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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.

Džiugu atžymėt, kad lieA 
tuvių spauda pradeda žmo-Į 
niškiau ir švelniau kalbėtis.'

Metai XXIX, Dienraščio XXINo. 106 Telefonas STagg 2-3878.

Jas 5r°^ef fli’.p.an",?‘no Lenkija AtmetėUžsieninių Žinių „ _ > _” *
ne- Cenzūrą

Palengva mažta joje srio- 
vinis aitrumas.

Išimčių, žinoma, yra. 
sudaro “Naujienos” ir 
Gadynė”. Tos gazietos
sutinka civilizuotis. Juo to
liau, tuo dar piktesnės jos 
darosi.

Joms komunistai yra visų 
nelaimių šaltinis. Ir kol jie ! 
ant svieto bus, tol jos apsi- 
valyti negalės. O, kaip ži
noma, komunistai visados I 
bus. * * *

Komunistinė spaudą jau 
senai vengia aštrinimo srio- 
vinių nesutikimų ir skirtu
mų. Mes mušame į tą tašką, 
kuris visiems bendras, o 
vengiame to, kas dalo ir 
skirsto.

Jei kada prisieina susi
ginčyti, tai mes darome ne 
iš savo pasirinkimo, 
versti esame atsakyti 
teisingus užmetimus 
užsipuolimus.* * *

Man atrodo, kad laikraš
tinės paliaubos yra galimas 
daiktas. Tas, žinoma, ne
reiškia, kad kas nors turė
tų išsižadėti savo principi
nių įsitikinimų ir savo 
spaudoje juos nebegint. Bet 
visiškas susilaikymas nuo 
užsipuldinėjimų ir kabinę-j 
jimųsi ir galiihas ir laba 
pageidaujamas.* *

Bėda su tais amžinais pa
cifistais yra tame, kad jie 
perdaug tiki į galią gerų 
noru karo klausimo išriši
me. Nežiūrint to, kad fa
šistinės šalys ugnim spjau
dosi ir ginklu visiems grū
moja, mūsų pacifistai prisi
mygę “pryčina” demokra
tinėms šalims nusiginkluoti 
ir atsiduoti likimo valiai.

Niekas iš to neišėjo ir ne
išeis.

j Maskva. — Molotovui už
ėmus vietą Sovietų užsieni
nio komisaro, tapo panai
kinta cenzūra žinioms tele- 

'grafuojainoms iš Sovietų 
šalies į užsienius. Užsieni- 

I nis komisariatas pranešė 
dvetimų šalių koresponden
tam, kad jeigu jie rašys 
tiksliai neteisingus, priešin
gus Sovietam pranešimus, 
tik tokiame atsitikime jie 
galės būt pašalinti iš So
vietų Sąjungos.
/ Bet užsieninių žinių cen
zūra ir iki šiol buvo Švei
ku, kaip sako du New Yor- 
iko Times korespondentai,

Pri
(Walter Duranty ir Harold 
Denny. (Pastarasis daug 
Kartų yra rašęs nepalankiai 
Sovietam.)

Abudu, tačiaus, dabar 
pripažįsta, kad Sovietų cen- 

manda- 
žmonės 
kores- 

teisybę. 
pastebi,

gūs, plačitį pažiūrų 
ir dažnai pagelbėjo 
pondentam pasakyt 
I Harold Denny 
jog Vokietijoj ir 
uvo ir tebėra nepalygina

mai aštresnė žinių cenzū
ra, negu Sovietų Sąjungoj 
Jis taipgi' liudija, 
vietai visai necenzūruoja 
laiškų ir telefonų.

, kad So-

Chinai Atkariavo Didžią 
Orlaiviu Stovyklą 

nuo Japoną

. Nazių Ultimatumą
Franci jos Politikai 
Ir Žada Lenkam 
Paramą ir Dvejoja

SOVIETAI APSIGINTŲ BE ANGLIJOS 
IR FRANCUOS; BET JOMS BŪTŲ

* ♦ *
Dar viena verta pastebė

jimo fenomeną. Naziai Vo
kietijoje visą kraštą paver
tė karo stovykla, o Ameri
koje ir kitur jų broliai pa
cifizmą sušilę skelbia. Ne
reikia, girdi, Amerikai gin
klų ir tiek. Jai jokio pavo
jaus iš niekur nesą.♦ ♦

Lenkijos patriotai palei
do šūkį, kad ne tik Danzigo 
miestas, bet visa Rytinė 
Prūsija turėtų “sugrįžti” 
prie Lenkijos. Dėl to baisiai 
įsižeidė Hitleris. Tai esąs 
beprotiškas lenkų šoviniz
mas.

Bet iš tiesų tai tik lenkai 
bando pašerti vokiečius jų 
pačių gyduole. Jeigu vokie
čiai gali reikalauti viso 
svieto, tai kodėl kitiems ne
valia? Net ir beprotiškojo 
šovinizmo neturi teisės vie
ni vokiečiai monopolizuoti.* * *
, Kalėjime tebesėdi War
ren Billings ir J. B. McNa
mara. Pastarasis yra se
niausias politinis kalinys 
Amerikoje. Jis ten uždary
tas nuo 1911 metų.

Tomas Mooney tapo iš
laisvintas. Neturėtų būti 
pamiršti ir Billings su 
McNamara.

Chungking, Chinija. — Iš 
trijų šonų chinai atakuoja 
japonus Changshoj ir jau 
atėmė iš priešų didžiausią į 
buvusią Chinijos orlaivių 
stovyklą prie Changshos.

Japonai, po šešių mėnesių 
nuolatinės kovos, užėmė 
Kulingą, Kiangsi provinci
joj ; bet chinai išmušė japo
nus iš Siho, pietų - vaka
ruose nuo Hankowo.

Chinų kanuolės sužeidė 
du karinius japonų laivu- 
kus Geltonojoj upėj; chinai 
atgriebė nuo japonų Sinhoi- 
Hoshan vieškelį.

Praeitą ke tvirtadienį 
kautynėse tose vietose chi
nai užmušė bei sužeidė dau
giau kaip 1,500 japonų.

Varšava, geg. 5. —Užsie
ninis Lenkijos ministeris 
pulk. J. Beck, ‘ kalbėda
mas seime, atmetė Hitlerio 
ultimatumą (griežtą reika
lavimą) pripažint Vokieti
jai Danzigą ir užleist na- 
ziams 15 mylių ir pusės 
ruožą per Lenkijos Kori
dorių, tarp didžiosios Vo
kietijos ir Rytų Prūsijos.

Beck nurodė, jog tas ko
ridorius - Pomorze nuo se
nų laikų buvo ir tebėra len
kų žemė, tik su nedideliu 
skaičium vokiečių kolonistų.

Vokietija neturi tikros 
priežasties reikalaut sau 
ruožo skersai Lenkų Kori
dorių, sakė-pulk. Beck, šeši 
geležinkeliai ir keli vieške
liai per tą ruožą leidžia Vo
kietijai laisvus susisiekimus 
su Rytų Prūsija, be ma
žiausių varžymų. Vadinasi, 
jeigu naziai reikalauja dar 
15 ir pusės mylių ruožo ne
va savo vieškeliui per Len
kijos Koridorių, tai jie tu
ri blogas intencijas prieš 
Lenkiją.

Lenkų valdžia yra pasi
rengus derėtis su Vokietija 
ir duoti jai dar didesnių 
lengvatų susisiekimui su 
Rytų Prūsija; bet Lenkija 
niekad nesutiks, kad Hitle
ris vienpusiškai užkartų 
savo valią Lenkijai kas lie
čia Danzigą ir Lenkų Ko
ridorių,—užreiškė Beck.

Lenkai pageidauja tai
kos, bet tik garbingos tai
kos. Ir jie greičiau eis ka
rau, negu gėdingai pasiduos 
naziam, sakė ministeris 
Beck.

Hitleris užpereitą sekma
dienį šnekėjo, kad Vokieti
ja užtikrintų Lenkijos ru- 
bežių per 25 metus, jeigu 
Lenkija leistų Vokietijai 
užimt Danzigą ir duotų na- 
ziams ruožą per 'Lenkų Ko
ridorių iš didžiosios Vokie
tijos į Rytų Prūsiją. Bet 
tikrumoj Hitleris nebuvo 
žadėjęs jokio panašaus už
tikrinimo Lenkijai, kaip pa
brėžė pulk. Beck.

Kada Hitleris sužinojo, 
kad Anglija ketina pagel
bėt Lenkijai, jis tuojau at
šaukė nepuolimo sutartį su 
Lenkija, visai neatsiklaus
damas Lenkijos ar Angli
jos,—kaip skundėsi Beck.

Tiesa, kad dauguma Dan
zig0 gyventojų yra vokie
čiai, — pripažino Beck,— 
bet Danzigo gerovė priklau
so nuo prekybos su Lenki
ja. Ale kokios yra Hitlerio 
intencijos linkui Danzigo? 
Ar tik pats Danzigas?— 
Ne!—atsakė Beck. Naziai 
siekia užėmimu Danzigo at- 
kirst Lenkiją nuo Baltijos 
Jūros. Bet Lenkija nesutin
ka ir nesutiks su tokiu Hit
lerio planu, užreiškė minis- 
teris Beck. Lenkija jaučia
si gana stipri gint savo tei
ses ir savo žemę. O Hitle
ris turi • 
jeigu jis nori taikos 
pirma, jis turi parodyt tai
kią intenciją, o antra, jis 
turi įrodyt, kad jis nori ra
miu būdu spręst ginčijamus 
klausimus tarp Vokietijos 
ir Lenkijos,—užreiškė pulk. 
Beck.

Paryžius. — Yra žinoma, 
jog Francijos valdžia darė 
spaudimo J. Beck’ui, užsie
niniam Lenkijos ministe- 
riui, kad jis švelniai kalbė
tų, atsakydamas į nazių rei
kalavimus penktadienį. Iš 
antros pusės, Daladier, 
Francijos premjeras pakar
tojo, kad Francija kovos, 
jeigu Lenkija^kovos. Bet jis 
čia neminėjo nei Hitlerio, 
nei Vokietijos vardo.

RIESTAI BE SOVIETŲ TALKOS
------------------------------s _____

parodyVdtf dalykus, 
s nori taikos, visų

London. — Anglų valdžia 
žada mokėt po 24 centus al
gos per dieną kareiviam 
verstinoj armijos tarnyboj, 
apart užlaikymo.

Kas Yra Molotov, Naujas So
vietų Užsienio Komisaras
Maskva. — Viačeslav Mo

lotov, naujasis Sovietų už
sieninis komisaras, vietoj 
p a s i t r a ukusio Litvinovo, 
yra rusas, o pagal mokslą 
inžinierius. Tikroji jo pa
vardė—Skriabin.

Jis gimęs 1890 metais 
ViatLos gubernijoj. Jo tė
vas buvo raštinės tarnau
tojas.

Molotov - Skriabin pri
klauso Bolševikų Partijai 
nuo 1906 m. Jis buvo kelis 
kartus caro valdžios areš
tuotas, įkalintas bei iš
tremtas už revoliucinį vei
kimą.

ANGLŲ VALDŽIA LIEPĖ 
LENKIJAI ŠVELNIAI 
ATSAKYT NAZIAM

London. — Pasitvirtina 
pranešimas, jog Anglijos 
valdžia reikalavo, kad Len
kijos užsieninis ministeris 
J. Beck šiurkščiai nekalbė
tų, atsakydamas į Hitlerio 
r e i k a 1 a v i m us kas liečia 
Danzigą ir Lenkijos Kori
dorių.

Penktadaliu Sumažintas Gy
vuliu Skerdimas Vokietijoj
Berlin. — Nazių valdžia 

įsakė sumažint gyvulių 
skerdimą mėsai visu penk
tadaliu. . — Tai vdfl taupy
mas mėsos, suprantama, 
planuojamam karui.

Naziai sako, kad daugelis 
galvijų serga ligomis kojų 
ir snukių; todėl reiktą svei
kuosius taupyti.

Amerika Kirmėlaitė
mis Naikins. Bjaurios 
Japoniškus Vabalus
Whitehouse, N. J.—Ame

rikos žemdirbystės labora
torija, po ilgų bandymų, su
rado, kad geriausiai naiki
na žalingus japoniškus va
balus tai kirmėlaitės, vadir

Maskva. — Anglija ir 
Francija dar gali daryt 
bendrą apsigynimo suthrtį 
su Sovietų Sąjunga, kaip 
kad Sovietai siūlė. Bet So
vietam darosi nepakenčiax V 
mas tas Anglijos ir Fran- # 
ei jos valdovų trypimas ant 
vietos ir tie Anglų ir Pran
cūzų politikierių atsikalbi
nėjimai nuo tikros, privalo
mos šių trijų valstybių su
tarties, apsigynimui nuo 
Hitlerio ir Mussolinio, kaip 
rašo maskviškis New Yor
ko Times korespondentas . 
Walter Duranty. Todėl So
vietai galėsią pasakyt An
glijai ir Francijai: Mes be 
jūsų apsieisime, jeigu jūs 
nenorite tikros tarpsavinės 
apsigynimo sutarties su 
mumis. Mes gana galingi 
patys vieni apgint savo 
kraštą. r

(Bet Washington© politi
kai ketvirtadienį per radio 
kartotinai tvirtino, kad 
Francija ir Anglija, be So
vietų, negalėtų apgint Len
kijos ir Rumunijos. Jie 
teigė, jog pačioms Anglijai , 
ir Francijai šiuo laiku dar ( / 
sunku būtų atsilaikyt priešė/ 
Vokietiją ir Italiją. Nes ' 
Hitleris ir Mussolinis yra iš 
anksto geriau prisirengę 
karui, negu Anglija ir 
Francija.)

Žinios iš Lietuvos
Kaunas, gegužes 2 d.— 

Generolo Rydz-Smigly kvie
čiamas, generolas Raštikis, 
Lietuvos kariuomenes va
das, gegužės 8 d. vyks į 
Varšavą.

Jonas Černius pa žadėjo 
remti lietuvių įsigalėjimą 
versluose.

Kaunas, balandžio 30 d.— 
Gausingame,verslininkų su
važiavime, min. pirm. gen.

Kaunas, gegužės 3 d.— 
Direktorius Norkaitis, ku
ris veda Lietuvos-Vokieti
jos prekybos derybas, buvo 
Kaune painformuęt vyriau
sybę ir vėl grįžo į Berlyną.

Uždraudė Nazių Uniformas 
N. Y. Valstijoje

Albany, N. Y. — New 
Yorko valstijos seimelis 
uždraudė bet kam viešai 
vilkėt svetimšales karines 
ar pusiau-karines unifor
mas. Uždraudimas atkreip
tas ypač prieš’ nazius vo
kiečius.

Be to, da tebepūdomi ka
lėjime ir Scottsboro penki 
nekalti jaunuoliai. Ir juos 
reikia išgelbėti iš bastilijos. 
Gerai sako Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas: 
Scottsboro jaunuoliai turi 
išeiti laisvėn dar šiais me
tais.

Chinai Atsimoka Japonam 
už Užpuolimus iš Oro

Shanghai, geg. 5. — Ke
turiasdešimt penki japonų 
lėktuvai bombardavo laiki- 
nąją Chinijos sostinę 
Chungkingą ir nužudė bei 
sužeidė 800 nekariškių gy
ventojų. Chinai priešorlai- 
vinėmis kanuolėmis nukirto 
žemyn 7 priešų lėktuvus.e

Atsimokėdami japonams 
bombininkams, chinai lakū
nai bombardavo japonų ka
riuomenę Taiyuane ir Na- 
moa saloje, padarydami 
priešam didelių nuostolių.

Paraguay Prezidentu Iš
rinktas Pažangus Vyras
Asuncion, Paraguay. — 

Nauju Paraguay aus prezi
dentu tapo išrinktas gene
rolas (Felix Estigarribia, li
beralas, pažangus demokra
tas, buvęs Paraguayans 
stovas Washingtone.

at-

i
Berlin..— Vokietijos val

džia išvijo šešis Anglijos 
laikraščių korespondentus. 
Tuom keršija, kad Anglija 
išvijo 40 nazių agentų.

Debesiuota.

Milwaukee, Wis. —Anna 
Louise Sullivanienė teisme 
prisipažino, kad jinai nu
nuodijo savo antrąjį-vyrą ir 
posūnį. Nes jie “perdaug 
įpykinę” ją.

Kuomet Stalinas buvo iš
tremtas į Sibirą, Molotovas 
dirbo kaip vyriausias re
daktorius bolševikų organo 
“Pravdos.”

Dabar jis yra sykiu pir
mininkas Sovietų Komisarų 
Tarybos, ir užsienio reikalų 
komisaras, ir Politinio Bū
ro narys.

Užsieninė spauda rašo, 
kad Molotov yra antras po 
Stalino įtakingiausias va
das Sovietuose.

USA Ministeris Ickes, 65 
Metų, Laukia Kūdikio

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris 
Ickes, 65 metų, tikisi, neuž
ilgo “tapt tėvu.” Jo žmona 
yra 26 metų. Jis pernai 
slapta susituokė su ja, nu
vykęs į Airiją. Tai antroji 
Ickes’o moteris.

Nuo pirmosios žmonos 
jis turi sūnų' Raymondą, 
kuris advokatauja New 
Yorke. Be to, Ickes su pir
mąja moteria išauklėjo vie
ną svetimą mergaitę ir vie
ną berniuką, kuriuos įsūni- 
no su pilnomis teisėmis 
kaip savo vaikų.

(Kai kuriem Ickes, pagal 
jo pavarde, atrodo žydų 
tautos žmogus. Bet jis paei
na iš indėnų giminės. Ickes 
mitrus kalbėtojas. Jis savo 
kalboše taip gabiai akėja 
Naujosios Dalybos priešus, 
kad smagu klausytis.)

narnos neopleetana glasari.
Japoniškieji vabalai an

dai /buvo “atsitiktinai” su 
medeliais iš Japonijos 
atgabenti į New Jersey val
stiją ir greit veisdamiesi 
paskui užpuolė naikint pie
vas, gėles ir farmų javus 
laukuose N. J. ir N. Y. vals
tijose.

USA valdžios mokslinin
kai surado kūnuose kai ku
rių iš tų vabalų parazitus, 
vadinamus neopleetana gla
sari. Tai kirmėlaitės, ku
rios, galų gale, užėda ir nu
marina japoniškąjį vabalą. 
Bet pačios tos kirmėlaitės 
nėra naikintojos laukų, pie
vų ar daržų.

Taigi Amerikos žemdir
bystės vyriausybė veis tas 
kirmėlaites ir dalins jas 
farmeriams ir daržinin
kams, papilt jas į laukus, 
pievas ir daržus, kaipo gil
tines prieš japoniškus vaba
lus.

Žymėtina, kad šis atradi
mas padarytas su pagelba 
pašalpinių WPA moksli
ninkų E. E. McCoy ir H. B. 
Girtho.

Hitleris Šaukia Savo Atsto
vus iš Lotynų Amerikos
Mexico City. — Praneša

ma,'kad Hitleris įsakė savo 
atstovam Meksikoj ir Cen- 
tralinėj Amerikoj važiuot J 
Berlyną kokiem tai svar
biem pasitarimam.

Latvija ir Estija Padare 
Nekariavimo Sutar

tis su Hitleriu
Berlin. — Vokietija pasi

rašė nekariavimo - nepuoli
mo sutartis su Latvija ir 
Estija. Tai Hitleris pasiūlė 
šias sutartis.

(Tos sutartys, be kitko, 
reiškia, kad jeigu Sovietai 
ar kita’ šalis norėtų siųst 
karinę pagalbą Lenkijai per 
Latviją ar Estiją, tai 'Lat
vių ir Estų valdovai turėtų 
nepraleist tokios pagalbos, 
atsitikime-karo tarp Vokie
tijos ir Lenkijos.) ’>

Vokietija taipgi siūlė ne
kariavimo sutartis Švedijai, 
Norvegijai, Danijai ir Grai
kijai. Bet dar nežinia, ar 
tos šalys priims pasiūlymą.

JAU 364,000 MAINIERIŲ 
NEDIRBA

New York.— Kad minkš
tųjų angliakasyklų savinin
kai nepripažįsta pilnai uni
jinių sąlygų 338-niem tūks
tančiam mainierių tose ka
syklose, tai jau 126 tūks
tančiai mainierių kietosiose 
angliakasyklose, ’ protestuo
dami, taipgi metė darbą.

London. — Darbo Parti
jos atstovai Anglijos seime 
priešinasi verstinai kariuo
menės tarnybai.
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• Sveikinam Draugus Vilniečius
Rytoj, gegužės mėn. 7 d., Chicagoje 

įvyksta “Vilnies” b-vės šėrininkų suva
žiavimas. Jis, kaip kas metai, apsvars
tys savo dienraščio reikalus ir nustatys 
gaires sekantiems metams.

Šia vilniečių suvažiavimo proga mes 
siunčiame karštus broliškus sveikinimus 
ir linkime jiems pasekmingai aptarti sa
vo dienraščio reikalus ir jį dar labiau 
sustiprinti!

Protestai Auga
Labai gražiai pasielgė Nacionalinė 

Farmerių Sąjunga (National Farmers’ 
Union) pareikšdama savo protestą prieš 
reakcinį kongresmanoSHobbso bilių, ku- 
riuomi mierijama įsteigti ateiviams ne- 
piliečiams koncentracijos stovyklos. *

“Farmeriai nepritaria iškaišiojimui 
mūsų šalies koncentracijos stovyklomis,” 
sako farmerių organizacijos prezidentas, 
John Cesecky.

CIO taipgi pareiškę protestą prieš tąjį 
bilių. Protestuoja kiekvienas pažanges
nis žmogus, kadangi tokio biliaus prave- 
dimas būtų ne tik nelaime ateiviams ne- 
piliečiams, bet ir didelis smūgis Ameri
kos demokratijai.

Kaip žinia, atmušimui to ir kitų bilių, 
atsuktų prieš nepiliečius ateivius, yra 
šaukiama konferencija, kuri įvyks Wa
shingtone gegužės 13 ir 14 dienomis.

Lietuvių organizacijos turi tą konfe
renciją paremti pasiųsdamos jon savo 
atstovus.ir sveikinimus.

Anglija Gavo, Ką Užsitarnavo
1935 metais Anglijos valdonai visai 

nesiklausdami kitų Europos šalių sulau
žė Versailles Taikos punktus ir pasirašė 
su hitlerine Vokietija karqt laivynų su
tartį. Pagal tą sutartį j ie^ sutiko, kad 
Vokietija gali budavoti 35% tiek virš 
vandeninių laivų, kiek Anglija turi ir 
tiek pat submarinų, kaip Anglija.

Tuo Anglija legalizavo fašistinės Vo
kietijos laužymą Versailles taikos su
tarties punktų, kurie buvo uždraudę Vo
kietijai statyti submarinus; apribavę 
kiekį ir viršvandeninių karo laivų. An
glija prisidėjo prie sulaužymo tos sutar
ties, kad fašistinei Vokietijai leidus apsi
ginkluoti ant jūrų prieš Sovietų Sąjungą 
ir Franciją.

Iki šiol fašistinė Vokietija išsibudavo- 
jo gan stiprų karo jūrų laivyną ir dabar 
nusispjovė ant sutarties su .Anglija ir 
sako, imdavos tiek karo laivų, kiek tik 
Hitleris nori. Prieš pereitą karą kaize
ris lenktyniavo ant jūrų su Anglija, o 
dabar Hitleris.

Jei Anglijos reakcininkai būtų buvę 
dori ir išmintingi, tai jie niekad nebūtų 
sutikę leisti fašistiniams agresoriams 
ginkluotis (kol dar buvo nepervėlu) ir 
užpuldinėti kitas tautas. Dabar visas pa
saulis mato, kokia šlykšti buvo ta Ang
lijos reakcininkų politika. 41 .

Gen. Vladimiras Kokkinaki (iš kairės j dešinę), majoras Michailas Gor
dienko su Sovietų Sąjungos atstovu Washingtone, Konstantinu Omanskiu.

Oru iš Maskvos į New Yorką

KAIP ŠAIPOKAS BUVO 
AKTORIUM

Tai Bus Darbo!
Pasikeitus Sovietų Sąjungos užsienio 

reikalų liaudies komisaram, pasitraukus 
iš ten Maksimui Litvinovui, buržuazinė 
spauda paskendo spekuliacijoj ir gan
duose. Ir ko ji neprirašo! Rašo, tarytum, 
kad Sovietų Sąjungoj žmogus negali pa
sitraukti iš kokios nors atsakomingos 
vietos.
. Tie visoki gandai ir prasimanymai, 
kuriuos buržuazinė spauda skleidžia, aiš

Nemato Saviškių, 0 Kitus Šmeižia
H. Jagminas rašo “Vilnyje:
“'‘Naujienų’ redaktorius visai be pa

mato šmeižia Ispanijos komunistus, bet 
nė žodžiu neprisimena apie Julian Bes- 

*teiro ir M. Valls.
“O šie vyrai, ypač Besteiro, didžiausi 

kaltininkai Ispanijos respublikos par- 
bloškimo. Tai jiedu su pagalba Anglijos 
ir Franci jos vyriausybių nuvertė sočia- 
listo Negrino liaudies vyriausybę.

“Bet Grigaitis apie juos tyli. Nes ma
tot, nesmagu kalbėti apie dešiniuosius 
socialistus, savo plauko žmones.”

“Naujienos” šiuo tarpu apsilaižyda
mos šmeižia ne tik Ispanijos komunistus, 
bet Sovietų Sąjungą—tą kraštą, kuris 
padėjo Ispanijos respublikai kovoti prieš 
fašistus. “Naujienos” imasi medžiagą iš 
“Saturday Evening Posto”, kuriam ra
šąs “buvęs Raudonosios Armijos gene- . 
rolas Krivitskis....” Tuose- raštuose ne 
tik nėra krislelio tiesos, bet patsai raš
tas parašytas specialiai pasamdytų So
vietų Sąjungos priešų; jis išgalvotas. 
Tokio žmogaus, sakoma, kaip “genero
las Krivitskis,” tasai laikraštis visiškai 
nežino!

Mes apie tai greitu laiku parašysime 
plačiau. Esame tikri, kad “Naujienos” 
ir kiti Sovietų priešai su “generolu Kri- 
vitskiu” taip nusinakins, kaip nusinakino 
kadaise su Sissono dokumentais!

Sovietų Sąjungos gabūs 
lakūnai Vladimir Kokkina- 
ki ir Michail Gordienko bu
vo pasiryžę atskristi be su
stojimo iš Maskvos į New 
Yorką, kur sekmadienį, ba
landžio 30 atsidarė Pasau
linė Paroda. Jiems nepilnai 
pavyko tas žygis, bet tas 
nesumažina svarbą.

Sovietų lakūnai išskrido 
lėktuvu su dviem motorais, 
kurie kiekvienas turi apie 
1,000 arklių jėgų. Jų lėktu
vas gali pasiimti kuro bent 
7,000 mylių kelionei. Jis į- 
rengtas iškilimui virš 30,- 
000 pėdų aukščio. Iš pra
džios planavo skristi trys— 
lakūnas Kokkinaki, jo pa- 
gelbininkas ir navigatorius 
Gordienko. Vėliau jie nu
sprendė skristi tik du.

Sovietų lėktuvas “Mask
va” pakilo iš Ščalkovo orlai
vių lauko, netoli Maskvos, 
ketvirtadienį, balandžio 27 
dieną, 8:19 valandą vakare, 
pagal New Yorko laiką, o 
4:19 v. penkt. ryto, pagal 
Maskvos laiką ir leidosi di
deliu lanku link New York, 
kas turėjo-sudaryti iki 4,- 
800 mylių tiesaus kelio. Jie 
turėjo skristi per Suomiją, 
Švediją, Norvegiją, Icelah- 
diją, kampą Greenland!jos 
ir Kanados ir nusileisti 
New Yorke.

Kelionė sekėsi gerai. Lai
ką paduosime pagal New 
Yorką. 1:52 valandą nak
ties jie jau perskrido Švedi
ją: 2:51 vai. ryto skrido 
virš Norvegijos; 5:45 vai. 
ryto, jie buvo ant Green- 
wicho meridiano, tai yra 
1,182 mylių nuo Maskvos; 
6:52 v. skrido per Icelandiją, 
kas buvo veik puškelis;

kompasas peršalo, jie pa
klydo ir patekę atgal į tą 
vietą, kurią jau senai buvo 
perlėkę, buvo priversti nusi
leisti.
Ką Sako Patys Lakūnai?

Kada Kokkinaki ir Gor
dienko kitu lėktuvu atvežė 
į New Yorką, tai jie davė 
sekamus parodymus. Oras 
buvo labai blogas. Veik 70 
nuošimčių jie savo kelionės 
atliko labai aukštai ir aklai.

—Kaip jūs skrido te link 
New Yorko?—pastatė jiem 
klausimą.

—Jau pirma mes perskri- 
dome kelias dideles audras, 
—sakė generolas Kokkina
ki, — o nuo Labrador pra
sidėjo baisus ciklonas. Prieš 
mus vėjas pūtė 70 mylių 
greičio. Jis sumažino lėk
tuvo spartą nuo 223 mylių 
į valandą iki 155 mylių. Vi
sur buvo debesiai, tat mes 
iškilome 9,000 metrų (30,000 
pėdų) aukščio ir skridome 
keturias valandas. Deguo
nis išsieikvojo, pasida
rė sunku kvėpuoti, šaltis 
buvo 48 laipsnių žemiau ze
ro pagal Centigradą. Mūsų 
kompasas peršalo. Artinosi 
naktis. Apačioje buvo labai 
tiršti rūkai. Mes skridome 
akloje tamsoje ir tas pri
vertė nusileisti.

Taigi, iš to, ką pasakė So
vietų lakūnas, visiems yra 
aiški nepasisekimo priežas
tis.

Kada lakūnai nusileido 
ant Miscou salelės, tai buvo 
daug įvairiausių žinių, buk 
vienas skaudžiai sužeistas, 
kitas kiek mažiau, lėktuvas 
visai sudaužytas ir tt. Tos 
žinios neteisingos. Lakūnai

ko galimas į 24 valandas. 
Lakūnai buvo priversti nu- i 
sileisti tik 558 mylios nuo 
New Yorko, nors jie buvo 
jau daug arčiau jį pasiekę. 
Čia tenka pastebėti, kad So
vietų lėktuvas skrido nauju 
ruoštu, šiaurėmis, kur oras 
šaltas, kur dar nei vienas 
pirmiau lėktuvas neturėjo 
kelio linkui Amerikos. Pat
sai skridimas davė labai ge
ras pamokas, kad kitą kar
tą reikia turėti pagelbinį 
kompasą. Kuro lėktuve bu
vo daugiau, kaip reikia. 
Reikia neužmiršti ir tą, 
kad šis skridimas buvo dar 
labai ankstyvas, kada pa
vasarį oras nepastovus, ka
da daug audrų ir kitų 
kliūčių. Sovietų lakūnai ne
nusimena, jie sako, kad kitą 
kartą kelionę galės užbaigti 
sėkmingiau.

š. >

Francija Muša Girdus apie 
Jos Nenorą Gint Lenkus

• Paryžius. — Tai naziai 
paskleidė gandus, būk 
Francija nenorėtų padėt 
Lenkijai apgint Danzigą ir 
Lenkų Koridorių nuo Vo
kietijos. *

Francūzų valdininkai pa
reiškia, kad Francija vyk
dys savo prižadą ir duos 
Lenkijai karinės pagalbos, 
jeigu naziai mėgins pri
jungt Danzigą ar Lenkų 
Koridorių prie Vokietijos ir 
jeigu pati Lenkija gins tas 
vietas nuo Hitlerio.

Būti aktorium yra daug 
sunkiau, negu daktaru. Dak
tarų padarytos klaidos daž
niausiai būna užkasamos gi
liai į žemę, o aktorių—viešai 
išstatomos prieš publiką. Kal
bus iš patyrimo.

Atsisupęs Amerikon, suma
niau patapti aktorium. Mat, 
būt aktorium yra malonus da
lykas : žmonės tau katutes 
ploja, apie tave šneka, ra
šo. . .

Nieko nelaukus, įsirašiau 
dramos grupėn “Viesulą”. 
Prie suvaidinimo dviveiksmės 
tragedijos “Viliūgis” gavau 
rolę Baltraus. Turėjau suvilti 
merginą, kuri vėliau mane už
šauna . . .

Viliūgio charakterį man su
vaidinti tik patys šiaudai, — 
tam turėjo patyrimo! Bet 
būt užmuštu, krist negyvu, tai 
jau nejuokai! Tokis dalykas 
mano gyvenime dar nebuvo 
pasitaikęs. . .

Už kelių savaičių, aš žo
džius jau mokėjau, kaip pot^ 
rius. Trūko tik veiksmo, nuda- 
vimo. Ypač toje scenoje, kur 
reikia pakrist, veide išreikšt 
mirties agoniją, ir “numirt“.

Štai ir vaidinimo vakaras.
žmonės pulkais rinkosi sve

tainėn.
Uždanga tik kilst, ir mes 

estradoje.
Pirmame veiksme niekur ne- 

sukliūvome. Jį baigus, žmonės 
nesigailėjo “katučių“. Ir kaip 
ne plos! Mudu su Barbe sce
noje ne vaidinom, bet, saky
siu, gyvenome. . .

Antras veiksmas, čia turi 
paaiškėt mano veidmainystė, 
o aš turiu žūt nuo suviltos 
merginos rankos.

Barbutė savo monologu ati
dengė klausovams visas mano 
jai padalytas šelmystes, Baig
dama liet savo tulžį, ji pa
leido į mane šūvį. Aš sudri
bau, kaip pelų maišas, užmirš
damas išspjaut burnoje kram
tytą gumą.

Parkritęs turėjau gulėt, kol 
ji baigs savo įspūdingą rolę. 
Ji vaidino, kaip tikra artistė: 
sukliko širdį veriančiu balsu, 
paskui puolė prie mano “la
vono”, atsakstė krūtinę, kur 
buvo dirbtina žaizda, šluoštė

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Klausimai ir Atsakymai
f

Vilniaus krašto lietuviai moksleiviai vasaros metu padeda savo tėvams 
dirbti lauky daraus.

11:29 vai. ryto pralėkė pro 
pietinį kampą Greenlandi- 
jos, kas sudarė du trečda
lius kelionės, 1:55 vai. po 
pietų jau buvo virš Labra
dor, Kanados dalies; 2:41 
vai. po pietų (penktadienį), 
jie jau buvo ant St. Law
rence upės žiočių, Kanadoj. 
Ir po penkių, valandų, tai 
yra 7:55 v. jie nusileido ten 
pat St. Lawrence upės žo- 
tyse ant Miscou salelės. Ga
li kilti klausimai: tai kur 
buvo lakūnai per tas 5 va
landas, juk lėktuvas ore ne
kabo ant vietos, gal jie ne
teisingai atžymėjo pirmiau 
savo poziciją? Bet tas iš
siaiškina tuo, kad ne tik la
kūnam, bet ir nuo* žemės jie 
buvo matomi, ten, kur jie 
savo vietą padavė.

Pasirodo, kad lakūnai jau 
buvo net Jungtinėse Valsti
jose, bet baisiai blogas oras 
privertė juos aklai ir auk
štai skristi ir drg. Ko-1 
kkinaki praneša, kad jų'

abu sveiki, New Yorke X- 
Ray spindulių pagelba jie 
ištyrinėti. Lėktuvas yra ma
žai pažeistas. Liemuo, spar
nai, motorai — viskas yra 
tvarkoj. Sulenkta propele
riai ir keletas kitų mažų 
dalykėlių. Lėktuvas nega
lėjo iš ten pakilti, nes vie
ta šlapia. Jis bus išskirsty
tas ir paimtas ant laivo;

Lakūnus atvežė į New 
Yorką Sovietų Sąjungos at
stovybės nusamdytas lėktu
vas ir pasiųsta jų pasitiki- 
mui trys Sovietų inžinie
riai ir du lakūnai. Sovietų 
lakūnai gražiai* priimti or
laivių lauke, Pasaulinėj Pa
rodoj ir miesto rotušėj.

Skridinio Reikšmė
Reikia pasakyti, kad šis 

Sovietų lakūnų skridimas 
turi didelės reikšmės. Ne
paisant nepasisekimo, bet 
jis įrodė, kaip lakūnas Ko
kkinaki sako, kad oro kelias 
tarpe Maskvos ir New Yor-

Vokietijoj bedarbių 676,812 
Austrijoje 
Australijoje 
Belgijoje 
Kanadoje 
Čechoslovakijoj 
Sudetų krašte 
Danzige 
Danijoj 
Estonijoj 
Finliandijoj 
Franci joje 
Anglijoj 
Vengrijoj ' 
Rolandų Indijose 
Airijoj 
Japonijoj 
Latvijoj 
Lietuvoj 
Meksikoj 
Holandijoj 
Norvegijoj 
Lenkijoj 
Rumunijoj

Ar galėtumėte suteikti 
informacijų, kiek dabar yra 
bedarbių Jungtinėse Vals
tijose ir visam pasaulyje? 
O gal kitur bedarbė visai 
išnykus ? L. K.

Atsakymas
Vargiai kas galėtų tikrai 

pasakyti, kiek šiandien yra 
viso bedarbių Amerikoje, o 
da sunkiau kitose buržua
zinėse šalyse. Vėliausią ir 
gal tikriausią apskaitymą 
yra padarius amerikinė or
ganizacija Labor Research 
Association. Jie apskaitė, 
kad apie pabaigą 1938 metų 
Jungtinėse Valstijose be
darbių buvo apie 12,312,000, 
o visam buržuaziniam pa
saulyje apie 18,090,350.

O Tautų Lygos taip vadi
namas International Labor 
Office gruodžio mėnesf 
1938 metais padavė bedar
bės stovį įvairiose šalyse. 
Ji buvo sekama:

150,058
41,710 

240,860 
88,639 

142,316 
218,000

161,263 
1,813 
4,294 

444,327 
1,726,929 

43,631 
16,467 
88,380 

230,262 
3,737 
1,987

196,145 
355,380

v

356,286

122,343
91,257Šveicarijoj 

Jungt. Valstijose 
Jugoslavijoj
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NUO ESTRADOS PRIE ŠAUTUVO“Būdviečių Mokykla”
Pereitais metais Lietuvoje išėjo įdomi kny

ga—“Būdviečių Mokykla", kurios ‘autorius, 
(matyt, pats mokytojas) yra V. Žilionis. Iš- 
leiflo Mokytojų Knygynas. Kaina nepažymėta.

Apysaka “Būdviečių Mokykla” teturi tik 
192 puslapius. Neilga, tačiau įdomi. Įdomi 
tuo, kad apysakoje atskleidžiama uždanga nuo 
Lietuvos kaimo mokytojų gyvenimo, apie kurį 
ne tik amerikiečiai nieko nežino, bet mažai 
nuvokia ir Lietuvos žmonės, su ta profesija 
ir gyvenimu nesusi rišę.

O mokytojo padėtis sunki—sunki ne tik 
medžiaginiai, bet ir moraliai. Tasai mokyto
jas, kuris ištikimai nuolankauja biurokratiz
mui ir vadizmui, kuris įstoja į tautininkų or
ganizacijas, kuris pataikauja klebonui, kuris 
skundžia kitus, pažangesnius mokytojus—gy
vena gražiau, dažnai net ir išteklingai. Bet 
turėk tu savo protą, norėk darbuotis visuome
niškai taip, kad tasai tavo triūsas neštų nau
dos liaudžiai, šviesk tąją liaudį, nepataikauk 
tautininkams, kunigams—nebūsi pagerbtas, 
gyvensi skurde, būsi mėtomas iš vietos į vie
tą, o galutinėj išvadoj—visiškai iš mokytojo 
vietos pavarytas.

“Būdviečių Mokykloj” kaip tik tokius moky
tojus ir atvaizduoja personažas Stanelis. Jis 
nepataikauja, jis nori būti mokytojas, o ne | 
klebono klapčiukas, ne tautininkų partijos agi
tatorius. Todėl jis vaikomas iš kaimo į kai
mą ir, pagaliau, visiškai pavaromas laukan. 
Kitas mokytojas—Stankaitis, Stanelio idėjų 
žmogus, numiršta džiova sulaukęs vos 35 me
tus amžiaus. Mokytoja Banytė, pasirįžusi su 
Staneliu eiti, rašo jam:

“Tu man atleisk, kad šiame laiške vis to
kius liūdnus dalykus, (apie Stankaičio laido
tuves) rašau. Bet Tau aš noriu būti visiškai 
atvira. Takiose sąlygose, kokiose mes čia dir
bam—visų laukia toks likimas. Nenusigąsk 
tik,—buvau ir aš pas daktarą. Mat, trupu
čiuką pradėjau jausti plaučiuose . . . Dakta
ras nieko rimto nerado. Prirašė kalcijaus. 
Tai dabar geriu. Bet tai niekis. Praeis . . .”

Bet netenka taip skųstis tiems, kurie “mo
ka prisitaikyti.” Antai mokytojas Barzda ir 
savo žemės sklypą turi ir šiaip sau gražiai įsi
taisęs, patenkintai gyvena . . .

“Būdviečių Mokykla”—rimtas veikalas. Sa
koma, tai pirmas V. žilionio veikalas. Graži 
kalba, sklandus stilius, įdomiai intriguoja- 
si: tikrovę vaizduoją objektyviai, nors, prie 
esamų Lietuvoj gyvenimo sąlygų, tikrovė yra 
labai sunku objektyviai vaizduoti.

Tenka manyti, kad V. Žilionis padidins lie
tuvių literatūros lobyną ir ateityj. M.

Siaurai Težvelge
Chicagos dienraštis “Naujienos” atžymėjo 

savo 25 metų sukaktį. Tam atžymėjimui buvo 
susitelkusi plati bendradarbių talka. Vienas 
tų talkininkų buvo ir menininkas Mikas Ši
leikis. Jis patiekė straipsnį “Apie Amerikos 
Lietuvių Poeziją”. Bet žvelgė jis į šią pasi
rinktą sritį labai siaurai. Kodėl jis siaurai 
žvelgė—pasilieka skaitytojui abejoti: ar jis 
taip siaurai tepažįsta Amerikos lietuvių išleis
tą literatūrą, ar jis ignoravimo tikslu užty
lėjo?

• Jis savo straipsnyje atžymi tik du poezijos 
rinkiniu, būtent: Jono Smelstoriaus “Sielos 
Balsus” ir dienraščio “Laisvės” išleistą knygą 
“Atžalos”, .kurioj buvo susibūrę 16 autorių. 
Jis tik tuos du leidiniu tematydamas, lyg ir 
apgaili, kad “dauguma grožinės literatūros 
kūrinėlių taip ir išsibarstė arba sutirpo laik
raščių puslapiuose.”

Ne, nesutirpo! Apart dviejų paminėtų lei
dinių, mes matome dar eilę jų. Tos pačios 
“Naujienos” yra išleidusios Kl. Jurgelionies 
lyriką “Glūdi-Liūdi”; Juozas Baltrušaitis yra 
išleidęs Mačio-Kėkšto eilių rinkinį; Literatū
ros Draugija—“švyturį”; dienraštis “Laisvė” 
—Jono Kaškaičio poemą “Išdavikas” ir St. 
Jasilionio eilėraščių rinkinį “Bešvintantis Ry
tas”, o dabar vėl buvo paskelbta, kad ruošia- 
mąsi išleist eilėraščių rinkinį Prano Pakalniš
kio. Be poezijos, kita grožinės literatūros ša
ka—beletristika—turi irgi visą eilę leidinių: 
Seno Vinco raštai, R. Mizaros “Sliakeris”, 
“Povilas Jurka,” “Mortos Vilkienės Divorsas”, 
“ūkanos”.

Tiesa, tai nėra didelė eilė originalių .kūrinių 
išleista, bet toli daugiau, negu įžvelgia Mikas 
Šileikis. Eilę grožinės literatūros veikalų, 
verstų iš kitų kalbų yra išleidusi kaip Litera
tūros Draugija, taip “Laisvė” ir “Vilnis”. Su
dėjus visą tai, turime nemažą knygynėlį.

Josephus.

Londono artistai pašaukti mokytis ginklą vartoti, kadangi Chamberlaino “tai- 
kinimo’’ politika supliuško ir jau jauni vyrai šaukiami verstinon karo 

tarnybon.

Lietuvių Teatro 
Pradžia

“Laisvė” gerą darbą pradėjo, primindama 
lietuviams gražiai paminėti mūsų teatro pra
džią — sukaktuves.

Teatras yra vienas didžiųjų kultūros daly
kų. Dėl to mes visi skaitytojai galime tik pa
sigėrėti, jog laisviečiai turėjo gerą atmintį 
apie teatro pradžią ir apie jo sukaktuves, .ku
rios turėtų būt tinkamai paminėtos šiais me-, 
tais.

Lietuvoje pirmas legalus vaidinimas, caro 
valdžios leistas, įvyko 1899 m. šiemet sukan
ka 40 metų nuo to įvykio, — rašė drg. R. Mi- 
zara. O drg. J. Ramanauskas rašė: Amerikoj 
pirmas vaidinimas įvyko Plymouth, Pa., gruo
džio 31 d., 1889 m., taigi 50 metų atgal. Jis 
negalėjo atsiminti to teatro veikalo vardo; 
spėjo, kad tai gal buvo “Ant Prūsų Rūbe- 
V • _ t fziaus.

Mano parašyto  j (ir išleistoj) brošiūroje 
“Teatras žmonijos Gyvenime” 35 puslapyje 
randame, kad tai buvo lošta komedijėlė, var
du “Be sumnenės, arba kaip ant svieto ej- 
nas.” Ją parašė Turskis, “Vienybės Lietuv
ninkų” redaktorius. Tai buvo parodyta šiaip 
ar taip juokingos nelaimės, .kurios tais laikais 
atsitikdavo Lietuvos emigrantams. Amerikos 
lietuviai to vaidinimo dvidešimtmetines su
kaktuves gerai paminėjo 1909 m., bent laik
raščiuose, o poroje vietų surengė ir tam tik
rus susirinkimus. Brooklyne vaidino tą pačią 
komediją.

Amerikos lietuviai bandė vaidinti dar 1885 
metais: New Yorke mokinosi lošti Šliupo iš
verstąją Gutzkovo tragediją “Patkulis,” bet 
nelošė dėl to, kad aktoriai negalėjo suprasti 
to sunkaus veikalo ir da sunkesnės jo vertimo 
kalbos. •

Minėtoj brošiūroj aš rašiau:
“Tikrai pirmuoju teatru Lietuvoje bene ga

lės pasigirti Panemunėlio valsčius, Zarasų 
paviete, Kauno gubernijoj; ten 1897 metais 
vaidinta Šmočinskio komedija ‘Veselijos arba 
Pagirėnų gobtuvės’.”

Suvalkijoje pirmą syk vaidinta 1900 metais 
žiūrių-Gudelių kaime, Marijampolės paviete. 
Tai buvo slapti vaidinimai.

40 metų atgal įvyko Palangoje viešas, le- 
gališkas vaidinimas. Du požymiai čia duoda 
svarbos: kad Lietuvoj ir kad legališkai vai
dinta. Bet jeigu kalbėsime apie caro imperi
ją (kuri tada buvo ir Lietuvojčia buvo 
ne pirmas viešas lietuviškas ^idinimas. Pir
masis įvyko Peterburge (dabar Leningradas), 
kovo 31 d. 1896 m. Vaidinta komedija “žen
tas dėl parodos.” 1898 m. Rygoje lietuviai 
viešai vaidino tą pačią komediją. Dėl šitų 
įvykių lietuvių spauda caro valstybėje 1909 
metais turėjo karštų ginčų, kai buvo suma
nyta apvaikščioti pirmo viešo vaidinimo su
kaktuves.

Bus ne pro šalį čionai paminėjus, kad Prū
sų Lietuvoj da anksčiau įvyko vaidinimai: 
1894 m. Tilžėje ir Klaipėdoje statyta Gužučio 
drama “Kauno Pilies Išgriovimas.” Tenai at
silankė daugelis ir Didžiosios Lietuvos inteli
gentų ir neinteligentų, — prie šių priskaito- 
ma būrys knygnešių.

Br. Šalinaitės Mokinių 
Koncerto Proga

Aną dieną gavau progos pasikalbėti su 
Lietuvių Meno Sąjungos sekretore, gerb. Bro
ne Šalinaite. Tenka pastebėti, kad šiuo tarpu 
jinai labai užimta ir susirūpinusi. Susirūpi
nusi vyriausiai savo mokinių koncertu, kuris 
įvyks sekmadienį, gegužės 7 d. (Shubert Sa
lėje, Broadway, Monroe ir Howard Ave., 
Brooklyne).

Pasikalbėjus, “apie orą,” ėjome prie dalyko.

Br. Šalinaite

—Pasakykit, — prašiau jos, — kodėl taip 
susirūpinusi? '

— Daug dalykų stovi galvoj, — atsakė Ji
nai. — Bet vyriausias — mano mokinių kon
certas.

—Koncertas ?
—Prašau įsigyti tikietą,—jinai man atsako.
Tikietą įsigijau ir dar labiau susidomėjau 

tuo dalyku. Iš tikrųjų, mah rūpėjo pasikal
bėti su muzike šalinaite ne tiek apie josios 
mokinių koncertą, kiek bendrai apie dalykus, 
susijusius su mūsų kultūriniu gyvenimu, su 
josios veikla.

Paaiškėjo, kad B. šalinaite (Sukackienė) 
savo muzikos studiją Brooklyne jau turi per 
pastaruosius dešimts metų. Per tą laiką ji 
mokino virš 100 mokinių — daugiausiai pianą 
skambinti, bet tūli ėmė pas ją lekcijas jr dai-

Kad minėti draugai, Mizara ir Ramanaus
kas, taip tinkamu laiku išbudino mūsų atmin
tį ir paskatino susirūpinti pirmaisiais mūsų 
teatrais, tai siunčiu juodviem po dovaną: 
knygelę “Teatras žmonijos Gyvenime.” O 
kad visi skaitytojai gerai tuomi susirūpintų, 
tai kiekvienam pasiųsiu taip pat dovanai tą 
knygelę, .kas tik atsiųs penkis centus persiun
timo lėšoms. Rašykit trumpai, šiaip: “At
siųskit: Teatras žm. Gyv.”... Paminėkite, 
kad esate “Laisvės”* skaitytojas; parašykit 
aiškų adresą. Tai ir viskas.

J. Baltrušaitis,
205 Seneča St., 
Pittsburgh, Pa.

RED PASTABA: Tuo pačiu klausimu ir tą 
pačią dieną, kai šį straipsnį gavome, Pr. Bal
sys taipgi įdavė mums savo straipsnį. Ka
dangi abejuose patiekti faktai yra tie patys, 
todėl anojo netalpiname.

nuoG ir chorus vadovauti ir bendrai muzikos 
teorijos.

šiemet, beje, sukako 10 metų, kai ji pradė
jo mūsų chorus vadovauti: pirmiausiai Aido 
Chorą. Tai buvo 1929 metais, kai Aido Cho
ras, jos vadovybėje, pasekmingai sulošė ope
retę “Kornevilio Varpai.” Tais pačiais me
tais ji pradėjo mokyti ir Sietyno (Chorą New- 
arke, kurį ir dabar tebemokina. Reikia pažy
mėti, kad Sietyno Choras šiandien bene bus 
patsai geriausiai dainuojąs choras iš visų 
Amerikos lietuvių chorų.

—Chorai tai chorai, — tariau jai, — bet 
kaip jūsų mokiniai? Kurie toliausia nuprogre- 
savę ?

—Viktorija Valukaitė, — atsakė ji, — ir 
Aldona Žilinskaitė, — Aido Choro mokytoja. 
Bet kai ateisit į koncertą — patys pamatysit.

Prieš kokią 17-ką metų B. šalinaite (gimu
si ir augusi Worcestery) įstojo į Aido Chorą 
Worcesteryj. Ten dainavo ir podraug moki
nosi muzikos. Paskui ji akompanavo daininin
kui Jonui Butėnui, Pocienei (jau mirusi) ir 
kitiems. Paskui keletą metų pati • studi
javo muziką Europoj. Iš ten grįžusi, apsigy
veno Brooklyne ir čia pradėjo varyti muzi
kos barus. Mokindama kitus, ji liuOslaikiu 
lankė New Yorko Universitetą, .kurį baigė su 
Bachelor of Science (muzikoj) laipsniu.

Per tą laiką, beje, nenuilstamai dirbo ir 
kitose srityse: Parašė muziką veikalams 
“Spartakui”, “Alkiui”, “Tamylai”, ir “Inkvi
zicijai”.

Tuo pačiu sykiu dabar eina pareigas Lietu
vių Meno Sąjungos sekretorės.

Taigi, suėmus bendrai, B. Šalinaite, per 
pastarąjį dešimtmetį davė Brooklyn© ir visos 
Amerikos lietuviams labai daug. Priauklėjo 
daug jaunimo muzikos srityj, skaitė visą eilę 
paskaitų apie meną, apie dainas ir dainavimą

Baltimore, Md.
Po Tarptautinio Koncerto
Daugelio iš mūs, o ypa- ' 

tiiigai mūsų jaunųjų choris
čių ir choristų, taip seniai lau
kiamas koncertas - šokiai jau 
praėjo. Buvo balandžio 30-tą, 
Lehmans svetainėje.

Gal daugeliui ir po šiai die
nai matosi vaidentuvėje mū
sų chorisčių papuošalai - kos
tiumai, spalvuoti sijonai, kas
pinais vedžioti, baltos ilgomis 
rankovėmis bliauzės, ir juodi 
velvetiniai džiaketai. >

O tie vainikai, tai tikrais 
papuošalais buvo. Kągi mes 
veiktume be mūsų draugės 
ūkinin. Deltuvienės? Mat, pa
vasario saulutė jum pirmiaus 
suteikia džiaugsmą — gėles, 
ir nors oras dar pusėtinai šal
tas, lyja, nejauku, o mes pa
sipuošę laukuose skintų gėlių 
vainikais, už kuriuos varde 
Lyros Choro tariu širdingai 
ačiū.

Rusų-Ukrainų Choro narės 
irgi dėvėjo sijonais ir ranko
mis siuvinėtomis bliauzėmte. 
Vokiečių Choro moterys bal
tomis suknelėmis. Bet čecho- 
slovakų šokikų kostiumai bu
vo įvairiausi. Mat, šokikams 
truputį kitokių drapanų tei
kiama. ši programos dalis ir
gi buvo įvairi. .

Programos turinys buvo pu
sėtinai gerai sutaisytas. Susi
dėjo išimtinai iš dainų ir smui
ko solo. (Nes cechų šokikai 
atliko šokius kaip “floor 
show.”)

Solistais buvo šie: soprano, 
A. Nakonechna;
vokietis pabėgėlis iš 
persekiojimo nagų, 
Lommel. Jam ir 
akompanavo irgi vokietis ne
senai pribuvęs iš Vokietijos, 
Herman Grofebert, ir smuiki
ninkas Charles Granofsky, po 
kurio vadovybe dainavo kiek
vienas choras atskirai savo 
kalboje, ir tris anglų kalba 
dainas visi kartu.

Be to, rusų kvartetas savo 
užduotį atliko sudainuodami 
liaudies dainelę puikiai,

Tarrptautiniai šokiai tęsėsi 
po koncertui iki vėlumai 
galėjo linksmintis - trepsėti 
tie, kuriems jaunystė bei šiaip 
linksmumas judina kojas.

Ir viskas taip už žema 
ną, vos 35c.

Tikiu, tie, kurie atsilankė, 
pilnai vakaro programa ir 

nuotaika likos paten- 
Tik gaila, kad dauge- 
mūsų lietuvių šią pra- 
praleido “taip sau,“

J

baritonas, 
nazių 
Julius 

kitiems

Biruta Ramoškaitė

—kurie kada nors ją girdėjo skaitant refera
tus, visi nepaprastai susidomėjo, kaipo talen
tingos ir žinančios dalykus muzikės žodžiu.

Vadinasi, kol kas B. šalinaite pas mus yra 
tik viena. Aš labai norėčiau (nors jai to ne
sakiau), kad tokių būtų juo daugiau. Tuomet 
mūsų gyvenimas būtų šviesesnis ir gražesnis.

Šalinaitės mokinių .koncerte dalyvauja, be 
josios mokinių (Viktorija Valukaitė, Aldona 
Žilinskaitė, Lilija Milčiūtė ir kt.) du žymūs 
artistai: brooklyniečiams jau žinoma Biruta 
Ramoškaitė, dainininkė iš Hartford, Conn., 
ir Vytautas Arnettas (Sukackas), žymus 
smuikininkas, iš Ithaca, N. Y.

Be to dainuos išgarsėjęs Ansemblis Aidbal- 
siai ir .Newarko įSietyno Choras, vadovybėje 
B. šalinaitės.

. Vadinasi, koncertas bus puikus. Koncerto 
pradžia 5 v. p. p. Paskui tęsis šokiai.

Brooklyn© ir apylinkės lietuviai turėtų savo 
atsilankymu paremti šį penktą eilinį gerb. B. 
šalinaitės koncertą.

Ndrs.

jaukia 
kinti.
lis iš
mogą
nekreipdami jokio domesio.

Korespondentė.
—-----------------------------

Newark. N. J ‘J

■
’ * j. t
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Knyga, Kurią Parašė 70 Vaikų
“Liet, žinios” rašo:
“Neseniai Sovietai Archangelske išleido la

bai įdomią knygą, kurią parašė 70 vaikų —- 
autorių ir kurioje yra 57 apysakaitės, repor- 
tažiukai ir eilėraščiai. Knyga padalinta į 5 
dalis, kuriose vaikai aprašo savo gyvenimą 
tundroje, mokykloje, besilsint ir tt. Visi šioje 
knygoje rašę vaikai priklauso atšiaurio sričiai. 
Kai kurios apysakaitės tikrai įdomios savo 

originalumu.” ;

' N

Pirmoji Gegužės, Motinų 
Diena, Sietynas 

šeštadienį, balandžio 29 d 
čia įvyko apvaikščiojimas 
Pirmosios Gegužės, darbo 
liaudies šventės. ApvaikšČio- 
jime-parade dalyvavo: K o m. 
Part., CIO unijos ir įvairios 
draugiškos organizacijos ir 
net negrų moterų draugijos 
su gailestingomis sesutėmis 
priešakyje. Parade dalyvavo
3 benai. žymėtina, kad vi 
benus sudarė jaunuoliai, nuo 
10 iki 18 metų, gražiose unl 
formose. Unijų benas, IWO ir 
Ispanų.

Priešakyj parado ėjo 8 jau
nos mergaitės baltai vy 
apsitaisę, su lazdelėmis diri- 
guodamos muziką ir į 
žingsnius. Taip veik visą pa 
radą ėjo.

Kiek galėjo būt par 
tojų, tikrai pasakyt su
Tačiau galima spręsti iŠ 
kad atstumas nuo Lin 
parko (kur prasidėjo para
das) iki Washington p 
(kur įvyko masinis miting

(Tąsa ant 4-to pusk)
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“Laisvės” Bendroves Suvažiavimo Dalyviai 
Diskusiioja Dienraščio Turinį

(

»

svė” apie Ispaniją rašė tei- bas. 
singai ir dėl to negalima 
sutikti su S. Vinco nuomo
ne, būk ji tik vienšališkas 
žinias padavusi.

E. Vilkaitė (Brooklyne). 
—Yra žmonių, nepasitenki
nančių, kad “Laisvėje” žo
dis Dievas rašomas iš di
džiosios raidės, taipgi jie 
nepasitenkinę, kam talpina
ma “Laisvėje” tautininkų

(Tąsa) 
Man nepatinka per dažnus 
vartojimas svetimų ar tarp- 
tautiškų žodžių. Rašykit 
panašiai, kaip “Šviesoj” vie
nas žmogus rašė—S. Več- 
kys. Jis tokius žodžius pa
aiškina lietuviškai.

Senas Vincas. (Iš Gibbs
town, N. J.)—Studijuojant 
“Laisvės” pakraipą, galima 
rast ir paklaidų. Tačiau, j
mano nuomone, didelį pro-, valdžios žmonių paveikslai, 
gresą padarė “Literatūros Reikėtų apie tuos dalykus 
ir Meno Skyrius,” ir “Mo
terų Skyrius.” Korespon
dencijos mūsų gyvenime tu
ri didelę reikšmę. Sutinku, 
kad pasaulinės žinios turė
tų būti kuotrumpiausios. 
Mes juk skaitom anglišką 
spaudą ir iš ten gauname 
žinių. “L.” : 
vienpusiškai nušvietė Ispa-I J. Vinikaitis (Brookly- 
nijos klausimą: skaitant ne).— “Laisvėje” religijos 
jas, žmogus buvai įsitikinęs, klausimas visai apleistas. 
Kad lojalistai tik laimėjo ir (Gerai daro “L.” redakcija, 
laimėjo. Na, o pasėkas ma- kad sušvelnino toną disku- 
tome. Kapitalistiniai laik- sijose su priešais. Atrodo, 
raščiai gyrė perdaug fašis- kad “Laisvė? perdaug sto
tus, o “Laisvė”—lojalistus. Ja už demokratus. Pereitais 
Aš žinau, redakcijai nėra 
lengva tokiais laikais ori- 
jentuotis, bet visvien aš ma
nau, ji turi būti daugiau vi
sapusiška: “Laisvė” da
bar daug liaudiškesnė. Aš 
manau, kad dabar “Laisvė”

“Laisvėje” paaiškinti. Dėl 
korespondencijų: redakcija 
turėtų raginti koresponden
tus rašyti daugiausiai apie 
tai kas atsitinka ten, kur 
jie gyvena, jų miestuose. 
Laike Ispanijos karo “L.” 
rašė, kad respublika nepra-

žinios perdaug laimės. Tai buvo klaida.

metais “L.” 'skaičiau išgar- 
binimą žmogaus, kuris su
manė švęsti Labor Day 
(Darbo 'Dieną). Na, o “D. 
Workery” kadaise rašė, jog 
ta diena padaryta tam, kad 
užbėgt už akių Pirmajai 

yra patsai geriausias dien- Gegužes. Tai negerai. Ne-
rastis ne tik Amerikos lie gerai ir tai, kad Mizara
tuviuose, bet visam pašau- prilygino Kristų prie Mark-

■

Jyj. Esu pasitenkinęs, kad 
po 20 metų sunkaus darbo

so- A.1&
S. Penkauskas (Lawren-

turime kuo pasididžiuoti ir ce> Mass.). Pilnai sutinku
su dienraščio “Laisves” tu
riniu. Lawrenco žmonės

20 metų( dienras- pilniausiai patenkinti “Lai-
• . • S VC A/T r a va 4-za va I r-rv va 4-t

duoti daugiau šėrų, įtrauk- “Laisvės _ 
ti į mūsų eiles daugiau į kalbėtis su jais apie 

.. dipnrnanin turini ir nukmi-

turime ką palikti musų jau
najai gentkartei. Atžymėji- 
mui “L.” !
čio sukakties, turime par- sve." Man tenka pereiti

” skaitytojų stu-

žmonių, kurie dar nėra mu
sų b-ves šerininkai. Yra 
daug žmonių, trokštančių 
įsigyti “Laisvės” b-vės Še
rų, tik jie reikia paakstin- 
ti juos nusipirkti.

Stakovas (Iš Brooklyno). 
—Aš esu senas “Laisvės” 
skaitytojas. Seniau “L.” ne
labai patiko dėl to, kad 
priešinosi viskam, kas tik 
buržuaziška. šiandien “Lai
svės” kitokia kryptis: ji 
rašo bešališkai. Apie popie
žių buvo galima dar dau
giau aprašyti, nes tūli ka
talikai man sakė, kad jie 
skaitė kituos laikraščiuos 
tą patį, kas “Laisvėj” buvo. 
“Laisvė” turėjo aprašyti 
popiežiaus ir blogus darbus, 
o ne tik paminėti, kad jis 
būk tai mirdamas sakęs, 
norįs taikos.

J. Bondžinskaitč (Iš Broo
klyno). — Man gyvenant 
Sov. Sąjungoj ir Lietuvoj 
tų kraštų žmonės, kurie 
“Laisvę” skaitė, sakė, kad 
“Laisvė” yra vienintelis iš
tikimiausias darbininkų lai
kraštis Amerikoj. Kas be

dienraščio turinį ir pakrai
pą, ir visi dabar pilniausiai Į 
dienraščio turiniu ir ki^pti- 
mi pasitenkinę. Žinau eilę 
žmonių, k u r ie pirmiau 
“Laisvės” neskaitydavo, ar
gumentuodami, būk ji per
daug siaura, ir tt. Dabar ir 
jie skaito. Dievo rašymas iš 
didžiosios ar mažosios rai
dės—nesudaro skirtumo.

Jurgis Klimas (Brookly
ne). — Tūli draugai per
daug menkus dalykus dis- 
kusuoja. Noriu pasakyti, 
kas man “Laisvėje” patin
ka : apvalymas 
nuo asmeniškų polemikų, 
spėjimas eiti su i__ 
ir kiti dalykai, 
tik tas, kad talpinama žinių 
kita kitai prieštaraujančių. 
Dėl raidžių mažinimo—pa
likim,. kaip iki šiol buvo/

J. Nalivaika (iš Brookly- 
no). — Man atrodo, kad tū
li jūs, draugai, perdaug ei
nate toli į lankas—karto
jat kitų jau pasakytas kal-

Elena J e s k e v i čiutč (iš 
Brooklyno).— “Laisvė” yra 
pavyzdingas liaudies laik
raštis ir turiu užakcentuot 
tą faktą, jog mes turėtum 
sekt ją susipažinimui su 
tais dalykais, kurie mums 
reikalingi. Turim neuž
miršt, kad mes esam dide

liam pavojuj dėl reakcijos 
ir fašizmo ir privalom imtis 
naujų metodų savo dar
buos. Auklėkim demokrati
nį frontą — gaukim katali
kų mases į jį. Išsigąst, kad 
popiežiaus paveikslas tilpo 
“Laisvėje” — juokinga. 
Taipgi nieko ypatingo nėra, 
jei Dievas rašoma iš didžioj 
sios raidės. Žinokim, kad 
katalikas gali būti sykiu ir 
komunistas. Su laiku jis 
pats atsikratys religijos. 
Yra katalikų, stovinčių su 
mumis mūsų veikime, bet 
jie bijosi, kad mes neuž- 
gautum jų religijos. Apie 
Ispanijos karą reikia pasa
kyti tiek: jeigu jūs atydžiai 
sekėt joje telpančius raštus 
—ji niekad neperdėjo nei į 
tą pusę, nei į kitą. Reikia ži
not, kodėl Ispanijos res
publika pralaimėjo; prie to 
labai daug prisidėjo tos ša
lies trockistai - išdavikai, 
mūsų didžiausi priešai. Tu
rėkim daugiau tolerantiš
kumo ir kreipkime dau
giau atydos į jaunimą.

Čepulis (iš Brooklyno).— 
Sakoma, kad “Laisvė” pats 
geriausias lietuvių dienraš
tis. O kaip su “Vilnim?” 
Lietuvoj dėl reakcijos geri 
dienraščiai negali išeit. Dėl 
Ispanijos: jeigu “L.” būtų 
rašiusi, kad respublika pra
laimės, tai kas būtų ją rė
mę? Kas link Kristaus ly
ginimo prie Markso—buvo 
kalbėta direktorių tarybos 
susirinkime. Nereikėtų to
kių palyginimų daryti. Ma
žiau žinių, o daugiau kores
pondencijų — kaip tūli sa
ko,—negalima. Turime duo
ti žmonėms ir gerų ir daug 
pasaulinių žinių.

(Bus daugiau)

EAisy.a

Kalbės labai žymios moterys: 
prezidentės žymių organizaci
jų, mokytojos, “Evening 
News” direktorė ir kitos.

Koncertinę programą pil
dys tos pačios mokyklos or
kestrą ir įvairūs talentai mu
zikos ir dainų.

Lietuvių Moterų Birutės 
Draugija rengia moterų die
ną gegužės 14, 105 Jackson 
St., kur bus įvairios kalbos, 
užkandžiai ir žaislai su šo
kiais. Draugija kviečia visas 
motinas ir visus kitus skaitlin
gai dalyvaut.

—o—
Sietyno Choras

Šiemet sukanka 25 
kaip choras gyvuoja ir links
mina liaudį, savo nenuilstan
čia darbuote. Ta proga ren
giama milžiniškas koncertas 
gegužės 20 d., 180 New York 
Avė. čia bus proga išbandyt 
savo 25-metinius talentus.

Birželio 11 d. choras turės 
savo pikniką, Kulikausko dar
že, Nutley, N. J. Organizaci
jų prašoma įsitėmyt.

Albinas.

metai,

Mahanoy City, Pa

Dr. Ivor D. 
apsistot ir lai- 

išaiškinančias

“Laisvės”

gyvenimu, 
Nepatinka

NEWARK, N. J.
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

veik 2 mylios žymiausia tiesia 
Broad gatve ir paradas buvo 
tokio ilgio. Vietiniai laikraš
čiai duoda 2-3-4 tūkstančius.

Washington parke, kur mi
tingas įvyko, turėjo labai gar
sius garsiakalbius, įvairių 
bėtojų kalbos girdėt buvo 
kiai už pusės mylios.

—o—
Motinų Diena

“Mothers Peace Day” 
sinis mitingus įvyks penkta
dienį, gegužes 12 d., South 
Side High School, 80 John
son Ave., puikioj svetainėj. 
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Balandžio 22 d. buvo ren
giama masinė demonstracija 
WPA darbininkų unijos Work
ers Alliance, bedarbių ir vie
šųjų darbų darbininkų, susi
rinkti iš visos apylinkės ir 
masiniai demonstruoti per vi
są miestą prie gyvenimo namų 
kongresmano 
Fenton. Ten 
kyt prakalbas,
darbininkų nepasitenkinimą, 
kad kongresmanas prieš rin
kimus prižadėjo remti Iloose- 
velto Naujosios Dalybos su
manymus, o balsavo prieš ski
riamus viešiems darbams 50 
milionų dolerių. Jis savo pri
žada darbininkam sulaužė, 
reiškia, juos apvylė, pasinau
dodamas balsaiš įeiti į tokią 
aukštą įstaigą su riebiai ap
mokama alga. Dabar spjovė 
ant tų visų ‘prižadų darbinin
kams. Todėl darbininkų ma
nymu buvo ties jo namais per 
prakalbas išnešti rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad ateityj 
taip nedarytų prieš darbinin
kus.

Buvo manoma, kad iš viso 
kongresinio distrikto, kurį at
stovauja Dr. Fenton, bus ga
lima sutraukti keletą tūkstan
čių bedarbių ir dirbančių prie 
WPA, kuriuos žymiai atlei
džia nuo darbo. Bet rezulta
tai pasirodė visai kitokį, negu 
buvo manyta. Iš tolimesnių 
miestukų mažai privažiavo, o 
iš artimų vietų beveik visai 
nepribuvo. Jeigu 
tį Mahanoy City, 
ponas gyvena, tai 
daug ’ bedarbių, 
prie W 
šelpos y

kal- 
aiš-

ma-

paimti pa
ku r pats 
čia yra 
dirbančių

PA ir iš teikiamos pa
gyvenančių, kuri labai 

silpna, ir, kaip teko išgirsti 
nusiskundimų, tai pusbadžiai 
ir labai suvargusiai gyvena! 
O tam blogumui prašalint, 
kaip tik ir reikia patiems dar
bininkams išreikalaut iš tokių 
ponų, kaip šitas. Bet kas gi 
iš to, kad tie darbininkai, ku
rie aimanuoja dėl blogos pa
dėties, bijosi parodyt išblyš
kusį savo veidą savo ponui, 
kurį patys išsirinko? Jie sto
vi šalygatviais ir tėmija, ąr

daug privažiavo iš kitur dar
bininkų kovot už jų būvio pa
gerinimą, bet patys nedrįsta 
parodyt savo veidą.

Paskirtu laiku iš toliau pri
buvę vietinius šaukė per gar
siakalbį rinktis į svetainę, bet 
silpnai rinkosi, ėjo kaip ir ko 
bijodami. Prisiartino nuskir
tas demonstruot laikas ir pra
ėjo, o armijos, kokios buvo 
tikėtasi, nesimato, ir tie pa
tys, kurie neva atėjo su tuom 
tikslu, žiūrinėjo iš tolo, kaip 
neturėdami nieko 
rengiama protesto 
ei j a.

Į tai teigiamai

300,000 Žydų Bus Išvyta 
iš Vengrijos

bendra su 
demonstra-

jos, aš manau, kad toji lini
ja teisinga. Niekas nestovi 
ant vietos. Panašiai daro ir 
“Laisvė”. Fašizmo pavojus 
verčia visus vienytis. Vie
nas draugas sako, būk ne
galima esą atskirti “Lais
ves” nuo “Sandaros” arba 
“Vienybės.” Tai ne tiesa.
Tie žmonės taip sako tik į 
dėlto, kad jie nori “Laisvei” 
pakenkti, ją pažeminti. Vie
nas dalykas taisytinas: ne- 
užgauliot tikinčiųjų žmo
nių. Skaitant korespon
dencijas tenka dar vis pa
stebėti užgauliojimų. “Lai-

Streikuoją kabelio darbininkai Londone, Anglijoj, susirinkę į masinį mitingą, 
sako: “Mes nenorime streikų; norime teisėtumo.”

Tįgii»>iiįįH

kreipė do- 
mę miesto valdyba ir pats 
galva tos valdybos, miesto 
gaspadorius. Nežiūrint to, 
kad buvo davęs pilną leidimą 
masiniai demonstruoti per 
miestą, prie kongresmano na
mo, ir ten apsistojus laikyt 
prakalbas, taip pat išnešti re
zoliuciją nepasitenkinimo kon
gresmano išstojimu prieš 
prezidento Roosevelto Naują
ją Dalybą, bet kada pama
tė, kad darbininkai nesudaro 
skaitlingos minios demons
trantų, o tik keletą desėtkų, 
atėjo prie svetainės su polici
ja, susijieškojo WPA unijos 
prezidentą ir pareiškė, kad 
jis suspenduoja duofą leidi
mą. Galit eiti per rįiestą ir 
sugrįžę į svetainę laikyt mi
tingą, priimti rezoliucijas, bet 
prie namų kongresmano už
drausta sustot ir kalbėt. Jei
gu to nepildysit, tai bus blo
gai, policija išvaikys. Su tuom 
pareiškimu priversti turėjom 
sutikti, nes kada nutarėm 
demonstratyviai eit pert mies
tą, nešdami reikalavimus pa
gerinimo, tai susidarej reika
laujančių “minia” tik ' iš 72 
asmenų, kurie parodė savo 
drąsa, ko mes reik ai aūlam. Ir 
tie visi susidėjo didžiumoj iš 
toliau pribuvusių, o vietiniai, 
kurie ir buvo atėję, \į|l išsi- 
kavojo, kad juos nepamatytų 
miesto valdžia. Na, ii' šaly- 
gatviais sustoję žiūrėto, kas 
atsitiks su martuojančia gru
pe; ar juos išblaškys^\ar jie 
iškovos kokius reikala-yimus ?

žinoma, iš tų šalygatvių da
botojų galima padaryt dvi iš
vadas, kokios pas juos min
tys randasi. Jeigu žiauri mies
to valdžia ir brutališka poli
cija ištaškytų — ar bent pa
vyktų ištaškyti silpną demon
strantų grupę, tai jie ironiš
kai tyčiotųsi, sakydami: 
“Kam kiršina valdžią, kam 
jai priešinasi?!” Bet jeigu lai
mi darbininkai šį-tą tokiais 
protesto griežtais reikalavi
mais, tai tie “slapukai” ne- 
sigėdintų -pirmutiniai pribūt 
pasiimti gardesnį kąsnelį, su
sipratusių darbininkų iškovo
tą ! Toks elgėsis netinkamas 
ir gėda, bet kad taip yra, tai 
negalima praleisti nepada
rius pastabos.

—o—
"Pirmutinėse eilėse ėjo 6 

moterys, nešdamos išrašytus 
stambiom raidėm reikalavi
mus,. ko mes norim. Penkios 
buvo atvykusios iš Pottsvile, 
o viena buvo minersvillietė. 
Tai klasinės karžygės! Jos ne- 
drebėdamos ėjo stoti į kovą 
už savo teises, žingsniavo 
fronte, dainuodamos “On the 
picket line” ir “The W. O. 
want let us down.” Garbė 
moterims už tokį karžygišku- 
mą. jų turėtų imti pamo
kas visi, kurie savosios kla
sių kovos rolėj gėdinasi pasi
rodyt!

—o—
Kas link miesto valdžios, 

tai visgi ją galima paskaityt 
prie liberališkų, jeigu tokiai 
mažai grupei, reikalaujančiai 
pagerinimo būvio dėl desėtkų 
tūkstančių darbininkų, leido 
didžiąja gatve mąršuoti ir 
saugojo nuo mašinų trafiko 
pavojaus.

J. Ramanauskas.

Bratislava, Slovakija. — 
Demonstracijoj prieš na- 
zius dalyvavo ir buvęs Slo
vakijos ministeris pirminin- 

. kas Karol Sidor. *

Budapest, Vengrija. — 
Seimas išleido įstatymą 
prieš žydus, pagal kurį jo
kiam biznyje ar profesijoje 
negali būt daugiau kaip 6 
iki 12 procentų žydų dabar, 
bet po 5 metų negalės likt 
nė yieno žydo jokioj profe
sijoj ar biznyje Vengrijoje, 
tik apart tų žydų, 
seimas pripažino 
dais.”

/

Vengrų seimas 
žyžydus pripažino
dais,” kurie apkrikštyti 
pirm 1919 m. rugpjūčio 1 
d., ir tuos, kurių tėvai gy-

veno Vengrijoj nuo 1848 
metų.

Tuom įstatymu būsią iš 
Vengrijos išspirta 300,000 
žydų iki 1944 metų pavasa
rio. Nes atėmus iš jų pa
prastas pilietystės ir nuo
savybės teises, jie neturė
sią kaip Vengrijoj pragy
venti.

f

kuriuos
“ne žy-

tik tuos 
“ne žy-

Shanghai, Chinija. — Ja
ponijos valdžia reikalauja, 
kad Anglija, Amerika ir 
Francija duotų daugiau ga
lios J a p o n ijai valdyme 
Tarptautinės Dalies Shang- 
hajuje, Chinijos didmiesty
je, užimtame japonų.

NAUJOJE VIETOJE

LSWUVB4
GERIAUSIfl DUONA
SCHOLES BAKING
532 Grand St, Brooklyn

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 apielinkės, j krautuves 

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

Gyvenamajam Kambariui ir

301 Grand Street
i

■lll«

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nedė
tomis atdaras 
n p o 1 valandos 
dieną iki vėlai.

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

TELEFONAS
EVergreen 7-6673

426 South 5th Street
Blokas nuo Hevves eleveiterio stoties

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

Namų Rakandų Krautuvė |

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Valgomąjam Kambariui

■ r 4

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

MmM

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos

NOTARY 
PUBLIC

. Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai 

Nuli&dimo valandoj, kreipkitės pas mus, patar 
užtlkr|ntas ir už prieinamą kainą.



Pittsburgho ir Apielinkes Žinios linijos,

FRANK DOMIKAITIS
Sekr,

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
nau

Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

VARPO KEPTUVE
VISUS

dabar

VALGYK

VIENATINIS LIETUVIŠKAS

KABARĖTA

PASAULINĘ PARODĄ Tel. Virginia 7-4409

PARAMOUNT CABARETŠYPSENOS Fairview Restaurant & Bar133

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

ClementVokietaitis

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave

Telephone: Havemeyer 9-9115

Gaukite šiandien, tiktai 75 cental.

vie 
vie

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

komi- 
“Lais- 
klasės

įvyks 
ryto,

Matačiūnas 
(104-106)

84-02 Jamaica Ave. 
Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N.

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171
Tel. Triangle 6-3622

Geri Steikai ir Kiloki Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus.

įvyks
’. va-

padarau 
paveiks- 
krajavua 
su ame- 

Rei-

Telefonas: Humboldt 2-7964

’WST" E AI SKI

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 28rd Street

čionai su-
dirbtuvėlės

Čia jie
Bosai

Mūsų inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą 
“burner” arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. 
Maloniai suteikiame aprokavimus be jokio mokesčio.LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

VESTIE E. DAVIS
Licensed Mgr.

OFISO VALANDOS
Nuo 1—8 dieną Ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Francijos Darbininkai Rasi 
aukos Šaliai Ginti

rengiamas šį sekmadienį, 
Mikolaičio gražiam sodne, 

Pa. Rengia LDS 5 kp. 
v. r. ir tęsis iki vėlumos, 
dainų, gerų ristikų, taip- 
valgių ir gėrimų. Prie 

bus trys dovanos. 
— Komisija.

(105-106)

ves- 
ir pavienių

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

Telefonai, EVergreen 7-1661

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

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

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)

PITTSTON, PA.
12 kp. susirinkimas įvyks 
1, sekmadienį, 7 v. v., pa- 
vietoj, Wyominge. Manome

Pereitą 
streikavo 
Wolverine 
išdirba 
norėjo

Paryžius. — Sekretorius 
Francijos Darbininkų Ge- 
neralės Konfederacijos Be
noit Frachon pareiškė per 
komunistų dienraštį “L’Hu- 
manite,” jog Francijos dar
bininkai gins savo šalį nuo 
grūmojančių fašistų užpuo
likų; bet jis pridūrė, kad ir 
“aukštesniosios” klasės tu
rės žiūrėt ne tik savo pel
nų, ale ir šalies reikalų.

Kitas sekretorius Gene- 
ralės Darbo Konfederacijos, 
komunistas Raymond Bo- 
thereau reikalauja per 
spaudą,* kad Franci j a pada
rytų bendras, kolektyves 
apsigynimo sutartis su tai
ka mylinčiomis šalimis 
prieš Hitlerį ir Mussolinį; 
ale jis taipgi pabrėžia, kad 
tėvynės gynimas neturi būt 
paremtas vien tik darbinin
kų klasės aukomis. Turčiai 
turi ne tik pelnagrobiauti, 
bet ir pasiaukoti savo kraš
to gynimui.

Vienas ir kitas primena, 
kad Francijos buržuazija, 
pagal naujus įsakymus savo 
Daladiero valdžios,, jau per
daug skaudžiai engia darbi
ninkus, įvesdama 50 ir 60 
valandų darbo savaitę vie
toj buvusios 40 valandų sa
vaitės.

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvi- 
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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaina*.

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

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu 
priežasties slogos—šalčio 

ramina karštligę irs galvos skaudėjimą i:

Balandžio 26 d. buvo lai
kytas posėdis Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 8-to Ap
skričio ir Lietuviu Literatūros 
Draugijos 4-to Apskričio. 
Tikslas, kad surengti bendrą 
pikniką Wilmerdinge, birže
lio 11 d. Nutarta garsinti per 
spaudą ir radio, taipgi paim
ti gerą orkestrą.

D. P. Lekavičius.

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių srrupių
Iš senų
naujus

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

Degtinės, Konjakai, Vynai 
Alus ir Valgiai

“Laisvės 
liepos, Maynarde. Todėl, 
visų dalyvauti skaitlingai 
kimas 
Mass.,

7 v. v. 
O’Donnell Hall 

Malonėkite visi nariai 
taipgi ir naujų narių at- 
— J. Egeris, Sekr.

(104-106)

Rėmėjam! 
taip ir šį metą 
metinis piknikas 
ir šį metą yra 

susirinkimas, da-

zitoriaus Charles Francois Gounod, 
ateinantį penktadienio vakarą, 8 v. 
So. Bostono High School Auditori
joj. Vaidins visi profesionalai, jų 
tarpe 7 buvę Metropolitan Operos 
artistai. 'Įžanga labai maža — 55c, 
75c ir $1.10. Tokių progų labai ma
žai būna 
operą

pikniko, kuris įvyks 4 d. 
Maynarde. Todėl, prašome 

Susirin- 
įvyks Lietuvių Svet., Hudson, 
gegužės 21 d., 10:30 vai. ry- 

D. Lukienė, ALDLD 7 Apskr. 
(106-107)

Trečiadienį, balandžio 26 
dalyvavau bedarbių senų žmo 
nių Penn. Pension Alliance su 
sirinkime. ši organizac. nese

streiką 
masiniai

• Dirbo daugiausia merginos. 
Gana daug lietuvaičių čionai 
dirbo labai senai.

HARRISON, KEARNX, N. J.
Penktadienį, geg. 12 d., įvyks 

svarbios prakalbos su koncertine 
programa. Rengia ALDLD 136 kp. 
Bus Lietuvių Piliečių Kliubo Svet., 
134 Schuyler Ave., Kearny/ Kalbės 
A. Bimba, “Laisvės” Redaktorius 
svarbiais Lietuvos ir pasaulio klau
simais. Koncertinę programą pildys 
Sietyno Choras iš Newarko. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

(106-107)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmas didelis ir linksmas pikni 

kas yra 
geg. 7 d., 
Eddington 
Pradžia 10 
Bus gražių 
gi įvairių 
įžangos tikieto 
Įžanga tik 25c.

Balandžio 25 d., antradienį, 
eidamas į darbą staiga pasi
mirė jaunas lietuvis Albinas 
P. Peckus, 35 metų amžiaus, 
nevedęs, buvęs Jungt. Vals
tijų kareivis. Buvo atvežtas 
iš Rygos dar jaunas. Gyveno 
pas tėvus po num. 1608 Me
tropolitan Avė. Paliko tėvus 
ir vieną brolį.

HARRISON, KEARNY, N. J.
LLD 136 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, geg. 7 d., 12:30 vai. po 
pietų, 15-17 Ann St., Harrisone. Visi 
draugai privalote dalyvauti šiame 
susirinkime, nes bus daug svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskite 
jų narių. — K. K., Sekr.

Vieta mašinom pastatyti. Ši įstaiga 
yra skersai gatvę nuo Marine bu- 

dinko pasaulio fėruose.

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

gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.

Pereitą savaitę įvyko North 
Sides lietuvių komunistų kuo
pos susirinkimas. Dalyvavo 
gana daug draugų. Išrinktas 
komitetas šiems metams.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

WORCESTER, MASS,
Pirmadienį, 8 d. geg., Moterų' 

ALDLD 155 kp. susirinkimas įvyks 
Lietuvių Svet., 29 Endicott St. Ma-j 
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)

nepraleiskite nepamatę,
Faust.’’ (104-106)

savaitę
mažos
darbininkai.

visokius žaislus
darbininkams numušti
Darbininkai išėjo į
Pikietuoja kasdieną

RESTAURACIJA
417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

MAYNARD “LAISVĖS” 
PIKNIKO REIKALE

Visom Kuopom ALDLD, LDS 
Kompartijų Kuopom bei frakcijom 
Choram ir “Laisvės 
Kaip visuomet, 
įvyksta “Laisvės” 
Maynarde. Taipgi 
šaukiamas platus 
lyvaujant skaitlingai /delegacijai iš 
virš minėtų organizacijų ir “L.” rė
mėjų. Šis susirinkimas patieks pla
nus ir išrinks gaspadorius dėlei

BALTIMORE, MD.
LLD 25 kp. susirinkimas 

pirmadienį, 8 d. gegužės, 8 
kare Lietuvių Svetainėje, 853 Hol
lins St. Visi nariai kviečiami daly
vauti šiame susirinkime, nes tai bus 
paskutinis mėnesinis susirinkimas 
prieš “Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
sekmadienį, 28 d. gegužės, 1939 m., 
Liberty Park, (Eastern ir Moffett

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį

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 apylinkes lietuviai tu
rės puikią progą pamatyti operą 
“Faust.” Garsaus francūzų kompo-

nai suorganizuota po Work
ers Alliance globa. Tikslas 
gauti pensiją sulaukus 60 me
tų po $60 per mėnesį. Ren
giasi siųsti delegatus į Wash- 
ingtoną apie pabaigą gegužės 
mėnesio. Padirbta guzikučiai 
ir parduodama po 5c, taipgi 
40 puslapių, brošiūraitė. Su
sirinkimus laiko trečiadienį, 
Steinwick bildinge.

Įstojimas 50 centų. Dalyva
vo apie 20 senų vyrų ir mo
terų, daugiausia juodveidžių.

šiaurinėje dalyje Pittsbur
gho jau trys savaitės streikuo
ja National Casket korporaci
jos darbininkai. Masinis pi- 
kietas eina kasdieną ir polici
jos vagonas visada pastatytas. 
Susirėmimų irgi būna. Tie, 
kurie gerus darbus turi, no
rėtų eiti dirbti, bet pikietas 
pastoja kelią.

Čionai yra dvi unijos, bū
tent, kompanijos unija ir A- 
merikos Darbo Federacijos. 
Laiko mitingus kasdien val
džios tarybos taikytojai ir iš 
unijos. CIO unija ir Bedarbių 
Susivienijimas pagelbsti pi- 
kietuoti.

Keletas iš lietuvių veržiasi 
skebauti, nes jie priklauso 
prie korporacijos.

Iš pradžios streiko kompa
nija nenorėjo nieko.turėti su 
unija, b( 
d a tartis

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

Lietuviu Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS 
į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)

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 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryteBAYONNE, N. J.

New Yorko ir New Jersey Drau
gijų Apskričių Komitetas rengimo 
spaudos naudai pikniko laikys po
sėdį ateinantį sekmadienį 7 d. ge
gužės, 10 vai. ryto, Liberty Hali, 
329 Broadway. Visi draugai ir drau
gės,’ kurie esate apsiėmę į tą komi
siją, malonėkite pribūt minėtame 
susirinkime, nes laiko jau mažai li
ko ir turime gerai prisirengt, kad 
parengimas būtų pasekmingas. Mel
džiu visus būti laiku. — Rašt. G. 
Žukauskas. (105-106)

PATERSON, N. J.
LDS 123 kp. susirinkimas 

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

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME

Dr. Herman Mendlowitz
S3 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312

HARTFORD, CONN.
Margumynų popietis su užkan

džiais, įvyks šį sekmadienį, gegužės 
7 dieną. Rengia ALDLD 68 kuopos 
Moterų Skyrius, Laisvės Choro sve
tainėj, 57 Park St., kaip 3 vai. po 
piet. Bus skanių užkandžių ir šiaip 
pamarginirpų. Taipgi mus palink
smins drg. V. Visockio Orkestrą. 
Įžanga tik 50c. — Kviečiame visus.

(105-106)

LLD 
geg. 7 
prastoj 
turėt paskaitą, nariai turėtų daly
vauti visi. — A. Valinčius. Sekr.

(104-106)

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

įvyks sekmadienį, geg. 7 d 
Senkų kambariuose 
20 High St 
dalyvauti 
siveskite.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
EASTON, PA.

Lietuvių Literatūros Draugija, 13 
kp. ir Ukrainų I. W. O. kuopa ben
drai rengia smagų draugišką vaka
rėlį, subatoje, gegužės 6 d., sename 
Lietuvių Piliečių Kliube, 634 Ferry 
St. Prasidės 7 vai. vakare. Rengėjai 
širdingai kviečia apylinkės ir iš to
liau lietuvius dalyvauti tame links
mame pažmonyje. Bus muzika šo
kiams, įvairių užkandžių ir gėrimų. 
Mes užtikriname,. kad tai bus vie
nas iš linksmiausių vakarų šiame 
sezone. Įžanga veltui. — Komisija.

(105-106)

NEWARK, N. J.
Amerikos Lietuvių Kongreso N. J. 

Apskričio Posėdis.
Visi komiteto nariai būtinai daly

vaukite kongreso posėdyj, šešta
dienį, gegužės 6 d. 6.30 v. v., 180 
New York Avė. Turime labai svar
bių įvykių šiuo tarpu, kuriuos turė
sime išrišti, ii* ateičiai planus nus
tatyti. Meldžiu įsitėmyti dieną ir 
laiką. — Apskr. Sekr. (105-106)

Korini būti sveiku ir stipriu
GALĖTI SUNKU DARBĄ DIRBTI

VARF
___ Keptuvei

DUONĄ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
raudoną “kraują”, aimanavo, 
nelyginant, pašauta paukšty
tė... Publikoj pradėjo rėkti 
vaikai.

Ir viskas būtų išėję gerai, 
jeigu ne tas prakeiktas gumas 
burnoje! Užsimiršęs, kad aš 
“negyvas”, pradėjau kramty
ti. Mat, aš buvau užsimerkęs, 
tai maniau, kad publika riti
nęs nemato. Bet, kur tau... 
Svetainėje kilo juokas. Išgir
dau balsą: “Nekramtyk! Juk 
tu 'negyvas!” Juokas vis didė
jo. Barbutės aifnana nutilo. 
Aš išspjoviau g'umą, ir, kad ją 
per. . . krūmus, pataikiau tie
siog į publiką. Juokas dar la
biau prapliupo... Kiti 
švilpt pradėjo. Pravėriau 
ną akį, žiūriu, kad aš tik 
nas estradoje. Svetainėje di
džiausia disonansų aidija: rė
kė, švilpė, trypė. Neiškentęs, 
šokau iš “numirusių” ir zuikio 
greitumu nubėgau už kulisų.

Uždanga smarkiai nusviro.
Už kulisų Barbutę radau 

verkiančią. Režisorius dantimi 
griežė.

Kaip aš jaučiaus,—jūs. pa
tys galite suprast. . .

Šaipokas.

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, gegužės 7-tą dieną, 
1-mą vai. po pietų, 420 Morning
side Ave., pas G. Stasiukaitį kam
bariuose. Visi nariai ir narės daly
vaukite tame susirinkime, nes tu
rime labai svarbių dalykų aptarti. 
— Org. G. S. (105-106)

sudarau 
rikoniškais .
kalui esant ir
padidinu tokio JIraX'i
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 8-61*1

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Gerai Patyrę Barberlai 
Prielankus Patarnavimas 

306 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

Balandžio 25 d. lietuvių ko
munistų frakcijos biuras laikė 
susirinkimą. Perskaitytas Cen
tre Biuro Buletinąs ir nutar
ta' sušaukti visų partijos na
rių susirinkimą gegužės 21 d., 
sekmadienį Mokslo Draugys
tės svetainėje, kad prisirengti 
prie geresnio veikimo ir per
rinkti biurą.

Pas mus lietuvių kuopų vei
kimas yra pusėtinai apleistas. 
Naujų narių nesistengiama 
gauti, o ir senieji mažai lanko 
susirinkimus. Tai visa reikia 
pataisyti, pagerinti.

BRIDGEPORT, CONN.
Gražus Teatras ir šokiai, rengia 

ALDLD 63 kp., šeštadienį, geg. 6 
d. 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 
dalyvauti.

(104-106)

Avės., ant Back River karo 
Baltimore, Md.

Taipogi- “Laisves” pikniko 
sija, širdingai prašome visus 
vės” skaitytojus, darbininkų 
rėmėjus, prietelius ir visus pažįsta
mus, dalyvauti šiame susirinkime, 
kad galėtumėm bendromis jėgomis 
padaryti “Laisvės” pikniką pasek
mingu.

Draugės ir draugai, rėmėjai ir 
prieteliai, pasirūpinkime ir pasidar
buokime, kad šis piknikas “Lhisvės” 
naudai pavyktų, kad garbingai ga
lėtume atžymėti dienraščio “Lais
vės” 20 metų jubilėjų, kad būtų 
šiam Amerikos lietuvių liaudies 
dienraščiui užtikrintas dar ilgų me
tų gyvavimas. — Komisija.

(105-106)

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RW 956 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 133 Irving Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNEST 
(BLACK EAGLE TAVERN)

Irving Ave., Brooklyn, N. Y.
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Bdreaa pnslapU LAISVE Šeštadienis, Gegužes 6, 1939

NewWk(K<žžĖiž0fe?iiiiOT mažiau traukinių

siuntė padėkos laišką už jos 
paskyrimą dovanos gavėja.

j IRT ir BMT subvėse suma
žinta skaičius traukinių 25%.

I Kompanijos sako, kad tai da
roma dėl stokos anglies iš 
priežasties angliakasių strei-

Girdėtom, Auklėtom 
, Menininkus

Mes visi gėrimės gražiomis, 
artistiškai atliktomis dainų ir 
muzikos programomis. Visi 
didžiuojamės iškilusiais iš lie
tuvių liaudies meno talentais. 
Tačiau retas kuris, ypatingai 
tie, kurie patys nei kiek 
praktikavę mene, galime 
nai įmatyt, kiek energijos 
dėta, kiek laiko pašvęsta, 
tas menas sukurta.

ne- 
pil- 
pa-

Aldona Žilinskaitė
f' Mūsų jaunieji menininkai 

pašvenčia ištisas valandų va
landas praktikoms, jų tėvai 
paneša daug lėšų jaunuolių 
mokslui. Tačiau, apart pa
prastų pamokų, jauniems me
nininkams reikia ir viešojo pa
sirodymo, kad priprast savo 
talentą parodyt publikoje, su 
ja susigyvent. Ir dėlto ren
giami mokinių koncertai.

Dėlto rengiamas ir kompo
zitorės B. L. šalinaitės moki
nių koncertas rytoj, gegužės 
7-tą, 5, vai. po pietų, Shubert 
salėj, Broadway ir Howard 
Avenue (arti Gates Ave. sto
ties), Brooklyne. Jame daly
vaus 10 jaunų lietuviukų, ku
riuos mes norime matyti (L 
dŽiųjų menininkų žvaigždyrjb 
ateityje, taipgi galime būt ti
kri, kad ir jie patys to trokš
ta. Tad visi, kam tik išgali
ma, būkime jų koncerte ir 
priduokime energijos kopti i 
meno viršūnes.

Koncertui bilietai būtinai 
reikia gaut iš anksto. Yra 
“Laisvės” ofise ir pas moki
nius.

Programoj 
Walukaite, A. 
Milčiūtė, O. 
Makutėnaitė,
J. Misevičiūtė, I 
kauskaitės ir 
Apart mokinių, dalyvauja jau 
žinomi menininkai Birutė Ra
moškaitė, Vitold Arnett (Su
kackas), Aidbalsiai ir Sietyno 
Choras iš Newarko.

Po koncerto bus šokiai prie 
G. Kazakevičiaus orkestros. 
Šokiams bilietai bus gaunami 
ir prie durų 8 vai. vakaro.

M. A.

dalyvauja V.
Žilinskaitė, L. 

Daukantaitė, L.
Vaitelytė, 

ir D. Glam- 
r. Skuodis.

TYSLIAVA RAGINO I 
BENDRA VEIKLA

Šiandien Dalyvaukime Sutikime iš Franco 
Belaisvės Grįžtančių Kovotojų!

M. Paukštienei Suruošė 
Smagias Išleistuves

Gegužės 6-tą, laivu Presi
dent Harding, pribus 29 ame
rikiečiai veteranai, Lincolno 
Brigados nariai kovotojai, ku
rie nesenai tapo paliuosuoti iš 
Franco fašistų kalėjimų, kar
tu su kitais 42 veteranais, su
imtais belaisvėn laike 
jų Ispanijos liaudies 
prieš fašistus.

Jų tarpe randasi 
Grigas, wore este riet is 
kovotojas.

Daugelis iš tų di< 
demokratijos gynėjų buvo su
žeisti' Ne vienas iš jų paau
kojo su virš du metus kalėji
muose.

didžiu
le o vu

Juozas 
lietuvis

Pasitikime juos, kaip pride
ra pasitikt kovotojus, kurie 
buvo pasirįžę atiduot gyvybę 
už demokratiją ir kurie Jam 
paaukojo daug savo sveika
tos ir gyvenimo.

Masinis sutikimas kovotojų 
suteiks jiems naujos energi
jos ir sykiu parodys fašistų 
agresoriams, kad demokrati
nės spėkos gyvuoja ir „auga, 
kad jo, nežiūrint fašistų lai
kino laimėjimo Ispanijoj ir ki
tur, galop nušluos fašizmą.

Laivas Harding atplauks 
prie W. 18th St., N. Y., apie 
5 vai. po piet, gegužės 6-tą.

Mažas Pataisymas Streikuoja Auto Taisytojai
Pereito trečiadienio “Lais

vėje” aprašyme apie dr. J. 
Walukui pagerbti pramogą, 
per neapsižiūrėjimą, b u v o 
praleistas kalbėjusiojo ban- 
kiete vaistininko G. Katiliaus 

, vardas. Vaistininkas p. Ka
tilius, turįs savo vaistinę Eli- 
zabethe, N. J., yra senas ir 

j artimas dr. Waluko draugas 
ir jis bankiete pats pirmas 
kalbėjo.

Pirmadienio Lekcija
Pirmadienio vakare, lygiai 

8 vai., Lietuvių Amerikos Pi
liečių Kliube, 280 Union Avė., 
įvyksta teatralė lekcija, ku
rią vadovauja Aldona Shar- 

Ši lekcija apims vaidini- 
kaip 
savo 
An- 
šią

body move-

tai yra, 
išvystyti

ry.
mo lankstumą, 
aktorius gali 
kūną geram vaidinimui,
gliškai teatro mokyklos 
šaką vadina 
ment.”

Jauni ir suaugę gali daly
vauti šioj lekcijoj.

(105-106)

Galima Aplankyt Karo 
Laivus

Automobilių taisymo indus
trijos darbininkai paskelbė 
streiką už pripažinimą United 
Automobile Workers Unijos, 
CIO, ir už unijines sąlygas ir 
algas darbuose. Streike randa
si ir lietuvių mechanikų. Uni
jos Lokalus 259, taipgi lietu
viai auto taisytuvių darbinin
kai prašo mašinų savininkus 
palaukėt su taisymu mašinų ir 
tuo būdu padėt laimėt streiką 
ii- žmoniškas darbo sąlygas.

S. I).

Parodos Žinios

Vėl pradėta derybos tarp 
Spring Products Co., Long 
Island City, savininkų ir uni
jos. Ten 400 negrų darbinin
kų jau išstreikavo 39 savaites.

14
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New Yorko prieplaukoj 
dabar randasi karo laivynas, 
pribuvęs čion Pasaulinės Pa
rodos atidarymo iškilmėms. 
Astuoni iš jų davė gražų 
šviesų spektaklį trečiadienio 
vakarą, visą padangę ir apy
linkę išmargindami įvairiau
siomis šviesų figūromis.

Laivyną aplankė desėtkai 
tūkstančių žmonių. Yra virš 
30 laivų, visokių rūšių: šar
vuočių, skraiduolių, naikinto
jų, orlaivyno vežiotojų, sub
marine

Randasi Hudson Upės do
kuose, pradedant nuo Battery 
Place — submarinų stoties, 
iki 131st St., prie sekamų gat
vių : Canal St., 12th, 33rd, 
72nd, 96th, 131st.

Lietuviu Paviliono išorinė 
pusė jau baigta; statulos pas
tatyta, .kiemas pagražintas. Vi
dus baigiama ir priruošiamieji 
darbai — išdėstymas ekspona
tų — neužilgo bus pravesta. 
Tikimasi pavilioną atidaryt 
apie 15-tą’ šio mėnesio. Galu
tinai bus pranešta vėliau.

Ketvirtadienį skaičius Pa
saulinės Parodos lankytojų jau 
prašoko milioninę markę, skai
tant nuo atidarymo. Tas nu
meris teko jaunamartei Mrs. 
Munaso iš Philadelphijos. “Vie
špatie,” sušuko jaunoji, kada 
ją apspito fotografai ir konce- 
sijonieriai, nežinodama iš kar
to nei kas nei dėlko taip atsi
tiko. Sakoma, tos ceremonijos 
bus pakartotos 60 kartų 
Parodos sezono galo, spalių 
mos.

Atidaryta Suomijos ir
Majoras 
suomių 

Procope, 
V-joms.

Gegužės 4-tos vakarą, L. A. 
Pil. Kliubo apatinėj salėj 
įvyko M. Paukštienei išleist 
draugiška sueigėlė. Ją su
ruošė grupė draugių ir drau
gų, su kuriais d. Paukštienė 
darbavosi mene, moterų ir Li
teratūros Draugijos komite
tuose ir abelnuose mūsų ju
dėjimo darbuose.

Dalyvavo gražus būrelis 
darbuotojų, nors, kaip vakaro 
vedėjas J. Kuodis pasakė, 
rengta be skelbimų ir be agi
tacijos, kad iš to nepadaryti 
kam nors pareigos. Reiškia, 
čia radosi tik tie, kurie besi
teiraudami apie galimybes vi
suomeniško pobūdžio išleistu
vių pataikė to paklaust pas 
pačius rengėjus. Tarp grupės 
kitų meno srities darbuotojų 
radosi ir artistas Jonas Va
lentis. Moterys ir Maspethas, 
rodosi, turėjo po didžiausią 
atstovybę.

Vakaras praėjo • nepaprastai 
gražioj nuotaikoj, anekdotiš
kais ir organizacinio pobū
džio atsiminimais ' bendros 
darbuotės su ja ir linkėjimais 
laimingos kelionės ir sėkmin
gos darbuotės tenai, žinoma, 
neužmirštant palinkėt ir vėl 
sugrįžt pas mus. Keletą žo
džių tarė ir pati garbės vieš
nia d. Paukštienė, žadėdama 
stengtis išpildyt mūsų linkėji
mus kas liečia tolimesnę dar
buotę tenykščiame judėjime, 
o sugrįžimo klausimą palik
dama ateičiai išspręst. Jai 
įteikta bukietas gyvų gėlių.

Skanios vakarienės paruo
šime pasidarbavo Mikalaus-^ 
kienė, Kazakevičienė ir Rai
nienė.

Išvyksta Sekmadienį
Draugė Paukštienė išvažiuo

ja šį sekmadienį, gegužės 7, 
12 vai. dieną (Standard 
Time), iš Pennsylvania sto
ties, New Yorke. Sustos Chi- 
cagoj porai ar trejetai dienų, 
o iš ten tiesiai vyks Kalifor- 
nijon. Gegužės 13-tą pasieks 
San Francisco, kur jos laukia 
duktė Minnette ir žentas 
Ayres. Laimingos kloties!

II.
D.

bū-Teisėjas Lauer irgi gal 
siąs tiriamas dėl šmugelio, 
kurin įvelta jo žmona.

i.ki
31-

Ho-
landijos pavilionai.
LaGuardia sveikino 
delegaciją. Kalbėjo 
suomių ministeris J.
Rolandų ceremonijose kalbė
jo Dr. Loudon, holandų mi
nisteris Jungtinėms Valsti
joms, taipgi Van Doorn, ko- 
misionierius Parodos reika
lams vesti. Juos sveikino J. 
V. komisionierius Edward J.
Flynn. ,

Taipgi atidaryta Int. Biznio 
Mašinų Korp. būdingas, ku-

Buvęs “Vienybės” redak
torius p. J. Tysliava kalbėjo 
SLA 28-tos kuopos susirinki
me pereito ketvirtadienio va
karą, Pil. Kliubo salėj.

šioj kuopoj, pažangiųjų na
rių iniciatyva, dar pereitais 
metais pravesta tarimas, kada 
patogu, po susirinkimų turė
ti trumpas prelekcijas-prakal- 
bas įvairiais klausimais, kas 
iki šiol tebepraktikuojama. 
Turėta eilė kalbėtojų.

Tysliava kalbėjo apie svar
bą būti organizuotais ir ben
drai, sutartinai veikt tarp-or
ganizaciniai lietuvybės ir abel- 
nam visuomenės labui. Jis 
sako, net paprastoji gyvija— 
žvėreliai, skruzdės — veikia 
bendrai, juo labiau tas svar
bu žmonėms, jei norima būt 
naudingais žmonijai. Jis ra
gino stoti į lietuvių organiza-j 

nesiva- 
siekti 
sako, 

niekas 
kartais 

nepriklauso- 
vie- 
kur 
kur
nu-

ei jas, kokiu vardu jos 
dintų. Taipgi ragino 
bendros veiklos, nes, 
šioj audringoj gadynėj 
nėra saugus. Ir jei 
žlugtų Lietuvos 
mybė, Amerika beliktų 
nintėlė pasaulyje vieta, 
randasi masės lietuvių ir 
jos gali laisvai veikti. Jis 
rodė, kad bendrai veikdami 
Amerikos lietuviai galėtų nu
dirbti didelius darbus lietuvy
bės išlaikyme ir lietuvių kul
tūros perdavime ateinančioms 
gentkartėms.

Reikia pasakyti, kad tai vi
sai teisinga išvada. ,

Tysliava atidavė kreditą 
katalikams už skaitlingas pa
rapijas ir lietuviškas vaikams 
mokyklėles, taip pat pažymė
damas, kad komunistai, /kaipo 
sekama didžiausia organizuo
ta lietuvių srovė, savo darbš
tumu, kruopštumu, sukūrė di
džiausią Amerikos lietuviuos 
literatūrą, išleido daugiausia 
knygų, kurios atliko savo is
torišką misiją lietuvių gyveni- 

' me. Socialistai dabar mažiau 
organizuoti, bet dar turi dien
raštį ir populiarų savaitraštį. 
Tautininkai, sako, daugiausia 
apsileidę, plačios organizaci
jos neturi jokios, spauda taip
gi nepopuliari. Tačiau, nežiū
rint kurios grupės didumo ar 
mažumo, veikiant bendrai, bū
tume naudingesni, suvaidintu
me rolę lietuvių istorijoj.

Susirinkimas buvo vidutinis. 
Org. Aymanas vėl pridavė 
pluoštą aplikacijų, kas reika
lauja pasišventimo šiais lai
kais. ' B.

rio ceremonijose kalbėjo vals
tybės sekretorius (ministe
ris, Cordell Hull.

Garsioji amerikiečių rašy
toja Fannie Hurst, kalbėda
ma Temple of Religion apei
gose, pasmerkė nazių sklei
džiamą propagandą prieš 
įsileidimą į J. V. pabėgėlių 
nuo nazių teroro.

Ketvirtadienį atidaryta Ru
munijos ir Švedijos pavilionai.

PAJ1EŠK0ME
JIEŠKO APARTMENTO
Reikalingas trijų kambarių 

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

(104-106)

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

uline Gaminam valgius ir 
t u r im e Amerikos 
išdirbinio ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat 
411 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y.

PAGERBĖ DEMOKRATIJOS 
RĖMĖJĄ

New Yorko mokytojai pa
gerbė ponią Roosevelt. Loka- 
lo 5-to konferencijoj, kur da
lyvavo 3,300 mokytojų, jai 
paskirta garbės dovana už 
švietimą demokratijai stiprint. 
Ta proga prakalbą pasakė 
švietimo Tarybos komisionie- 
rė Lindlof. Mrs. Roosevelt at- ko I I

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S
FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliuhą
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Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro- 

1 ūą, susieiti savo gimines&ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius
TELEFONAS 

EVer green 4-96&2

DOVANOS "'==’■W jR VEDYBOM

$1.00
6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Daimantiniai žiedai 
Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai 
sieniniai laikrodžiai
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Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departments, specialis 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Įsteigta Nuo 1892 metų
701 Grand St. Brooklyn, N. Y.

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-2173

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIMĄ AR GAUKITE NUOLAIDĄ

.r

i

Hiąuor#
DARBININKAI VIENINGAI APVAIKŠČIOJO GEGUŽINĘ

Studentų Siūtai taip pigūs kai

i

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės 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 2-3842
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Mew kur marsavo apie
socialių, pilietinių, jaunimo ir ki-

Dalis milžiniškojo Pirmos Gegužes
100,000 (tūli sakė—daug daugiau) 

tokių organizacijų narių, tame skaičiuje ir gražus būrys lietuvių

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus A 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo]

Krautuvėj.
f

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

“Special

RŪSIŲ GĖRIMŲ

Del Pavasario Drabužių
atlankykite

HENRY NARINS & SONS
Trejos lubos užpildytos su

Vyry—Jaunų Vyrų—Studentų ir Vaikų

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

a Tinkamų Mierų Dėl Visų

Vaikų Siūtai taip pigūs kai ................. $6.95 :
10.95
14.50Vyrų ir Jaunų Vyrų Drabužiai taip pigūs kai 

Model Shop Drabužiai po $18.50 ir $21.50 
Wtlliamsburgh’o Didžiausia Drabužinė

HENRY NARINS & SONS
670 GRAND STREET kampas Manhattan Ava.

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