIIOIIIBIIIŪIltBIIIBIHŪIIISIilEo

Vincas J. Daunora
APTIEKORIUS. ....

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu- 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

229 ED F O R D 5 Av E

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su 

Vyrų—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų 

Siūtais ir Topcoatais
VISI naujų madų ......... VISI naujo drabužio

Tinkamų MierQ Dėl Visų

$6.95
10.95

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET

Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889 metais
Išdirbėjai Geriausių Drabužių

kampas Manhattan Avė.

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

NOTARY 
PUBLIC

!**>*»>. .* ........... ..

Telcphone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kainą.

VARPO KEPTUVE
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. I
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvl 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi ke
pama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas skaniausių 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną, per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas,

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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Visi j Paradą Pirmadienį, Gegužės l -mą! Prisidėkim prie Amerikiečių Galingo 
Protesto prieš Agresorius! Maršuokim už Gerovę, Demokratiją ir Taiką, ir 

už Apgynimą Lietuvos Nepriklausomybės nuo Hitlerio Fašistų!
E

Maršuos Virš Ketvirtadalis Miliono Žmonių. Mobilizuotė nuo 10 Ryto iki 5:30 Vakaro J Lietuviu Kfiailčiy
Lietuviai Susirinks 4 vai. p. p. prie Pil. Kliubo, 280 Union Avenue, Brooklyne

Bendros Gegužinės Komite
tas jau išleido smulkmeningas 
informacijas organizacijoms 
kas liečia jų susirinkimo vie
tą ir laiką maršavimui Pirmos 
Gegužės Parade šj pirmadie
nį, gegužės 1 dieną.

Marxuot jau pasižadėjo ar
ti 700 organizacijų, turinčių 
virš milioną nariu. Ir vis dar 
prisideda.

Mobilizuotos planai, ku
riuos užgyrė ir Policijos De- 
partmentas, skiria susirinkimo 
vietoms 25 ketvirtainius blo-

Po tautinių grupių dar mar
šuos keli desėtkai įvairių or
ganizacijų.

Gegužinės Finansai
Lietuvių Komunistų Kuopa 

per d. Rudaitį pridavė $6.55. 
kelios kitos 

ir pavieniai, 
gerą, bet toli 

ge-
iš lai d as.

Pirmiau aukojo 
organizacijos

gražu d a»• ne padengiame 
gu ž i n e i p ris i re n gi m o 
Muzikantai, iškabų 
inas ir medžiagos 
apie šimtas dolerių.

kaitinos

trafikas turi būti pra

Nereiks Ilgai Laukti
šia maršuojančioms grupėms 
prasideda nuo lutos valau 
dos ryto; toms išmaršavus, jų 
vietas užima kitos grupes, ir 
taip tie 25 blokai kas pusva
landis ir kas 15 
užpildyti naujai 
mis grupėmis, 
grupės susirinks

ir pavieniai prašomi prisidėti 
1 su finansine parama kiek tik 
išgalite. Pinigus galima pri
duoti per “Laisvės” raštinę, 
pažymint aukojusios organi
zacijos ar pavienio, taipgi pri

duodančio asmens vardą. Po 
i parado paskelbsime aukavu- 
Isių vardus. Kurie nespėsite 
aukas priduot anksčiau, pri- 
duokite komisijai parado die
ną, kada ateisite pas Piliečių

minučių bus 
pribūnančio- 
Paskiausios

> :30 po piet.

Žibintų Maršas
Kadangi paskiausios grupės 

maršavimą baigs jau priete
moj, planuojama turėti viso
kių švyturių, liktarnų ir lem
pų nušviest maršavimą.

Maršavimo tolis bus 2 my
lios tolimiausioms grupėms, į 
kurios pradės maršavimą nuo 
56th St. ir 8th Avė. Maršuos 
ant 8th Avenue iki 30th St., 
ant 30th iki 5th Avenue, 5th j 
Avė. iki Broadway ir juomi ' 
iki Union Square. Išsiskirsty- ‘ 
mui duota 18 ta, 17-ta, 16-ta 
ir 15-1 a gatvės.

Prašome Talkos
Visus brooklyniečius ir apy

linkių lietuvius prašome glau
džiai kooperuoti su gegužinei

prisirengimo komisija. “Lais
vės” skaitytojai prašomi turėt 
mintyje, kad šiame didmiesty
je yra tūkstančiai lietuvių, ku
riuos Gegužinės Komitetas ne
gali pasiekti. Tačiau ‘Laisvės’ 
skaitytojai, kurie juos sueina
te darbe, krautuvėse, gyvena
te vienuose namuose, galite 
pasiekti ir pakviesti dalyvaut 
gegužinėj.

Mes prašome ii‘ tikimės, kad 
šioj Liet. nepriklausomybei 
pavojingiausioj valandoj visi 
bendrai padirbėsime, kad tu
rėt skaitlingiausi būrį lietuvių 
maršuotojų šiame parade, ku
rio vienu iš vyriausių obalsių 
yra protestas prieš agreso
rius, pasimojusius praryt Lie- Į 
tu va.

Rengkimes ne tik patys, bet 
pakvieskime savo paradan 
kiekvieną lietuvį.

Kriaučių Prakalbos
Liet. Amalgameitų 54-to 

Skyriaus gegužinės prakalbos 
įvyks balandžio 30-tą, Kliubo 
salėj, 280 Union Avė. Ten 
kalbės 3 sriovių kalbėtojai: 
Laučka, Stilsonas, Bimba.

Gegužinės Komisija.

Žinios
Sportininkam Gera 

Naujiena
Brooklyniečiai Kitur

Are

Rinkliava Ispanijai Nemalonios Žinios

Lietuvių Kriaučių Amalga- 
meitu 
turėjo 
k i m ą

liečiu

Unijos 54-tas Skyrius 
savo mėnesinį susirin- 
trečiadienį, balandžio 
Lietuviu Amerikos Pi- 

Kliube.

Garbės Svečiai
Komitetas pasiuntė oficia

lius užkvietirnus majorui La- 
Guardijai, visiems Miesto Ta
rybos nariams, Tarybos prezi
dentui Newbold Morris, New 
Yorko prezidentui Stanley 
Isaacs ir eilei kitų žymių vai-1 
(liniukų pasirodyt ant garbės; 
svečiams skiriamos platformos! 
Union Aikštėj.

Vyriausiais šių 
žinės obalsiais 
Žmonių Vienybė,
Gerovės, Demokratija ir Tai
ka. Ypatingai dedama svar- 
bos vienyt visas demokratines 
jėgas prieš fašistų agresiją 
už vienybę tarp AF of L 
CIO unijų.

Lietuvių Ruošimasis
kitose 
prisi-

Pereitą ketvirtadienį prasi
dėjo Lincolno Brigados Drau
gų rinkliava (tag days) su- 
šelpimui nukentėjusių Ispani
jos demokratijos gynėjų. Ji 
tęsis iki gegužės 2-ros. Rinki
mas aukų bus vedamas ir ge
gužinės parade tarp virš ke
tvirtadalio miliono marŠuoto- 
jų ir gal milionų žiūrovų.

Lincolno Brigados Draugai 
prašo galinčius pasidarbuot 
rinkime, o visus kitus pasiekti 
į savo kišenių taip giliai, kaip 
galima, kad padėt Draugams 
parvežt buvusius ir dar teb
esančius Franco belaisvėj ir 
Franci jos koncentracijos kem
pėse, taipgi sušelpt jau sugrį
žusius, bet dar negalinčius 
dirbt dėl žaizdų arba negau-

A.
ne-

ALDLD 185 k p. nariai 
ir E. Beniuliai turėjo labai 
malonias Velykas. Balandžio 4 
d. susirgo jų sūnelis ii- 5 d. ba
landžio tapo išvežtas ligoni
nėn. Ten gydytojai pasakė, 
kad liga labai pavojinga — 
spinal meningitis. Nuo šios li
gos mažai kas išlieka, o kurie 
ir išlieka, tampa paliegėliais, 
suparalyžuoja. Bet Beniuliu- 
kas priklauso prie laimingųjų, 
greita pagelba,
išgelbėjo, nors dar ir 
randasi ligoninėj.

įčirškimai jį
dabar

metų gegu- 
yra Darbo 
Atsteigimas

nančius darbo.

Rodosi balandžio 19 
po išvežta ligoninėn 
Bieliauskiūtė - Kyburienė, 
duktė P. ir U. Bieliauskų, A- 
LDLD 185 k p. narių. Jos pa
dėtis sunki, bet yra vilties, 
kad pasveiks. Tėvai labai su
sirūpinę.

d. ta- 
Albina

ir 
ir

Iš Liet. Komunisty 
Prakalbti

va- 
Kuo- 
susi- 

ne

komi-

Lietuviuose, kaip ir 
tautose, smarkiai eina 
rengimas gegužinei.

Lietuvių o r gan i z a c i j ų
tetas jau parūpino naujutėles 
Amerikos ir Lietuvos vėliavas. 
Dailininkai su teptukais ren
gia iškabas su obalsiais, tarpe 
kurių lietuviams vienu svar
biausių yra gynimas Lietuvos 
nepriklausomybės. Jaunimas 
miklinusi dainoms, šokiams, 
ob*alsiams šaukti. Benas irgi 
pučia savo dūdas. Visais ga
rais rengiamasi pasirodyt kuo 
skaitlingiausia ir iškilmingiau
sia.

Lietuvių Vieta ir Laikas
Lietuviai susirinks 4 vai. po 

pietų prie Pil. Kliųbo
Union Avė., Brooklyne, ir 
čia 
ką. 
tos 
9th
arijoj. Pirmiausi toj 
eis Freiheit Choras ir Mando- 

. ,linų Orkestrą, sekami italai, 
paskiau lietuviai, po lietuvių 
grekai ir apie desėtkas kitų 
tautų.

280 
iš 

sykiu važiuos j New Yor- 
Ten turi būt ne vėliau 5- 
val. Vieta: 37th St. tarp 
ir llth Avės., 16-toj divi- 

divizijoj

Pereito ketvirtadienio 
karą Lietuvių Komunistų 
pa turėjo savo special} 
rinkimą, kuriu kviesta ir
nariai, tad atsilankė būrelis ir 
ne pri k 1 ausanči ų k u o po j.

Dalyviai girdėjo įdomią ir 
pamokinančią d. V. Andrulio 
prakalbą apie, dabartinę Lie
tuvos padėtį tarptautinėj po
litikoj akyvaizdoj Hitlerio 
grasinimo jos nepriklausomy
bei. Jis stipriai ragino komu
nistus ir visus pažangiuosius 
dar daugiau padirbėti užmez
gimui Amerikos lietuviuose 
bendro darbo Lietuvos nepri
klausomybei gint, taipgi dau
geliu kitų lietuviams bendrų 
svarbių klausimų čionai, Ame
rikoj.

Geo. Kuraitis atsišaukė į 
susirinkusius dalyvaut Ben
dros Gegužinės parade pir
madienį, taipgi pasidarbuot 
už parado skaitlingumą ir pa- 
remt prisirengimą finansiniai. 
Vakaro pirm. J. Gasiunui pa
prašius tam tikslui aukų, su 
dėta $6.55, kurie ant vieto: 
priduota Gegužinės 
tui.

Liet. Kom. Kuopa 
kelis šimtus kopijų 
Worker” gegužinės 
sekmadienį.

Komite

išplatins 
“Sunday 
laidos šį

Balandžio 22 d. gavome ži
nią, kad sunkiai serga drg. 
Gaškauskienė Huntingtone ir 
prašą atvažiuoti su Meškiais. 
Balandžio 23 d. ryte nuvyko
me j Huntingtoną. Ištikrųjų d. 
Gaškauskienės padėtis pras
ta. Ji randasi namie pb gydy
tojo priežiūra ir jau virš trijų 
savaičių, kaip serga.

Linkėtina visiems ligoniams 
greitai pasveikti.

V. Paukštys.

STAIGA MIRĖ
Jonas Petkus (Petkevičius), 

58 m. amž., 144 Waterbury 
St., Brooklyn, mirė balandžio 
26 d. Kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj, 660 Grand 
St. Bus palaidotas balandžio 
29 d., Šv. Marijos kapinėse.

Paliko nuliūdime brolį Mo
tiejų ir p. Josephine Gražienę.

Laidotuvėmis rūpinasi gra- 
borius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

šir- 
lo-

Serga
Anė Litvaitienė susirgo 

.lies liga ir dėlto jau guli 
voj apie pora savaičių. Dakta-
ai sako, kad dar turės pa
gulėt savaitę kitą. Randasi 
tamie, 109 Etna St., Brookly- 
ie. Ją prižiūri brolienė Marė 
Ripinskienė. Linkiu greitai pa- 
tveikti.

Rep.

Pasitaikė lietingas vakaras 
ir kriaučių dirbtuvėms mažai 

j dirbant, tai žmonių buvo ne
daug. Tačiaus susirinkimas 
buvo gyvas, nes po išduotų ra
portų išsivystė rimtos diskusi
jos unijos veikla ir ateities 

į duonos klausimu.
Pildančiosios 'karybos sekre- 

j torius V. Paškevičius, išduo- 
' damas raportą pažymėjo, kad 
1 mūsų lokalo vardu buvo pa
gaminta ilgas išdėstymas, me- 
| inorandumas unijos centrui, 
ĮGeneralei Tarybai, idant 
kreiptų daugiau domės ge
resniam padalinimui darbo, 

i išlaikymui nuskirtų valandų 
savaitėje ir lygios mokesties 
už pasiuvimą žipono. Pana
šius memorandumus pasiuntė 
ir kiti unijos skyriai.

Toliau jis priminė ir apie 
buvusį pirmadienį New Yorke 
special] susirinkimą, kuriame 
unijos prezidentas Hillmanas 
užtikrinančiai kalbėjo visą 
valandą, prižadėdamas ir sa
kydamas, jog Generalė Pild. 

' Taryba dės visas pastangas, 
kad nei vienas unijos narys 
nebūtų nuskriaustas.

Brolis Hillmanas prižadėjo 
pats tampriau prisirišti prie 
unijos darbo kokius tris mė
nesius ir suglausti jau per 
plačiai“ išsišakojusius unijos 
reikalus. Jis prašė delegatų, 
čermanų, komisijos narių ir 
visų unijistų duoti jam tin
kamą kooperaciją, kad page
rinus visiems gyvenimo apy- 
stovas.

Jis savo kalboje pažymėjo, 
remiantis valdžios paduotomis 
skaitlinėmis, jog 1937 metais 
buvo pasiūta 30 milionų ži- 
ponų, o 1938 metais tik 21- 
nas milionas.
milionais mažiau, 
sumenkėjusį uždarbį 
kitų išdirbysčių žmones.

Taigi, išklausius tokį pra
nešimą visa eilė kriaučių reiš
kė savo nuomones gavimui 
ilgesnių siuvimo sezonų, su
tvarkymui valandų ir mokes- 

' ties už darbą.
griežtesnių, 

' metė šalin,
sapnais pridengto darbo, bet 
tikrenybe. Reikia pasakyti, 
kad senai kriaučiai taip buvo 
susidomėję savo darbų padė- 
čia, kaip dabar.

Kiti Reikalai
Kriaučių pikniko pirminin

ku vienbalsiai išrinktas J. 
Kairys. į sekretorius kandi
datavo du: Buivydas ir jau
nasis Linkus. Buivydas gavo 
35 balsus, o. Linkus 33. Tokiu 
būdu pikniką vadovaus Kai
rys ir Buivydas.

Pirmos Gegužės paminėji
mas įvyks 30-tą balandžio, Pi
liečių Kliube. Visa Gegužinės 
programa jau laikraščiuose 
paskelbta ir čia nėra reikalo 
atkartoti.

Howardo šapos darbininkai 
reikalauja unijps, kad verstų 
anksčiau pradėti sermėgų siu
vimą, nes kompanija, atidė
liodama pradėjimą sezono, 
paskiau perka sermėgas iš ki
tur ir tuomi trumpina jųjų 
dirbimo laika.

šešiolika firmų, kurios ga
mina vaikams rūbus, nori bėg
ti iš New Yorko kur nors į 
“laukus,” nes, jos aiškinasi 
negalinčios išlaikyti kompeti- 
cijos. •

Fisher in Goldsmith šapa,

Brook ly n o Broad w ay 
nos promoteris Max Joss ma-' 
no įdėt ton vieton šaldymo! 
sistemą (cooling system), kadi 
galima būtų rengt sporto pra-j 
mogas netik žiema, bet ir va
sara. Jis sako: “šia žiemai i • • >

|taip gausingas buvo lankymą-; 
sis į sporto programas, tai aš. 
noriu, kad ir visą vasarą spor
to mylėtojai galėtų naudotis i 
ta proga.” Ponas Joss yra vi-į 
s.ada prielankus lietuviams ii1 j 

atletųturi lietuvių . 
gramose.

Dabartiniu 
nių vakarais 
ras Baltrūnas 
visoj Amerikoj, 
mo j New Yorką laimėjo visas 
ristynes New Yorko apylinkė
se ir kituose miestuose. Jeigu 
promoteris prižadą išpildys, 
tai mūsų Petras turės 
visą vasarą: Broadway 
noy šeštadienių vakarais ir 
Stauch Arenoj, Coney Islan
de, penktadienių vakarais. 
Tos dvi yra parankiausios lie
tuviams vietos.

savo pro-

Reiškia,, 9-niais 
kas parodo 

ir pas

Atsirado ir 
kurie prižadus 
o reikalavo ne

“Brooklynas turi 9 mylias 
pajūrio, kuriame kas savaitė 

šį sekmadienį Walteris Ku- 15,000 laivakrovių jieško dar- 
j bo, bet tik trečdalis tegauna,” 
rašo Peter Cachine, komunis- t 7

' tų vadas.

bilius, “Laisvės” angliško sky
riaus redaktorius, ir Pranas 
Pakalniškis (abu Lietuvių Me
no Sąjungos darbuotojai) 
vyksta j Bostoną dalyvaut 
Naujosios Anglijos menininkų 
suvažiavime. Lilija Kavaliaus
kaitė ir Aldona Klimaitė kon
certuoja Elizabethe. K. Mi
chelson as ir S. Sasna kalbės 
Great Neck e.

i RANDAVOJIMA1
Pasirandavoja fornišiuotas kamba- 

I rys, apšildomas ir visada šiltas van
duo, 285 Nostrand Avė., prie Bed
ford ir Nostrand subway stoties. 
Kreipkitės darbo dienom nuo 6-tos 
vai. vakare, sekmadienį bile laiku.

(101-103)
ž. R.

PARDAVIMAI
“Parkview Homes” (F. H. A. 

patvirtinti)
Vienos Familijos gražus mūrinis ’ 

namas su septyniais kambariais. I 
ritasi Pet- i Ivesla Aliejinis pečius, vanduo ir 

. .. kiti vėliausi įtaisymai. Yra ir ap.šil- i 
iisiiKas, (jomas garadžius. Mėnesinė mokes-!

i tis $40.50. Namo kaina $5,990. Pi- 1
I nigais mokant $690. Taipgi turime 
kitą dviejų familijų namą su 11 

!kambarių, du apšildomi garadžiai, ■ 
aliejinis pečius ir kiti įtaisymai. Jū- | 

jsų renda j mėnesį tiktai $7.08. Mė
nesinės mokestys $55.00, sykiu iš- 

darbo I mokėjimas į mėnesį $62.08. Namo 
Are- i kaina $7,990. Apžiūrėkite namus da-

tenai
, žymus

Nuo sugrįži-

Puiki Viela
Smagiai Laiką Praleist

Grand Bar & Grill
459 Grand St., Brooklyn

Manager
AUGUST LESSING

Visokių Bravorų Alus 
Visada šviežias

Gražiai įtaisytas Kambarys 
Parėm ir šiaip Grupėm 

Užeikit Pasimatyti su Lesslngu.

bar. Randasi po antrašu: 71st St. ir j 
jCOth Avė., Maspeth, L. I. (vienas!
blokas nuo Elliot Ave.) Paimkite 
Grand St. arba Flushing-Ridgewood 

I gatvekarj iki Maiden Lane (71st 
I St.), priveš prie namų. (101-103)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL 

nJtne.u'

kuri gamino daugumoje mo
teriškus aprėdalus, subankru
tavo ir nunešė darbininkų al
gų apie 15-ką šimtų dolerių. 
Sakoma, bus galima atgauti

Lietuviškos šapos tik 4-rios 
dabar po biskį dirbinėja. Pas 
Lapašauską, jau atvešta pora 
šimtų sermėgų. Pranešama, 
kad jo kita firma jau pradės 
kirpti sermėgas, tai gal Lapa- 
šausko kriaučiai jau pradės 
lapsnoti rudeniniais sparnais. 
Linkiu jiems tolimos kelio
nės !

Atsikratykite Riebumą
Laibinkitės su Anti-riebumo arbata: 
priimnas skonis, neina j paprotį ta 
arbata, padaryta iš geriausios rūšies 
žolių. Visiškai nepavojinga sveika
tai. Grąžiname pinigus jei nebūsite 
patenkinti. Didelė dėžė (100 gramų)

50c. Persiuntimą apmokame.

FEESER’S PHARMACY
. 666 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Visokios Rūšies Žolės.
Receptų Ekspertai. Įsteigta 1903.

Liquor

Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
i&dirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

J. Nalivaika, Skyr. Kor

LOTAI—LONG ISLANDE
Bungalow lotai, 25x100; $40.00, 14 

akro $150.00. Kiti Bungalow, kurie 
randasi ant Sunrise Highway kam
po, kaina $300.00. Savininkas gyve
na po antrau: 150-31 Huron St. 
Aquaduct, L. I. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis nurodytu 
antrašu. (98-103)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Galės dėl Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

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

5-tas Metinis Koncertas
RUOŠIAMAS B. ŠALINA1TES MOKINIŲ

Įvyks Sekmadienį, Gegužės
SHUBERT SALĖJE

Broadway, Monroe ir Howard Ave.

7 May,
Brooklyii; N. Y.

BIRUTĖ RAMOŠKAITĖ

KONCERTO PRADŽIA
5 VAL. VAKARO

ŠOKIAI PRASIDĖS

8 VAL. VAKARO

Bilietai prie dury nebus 
pardavinėjami.

PIRKITE BILIETUS IŠANKSTO

G. KAZAKEVIČIAUS 
Orkestrą Grieš Šokiams.

ALD. ŽILINSKAITĖ

Svečiai-,artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė., sopranas iš Hartford, Conn., plačiai 
žinoma koncertų dainininkė, dainavusi per dvi dideles Radio stotis, WEAF New Yorke 
ir WT1C Hartforde. Taipgi atsižymėjusi kaipo pirmaeilė dainininkė prie Hartford Sym- 
fonijos orkestros. Vitold Arnett (Sukackas) smuikininkas iš Ithaca, N. Y. Vitold užė
męs “Concertmaster” vietą Cornell Universiteto Orkestroj, be to yra narys Cornell Fa
kulteto Stygų orkestros. Tai bus jo pirmas pasirodymas Brooklyne. Taipgi dalyvaus pa
garsėjęs Sietyno Choras iš Newark, N. J. irplačiai žinomas Ensemblis Aidbalsiai.

Sekami mokiniai išpildys labai įvairų dalį programos, parodydami savo talentus 
dainomis, piano skambinimu, šokiais ir tt.: Viktorija Walukaite, Aldona Žilinskaitė, 
Lilija Milčiūtė, Ona Daukantaitė, Luiza Makutėnaitė, Suzana Vaitelytė, Joanna Mise- 
vičiūtė, Rita ir Darata Glamkauskaitės ir Vincas Skuodis.

Koncerto bilietus bus galima gauti “Laisvės” ofise ir pas mokinius. Viep tik šokių bilietus bus 
galima pirkti prie durų 8 vai. vakaro.




