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KRISLAI
Ir čia Stalinas.
Gerai Padarys.
“Generolas šmelka.”
Jauni Draugai.

Rašo A. B.
Kadangi fašisto Hearsto 

dienraščio “Mirror” festi
val nedalyvavo ukrainie
čiai ir armėnai, tai ar ži
note, kas kaltas? Niekas 
kitas, kaip Stalinas!

Taip sako “N. G.” ir 
“Vienybė.”

Man atrodo, kad šių ga- 
zietų žmonėms baisiai sun
ku, baisiai neramu gyventi. 
Juos ir miegant medžioja 
tasai Stalinas.

Massachusetts lietuviai 
komunistai turėjo pasitari
mų. Jie priėjo išvados, kad 
jų eilės per mažos ir nusi
tarė jas padidinti 30 naujų 
rekrutų.

Tik lai šis geras tarimas 
nepasiliks tarimu tik ant 
gražiai baltos popieros. Iki 
rugsėjo mėnesio laiko yra 
gana daug. Tris dešimtis 
naujų narių partijai bus 
galima gauti nesunkiai.

Tai tokio sutvėrimo, kaip 
“generolas Krivitskis,” vi
sai ant svieto nėra. O juom 
džiaugėsi ir didžiavosi ir 
“N. G.” -ir “Naujienos.” Jis 
didelis žmogus buvo; ir 
garsus “Raudonosios Armi
jos generolas,” ir visoks ar
mijos ir politikos “eksper
tas.” Jo kiekvienas piktas 
melas apie Sovietų Sąjun
ga ir Ispaniją garsiai skam
bėjo tose gazietose.

Bet didelė nelaimė atsiti
ko:

Garsaus “generolo’’ 
vietoj pasiliko tiktai politi
nis šarlatanas “Šmelka 
Ginsberg,” kuris prie Rau
donosios Armijos nėra gal 
nei už šimto mylių priėjęs, 
kuris gal savo rankose nė
ra laikęs šautuvo.

“Generolas” pagaliau nė 
rašyti nemoka. Jo raštus 
jam rašė trockistas, Hears
to didvyris Don Levine.

* * •• • • *•
Tai tokia istorija. Dingo 

Stilsono ir GMgaičio “ge
nerolas Krivitskis,” palik
damas jiems pasmirdusį po
litinį šarlataną Šmelką.

Jei tie vyrai turėtų nors 
truputėlį žmoniškos sąži
nės, tai tuojau atsiprašytų 
savo nelaimingus skaityto
jus už tą bjaurią apgavys
tę.

Bet ar jie taip pasielgs? 
Pagyvensime ir pamatysi
me.

New Yorke eina Jaunų
jų Komunistų Lygos kon
vencija. Tai didelė ir en
tuziastiška revoliucinio jau
nimo sueiga.

“Laisvėje” lankėsi du jau
nuoliai lietuviai iš Chica- 
gos. Jie dalyvauja konfe
rencijoj kaipo delegatai. 
Jauni, smarkūs, supratlyvi 
vyrukai.

Gal konvencijoj bus ir 
daugiau lietuvių delegatų. 
Juos reikėtų suvesti į daik
tą, nutraukti atvaizdą ir 
įdėti laikraštin.

Gražu ir smagu susieiti 
su jaunais draugais, ku
riems gyvenimas yra ne 
fantazijomis puoštas ro
jus, bet rimta problema.

Ilgainiui jie daug daugiau 
pasisems iš to gyvenimo,
negu tie, kurie nesistengs ninkas atsisakė 
tos problemos suprasti. savo valtį.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $6.00 

Metams

KOM. PARTIJOS VADAS ŠAUKIA VIE
NINGAI REMT NAUJA JĄ DALYBĄ

E. Browder Parodo, jog Tik Visų Pažangesnių Piliečių Para
ma Tegali Užtikrini Naujosios Dalybos Laimėjimų 1940 m.

New York. — Amerikos 
Komunistų Partijos genera- 
lis sekretorius Earl Brow
der, atidaromoj sesijoj Jau
nųjų Komunistų Sąjungos 
suvažiavimo, kalbėjo, kaip 
“Žmonės Gali Laimėt” pre
zidentinius rinkimus 1940 
metais. Jis, be kitko, nuro
dė, kad du trečdaliai šios 
šalies piliečių paprastai bal
savimuose pusiau pasiskirs
to tarp demokratų ir re- 
publikonų partijų; tad rin
kimus nulemia likęs trečda
lis pažangesnių, radikalių 
piliečių.

Prezidentas R o oseveltas 
ir Naujoji Dalyba — “vidu
rio kelio” politika—iki šiol 
laimėjo todėl, kad Roosevcl- 
to demokratus rėmė mini
mas trečdalis pažangesnių
jų piliečių. Taip ir dabar 
sąjunga šio trečdalio su 
rooseveltiniais demokratais 
“yra vienintelis užtikrini-. 
mas” Naująjai Dalybai lai-- 

( mėt 1940 m. prezidento rin
kimus, sakė Earl Browder.

Turi būt sujungtos visos 
jėgos to “radikalio” piliečių 
trečdalio ir naujadalybinių 
demokratų, idant demokra
tų partijos suvažiavimas 
nominuotų į prezidentus 
žmogų iš “rooseveltinio de
mokratų sparno” prieš to
kius atgaleivius neva “de
mokratus,” kaip Garnerio- 
Wheelerio-Glasso abazas.

O palaikyt sąjungą kai
resniųjų piliečių, to “treč
dalio” su demokratų parti
ja tegali tiktai vadovybė 
panaši į prezidento Roose-

NAZIAI ATSISAKO
SVARSTYT DANZIGO
KLAUSIMĄ SU ANGLIJĄ

Berlin, geg. 12. — Nazįai 
per savo spaudą piktai 
smerkia Anglijos ministerio 
pirmininko C h a m berlaino 
pareiškimą, kad Anglija 
ginsianti Danzigą, jeigu na- 
ziai mėgins jį užgrobt. Hit
lerininkai sako, kad Danzi- 
gas esąs “grynai vokiečių” 
miestas, ir visai ne Lenki
jos dalykas; todėl Vokieti
ja net neisianti į jokias de
rybas su Anglija dėlei Dan- 
zigo.

LENKAI NUŠOVĖ VO
KIETI ŠMUGELNINKO 
VALTYJE

Varšava, geg. 12. — Len
kijos sienos sargai šovė į 
valtį, kuria buvo šmugeliuo- 
jami vokiečiai per Tredows- 
ka upę iš Lenkijos į Vokie
tiją, ir nušovė vieną vokie
tį valtyje. Buvo šauta tik 
tada, kai vokietys šmugel- 

sustabdyt
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velto vadovybę, kaip pabrė
žė Earl Browder. Kartu jis 
nurodė, jog rėmimas Roo- 
sevelto taikos politikos bus 
“geriausias p r i s įrengimas 
laimėt rinkimus prieš Hoo- 
verio-Garnerio sąjungą.”

Baigdamas kalbą, Brow
der -atidengė, kaip monopo
linis kapitalas kariauja 
prieš Naująją Dalybą, ir 
ragino ne tik palaikyt Nau
josios Dalybos programą, 
bet dar praplatint ją, idant 
pagerint būklę Amerikos 
žmonėms.

Lenkai Išduoda Na- 
ziu Slaptus Planus 

Prieš Sovietus
Varšava. — Lenkijos at

stovų pasitarimai su Sovie
tų vyriausybe Maskvoj ir 
Lenkų užsieninio mihisterio 
J. Becko pasikalbėjimai su 
Sovietų vice-komisaru VI. 
Potiomkinu Varšavoj jau 
patarnavo draugiškesniems 
ryšiams tarp tų dviejų ša
lių. Lenkų spauda atžymi, 
jog nyksta tarpsavinis ne
pasitikėjimas tarp Lenkijos 
ir Sovietų Sąjungos; ir 
planuojama dar praplatint 
prekybą mainais tarp So
vietų ir Lenkijos.

Sovietai užgiria Lenkų 
ministerio Becko kalbą, ku
rioj jis atmetė Hitlerio rei
kalavimus dėlei Danzigo ir 
Lenkijos Koridoriaus - Po- 
morzės. Toj kalboje Beck, 
be kitko, netiesioginiai nu
rodė ir nazių planus prieš 
Sovietų Sąjungą. O tie pla
nai, kaip dabar atidengia 
dienraštis “Kurjer folski,” 
buvo šitokie:

Sudraskyt Sovietų Sąjun
gą, sudarant iš sovietinių 
žemių neva “nepriklauso
mas” valstybes Ukrainos, 
Gruzijos ir kt.

Naziai, iš vienos pusės, 
stengėsi Įtraukt Lenkiją į 
karo frontą prieš Sovietų 
Sąjungą, o iš antros pusės, 
jie įvairiais būdais mėgino 
nustatyt Sovietus prieš 
Lenkiją, Naziai bandė įti
kint Sovietus, būk tai Len
kai esą “tikrieji Sovietijos 
priešai”, būk tai iš Varša- 
vos plaukę planai išdraskyt 
Sovietų Sąjungą.

Generolas Franco Jieško 
$100,000,000 Paskolos
Paryžius. — Ispanijos fa

šistų valdžia stengiasi gaut 
$100,000,000 paskolos iš An
glijos, Franci jos, Holandi- 
jos ir Šveicarijos; sako, kad 
tie pinigai būtų vartojami 
“šaliai atsteigti.”

SSRS Reikalau
ja Lygios Apsigy
nimo Sutarties
Maskva. — Sovietų vy

riausybės organas “Izvies- 
tija” nurodo, jog paskuti
nėmis savaitėmis du įvykiai 
pablogino politinę padėtį 
Europoj. Tiedu įvykiai tai 
Hitlerio kalba jo “seime” ir 
visiška karinė Vokietijos 
sąjunga su Italija.

Hitleris toj savo kalboj 
panaikino sutartį ęu Angli
ja dėlei Vokietijos karo lai
vyno apribojimo ir nazių 
nekariavimo sutartį su Len
kija.

“Kuomet Sovietų žmonės 
sakė, jog Vokietijos, Itali
jos ir Japonijos sutartis 
‘prieš Komunistų Interna
cionalą’ yra skraistė pri
dengi tų užpuolikų bloką 
prieš Angliją ir Franci ją, 
tai daugelis tuom netikėjo. 
Bet dabar visai aišku, jog 
Vokietijos - Italijos sutar
tis ‘prieš Kominterną’ yra 
paversta tų šalių karine ir 
politine sąjunga prieš An
gliją ir Franciją,”—kaip ra
šo “Izviestija;” ir primena, 
jog užgrobimas čechoslova- 
kijos ir Albanijos taipgi 
pakeitė dalykus blogoj on 
pusėn.

Demokratinės šalys, pa- 
galiaus, susirūpino, ir An
glija ir Franci j a pradėjo 
derybas su Sovietais dėlei 
sutarties palaikyt taikai ir 
atremt užpuolimo pavojų.

“Sovietai sakė ir sako, 
kad jeigu Francija ir Angli
ja tikrai nori sudaryt už
tvarą prieš užpuolikus Eu
ropoj, tai turi būt sutver
tas bendras tarpsavinio ap
sigynimo frontas, visų pir
ma tarp Anglijos, Franci- 
jos, Sovietų Sąjungos ir 
Lenkijos, arba bent tarp 
Anglijos, Franci jos ir So
vietų Sąjungos. Sovietai 
teigė ir tebeteigia, kad šios 
trys valstybės turi susirišt 
sutarčia bendros tarpusavio 
pagelbos ir taip užtikrint 
kitas valstybes rytinėj ir 
centralinėj Europoj nuo 
gręsiančio joms užpuolimo^

“Sovietai siūlė bendrą ap-' 
sigynimą ir pareigų lygybę, 
bet Anglija ir Francija 
tam nepritarė.

“Anglija ir Francija siū
lo Sovietams tik tokią 
(vienpusišką) sutartį: Jei
gu Anglija ir Francija, be- 
gindamos Lenkiją ir Rumu
niją, įsiveltų į karą, tai So
vietai turėtų gint Angliją 
ir Frakciją; bet Anglija 
nieko nesako apie pagelbą, 
kurią turėtų Sovietai gaut 
iš Anglijos ir Francijos, 
jeigu, begindami Lenkiją ir 
Rumuniją, Sovietai būtų 
įtraukti į karą su Vokieti
ja, arba jeigu Vokietija 
tiesiog užpultų Sovietus.”

Todėl Sovietų Sąjunga 
negali priimt tokią vienpu
sišką sutartį, reikalaujan
čią daugiausia aukų iš So
vietų (kaip kad-ginant Len-

MINKŠTŲJŲ ANGLIAKASYKLU MA1NIER1A1 LAIMĖJO 
PERGALE; ™AI PRIPAŽINTA jy UNIJA

Savininkai Sutiko Nesamdyt Jokių Neunijinių Mainierių ir Skaitytis Tik su 
Jungtine Mainierių Unija, Kaip Vienintele Bendra Angliakasių Atstove

■ New York, geg. 12.— At
stovai minkštųjų angliaka
sy klų savininkų bendrai jau 
padarė dvejų metų sutartį 
su Jungtine Mainierių Uni
ja (CIO), ir suprantama, 
jog šį pirmadienį jau grįš 
dirbt 126,000 angliakasių 
vakarinėse ir vidurvakari- 
nės^ valstijose. Neužilgo 
taip pat sugrįšiu darban ir 
320,000 mainierių, kurie ap
leido minkštąsias angliaka- 
syklas nuo balandžio 1 d.

Jūngtinė Mainierių Uni
ja laiko šią sutartį didžiu

Francija Mobilizuo- 
sis prieš Fašistų 
Mobilizavimąsi

•Paryžius.— Jei Vokietija 
ir Italija vis mobilizuos sa
vo kariuomenę prieš Fran
cijos sienas, tai Francija 
“sustiprins savo karinius 
prisirengimus,” kaip per
sergėjo Daladier, Franci
jos ministeris pirmininkas, 
kalbėdamas seime. Jis sakė, 
kad nei fašistų jėga, nei jų 
gudrybės, nei intrigos nieko 
negali laimėt prieš Franci
ją.

Daladier pažymėjo, kad 
tebegyvuoja Francijos su
tartis su Sovietais dėlei 
bendro abiejų šalių apsigy
nimo ir kad Anglijos vieny
bė su Francija dabar yra 
stipresnė negu bet kada.

“Nors dar tebėra: skirtu
mų” kas liečia darymą 
tarpusavio apsigynimo su
tarties tarp Anglijos, So
vietų ir Francijos, bet “šios 
trys šalys jau nuo pat pra
džios suprato reikalą ben
dro veikimo, kuriuom gali
ma būtų apsaugot taiką,” 
kaip pareiškė Francijos 
premjeras Daladier.

Jis taip pat šiltai gyrė 
prezidentą Rooseveltą už 
atsišaukimą į Hitlerį ir 
Mussolinį, kad jiedu priža
dėtų nepradėt užpuolimo 
karo bent per 10 meįų.

ŽUVO DU HEROJIŠKI 
SOVIETŲ LAKŪNAI

Maskva. — Oro nelaimė
je užsimušė garsi karinė 
Sovietų lakūnė Paulina Os- 
sipenko ir komandierįus 
Anatolij Serov. Abudu tu
rėjo titulus sovietinių Did
vyrių (Herojų).

ORAS
Ši šeštadienį šilčiau.

kiją ir Rumuniją), bet ne
žadančią jokios -Sovietam 
paspirties iš Anglijos ir 
Francijos pusės, sako “Iz- 
yięstija.”

savo laimėjimu, vadovybėje 
J. L. Lewiso, unijos prezi
dento ir vyriausio CIO va
do.

Dabartine sutartim mai- 
nieriai dar pirmą kartą lai
mėjo pilną savo unijos pri
pažinimą iš samdytojų pu
sės. Dabar kasyklų savinin
kai turės derėtis išimtinai 
tik su Jungtine Mainierių 
Unija, kaip vienintele dar
bininkų atstove tose anglia- 
kasyklose, kur ši unija gy
vuoja, ir nesamdyt jokių 
neunijinių mainierių. Su-

Anglija Perspėja 
Nazius, kad Ji Ko
vos už Danzigą

London. — Anglijos mi
nisteris pirmininkas Cham
berlain, kalbėdamas Albėrt 
Hall’e, užreiškė, kad Angli
ja ir Francija išpildys savo 
prižadus ir griebsis ginklo 
prieš nazius, jeigu jie mė
gins užgrobt Danzigą arba 
grūmos Lenkijos nepriklau
somybei. Chamber lainas 
perspėjo Vokietijos ir Ita
lijos diktatorius, jog jie 
“daro mirtiniausią klaidą,” 
jeigu jie mano, kad Anglija 
ir Francija ne vykdys savo 
prižadų gint Lenkiją.

Bet Chamberlainas vėl iš
reiškė pageidavimą, kad 
“Lenkija ir Vokietija drau
giškai susitartų,” nes, gir
di, jeigu kiltų karas tarp 
jųdviejų, tai prasidėtų “vi
suotinas karinis gaisras, 
kuriu būtų įtraukta ir ši ša
lis” (Anglija).

Bet daugelis anglų vis 
yra įsitikinę, jog Chamber- 
laino valdžia nori daryt 
naujų nuolaidų fašistiniams 
diktatoriams, kad tik “išlai
kytų taiką.” Šioj savo kal
boj Chamberlainas vėl pa
kartojo, kad Anglija neturi 
tikslo drauge su kitomis 
valstybėmis “apsupt Vokie
tiją,” bet sakė, jog Anglija 
nesutiks, kad Vokietija 
“prarytų kitas šalis,” kaip 
jinai prarijo Čechoslovaki- 
ją, “besiekdama, galų gale, 
užviešpataut pasaulį.”

SUDEGĖ BENT 8 GAIS
RE GRŪDŲ SANDĖLIŲ 
CHICAGOJ

Chicago, geg. 12. — Iš 
grūdų dulkių eksplozijos 
kilo gaisras, per kurį sude
gė penki dideli grūdų san
dėliai - eleveiteriai South 
pusėje Chicagoje. Iš degė
sių jau išimta lavonai aš- 
tonių žmonių. Gal būsią ir 
daugiau žuvusių. Sužeista 
23 asmenys, tarp jų 18 ug
niagesių. Medžiaginių nuo
stolių pasidarę $4,000,000.

Ruoškimės prie va
sarinių parengimų 
“L a i s vės” paramai. 
Jie yra didelė atrama 
šiam lietuviškos liau
dies dienraščiui.

Metai XXIX, Dienraščio XXI

tartis nepaliečia tiktai tar
nautojus kasyklų raštinių, 
vedėjus - bosus ir tam tik
rus technikus.

Šiuos žodžius berašant, 
jau 75 iki 80 procentų visų 
m i n k š t ųjų angliakasyklų 
savininkų priėmė tą sutar
tį. Gal dar likusioji savinin
kų dalis spirsis prieš^^pilną 
CIO Mainierių Unijos piįi- 
pažinimą; bet suprantama, 
kad galop jie turės pasiduo
ti. ų

Unija ir savininkai priėjo 
susitarimo žymia dalim pa
gal prezidento Roosevelto 
stiprų asmenišką atsišauki
mą taikytis, kaipo ameri
kiečiams ir nekenkt savo 
šaliai ilgesniu sustabdymu 
tokios svarbios pramonės. 
Derybose tarp unijos ir sa
vininkų tiesioginiai tarpi- 

į ninkavo valdžios atstovas 
' dr. J. R. Steelman.

Smūgis Skaldytojams.
Amerikos Darbo Federa

cijos pirmininkas Wm. 
Green kelios savaitės atgal 
paskelbė kovą prieš Jungti
nę Mainierių Uniją. Dabar 
jis ir kiti Federacijos deši
nieji vadai darė viso galimo 
spaudimo valdžiai ir kasyk
lų savininkams, kad nesis
kaitytų su Jungtine Mai
nierių Unija. Green sakė, 
kad Federacija išdavė “vi- 
sašališką čarterį” “Progre- 
syvei” Mainierių Unijai, ir 
todėl, girdi, savininkai ir 
valdžia turėtų pripažint šią 
uniją kaip angliakasių ’ at
stovę.—O ta jų “progresy- 
vė” unija yra tiktai nedi
delė grupė, kuri laikosi tik 
dalyje Illinois valstijos.

Bet Greeno ir tų “pro
gresyvių” pastangos veltui 
nuėjo, ir dabartinė samdy
tojų sutartis su Jungtine 
Mainierių Unija kirto smū
gį tiem skaldytojams.

JAPONAI GRŪMOJA UŽ
IMT TARPTAUTINĘ 
SHANGHAJAUS DALĮ

Shanghai, geg. 12. — Ja
ponų vyriausybė sako, kad 
jie gal turėsią užimt Tarp
tautinę Koloniją Shangha- 
juje, Chinijos didmiestyje. 
Japonai šneka, kad iš tos 
kolonijos chinai darą tero
ro veiksmus prieš japonus.

Tarptautinė Shanghajaus 
Kolonija iki šiol buvo glo
boj a m e r i k i e č ių, anglų, 
francūzų ir kt. svetimšalių.

Yarmouth, Nova Scotia. 
—Susikūlus dviem žvejų 
laivam, vienas žmogus žu
vo, 10 “nežinia kur dingo” 
ir 36 tapo išgelbėti.

Roma, geg. 12. — Italijoj 
taip pritrūko kavos, kad 
jau ir fašistų “seimo” at
stovams uždrąųsta ją gertį.
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Apie Sovietų Sąjungos Politiką
Kasdien prieš skaitytojų akis stovi 

'■ Sovietų Sąjungos klausimas. Iš Vokie
tijos ateina žinių, kad Vokietijos fašis
tai nori pasirašyti su Sovietų Sąjunga 
nepuolimo sutartį. Reikia pasakyti, kad 
Sovietų Sąjunga keli metai atgal ke
liais atvejais siūlė Vokietijai tokią su
tartį, bet tada fašistai nesutiko. Jeigu 
jie dabar reikalauja tokios sutarties, tai 
reiškia, kad dalinai jie atsisako nuo už
puolimo ant Sovietų, tai yra ne nazių 
politikos laimėjimas, bet Sovietų. Tiesa, 
Vokietijos fašistai gal nori neutralizuo
ti Sovietų Sąjungą tam, kad jie galėtų 
pirma apsidirbti su Lenkija, Francija 

' arba kitomis šalimis. Bet jeigu būtų pa
sirašyta nepuolimo sutartis tarpe Sovie
tų Sąjungos ir Vokietijos, tai dar klau
simas, kokio turinio. Pavyzdžiui, tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Lenkijos yra pasi- 

’ rašyta nepuolimo sutartis, bet ji yra 
galioj tik tol, kol Lenkija neužpuola ki
tos kokios šalies, 
puola Lietuvą ar
vietai turi teisę likviduoti nepuolimo su
tartį, turi teisę paskelbti Lenkiją sulau
žiusia sutartį ir atsipalaiduoja sau ran
kas. Panaši sutartis galima pasirašyti 
ir su Vokietija ir ta sutartis tik tol bū
tų galioj, kol Vokietijos fašistai nepul
tų kitos kokios šalies. Pagaliau, Sovietų 
Sąjunga pamatiniai yra nusistačius tai
kiai sugyventi su bile šalimi, nepaisant 
jos vidujinės tvarkos. Todėl tie, kurie, 
pasiremdami tomis žiniomis, šmeižia So
vietus, būk jie “vienijasi su Vokietijos 
fašistais,” dar kartą parodo, kad jiems 
rupi tik šmeižti darbo žmonių valdomą

Lenkija neužpuola ki- 
Gi jeigu Lenkija už
kilą kaimynį, tai So-

Antras klausimas nuolatos stovi prieš 
skaitytojų akis, tai tas, kad siekiama su- 

. daryti bendras blokas iš Franci jos, An
glijos, Lenkijos, Rumunijos ir Sovietų 
Sąjungos prieš karo agresorius ir pir
moje vietoje prieš Vokietijos fašistų 
agresijas. Sovietų Sąjunga, ypatingai 
pereitais metais siūlė tokį bloką, bet ka- 

“ da Francijos ir Anglijos valdonai išda- 
“ ve Čechoslovakiją, sulaužė visas pirmes

nes savo sutartis, susitarė su Hitleriu, ir 
Mussoliniu Muniche, tai nuo to laiko So
vietų Sąjunga daugiau nepasitiki nei 
Francijos, nei Anglijos valdonais.

Anglija ir Francija norėjo, kad So
vietų Sąjunga pasirašytų sutartį, kad ji 
gins Lenkiją ir Rumuniją. Bet Sovie
tai pasiūlė daug tvirtesnę sutartį, ku
ri reikštų, kad jeigu kas užpuls Fran
ci ją, Angliją, Lenkiją, Rumuniją arba 
Sovietų Sąjungą, tai jos visos turi ben
drai gintis, nepaisant, kur bus padarytas 
užpuolimas. Prie to, Sovietai pareikala
vo, kad tas blokas taip pat gvarantuo- 
tų Juodųjų ir Baltijos Jūrų kaimynų

nepriklausomybę, tai yra, Turkijos, Bul
garijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suo
mijos, Švedijos ir Danijos. Sovietų po
litika teisinga. Jeigu bendrai gintis, tai 
gintis, nepaisant, kas užpuls ir ką už
puls. Bet Anglijos ponai dar nepriima 
Sovietų pasiūlymą.

Kodėl Anglija nepriima to pasiūlymo? 
Todėl, kad ji nenori ateiti mažoms tau
toms į pagelbą, kada jas užpuls Vokieti
jos ir Italijos fašistai. Kita, ji nenori 
ateiti ir Sovietų Sąjungai į pagelbą, jei
gu ją užpuls Tolimuose Rytuose Japo
nija. Reiškia, Anglija nori Sovietų pa- 
gelbos, bet ji nesutinka duoti Sovietams 
pagelbą. Ir dar daugiau, jeigu Sovietai 
priimtų Anglijos pasiūlymą, kaip jis da
bar yra, pasirašytų, kad gins Lenkiją ir 
Rumuniją, tai dar gali ir taip atsitikti, 
kad Vokietijos ir Italijos fašistai už
pultų Rumuniją ir Lenkiją ir Sovietų 
Sąjunga pagal tą sutartį turėtų ginti 
jas, o Anglija ir Francija sėdėtų ramiai. 
Tai ir būtų tas, ką drg. Stalinas sakė, 
kad Anglija nori, idant Sovietai trauk
tų jos naudai kaštonus iš ugnies. To 
tai nebus! Sovietai tokios sutarties, 
kuri būtų tik Anglijos ir Francijos val- 

»donams naudinga, negali priimti.
Tiesa, iš Varšavos ateina žinių, kad 

eina derybos tarpe Lenkijos ir Sovietų 
Sąjungos bendram apsigynimui. Gali
mas dalykas, kad Sovietai ir Lenkija 
gali pasirašyti bendro apsigynimo sutar
tį. Juk Sovietai pasirašė tokią sutartį 
su Mongolijos Liaudies Respublika, tai 
kodėl jie negali pasirašyti vien su Leri- 
kija? Bet tada jie atsipalaiduoja nuo 
pagelbos Anglijos ponams.

Vienas dalykas yra aiškus, kad dabar 
jau visi pripažįsta tą faktą, jog Sovietų 
Sąjunga yra galinga, stipri, kad ji daug 
ką reiškia. Todėl įvairios šalys jieško 
su ja susitarimų.

Lietuvos Paviliono Atidarymas
Rytoj, gegužės 14 d., Pasaulio Paro

doj oficialiai atsidarys Lietuvos pavilio- 
nas.

Sekančią savaitę (šiuos žodžius rašant 
kol kas dar tikroji diena nežinoma) at
sidarys Sovietų Sąjungos pavilionas.

Be abejo, kad kiekvieną lietuvį darbo 
žmogų vilios abu pavilionai. Pirmasis— 
Lietuvos pavilionas — bus žingeidu ap
lankyti, kad susipažinus su tuo, kaip 
progresuoja Lietuva—šalis, kurioj jis, 
lietuvis arba jo tėvai yra gimę.

Sovietų Sąjungos pavilionas trauks į 
save kiekvieną lietuvį darbo žmogų, nes 
jis žingeidauja tuo, kaip socializmo 
kraštas daro pažangą, kaip ten kuria
mas naujas pasaulis, kuriame nėra kapi
talistų, nėra dvarponių, nėra išnaudoto
ju.

Apsilankys skaitlingai lietuviai ir į ki
tų kraštų pavilionus—sakysim, Čecho- 
slovakijos, kurią šiandien laiko pavergęs 
Hitleriu, bet kurios sūnūs pasirįžo išlai
kyti pavilioną ir parodyti pasauliui, jog 
cechų tauta gyvuoja ir gyvuos.

Naujasis Sovietų Ambasadorius
Aukščiausio Sovieto prezidiumas pa

skyrė Konstantiną Umanskį savo am
basadorium Amerikai. Tai dar jaunas 
vyras, tačiau savo pareigas jis gerai su
pranta, kadangi jau gerokas laikas kai 
jis yra diplomatijoj.

Be abejo, Sovietų Sąjungos priešai dėl 
to ir vėl plepės visokių niekų, kaip ple
pėjo tuojau po pasitraukimo Litvinovo. 
Tegul jie plepa. Vienas reikia žinoti: 
Sovietų Sąjungos politiką nustato ne vie
nas asmuo, bet atsakomingos Komunistų 
Partijos ir vyriausybės įstaigos, todėl 
pakeitimas vieno asmens kitu nesudaro 
jokio pakeitimo josios politikoj.

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

J • Gerbiamieji: Gal galite 
atsakyti į sekamą mano 
klausimą. Aš skaičiau laik- 

. raščiuose, jog New Yorko 
. valstijoj nebegalima apsi- 

Ženyti, nepristačius paliudi
jimo, jog abu vaikinas ir 
mergina yraliuosi nuo ly
tinių ligų. Ar tokius rei-

kalavimus stato ir visose 
kitose valstijose?

, PittsbUrghietis.
ATSAKYMAS

Toli gražu ne visose vals
tijose toks įstatymas gy
vuoja. Pennsylvanijoj to
kio įstatymo nėra ir ten 
gali apsižehyti jaunikliai su

visomis savo lytinėmis ligo
mis.

Kol kas lytinio sveikatin
gumo~---- reikalavimai yra
įvesti tiktai sekamose vals
tijose: New Yo'rk, Connec
ticut, Alabama, Louisiana, 
North Dakota, Oregon, 
Wisconsin, Wyoming.

K i e k v i e nas miestas 
miestelis turi ką ttorš su
rengti “Laisves” naudai.

Svečias Nebuvėlis
Reporterio Pasikalbėjimas 
su žurnalistu, Atvykusiu iš 

Lietuvos 
1

Vakai> mūsų ' spaustuvės 
darbininkas Rudaitis 4 dar
bą atėjo ne vienas. Su sa
vim jis atsivedė vidutinio 
amžiaus gan gerai nusitei
kusį, mums nepažįstamą 
vyrą ir sako:

—Būkite pažįstami su 
šveičiu iš Lietuvos, tai ma
no giminaitis Jurginis.

Svečio pavardė mums pa
sirodė girdėta. Lietuvos pa
žangiojoj spaudoj: “Lietu
vos Žiniose,” “Kultūroj,” 
“Mūsų Jaunime,” “Mokyk
loj ir Gyvenime” ir kituose 
žurnaluose teljla gana aps
čiai tokia pavarde pasira
šytų straipsnių, kurių ir 
“Laisvė” yra nemaža persi
spausdinusi.

—Taip,, tai aš esu tas 
pats Jurginis, — sako sve
čias, — aš esu nuolatinis 
“Lietuvos Žinių” ir kitų pa
žangiųjų laikraščių bendra
darbis. Nemaža savo raši
nių ir reportažų esu pasira
šęs O. Breivės slapivardžiu. 
Be to, esu išvertęs į lietu
vių kalbą porą knygų. Gi 
šiomis dienomis Spaudos 
Fondo Bendrovė Kaune iš
leido mano parašytą knygą 
apie Nanseną, žymų nor
vegų ' mokslininką, ledynų 
tyrinėtoją ir politiką-huma- 
nistą. Knyga taip ir vadina
si “Nansenas.”

Toks svečias mums pasi
rodė-didelė naujiena. Iki 
šiol pas mus Amerikon pa
sisvečiuoti a t v a ž i u odavo 
dažniausiai tik pažangie
siems priešingų pažiūrų 
žmonės, todėl tokį svečią 
nebuvėlį mūsų dienraščio 
redaktoriai net vienas kitą 
perkirsdami apipylė daugy
be klausimų.

—Kaip čia patekai, kiek 
laiko čia pasiliksi ir, ką ma
nai čia veikti?

—Amerikoj tūriu gimi
nių. Be Rudaičio dar turiu 
du dėdes, motinos brolius, 
gyvenančius Detroite. Ap
lankysiu juos, pamatysiu 
pasaulinę parodą, iš arti ge-’ 
rai įsižiūrėsiu į tą jūsų ste
buklingą kraštą ir visa tai 
aprašysiu tuose Lietuvos 
laikraščiuose, kuriuose aš 
nuolatos dirbu. Bet bene la
biausiai mane domina Ame
rikos lietuvių gyvenimas, aš 
stengsiuos kiek galima ar
čiau jį pažinti, aplankysiu 
visas be išimties laikraščių 
redakcijas, lietuviškas or
ganizacijas, jų piknikus ir 
kitus parengimus, bažny
čias, mokyklas, kultūrines 
įstaigas ir visa kita, kas tik

man bus prieinama. Aš ti
kiuos, kad Amerikos lietu
viai neatsisakys man tame 
reikale pagelbėti. Toks yra 
mano kelionės tikslas. Pa
silikti pas jus Amerikoj ma
nau kokį trejetą ar ketver
tą mėnesių. Po to per Šve
diją grįšiu atgal į gimtąją 
Lietuvą.

—Na, kaip patinka New 
York?

—Į tai atsakyti būtų dar 
per anksti, nes mačiau tik 
kelias, pilnas šiukšlių ir 
vaikų Brooklyn© gatves, 
dviejuose lietuviškuose sa- 
liūnuose išgėriau tris stik
lus alaus ir pas vieną bar- 
berį nusiskutau barzdą. 
Bučernių ir graborių dar 
nemačiau. Tai kol kas ir 
viskas.

Kadangi svečias apie 
Ameriką nenorėjo kalbėti, 
tai mes jį tuojau užkalbino
me apie Lietuvą.

—Turiu jus įspėti, kad 
atvažiavau ne tiesiai iš Lie
tuvos, o iš Švedijos, kur pa
staruosius metus gyvenau 
ir mokiausi. Tačiau tariuo
si, kad apie Lietuva žinau 
tiek, kiek kiekvienas pilie
tis ir dar laikraštininkas 
privalo žinoti.

Mes tuojaus Jurginį už
klausom, kaip yra su pavo
jumi Lietuvos nepriklauso
mybei ir ar negali Hitleris 
jos užpulti?

—Pavojus Lietuvai, mano 
manymu, kaip ir kitoms 
mažoms ir taikingoms val
stybėms dar nėra išnykęs. 
Ypač sunku toms valsty
bėms, ,kurios turi bendras 
sienas su agresoriais. Da
bar nei sutartimis, nei pa
žadais pasitikėt nebegalimą. 
Tačiau per daug nusiminti 
arba į paniką pulti nėra rei
kalo. Jeigu tik visi lietu
viai: nuo prezidento ir mi- 
nisterių iki ravakasių ir 
artojų, nuo tautininkų ir 
krikščionių iki socialistų ir 
komunistų visi bus tvirtai 
pasiryžę ir susivieniję savo 
valstybės nepriklausomybę 
ginti, Lietuva tikrai nežus. 
Kai visi nuoširdžiai ginsi
mės ir kiti mums padės.

—Ar jūs manot, kad nau
joji Lietuvos vyriausybė, 
kurioje dalyvauja ir liaudi
ninkų ir krikščionių demo
kratų žmonės, nepasielgs 
taip,-.k&ip pasielgė Čecho- 
šlovakfjos “tautinė” Hachos 
valdžia, išdavusi savo tau
tą?

—Po Klaipėdos praradi
mo visi Lietuvos gyvento
jai tautininkų vyriausybe 
tiek buvo nusivylę, kad jau 
beveik pusiau'viešai kai ku

rie valdžios žmonės buvo 
pravardžiuojami Hachomis, 
Čalkovskiais, Syrovais ir 
dar net blogiau. Tada tikrai 
Lietuvoj tamsios ir beviltiš
kos dienos atrodė. Paskel
bus ginklų vajų daug kas 
abejingai mojo ranka ir 
kalbėjo: “O kas gali būti ti
kras, kad už mūsų pasku
tinius centus surinkti gink
lai nebus atiduoti priešui be 
jokio mūšio?” Kiekvienas 
bijojo, kad iš po nakties 
nebūtų paskelbta: “Vokie
tijos reikalavimai patenkin
ti”, kaip tat atsitiko su 
Klaipėda. Iki paskutinės 
valandos buvo kartojama: 
savo žemės neatiduosime 
nė pėdos, ginsimės iki pa
skutiniųjų, o vieną rytą 
laikraščiai ir radijas pra
nešė, kad Klaipėda perlei
džiama Vokietijai. Ir gele
žinių nervų pilietis negalėjo 
būti tokio įvykio nesujau
dintas. Jeigu tautininkai ir 
toliau būtų vieni pasilikę 
valdžioje, Lietuvos perspek
tyvos tikrai būtų buvusios 
tamsios. Kai piliečiai neap
kenčia savo krašto valdžios, 
tada priešui pakanka pa
siųsti tik ultimatumą. Rei
kia laikyti už didelę laimę, 
kad Respublikos preziden
tas žmonių nuotaiką ir tau
tos norus įvertino ir visiš
kai pasitikėjimą praradusią 
tautininkų vyriausybę iš 
pareigų atleido. Naujoji vy
riausybė visų Lietuvos gy
ventojų buvo sutikta su di
deliu džiaugsmu. Ji žmonių 
pasitikėjimą turi, į ją de
damos didelės viltys ir to
dėl visos jos<pastangos, ku
riomis siekiama Lietuvą 
stiprinti, ginti, kultūrininti 
visų lietuvių, be jokių pa
žiūrų skirtumo turėtų būt 
nuoširdžiausiai rėm i a m a . 
Ginklų vajus Lietuvoje da
bar vyksta su dideliu pasi
sekimu. Labai malonu, kad 
ir jūs laisviečiai prie jo pri
sidedate. Visiems lietu
viams tėra tik viena Lietu
va. Reikia tikėtis, kad su
aukoti ginklai bus atgręžti 
prieš Lietuvos priešus, o ne 
prieš kuriuos nors kitų pa
žiūrų ar įsitikinimų lietu
vius.

Kadangi Jurginis apie 
naująją vyriausybę gan pa
lankiai atsiliepė, tai mes 
jam pastatėme tokį klausi
mą: “Well, jeigu ši vyriau
sybe skelbiasi tautinės vie
nybės organizatorė, tad ko
dėl iki šiol nepaleidžia, iš 
kalėjimų Lietuvos politinių 
kalinių? Ir bendrai, kiek 
dabar Lietuvoj iš viso yra 
politinių kalinių?”

—Teisingumo ministeris 
prof. Tamošaitis, kalbėda-

ŠYPSENOS

PI TO

Mėksikoš Miesto Pirmosios Gegužes paradas, kuriame dalyvavo virš 70,000 
maršu oto jų.

Specialistas <
—Ar tamsta vedi , tą na

mų savininkę iš Genijaus 
gatvės? Puikus pasirinki
mas, iš tikrųjų.

—Ar tamsta tuos namus 
gerai žinai?

Vaišingumas
—Kai tu tetai įteikei pa

sveikindama gėlių puokštę, * 
be abejo ji jau žinojo, ką 
padėti ant stalo?!

—Taip, ji atnešė vazą... 
gėlėms sumerkti.

(Surankiota)
masis su laikraščių atsto- 
vais balandžio mėn. 27 die
ną, pareiškė, kad dabar iš 
viso Lietuvoj yra per 500 
politinių kalinių. Į tą skai
čių jis priskaitė ir nuteis
tuosius už šnipinėjimą. Šni
pų ir valstybės išdavikų, ži
noma, niekas politiniais ka- y 
liniais nevadina ir ‘todėl 
juos iš to skaičiaus reiktų 
visai išimti. Bet ministeris 
kalbėjo tik apie nuteistuo- j
sius, bet politinių kalinių 
yra daug dar nenuteistų, 
laukiančių teismo, be to jų ». 
nemaža yra koncentracijos 
stovykloje. Tad jeigu iš tų 
500 kokį šimtą atmestume 
šnipų, tai tas šimtas susi
darys iš sėdinčių . dar be 
teismo ir esančių koncen- ' 
tracijos lagery. Tokiu būdu 
tikrų politinių kalinių, ku- |
riuos reiktų paleisti, yra j
apie 500. Toks skaičius 
dviejų milijonų tautai daro 
labai didelę gėdą. Pavyz
džiui, visoje Švedijoje, ku- . 
ri turi< šešis milijonus gy
ventojų,, vien kriminalinių 
kalinių yra mažiau, negu 4 
Lietuvoje politinių. Kai ku
rie politiniai kaliniai laiko
mi ^įau trylikti metai, pa
vyzdžiui, buvęs “Darbinin
kų Atstovo” redaktorius 
Pijus Glovackas, Eugenijus 
Vicas, Svarcbergas areštuo
ti 1926 metais gruodžio 17 
dieną, tautininkų pervers
mo metu, nuteisti karo lau- 1 j
ko teismu ir dabar dar te
belaikomi Šiaulių sunkiųjų 
darbų kalėjime. Šitokie f ak- A i 
tai kiekvieno doro lietuvio 
turi užgauti savo tautinę 
savigarbą. Todėl ir jūs la
bai gerai padarėte rinkda
mi parašus po amnestijos 
įstatymo projektu. Jau pra
ėjusių metų rudenį seimui 
buvo įteiktas tas amnesti
jos įstatymo pasiūlymas, po 
kuriuo pasirašė buvę pre
zidentai dr. K. Grinius ir j
A. Stulginskis, profesoriai 
Čepinskis, Krėvė - Mickevi
čius, P. Leonas, V. Biržiš
ka ir kiti žymūs žmonės. * •. i 
Seimo pirmininkas inž. Ša-. 
kėnis buvo pažadėjęs pa
tiekti tą įstatymą svarsty
ti, bet dabar apie jį nieko 
nebegirdėt. Dabar prof. 
Purenąs, advokatės Purė- 
nienė ir Kairienė, inž., Kai
rys, prof. Mažylis ir kiti 
taip pat įteikė teisingumo 
ministeriui amnestijos pa
siūlymą. Paleisti politinius 
kalinius prašo beveik visuo
se viešai organizuojamuose •' 
patrijotiniuose s u s i r i nki- 
muose. Teisingumo minis
teris, kalbėdamas su laik
raštininkais, taip pat pasi
sakė nesąs priešingas am
nestijai. Todėl, aš manau, k 
kad ši vyriausybė politinius 
kalinius paleis ir tokiu bū
du jūsų ilgai nešiotos vii- 1 į 
tys turės išsipildyti. j

“L.” Rep. v j 
(Bus daugiau)
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visą tą laiką narių būdavo tarp 18 iki 
Atsitikdavo ir taip, kad per tūlą laiką 
tik 1-2 basai ar tenorai. Tačiaus or-

LMS Vajaus Pasekmės
LMS vajus gavimui naujų narių buvo pra

dėtas su gruodžio 15 d., 1938 m. Jis baigėsi 
su pereito balandžio 30 diena. Vajun buvo ra
ginami visi LMS vienetai. Tačiaus, aktualaus 
darbo ėmėsi ne visi. Todėl čionai žymėsime tik 
tų vienetų vardus, kurie lenktyniavo. Jais yra

Brook-

Chorui,

Aido Chorus, Brooklyn, N. Y. 
Jaunimo Choras, Montreal, Can. 
Pirmyn Choras, Great Neck, N.Y. 
Idaho Choras, Torrington, Conn. 
Laisvės Choras, Rockford, 111.
Lyros Chorus, Cleveland, Ohio 
Sietyno Choras, Newark, N. J. 
Laisvės Choras, Hartford, Conn. 
L. D. Aido Choras, .Chicago, III. 
Lyros Chorus, Gardner, Mass.

Cho rai- Lai m ė tojai
Pirmą dovaną laimėjo Aido Choras, 

lyn, N. Y., gavęs 20 naujų narių.
Antra dovana priklauso Jaunimo

Montreal, Canada, .kuris gavo 19 narių.
Trečioji dovana tenka chorui Pirmyn, 

Great Neck, N. Y., gavusiam 17 naujų narių.
Ketvirtoje vietoje randasi Echo Choras, 

Torrington, Conn, šis choras suorganizuotas 
šių. metų sausio 9 d. Dėlei savo pasivėlavimo 
“gimti,” Echo daug vėliau stojo į lenktynes- 
vajų. Tačiau, jis gavo 16 naujų narių. LMS 
centras, manoma, turės kuom nors apdovanoti 
jaunuolį Echo!

Apskričių Pliusai ir Minusai
LMS turi savo 4 apskričius. Pirmuoju Ap- 

. skričiu skaitomas iChicaga ir jos apielinkė.
Antruoju—Bostonas su savo apielinke. Tre
ciuoju—New Yorka#-New Jersey. Ketvirtasis 
randasi Conn, valstijos ribose. Jie visi turi savo 
komitetus ir tų komitetų skirtas vaidybas. 
Kiek apskričių komitetai ir valdybos veikė va
jaus metu, smulkmeniškų žinių neturime, nes 
centras jų negavo. Tačiaus, yra žinomi kai- 
kurie faktai. Tų apskričių ribose chorai naujų 
narių gavo sekamai :

I- me apskrityje 23 naujus narius.
II- me—1.
Ili-me—48.
IV-mer-25.
Kaip matome, tai Chicagos didžiulis apskri

tys vos tesukrapštė 23 naujus narius. O nuo 
jo tikėtasi kelis syk tiek! Gal jis po šio va
jaus atpildys savo kvotą . . .

II- jį apskritį , vos-vos išgelbėjo nuo zero 
Gardnerio “Lyra!”

III- sis apskritys dasivarė netoli pusės šimto 
ir—priedui—sutvėrė stygų orkestrą Brooklyne.

IV- tas aps. (Conn.) nusvėrė visus. Laike 
vajaus suorganizuotas naujas choras Torring- 
tone ir jis įstojo į LMS. Gautas į LMS People’s 
Players choras iš New Britain’©, ir Stygų Or-

* kestras iš Hartfordo. Tai didelis pliusas IV- 
tam apskričiui ir jo darbščiai valdybai!

Kanadiečiai
Jaunimo Choras (Montreal, Canada)- laike 

vajaus pasirodė tikrai vyriškai. Jis gavo savo 
choran 19 naujų narių, pasiimdamas už tai 
antrąjį pryzą. Be to, daug kredito priklauso 
Jaunimo Chorui už supiršimą Montreal’© Aido 
Choro su LMS. Aidas turi 50 narių.

Pavieniai Nariai
Pirmiau LMS kaž-kodėl nedėjo daug svar

bos gavimui pavienių narių. Kitaip yra dabar. 
Po pereito suvažiavimo ir bėgyje vajaus įsto
jo pavieniais nariais šie asmenys: V. Jakštys 
(Senas Vincas), P. Balsys, C. Lackus, Birutė 
Ramoškaitė, L. Kavaliauskaitė, N. Pakalniškis, 
B. Šalinaitė, J. Sukackas, J. Kuodis, J. Siurba, 
Ig. Chužas,R. Mizara, S. Sasna, Aldona Ži
linskaitė, G. Stasiukaitis, V. O. Valukas, Bi
rutė Klimaitė, V. Andrulis, Dr. A. Petriką, 
Dr. J. Repšys, J. Bowe, A. Mureika ir artistas- 
piešėjas Albinas Kairiūkštis.

Pavienių narių gavime daug pasidarbavo ir 
dabar tebedirba mūsų darbščioji Bronė šali- 
naitė.

Pavienių tarpe, kaip matome, yra profesio
nalių artistų, artistų-mėgėjų, gydytojų, rašy
tojų, laikraštininkų ir šiaip visuomenės veikė
jų.

Pavienių narių skaičius, manoma, turi pro
gą bujoti.

Sutrauka

1

Laike vajaus chorai naujų narių gavo 130.
Pavienių narių gauta 23.
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Vaizdelis iš Druskininkų (Dzūkijos)
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Sietyno Choro 25 Metų 
Jubilėjus

Keli Bruožai iš Jo Istorijos
Pirma, negu eikim prie dalyko, reikia pažy- 

mėt iš anksto, kad chdro istorija nebus pilna 
dėlei šių kelių priežasčių:

Pirma, laike choro gyvavimo, ypatingai pra
džioje jo darbuotės, niekas nevedė jo rekordų 
kaip reikia. Veikiausia nebuvo manyta, kad 
ateityje gal reikės medžiagos pasinaudot dėl 
jo istorinio darbo. Antra, ir ta pati medžia
ga, kokia ji dar radosi (užrašų knygos ir kt.) 
keli metai atgal kur tai dingo.

Dėka draugų Tado Kaškiaučiaus ir Katari
nos Yuodeškienės, kurie buvo choro pirmieji 
nariai ir kurie ir šiandie jais yra, ypatingai 
Tadas suteikė šiokios -tokios medžiagos, iš 
rios pasinaudosim pagal galimybės.

Kaip Gimė Sietyno Choras
Atvykus draugams T. Kaškiaučiui ii- J. 

brai iš Chicagos 1913 metais į Newarka, 
nesirado jokios meno organizacijos bei grupės, 
kuri užsiimtų veikalų lošimu bei dainomis. Gi 
juodu, būdami Chicagoj, priklausė ten vieti
niam chore, kaip geri dainininkai ir solistai 
tenorai. Juodu ir čia pradėjo teirautis, susi
pažinę su vietiniais draugais, apie įsteigimą 
meno grupelės ar choro. Būdami dailės my
lėtojais, greit susirado ir jam mokytoją. Tai- 
buvo juomi pirmas Sietyno mokytojas Petras 
Indėnas, lietuviškas latvys, jaunas vaikinas, 
gerai pažįstąs muziką ir liuosai vartojo smui
ką. Ir taip gimė Sietyno (tik vyrų) choras, 
vasarą, 1913 metais, kuriame susirašė per 20- 
30 jaunų vaikinų, kurių tais laikais čia apsčiai 
buvo. Tais pačiais metais rudenį, jau tarėjo 
savo koncertą ir dainavo Brooklyne koncerte. 
Kadangi tada dar neturėjom meno centro^ 
kas gamintų dainas, veikalus, tai ir Sietynui 
reikėjo pačiamj ^p.ąsirųpjnt jais. Tačiaus- jis 
trūkumi^...uejį.ųįėr,.4ęą Jtuiįėjp _ gabų mokytoją, 
kuris pats dainas rašė ir muzikos rūbais jas 
rengė. Gi vartodamas gerai tris kalbas: rusų, 
latvių ir lietuvių, tai ir vertimų daug patiek
davo ?iš'. virš minėtų kalbų. Paduosim kelias 
daineles, kurias choras tada dainuodavo. Tai 
buvo pirmos Sietyno dainelės:
. “ Marselietė,” “Jaunuomenės daina,” “Bro

liai, sukruskim,” “Ant kalno karklai,” “Sveiki, 
broliai,” “Vai matule,”. “Kareivio daina,” “Su
grįžk, sūnau,” “Kur girios žaliuoja,” ir t.t.

Laike draugo Indėno mokytojavimo, ar cho
ras sulošė kokiuš veikalus ar operetes, šių žo
džių rašėjui nėra žinoma, nors jis tais laikais 
čia pat gyveno, bet dailės nepažino ar nesiin- 
teresavo. Tačiaus .koncertų, balių, išvažiavi
mų turėta gan daug ir taipgi dalyvavo dauge
ly tarptautinių parengimų, programų pildy
me. Chore būdami jauni vaikinai viengun
giais nenorėjo ilgiaus jais būti, ypatingai 
esant apsčiai gražiosios lyties merginų, gra
žių, energingų. Ir štai virš metus Sietynas iš
gyvenęs, nutarė “apsivesti” ir pabaigoj 1914, 
pradžioj 1915 metų pilnai susiorganizuoja į 
mišrų chorą, vardą tą patį pasilikdami Siety
nas, kurį Tadas Kaškiaučius parinko jam ge- 
mant nuo erdvės septynių krūvoje esančių 
žvaigždžių, vadinamų Sietynu.

Vienetų į LMS įsįojo 4.
Išviso DABAR turime 37 vienetus—33 cho- 

raų 2 stygų orkestrai ir 2 dramos grupės.
LMS Vajaus Komisija.

apylinkės: jauni berniukai žvejoja.

v Sietyniečių Liūdnos Dienos
Kilus Rusijoj revoliucijai ir nuvertus darbo 

liaudžiai carą nuo sosto 1917 metais, choro 
mylimiausias darbuotojas, organizuotojas, pa
laikytojas, jo mokytojas draugas Petras Indė
nas apleidžia chorą su širdgėla ir ašaromis ant 
veido, 
darbą 
darbo

Prašo draugų sietyniečių 
pirmyn ir dar energingiau 
liaudies naudai.

tęst dailės 
darbuotis ir

buvo, manau neapsiriksiu sakydamas,Tai 
vienas iš mylimiausių ir energijos kupinas 
jaunas revoliucionierius ir gabus choro mo
kytojas muzikas, kuris per 2 metus nei cento 
neėmė už savo darbą chore. Tik vėliaus patys 
choristai jį privertė imt po 1 dol.—2 į mėne
sį, “ant strūnų,” kaip jie sakydavo.

Sietyniečiai surengė jam nepaprastai gra- 
žias išleistuves, kur draugas Indėnas pasakė: 
“Draugai/ sietyniečiai, man gaila nepaprastai 
jus apleisti: per keturis metus dirbom kartu. 
Linksminomės kartu gražiausioj santvarkoj, 
vienybėj. Dirbkit pradėtą darbą ant toliaus ir 
niekad jo neapleiskit. Aš vykstu į šalį, kur 
laukia manęs didelis darbas, kur vykdinsim 
socializmą.”

Ir taip šitas kupinas energijos ir nenuilstąs 
darbe meno ir darbo klasės kovotojas-darbuo- 
tojas apleido Sietyną ir mus, newarkiecius, 
spalio mėnesį, 1917 metais, kartu su didžiau
siu mūsų darbuotoju, draugu velioniu Vincu 
Kapsuku.

Periodas 1/917 Iki 1929 Metų
ai buvo sunkiausias choro

: Per šiiu/s 11 metų chore perėjo šie 
Valentinas, Braidžionis,

šitas periodas, 
istorijoj 
mokytojai: Stankus, 
K. Kriaučiūnas, Miškeliūnas, Tumelis, Eremi
nas, Velička ir Walter Žukas. Per virš 11 me
tų, ,9 chorvedžiai-mokytojai. .

Kiek šių žodžių rašėjui yra žinoma, tai iš 
virš minėtų devynių mokytojų, geriausiai mo
kino', tai Ereminas, Velička ir Žukas. Vienos

Vilniaus Krašto Lietuvių Rašytojai

Gegužės 6 d. Balso Cho* 
ras turėjo surengęs gražų 
koncertą paminėjimui vienų 
metų sukaktuvių savo gyvavi-

28 d. šių metų. « . ■ • -t

Juozas Kanopka, 
Vilnijos lietuvių dramaturgas.

Nors aplinkybės labai nepa
lankios, tačiau Vilniaus krašto 
lietuviai visvien nemiega, o 
kuria savo literatūrą, savo

kultūrą. Viršuj matome tris 
to krašto lietuvius rašyto- 
jus. Tai, žinoma, ne visi. Yra 
dar visa eilė ir gerokai prasi-

iš choro silpnybių buvo šiuo periodu, t.y.: ka- Į 
da apleido chorą jo mylimas mokytojas In
dėnas, tai ir chorui užėjo juodos dienos: su
silpnėjo ' organizaciniai, moraliai ir finansi
niai.

Veik
23-26.
būdavo
ganizacijos nepaleido ir laikėsi iki paskutinio 
galo.

Chorvedė-M akyto ja. /?. šalinai! ė
Po Walter Žuko, pradžioje 1929 metų, at

eina jauna, skaisti, žydrių akelių Lillian Pro- 
nice Šalinaitė. čia jau pasirodo daugiau gy
vumo, energijos chore, tartum naujai gimęs 
choras. Ir trumpu laiku išauga skaičiumi 
narių, nuo 22, iki virš 50. Mūsų jauna moky
toja, greit įgyja nariuose simpatijos, draugiš
kumo ir choras kyla, meno ir dailės srity, kaip 
ant mielių.

Jau tas vienas vaizdas-nuotikis parodo mo
kytojos gabumus ii- choriečių draugiškumą, 
šiandien jau 10 metų, kaip ji Sietyną mokina 
ir tartum viena šeima tarpe choro ir mokyto
jos sugyvenimas. Sietynas šiandien gali 
džiaugtis, didžiuotis, turėdamas mokytoją 
aukščiausiai muzikoj iškilusią moterį, ypatoje 
draugės L. Bronės šaknaitės. Apie ją prie 
progos vėliaus bus atsiliepta.

Beje, pirmą operetę choras sulošė jai vado
vaujant 1930 m. “čigonai.” Nenorint daug 
vietos užimti, einame prie pabaigos, paliekant 
liuesai iš šalies daryti by kam pastabas, pa
taisymus. G. A. Jamison.

štai, drauge, parašiau opere
tę, pritaikiau jai dainas ir mu- 

! ziką. Aukoju Meno Sąjungai! 
—kalbėjo man širdingas mano 

'draugas, įduodamas storoką są- 
1 siuvinį.

Priėmiau jo širdingą auką.
i Džiaugiaus.

Ir kaip nesidžiaugsi taip gra
žiu pasimojimu, gerais norais? 
Džiugu . . . Padėkojau.

Atsišaukimas į Viso Pa 
šaulio Lietuvius

Ruošdamas atidarymui savo jėgomis sukur
tą lietuvių spaudos muziejų Šiauliuose, prane
šu, kad šio muziejaus turtas, susidedantis iš 
1,750 atskirų pavadinimų lietuvių periodinės 
spaudos, 646 draudimo laikotarpio knygos, iš 
jų dalis yra senų, siekiančių prieš 250 metų, 
1880 vėlesnio-spausdinimo laiko knygos. Kny
gų dalis užsieny spausdintos; lietuvių 170 pe
riodinės spaudos komplektų, 220 atsišaukimų 
ir balsavimo propagandos lapelių, 10 plakatų 
iš balsavimo laikų, didelis skaičius kalendorių, 
25 dokumentai su Lietuvos antspauda iš ku
nigaikščių laikų. Kai kurie siekia 1602 metus. 
Virš 2000 rūšių įvairių pašto ženklų, 1200 rū
šių senų popierinių pinigų banknotų, 310 rū
šių metalinių pinigų, kai kurie siekia prieš 
500 metų.

Šiam darbui dirbti mano sąlygos nepapras
tai sunkios. Būdamas paprastas darbininkas 
iš savo mažo atlyginimo, nutraukęs nuo duo
nos kąsnio, kūriau šį spaudos muziejų. Surin
kimo pagreitinimui, išleidau leidinį “Lietuvių 
periodinės spaudos kolekcija”, kurio atspaus
dinau 10,000 egzempliorių. Paaukojau šiam 
kilniam tikslui savo jėgas ir sveikatą. 1937 
metais rugpjūčio mėn. surengiau periodinės ir 

(Tasa ant 4-to puslapio)

Ona Mičiūte,
Vilnijos lietuvių poetė.

Veikalų Komisijos posėdis. 
Skaitome gautąjį kūrinį.

Pabaigus skaityt, prasideda 
visapusiškas svarstymas, įverti
nimas.

—šis veikalas nėra operetė, 
draugai,—kalbėjo veikalų komi
sijos narė A.—Operetės taip 
nesi rašo . . .

Reikalaujama, kad A. pla-. 
čiau pasisakytų.

—T i e s a,—aiškina A.,—kad 
operetė, kaip dramatiška kom
pozicija, vaidinama dainuojant. 
Bet tos dainos nėra tik taip sau 
dainos, o personažą kalbos dai
nos formoje, muzikai jas paly
dint. Kitaip yra su šio kurinio 
dainomis: jos nėra operetinės 
dainos; jos sugraibstytos iš kur 
tik gautos; kitos iš kitų kalbų 
šiaip taip sulietuvintos ir pri
kergtos prie veikalo, neatsižvel
giant, kad jos ten visai netin
ka. Autorius sako, kad jis dai
nas pritaikė, bet jo “pritaiky
mas” nepritaikomas ... Jo 
“pritaikytos” dainos reiškia vie- 
,ną dalyką, o veikalo personažų 
kalbos ir veiksmai—kitą ... O 
tai neleistinas dalykas! Ar tai 
būtų originale operetės daina, 
ar ji būtų pritaikyta ir įterpta, 
—ji turi sutikti su veikalo te
ma, dvasia, su personažų kalba, 
jų veiksmais ir psichologiniais 
pergyvenimais. To nėra šiame 
veikale.

Kalba eilė kitų dalyvių. Jų 
kalbos maždaug sutinka su A. 
kalba.

Keliama klausimas: Jeigu 
veikalą neišleisime, ar neįsižeis 
autorius?

Juk jis gali jaustis moraliai 
užmuštu? . . . Vėl diskusijos.

Galų gale, prieinama išva
dos, kad išleidus tą veikalą 
autorius galėtų daugiau nuken- 
tėt, nes jo klaidos būtų paro
domos viešai.

—G e r biamieji,—prabilo da
lyvis B.,—mūsų taikstymasis 
skriaudos padarytų ir autoriui 
ir mums. Išleidus šį veikalą, 
autorius mažiau susilauktų kri
tikos, negu mes bei mūsų orga
nizacija. Autoriui turime nuro
dyt, kad operetės taip nesirašo; 
ir jeigu jis nuoširdus—nepyks.

Man labai buvo gaila auto
riaus, bet balsavau prieš išlei
dimą jo kūrinio.

Bs.

Lowell, Mass.

ti

1

5 '

I

Rapolas Mackevičius,

Vilnijos lietuvių rašytojas.
ir vėliadįgl

lavinusių žmonių, rašytojų, 
piešėjų, muzikų. Jie .leidžia 
savo vienkartinius leidinius, 
kuriuose atsispindi to krašto 
lietuvių masių gyvenimas.

m o. ■
Mat, kovo !

sukako vieni metai, kaip su 
pagelba dviejų, jaunų vaiki
nų, Alberto Dvarecko ir Le
ono Chulados iš Lawren 
Mass., čia buvo suorganizuo
tas naujas choras __
pavadintas Lowellio Lietuvių 
Balso Choru.

Chorą vadovauja 
gabus mokytojas Bilius 
ka iš Lawrence. Jo v 
bėj buvo prirengtas šis kon
certas.

(T%sa ant 4-to puat.)
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Bostono ir Apielinkes Žinios
Operete “Faust”

Gegužės 5 d. seniai laukia
ma so. bostoniečiam operetė 
“Faust” buvo suvaidinta. Pu- 

* blikos susirinko nedaugiausia, 
bet tai-buvo, taip sakant, 
“rinktinė.”

Patsai veikalas yra išsvajo
tas (fantazija), bet dailės at
žvilgiu be galo dailus ir ža- 
vėjantis. Tiesa, ne visa operetė 
buvo sulošta, o tik tūlos da
lys, nes mūsų estrados per 
mažos dėl tokio veikalo. Di
džiuma publikos pirmą sykį 
matė tokią galingą orkestrą 
ir tokį milžinišką chorą, ku

prio balsai taip susilieja, tarsi 
jūra banguoja.

Man geriausią įspūdį darė 
choras, čia matėsi įvairiaus 
amžiaus žmonės; vieni pus
amžiai, kiti apyseniai, o tūli 
jau žilagalviai seneliai; (i juos 
žiūrint, prisimena man Seno Į 
Vinco apysaka “Smuikas”. 
Šie seneliai tai buvo praeities 
meno žvaigždės. Anų laikų | 
gatvinė spauda kėlė juos į 
padanges.

Publika, pamačius juos, su
keldavo ovacijas, o rengėjai, 

.maišais nešė pinigus į bankus.
Jie tuomet buvo jauni akto-1 
riai, pilni energijos ir daugi 
žadanti meno ateičiai. Tuo-' 
met jiem nereikėjo niekuo rū-! 
pintis, nes meno spekuliantai ' 
jais nepasidalindavo. Iš jų ga-j 
Ii pasimokinti tie, kurie pa-: 
veržė jų vietas. Nereikia pa-; 
miršti, kad kapitalistas, maty
damas tavyje pelną, jis tave 
glosto ir šaipos ironiškai.

sa eilė klausimų apkalbėta ir 
padaryta gerų tarimų. Dau
giausia laiko buvo pašvęsta 
jaunuolių klausimui. Apkal
bėjus tuos bilius, kurie yra 
įnešti Washingtone prieš atei
vius, likos nutarta pasiųsti 
vieną delegatą į Washingtoną, 
kad protestuotų prieš tuos ne
žmoniškus bilius.

Gardner, Mass

Labai Svarbi Brošiūra
Mass, valstijos Komunistų 

Partijos pirmas distriktas iš
leido labai svarbią brošiūrą 
po vardu : Katalikai, Komu
nistai ir Demokratija. Tai de
batai drg. Granville Hicks ir 
kunigo E. L. Curran, kurie 
buvo balandžio 4 d., Bostone.

Šią brošiūrą turėtų įsigyti 
kiekvienas tėvas ir duot savo 
vaikam skaityti; nes ją per
skaitęs, jaunuolis gaus pilną 
supratimą, ką reiškia komu
nizmas ir kad jis nėra tokis 
baisus, kaip kapitalo bernai 
jį perstato.

Brošiūra 
puslapiu, o 
tai. Galima
se, 15 Essex, Boston, Mass.

Konferencija
Gegužės 7 d., So. Bostone, 

buvo lietuvių komunistų dis- 
trikto konferencija. Suvažiavę 
iš kolonijų draugai išdavė ne
blogus raportus. Visur mūs 
judėjimas gyvas. Vietom kad 
ir sušlubuoja, bet draugai 
neleidžia jam sugriūti, o sten
giasi pataisyti. *

Šioje konferencijoj buvo vi-

So. Bostono' Piliečių Jubilejus
Gegužės mėnesį sueina ly

giai dvidešimt penki metai, 
kai So. Bostone susiorganiza
vo Amerikos Lietuvių Piliečių 
Kliubas ir išgyveno visą laiką 
tuose pačiuose kambariuose, 
367 W. Broadway. Praeitis 
šio kliubo gyvenimo skaisti, 
nerasi nei vieno mūsų kalbėto
jo, kuris žodžiais nebūt išde- 
koruotas šis kliubas apie atei
ties surėdymą -— komunizmą. 
Čia šimtai suvažiavusių iš kai
mų pramoko skaitliuoti, dai
nuoti, vaidinti ir kalbėti, šie 
kambariai priėmė kiekvieną 

* j svečia. Nerasi nei vienos Ame- I I v
! rikoj lietuvių kultūrinės į- 
staigos, prie kurios šis kliubas 
nebūt prisidėjęs su auka. 
Kiekvienam mūs svarbesniam 
reikalui jis visuomet gausiai 
aukavo. Bet pats kliubas, it 
tas darbo žmogus, išeikvojęs 

i spėkas, senatvėj lieka bied- 
nas. Man būnant finansų raš
tininku, pereitą susirinkimą 
suvedus sąskaitas, pasirodė, 
kad kliubas neturi iš ko užsi
mokėti “randą.”

Gegužės 28 d. yra rengia
mas labai šaunus bankietas 
paminėjimui dvidešimt penkių 
metų kliubo sukakties. Ban
kietas prasidės 6:30 vai. va
kare, įžanga vienas doleris.

Vietiniai ir apylinkės drau
gai pirkite tikietus iš kalno, 
tuom palengvinsite rengėjam.

Jaunutis.

Lowell, Mass

tu ri trisdešimt du 
kaina tik trys cen- 
gauti Partijos ofi-

(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)
Visi darbavomės ir stengė

mės, kad koncertas pavyktų, 
bet mūsų jaunuoliai geriau
sia darbavosi, kviesdami jau
nus ir senus žmones dalyvau
ti, todėl koncertas visais at
žvilgiais išėjo gerai.

Reikia tarti didelį ačiū 
draugams lawrencie č i a m s , 
kad jie taip skaitlingai daly
vaudami mus parėmė. Nema
žai dalyvavo ir Nasht/a drau
gų, būtent, Vilkautų visa 
šeimyna, drg. Egeris ir kiti 
sudarė gerą būrį svečių. Ačiū 
ir jiems.

Pats choras gerai sudainavo 
keturias gražias dainas, vyrų 
grupė vieną dainą — “Trauk, 
Bėruti”—ir Ignas Kubiliūnas, 
žymus Naujosios Anglijos

Na, 
moky- 
didelį 
buvo,

mainyt

dainininkas ir radio progra
mos vedėjas, gražiai sudaina
vo keletą komiškų dainų, ką 
publika labai mylėjo, 
mūsų choro gerbiamas 
toj as, ' nors turėdamas 
šaltį ir dikčiai užkimęs 
tačiau, nenorėdamas
savo duoto žodžio, sudainavo 
porą labai gražių dainų.

šaltis daug kenkė Biliui 
dainuoti, bet jo baritoniškas 
balsas taip stiprus ir kuomet 
jis leidžiasi į žemesniąsias 
gaidas, tai klausytojams pri
duoda kokį tai žavėjantį ma
lonumą. Mūsų vietinis 
nuolis-choristas
nas ir šį kartą maloniai pa
griežk porą smuikos solo, 
smuikavimas 
išeina^ Būk 
ir glaudžiau 
kalio talento.

Paprastai,

jau-
Ernest Čižiū-

Jo 
visuomet gražiai 
sveikas, Ernest, 
prie savo muzi-

ma- 
pianistę, 

visiems 
Pas mus 

atlieka

visuomet 
žiausia kalbama apie 
kuri akompanuoja 
koncertų dalyviams, 
tą svarbiausi darbą
draugė Emma Gicevičiūtė iš 
Bedford, Mass., mūsų choro 
narė. Jai niekad nevalia pa
silsėti. Ji visuomet mielai pa
tarnauja šitokiuose . svarbios 
pareigos darbuose. Tau, Em
ma, visuomeniškas ačiū !

Prie pabaigos, mes choris
tai ačiuojame visiems progra
mos pildytojams 
sirįžę atsiteisti 
darni.

Dar ką noriu
ve ką: Kad žinočiau, 
šio sekreto niekas neišduos ir 
kad nuo to mūsų Balso Cho
rui garbė nei kiek nesuma
žės, tai čia išsitarčiau, jog 
šiame koncerte mums pagel
bėjo dainuoti su. savo stipriu 
bassu 
mūsų 
Taigi, 
lykas, 
storų
me, kaip

ir esame pa- 
kuomi galė

pasakyti, tai 
kad

drg. M. Petrukevičius, 
choro mokytojo tėvelis.' 
nieks nežino, kame da- 
tik visi giria, kad* mes 
balsų žmonės dainavo- 

iš “kubilo.”
-O—— t 

Toliau Daryti?
visi draugai ir drau- 

ir seni, neapleis-

Mūsų Lyriečiai Puikiai 
Pasirodė

Lyros Choras gegužės 7 die
ną suvaidino labai puikią ir 
pavyzdingą keturių veiksmų 
dramą “Motinos širdis”. Bu
vo tai veikalas iš žmonių pa
prastų atsitikimų kasdieninia
me gyvenime. Tame veikale 
nurodo priežastis šeimyniškų 
nesutikimų ir persiskyrimų, 
kurie daugiausiai kyla iš ma
žų nesusipratimų. Tame vei
kale suprantančiai nurodo : 
jei nebūtų šeimyniškame gy
venime tarp vedusiųjų jokių 
slaptybių, bet abelnas atviru
mas, tuomet būt galima iš
vengti daug panašių atsitiki
mų.

Suprantama, jog lošėjai il
gai ir sunkiai darbavosi, bet 
neveltui jų padėtos pastan
gos, nes atsilankiusioji publi
ka ne tik iš Gardnerio, bet ir 
iš kitų miestų negalėjo atsi
stebėti ne tik to veikalo svar
bumu, bet ir nepaprastu ly- 
riečių gabumu. Taipgi laike 
permainymo scenų, jaunesni 
choro nariai pasirodė su savo 
dainų ir muzikališkais gabu
mais. Galime tikėtis, kad ne
užilgo gardneriečiai turės sa
vo lietuvių jaunuolių orkes
trą, v

Užbaigiant programą, Ly
ros Choras padainavo keletą 
naujų, dar negirdėtų čia dai
nų. Galima pagirti, kad lyrie
čiai gerai darbuojasi, nes ne
pakartoja visuomet senų dai
nų. Kiekvienam parengime tu
ri išsimokinę naujų dainų, ku
rios priduoda daugiau įdo
mumo programoje.

Dabar laukiame, kad lyrie
čiai vėl neužilgo suruoštų pa
našų parengimą.

Ten Buvusi.

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiu Krupiu ir pavieniu.
Iš senu 
naujus 
lūs ir 
sudarau .
rikoniškais. Rei- 
kalu! esant ir 
padidinu tokio BfeyOOPSW- 
dydžio, kokio pa- 
geidaujama. Tai- 
nogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glemnore 6-6111

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

CHARLES’
UT-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Gerai Patyrę Barberial

Dr. Herman Mendlowitz
83 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.
• NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kanapas E. 23rd Street

Kas 
z Dabar 

ges, jauni 
kime darbo ateityje. Kol dar
neperšiltos dienos, dar iki 
birželio pirmųjų dienų laiky
kime pamokas, pasimokinki
me keletą naujų dainų dėl 
piknikų, ir vėliau, pagal nusi- 
tarimą, organizuotai pasiliuo- 
suosime nuo dainų vasaros 
sezonui. Bet vistiek laikyki
me mėnesinius susirinkimus. 
O reikalui esant, nors retkar
čiais, ir dainų pasipraktikuo
kime, kad kur reikiant gerai 
pasirodytume.

Choristas Jonas.

New Yorko valstijos se
natas užgyrė lažybas (be- 
tus) ant arklių lenktynių; 
manoma, kad ir valstijos 
seimelio atstovų rūmas už- 
girs jąsias.

MENO SKYRIAUS DALIS
(Tąsa nuo 3-Čio pusi.)

senų knygų skaitomą spaudos parodą Klaipė
doje, V. D. Gimnazijos rūmuose. Paroda tęsės 
8 dienas ir ją aplankė 2,034 žmonės. Dar no
rėčiau apvažiuoti į kitus Lietuvos miestus su 
panašia spaudos parodai noriu, kad ir plates- 
nioji visuomenė bent kartą pagyventi/ su senų 
ir užsienio lietuvių rašytojų dvasia. Supirktas 
knygas norėčiau įrišti Ir atidaryti viešą kny
gų skaitymo biblioteką, be atlyginimo. Norė
čiau papildyti archyvą tokiais leidiniais, kurių 
dar neturiu. Norėčiau užsienyj leistas lietu
vių kalba knygas supirkti po vieną egzemplio
rių. Iki šiol į šį rinkinį esu įdėjęs 8,400 lt. ir 
dar tebeskiriu iš savo menko atlyginimo kas 
mėnesis po 40 ir daugiau litų. Daug turiu pe
riodinių numerių, papildžius galėčiau sudaryti 
daug .kęrmplektų. Iki pilno rinkinio periodinių 
leidinių dar trūksta apie 600 pavadinimų. Di
džiausia jų dalis Amerikoj leistų leidinių. Bet 
deja, trūksta lėšų, paramos iš niekur negau
damas, palikau ne vien alkanas, bet ir nuply-

I šęs-
Maloniai prašau Gerbiamąją yisuomenę at

sižvelgti į šį mano sunkų darbą ir paaukoti 
kas turi atliekamą knygą arba laikraštį. Ma
no archyvui tinka visi spausdiniai; visokių 
metų knygos, atsišaukimo lapai, plakatai, ka- 
lemloriST, ■sveflWHiis’Yalbomis, kurie yra W Šiauliai '

tuviyf dvasios. Kurie turite retesnių leidinių, 
pasižadu apmokėti jų vertės kaina. Visiems 
pageidaujant, galiu keistis ant dublikatų 
spausdiniais. Be to, gerbiamąsias redakcijas 
maloniai prašau siuntinėti laikraščius veltui, 
nuo naujųjų metų 1 numerio, nes man labai 
svarbu kompletais turėti, nors vienų metų. 
Kurios redakcijos neišgali siuntinėti, tai nors 
atsiųskite kiekvieno antgalvio pakeitimo po 1 
egzempliorių ir savo laikraščio priedus, siųs
kit nors po vieną egzempliorių. Jei pas Tams
tas rastųs kitų redakcijų na'ujų pavadinimų 
retesnis ar vienkartinis leidinys, prašau pa
siųsti. Už persiuntimą apmokėsiu.

Visų aukojusių pavardes paskelbsiu spaudo
je ir įrašysiu į garbės dovanų knygą, nors ir 
centais prisidėjusių prie šio darbo paaukoju
sių laikraštį ar knygą.

Spausdinių praleidimui, turiu iš Visuomenės 
Darbo Valdybos leidą gauti iš užsienio kiek
vienam leidiniui po 1 egzempliorių. Tikiuosi, 
pasaulio lietuviai supras šį mano sunkų darbą 
ir atsižvelgs į 
šio kultūrinio 
padėkos žodį.

mano prašymą ir prisidės prie 
darbo. "Už ką iš anksto tariu

Spaudos kolekcionierius
Povilas Gasiūnas.

Aktorius John Barrymore 
Vesiąs dar 12 Žmonų

Chicago, Ill. — Garsus 
judamųjų paveikslų ir šiaip 
teatrų aktorius John Bar
rymore teismiškai skiriasi 
su savo ketvirta žmona 
Elaine Barrie. Be kitko, jis 
skundžiasi, kad ši ketvirto
ji su savo motina apgavin- 
gai iškaulijo iš jo $300,000.

L a i k r a š čių reporteriai 
pastebėjo tam aktoriui, kad 
jis, galbūt, jau gana nusi
vylęs moterimis ir daugiau 
nebandysiąs apsivest. Bet 
jis atsakė jiems: “Keturios 
pirmosios vedybos buvo tik 
nevykusi pradžia. Aš dar, 
turbūt, vesiu dar dvyliką 
žmonų, iki mirsiu.”

Estate of

BARRY P. SHALINS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.

7?el. Virginia 7-4499

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central Skvžro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 

Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

DOVANOS =»
Rožančiai ir Kryželiai nuo
Daimantiniai žiedai ”
Laikrodėliai . ”

Stalui šaukštai, peiliai ir 
sieniniai laikrodžiai

$1.00
6.50
2.00...' / f

M Jį

Aplankykite mūsų 
religinių daiktų departmentų, specialis 

išpardavimas eina dabar, 
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

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

. tarpe Graliam ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. Tel.: Stagg 2-217$ .

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

ATSINEŠKITE ŠĮ SKELBIKĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

West Haven Beers & Ales, Inez
Garbingai pristato importuotus 
produktus pasauliniai garsius.

HABERBUSCH & SCHIELE’S<•
Sphinx! Stout and Extra Ales

GERESNIS SUDERINIMAS GERESNIAM GĖRIMUI

Paprašykite savo bartenderio, o jis maloniai 
jums patarnaus.

Parsiduoda mažytėse bonkutėse ir 10 uncijų bonkutėse

West Haven Beers & Ales, Inc.
AGENT FOR: t

Hensler ) Beer f; 98 Noith 7th Stl CCt
R- & II. > Ales Brooklyn, N. Y.
Wehle ) Porter

• Telephone EV. 7-5471

Lietuviams Lankantiems

PASAULINĘ PARODU
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
;aucr&

Valilionis ir Marcinkevičius
Savininkai

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtines, Vynai ir Alus

Vieta mašinom pastatyti. Ši Įstaiga yra 
skersai gatvę nuo Marine budinko, 

. arti Corona entrance i ferus.

N Fairview .Restaurant
■ » | 110-62 Corona Ave.
4L j CORONA, L. L, N. Y.
——————' Telephone: Haveineyer 9-9115

ns. NAUJOJE VIETOJE

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, kilūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkės, j krautuves 

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

4 
4
4 
«
4 
4
4
4 
4
4 
4
4 
4
4
4 
4
4 
4
4
4 
4
4
4
4 
4
4
4 
4
4

DR. MAXWELL MILLMAN
EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS

Sutvarkomo Savaitiniams Išmokėjimams

NORMALIŠKAS SIUVIMAS NETU
RI NUVARGINTI REGĖJIMĄ. JEI 
TAIP DAROSI, TAI KREIPKITĖS 
PAS SPECIALISTĄ AKIŲ REGĖJI
MO EGZAMINACIJAI TUOJAUS. '

»
»
»
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»
»
»
»
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»
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>
»
»
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I•
B
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B
B

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

WILLIAMSBURGH HOUSING PROJECT
237 GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y.

Valandos: šiokiom dienom nuo 9 A. M. iki 8 P. M. 
Penktadieniais: 9 A. M. iki 5 P. M.

Telefonas EVergreen 7-0986.
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FRANK DOMIKAITIS
o

417

• j*

J
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

O

(111-112) O

o

Clement Vokietaitis1.00

VARPO KEPTUVE
1.00

1.00

1.00

1.00

50 ir

.25

i Viso Y.

Philadelphia, Pa
PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Elizabeth, N. J Rep.

i

CHRONIŠKOS
At-

LIGOS

GYDOMOS PAINTERS & CARPENTERS
Lietuviai Malioriai ir Dailydčs

Baltimore, Md
Iš

Telefonas Foxcroft 9-6901

■M

■f

nors

s

Telefonas: Humboldt 2-79Š4

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Special Rafes per Week

Valeras.
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1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

p.
K.
w.

NOTARY 
PUBLIC

Cam
man 

spau-

.50

.50

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

savo 
draugus 
ligonę.

1920 E.

Inside Phone 
EVergreen 4-6485 •

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

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N.

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

kp.
Dar

.0

Į

o

na-
ir

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

Managed by

TEITELBAUM

149 kp...................
10 kp............... . ..
5 kp........................
Komunistų Kuopa

undersigned 
retail under 

Beverage 
Borough 
be con-

Inc.

MINERSVILLE, PA.
LDS 158 kp. rengia pasilinksmini

mo vakarą, geg. 13 d., 7:30 v. v. Ci
tizens Club Svet., 3rd ir South Sts. 
Įžanga veltui. Šokiam grieš gera or
kestrą, bus skanių valgių ir gėrimų. 
Busi paskutinis parengimas svetainė-

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

liavom arba išpopieruojame kambarius.

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

MINERSVILLE, PA.
Lietuvių Komunistų kuopos susi

rinkimas įvyks geg. 15 d., 7:30 v. v. 
Citizens Club Svet. Visi nariai pri
valote dalyvauti, nes yra daug svar
bių dalykų aptarti. Taipgi turime 
rengtis prie pikniko, kuris įvyks 30 
d. geg.'— Sekr. (111-113)

............. $34.10
A. J. Smitas.

je šį sezoną. Kviečiame visus skait
lingai dalyvauti ir linksmai praleisti 
laiką. — Kom. (111-113)

LIETUVIS ADVOKATAS 
50 Court Street 

Brooklyn, N. Y.

KLAUSKITE MŪSŲ APROKAVIMO
Reikale namų taisymo, malia vojimo ar popieravimo 

klauskite mūsų aprokaviino

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 14 d. geg. Žydų Svet., 
kampas Ferry ir Walnut gatvių. 
Pradžia 2:30 vai. po pietų. Visi na
riai, prašomi dalyvauti, nes turime 
aug svarbių dalykų tarti.

(111-112). J a-
Kanados “Liaudies 

administratoriaus, bu-

PHILADELPHIA,
Dėlei “Laisvės” Pikniko

“Laisves” piknikas

.50

.50

.50

WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 kp., Moterų Skyrius 

rengia nepaprastą balių, geg. 14 d., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Bus įvai
rių dainų. Balius rengiamas paminė
jimui Motinų Dienos. Pradžia 6 v. v. 
Prašome skaitlingai dalyvauti, ir 
linksmai laiką praleisti iki vėlai va
karo. — A. W.

issueci to the undersigned 
under 

of the Alcoholic Beverage 
at 1133 Washington Avenue, 

to

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

Gaminam valgius 
t u r im e Amerikos 

v išdirblmo Ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.

Jonas 
(iš 

Elzb.

MATTHEW P. BĄLLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs^ 

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

“Vilnies” Suvažiavimo Pasveikinimai iš 
Philadelphijos ir New Jersey

Philadelphijos darbininkiš
kos organizacijos, pavieniai ir 
iš New Jersey draugės ir 
draugai pasveikino šiemet ir 
“Vilnies“ suvažiavimą su 
$34.10. “Laisvės“ • suvažiavi
mas pasveikintas su $23.50.

žemiau telpa aukautojų 
sąrašas. Kadangi iš aukauto
jų skaito labai mažai “Vilnį”, 
o jie nori pastebėt savo aukas 
spaudoje, tai prisieina pagar
sinti “Laisvėje.“ Šitas sąrašas 
tilpo “Vilnyje”, No. 107. “Vil
nis“ širdingai dėkavoja au-, 
kotojams, o aš aukautojams, 
kurie pagelbėjo sukelti šiuos 
pasveikinimus. Labai dėkin
gas drg. J. Lastauskui iš 
deno, kuris pagelbėjo 
matyti daug gerų mūsų 
dos rėmėjų.
Veikiantis Komitetas
LLD

Bender ............... . .. . .50
Dambrauskas . . ............. 25
Poškienė ........... . .............25
Grimašauskas . . ..............25
Sabastianas . . . ..............25

Norvišienė ........................25
Degutis ............... .............25
Pusvaiškis .......... .............25
Bulauka ............... .............25

stoti į Partiją ir dirbti sykiu 
su mumis.

Kadangi dabar eina visokį 
persekiojimai nepiliečių, tai 
nepiliečiai draugai paraginti, 
kad pasirūpintų tapti Ameri
kos piliečiais.

Turiu paminėti, joge 
buvusios prakalbos d. J 
nausko, 
Balso“
vo surengtos Komunistų Par
tijos vardu. Tas parodo, kad 
lietuvių komunistų kuopa gy
vuoja Baltimorėj. Prakalbų 
pasekmių čia neminėsiu, ka
dangi draugo A. Vitkaus pra
kalbų aprašymas jau yra til- 
pęs “Laisvėje“ pirmiau.

EAisyi

Tik keletas draugų jau pridavė iš- II 
platinę. Sengkitės draugės ir drau
gai atlikti savo pareigas ir išpla
tint po keletą tų tikietukų. Seng
kitės kaip nors priduoti jau išpla
tintus. Šie draugai jau pridavė: Ur- 
lakienė, Šapranauskienė, Papeliučka, 
Milleris, Deveikis, išplatinę po pa
kelį. Dar 35 serijų trūksta. Bąlti- 
moriečiai kiekvieną metą gražiai pa
sidarbuoja dėl Philadelphijos pikni
ko. Atsiteiskim.'

Prie to, sutvarkykim busus, kurie 
išeis tarp 8 ir 9 vai. iš ryto, 735 
Fairmount Ave. Sudarykim draugin
gą kolektyvą, išvažiuokim visi ben
drai su busais ir mašinomis. Į mūs 
Philadelphijos “Laisvės” pikniką at
važiuoja žmonių iš daugelio koloni
jų ir kas metas, o mes vykim nors 
antrą sykį. Paskutinėmis dienomis 
šauksim susirinkimą, kad viską su
tvarkius. (111-112)

RESTAURACIJA
Lorimer St. Brooklyn “Laisves” Name

r--

LLD 
Liet. 
A. J. Smitas .................
R. Samulis ......................
T. Bačanskienė .............
Veronika Piragienė . . • 
J. Grižauskas ...............
P. Griciunas ..................
S. Shimkunas . . . ............
A. Bakšys ........................
F. Lešinskas ....................
Lina Ničienė ..................
Petrella ...........................
Peter Kodis ....................
J. Meškauskas ....... 
J. Vogonis ......................
P. Puodis ........................
J. Rutkus ........................
R. Merkis ........................
A. Paitienė ....................
J. Rainys ........................

$2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
1.00
1.00

Lastauskas
Camden) ........... $2.00
Lia.udanskienė
Camden) ....

Povilas Kazlaučiunas
(iš Camden) ............. 1.00

Dom. Zembliauskas
(iš Camden) ...........

A. Valančius*
(iš Camden) ...........

Petras Rušinskas
(iš Gloucester) ....

Antanas Samulionis
(iš Delair) ...............

Marcelė Pocius
(iš Riverside) .........

Tarvydas (iš Camden) 
L. Litvinas (iš Camden)

Sekantis lietuvių komunis
tų susirinkimas įvyks trečią 
ketvirtadienį šio mėnesio, tai 
yra, 18 dieną gegužės, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetai
nėje. Tad visi nariai ir narės 
malonėsite dalyvauti susirinki
me ir sykiu atsivesti draugų 
ir draugių įrašyti j Partiją.

PA.
Baltimorėj 
Baltimorčs 

apielinkėj įvyks 28 d. gegužės, ku
ris vėliau bus garsinamas per “Lai
svę.” Iš Philadelphijos jau prirengti 
du busai ir daugelis mašinų. Daug 
mūsų prietelių rengiasi piknikan. 
Svarbiausias mums philadelphie- 
čiams darbas, tai išplatint įžangos 
laimėjimo tikietukus. Atsiminkit, 
mes esame atsakomingi už 40 serijų.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L795 has been i----- _;.2.
to sell wine and liquor, at retail 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law 
Borough of Brooklyn. County of Kings, 
be consumed off tho premises. 

RAY WOLFF 
Brooklyn, N. 

that License No. 
™ the 

1- 
Alcoholic 

Kings, to

VLECK, 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

ctltncrv

įsorougn oi urooKiyn. v 
be consumed off the 

RAY Wi
1133 Washington Ave.

NOTICE is hereby given 
L775 has been issued to 
to sell wine and liquor at 
Section 132 A of the
Control I^aW at 7G Montague St., 
of Brooklyn, County of 
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN 
76 Montague St.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

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

do automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y

Laidotuvės
Ketvirtadienio ryte pasimi

rė Helen H. Lubin, žmona ge
rai žinomo gėlininko Walter 
B. Lubin, 1225 So. 2nd St. 
Pašarvota pas graborių Jo
seph Kavaliauską. Palaidota 
bus šeštadienį, gegužės 13, JO 
vai. ryte. Giminės ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti laido
tuvėse.

Telephone 
Pagg 2-5043

Iš Bangos Choro Parengimo |
Balandžio 30 d. Bangos 

Choras buvo surengęs kon
certą, Lietuvių Laisvės Svetai
nėje. Koncertas pavyko visais 
atžvilgiais, žmonių susirinko 
virš 400. Programos išpildy
me dalyvavo šios meno spė
kos : net šeši chorai-—Bangos 
Choras, Sietyno Choras, Aido 
Choras, Baltos Lelijos Choras, 
Vokiečių Choras ir Rusų Dar
bininkų Choras. Visi chorai 
savo užduotis gerai atliko, 
puikiai sudainavo, ypatingai 
Rusų Darbininkų Choras krei
pė dėmesį publikos savo kos
tiumais ir dainomis.

Solistai buvo keturi: A. Kli- 
maitė, M. Kavaliauskaitė, D. 
Šidlauskaitė (elizabethietė) ir 
A. Višniauskas. Visi solistai 
puikiai sudainavo. Jų dainos 
labai susirinkusiems patiko. 
Taipgi buvo ir šokikė, jauna 
mergaitė, Liįlian Gainiūtė 
(vietinė), puikiai pašoko. Jos 
šokiai labai susirinkusiem pa
tiko. Vėlinu jaunai šokikei 
gero pasisekimo meno srityje.

Kiek galima buvo pastebė
ti, tai publika buvo labai pa
tenkinta šiuo koncertu. Pro
gramai pasibaigus, prasidėjo 
šokiai ir visi šoko, linksmino
si iki vėlai nakties.

Draugai bangiečiai,
daug darbo ir energijos pridė- 
jote (ypatingai reikia atiduo
ti kreditas rengimo komisi
jai), bet pasekmės buvo ge
ros, nes koncertas puikiai pa
vyko.

Draugai bangiečiai, nenu
leiskite rankų, nesakykit, kad 
darbas jau užbaigtas, bet 
stengkitės pasibriežtą savo 
darbą varyti pirmyn. Praei
tam susirinkime choras nuta
rė mokytis operetę “Pepitą.“ 
Tai yra puiki operetė ir ne
sunki susimokyti. Tik reikia 
pasišventimo ir energijos, o 
darbas bus įvykdintas. Drau
gai, padėkite į šalį visus ypa- 
tiškumus, nes ypatiškumai 
naudos neduoda organizaci
jai. Prie darbo, o pasekmės 
bus.

Serga Draugė
Sunkiai serga d. P. Valan- 

tienė. Turėjo sunkią operaci
ją. Dabar randas 
muose. Prašom 
drauges atlankyti 
vena po numeriu 
lantic St.

Ji priklauso prie LDS 5 
ir prie ALDLD 10 kp. 
kartą prašau atlankyti, kam 
laikas pavėlina.

J. S. Rainys.

Vietinės Komunistų Parti
jos Lietuvių Veikimo

Nors nedidelė grupelė na
rių, bet visi draugai ir drau
gės pavyzdingai lanko susi
rinkimus ir dirba, kiek kam 
aplinkybės leidžia nevien tar
pe lietuvių, bet ir tarptautiš- 
kai. Nes draugų yra lankomi 
City Komiteto susirinkimai ir 
gaunami visi nurodymai, kas 
turi būt veikiama.

Toliau turiu atžymėti spau
dos reikalais, kad rūpinaMosi 
nevien lietuvių kalba leidžia
momis knygomis ir laikraš
čiais, bet ir anglų kalba. Tu
rim išsirinkę anglų spaudai 
platinti agentą, kuris atsilan
ko p vietinį Komunistų Parti
jos knygyną ir gauna “Daily 
Worker”, knygas ir brošiū
ras ir, draugams pagelbstint, 
platina kaip susirinkimuose, 
taip parengimuose, ir kur tik 
galima.

Toliau, kad padidinti Par
tijos veikimą, susirūpinta pa
didinti narių skaičių. Todėl 
nutarta kalbinti draugus ir 
drauges, artimus simpatikus,

KRAUJO, ODOS, NERVŲ LIGOS, 
BENDRAS SILPNUMAS ir NER
VŲ IŠSISĖMIMAS, SLOGOS ir 
ĮSISENĖJĘ SKAUDULIAI SKIL
VIO ir ŽARNŲ LIGOS, HEMOR- 
ROIDAI ir 'kiti MĖŠLAŽARNĖS 
NESVEIKUMAI varginan
tieji skausmais ir nepatogumais, 
INKSTŲ ir PŪSLĖS ligos. Stai
gios ir chroniškos ligos VYJtŲ ir 
MOTERŲ gydomos su patenki
nančiomis ir greitomis pasekmė
mis. Jeigu turite kokį nesveiku
mą, kurio nesuprantate, pasi
klauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.
X-Spinduliai, Kraujo ir šlapimo 

Tyrimai Atliekami
Už Nebrangų Atlyginimą 

IŠTYRIMAS VELTUI

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus 

110 East 16th St, N. Y. 
Tarp 4th Ave. ir Irving Plaee

9 A. M. iki 8 P. M., o Sekmadienį 
9 A. M. iki 3 P. M.

A. Balčiūnas
321 Chauncėy Street 

Brooklyn, N. Y.

P. Bieliauskas
1062 Glenmore Avenue 

East New York

Russian & Turkish Baths, Inc.
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y<

Open Day and Night

RHEA

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

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato- 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informačijas apie svorį Ir kainas.

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

Jį vienatinis LIETUVIŠKAS
/ ' KABARETAS

STANLEY MISUNAS
Savininkas

Muzika ir Floor Show kiekvieną 
penktadienį ir šeštadienį
Degtinės, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

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

Prie R. K. O. Republic Teatro

J 

S!

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water,-Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to
11 p. m. After 11 p. m. for gents

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night

DAUNORO Cold & Grippe Powders nu
ramina karštligę ir galvos skaudėjimą iš

priežasties slogos—šalčio
Gaukite šiandien, tiktai 75 centai.



New Žinios
Brooklyno Muzėjaus 

Programa

Šeštadienio Vakarą 
Loš “Farmazonus”

Gegužės 13-tos vakaro 7:30, 
Ukrainą svetainėj, 101 Grand 
St., Brooklyne, bus suvaidin
ta 3-jų veikmių komedija 
“Earmazonai.” Ją los Lietu
vių Liaudies Teatro aktoriai, 
vadovaujant gabiam režisie
riui ir aktoriui Juozui Kačor 
giui, kuris patsai veikalą ir 
išvertė lietuviu kalbom

bęs geriausiu perstatymu vei 
kalų, tad reikia tikėtis, kad i 
šiuo atveju savo pareigą išpil

vaukime

D.

Žuvo Darbininkas, 
Du Sužeista

ku- 
prie 

Park 
darbinin- 
1 m.

Įspūdingas, Masinis Jaunų Komunistų 
Konvencijos Atidarymas

I Tarybos Toriai Atmetė 
Darbiečiy Siūlymą

veltui
Šį ŠffiŠ-

Ketvirtadienio vakarą, mil
žiniškojoj Madison Square 
Garden, N. Y., įvyko Jaunų 
Komunistų Lygos konvencijos 
atidarymo mitingas, kuriame 
dalyvavo minios jaunimo, ar- 
tipilnė 22,000 talpinanti salė. 
Suaugusių retai kur matėsi. 
Jei tie būtu masiniai dalyva
vę, minios būtų netik tižpil-

gatves. Negerai, 
••ai “pa
smaginsnuo

Sulūžus pastoliui, ant 
rio dirbo 7 darbininkai 
bildingo 8-to aukšto, 55 
Terrace E., N. Y 
kas John Garvey, 31 m., iš 
Astorijos, ant vietos užsimu
šė; kiti du nukritę išliko gy
vi, tik susižeidė, trys spėjo su- 
šokt pro langą į bildingą iš
girdę lūžimą, gi John McCann, 
37 m. darbininkas, pirštų 
galais sugriebė likusią kabant 
lentos atplaišą. Ant jos jis iš
kabėjo 20 minučių iki nuo 
stogo nuleido gaisrininką jį 
išgelbėti. Jis irgi nuvežtas li
goninėn atsipeikėt nuo 
čio ir nuovargio.

Jaunimo vakare ir progra
ma buvo naujoviškosnė—dau
giau masinio vaidinimo ir dai
nų, mažiau kalbu. Trumpas 
kalbas pasakė Gil Green, An
gelo Herndon ir John Gates, 
komunistinio jaunimo žymūs 
vadai. Earl Browder, Am. Ko
munistų Partijos generalis se
kretorius davė trumpą sutrau
ką Komunistų Partijos Cen- 
tralinio Komiteto programos 
1940 metų rinkimams. Išei
nant iš Gardeno, Browderio

pilnas raportas jau buvo ga
lima skaityt “Daily Worke- 
ryje” ir pirkt brošiūraitę. Iš 
jo kalbos plačiau rasite pir
mame puslapyje.

Mitingas buvo entuziastiš
kas, su maršavimais, daino
mis, šūkiais ir net mariniais 
šių laikų šokiais “jitterbug” 
ir “swing”. Audringomis ova
cijomis jaunimas sveikino vi
sus savo vadus, o Browderio 
net vardo nespėjus pirminin
kui paminėti kilo didžiausios 
ovacijos, kurios tęsėsi kelias 
minutes.

Su daina ir šypsą, kaip ly
giai ir su savęs švietimu ir 
ugningu pasirįžimu darbui, 
mūsų jaunimas ruošiasi per
tvarkyti šių dienų pasaulį ir 
budavoti naują. Būdamas pas 
juos negali nejausti pareigos 
kartu su jais energingiau dir
bti ir gyventi iki tas naujas, 
gražus ir laimingas pasaulis 
bus išbudąvotas.

Rytoj Atidarys Lietuvos Pavilioną

gąs-

Liet. Komunistų Mitingas
Lietuvių Komunistų kuopos 

susirinkimas įvyks gegužės 15- 
tos vakarą, “Laisvės” salėj. 
Bus raportas iš ateiviams gint 
nepaprastos konferenc. Wash
ingtone. Kviečiami ir ne na
riai.

Lietuvos pavilionas Pasauli
nėj Parodoj atidaromas šį 
sekmadienį, gegužės 14-tą. 
Iškilmės prasidės 2-rą vai. po 
pietų. Jose, apart vietinio ko
miteto ir konsulato žmonių, 
dalyvaus p-lė Madeleine Avie- 
tėnaitė, Lietuvos generalis ko
misaras parodai, taipgi žymūs 
miesto valdžios ir Parodos 
Korporacijos atstovai.

Tikimasi rekordinio skai
čiaus lietuvių iš šio didmies
čio ir iš apylinkių atvyksiant 
atidarymo iškilmėsna.

Dalyvaut atidarymo iškil
mėse niekas “ekstra” nekai
nuoja apart paprastos įžangos 
parodon.

neįvyks

Pavasarinis Lietuvių Liaudies Teatro 
Perstatymas

Lietuvių Moterų Apšvietos 
Kliubo vakaras minėt Motinų. 
Dienai neįvyks šį sekmadienį, 
kaip buvo skelbta, dėl supuo
limo su maspethiečių pramo
ga. Linkime dd. maspethie- 
čiam sėkmingos pramogos, ta
čiau prašome ateities pramo
gas registruot Draug. Sąryšio 
knygoj, kad išvengt supuoli
mų. Mūs diena buvo regis
truota pradžioj sausio mėne
sio.

Kl. Sekr.

Visi Į Maspethą

Darbiečiai 
tarybininkai 
nešę Miesto 
ei ją, kuria

ir fusionistai 
bendrai buvo į- 
Tarybon rezoliu- 
pasisakoma pa-

remt Desmond Bilių. Tas bi
ll us reikalauja miestui teisės 
nustatyt teisėjų algas. Kaip 
dabar yra, teisėjai patys nusi
statė sau ir page Ibi n inkams 
algas, o miestas jas turi mo
kėt, kuomet stoka pinigų bū
tiniausioms visuomenės reika
lams.

Kusi o n i st as tarybiniu k as
Strauss diskusijose nurodė, 
kad tūlų teisėju bei teismų 
raštininkų algos prašoka mies
to valdininkų ir net šalies 
kongresmanų algas. Jis nuro
dė nuotikį, kur vyriausiam 
teismo raštininkui išmokėta 
$17,500 į metus. Pradiskusuo- 
ta 2 valandos, bet reakciniai 
tarybininkai laikėsi 
gana, H 
balsavo 
jams.

Kitais
ėjo sklandžiau. Nutarta palai
kyt komitetą tirt skundus dėl 
diskriminacijos samdant dar
bininkus Pasaulinei Parodai; 
primint valstijos seimeliui pra
leist bilių uždraust neoficiales 
uniformas (taikoma mažių 
bundui); nustatyta miera al
koholiniams gėrimams parda- 
vinėt, ir priimta eilė smulkes
nių patvarkymų miesto reika
lais.

brook lyno M u zė j aus 
duodamose programose 
tadienį, gegužės 13-tą, 
po pietų, vėl duodama lietu
viška programa. Joj dalyvaus 
p-lės Violetos Tamkiūtės va
dovaujamas ensamblis Lietu
vos Daina ir lietuvių šv. t Jur
gio parapijos šokikų grupė, 
vado vau j am vargonininko P. 
Brundzos, priežiūroje p-lės 
M. Baronaitės. Programa bus 
muzėjaus Structure Hall. Ma
žėjus randasi ant Eastern 
Parkway, prie pat Prospect

Del Pavasario Drabužių
atlankykiteHENRY 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

Vaikų Siūtai taip pigūs kai

Studentų Siūtai taip pigūs kai

$6.95 :
10.95 :
14.50 •

savo ir 
balsų prieš 1 1 nu- 
palikt galią teisė-

klausimais tarimai

riams patarnauti. Ran d a- 
si prie G*rand St. užsisukimo, 
skersai gatvę nuo J. Ginkaus 
saldainių krautuves, kampas 
Hooper ir Grand St.

Vertė Juozas KačergiusKomedija Trijose Veikmėse.

Šį sekmadienį, gegužės 
dieną įvyksta Maspetho 
bininkiškų organizacijų 
puikus parengimas.

Bus įvairi programa, 
to šokiai iki vėlumai.

Durys 
po pietų.
4 vai.

14 
dar- 

labai

o po

atsidarys . 3-čią vai.
Programa prasidės

Death Days,

Em-

J.‘ JUD2ENTAS A. RAINIENĖ

Šeštadienį, 13 Gegužės-May, 1939
UKRAINŲ SVETAINĖJE

101 (IRANO STREET BROOKLYN, N. Y.
Pradžia 7:80 Vai. Vakare įžanga 55c.

Durys Atdaros 6:30 Vai.

Programa
1) “Fragment of an 

pire,”
2)
3) “Dance Festival,”
4) Didysis Brooklyno Aido 

Choras, A. Žilinskaitės vado
vybėje užbaigs programą 
smagiomis dainomis.

šokiams grieš garsioji 
gorėk’s radio orkestrą.

įžanga: suaugusiems 
vaikams—10c., vien tik 
kiams 35 centai.

Vieta: New National Home, 
61-60 — 56th Rd., Maspeth.

Rengia: Lenkų, ir rusų IWO 
ir LLD organizacijos,

Viršminėtos organizacijos 
kviečia visus ir visas ateiti į 
šį smagų parengimą.

so-

VEIKSMAS I »
Rudolfas, išleidęs moterį į vakacijas, prižadėjo jai įstoti į 

masonų organizaciją, bet neišpildė. Jis leido laiką su 
mis panomis. Sužino, kad moteris grįšta. Susitaria 

. gaudinėti, sakyti, nuduoti, kad jis jau masonas.
VEIKSMAS II

Apgavingas "masonizmas” tęsiasi. Bet Čia jau ateina 
masonas. Rudolfas priverstas išsiduoti, kad 
o tik masoną vaidinęs.

VEIKSMAS III
Kulbaitis, kuris taip pat nudavė masonu,

kuris yra tikras 
jis ne masonas,

naujo
je ap-

Rimša,

Rudolfo uošvis , _ .
prisipažįsta Rimšai, kad ir jis nėra masonas. Čia atsidengia 
visos slaptybės šios komedijos.

Kulbaitis 
Karalina 
Lilka ....
Adelė .... 

Eilė .......
Rudolfas 
Vijurkas 
Bėgtinas 
Stranskis 
Rimša ....
Barbora .

CHARAKTERIAI IR VAIDINTOJAI ____
............ Juozas Kačergius 
.......... Albina Daugėlienė 
...... Alfonija Ašmepskaitė 
............. Anna Visockienė 
..... .......... Adelė Rainienė 
.. .......  Petras Grabauskas 
............. Juozas Judzentas 
............. Pius Petrauskas 
i......................... J. Juška 
..... Feliksas Janulevlčius 
.............. A. Zablackienė

Ignas Sutkus Persikelia 
į Naują Vietą

Kūjalis

Ignas Sutkus, kuris iki šiol 
turi restaurantą ir gėrimų į- 
staigą po antrašu 451 Grand 
St., sekančią savaitę persikels 
į naują vietą: 492 
Brooklyn, N. Y.

Naujoji Sutkaus 
^didesnė, patogesnė

Grand St.,

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Prakalbos ir Krutami Paveikslai
Bendrai visus kviečiame atsilan

kyti j Sveikatos klausimais rengia
mas prakalbas, kurios įvyks šį tre
čiadienį,, gegužės 17-tą, 8:00 vakaro, 
Metodistų bažnyčioj, 411 S. 3rd St.

Kalbės Dr. Anderson, svarbiais 
sveikatos klausimais ir J. Svirskis 
duos pamoką apie pirmąją pagelbą. 
Taipgi kalbės ir J. W. Thomsonas 
visiems lietuviams gerai žinomas 
natūralistas bei naturališko gyveni
mo mokytojas, ir priedui prie pra
kalbų galėsite kalbėtojams duoti 
klausimus kas link jūsų bendro svei
katingumo. Prakalbas rengia Brook
lyn© Lietuvių Sveikatos Kultūros 
Draugija. (112-114)

PAJIEŠKOJIMAI
Juozas Raskauckas pajieško An

tano, Motiejaus Ališauskų ir Jievos 
ir Magdės Alušauskų, po vyrais pra
vardžių nežinau. Gyveno Worcester, 
Mass. 30 m. atgal, o dabar nežinau 
kur randasi. Prašau greitai atsišau
kti, arba kas žino kur jie yra, tai 
praneškite man. Turiu labai svarbų 
reikalą. Būsiu labai dėkingas.

Mr. J. Rask, 1453 Prospect Place, 
Brooklyn, N. Y. (111-113)

vieta yra 
kostume-

BROOKLYNIEČIAI KITUR
K. Petrikienė sekmadienį, 

dalyvaus Conn, valstijos mote
rų konferencijoj ir sakys pra-j 
kalbą Waterbury, Conn. j

REIKALAVIMAI
Reikalinga 2 ar 3-jų žmonių daik

te gyventi. Pageidaujama, kad mo
teris nedirbtų. Aš ir berniukas, 8 
m. amžiaus. Yra 5 kambariai, šiluma 
ir karštas vanduo, tik už $10. Visus 
kambarius apart man vieno galima 
naudot. Matyt gali po 5 vai. vaka
ro. 93 So. 4th St., (viršuj), Brook
lyn, N. Y. (112-114)

Reikalinga patyrusio "Janitor” 
(namų prižiūrėtojaus). Namas yra 
garu šildomas, 20 šeimynų. Turi ži
noti kaip viską sutaisyti. Prašome 
kreiptis: Supt. 349 Hopkinson Avė., 
Brooklyn, N. Y. . (111-112)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Namas su Pork Store 

(Kiaulienos Krautuvė), pageidauja
ma lietuvio pirkėjo. Yra permitas 
rūkymui kiaulienos ir randasi visos 
mašinos. Prašome kreiptis pas John 
Roethlein, Stagg 2-0875.

Parsiduoda saliūnas, priežastis 
pardavimo — mirtis šeimynoje. Pra
šome kreiptis prie Autumn Cafe, 
324 Lincoln Ave., kampas Atlantic 
Ave., Brooklyn. Galima matyt nuo 3 
iki 6 vai. vak. (111-116)

IŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja 3 kambariai su vė

liausiais įtaisymais, garu šildomi. 
Yra šaltas ir šiltas vanduo. Renda 
$25 į mėnesį. Iš New Yorko galima 
privažiuoti 14 St.-Canarsie linija, iš
lipant ant Graham Ave. stoties. Vie
ta vienas blokas nuo stoties. Kreip
kitės pas Superintendent. 677 Metro
politan Ave., Brooklyn, N. Y. j

(112-117)

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

VVIHiamsbnrgh’o Didžiausia Drabužinė •

HENRY NARINS & SONS :
670 GRAND STREET kampas Manilai tari Avė. *

Brooklyn, N. Y. |#w,a 1M8!, m,.uh •
Išdirbėjai Geriausių Drabužių *

Pirkimus galima daryti sulyg mūsų 10 išmokėjimo plano

KADA BŪSITE NEW YORKE
Atlankykite
NEW YORK

WORLD’S

FAIR

Atlankykite Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubų

mūsų užeiga 
Kai jūs atvyksit i New 
Yorką, matyti Pasaulinę 
Paroda, tai užeikit pas 

BAR, GRILL 
and 

RESTAURANT 
518 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.. 
Gaminam valgius ir turime 
Amerikos išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, visokių vynų 

ir gero alaus.

S. Masiulis ir F. Zonis
Savininkai

LIETUVIU ATLETU
KLIUBAS

Vienatinis Sporto Kultūros 
Centras Brooklyne. Pama
tykite Pasaulinę Parodą ir

į Atlankykite
| /LIETUVIŲ ATLETŲ

1 KLIUBĄ
1 168 Marcy Ave.
Ii Brooklyn, N.Y.

VALGIAI IR
GĖRIMAI [

e

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

(Kampas Roebling St.)

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

Tįkrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vynus 
ir Likerius Reikia Pirkti Patinkamo] t

Krautuvėj. *

Manhattan Liquor Store e

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪŠIŲ GĖRIMŲ

Norėdami gauti visokias informacijas apie pasaulinę paro
dą, susieiti savo gimines ir senus pažįstamus, užeikite į

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
TELEFONAS 

EVergreen 4-9672
JURGIS KARPUS

Kliubo Gaspadorius

Mateu šas >Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

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

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Namų Rakandų Krautuve

Divonai-Uždangai-Linolijos

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Vėliausios Mados Kambarių Rakandai
Virtuvei, Miegamajam Kambariui

Gyvenamajam Kambariui ir Valgomajam Kambariui

301 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

TELEFONAS
EVergreen 7
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