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KRISLAI
Gegužinis Paradas.
Kur Jie Buvo? 
Baltimore Pirmutine. 
Ir Vėl Už Lietuvą.

Rašo A. B.

Ir diena buvo labai graži 
ir svieto buvo didžiausia jū
ra. Tai buvo Pirmoji Gegu
žės New Yorke. •

Apvienytas G e g u ž i n ės 
Paradas prasidėjo anksti ir 
baigėsi vėlai. Tūkstančiai ir 
tūkstančiai darbininkų 
plaukė/ gatvėmis į Union 
Aikštė v* * *

Šiemet labai skaitlingai ir 

♦

*

puikiai pasirodė ir lietuviai, nuo Montlucon laimėjo ko- 
Jie nešė dvi naujutėles vė- munistas Eugene Jardon. 
liavas — Jungtinių Valsti- Tuo būdu komunistų atsto
ju ir Lietuvos — ir daug iš-' vybė seime pakilo iki 74.

dvi miesto

kabų už Lietuvą. Jie turėjo 
didžiulį ir skambų beną. Jų 
kolumna, po aštuonis eilėje, 
nusitęsė beveik 
gatvės. *. *

Bet štai kas man’, kilo 
ymintyje. Kur gi buvo mū
sų broliai socialistai? Taip
gi nesimatė nei gyvos dū
šios iš sklokininkų. Nei vie
ni, nei kiti nė akių neparo
dė.

O jie kalba baisiai kai
riai. žodžiais jie kalnus 
verčia. Bet kur reikia pa
sirodyti darbais, kur reikia 
tikrai parodyti tarptauti
nis solidarumas, tai jie su
lekia į žabus ir pasislepia.

* * *
Beje, sekmadienį Brook- 

lyno Lietuvių Piliečių Kliu- 
be rubsiuviai turėjo sušau
kę didelį masinį mitingą 
atžymėjimui Gegužinės. Tai 
gerai ir svarbu. Daugelis 
dalyvavusių mitinge, daly
vavo ant rytojaus parade.

Gegužinė yra Tarptauti
nė Darbininkų Šventė. To
dėl nepakanka tik lietu
viams susieiti ir pasikalbė
ti. Lietuviams reikia išeiti į 
gatvę ir su šimtais tūkstan
čių visų tautų darbininkų 
rodyti savo klasinį solida
ru m ą.

Taip ir padarė Brooklyno 
lietuviai.* * *

Gegužės 28 d. baltimorie- 
čiai ruošia didelį pikniką 
dienraščio “Laisvės” nau
dai. Tai bene bus pirmas šią 
vasarą piknikas tam tikslui.

Balti moriečiai pramina 
takus. Tegul kitos kolonijos 
prisimena savo dienraštį.

Baltimoriečiai, be abejo
nės, turės svečių ir iš kitur. 
Jie visada gerai paremia 
P h i 1 a d e Iphijos piknikus. 
Juos turėtų nepamiršti ir 
philadelphiečiai.* * *

Antradienio “Timese” til
po iš Londono labai įdomi 
korespondencija — įdomi ir 
svarbi ypatingai Lietuvai ir 
lietuviams.

Ir vėl, ‘Sovietų Sąjunga 
garsiai užtarė Lietuvą. Ko
respondentas Kuhn rašo:

“Rusai pasiūlė geležinę 
militarinę sąjungą su An
glija ir Francija, pridedant 
savo pasirįžimą eiti į karą, 
jeigu Vokietija užpultų 
Skandinavijos šalis, Belgi
ją arba Šveicariją, jeigu 
Anglija ir Francija sutiktų 
tą patį daryt (eiti į karą), 
jeigu Vokietija užpultų Lie
tuvą, Latviją ir Estiją.”* * ♦

Pabalti jos kraštai neturi 
kitos tokios prietelkos ir už
tarėjos, kokia yra Sovietų 
Sąjunga. Kur tik proga pa-

*

Komunistai Turi Jau 
74 Savo Atstovus
F r and jos Seime

Paryžius. — Papildomus 
rinkimus į Francijdp seimą

Už Jardoną balsavo tik
rieji Liaudies Fronto rėmė
jai; ir jis laimėjo rinkimus 
9,849 balsais prieš 6,157 
balsus, paduotus už radika
lą neva “socialistą.”

Clamar miesto rinkimuo
se komunistų kandidatai 
dabar gavo daugiau balsų, 
negir bet kurios kitos par
tijos žmonės, ir į miesto ta
rybą liko pravesta 12 dau
giau demokratinių žmonių. 
Tai didelis smūgis pulkinin
ko de la Rocque’o fašis
tams.

Šie ir kiti rinkimai pa
tvirtino faktą, kaip Fran- 
cijos žmonės remia Liau
dies Frontą.

Suimta Mergina-Motina, 
Glamonė jus Savo Nužudy

tą Kūdikį

Philadelphia, Pa. — Poli
cija suėmė geležinkelio sto
tyje Camillą Katchko, 27 
metų, kai pamatė ją bemy- 
luojant negyvą kūdikį, kurį 
jinai pagimdė 10 dienų at
gal. ^inai prisipažino, jog 
pati p'rigirdė kūdikį todėl, 
kad jis atrodė išgama, bjau
rus. Sako, kad jai tą kūdi
kį užtaisė prekinio laivyno 
kapitonas Angelo Cuneo.

Nelaimingoji mergina- 
motina yra intelekutalė, 
baigus Hunter Kolegiją 
New Yorke. Jos tėvas— 
giesmininkas žydų bažny
čios.

ANGLIJA NEUŽPULS
VOKIETIJOS

London, geg. 3. — Angli
jos ministeris pirmininkas 
Chamberlain seime pareiš
kė, kad jo valdžia prižadės 
neužpult Vokietijos, jei Hit
leris žadės neužpult Angli
jos.

Paryžius, geg. 3. — Fran
ci jos valdžia nusprendė ne
įsileis! japoniško šilko ir 
daugumos kitų Japonijos 
dirbiniu.

si taiko, ji pakelia balsą už 
tų kraštų nepriklausomybę.* * * I 

Patersono masiniam mi
tinge pasiūliau parinkti au
kų Klaipėdos pabėgėliams. 
Publika nuoširdžiausia pri
tarė. Bet, ot, buvę skloki- 
ninkai (naujieji “socialis
tai”) ir šiam gražiam tiks
lui priešines. Kalbėjo prieš 
aukų rinkimą. Tai pinigki 
kur nors nueisią, tai. aukų 
rinkėjai juos nukniauksią.

Aišku, kad pakenkė. Vie
nas kitas/ paklausęs jų de
magogijos, neaukavo. Rei
kėtų pasirūpinti, kad jiems 
už tai patsai Hitleris atsiųs
tų medalį.

HITLERIS PROVOKATORIŠKAI ŽADĖ
JO LIETUVAI VILNIŲ IR LENKU VAL

DOMI BALTARUSIJOS KRAŠTĄ
Naziai Siūlė Padidint Lietuvos Valstybę Kaštais Lenką; 

Bet Tada Naziai Patys Tikėjosi Viešpataut Lietuvoj
Varšava. — Lenkų armi-jtą nuo Lenkijos, 

jos 1 a i k r a š t i s “P o 1 ska 
Zbrojna” išmetinėja Vokie
tijai, kad jinai visais gali
mais būdais stengiasi ap- 
supt Lenkiją, pakirst ją ir 
panaikint pačią Lenkijos 
nepriklausomybę.

“Polska Zbrojna,” be kit
ko, nurodo, kad naziai siū
lėsi Lietuvai padėt sukurt 
“naują, didesnę” Lietuvos 
valstybę, prijungiant prie 
Lietuvos Vilnių ir dabar 
Lenkų valdomą baltarusių 
kraštą. Pusiau valdiški Len
kijos laikraščiai taipgi ne
užmiršta, jog naziai sten
gėsi atplėšt ukrainišką plo-

LENKAI STATO SAVUS 
REIKALAVIMUS NAZIAM

au-Varšava. — Lenkiją 
tininkų partijos vąd&s Ko

 

walski-'sako, kad‘Vokietija 
turėtų pripažint karinę 
Lenkų kontrolę Danzigui, 
sugrąžint Lenkijai tas pa
sienio vietas, kur dauguma 
gyventojų yra lenkai, su
teikt speciales teises len
kam, gyvenantiem Vokieti
joj, kaipo tautinei mažu
mai; pataisyt sieną tarp 
Rytų Prūsijos ir Lenkijos, 
duot Lenkijai naudot dalį 
Danzigo, kaip stotį Lenkų 
karo laivyno; pripažint 
Lenkijai daugiau galios 
kpntroliuot Danzigo muitus 
ir tt. /

Šį penktadienį Lenkų už
sieninis • ministeris J. Beck 
išstatys tūlus 'Lenkijos rei
kalavimus Vokietijai. Tai 
bus Lenkų "atsakymas Hit
leriu^ 
jungta
Vokieti/os ir užleist na
ziams 15 ir pusės mylių 
ruožą skersai Lenkų Kori
doriaus (Pomorze), tam di
džiosios Vokietijos ir Rytų 
Prūsijos.

uris reikalauja pri- 
įanzigo kraštą prie 

• užleist

Francija Suėmė Nazius su 
Kameromis ir Ginklais

Metz, Franciia. — Pran
cūzų vyriausybė, areštavo 
du Vokietijos rubežiaus 
sargus. Jie dviračiais Maži
nėjo apie Franci jos 
not Linijos tvirtumas. Pas 
suimtus nazius rasta foto
grafavimo aparatai ir šau
namieji ginklai.

gi-

Shanghai. — Įlūžusi sto
gui dvigubo namo, kur bu
vo chinų vedybos, tapo už
mušta nuotaka ir 17 kitų 
dalyvių.

Varsa va, — Lenkija su
mobilizavo savo armiją iki 
1,300,000. v y r ų. Daugiai 
Lenkų kariuomenės sutelkti 
į Danzigo pasienį.

(Suprantama, jog Hitle
ris darė pasiūlymus volde- 
marininkam; ir naziai tikė
josi būt tikraisiais valdo
vais “padidintos” Lietuvos 
panašiai, kaip^ jie jau yra 
valdovais neva “nepriklau
somos” Slovakijos arba 
kaip Japonai — Manchu- 
kuo.)

Lenkų spauda primena, 
jog dabartinis žymiausias 
hazių “filosofas” Alf. Ro
senberg jau 1927 metais 
skelbė, kad vyriausias Vo
kietijos tikslas tai panai
kint Lenkiją kaip nepri
klausomą valstybę.

Viesulas Blaškė Sovietu 
Lakūnus; Šaltis Pa
gadino Prietaisus

Maskva. —- Smarkus vie
sulas siautė ore ir pasidarė 
visiškai tamsu, kuomet So
vietų lakūnai Kokkinaki ir 
So r d i e n k o, skrisdami į 

ingtines Valstijas, lėkė 
pVo Labradoro pusiausalį. 
Tas viesulas šėlo ir toliau, 
kaip Kokkinaki per radio 
pranešė Maskvai. Šaltis ta
da pasidarė 48 laipsniais 
žemiau zero, pagal š^imta- 
laipsnį termometrą. Užša- 
la radio kompasas; ir 
skrendant 30 tūkstančių pė
dų aukštyje, pritrūko oxy- 
geno (deguonies) 'kvėpuoti; 
o tokiame aukštyje jie skri
do keturias valandas. Že
miau niūksojo tiršta ūkana, 
ir Kanadoj, Miscou salos 
apylinkėj, jiem teko lėkti 
jau akloj tamsoj. Todėl la
kūnai ir tufe j o 
leist nepatogioj, 
vietoj.

Padėka Sovietų
bes Vadams

Kokkinaki ir Gordienko 
atsiuntė kablegramą J. Sta
linui, V. Molotovui, Voro- 
šilovui, Sovietų Komunistų 
Partijai ir Sovietų vyriau
sybei, kad jie taip rūpinosi 
šiuo skridimu ir pačiais la
kūnais.

Kablegramoj K o k kinaki 
ir Gordienko pranešė So
vietų vyriausybei, jog kai 
jie nuleido savo lėktuvą 
“Maskva”, jame dar buvo 
gazolino skrist 930 mylių 
toliau. Sako, nusileidžiant 
buvo pažeisti varomieji lėk
tuvo sparneliai ir vieno mo
toro rėmai. Šiaip gi lėktu
vas išliko sveikas.

ten nusi- 
nežinomoj

Vyriausy-

/
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Berlin. — Hitleris siūlo 
nepuolimo - nekariavimo 
sutartį su Vokietija Dani
jai, Švedijai, Norvegijai ir 
Suomijai (Finijai).

New Y or ko Majoras - 
Mielai Priėmė So

vietų Lakūnus

New York. — Majoras 
La Guardia širdingai priė
mė Sovietų lakūnus, gene
rolą Vladimirą Kokkinakį 
ir vyresnįjį karininką Mi
chailą Gordienko Pasauli
nėje Parodoje, New Yorko 
Miesto Rūme.

“Tąi yra paprastos priim
tuvės,” sakė majoras La- 
LaGuardia.

“Mes visados branginame 
paprastumą,” atsakė Kok
kinaki: “Mūsų šalis yra pa
prasčiausia pasaulyje. Mes 
esame paprasti žmonės.”

(Kokkinaki nemoka ang
liškai, tai jis kalbėjosi per 
vertėją Konstantiną Uman- 
skį, Sovietų atstovą Ameri
kai.)

“Bet jūsų (Sovietų) pas
tatas šioj parodoj nėra toks 
paprastas,” pastebėjo La
Guardia.

“Ar tamstai patinka mū
sų sovietinis namas-pavilic 
nas parodoj?” užklausė 
Umanskis.

“Jis yra puikus,” atsakė 
majoras LaGuardia: “Jo 
priękis yra gfožiškas. Visas 
(sovietinis) damas čia yra 
meno kūrinys.”

Besikalbant Sovietų lakū
nams su LaGuardia, Uman
skis pastebėjo: “Čia trys 
lakūnai,” primindamas, jog 
ir New Yorko majoras La 
Guardia buvo lakūnas Ame
rikos armijoj laike pasau
linio karo.

“Tai tiesa,” nusijuokė La 
Guardia: “Šičia stovi du ge
ri lakūnai ir vienas ‘bonT 
lakūnas.”

LaGuardia pasivadino tik 
prastu lakūnu, lyginant su 
šiais sovietiniais oro didvy
riais, Kokkinakiu ir Gordi- 
enko.

Naziai Uždraudė Smetoną 
Pardavinėti

Berlin. — Hitlerio val
džia uždraudė pardavinėt 
Smetoną (grietinę) visoj 
Vokietijoj nuo. gegužės 15 
iki rugsėjo 14 d. Manoma, 
jog tai todėl, kad Vokieti
joj labai trūksta sviesto.

Anglai Sako, Kad Lenkai 
Susiderėsią su Naziais

London. — Anglų politi
kai lemia, kad Lenkija tai
kiai susiderėsianti su Vo
kietija kas lięčia Danzigą. 
Lenkų valdžia sutiksianti, 
kad Danzigas pasiliktų pu
siau Lenkijos ir pusiau Vo
kietijos kontrolėje.

FORDAS SIŪLO AP 
DRAUDĄ SAVO DAR

BININKAMS
Detroit, Mich. — Henry 

Ford siūlosi apdraust 100,- 
000 savo darbininkų gyvybę 
ir sveikatą pusiau pigiau, 
negu kad apdraudos kom
panijos. — Kur nors' yra 
Fordo šuniukas pakastas.

LENKIJA JIEŠKO SOVIETU PARAMOS 
PRIEŠ NAZIUS; NORI GLAUDESNIŲ 
KAIMYNIŠKŲ RYŠIŲ SU SOVIETAIS

Lenkai Pageidauja Karinių Medžiagą iš Sovietą ir Pra
leidimo per Sovietą Žemę, jei Naziai Užpultą Lenkiją

1.

Varšava. — Lenkijos val
džia veda svarbius pasita
rimus su Sovietais; nori 
kad jie užtikrintų Lenkijai 
pagalbą prieš pavojų iš na
zių pusės.

Lenkų valdovai, tačįaus, 
dar nesiūlo tarpsavinės ap- 
sįgynįmo sutarties^ su So
vietais. Ko jie pageidauja, 
tai karinių medžiagų ir 
Lenkų praleidimo per So
vietų žemę, jeigu naziai at
kirstų Lenkiją nuo Baltijos 
Jūros. Lenkija nori, kad to
kiame atsitikime Sovietai 
leistų jai naudotis Juodųjų 
Marių prieplaukomis.

Vokietijos valdžia dėjo

Anglija Deportavo Di
delį Skaičių Vokietijos 

Narių Agentų .
London. — Anglijos vy

riausybė suėmė ir išbugdė 
į Vokietiją daugelį nazių 
moterų ir vyrų, kurie nuda
vė, būk esą Vokietijos laik
raščių “k o r e s p o ndentai,” 
bet tikrumoj buvo nazių 
šnipai ir agitatoriai.

Tie naziai lapeliais ir 
šnekomis stengėsi paveikt 
anglus, kad jie remtų fašis
tines šalis prieš demokrati
nes.

ANGLIJA NEINA Į LAI
VYNŲ SUTARTĮ SU SO

VIETŲ SĄJUNGA

London, geg. 3. — Prane
šama, jog Anglijos valdžia 
atmetė Sovietų 
kad Anglijos ir 
laivynai veiktų 
Sovietų laivynu, 
leris ar Mussolinis savo ka
ro laivais darytų užpuolimą 
iš -Baltijos ar Juodųjų Ma
rių.

pasiūlymą, 
Franci jos 

išvien su 
jeigu Hit-

ANGLIJA NEUŽTIKRINA 
LIETUVOS

London, geg. 3. — Angli
jos valdžia pati neduoda 
užtikrinimo Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai ir perkalbė
jo tų kraštų valdžias, kad 
jos nepriimtų Sovietų už
tikrinimo prieš nazius, kaip 
matyt iš Associated Press 
pranešimo.

Duodama Diktatoriška Ga- 
. lia Lenką Prezidentui
Lenkijos seimas duoda 

diktatorišką galią preziden
tui Moscickiui per 6-mėne
sius, akivaizdoj nazių grū
mojimų Lenkijai.

Ruoškimės prie va 
sarinių p a r e n g imu 
“L a i s vės” paramai.- 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

a 0

■

pastangų, kad Lenkija ne- 
sumegstų gerų kaimyniškų 
ryšių su Sovietais; befc 
rašo Lenkų spauda, /tai tos 

 

nazių pastangos uvo 
bergždžios; ir Lenkija • 
pasiryžus padaryt reikalin
gą sutartį su Sovietais, nors 
jinai ir nedalyvauja dabar
tinėse derybose Anglijos ir 
Franci jos su Sovietais dėlei 
bendros, kolektyvės apsigy
nimo sąjungos.

Lenkų tautininkų parti
jos vadas Kowalski skel
bia, kad būtinai reikia Len
kijai susiartint su Sovietais 
akivaizdoj pavojaus iš 
zių pusės.

M ( - į-J
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NAZIAI GRŪMODAMI RĖ
KIA PRIEŠ LENKIJĄ \

Berlin. — Nazių laikraš
čiai šėlsta prieš \ Lenuij^ 
kad jinai reikalauji derėtis 
su Vokietija, kas liečia 
Danzigą ir Lenkų Kori 
rių, “kaip lygus su lygiu, 
laisvas su laisvu.” Už to 
lyginimąsi naziai plūsta 
Lenkiją, kaip “nachališką, 
begėdišką, beprotišką, juo
kingą ir provokatorišką.”

Hitlerininkų spauda šau
kia “pataisyt” Vokietijos 
rubežius su Lenkija, at
imant iš Lenkijos tūlus pa- 
sieninius plotus.

Naziai rėkia, kad Lenkija 
dedasi ne tik su Anglija ir 
Francija, bet ir su “bolšėvi? 
kais.” Sykiu hitlerininkai 
grūmoja ir Francijai. Sako, 
Hitleris buvo prižadėjęs ne- 
kliudyt Elzas-Lotaringijos, 
kuri po pasaulinio karo bu
vo atkirsta nuo Vokietijos 
ir prijungta prie Francijos. 
Bet, girdi, Hitleris panai
kins tą prižadą, jeigu Fran
cija išvien su Lenkais ir 
Sovietais veiks prieš Vo
kietiją.

Slovakų Kruvinos Riaušės 
Prieš Nazius Vokiečius 
Bratislava, Slovakija.

Naziams atsidavę Slovakų 
valdovai per radio ir laik
raščius sveikino 
kaip “kiltadvasį” 
kos didvyrį visos 
jos;” bet tuo tarpu Slovaki
jos žmonės įvairiose vieto
se užpuldinėjo nazius vokie
čius, vieną nazį užmušė ir 
išrašė ant sienų prieš-hitle
riškus obalsius.

Fašistinė Slovakijos spa 
da pasakoja, būk tai “til 
komunistai” sukėlę U 
riaušes prieš nazius.

Hitlerii 
ir “ 

žmo

ORAS

n

Dalinai apsiniaukę ir 
čiau.



Antra* pwaiapl*

Svarbiausias rėmimas pro
gramo, raportas pareiškia, bu
vo įvairių valstijų apšvietos 
komitetų ir Natūralizacijos 
Biuras priima WPA išduotus 
certifikatus studentams kaipo 
iš dalies išpildymą pilietys- 
tės reikalavimų.

Komitetas nurodo faktą, jog 
mokslu m as 
švietimas 
žingsniai 
mo kelio, 
po WPA
kuris aprūpina visokių 
kliasas—-darbininkų švietimą, 
tėvų švietimą, sveikatos švieti
mą, užsiėmimų ir technikinį 
prasilavinimą, dailės, muzi
kos, dramos ir kitų liuoslaikio 
veikimų švietimą.

W.P.A.I.S.

*
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bendrai su amerikonais veikti, kol dar 
nepervėlu, kad neprileidus reakcinin
kams pasiekti savo užmačias.

Veikiausiai/ kad greitu laiku pasiro
dys spaudoj smulkmen|ngesnių žinių1 
apie atstovybes'ir į _ 
surištus techninius dalykus.

uKmenmgesmų 
kitųį.su konferencija

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year..........—
Brooklyn, N. Y., per year.......
Foreign countries, per year.....
Canada and Brazil, per year—

• United States, /six months__
Brooklyn, N. Y.» six months__
Foreign countries, six months,
Canada and Brazil, six months,

Entered as second class matter March
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Konferencija Kovai Prieš Anti- 
Ateivišką Įstatymdavystę

Jau žinome, kad šiuo metu Jungt. 
Valstijų kongrese yra įnešta visa eilė bi- 
lių, mierijančių labai suvaržyti ateivius 
nepiliečius, gyvenančius Jungtinėse Val
stijose. Sakysim, tokis Hobbs Bilius: rei
kalauja įsteigti tam tikras stovyklas, į 
kurias turi būti subrukti visr nepiliečiai, 
kurių tie kraštai, kur jie yra gimę, ne
priima. Negeresnis ir t. v. Dempsey bi
lius, reikalaująs deportuoti visus nepilie; 
Čius ateivius, kurie pasisakytų už tokizą 
ar kitokią permainą Amerikos valdžioj.

Bendrai, kongrese reakcininkai dirba 
sušilę ateiviams nepiliečiams suvaržyti. 

* Nereikia nei aiškinti, kad prieš tai turi 
būti vedama kova.

Kova ir bus pradėta—kova už išlaiky
mą Teisių Biliaus, kuris yra nedaloma 
dalis mūsų krašto konstitucijos, kuris, 
pagaliau, susijęs tampriai su Amerikos 
revoliucinėmis tradicijomis.

Susidarė apie 300 liberalų, kurie pasi- 
mojo pradėti kovą rimtai ir plačiai. Štaį 
šis 300 liberalų komitetas dabar ir šau
kia nacionalę konferenciją ateiviams ne
piliečiams ginti; kovųti pries' reakcinin
kų pasimojimus ant jų teisių.

Konferencija įvyks gegužės mėn. 13 
ir 14 dd., Hotely Raleigh, Washington, 
D. C. Konferencijos dienotvarky numa
toma sekami darbai paimti:

1. Ateivių vieta Amerikos istorijoj ir 
amerikoninės tradicijos santykyj su 
ateiviais ir prieš juos daromais pasimo- 
jįmais.

2. Anaiyzas t. v. anti-ateiviškų bilių, 
įneštų į kongresą.

3. Tų taip vadinamų anti-ateiviškų bi
lių atsiliepimas į individualinį pilietį, šei
mą, bažnyčią, mokyklą, darbo uniją ir 
fraternalę organizaciją.

4. Statistinis pranešimas apie skaičių 
nepiliečių Jungt. Valstijose.

5. Anaiyzas legalinių ir technikinių
skerspainių pilietybei gauti, taipgi ana
iyzas tų bilių, kurie yra įnešti į kongre
są palengvinti ateiviams piliečiais pa
tapti. 7

6. Anaiyzas tos propagandos Jungti
nėse Valstijose, kuri vedama tikslu 
skleisti rasinę ir religinę neapykantą 
tarp žmonių.

Konferenciją, kaip sakėme, šaukia 300 
liberalų — mokslininkai, gydytojai, ku
nigai, rašytojai ir visuomenininkai. Šau
kiančiojo komiteto sekretorė yra p-lė 
Bertha Josselyn Foss. Į komitetą įeina 
toki žmonės, kaip prof. Franz Boas, Os
wald Harrison Villard, Oliver LaFarge, 
Elizabeth Bacon Walling, Donald Ogden 
Stewart, Samuel L. M. Barlow, prof. Ro
bert Lynd, Dr. J. Raymond Walsh, ir kt.

Mes raginame visas lietuvių organiza
cijas, kuriom rūpi ateivių nepiliečių liki
mas (p tokių, kuriom tas nerūpėtų, ma
nome, nėra), pasiųsti į šią konferenciją 
savo atstovus. Reikia visiems ateiviams

Franko Gyvuot Negales
Į Jungtines Valstijas pribuvęs Juan 

Negrinas, buv^ęs Ispanijos respublikos 
premjeras, pareiškė, jog Franco valdžia 
Ispanijoj gyvuoti ilgai negalės, kadangi 
Ispanijos žmonės fašizmo nepakęs.

Jis pabrėžė, kad, jei pasaulinis karas 
iškils, tai demokratiniams kraštams pri
sieis daug jėgų padėti atkariavimui tų 
pozicijų, kurios buvo galima lengvai iš
laikyti, jei Anglija ir Franci j a nebūtų 
vedusios tokios nešvarios politikos, ko
kią jos vedė linkui Ispanijos demokrati
jos. '

Dr. Negrinas visai vykusiai nurodė, 
kad demokratiniai kraštai visiškai pra
kiš, jei jie Taip elgsis su fašistiniais ag
resoriais, kaip elgėsi iki šiol. Jo paties 
žodžiais:

“Jei. kiti kraštai (Anglija, Franci j a, 
ir tt.), žino, kad jie, kovodami prieš 
fašistinę ašį, kovoja už savo gyvybę, tai 
jie bus laimėtojai. Tačiau, jei jie diena 
iš dienos ką nors vis atiduos, pirmiausiai 
Austriją, paskui Čechoslovakiją ir Ispa
niją, dar paskui kokį nors Balkanų 
kraštą arba Danzigą, tai jie prakiš.”

Teisingai pasakyta! Jei Londono ir 
Paryžiaus viešpačiai būtų tvirtai laikęsi, 
kai toks dr. Negrinas ir visas pažangu
sis pasaulis prašė jų laikytis Ispanijos 
reikalu, tai šiandien nereikėtų nei to 
pašėlusio ginklavimosi, neigi kęsti to 
nuogąsčio.

Tik tvirtas ir nuosaikus taikos planas, 
kurį nuolat siūlė Sovietai, ir kurį rėmė 
ir remia visas pažangusis pasaulis, gali 
suvaldyti fašistinius agresorius ir išlai
kyti pasaulinę taiką!

Sako: Smetona Norėjo Nuversti 
Černiaus Valdžią

So. Bostono “Darbininko” redaktorius 
p. K. (Kmitas) rašo savo laikraščio lai
doj iš gegužės 2 d.:

“Iš patikimų šaltinių gauta štai kokia 
žinia (cituoju ją pažodžiui): 'Preziden
tas Smetona, tautininkų raginamas, no
rėjo nuversti dabartinę Lietuvos vyriam 
sybę, bet nepavyko, nes jo planai buvo 
laiku sužinoti. Šiuo žygiu visi baisiau
siai pasipiktinę. Laikraščiai apie tai nie
ko negali rašyti. Žmonės dabartine val
džia patenkinti.’ Kad ir draudžiama, ta 
žinia jau pradeda viešumon prasiveržti.”

Tai įdomus dalykas! “Tautos vadas”, 
kurį tūli žmonės skaito “tautos vienyto- 
ju,” buvo pasimojęs gen. Černiaus vy
riausybę nuversti ir vėl pastatyti savo 
plauko žmones valdžioj!

Jeigu tai tiesa (o kad tai tiesa, Imažai 
kas abejoja), tai bus teisingos ir tos ži
nios, kurios skelbė, jog Smetonos švoge- 
ris Tūbelis ir kiti buvo areštuoti. Matyt, 
gen. Černiaus vyriausybė laiku viską su
vokė ir spėjo sučiupti sąmokslo šalinin
kus.

Yra pranešimų, būk tautininkų parti
ja uždaryta ištisiems metams. Kodėl tik 
vieneriems metarhs,—taipgi neaišku. Juk 
kai buvo organizuota naujoji vyriausy
bė, tai buvo sutikta, kad tautininkų par
tija bus uždaryta visam laikui, kaipo 
nereikalinga, kaipo kenkėja Lietuvos ne
priklausomybei.

Gen. Černiaus vyriausybė privalo sto
vėti krašto reikalų sargyboje ir žiūrėti, 
kad prezidentas Smetoną nebandytų su
sitarti su voldemarininkais ir jo, Čer
niaus, vyriausybę nuversti. Nes tuomet 
tai jau iš tikrųjų Lietuvos nepriklauso
mybei būtų baisaus pavojaus.

Ar Francijos Valdovai Ginty 
Danzigą nuo Naziy? '

London. — Anglų vyriau
sybė sužinojo iš Franci jos 
valdiškų ratelių, kad Pran
cūzų valdžia nenorėtų ka
riaut dėl Danzigo ir Lenki
jos Koridoriaus, jeigu na- 
ziai užsimanytų prijungt

juos prie Vokietijos.
Pagal pranešimą N. Y, 

Times k o r e s p o n dento iš 
Londono, tai ir “anglai la
bai nenorėtų kariaut” dėl 
Danzigo ir Lenkijos Kori
doriaus. Bet kad Anglijos 
valdžia yra pasižadėjus, tai 
sakoifia jinai ir eitų į ka
rinę talką Lenkijai, jeigu 
Hitleris užpultų, tas vietas.

Austrijos Katalikai Turi / 
Mokėt Religijos Taksus
Vienna; — Nazių valdžia 

įvedė religijas taksus ir 
Austrijos katalikam. Iš tų 
taksų naziai mokėsią algas 
visiem katalikų dvasiškiam. 
Visa katalikų bažnyčios 
nuosavybė pervedama į na
zių valdžios kontrolę.

LAISVA

Pabėgėliai iš Klaipėdos Lietuvos Vaikų Darželių Draugijos maitinimo punkte 
Kretingoje gauna užkąsti.

Klaipėdos Kraštas Buvęs 
l ik “Žvirblis”

Taip rašo J. Kruze. Taip 
skelbia “Vienybė” balan
džio 13 d. š. m. Štai neuž
mirštini žodžiai:

“Dingo Austrija, dingo 
Čechoslovakija, K1 a i pėdos 
Kraštas, dabar Albanija... 
Atėjo pavasaris... Berlyne 
ir Romoje pučiasi vanagai j 
laimėję kovą įsu žvirbliais.” į

Mes (t. y. demokratiški 
žmonės: komunistai ir kai
rieji socialistai) nesutinka
me su tokiu prilyginimu. 
Mes sakome, kad Lietuva 
su Klaipėda nebuvo žvirblis. 
Austrija, Č e c h o Slovakija, 
Albanija taip pat nebuvo 
žvirbliai. Tik tų šalių, tų! 
valstybių vadų politika bu
vo tai žvirblių politika. Ta 
šalies “izoliacija,” tas Lie
tuvos “neutralumas” — tai 
žvirblių politika.

“Tylėti prieš Hitlerį-Mus- 
solinį, nieko nesakyti prieš 
jų politiką, kad jie kartais 
neužpyktų, nes užpykę ga
lėtų daugiau mūsų ' šaliai 

'blogumo padaryti.”
Taip nuolatos kalba Lie

tuvos tautininkai ir jų “at
balsiai” Amerikoje, ypatin
gai Vyt. Sirvydas, Karpius, 
Vitaitis^ir kt.

'r # ' *

Vincas Kudirka
išjuokė žvirblių

Jau d r.
(Kapsas) 
politiką.

Keli metai atgal, rodos, 
kun. Tumas prieš savo mir- 

' tį parašė, kad kadaisia ku
nigai buvę pasiryžę su Ku
dirka ir kitais svietiškiais 
kartu'dirbti lietuvių tautiš
ką (tuomet nelegališką) 
darbą, bet, pabūgę, kad 
tuomi gali užsitraukti ne
malonę nuo, caro valdžios ir 
kunigų vyriausybės, nieko 
neveikė, nutilo.' Aišku,, ne
turėjo nė mandagumo: ne
pasiteisino * aniems veikė
jams. Tada, esą, Vincas 
Kapsas p a.r a šė satyrą: 
“Žvirbliai ir Kaliausė”.

Satyra aiški buvo ir tada, 
kuomet pirmą syk ją skai
čiau nelegališkoj (tilžinėj) 
spaudoje. Žvirbliai — tai 

( kai kurie 'visuomenės “vei
kėjai” bailiai. Tik nežino
jau,, jog tie Kudirkos žvirb
liai buvo kunigai. Jie “izo
liavo” save, jie pasidarė 
“neutralūs?’

Lietuva turi būt ųeutra- 
lė, turi nesidėt į jokį “ka
ro bloką,” į pedaryt sutar
ties su didėlėmis valstybė
mis, — taip rašinėjo per
eitais metais mūsų tauti
ninkai ir Chicagos socialis
tai. RučĮenį (po to, kai Su
detai buvo atplėšti nuo 
Čechoslovakijos) jie pradė
jo šaukti, kad Lietuva turi

ir natūralizacijos 
yra tik pirmieji 

plataus pasitobulini- 
kuris dabar atdaras 
švietimo programų, 

rūšių

“orijentuotis į B e r 1 y ną!” 
Jau čia, broleli, ne žvirbliai! 
Jau prie vanago orijentuo- 
jasi, siūlosi jam! 1

Klaipėdos Kraštą Hitleris 
privienijo prie Vokietijos, 
atplėšęs nuo Lietuvos. Po 
to, mūsų narsieji “orijen- 
tistai” vėl skelbia neutralu
mą. Vėl “žvirbliai”. Jie visi 
sako, kad “Lietuva turi pa
sitikėti vien tik savo spėko
mis.” Bet taktikoj skiriasi: 
pirmieji (su jais ir “Drau
gas”) renka aukas “Ginklų 
Fondui”, o antrieji ("Nau
jienos”) tikisi, kad Lietuva brūzgynuose, 
susidės su Latvija, Estija,

Suomija, “o gal” ir su 
Skandinavija, bet ne su di
džiosiomis valstybėmis. Mat, 
šios (“demokratijos”) deda
si su Sovietų Sąjunga prieš 
agresorius, tai socialistai iš 
Chicagos turi atplėšt Lie
tuvą nuo tos galimybės, 
kur tasai “karo blokas” gel
bės Lietuvos nepriklauso
mybę. Jie bijo, kad Sovietų 
Sąjunga negautų išgelbėt 
Lietuvą. Todėl rūpinas, kad 
Lietuva būtų neutrali, kad 
jos nieks negelbėtų, velyk 
tegul Hitleris pasiima ją vi
są, taip, kaip pasiėmė jos 
dalį—Klaipėdą.

Žvirbliai negali vienytis 
su kitais paukščiais: jie ne
utralūs, izoliuoti tamsiuose

Įnešta Amerikos Se
natui Nepraleisti 

Reikmenų Japonijai

J. Baltrušaitis.

WPA Padaro Švietimą Lengvesniu
Patarėjų Komitetas Peržiūri 

Programo Pasekmes
“Pastų m ėjimas mokslo

programo

Washington. — Senato
rius Pittman, pirmininkas 
užsienių reikalų komisijos, 
įteikė senatui sumanymą, 
kad šalies kongresas duo
tų galią Jungtinių Valstijų 
prezidentui sustabdyt išve
žimus bet kokių reikmenų 
iš šios šalies į Japoniją iki 
1940 m. gegužės 1 d., apart 
tiktai maisto produktų. Se
natoriaus Pittmano įneši
mas yra taikomas kaipo 
bausmė Japonijai už tai, 
kad jinai mindžioja Ameri
kos ir jos piliečių teises 
Chinijoj ir laužo dvi sutar
tis. Viena tų sutarčių tai 
šios šalies sutartis su Ja
ponija dėlei “atvirų durų” 
bizniui Chinijoj; antra tai 
devynių valstybių sutartis, 
kurią 1922 m. pasirašė Ja
ponija, Italija, Jungtinės 
Valstijos ir šešios kitos ša
lys, užtikrinant Chinijos 

200 ; nepriklausomybę ir čielybę 
ir lygias tų šalių biznio tei-

objekty- 
apšvietos 
fed erai e 

Iloosevel- 
tikslui

su 
dalyvavimu yra 

viens iš svarbiausių išsivysty
mų Jung. Valstijų istorijoje,” 
sako raportas Prezidento Pa
tarėjų Komiteto apie Švieti
mą, kuris ką tik yra atspauz- 
dintas.

Norėdamas gauti 
viską apiprėkavimą 
dirvos sąryšyje su 
valdžia, prezidentas
tas paskyrė komitetą 
pilnai ištyrinėti WPA Suaugu
sių švietimo Programą, ir. ki
tus veikimus, kuriuos valdžia 
remia.

Štabo nariai, kurie raporta
vo apie WPA buvo Dr. Doak 
S’. Campbell, dean Graduate 
School of Education, Peabody 
College, Nashville, Dr. Fre
derick IT. Blair, Superinten- 
den of ' Schools, Bronxville, 
New Yorke, ir Dr. O. L. Har
vey, iš Darbo Departamento. 
Jie analizavo visus kvietimo 
veikimus nuo įsteigimo FEHA 
1933 m. ir pilnai tyrinėjo pro
gramo organizavimą, admini
straciją ir nu veikimus.

Pirmoje vietoje, pagal svar
bumo, ekspertai sako, yra 
WPA švietimo programas vie
tiniams ir svetimtaučiams su
augusiems, kurie negali skai
tyti ir rašyti. Svetimtaučiams 
pagelba tapti piliečiais irgi la
bai svarbi, jie ęako.

“Programas, visų pirmiau
sia, bando supažindinti stu
dentus su Jung. Valstijų Kon
stitucijos principais ir raginti 
tuos principus pritaikinti prie 
ją gyvenimo būdo... pirmes
nių dienų mokinimas, kuriame 
litera ir ne dvasia immigraci- 
jos įstatymų viešpatavo natū
ralizacijos- švietimo programe, 
dabar pasidavė švietimo žmo
niškesnei filozofijai, studentai 
raginami įvertinti naudas ir 
laisvę moderniškos demokra
tijos ir priimti kaipo dalį jo 
sociališko gyvenimo atsako
mybe^, kurios seka jo laisvę.”

Pergalėjimas kalbas sunku
mą eina rankon su lengvu 
praktišku mokinimu ką Jung. 
Valstijų, valdžia reiškia. Kar
tais- studentai yra 80 metų se-

numo, ir dauginus, bet nepai
sant metų visiems pagelba 
teikiama gavimui pirmų po- 
pierų ir kitų žingsnių kurie 
yra reikalingi dėl pilietystėš^ 

Komitetas pripažino pasise-< 
kimą šito plataus WPA ap-l 
švietos programo. Suvirs 1— ; 
tūkstančių svetimtaučių su-Į 
augusių užbaigė naturaliza-! SCS Chinijoj. 
cijos kliasų darbų. Daugumas. Pagal senatoriaus Pitt- is jų tapo piliečiais arba ispil- ,.. L . / mano sumanymą, todėl,de reikalavimus del pavimo i j v,
pirmų popierų. New ____
mieste Naturalization Aid 
Unit tčikė patarnavimą žmo- 
nėmsAšz73 įvairių šalių, ir pri
rengė pilietystės popieras ki
tiems '16,967 svetimtaučia'ms- 
suaugusiems, ir atsakė suvirs 
40,000 prašymų dėl informa
cijų apie pilietystę į laiką nuo 
rugsėjo 19r36 iki birželio 1938 
m. Ohio per 1938 m. 5,500 
svetimtaučių tapo naturalizuo- 
ti ir 75% iš jų mokinosi WPA 
kliasose.

Amerikos legiono skyriai ir 
kitos patriotiškos organizaci
jos remia programą teikdami 
pagelbą ir dalyvauja užbaigi
mo iškilmėse, kuomet studen
tai gauna pilietystės popieras. 
Ohio valstijoj, perspėja, kad 
dėl šitos pagelbos .svetimtau
čiams daugiau žmonių taps 
naturalizuoti ateinančiu metu 
negu bile kada laike pereitų 
20 metų.

gavimo i «x k'WViVi,
Yorko ^un^- Valstijų prezidentas

galėtų sustabdyt įvairių 
reikmenų praleidimą ir Ita
lijai, jei būtų įrodyta, kaip 
Mussolinis remia Japoniją 
prieš Chiniją.

Pittmano įnešimas tuo 
pačiu laiku reikalauja, kad 
kongresas' suteiktų prezi
dentui teisę uždraust ir Ja
ponijos dirbinių įvežimą 
pardavimui į Jungtines 
Valstijas.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paskyrė D. 
C. Roperį, buvusį prekybos 
ministerį, Amerikos atsto
vu Kanadai. Skyrimą tvir
tins senatas.

Berlin. — Nazių valdžia 
stengiasi suardyt draugiš
kumą Vengrijos su Lenkija.

Kiaušiniai ir Atsakymai
Klausimas

Gerbiamoji “Laisvės Redak
cija!
Maloniai prašau atsakyti 

man į sekantį klausimą: 
Kame priežastis,- kad Sov. 
Sąjunga neteikia jokios pa
ramos ir visai nesirūpina 
Ispanijos liaudies kovoto
jais - veteranais, kurie da- 
bartiniu laiku randasi 
Franci jo j kritiškiausioj pa
dėtyj. Ar dėl kokių nors di
plomatinių sumetimų, ar dėl 
ko kito?

Atsakymas
Tik stebėtis reikia, kaip 

tūli žmonės žiūri į Sovietų 
i Sąjungą. Jie nori, kad kiek
vieną savo žygį, kiekvieną 
savo darbelį Sovietai kiek
vienam praneštų,- kiekvie
nam pasigarsintų. Betgi 
taip Sovietai nesigarsina.

Aišku, kad Sovietų Są
junga daugiau rūpinasi 
liaudies kovotojais, negu 
kas kitas. Juk daugiausia 
Sovietai ir rėmė jų kovą 
prieš gen. Franco. Tą visas 
svietas žinojo, nors Sovie
tai ir to niekam nesigarsi- 
no. °
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Mūsų Bendra Linija
Draugai ir draugės šėrininkai:
Šie metai yra dvidešimti ' metai, kai 

“Laisvė” išeidinėja dienraščiu. Tai yra 
dvidešimti metai, kai “Laisvės” Bendro
vės dalininkai susirenka į suvažiavimus 
ir svarsto savo dienraščio reikalus: kaip 
pagerinti dienraštį, kaip jį sustiprinti.

Kiekvieni metai atneša tam tikras 
problemas, kuriomis mūsų dienraštis in
teresuojasi ir apie kurias informuoja sa
vo skaitytojus, bei dėl kurių jis nuolat 
pasisako savo nuomonę. Tačiau per šiuos 
dvidešimts metų nebuvo tokių audringų 
metų, koki buvo pereitieji. Pereiti metai, 
galima sakyti, buvo didelių sukrėtimų 
metai. Per juos buvo sunaikintos ištisos 
valstybės—Austrija, Čechoslovakrja, Al- 

Per pereituosius Vųietuspdviejose 
>se virė baisios kruvinos kovo:

Raportuoja R. MIZARA

banija. 
valstybėse virė baisios kruvinoj kovos— 
Ispanijoj ir Chinijoj. Stovėdanįas su vi
su pažangiuoju pasauliu už tau laisvę 
ir nepriklausomybę, už demokratijns pa- 
laik^jflą,, mūsų dienraštis ne tik apie tai 
plačiai informavo ir tebeinformuoja sa
vo skaitytoją, bet taip jau ir šaukiasi į 
visus pažangius žmones ir taiką mylir 
čius žmones suvaldyti agresorius, suval
dyti mažųjų ir silpnųjų tautų užpuob 
kus, sulaikyti pasaulį nuo pražūtingo 
visasvietinio karo.

Mūsų dienraštis stovėjo ir tebestovi 
su ta pasaulio dalimi, kuri sako, kad 
sulaikyti fašistinį agresorių, reikia su
daryti kolektyvinis taikos užtikrinimas 
(collective security). Ši formula yra to
kia, kalbant populiariškiau: demokrati
nės šalys—Anglija, Franci j a, Amerika, 
Sovietų Sąjunga,—ir visos kitos mažes- 
nėsės taiką mylinčios šalys— turi suda
ryti bendrą sutartį, kuria einant būtų 
galima pasaulyj karo neprileist; kuria 
einant fašistiniai agresoriai turėtų būti 
nubausti kiekvieną kartą, kada jie kėsi
nasi pulti kitą šalį.

Lietuva
Pereitais metais ir Lietuva pergyveno 

sunkesnius lail^us^ negu kada nors savo 
nepriklausomybės istorijoj. Apie pereitų 
metų kovo mėnesio įvykius mes kalbėjo
me pereitų metų suvažiavime. Todėl čia 
tas neprisieina liesti. Tenka tiktai pa
žymėti, kad Lietuva po tų įvykių turėjo 
išsižadėti Vilniaus.

Šių metų kovo mėnesį Lietuva pergy
veno dar baisesnes dienas. Hitlerinė Vo
kietija, be ničnieko, jėga pasigrobė iš 
Lietuvos Klaipėdos kraštą, nepaisant to, 
kad Lietuva buvo laidavusi Klaipėdos 
gyventojams visas išlygas, kokios buvo 
atžymėtos autonominiam Klaipėdos sta
tute. Tai baisus Lietuvai smūgis,—mora
linis ir medžiaginis.

Per ilgą laiką, prieš Klaipėdos krašto 
užgrobimą, mūsų dienraštis stropiai ra
gino tautininkų vyriausybę Lietuvoj su
valdyti nazius, suvaldyti jų lietuviškus 
agentus—voldemarininkus. Deja, tas pa
daryta nebuvo ir pasekmės yra baisios. 
Hitleris arba hitlerinė Vokietija Lietuvai 
visuomet buvo didžiausias priešas, jis 
tokiu pasiliko ir dabar. Niekas nežino, 
kada plėšrieji Vokietijos naziai pasikė
sins padaryti si? Lietuva tą, ką jie pa
darė su Austrija ir Čechoslovakija.

Nors mūsų dienraštis išeina Brookly- 
ne, o ne Kaune, mes atstovaujame dide
lę dalį pasaulio lietuvių ir mes dėl to tu
rime reaguoti ir reaguojame į kiekvie
ną mūsų tautai pasikėsinimą. Todėl mes 
apie tai daug rašome, informuodami 
Amerikos lietuvių visuomenę tuo, kas 
dedasi Lietuvoj ir podraug įmes sakome, 
kad Amerikos lietuviai tu r? teikti savo 
užjūrio broliams pagalbos. Podraug mes 
kreipiamės, kaipo lietuvių liaudies dien
raštis, į Lietuvos žmones, j Lietuvos vi
suomenę ragindami sujungti visas savo 
jėgas kovai už Lietuvės nepriklausomy
bės išlaikymą. Me< sakome jiems, kad 
jie turi vyti iš savo tarpo, iš visuome
ninio gyvenimo visus Hitlerio agentus. 
Be to, mes sakome, jog Lietuva kaipo
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maža valstybė turi dėtis su kitomis val
stybėmis, kurios kovoja prieš agresorius 
arba kurių nepriklausomybėms grūmoja 
toks pats pavojus, kaip ir Lietuvai. Mes, 
kaip draugai šėrininkai matote, stojame 
už teikimą Lietuvos žmonėms jų sun 
kioje valandoje visokeriopos pagalbos.

Šiuo tarpu, kai Lietuvoj yra subėgę 
apie dvylika tūkstančių Klaipėdos pabe 
gėlių, mes aukštai keliame balsą už tai, 
kad tiems pabėgėliams paremti turėtų 
aukoti ir Amerikos lietuviai. O kad zpa- 
sekmingiau būtų galima paremti Klai
pėdos pabėgėlius ir suteikti bendros pr 
spirties Lietuvos žmonėms/ mūsų dien
raštis ragina visus Amerikos lietuvius, 
be sriovių skirtumo, sudaryti bendrą vei
kimą. Tiesa, kol kas, tasai mūsų šauks
mas daug apčiuopiamų rezultatų nedavė, 
vienok manome, kad anksčiau ar vėliau 
tatai bus galima pasiekti.

Mūsų Dienraštis Kitais Klausiniais
Pereitais metais įvyko svarbūs Ame

rikos kongresiniai rinkimai. Mūsų dien
raštis rėmė visus pažangiuosius kandi
datus, kurie stojo už prezidento Roose- 
velto naująją dalybą, kurie pasižadėjo 
kovoti už progresą prieš reakciją.

Darbo unijų srityj, mūsų dienraštis 
stojo ir tebestoj a už tai, kad būtų įvy
kinta kuoveikiausia vienybė tarpe C.I.O., 
Amerikos Darbo Federacijos ir Geležin
keliečių Brolijų. Mes manome, jog tik 
tai tokiu,būdu Amerikos žmonės gali pa
siekti laimingesnio rytojaus — užkirsti 
kelią reakcijai ir fašizmui ir išlaikyti 
demokratiją.

Mes rėmėm ir teberemiam visus pre
zidento Roosevelto pažangesnius žygius, 
tiek nacionale plotme, tiek ir tarptauti
ne — pavyzdžiui, agresorių suvaldymo 
klausimu.

Santykiai Su Katalikais
Mūsų dienraštis pereitais metais dėjo ■ 

pastangų sudaryti geresnius santykius 
su katalikais. Tenka pasakyti, jog šiuo 
klausimu pas mus dar vis yra pasilikę 
nemažai tam tikrų nesusipratimų, ku
riuos anksčiau ar vėliau turėsime išgy
vendinti, jei mums rūpės tam tikrais 
svarbiais reikalais palaikyti artimi ry
šiai su katalikų masėmis. Nemažai pas 
mus yra draugų, turinčių senoviško 
mockistinio nusistatymo linkui kataliky
bės, bei kitokios tikybos. Jie mano, jei 
tu kaip nors riebiau pašiepsi pačią ti
kybą arba tikinčiuosius, tai jau ir bū
si susipratęs darbininkas. Gyvenimas ro
do, kad taip nėra ir būti negali. Mes 
turime būti katalikams ne jų išjuokė- 
jais, o sankeleiviais, arba, kur reikia— 
patarėjais. Mūsų korespondencijos ir 
straipsniai turi būti laisvi nuo katalikų 
užgauliojimo, nuo netikslaus, tuščio jų 
tikybos išjuokimo. Tačiau, tai nereiškia, 
kad mes negalime rašyti tikybos klausi
mu. Galme, tik tie raštai privalo būti 
objektyvingi ir pamokinanti. Antra, tai 
nereiškia, kad mes 'susilaikome nuo kri
tikos tų kunigų arba pasauliškių kata
likų vadų, kurių darbai, bei veikla stip
rina fašizmą ir kenkia demokratijai.

Kova Prieš Trockizmą
Kaip užpęreitais, taip ir pereitaisj me

tais “Laisvė” vedė griežtą kovą su troc- 
kistais — fašizmo agentais darbininkų 

 

klasėje. Jeigu pirmiaubūdavo mūsų 

 

draugų, kurie manė, kad trockistai yra 
tiktai Sovietų Sąjungos problema, tai 
dabar jau, spėjame, pilniausiai įsitikino, 
jog tai yra problema tarptautine plotme. 
Jų tikslas pulti Sovietų Sąjungą, socia
lizmo kraštą; jų tikslas—ardyti darbi
ninkų judėjimą visur, kur tik jie įkelia 
savo koją.

Pas lietuvius geriausias to pavyzdys 
—Amerikos Lietuvių Kongresas. Kiek
vienam skyriuj, kur tik jie turėjo bent 
kokios progos, ardė tąjį kongresą, 
šmeiždami mus, — tuos, kurie stojome ir 
stojame už palaikymą Kongreso, už ap-

vienijimą visų pažangių lietuvių geres
nei kovai už Lietuvos nepriklausomybės 
išlaikymą, demokratiją ir kultūriniam 
darbui plėsti amerikiečiuose lietuviuose. 
Nacionale plotme, ypačiai darbo unijo
se, trockistai sukaitę darbuojasi tiems 
patiems tikslams. Tik paimkim jųjų rolę 
Automobilistų Unijoj. Kiek žalos jie ten 
padarė! Jie bando padaryti tą patį kiek
vienoj darbo unijoj, kiekvienoj, darbinin
kų organizacijoj.

Išeidamas iš to; mūsų dienraštis ener
gingai kovojo prieš tuos fašizmo agen
tus betarpiškai. Esu tikras, kad šis su
važiavimas su redakcijos nusistatymu 
sutiks, jį užgirs ir tatai bus daroma atei- 
tyj!

Mūsų Bendradarbiai
Per pereitus metus su Lietuvos pažan

giąja visuomene mūsų santykiai buvo 
gana geri, tačiau artimus ryšius palaiky
ti su daugeliu veikėjų’ ir mūsų bendra
darbių nebuvo lengva dėl reakcijos.

Iš Sovietų Sąjungos pereitais metais 
tiesioginių korespondencijų mūsų dien-* 
raštis gavo mažiau, kadangi gausiausias 
mūsų korespondentas, Antanas Ramutis, 
smarkiai susirgo ir dabar gydosi sana
torijoj. Tačiau, mes visviena mūsų skai
tytoją plačiai informavome apie Sovie
tų Sąjungą, apie socializmo kūrimą, apie 
to kraštos žmonių gyvenimo darymąsi 
laimingesnių, apie pasiekimus kultūroj, 
moksle ir ūkiškam gyvenime, ir apie So
vietų nuosaikią ir energišką taikos poli
tiką. *

Mūsų bendradarbių skaičius Jungtinė
se Valstijose pereitais metais paaugo. 
Korespondentai pažengė pirmyn prasila- 
vinime. Kaip draugai šėrininkai paste
bėjote, mes palaikome dabar be kitko 
nuolatinius korespondencijų skyrius net 
iš Clevelando, Detroito ir Chicagos. Su 
korespondentais santykiai geri. Atsitin
ka, tiesa, šen ir ten mažų nesusiprati
mų, tačiau jie tampa išlyginti be didelių 
kivirčų. Visi mūsų korespondentai dir
ba be jokio atlyginimo, pasišvęsdami. 
Šia proga leiskit man “Laisvės” persona
lo ir visų šėrininkų ir skaitytojų vardu 
pareikšti jiems didelį, didelį ačiū!

Sveikatos skyrius—nors pastaruoju 
laiku ne kiekvienam numeryj “Laisvės” 
jis pasirodo, tačiau visvien jis nuolat 
telpa, dėka mūsų visų gerbiamo gydy
tojo J. J. Kaškiaučiaus dideliam triū
sui, už kurį mes jam taipgi nieko neat- 
lyginam. Mes galime pasididžiuoti, tu
rėdami arti “Laisvės” tokį brangų ir su- 
gabų gydytoją, nes tik tam dėka mūsų 
sveikatos skyrius, — nesididžiuojančiai 
pasakius — yra geresnis už kitų lietu
viškų laikraščių. Mes puikiai žinome, 
kad skaitytojai jį įvertina ir įvertins at
eityje. t '

Apysakų “Laisvėj” niekad nestokavo. 
Tilpo ilgoka apysaka Seno Vinco, tilpo 
visa eilė ir kitų autorių apysakaičių; re
dakcija matė reikalo perleisti per “Lais
vę” pagerintą ir papildytą lietuvių kal
boj vertimą Upton Sinclair’io “Raisto”.'

Tai padaryta be ko kitko dar ir tam, kad 
pagerbti “Raisto” autorių, Upton Sin
clair, jo 60 metų amžiaus sukaktuvių 
proga. Paskui buvo pasitarta su admi
nistracija ir direktorių taryba ir “Rais- < 
tas” tapo išleistas knygos formoj. Bai
giama spausdinti Julmio — žuvusio Is
panijoj kovotojo—apysaka; ant rankų 
turime D. M. Šolomsko bruožus iš Di
džiosios Prancūzų Revoliucijos, nuo ku
rios pradžios šiemet 'sukanka 150 m.

Nuolat palaikome Moterų skyrių, Įvai
rumų arba mokslo skyrių, ir Literatū
ros ir Meno skyrių. Apie juos čia ne
kalbėsiu, tačiau jei suvažiavimo dalinin
kai turės ką pastebėti, bus labai malo
nu išgirsti. /

Visų mūsų bendradarbių vardų sumi
nėti nei nebandysiu, kadangi tai būtų 
labai daug ir kadangi patys draugai 
skaitytojai ir šėrininkai juos matote. 
Angliško skyriaus klausimu, eigoje dis
kusijų, padarys pranešimą to skyriaus 
redaktorius, Walt,eris Kubilius—talentin
gas ir darbštus jaunas laikraštininkas.

Redakcijoj šiuo tarpu dirba sekanti 
asmenys: V. Tauras, A. Bimba, S. Sas- 
na, J. Barkus, R. Mizara, — pilną laiką; 
D. M. šolomskas pusę laiko dirba redak
cijai ir pusę ALDLD, kaipo tos organi
zacijos centro sekretorius; Walteris Ku
bilius taipgi tik pusę laiko. Sugyveni
mas tarpe redakcijos personalo yra ge
ras. Svarbesniais reikalais dažnai pasi
tariama; visi gražiai ir draugiškai ko- > 
operuoja, kad padaryti mūsų dienraštį 
geru ir įdomiu.

Labai draugiškus santikius palaikome 
su broliškais mūsų laikraščiais: Chicagos 
dienraščiu “Vilnimi”, LDS organu “Tie
sa”, ir ALDLD žurnalu “Šviesa”. Su ki
tų sriovių spauda gana dažnai tenka ves
ti polemikos įvairiais visuomeniniais 
klausimais, dėlei kurių skiriamės pažiū
rose.

Tai šitiek, draugai, suvažiavimo da
lyviai, redakcija gali trumpai pasakyti 
apie savo darbus. Nepaliesta, žinoma, 
viskas, kas per pastaruosius metus 
“Laisvėj” tilpo, nes tai ir nebūtų galiųia. 
Aš manau, kad eigoje diskusijų suva
žiavimo dalyviai rimtai ir visapusiai nu
rodys tuos trūkumus, kurie pas mus bu
vo pasireiškę.

Redakcija nesijaučia neklaidinga. Kaip 
kiekvienas žmogus, taip redakcijoj dir
bąs darbininkas gali suklysti vienu ar 
kitu klausimu. Aš, tačiau, prašau: kai 
diskusuosite, nepaskęskite mažyčiuose 
dalykėliuose, bet riškite svarbius/, prin
cipinius klausimus, kurie paliečia visus 
darbo žmones, mūsų tautą, mūsų kraštą.

Tuomi redakcijos raportas ir baigiasi.
Mūsų dienraštis išgyvavo beveik 20 

metų. Darbuokimės energingai ir rū
pestingai, kad jį padarius dar geresniu 
ir plačiųjų darbo žmonių masei myli- 
mesniu ir kad jis gyvuotų dar nemažiau 
20 metų!

(Diskusijos redakcijos raportb klau
simu tilps rytojaus “Laisvėj”).

, Pranešimu Kalendorius
Gegužes 6 d., 7 vai. vakare, 

Draugijų Svetainėj, 4097 
Porter St., įvyks pasilinksmi
nimo vakaras su programa. 
Programos išpildyme daly
vaus Aido Choras, po progra
mos bus šokiai prie geros mu
zikos. Įžanga 25c.

Kviečia Komisija.

i DETROITO ŽINI

—o—
Gegužės 7 d., 7 :30 vai. va

kare, Draugijų Svetainėj, 
įvyks svarbios diskusijos te- , 
moj: “Kodėl Detroite Neįvy
ko 1-mos Gegužės Apvajkš-v 
čiojimo Demonstracija?” ,

Mat, Detroito lietuviai ne- 
patenkinti, kad demonstracija 
neįvyko, o buvo, delegatai iš
rinkti iš organizacijų dėl su
rengimo demonstracijos. Tai 
šiose diskusijose delegatai 
turės atsakyti prieš publiką, 
kame buvo priežastis tokio jų 
apsileidimo. Diskusijose ga
lės imti balsą visi. B—kas..

Wilkes Barre, Pa. i

Pataisymas Klaidos *
Amerikos Lietuvių Kongre

so laikytoj konferencijoj, 26 
kovo, 1939 m., Lietuvių Pro
gresyvių Kliubo svetainėj, 325 
E. Market St., Wilkes-Barre, 
buvo nutata, kad ALK komi- 
tetas kreiptųsi į Lietuvių Pro
gresyvių Kliubo komitetą, gal 
sumažintų bilą, už laikytus su
sirinkimus, kuri siekia apie 
$15. Viršminėtos konferenci
jos protokolas tilpo “Laisvės” 
No. 79, už bal. 4 d., ir tas ta
rimas likos apleistas.

Todėl atsiprašome visų de
legatų už tokią klaidą ir ją 
pataisome.

ALK Konfer. Pirm.

Seki\ P. Šlekaitis.

Scranton, Pa.

J

(CIO) veda streiką prieš keletą aliejų gabenančių 
Standard Oil kompanijai; payeiksle matome pi- .

Nacionale Marininkų Unija 
laivelių; laiveliai priklauso

kietininkus ties paminėtos kompanijos pastatu, New Yorke.

w

Susirgo Veikli Drauge
Labai sunkiai serga draugė 

Lipčiuvienė, S. Lipčiaus žmo
na, kuri balandžio 23 d. tapo 
išvežta j Epileptic Hospital 
and Colony Farm, Oakburne, 
Chester County, Pa. Būtų ge
rai, jei kas galėtu tą draugę 
atlankyti. Galima m^tyt nuo 
2 vai. po pietų iki 5 vai. va
kare.

Draugė Lipčiuvienė gerai 
dirbo Workers Alliance, kol 
buvo sveika. Taip pat jos 
vyras S. Lipčius yra viršminė- 
tos organizacijos sekretorium.

Linkime jaunai draugei' 
greit pasveikt ir vėl darbuo
tis mūsų organizacijai, o 
draugui Lipei u i reiškiame gi
liausią užuojautą.

Re p. B. Š.

Plymouth, Pa.
Nedėldienį, balandžio 23 d., 

ALDLD 97-tos kuopos rengi
mo komitetas susirinko pas 
draugus J. Krutulius, kad pa
darius atskaitą iš parengimo, 
kuris atsibuvo kovo 19 d. Pa- ‘ 
sirodė, kad jeigu buvo $24.03, 
o išlaidų $18.20. Tad pelno 
lieka $5.83.

Ant vietos nutarta paaukot 
KP vieną dolerį ir užmokėt 
“Laisvės” bilą $2.10 už pla
katus, padarytus dVaugo V. 
"Zablacko prakalboms .

Nutarta užsakyt 200 lape
lių išgarsint pikniką, kurį 
rengia bendrai ALDLD 97-ta 
ir LDS 60-ta kuopos ant 
Wende’s Parko, birželio 4 d.

Susirinkimas ALDLD 97-tos 
kuopos įvyks 8 d. gegužės, 
pas draugą R. Jarvį. Tad visi v 
nariai atsilankykit. Laikas pa- 
simokėt duokles.

Korespondentas,
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Daugiau Pasveikinimų
Suvažiavimui

“L.”

(Pabaiga)
OAKLAND, CALIF.

Brangūs Draugai;—
Mes, būrelis lietuvių nuo Pacifiko pakraščio, 

“Laisvės” suvažiavimą ir linkime, kad “Laisvė” .ir

sidarbuotume, kad’mūsų dienraštis “Laisvė” būtų kiekvieno 
lietuvio namuose. Draugiškai,

S. Tvarijonas.”
MINERSVILLE, PA.

ALDLD 14 kp. sveikina “Laisvės” suvažiavimą su $3.00.

RUMFORD, ME.
Per drg. S. Puikoką ALDLD 34 kp. sveikina

su $5.00. /
suvažiavimą

sveikinam 
_____  t __ ____ ___ _ ant toliau 

varytų progreso, apšvietos ir tautinės kultūros darbuotę pir
myn tarpe lietuvių. Siunčiame mažą .auka $3.

Draugiškai, K. B. Karosienė, Ki Mugianienė, J. K. Chaplik, 
Teklė Valiuliūtė (King).

Sveikinu jūsų dienraščio “Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimą 
ir linkiu jums šiaurės Amerikos lietuviams ko didžiausio pa
sisekimo dirbti vienybės ir tėvynės labui, kad nei vienas lie
tuvis neatsiliktų nepasidarbavęs dėl laisvės žodžio, kurį vie
nintelė spauda skelbia ir ragina visus į darbą matydama mū
sų tėvynės pavojų. Taigi, brangūs broliai ir seserys šiaur-ameri- 
kiečiai, sujuskim į darbą, kol dar yra laikas. Vienybė—galybė. 
Linkiu linksmai praleisti bankietą. Siunčiu širdingą linkėjimą!

Pietų Amerikos lietuvaitė Elena Mikalauskaitė.
“LAISVĖS” BENDROVĖS DALININKŲ SUVAŽIAVIMUI!
Draugai šėrininkai! Jūs išvakarėse jubiliejinių “Laisvės” 

sukaktuvių 20 m. dienraščiu einant. Jūs pakalbėsi!, ką davė 
per tą 20 metų Lietuvos pavergtajam liaudžiai tas kultūrinis 

■'švyturys!
Jūs ruošite naujas gaires daug aukštesnes tam kultūriniai 

švyturiui, kad jo spinduliai nušviestų viso pasaulio kįmpus, 
kur tik randasi mūs pavergtosios tėvynės sūnūs ir dukterys iš
blaškyti pirmiaus kruvinojo Rusijofe caro, o šiandien kruvinojo 
smetoninio fašizmo!

BINGHAMTON, N. Y.
Pasveikinimas nuo bingh'amtoniečių LLD 20 

Skyriaus ir pavienių draugių ir draugų grupės, 
rius su $5, o pavieniai su $4.50; viso—$9.50.

Pavieniai aukojo sekamai: po $1— Alekas Dūda, A. J. K. 
Navalinskai, Marijona žvirblienė, Ona Girnienė; Elsie žemai- 
čiūtė—50c.

Sveikiname jus, draugai laisviečiai ir šėrininkai su “Laisvės” 
20 metų sukaktim ir linkime padaryti daug ir gerų tarimų 
darbininkiško judėjimo naudai. Lai gyvuoja “Laisvė” ir skait
lingas jos dalyviui suvažiavimas, ypatingai jos skaitlinga mi
nia skaitytojų,’rėmėjų ir simpatizatorių.

Su geriausiais linkėjimais, pavienių grupė ir Moterų Skyrius.
- Ižd. Ona Mikolajūnienė.

kp. Moterų 
Motorų Sky-

Visi, kaip vienas, pamėtyki
te šią operetę.

—o—
Balandžio 28 d. Bostono 

aeroplanų aikštė kimšte buvo 
prisikimšus, laukė Sovietų la
kūnų ; bet gavus pranešimą, 
kad lakūnus ištiko nelaimė, 
publika išsiskirstė.

—o—
Nuo gegužės 1 d.

pusamžė. Priklausė prie 
Laisvės Choro ir ALDLD.

Katarina, ilsėkis Amerikos 
šaltoj žemelėj, o mes likę dar 
su didesne energija 
tavo pradėtą darbą.

Washington, geg. 
kūnas pulkininkas

dirbsim

rikos vyriausybei, kaip ji 
atsilikus bent 5 metais nuo 
tyrinėjimų ir išradimų or
laiviams pagerint, lyginant 
su didžiaisiais Europos 
kraštais.

Bostono ir Apielinkes Žinios

• šiandien rengiamės statyti daug aukštesnes gaires, tam švy
turiui mokslo ir kultūros su daug aiškesne ir skaistesne šviesa, 
kad eitų už geležinių grotų kalėjimų, kur pūdomi geriausi sū
nūs ir dukterys Lietuvos ir juos paliuosuotų!

Parodyti aiškiai savo spinduliais, kaip viso pasaulio liaudis 
ir darbininkų klasė murdoma pačių darbininkų kraujuose, go- 
džiausio kapitalo ir jo žvėriškųjų tarnų! Parodyt darbininkam 
pusiau užmigusiem pesimizme, likusiom be vilties, kada nors 
sulaukti laimingesnės ateities gyvenime!

Naujosios gairės dienraščio “Laisvės” matomai suvažiavime 
bendrovės dalininkų bus taikomos kaip nutraukti tą liūdesį 
šiandieninį nuo darbininkų! Kaip prašalint pesimizmą, bevil
tį, žmonijai ateinančios laisvės—laimės!

Kaip būtų malonu, kad ir aš galėčiau dalyvauti šiame svar
biame suvažiavime ir imti konkretes pamokas iš svarbesnių 
mokslinių punktų, aptarimų ateitei dienraščio!

Dėja, dalyvauti suvažiavime, rodos, negalėsiu dėl aplinky
bių kasdieninio gyvenimo! Pasveikinimais ir nuoširdžiais lin
kėjimais suvažiavimui be finansinės paramos nemanau, kad 
būtų galima užpildyti suvažiavime, dalyvavimą.

Taigi, pasitarus su gyvenimo drauge, mūs gyvenimas rišasi 
bendrai ir tas bendrumas viso mūs gyvenimo ir turto abiems 
priklauso po lygią dalį, todėl mes kreipiamės į “Laisvės” da
lininkų bendrovę, ar mes galėtume į tą garbingą šeimą prigu
lėti ant šių išlygų? Kaipo neturtingi, abudu negalim išsipirkti 
po šėrą atskirai, tad mūs šėras turėtų būt užrašytas šiaip: 
Juozas ir Marė Ramanauskai, žinoma tik vienam turint teisę 
dalyvaut suvažiavimuose su sprpndžiamu balsu. Bet jis turi 
būti geras, vienam pasitraukus, kitas turi teisę naudoti.

, J. ir M. Ramanauskai.

CLEVELAND, OHIO
Sekanti draugai sveikina “L.” suvažiavimą: po $1: J. N. 

Simans, J. A. Vaupšas, A. Jankauskas ir B. Kirstukas. Po 50c 
—-P. Kurlis, R. Kliauga, S. Kaziulionis, G. Paltanavich, W. 
Karmus, D. P. Boika, S. K. Mazan, Joe Raulinaitis ir Jonas 
Stripeika. F. Streback—30c. Po 25c: O. Raulužaitis, B. Gali- 
nauskas ir Gerbis. Anna Lesnikow—10c. Viso $11.00;

PHILADELPHIA, PA.
“Gerb. Laisviečiai!:^Sveikinu jūsų suvažiavimą su auka

$1.50. A. Keršanskas.”

MINKŲ KONCERTAS
Balandžio 23, So. Bostone, 

radio vedėjai ponai Minkai 
buvo surengę koncertą^ atžy- 
mėjimui penkių metų nuo to 
laiko, kuomet Jjie pradėjo 
duoti pusvalandį per radio 
(dabar jau duoda visą valan
dą). Sykiu su koncertu išlei
do ir “albumą” 56 puslapių. 
Albume telpa beveik visų 
Naujosios Anglijos dailės my
lėtojų atvaizdai. “Albumą” 
^suredagavo Sidney.

įvedamąjį straipsnį rašo ir
gi Sidney. Iš jo straipsnio 
galima dasiprotėti, kad jeigu 
būtų Minkai negimę, tai Bo-i 
stono lietuviai niekad nebūtų 
turėję lietuviško radio pusva
landžio. Toliau Sidney 
da didelį kreditą ir 
spaudai. Tarp kitko,

atiduo- 
lietuvių 
jis sa-

tuomet 
atsilie-

"Laisvė”? Nieko 
jeigu “Laisve” 
neskelbtų minė- 

“Laisvė”

HAMTRAMCK, MICH.
“Sveikinu visus dienraščio “Laisvės” darbuotojus ir Admi

nistraciją, taipgi šėrininkus suvažiavime. Nors aš nedalyvauju 
suvažiavime, bet pasižadu sykiu su jumis darbuotis. Mano lin
kėjimas, kad po suvažiavimo visi šėrininkai ir skaitytojai pa-

Homer Martin, draskytojas automobilistų unijos^ 
turis tapo iš ten išjotas; dabar jis su savo atskaja 

nuėjo pas ADF; dešinėj—Wm. Green.

“Visa mūsų spauda 
entuziastiškai apie tai 
pė. ‘Keleivis,’ ‘Darbininkas,’ 
‘Išmintis,’ ‘Vienybė,’ ‘Dh;va,’ 
‘Tėvynė,’ ‘Amerikos Lietuvis’ 

'ir kiti laikraščiai mielai talpi
no korespondencijas bei pra
nešimus ...”

Na, o kur 
nesakyčiau, 
kas savaitė
to radio programos, 
daugiausia prisidėjo prie Min- 
kaus radio valandos išgarsi
nimo. Ir jei ignoruoja! “Lais
vę” ir jos skaitytojus, tai kaip 
galite suderinti pasakymą 
“Naujosios Anglijos lietuvių 
penkių metų jubilėjus”? t Ar 
išmetus bent vieną sriovę, ga
lima sakyti “visi,” arba “vi
sų ” ? k.

Pats koncertas buvo geras. 
Programa buvo turininga ir 
artistai - dainininkai savo už
duotis atliko gerai. Pirmą sy
kį teko man girdėti dainuo
jant Aleksandrą Vasiliauską 
iš New Yorko. Turi gerą te
noro balsą ir moka užsilaiky
ti ant scenos.

žmonių buvo pilna salė. 
Didesnę pusę salės užpildė 
apielinkes miestų publika.

<■ —o— , I
So. Bostono “gryno” krau

jo lietuviai buvo surengę slap
tą bankietą paminėjimui 50 
metų Hitlerio gimtadienio. 
Nors, rodosi, Amerikos lietu
vių visuomenė švari, bet vis 
dėlto atsiranda ir brudo.

—o—-
Balandžio 29 d. atsibuvo 

moterų sąryšio vakarienė ir 
šokiai lietuvių metodistų žiny- 
čioj. Vakarienė buvo labai 
gera ir visi skaniai prisivalgė. 
Pati nuotaika gera. j

Baigiant vakarienę, minis- 
teris B. F. Kubilius pasakė 
gana gerą kalbą bendru klau
simu. Jis džiaugėsi, kad mo
terys, pralenkdamos vyrus, 
surado būdus, būdamos skir
tingų pažiūrų, sueiti į bendrą 
organizaciją, Moterų Sąryšį. 
Baigdamas kalbą teigė, kad 
jos nekreiptų atydos į mažus 
skirtumus, o bendrintų savo 
darbuotę kovodamos prieš 
tamsą ir ekonominius sunku
mus, podraug darbuotųsi dėl 
šviesos ir kultūros.

Man teko tarti keli žodžiai 
nuo komunistų ir drg. Anas- 
tai nuo socialistų'. Mes išsi- 
reiškėme tuo pačiu klausimu, 
kuris yra vienas iš svarbiau
sių, tai jungimas visų progre- I gauni, 
syyiškų ir liberališkų spėkų į 
daikta. v

Po vakarienei • buvo šokiai, 
kur visi ir linksminosi iki vė
lai nakties.

Kad ii- nedaugiausia publi
kos 
m a,

buvo, bet pelno., mano- 
liks, kuris yra skiriamas 

moterų parodos New Yor-

Mass, 
valstijoj WPA paleis 12,690 
darbininkų. Iki gegužės pa
baigos bus paleista 97,570 iš 
darbo šioj valstijoj. Iš viso 
paleisti darbininkai neteks 
$125,000 į savaitę pajamų. 

—o—
Balandžio 27 d. pasimirė 

Juozas Longinas, apie 55 me
tu amžiaus. Velionis buvo 
laisvas, bet palaidojo su baž
nytinėm apeigom, balandžio 
29 dieną. 

—o—
Pirmos Gegužės Apvaikš- 

čiojimas
šį metą Pirmos Gegužės [ 

apvaikščiojimas Bostone buvo 
silpnas. Visų pirma, čia daug 
kenkia reakcija. Kuomet pri
sieina gauti apvaikščiojimui 
leidimas, tai reikia išeikvoti 
bo galo daug energijos iki jį

. O gauni tik pora die- 
i i\i prieš apvaikščiojimą ir tai 
ne ten, kur nori gauti.

Šį metą buvo bandoma gau- 
i ti leidimas Boston Common, 
i ant “Band Stand,” ant balan
džio 29, 30 ir gegužės 1. Bet 
reakcininkai tai]) dalykus su- 

; painiojo, kad ant minėtų die- 
i nu nedavė.

kūnas pulkininkas Lind
bergh parodė karinei Ame-

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

DIDŽIOJI OPERA
FAUST

Scenoje South Bostone
Nepraleiskite progos nepamatę šios operos

Įvyks šį penktadienį.

GEGUŽES 5 MAY
Prasidės 8-ta vai. vakare.

SO. BOSTON HIGH SCHOOL AUDITORIUM
G Street, Thomas Park, So. Boston, Mass.

Operoj dalyvauja 7 žymūs Metropolitan Operos artistai: 
‘ Bruce Norman, Kurt Schoorr, Henry Kelly, Louis

Pasco, Joan Ruth, Frances Miller, Edna Holmes.
* . .. '75 operos dainininkų choras ir Simfonijos Orkestrą iš

60 muzikantų.
Stato scenoj F. M. P. ir Lietuvių Moterų Ratelis.

Įžanga 55c, 75c ir $1.10.
Nepraleiskit progos pamatyt vieną iš ^puikiausių operų.

---o---

Faust

Iligh School salėj, bus suvai
dinta operetė 
džia

Faust”. Pra-
8 vai. vakare. įžanga 

80c ir $1,10.
operetė buvo parašyta 
m.-, iš garsaus poeto 

Tai viena 
Operetė

buvo vaidinama Me-

ši 
1859 
Goethės eilėraščio, 
iš dailiausių -operų. 
“Faust
tropolitan Teatre ir ją matyti 
reikėjo mokėti $3 mažiausia. 
Ją dabar vaidins Federalis 
Muzikos Projektas, kuris su
sideda iš apie dviejų šimtų ar
tistų, iš šimto dainininkų cho
ras ir. iš 75 instrumentų 
Commonwealth Federal or
kestrą.

Jeigu ir mūsų visos lietu
viškos organizacijos susijung
tų į daiktą, vienok .negalėtų 
tokią operetę atvaizdinti, nes 
mes neturim tiek spėkų ir ta
lentų ją išpildyti, 
lykas, tai be galo 
jos pastatymas 
Federalė valdžia
kus gabiausius artistus, kurie 
dirbo prie Metropolitan Tea
tro ir duoda progą šią opere- 
tą pamatyti ir biednesniems 
žmonėms.

Argi nejuokinga, distrikto 
sekretorius padavė aplikaciją 
dėl 1940 metu leidimo, kler
kas paaiškino, kad jau yra 
užimta. Tuomet sekretorius 
padavė kitą aplikaciją dėl 
1941 m. Dabar klerkas aiš
kinąs, kad peranksti. Aišku, 
jog tai reakcininkų skerspai- 
niai prieš progresą.

— o—
Balandžio 30 d. atsibuvo 

LDS 62 ir 225 jaunuolių kuo
pų vakarienė, žmonių buvo 
daug ir visi ne tik, kad ska
niai prisivalgė, bet ir kas no
rėjo, išsišoko.

Balandžio 30 d. užsibaigė 
anglies ir aliejaus išvežiotojų 
streikas, kuris tęsėsi nuo ba
landžio 15 d., su tūlais dar
bininkų laimėjimais.

Jaunutis.

Haverhill, Mass
Kitas da- 
daug lėšų 

reikalauja, 
yra surin-

16 dieną‘balandžio Chelsea, 
Mass., ligoninėj mirė Katari
na Barišauskiūtė, po vyru 
Norkūni’enė. Iš Lietuvos paė
jo Spingininkų kaimo, Valki
ninkų parapijos, Vilniaus rė- 
dybos. Prieš mirtį velionės 
seserys pašaukė kunigą, bet 
velionė prasivarė. Mirė dar

New Yorko “Times’o” leidėjas A. H. Sulzbergeris, 
reikalaujančią pripažinti ją New Yorko “Times’o” 
kuris kovoja prieš Amerikos Laikraštininkų Uniją, 

redakcijoje ir raštinėse.

Manhattan Liquor Store
264 GranASt. Brooklyn, N. Y

X (Kampas Roebling St.) |
r p.T'kSi

Tet EVcrgrccn 7-1615 License No. L. 886 L
* __________ _ b L‘ uJs >

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

Krautuvėj. ■!

Manhattan Liquor Store s*

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RCŠIŲ GfiRIMŲ
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| LIETUVIŠKI BARAVYKAI Į
| Mėgiamas Žiemos Skanėsis |

Grybus lietuviai ypatingai . mėgsta. Dabar yra ge
riausia proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų.
Užtai pirkdami mūsų importuotų “Maisto” lietuviškų 
mėsų savo groserninko ar bučerio prašykite ir lietu

viškų baravykų virtinės.
S Užsakymus priimame tokius: baravykų—ne mažiau 50 

svarų, mėsų—ne mažiau 5 dėžių.

| LITHUANIAN-AMERICAN Į 
U Import & Export Corporation j
U 157 CHAMBERS ST., Tel. Rector 2-2786 NEW YORK

PASAULINĘ PARODU

Lietuviu Įstaiga Prie Pasauliniu Fery

Fairview Restaurant & Bar
LILIONIS IR MARCINKEVIČIUS

Savininkui

Lankydamiesi j pasaulinius fėrus užeikite pas

VALIUONI ir MARCINKEVIČIŲ .
pas juos gausite gerų steikų ir kitokių gerų valgių.

DEGTINĖS, VYNAI IR ALAUS

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

FAIRVIEW RESTAURANT
110-62 Corona Ave., Corona, L. L, N. Y.

Telephone: Ilavemeyer 9-9115



Montreal, Canada
FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE
VALGYK

(103-105)

na

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARETAS

PARAMOUNT CABARET

ClementVokietaitis

5th Street
Blokas nuo Ilewes elęveiterio stoties Tel. Evergreen 4-0508

Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.

NOTARY
PUBLIC

84-02 Jamaica Ave.
Opposite Forest Parkway

lankosi
Motusai,

ne
ne

Matačiūnas 
(104,106)

Telephone 
STagg 2-5043

suvaziavi
negu per

per 
didelio 
statyti

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

padarau 
paveiks- 
kr a j avus 
su ame-

šiokiorn
šventom

nes js 
delega

te an ados

komanda. Jai 
rungtynių si 
žinoma, ir ji
Ed. Tunkūnas

bet me- 
į jaunuolių

Telefonas: Humboldt 2-7964

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkam* 
"burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokąvimus be jokio mokesčio.

gra- 
visus 

lietuvius 
šiame pa-

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

PfixUftM inudAPlfl 

■ ...........

PA.
įvyks ma
r. v. Citi

LLD 
gcg. 7 
prastoj 
turėt 
vau t i

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

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

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Coiyt Street 

Brooklyn, N. Y.

Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 
lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; 

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Norint būti sveiku ir stipriu 
galėti sunku darbą dirbti

mirtingi 
vabalai (bombininkai), 

()‘ mailių į valandą, 
is laivų judėjimui, 

iš Montrealo išve- 
skrepų * geležies, 

į Japoniją. Japo- 
gaminasi

473 Grand St. Brooklyi
Prie R. K. O. Republic Teatro

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

Telefonas EVergreen 7-1661

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę ir galvos skaudėjimą ii

Kiekvieną subafą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė-

’ ' X
liomig atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

laiką. Mo- 
Kai- 

suaugę 
17c 

tiesiog verga’vh

PRANEŠIMAI Iš KITUR
BINGHAMTON, N. Y.

LLD 20 kp. Moterų Skyriaus su
sirinkimas įvyks penktadienį, geg. 
5 d., 7:30 v. v. pas draugę’O. Gir- 
nienę, 4 Welton -Ave. Visos narės 
dalyvaukite, nes bus svarbių reikalų 
aptarti

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną lr nuo 7—8 yak. 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Ąyenue J 

Kampas K. 23rd Street

STANLEY MISUNAS
Savininkas^

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

zitoriaus Charles Francois Gounod, 
ateinantį penktadienio vakarą, 8 v. 
So. Bostono High School Auditori
joj. Vaidins visi profesionalai, jū 
tarpe 7 buvę Metropolitan Operoj 
artistai. Įžanga labai maža — 55c, 
75c ir $1.10. Tokių progų labai ma
žai būna, nepraleiskite nepamatę 
operą- “Faust.” (104-106)

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
čiam duona, balta duona, Caleh ir raišiu 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, Pąstries, Apple Turnovers ir Jelly Rolla.

Siunčiamo duoną per paštą j kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-42 Stagg Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Gardnerio Lyros Choras da
ro pratimus kiekvieną antra
dienį. Nauji nariai priimami 
tomis pačiomis dienomis.

jaunuolių suvažiuotų. Tas gali- 
nAi. Tie jaunuoliai, kurie ten 
suvažiuoja, ne dėl baikų, bet 
dėl rimto reikalo. J. Balsys.

pskr. vie- 
ne. tik tų 

t ir tiem, 
Būtų bu- 

gyvesnts suvažiavimas ir

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 7 d., 10 vai. ryto, 
Bakanausko Svct. Visi nariai .būkite 
laiku

Šaltas Pavasaris
Šiemet pavasaris Montrealo 

apylinkėj gana šaltas ir nepa
stovus, dar balandžio pabai
goj mažesnėse gatvėse pilna 
ledų ir purvo, ko kitais metais 
nebūdavo. Taipgi St. Laurino 
upėj prekybos laivų judėjimo 
dar nėra, žmonės, kurie už
darbiaudavo * prie prieplaukų, 
nusiminę, nes jaučia, kad ir 
gerai atšilus didelio judėjimo 
nebus, nes pasaulio stovėjimas 
ant parako bačkos suparaly
žiavo prekybą.

Telephone; EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabo/ius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktorius 
Išbalzamuoja ir laidoja nunyru 
sius ant visokių kapinių; paršam 

do automobilius ir karietas 
Veselijoms, krikštynom^ ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Nėra Darbų ir Prast 
Uždarbiai

Kiti' Įvairumai
Montrealo Anglija gamina 

si 1,000 orlaivių. Mes montre 
ai iečiai tankiai matome jų iš 
mėginimo greitį 
oro 
skrenda 35 *.

Prasįdėji 
labai daug 
ža senos, 
daugiausia 
nai, žinoma 
ginklus. Kanados valdžia sa 
ko, kad reikia pastatyti tvir 
tumas prie Vancouver uostų 
nes ten galimas japonų už 
puolimas. Reiškia, savo prie 
šui paduoda lazdą į rankas, t 
patys eina jieškoti kitos laz 
dos, kad nuo tos lazdos atsi 
gynus. Tai bent tvarka!

Artojas.

MINERSVILLE, 
Penktadienį, gcg. 5 d 

sinis . susirinkimas, 7:30 
zen Club Svet., kampas South ii 
3rd Sts. Ruošia Workers Alliance

HARTFORD ,CONN.
Margumynų popietį rengia Mote

rų Skyrius gegužės 7-tą, 3-čią va
landą po pietų, 57 Park St., Hart
ford, Conn. Bus valgių ir proga pa
sišokti. Grajys jauni muzikantai 
Įžanga 50 centų. Užprašo rengėjos 

(104-106)

rengia 
progra- 

geg. 
4097

Dr. Herman Mendlowitz 
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

Dabartiniu laiku yra suda 
ryta p in-pong 
turėjo keletą 
svetimtaučiais, 
laimėjo. Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

HAMTRAMCK, MICH.
LLD 188 kp. susirinkimas įvyks 

penktadienį, 5 d. gcg., 7:30 v. v. 
3014 Ycmans. Visi nariai malonėki
te būti, nes yra daug svarbių reika
lų aptarti. Atsiveskite ir naujų 
rių. — A. V., Sekr. (103-105)

NASHUA, N. H.
LLD 42 kp. svarbus susirinkimas 

įvyks sekmadienį, geg. 7 d., 7 v. v. 
Senkų kambariuose. O’Donnell Hall 
20 High $t. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti, taipgi ir naujų narių at
siveskite. — J. Egeris, Sekr.

(104-106)

bonką, jeigu užsisakys 
ar vakarienę nemažiau 

už 35c, užsimokės 2c 
už valgį ir 2c taksų už 
bonką, kuri šventadie- 
kainuoja 25c.

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

DETROIT, MICH
Detroito Rašytojų Ratelis 

pasilinksminimo vakarą su 
ma i? šokiais. Įvyks šeštadienį, 
6 d., 7 v. v. Draugijų Svet., 
Porter St. Programą išpildys 
troito Aido Choras su naujom 
žiom dainom. Todėl kviečiame 
vietinius ir iš apylinkės 
dalyvauti. Dalyvaudami 
rengime, prisidėsite prie pagerinimo 
"Laisvėj” ir “Vilnyj” Detroito Ži
nių Skyrių. Įžanga 25c.' — Valdyba.

(104-105)

Te!.: MArket 2-5270 «

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. KRALIKAUSKAS, savininkas
Gamintojas Geriausios Rūšies

Ncsvaiginančių Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mixer TOM COLLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra-

* voro alų iš New Britain
Cremo "Connecticut Best”
Pristato pareikalavimus: saliū- 

nams, krautuvėms, vestuvėms, ir tt.
Reikalaukite visur to vardo

SODfiS IR ALAUS
91-93 Warwick St., Newark, N. J,

SO. BOSTON, MASS.
Margumynų vakarą rengia Lite

ratūros Draugijos Motorų Kuopa 
ateinantį nedėldienį, gegužės 7 d., 
7:30 vakare, 376 Broadway. Bus 
skanių užkandžių, ir daug įvairių 
ir gražių dalykų, kurio bus galima 
įsigyti labai lengvu būdu. Kviečia
me visus atsilankyti. Įžanga veltui. 
— Rengėjos. ' (104-105)

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

Sunkiai Serga
Domicėlė Leščienė turės ei

ti antrą kartą ant operacijos. 
Ji randasi General Hospital.

Lankymo valandos: pirma
dienį, trečiadienį ir penkta
dienį 6:30 iki 7:30 vakare; 
antradienį, ketvirtadienį ir 
sekmadinenį nuo 3 iki \ p. p.

Brangūs draugės ir drau
gai, kam laikas leidžia, mok- 
dzin aplankyt tą mūsų dCau- 
gę. J. S. Rainys.

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
l JOSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

Šiemet su dafbais prasčiau 
Montrealo, negu kad ■> kada 
pirmiau, žiemą laikraščiai ra
šė, kad pavasariui atėjus, mie
stas pradės įvairius darbus ir 
suims tūkstančius bedarbių. 
Bet kai pavasaris atėjo, 
nei lakraščiai apie darbus 
berašo ir niekur tų darbų 
simato. Kurie nuo pirmiau 
ri darbus, tai dirba, bet mažai 
kurie išidrba 
kestis čia ir gana prasta 
kuriose dirbtuvėse 
jauni vyrai gauna vos po 
į va land 
mas.

NEWARK, N. J.
Sekmadienį, birželio (June) 11, 

Sietyno Choras ruošia šaunų pikni
ką II. Kalakausko ūkėje; Nutley, 
N. J. Kaip vietinių taip ir apylin
kes organizacijų prašome, kad mi- 
netoj dienoj nieko nerengtumėt, bet 
dalyvaukite pas sietyniečius.—Ren
gėjai. (104-105)

Organizacijų Veikimas
Montreale yra dvi ALDLD 

kuopos. Abi kuopos, rodos, tu
ri daugiau kaip po šimtą na
rių. Užlaiko savo ales ir gerai 

, progresuoja. Tik šiemet vaju
je naujų narių gavime kaž 
kodėl sušlubavo. Nors vajaus 
rezultatai dar'nesuvesti, bet, 
kaip girdėti, kvota nebus iš
pildyta.

šiemet Montreale ruošiamas 
ALDLD kuopų suvažiavimas 
apie liepos ar rugpjūčio mė- 

\nesj. Galimas daiktas, kad šis 
suvažiavimas bus s|<aitlinges- 
nis už buvusius kitus 
spaudos girdėti, kad 
tai rengias iš visų 
provincijų dalyvauti.

Šiom dienom čia 
amerikiečiai, broliai 
su savo krutamais paveikslais 
Lietuvos vaizdais. Jiems tar
pininkauja Sūnų ir Dukterų 
Pašalpinė Draugija.

Kalbės Joseph Kress, Pennsylvania 
Valstijos Workers Alliance pirmi
ninkas. Jisai raportuos kaip mūs 
kongresmanas balsavo už bedarbių 
pašalpą. Todėl visi, kurie esate pa
leisti nuo WPA darbų ir tie, kurie 
įlar dirbate yra kviečiami dalyvauti. 
į— Rengėjai. (103-105)

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės dėl Balių, Koncertų,' Ban- 
kietų, Vestuvių, SusiriAkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-359 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 2-3842

SO. BOSTON, MASS.
Ig. Kubiliūno Radio Programa
Sekmadienį, geg. 7 d., iš Stoties 

WMEX, -1550 kc, per Ig. Kubiliūno 
vedamą radio programą girdėsime 
dainininką Robert Audicką, pianis
tę Eleną Žukauskaitę, Igną Kubiliū
ną, Olgą Šukiūtę ir Al Stevens Or
kestrą.

Bostono ir apylinkės lietuviai tu
rės puikią progą pamatyti operą 
“Faust.” Garsaus francūzų kompo-

r oiograias
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu
Ii senu
naujus

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas) 

FUNERAL HOMEPITTSTON, PA. \
12 kp. susirinkimas įvyks
1., sekmadienį, 7 v. v., pa- 
viotoj, Wyominge. Manome 

paskaitą, nariai tūrėtų daly
vis). — A. Valinęius. Sekr.

(104-106)

Balandžio 23 dieną, Philadel- 
phijoj, ALDLD VI Apskričio 
įvyko sušaukta jaunuolių VI 
Apskr. ribose konferencija tik
slu įtraukimui jaunuolių į dar
bininkiškas organizacijas.

Gana gražus būrelis jaunuo
lių dalyvavo šioj * konferencijoj 
ir svarstė gana rimtai pakeltus 
klausimus. Philadelphijos jau
nuolių grupėj dalyvavo Cam- 
deno viena delegatė. O iš Bal- 
timorės net keturios mašinos 
atvežė jaunuolius į šią konfe
renciją. Baltimorės draugai 
viską padėjo į šalį ir pasišven- 

jau-

Susiaurino Alaus Biznį
Pirmiaus jūs amerikonai 

jeigu atvaduodavote. į Mon- 
trealą, tai galėjot<ęgauti lais
vai alaus gerti kai 
dienom tavernose, < 
dienom kabaretuose 
landžio mėnesį kabaretus pa
lietė naujas įstatymas, kad 
koštumeris tik tada gali gauti 
alaus 
pietus 
kaip 
taksų 
alaus 
niais

WpRCESTER, MASS.
Pirmadienį, 8 d. gcg., Moterų 

XLDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma
lonėkite visos narės dalyvauti su
sirinkime. Yra labai daug svarbių 
reikalų aptarti, kaip tai, parengi
mas 14 d. geg. ir kitų reikalų. — 
A. W. (104-106)

Mateušas Siinonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Gardnerio Lyros Choras. 
■: visą žiemą ruošėsi prie 

darbo. Jie rengėsi pa- 
veikalą "Motinos šir- 
veiksnių drama. Tas 

veikalas bus pastatytas gegu
žės 7 d., 3 vai. po pietų.

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y

1 Svarbiausias mano šio 
' nio tikslas, tai paklausti
yra su kitom kolonijom, kurios 
yra arčiau, negu Baltimore? 
Pavyzdžiui, Jersey City, Read- 

' ing, Easton, ir dar kitos kolo
nijos9 Būsų svarbu žinoti, ar 
VI Apskr. kaltas, ar tų koloni
jų dįaugai?

Jeigu būtų buvę prisiųsti de
legatai iš visų VI 
tų, būtų buvę naudo, 
kolonijų jaunimui, b 
kurie ten dalyvavo, 
vęs
ūpas būtų buvęs visų labai pa
kilęs.

Dažnai nusiskundžia tėvai ir 
organizacijų veikėjai, kad su 
čia gimusiu jaunimu sunku su
sikalbėti. Ar tų kolonijų drau
gams ir tėvams rūpi, kad jų 
ir kitų jaunimas būtų sukalba
mas? Būtų svarbu žinoti. ,

VI Apskr., žinoma,' dalinai 
kaltas. Reikėjo šaukti kolonijų 
draugus ir organizacijas per 
laiškus ir su agitatTviškais 
straipsniais per ‘/Laisvę”, žino
ma, tas buvo darotfnd, bet ne- 
pilnaij kaip man/atrodo.

Kolonijų draugai turi būt 
kritikuojami be pasigailėjimo.

Antra VI Apskričio - klaida, 
tai sušaukimas šios konferenci
jos tą pačią dieną, kada "Lai
svės” šėrininkų suvažiavimas. 
Baltimoriečiai .būtų važiavę į 
“Laisvės” suvažiavimą 
te viską ir važiavo 
suvažiavimą.

Šiemet jaunuolių 
mas buvo didesnis, 
nai. Reikia dėt pastangas iš- 
kalno, kad ateinantį metą jau
nuolių suvažiavimas būtų dvi
gubai didesnis, ir kad visos ko
lonijos dalyvautų. Kad šis jau
nuolių suvažiavimas būtų taip 
išbudavotas, jog keli šimtai

ma pardavinėti, ir neimant 
valgio už 35c negalima gauti 
bonkos alaus. Tas įstatymas 
nepalietė tavernų, kurios ada- 
ros šiokiomis dienomis, o vien 
tik kaberetus, jų tarpe ir lie
tuvių kliubą, kuris jau kaiku- 
riem amerikiečiam yra žino
mas.

To viso pasekmėje žada pa
brangti alus 3c ant bonkos ir 
bravorai turės biskį mažiau 
darbo.

CHAR LES
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barbęriai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maųjer Sts.

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

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus Teatras ir Šokiai, rengia 

AEDLD 63 kp., šeštadienį, gcg. 6 
Ū/ Liet. Jaunų Vyrų Svet., 407 La
fayette St. Pradžia 7 vai. vak. Bus 
.vaidinama Stasio Žemaičio 4 veiks
mų veikalas “Drama Miške,” kuri 
atvaizduoja Lietuvos žmonių ir či
gonų gyvenimą. Čigonai, • pavogę 
dukterį, tėvai jieško per 12 m. ir 
atranda. Daug juoko, daug . širdingo 
liūdesio ir ašarų. Kviečiame visus 
dalyvauti.

(104-106)

sudarau ___
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 1-6191
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Namų Rakandu Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos
ne

vietos

Maspeth, N. Y.
n
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Studentų Siūtai taip pigūs kai

KONCERTO PRADŽIA
5 VAL. VAKARO Pirkimus galima daryti suivg mūsų 10 išmokėjimo piano

ŠOKIAI PRASIDĖS
PAVASARIO SPECIALAI8 VAL. VAKARO

Tikri Daimontiniai Žiedai nuo

Vedybiniai Žiedai, aukso ir platinum nuo . .

Riešiniai Laikrodžiai (Wristwatches) nuo .

Pirkite Bilietus Išanksto.

o t d

esate širdingai kviečiami apžiūrėti mūsų dvasinių

PAVASARIS YRA JUM 
PRIMINIMAS GRAŽIŲ

ankštoka, 
pasibaigus 

pasitenkinę

daiktų 
ar ne.

orkestrą pra-
Amerikos ir 

vėliaus su-

Mi-
Kli-

gegu- 
įvyks

SUSIRINKIMAI
E. NEW YORK ir RICH

MOND HILL, N. Y.
LDS 13 kp. susirinkimas įvyks 

ketvirtadienį, 4 d. geg., Logan Inn 
Svet., 3294-6 Atlantic Avė. Pradžia 
7:30 v. v. Draugai būtinai dalyvau
kite, nes turime įvairių dalykų, ku
riuos reikės 
klausimą 
duoklės,

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

Ar jūs jieškote gero darbo, kuris 
duoda gerą atlyginimą? Mes da
bar turime gerus darbus dėl namų 
prižiūrėtojų, virėjom, tarnaitėm ir 
šiaip bendrai naminių darbų. Mū
sų darbai moka nuo $35 iki $65 į 
mėnesį. Mūsų kaina labai žema. 
Užeikite pas mus pasikalbėti. Pa
sikalbėjimas nieko nekainuos. Jane’s 
Employment Egency, 169 Livings
ton St., Brooklyn, N. V. Tel. Tri
angle 5-6495. (102-104)

Tamašauskas 
šmotu ant v

Bilietai prie durų nebus 
pardavinėjami.

aptarti, išvažiavimo 
taipgi. Kurių užvilktos 

būtinai užsimokėkite.
A. Bieliauskienė, Sekr.

yra 
būt 
at- 
už-

Punched tie. Mflyni, Juodi, Balti, 
Java Brown Kid

Ketvirtadienį (4 d. 
žės), 8 vai. vakaro, 
LDS 13 kuopos susirinkimas 
pas Zablackus, 70-42 Link 
Court, Maspęthe.

Visi nariai kviečiami daly- 
vaut. ’ Sekr.

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui 

Gyvenamąjam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

Jūs darysite išdidų įžengimą 
į pavasarį šiuose mėlynuose 
batuose. Dabar mes išdedame 
gražiausiam parodymui Enna 
Jettick—mėlynų batų, mėlyni 
pumps, mėlynų oxfords, mėly
nų sandais, mėlynų visokių 
stilių. Užeikite ir pasirinkite 
sau patinkamus.

Amerikos jaunieji komunis
tai jau pradeda rinktis New 
Yorkan savo 9-tai konvenci
jai. Ji prasidės gegužės 11- 
;ą, Madison Square Gardene.

Kryželiai ir laketukai nuo ..............................

Sieniniai Laikrodžiai, Stalui Šaukštai, Peiliai 
nužemintom kaino

Lietuviška Užeiga
ir GRILL
Gaminam valgius
t u r im e Amerikos 
išdirblmo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

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 Mierų Dėl Visų

Kitoki Stiliai
Size-ų 1 Iki 12

Plotis AAAAA iki EEE

ir reak-

Aidbalsio Ensemblis, vadovystėj B. šalinaitės. •
Ensemblio nariai: Pirmoj eilėj nuo kairės į dešinę : B. Ka- ŽAKE VILIAUS

lak.auskaitė, A. Žilinskaitė, E. šopiutė, M. Sukoskytė, M.
Brown’iutė. Antroj eilėj nuo k. į d.: A. Novikas, J. Grybas, Orkestrą Grieš Šokiams. 
F. Januletfičius, B. šalinaitė, J. Sukackas, J. Kazakevičius.

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

Willlamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Avė.

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

Djjalapli

Turininga Programa 
Gegužės 7-tą

McGuiness Prisipažino 
Kaltu Suktybėse

Grįžta Antra Grupė iš Fran
co Kalėjimų Paliuosuotų 

Amerikos Veteranu
Šį šeštadienį, gegužės 6-tą, 

sugrįžta 29 amerikiečiai Lin- 
colno Brigados veteranai, 
kaip praneša Lincolno Briga
dos Draugai sulyg telegra
mos, gautos nuo savo skyriaus 
iš Francijos. Jie yra pirmieji 
iš 71, paliuosuotų balandžio 
22-ra.

Juozas Grigas, worcesferie- 
tis lietuvis, irgi randasi šioj 
belaisvių veteranių grupėj. Ar 
ten randasi daugiau lietuvių, 
neteko patirti.

GRAŽIAI IŠĖJO LIETUVIU KRIAUČIŲ 
PAMINĖJIMAS PIRMOS GEGUŽES

įsivyraut šmugeliui 
c i jai.

Trečias kalbėjo, 
Bimba. Jis pagyrė 
už surengimą Gegu

ĮD-ro Šimkaus Paskaita apie 
Reumatizmą—Šį Vakarą, 

“Laisvės” Salėj

Sekmadienio vakare, 30-tą 
balandžio, Lietuviu Amerikos > *

1 Piliečių Kliube, įvyko gražios 
I prakalbos su muzikai e pro- 
I grama, kurias surengė Lietu- 
i vių Kriaučių 54-tas skyrius 
paminėjimui Pirmos Gegužės. 

Nors pasitaikė lietingas va- 
i karas, bet žmonių prisirinko 
riet su kaupu, Kliubo salėje 

, pasidarė kaip1 ir 
j Vienok viskam 
žmonės skirstėsi 
vakaro programa.

Pirmiausiai kalbėjo “Ame
rikos” redaktorius Laučka.

i Jis sakė, kad j-ūstf šitas suė
jimas pamilsti Pirmąją Ge- 

į gūžės primena man ir Lietu- 
I vos žmones, kuomet jie šven- 
' te Gegužinę Panevėžyj ir ki- 

Daugelis buvę sužeisti. į tuose miestuose, kuomet jis 
lankė gimnaziją. Paskui Pir
moji Gegužės Lietuvoje pasi
liko tik medelių sodinimo 
ipa.

Paliekant nekliudytas 
kalbos kitas dalis, reikia 
sakyti, kad jis prašė

Veteranai belaisviai vra la
bai daug nukentėję. Tūli iš 
jų praleidę po du metus 
Franco kalėjimuose, tad gali
ma suprasti, kiek jie pergy
venę.
Visų jų sveikata blogoje pa
dėtyje. Reiks daug pastangų, 
kol jie bus sugrąžinti į gyve
nimą.

Ši yra antra grupė belaisvių. 
Pirmieji 14-ka Ispanijos loja- 
listų valdžios buvo išimti iš 
Franco belaisvės įkaitais už 
įtal us orlaivininkus ir sugrįžo 
Amerikon pereitą spalių mė
nesį. Kiti 20 išplauks iš 
Havre laivu He de France šį 
ketvirtadienį. Nenustatytas 
skaičius veteranų dar randasi 
Franco belaisvėj.

Grįžtantiems laivu Harding 
šį šeštadienį ruošiamos iškil
mingos sutiktuvės. Visi, kam 
galima, prašomi dalyvaut.

Gegužines Prirengimo 
Neužbaigti Reikalai
Šiemet galima pasididžiuo

ti skaičiumi lietuvių, dalyvavu
sių tarptautiniam Pirmos Ge
gužės parade. Visi gyrė lie
tuvių beną, kurį vadovavo 
Berenis. Visi dalyvavę su
pranta, kad lietuviams netu
rėt beno būtu buvus sarma
ta.

jo 
pa- 

visų 
sriovių broliškos vienybės gy
nimui Lietuvos, kuomet ji da
bar stovi tokiam pavojingam 
momente, kuomet gręsia jos 
sunaikinimas iš stipresnių kai
mynų.

Laučka kalba lengvai ir jam 
reikšti savas mintis, matyt, 
sekasi.

Kitas kalbėjo, tai J. Stil- 
sonas, aiškindamas Pirmosios 
Gegužės iškeltus obalsius virš 
pusės šimto metų atgal. T>akė, 
kad tada buvo Amerikos uni- 
jistų reikalavimas aštuonių 
valandų darbo dienos, šian
dien tos valandos jau mums 
perilgos, nes 13-ka milionų 
žmonių, neturi jokių valandų, 
reiškia—bedarbiai.

Jis užkliudė ir kriaučių gy
venimą. Ragino juos būti 
budresniais ir neleis,ti unijoj

tai A. 
kriaučius 

žinės, kur 
gali kalbėti net trijų sriovių
kalbėtojai. Jis sakė, kad jei
gu mes galime visi susitaikyti 
Gegužinės klausimu, tai kodėl 
mes negalim bendrai dirbti 
gynimu Lietuvos, šelpimu 
Klaipėdos pabėgėlių ir atlikti 
kitų darbų, kurie mums vi
siems lygmi apeina.

Programos pildytojai: šoko 
Darata Bubniūtė, kurios šo
kius jau brooklyniečiai gerai 
žino. .. Tik reikia pasakyti, 
kad juo ji daugiau subręsta, 
tuo smarkiau kojomis taktiš
kai grindis padaužo.

Dainavo Velička ir Gra
bauskas duetus. Dvi dainas i 
davė darbininkiško pobūdžio, ■ 
o užbaigė “žilabarzdžiu 
Smetona’5? Kaip kas mano, 
kad šioji paskutinė daina 
komiška, bet man (gal 
pasiimu perdaug drąsos) 
rodo, kad ją reikėtų jau 
baigt. x

Vasiliauskas programoje
pasirodė, kaip kad buvo gar
sinta. Jaunasis 
pagriežė porą 
akordiono.

Retikevičiaus 
dėjo programą
Lietuvos himnais, 
griežė ir “Internacionalą.” 

Programą užbaigė lyraitės 
ir lyraičiai, mikliai pašokdami 
tris lietuviškus šokius. Viienas 
šokis dar yra “grinorius,” nes 
nesenai ąįyežtas iš Lietuvos, 

Pirmininkavo Nečiun^kas.
J. N.

LDS 1-mos kuopos nariai, 
taipgi ir šiaip publika, kvie
čiami skaitlingai atsilankyti į 
“Laisves” salę, 419 Lorimer 
St., šio ketvirtadienio vaka
rą, gegužės 4-tą. Nariai pra
šomi pribūt 7:30.

Po trumpo susirinkimo, dr. 
A. Petriką skaitys chicagie- 
čid d-ro Šimkaus parašytą pa
skaitą apie reumatizmą. O 
kas gi, ypatingai iš pagyve
nusių, nekenčia nuo reuma
tizmo ir kas užtikrintas, kad 
nekęs? Dėlto svarbu išgirsti 
paskaitą ir iš jos pasimokint 
saugotis tos įkyrios ligos bei 
pravaryt ją, kam jau beldžia
si

bus laikomasi, 
rengėjai norė- 
savo koncerte, 
bilietus prieš 
Jie gaunami 

.pas šali-

Buvęs Brooklyno prokuroro 
padėjėjas William F. McGui
ness teisme prisipažino kaltu 
keturiais kaltinimais, iškeltais 
jam ^er specialį tyrinėtoją 
Amen. Jo prisipažinimas bu
vo lyg bombos trenksmas bu
vusiems jo kolegoms, nes nu
matoma, kad jis prisipažini
mu nepasitenkino, bet bus ati
dengęs ir kitų politikierių dar
belius.

Prisipažinimą jis padarė 
per savo advokatą Leo Healy.

PAJIEŠKOME '
J IEŠKO APARTMENTO
Reikalingas trijų kambarių 

apartmentas Williamsburgho 
sekcijoj. Turintieji ar žinan
tieji tokį apartmentą prašomi 
pranešt “Laisvės” raštinei.

(104-106)

Ekspresiniai Traukiniai 
Pasaulinėn Parodon

New Yorke dabar atidaryta 
IRT ir BMT bendra linija 
ekspresinis patarnavimas Pa
saulinės Parodos lankytojams.

Nuveža iš Times Square iki 
Main St., Flushing, į 27 minu
tes. Eina kas 9 minutės. Su
stoja Pasaulinės Parodos 
(Willets Point Blvd), Junc
tion Blvd, Woodside ir Queens 
Plaza stotyse. Nuo tos 
stoja, kaip paprastai.

Šį sekmadienį, gegužės 7-tą, 
visi meno mylėtojai ir jo auk
lėtojai trauks į Shubert Hall, 
kur įvyks kompozitorės B. L. 
Šalinaitės mokinių koncertas. 
Tačiau, kad besirengdami da- 
lyvaut nepasiliktumėt už du
rų, prašomi esate įsitėmyt se
kamą :

Ar salėj bus tuščių vietų, 
ar ne, niekas neįeis bė iš 
anksto pirkto bilieto — taip 
buvo iš anksto susitarta, pa
tvarkyta ir to 
nežiūrint, kaip 
tų jus matyt 
Dėlto įsigykit 
ėjimą salėn.
“Laisvės” raštinėj, 
naitę, jos mokinius, taipgi pas 
kai kuriuos kitus asmenis ir 
įstaigose.

Programoj, apart 10 moki
nių, kuriuose yra aukštai pra^ 
sisiekusių menininkų, daly* 
vaus aukšto talento ir prasi- 
lavinimo smuikininkas Vitold 
Arnett (Sukackas) iš Ithaca, 
ca, N. Y.; Birutė Ramoškaitė, 
koncertu ir radio solistė, iš V 7

Hartford, Conn.; garsieji 
Brooklyno Aidbalsiai, ir Sie
tyno Choras iš Newark’o.

Koncertas bus 5 vai. vak., 
Shubert Hall, kampas Broad
way ir Howard Avenue (prie 
Gates Ave. stoties), Brookly
ne. Po koncerto šokiai.

M. M.

Miesto Taryba priėmė dat- 
biečio Hollanderio rezoliuciją, 
kuria primenama kongresui 
pravest Wagnerio bilių dėl 
įsileidimo Amerikon 20,000 
pabėgėlių antifašistų.

BAR
Mine

fijquor#

Surpless šniukštinėja
Broo.klynietis republikonas 

tarybininkas Surpless pereitą 
antradienį pasisakė Tarybai 
pašaukęs šalpos komisionierių 
William Hodson stot prieš jo 
komitetą. Užklaustas, ponas 
Hodson pareiškė “pasitenkinęs 
kvietimu.” Ta$ neva kvotimas 
bus prie uždarų durų.

A. WEITZNER
VERTEIVIS

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

Tačiau komisijai dar trūks
ta pinigų užbaigt mokėt bi
lus. Kurie turite paėmę blan
kas parinkt aukų, tuojau grą
žinkite. Kurie pavieniai dar 
neprisidėjote, tuojau atneški
te į “Laisvės” raštinę, pažy
mėdami, kam duodate, ir sa
vo vardą ir pavardę, kad ma
tytųsi spaudoje, jog ir jūs pri
sidėjote prie to svarbaus dar
bo.

Jau Aukojo Gegužinei'
žemiau talpiname pavardes 

aukojusių lėšų padengimui 
susirinkus maršuoti:

Po $1: D. M. šolomskas, J. 
Visockis, G. Kuraitis, J. Kuo
dis. Po 50 centų: K. Žemai
tienė, W. Škėma, J. Siurba, G. 
Warrison, A.'Balčiūnas. Po

Majoras LaGuardia prašo
mas pagelbėt surast ir nu
baust vandalus nazius, kurie 
išdaužo Vokiečių Kultūros 
Lygos kliubo langus, 343 
Linden St.

5-tas Metinis Koncertas
RUOŠIAMAS B. ŠALINAITĖS MOKINIŲ

Įvyks Sekmadienį, Gegužes 7 May,
SHUBERT SALĖJE

Broadway, Monpoe ir Howard Ave. (Gates Ave. Stotis) Brooklyn, N. Y.

Jiauskaitė, W. uanasevic 
Dobinienė, V. Michelson 
Paukštienė, A. Višniaus 
J. Grybas, P. Jankauskas, J.

p

4

G. Klimas, I. Urbonas, J. Be- 
nuša, A. Kalakauskienė, O. 
Cibulskienė, K. šolomskienė, 
A. Zablackienė, M. Stakovas, 
P. Višniauskas, J. Kairys, S. 
Griškus, L. Bura, F. Vaitkus, 
J. Simėnienė, P. Buknys, K. 
Yotauta, K. Tamošiūnas, K. 
Joneliūnas, A. Švėgžda, 
Pakalniškis, žemaitis, R. 
žara, M. šukaitienė, M.
mas, A. Žukauskas, L. Kava
liauskaitė, W. Banasevičia, A.

įas, M. 
Paukštienė, A. Višniauskienė,

Dainius, J. Balčiūnas, Po 10 
centų: A. Dagis, A. Guzikienė, 
A. Kasiulienė, W. Smich, P. 
BaČiūnas, W. Sebrak, J. šu- 
kaitis. Viso maršavime surink
ta $16.45.

Eilės draugijų ir pavienių 
aukos buvo skelbtos pirmiau.

Komisija.

Mėlyni, Nežibanti Juodi, Java Brown 
Kid, Taipgi, Balti 

Amerikos Mandriausi Batai 
Geri vaikščiojimui visur

GREENBLATS
Čeverykai ištisai šeimai. 

Prirenkami per X-Ray.

663 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

Į 
1 < 4 k

Vaiky Siūtai taip pigūs kai

Svečiai-artistai dalyvauja: Birutė Ramoškaitė,, sopranas iš Hartford, Conn., plačiai 
žinoma koncertų dainininkė, dainavusi per dvi dideles Radio stotis, WEAF New Yorke 
ir WTIC 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 skambipimu, šokiais ir tt.: Viktorija Walukaite, Aldona Žilinskaitė, 
Lilija Milčiūtė, Ona Daukantaitė, Luiza Makutėnaitė, Suzana Vaitelytė, Joanna Mise- 
vičiūtė, Rita ir Darata 01amkauskaitės ir Vincas Skuodis.

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

$6.00
$2.75
$2.00
$1.00

Jūs 
department?. Kiekvienam bus duodama dovanos, pirks k?

ROBERT LIPTON
Jeweler Since 1892

701 GRAND STREET
EKSPERTAI TAISYME. TEL.:

Kita Krautuvė Randasi Plainfield,

4 BROOKLYN
STAGG 2-2173

, po antrašu:
206 WEST FRONT STREET




