
KRISLAI
Reikšmingas Dalykas. 
Kas Yra Arijus? 
Kam Jis Reikalingas? 
Prof. Boaz’o žodis. 
Mūsų Pramogos.

Rašo R. Mizara

Birželio mėn. pradžioj 
Kaune įvyko Lietuvos sava
norių suvažiavimas. Sava
norių Sąjungos garbės na
riais išrinkta: buvęs prezi
dentas K. Grinius ir ka
riuomenės vadas gen. St. 
Raštikis.

Tai reikšmingas dalykas! 
Reikšmingas tuo, kad sava
noriai matė reikalo išrinkti 
garbės nariu, sakysim, žmo
gų, kuris 1926 metais buvo 
smurtu pašalintas iš vals
tybės prezidento vietos!

Vpkietijos naziai “moksli
ninkai,” kalbėdami apie ari
jus, sako: tikrieji arijai yra 
aukšti, blondini, mėlyna
kiai.

Italijos fašistai “moksli
ninkai” sako: tikrieji arijai 
yra žemi, tamsūs, juoda
akiai.

Japonijos fašistai “moks
lininkai” taipgi “tiria” sa
va rasę ir, labai galimas 
daiktas, neužilgo pasakys: 
tikriausieji arijai yra žemi, 
geltoni ir kaštoninėmis aki
mis.

Kiekvienas, mat, nenau
dėlis suranda būdus savo 
juodiems darbams pateisin
ti.

Vokietijos ir Italijos fa
šistams “tikrųjų arijų te
orija” reikalinga žydams 
plėšti. Iš to jie pasinaudo
ja. Vokietijoj bilionus mar
kių naziai atėmę iš žydų 
atidavė “arijams,” naziams 
plėšikams, Hitlerio geniau
siems lekajams.

Italijoj daroma panašiai.
Štai, kam jiems reikalin

gas tas “arijonizmas.”

Garsus Kolumbijos an
tropologijos profesorius, 
dr. Franz B6az, kadaise pa
sakė:

“Arijus yra niekas dau
giau, kaip kalbinis termi
nas, reiškiąs nieką daugiau, 
kaip tik tai, kad kadaise 
buvo kalba, dabar vadina
ma ąrijoniška kalba, kuri il
gainiui prasiplėtė didelėj 
Europos ir Azijos daly, ir 
toji kalba buvo pradžia 
įvairių arijiškų kalbų, nau
dojamų šiandien... Tuo 
supratimu, arijus yra tas, 
kuris naudoja ari jonišką 
kalbą, nepaisant, ar jis bus 
švedas, Amerikos negras ar 
indijonas.”

Iki dienraščio “Laisvės” 
metinio pikniko Brooklyne 
pasiliko tik viena gera sa
vaite.

Ką, draugai skaitytojai, 
darote? Ar raginate savo 
pažystamus ir kaimynus 
dalyvauti savo dienraščio 
metinėj šventėj? Jeigu iki 
šiol to dar nepadarėte, tai 
per šią savaitę pasidarbuo
kite.

Atsiminkit, kad šiemet 
sukanka 20 metų, kai “Lais
vė” pradėjo išeidinėti dien
raščiu.

Taipgi brooklyniečiai at
siminkit, kad šiemet jau su
kako lygiai 25 metai, kai 
“Laisvė” atsikraustė iš Bo
stono Brooklynan!

Liepos mėn. 4-tą dieną 
mūsų Massachusetts ir New 
Hampshire valstijų skaity
tojai (o gal būt atvyks ir

Darbo Žmonių 
Dienraštis 

Kaina $5.50 Metama 
Brooklyne $6.00 

Metama
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NEW YORKO MAJORAS LaGUARDIA 
GERAI PASIDARBAVO UŽ WPA

a-
Washington. — La Guar

dia, New Yorko majoras, 
Amerikos miestų majorų 
konferencijos pirmininkas, 
pasakė kalbą seriatinėje lė
šų komisijoje ir įtikino kai 
kuriuos tos komisijos na
rius balsuot prieš Woodru
mo bilių. O tas bilius tikru
moje reikalauja panaikint 
viešuosius WPA darbus be
darbiam šelpti.

Majoras La Guardia savo 
kalba taip paveikė senato
rių lėšų komisiją, kad jinai 
jau pataria skirt $225,000,- 
000 daugiau farmeriams 
šelpti.

Bendrai pasakius, majo
ras La Guardia sumobiliza
vo kelis desėtkus senatorių 
prieš pragaištingąjį Wood
rumo bilių.—Jeigu tas bi
lius būtų senato priimtas ir 
taptų įstatymu, tai milio- 
nai Amerikos bedarbių at
sidurtų ant bado slenksčio.

Naziy Ministeris vėl 
Perspėja Angliją

Berlin. — Hitlerio propa
gandos ministeris J. Goeb
bels persergėjo Angliją, 
kad jinai nesikištij į “Vo
kietijai priklausančią” sritį 
vidurinėje ir piet-rytinėje 
Europoje. Kalbėdamas su
sirinkime 120 tūkstančių 
nazių, Goebbels taipgb už- 
reiškė, kad Danzigas —vo
kiečių miestas, ir pagrūmo
jo, kad “bloga būsią” Len
kijai ir jos globėjai Angli
jai, jeigu jodvi mėgins ne
leist naziam prijungt Dan- 
zigą prie Vokietijos.

Japonija Negalinti Suvaldyt 
Savo Jaunų Of icier i ų

Tokio. — Tai jaunieji fa
šistiniai Japonijos karinin
kai grūmoja išvyt anglus, 
amerikonus ir francūzus iš 
jų koncesijų - kolonijų 
Shanghajuj ir kituose Chi- 
nijos didmiesčiuose, ku
riuos užėmė Japonija.

Japonų valdžia bijo ka
riškai susikibt su tomis 
didžiomis demokratinėmis 
šalimis. Bet sakoma, kad 
Japonijos ministerių kabi
netas “negalįs s uvaldyt 
karštagalvių savo kari
ninkų.”

VERSTINI DARBAI SLO
VAKIJOS ŽYDAM

Bratislava. — Slovakijos 
valdžia neima žydų į ka
riuomenę; to vietoj, žydai 
turės tarnaut pusantrų iki 
dvejų metų batalionuose 
verstinų darbų.

iš Maine valstijos) ruošia Washington, birž 23. — 
savo didžiulį pažmonį May- Pernai metais Japonija ga- 
nard, Mass. vo pirkt didesnę pusę gele-

Esame tikri, kad, jei tik žies-plieno ir kitų medžiagų i 
oras bus palankus, tai (abi iš Jungtinių Valstijų karui šiol dar nebuvo pastatyta 
pramogos šiemet pavyks vi-' prieš Chiniją, kaip rodo scenoje panašaus veikalo iš 
su šimtu nuošimčių! valdiškos skaitlinės. , to genijaus gyvenimo.

Telefonas STagg 3-3878. Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Birželio (June) 24, 1939 Pavienio Numerio Kaina 3c.

Slovakija irgi Suregis
truoja Žydų Nuosavybes 
Bratislava, Slovakija. — 

Pagal Slovakų valdžios įsa
kymą, visi žydai šalyje turi 
tu o j aus su registruot visą 1 
savo nuosavybę paskirtose 
valdžios įstaigose. (Tikrieji 
Slovakijos valdovai dabar 
yra Vokietijos naziai.)

Įsakymas taip pat liepia 
anglams ir kitiems svetim
šaliams suregistruot savo 
turtus.

Naziai Užkaria Cecham 
Karo Tarnybą ir 
Verstinus Darbus

Praga. — Nazis Čechijos- 
Moravijos “globėjas” baro
nas von Neurath išleido įsa
kymą, kad to krašto gyven
tojams bus privaloma kari
nė tarnyba taip, kaip buvo 
ir čechoslovakijos respubli
koj. :; '

Neurath kartu patvarkė, 
jog “reikale” čechai-mora- 
vai turės verstinai dirbt to
kius darbus, kokius naziai 
jiem skirs.

Tai jau galas Čechijos 
“savivaldybei”, kurią Hitle
ris buvo žadėjęs, užimda
mas Čechoslovakiją.

Japonų Orlaiviai Užpuolė 
Mongolijos Liaudį, bet

Buvo Atkirsti

Tokio, birž. 23. — Japoni
jos spauda praneša, kad su
sikirtimuose ore tarp Išlau
kinės Mongolijos Liaudies 
Respublikos ir japonų daly
vavę 150 lėktuvų. Japonai 
giriasi, kad jie nukirtę že
myn “50” Mongolijos liau- 
diečių orlaivių, o mongolai 
sunaikinę “tik 5” japonų 
lėktuvus. — Bet iš kitų ži
nių šaltinių atrodo, kad tai 
japonai prarado 50 lėktuvų 
susikirtime su Išlaukinės 
Mongolijos orlaivynu. — Iš
laukinė Mongolija turi ben
dro apsigynimo sutartį su 
Sovietais, ir mongolai var
tojo sovietinius lėktuvus 
atremt japonų - mandžūrų 
provokatorišką užpuolimą.

(Kur tik praeityje susi
kirto Japonijos orlaiviai su 
sovietiniais lėktuvais, visur 
japonai buvo sumušti. Tai
gi kvailai skamba dabarti
nis japonų pagyras, būk jie 
“10 kartų daugiau” nukirtę 
Išlaukinės Mongolijos so
vietinių lėktuvų, negu žuvo 
Japonijos orlaivių.)

Lietuviy Darbininku Literatū
ros Draugija Ragina Senatą

Atmest Woodrumo BiliŲ
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau

gijos sekretorius D. M. šolomskas pasiuntė sekančio 
turinio telegramą Jungtinių Valstijų senatui:

Brooklyn, N. Y.
June, 22, 1939 

Senator Aiva Adams, Chairman 
U. S. Senate Appropriations Committee 
Washington, D. C.

The passing by the House of Representatives of 
the Woodrum Bill, actually destroying the WPA, 
spells calamity to millions of the USA citizens and to 
the nation as a whole. In the name of 6,500 members of 
the American Lithuanian Workers Literary Asso
ciation, I urge you to reject this bill and to adopt the 
Casey-Murray Bill guaranteeing jobs for 3 milion un
employed during the next fiscal year.

D. M. Sholomskas,
Secretary.

USA ir Anglai Atsiuntė 
Dar Po Laivą į Japo

ną Užimti Uostą
Shanghai, Chinija, birž. 

23. — Amerikos ir Anglijos 
konsulai atmetė Japonijos 
reikalavimą, kad Ameriko
nai ir Anglai tuojaus iš
trauktų savo karo laivus iš 
ką tik japonų užimtos Chi- 
nų prieplaukos Swatowo. 
Jie taipgi atmetė Japonų 
reikalavimą iškraustyt vi
sus Anglijos ir Amerikos 
piliečius iš Swatowo. Nega
na to. Į Swatową atplaukė 
dar po vieną Amerikos ir 
Anglijos karinį laivą. Da
bar Amerika ir Anglija tu
ri jau po du kariniu laivu 
Swatowo prieplaukoje.

Francijos-Turkijos Bendro 
Apsigynimo Sutartis

Paryžius. — Jau padary
ta apsigynimo sutartis tarp 
Franci jos ir Turkijos. Ši 
sutartis paliečia bendrą 
abiejų šalių gynimąsi nuo 
Italijos ir Vokietijos “Vi
duržemio Jūros srityje.”

Mainais, už šią sutartį, 
Franci j a perves Turkijai 
Hatay respublikėlę, buvu
sią dalį Sy rijos. Pirmiau 
.Hatay buvo vadinama Alex- 
andrettos apskritim. Per
nai vasarą ji buvo paskelb
ta kaip Hatay respublika, 
jau bendroj globoj Franci- 
jos ir Turkijos.

Franci j a yra Sy rijos val
dovė pagal Tautų Lygos 
duotą įgaliojimą.

PRANCŪZAI DRAMATI
ZUOJA SHAKESPEARE 
GYVENIMĄ

Paryžius.— Čia teatre ro^ 
doma drama iš didžiausio 
Anglijos poeto dramaturgo 
Wm. Shakespeare’o gyveni
mo. Pačioje Anglijoje iki

Sovietai Neigia Angli- 
jos-Franci jos Planus 
Dėl Sutarties su Jais
Maskva. — Sovietų komi

sarų pirmininkas V. Molo
tovas įteikė atsakymą am
basadoriams Anglijos ir 
Franci jos, karį jų valdžių 
neva “nauji” planai dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties su Sovietais “nepaten
kina” Sovietų; kad šie va
dinami “nauji” planai nė- 
kiek nepagerina senųjų An
glijos ir Franci jos pasiūly
mų.

(Paskutiniuose savo pa
siūlymuose Anglija ir Fran
ci ja vėl atmetė Sovietų rei
kalavimą užtikrint apgyni
mą Latvijai, Estijai ir Fini- 
jai, nuo nazių.)

Paryžius. r— Francijos di
plomatai vis dar tikisi, kad 
galima būsią kaip nors su- 
siderėt su Sovietais dėlei 
bendro apsigynimo sutar
ties tarp Francijos - Angli
jos ir So vie ti jos.

Amerikonas ‘Robinson’ Na
zių šnipas prieš Sovietus
Maskva, birž 23. — Ame

rikietė Rutha Marie Ru
bens-Robinson p r i p a žino, 
kad jos vyras, su falšyvu 
pasportu įlindęs į Sovietų 
šalį, buvo fašistas; ji taipgi 
pareiškė, kad jis buvo šni
pas “kokios nors” fašistinės 
šalies prieš Sovietus.

Jinai pati išbuvo Sovietų 
kalėjime 18 mėnesių iki 
teismo, ir Sovietai daugiau 
nebaudžia jos. Jai dabar 
leidžia gyventi Sovietuose 
dar pusę metų. Jinai steng
sis sužinot, kas atsitiko ar 
atsitiks jos vyrui, kuris, 
matomai, buvo Hitlerio šni
pas.,

Ji liudija, kad Sovietų 
vyriausybė tardymuose ir 
kalėjime visai Švelniai elgė
si su ja (taip pat ir su jos 
vyru). i

ORAS

Dalinai apsiniaukę ir bū
sią lietaus.

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

Metai XXIX, Dienraščio XX!

PREZ. ROOSEVELTAS REIKALAUJA 
$3,860,000,000 ŠALIAI GAIVINT 

---------------------------------------------- —B .________

Japonų Nachališkumas prieš 
. Anglus Tientsine 
Tientsin, Chinija, birž.

23. — Japonai kareiviai nu
plėšė visus drabužius nuo 
anglų, išeinančių iš Anglų 
ir Francūzų koncesijų. Šias 
koncesijas japonai bloka- 
duoja jau 11 dienų.—Nuo
gais anglais japonai juoki
no chinus vyrus ir moteris.

Anglijos konsulas smar
kiai užprotestavo Japonijai 
prieš tokį nachališką japo
nų elgimąsi su anglais.

Anglijos Valdžia Tik 
Mikčioja apie Atsispy

rimą prieš Japoniją
London. — Anglijos val

džia persergėjo Japoniją, 
kad jeigu japonai ir toliau 
taip elgsis prieš Anglų kon
cesijas - kolonijas, kaip 
Tientsine, tai “Anglija ne
išvengiamai turės daryt 
priešingus žingsnius iš savo 
pusės,” gynimui savo pilie
čių reikalų tenai.

Daugelis seimo atstovų 
primygtinai klausė, ką val
džia iš tikro žada daryt 
prieš Japonijos pasimoji- 
mus iššluot Anglijos pilie
čių biznį iš Tientsino, Shan- 
ghajaus ir kitų Chinijos 
didmiesčių. Bet Anglijos 
ministeris pirmininkas 
Chamberlain tiktai mikčio
jo ir nieko tikra nepasakė, 
kokiais būdais Anglijos val
džia ketina gint savo pilie
čių interesus Chinijoj.

Italija Vėl Grasina Atimt 
Francijos Tunisiją

■ Roma. — Fašistų laikraš
čiai kelia naują ermyderį 
prieš Franciją; tai todėl, 
kad Francijos seimo kolo
nijinė komisija pareikalavo 
panaikint plačiąsias teises 
italam Tunisijoj, Francijos 
kolonijoj, šiaurinėj Afrikoj. 
Tiem italam buvo duotos vi
sokios tautinės lengvatos 
pagal Francijos sutartis su 
Italija 1896 ir 1935 m.

Juodmarškinių spauda 
užreiškia, kad “400 tūks
tančių italų gyventojų Tu
nisijoj nekantriai laukia to 
laiko, kada garbingoji Ita
lijos vėliava plevėsuos virš 
Tunisijos.” Fašistai per sa
vo laikraščius grūmoja ka
riniais veiksmais Franci j ai, 
jeigu jinai “spaus” italus 
Tunisijoj.

ALKIS ANGLAM IR 
FRANCŪZAM 
TIENTSINE 9

Tientsin, Chinija, birž. 23. 
—Labai trūksta mėsos ir 
daržovių čia koncesijoms- 
kolonijoms Anglų ir Fran
cūzų, kurias blokaduoja ja
ponai.

L

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalauja, 
kad Amerikos kongresas 
nutartų paskolint $3,860,- 
000,000 įvairiems nevaldiš- 
kiems darbams, idant tuo 
būdu gaivint šalies pramo
nę ir bendrąjį ūkį. Anot 
prezidento,'valdžia turėtų 
išleist bonus tokiai pinigų 
sumai; tuos bonus užtikrin
tų Amerikos vyriausybė. 
Valdžia neturėtų iš to jokių 
nuostolių; tai būtų savaimi 
apsimokanti projektai. 
$870,000,000 iš tų pinigų 
būtų skiriami tiltams, eks
presiniams vieškeliams, pa
gerinimui geležinkelių įren
gimų, elektrinimui kaimiš
kų sričių ir 11

Miestams pinigai būtų 
skolinanti statymui naujų 
ligoninių, vandens sistemų 
ir kitų įmonių; už tai būtų 
reikalaujama tik mažas 
nuošimtis palūkanų iš mies
tų.

Pagal prezidento pasiūly
mą, turėtų būt imami tam 
tikri mokesčiai už automo
bilių važinėjimą naujais 
greitaisiais vieškeliais, taip 
pat už pervažiavimą nau
jaisiais* tiltais.

Rooseveltas siūlo duot ir 
svetimom šalim bargo-pas- 
kolos pusę biliono dolerių. 
Tiek jos galėtų gaut kredi
to pirkt Amerikos dirbi
nius bargan tam tikram 
laikui, bet negautų pačios , 
Amerikos pinigų. Kiti prez. 
Roosevelto pasiūlymo punk
tai reikalauja paskolų f ar
mėnam - randauninkam, 
kad jie galėtų nusipirkt 
ūkius. Rooseveltas taip pat 
siūlo duoti paskolas žmo
nėms įsigyt locnus namus ir 
tt.

Republikonai ir atgalei- 
viai demokratai senatoriai 
ir kongresmanai jau vėl 
piestu stoja prieš šį gerą 
prezidento Roosevelto su
manymą.

Senatas Paliuosuoja Pdna- 
grobius nuo Taksų Valdžiai

Washington. — Jungtinių 
Valstijų senatas nubalsavo 
paliuosuot didžiuosius trus- 
tus ir kompanijas nuo mo
kėjimo valdžiai taksų už z 
nepaskirstytus tarp šėrinin- 
kų pelnus.

(D i d ž i osios kompanijos 
tyčia laiko bilionus dolerių 
nepadalintų pelnų neva kaip 
‘atsarginį kapitalą pramo
nei plėtoti.’ Bet tikrasis jų 
tikslas yra išsisukt nuo 
taksų mokėjimo valdžiai 
vardan ‘atsargoj laikomų 
kapitalų neva pramonei 
plėtoti.’)
—

London. — Pusė miliono. 
anglų d e m o n s Lr u o darni 
sveikino sugrįžusius iš Am
erikos Anglų karalių Jurgį 
VI ir karalienę Elžbietą.

omS
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Woodrumo Bilius Bus Pradėtas 
Svarstyt Senate Pirmadienį

Visi daviniai sako, kad Woodrumo bi
lius, atkreiptas prieš WPA, prieš milio- 
nus bedarbių, prieš visą Amerikos dar
bo žmoniją, bus pradėtas senate svars
tyti pirmadienį.

Kongresmanui Woodrumui, už kurio 
nugaros stovi Hooveriai, Garneriai ir vi
sa reakcija, pavyko pravaryti tą bilių 
per žemesnįjį atstovų butą. Dabar reak
ciniai gaivalai dės dideliausių pastangų 
tą patį bilių pravaryti per senatą.

Jei šis bilius bus priimtas, tai milio- 
nai bedarbių, šiuo tarpu dirbančių prie 
WPA, bus paleista iš darbo. Bus sulai
kyta tolimesni statymai tiltų, mokyklų, 
steigimai parkų ir kitų visuomeniškai 
naudingų įstaigų. Bus panaikinta fede- 
raliniai teatrų projektai. Bus užduotas 
smūgis ne tik milionams Amerikos dar
bininkų ir smulkių biznierių, bet ir visai 
tautai.

Taigi žiūrėkim, kad šis bilius per se
natą nepraeitų. Reikalaukim savo sena
torių, kad jie išstotų prieš šį bilių. Siųs- 

. kit telegramas ir laiškus savo senato- 
'riams pareiškiant savo griežtą nusista
tymą prie Woodrumo bilių. Reikalaukit, 
kad senatas priimtų, vietoj Woodrumo 
biliaus, Casey-Murray bilių, kuris stoja, 
idant per sekamus metus būtų užtikrin
ta prie WPA ir PWA projektų trims 
ųiilionams bedarbių darbai.

Organizacijos, kliubai, draugijos ir ki
tos įstaigos! Taipgi pavieniai asmenys, 
kuriems rūpi mūsų krašto gerbūvis! 
Siųskit savo senatoriams pareiškimus! 
Jauskitės esą krašto piliečiai, kuriems 
apeina šio krašto bedarbių likimas, ku
riems apeina visos šalies likimas!

“The New York Post” Pereina į 
Kitas Rankas

New Yorke išeina t. v. liberalų vaka
rinis dienraštis “The New York Post.” 
Tai senas dienraštis, pradėtas leisti dar 
Aleksandro Hamiltono, 1801 metais. Sa
vais laikais prie šio dienraščio dirbo vi
sa eilė žymių Amerikos istorijoj žmonių. 
Paskui jis patapo reakcinis republikonų 
laikraštis ir, žinoma, to pasėkoj, smar
kiai smuko žemyn.

Prieš šešerius metus “Postą” paėmė 
savo žinion J. David Stern. Iš karto jis 
buvo padarytas liberališku ir gyvu laik
raščiu: editorialai buvo neblogi, žinios 
gyvai sutvarkytos, daug kolumnistų pa
samdyta ir vis daugiausiai buvo pažan
gūs kolumnistai.

Bet po metų ar kitų “Post” pradėjo- 
atakuoti Sovietų Sąjungą ir komunistus. 
Jis pradėjo kištis į darbo unijų reikalus, 
vis palaikydamas reakcininkų pusę. Tuo
met šis dienraštis ir vėl pradėjo smar
kiai kristi savo cirkuliacijoj (tiraže). 
Pastaruoju laiku jis vos kojas tebevilko. 
P. Stern įkišo šiam laikraščiui daug sa
vo turto, tačiau pakelti negalėjo. Jau se
nai buvo kalbama, kad su “Postu” ne 
viskas gerai, kad teks daryti kokia nors 
operacija.

Na, ir štai šiomis dienomis praneša
ma, jog “Post” pereina į naujas rankas: 
jį nuperka New Yorko miesto tarybos

narys; George Backer, liberalas ir pri
klausąs Amerikos Darbo Partijai.

P-nas Backer pažymi, kad jis “Postą” 
padarysiąs “tikru liberaliniu laikraščiu.” 
Pamatysime. Jei jis pasimokins iš tų 
klaidų, kurias padarė Sternas, tai, gali
mas daiktas, Backeris apvalys “Postą” 
ir galės jį išlaikyti. Bet jei bus bandoma1 
klastomis ir prigavystėmis laikraštis už
pildyti,—laikraštis pasisekimo neturės. .

(Sakome: klastomis,—prieš pusantrų 
metų prez. Rooseveltas Chicagoje pa
smerkė agresoriškus kraštus, — Japoni
ją, Vokietiją ir Italiją, tai “Post*” rašy
damas apie tai, įdėjo “ir Sovietų Są- 
jungą.”)

Per pastaruosius kelioliką metų tik 
vienam New Yorke užsidarė visa eilė 
angliškų dienraščių. Iš likusiųjų tik ke
letas gyvuoja stipriau; kiti verčiasi apy
sunkiai. Radijus daug kenkia dienraš
čiams. Be to, auganti darbininkiška 
spauda nemažai nutraukia nuo buržua
zinės spaudos skaitytojų.

Šiandien, sakysim, New Yorke, nei 
vienas buržuazinis dienraštis negali pa
vaduoti “Daily Workerio” tam skaity
tojui, kuris gali skaityti angliškai.

Matydami, kaip sunkiai verčiasi bur
žuazinė angliška spauda, ar gali kas 
nors padyvyti mums, kai paprašome pa
ramos darbininkiškai spaudai, kai pa
prašome skaitytojo paramos, pavyzdžiui, 
mūsų dienraščiui “Laisvei”?

Ką Komunistai Sako Apie 
Šaulių Sąjungą

Tuojau, kai Lietuvoj susidarė naujoji 
gen. Černiaus valdžia, kilo žmonėse «pasi- 
rįžimas įkurti patriotinį frontą. Į tą or
ganizaciją, tuomet buvo sakyta, galėtų 
ir turėtų sueiti visi, kam tik rūpi Lie
tuvos nepriklausomybės gynimas. Tauti
ninkai nusigando. Visokiomis machinaci
jomis jie bandė patriotinio fronto dalyką 
užgniaužti. Jie suformavo šitokią for- 
mulą: kas nori Lietuvą ginti, tegu stoja 
į Šaulių Sąjungą. Aišku, tokia organi
zacija, kaip Šaulių Sąjunga, negali ap
imti labai plačių masių. Dėl to pasisako 
ir Lietuvos Komunistų Partija per savo 
organą “Tiesą.” Pastarajam to laikraš
čio numeryj (geg. 5 d.) randame seka
ma: c

“Dar neseni tie laikai, kai Šaulių Są
junga liaudies akyse buvo ne kas kita, 
kaip pagelbinė žvalgybos organizacija, o 
šaulys reiškė beveik tą patį, ką ir šnipas. 
Aišku, kad tokia subiurokratinta, ne 
rimto karinio pasiruošimo, nuo liaudies 
atitrūkusi ir nepopuliari jos akyse or
ganizacija negali būti rimta pajėga Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo darbe. 
Todėl Šaulių Sąjunga reikalinga neatidė
liotinų ir didelių reformų. Pirmiausia, 
reikalinga Šaulių Sąjungai įlieti naujų, 
šviežių jėgų. Kiekvienam nuoširdžiam 
patriotui, be politinio, tautinio ir pa
saulėžiūros skirtumo, turi būti be jokių 
kliūčių leista stoti į Šaulių Sąjungą. An
tra, biurokratišką organizacijos susi
tvarkymą reikia pakeisti tokiu susi
tvarkymu, kuris užtikrintų ir skatintų, 
kuo didžiausį kiekvieno jos nario inicia
tyvos pasireiškimą ir kartu stiprintų or
ganizacijos drausmę, paremtą ne aklu 
paklusnumu, bet sąmoningumu. Kartu 
reikia siekti, kad ir kariuomenės vado
vavimas Šaulių Sąjungai neslopintų, o 
užtikrintų sąlygas pasireikšti pačių šau
lių iniciatyvai. Trečia, visu rimtumu pa
statyti karinio pasiruošimo darbą. Ket
virta, panaikinti priverstinį “Trimito” 
prenumeravimą ir atleist nuo nario mo
kesčio nepasiturinčius narius.

“Tautininkų partija, kovodama prieš 
patriotinio fronto susidarymą, siekia jį 
pakeisti Šaulių Sąjunga. Tąčiau aišku 
kiekvienam, kad Šaulių Sąjunga dėl savo 
karinio pobūdžio negali jo pakeisti. Jei 
patriotinis frontas turi apimti visus Lie
tuvos nepriklausomybės gynėjus, tai 
Šaulių Sąjunga gali apimti tik tuos gy
nėjus, kurie gali nešioti ginklą ar padėti 
tuo ar kitu būdu kovos lauke, pav. sani
tarai. Ir reformuotoji Šaulių Sąjunga 
taptų iš tikrųjų patriotinio fronto gin
kluota pajėga, kuri drauge su kariuome
ne būtų rimta Lietuvos jėga jos kovoje 
prieš fašistų agresiją.”
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Traktorius Lietuvos dirvonuose: Žemės ūkio rūmų traktorius verčia 2 metrų pločio velėną.

Laiškas iš Lietuvos
Rašo Petras Baranauskas

Birželio 9, 1939.
Bevažinėjant Apie 

Marijampolę
Užsikalbėjus su kai ku

riais dzūkais apie Marijam
polę, jie išsireiškia, kad 
Srijampolė ir jos apylin- 

.—tai yra lygi “Rusijos 
rainai.” Ištiesų, stebint į 

į laukus, žemė atrodo gana 
derlinga; auganti javai taip 
pat atrodo gana žydriai; 
taipgi paėmus nuo Simno 
iki Marijampolės ir nuo 
Marijampolės į Vilkaviškį— 
stebėtinai gražios lygumos. 
Tačiaus, pagal žemės geru
mą, ir pagal tokias lygumas 
—ūkininkų gyvenimai atro
do prasti; ypatingai puola į 
akis senos mados namai, 
apšepę, sienojai susikraipę, 
bendrai, trobesiai žemi, 
tiek gyvenami namai, 
tiek kiti triobesiai; stogai 
daugiausiai dengti šiaudais. 
Tiesa, bendrai Lietuvoj yra 
pas žmones troškimas bent 
gyvenamus namus apdengti 
kokia nors medžiaga, bet 
tik ne šiaudais, tai juo la
biau tas praktikuojama pas 
marijampoliečius.

Svečiuojantis pas vieną 
stambų marijampolietį ūki
ninką, klausiau, kodėl ma
rijampoliečių prasti triobe
siai, palyginus su jų gra
žiomis žemėmis. Jis aiškino 
šitaip: Vyriausia priežastis, 
tai apie Marijampolę mažai 
girių, medžias be galo bran
gus; palyginus su javų kai
na — medžias ūkininkams 
neįperkamas; be to, ūkinin
kai dar gi ir visiškai nega
li pirkti pirmos rūšies me
džio, o tik antros ir trečios 
(pirmos rūšies medis skai
tomas pirmas rąstas nuo 
kamblio, o antras — antros 
rūšies). G e r iausią medį 
siunčia į užsienį, ir kaip at
rodo, neužilgo jau nėbus ko 
siųsti, nes baigiama išnai
kinti, iškirsti.

Toliaus minimas ūkinin
kas aiškino, kad pas piari- 
jampoliečius yra užsilikus 
sena tradicinė mada, tai 
augantiems sūnams ir duk
terims išmokėti pinigais ar 
kitu kuo. dalis, ir, ot, to
kios dalys likusius gyventi
pjaute pjauna. Kuriam ūki
ninkui prisieina pora dalių 
išmokėti, tai jau tas iki gy
vos galvos tų dalių nepa
miršta. Ne tik ‘dalys, bet kus.

jeigu ūkininkas apsidengia 
skarda triobą, tai būk tik
ras, kad tas ūkininkas jau 
turi užsitraukęs keletą šim
telių skolos.

Teko svečiuotis pas vie
nus labai draugiškus ir sve
tingus ūkininkus, Skysti
mus, Rūdos kaime; tai yra 
draugės K a r p a v i č i enės, 
brooklynietės t ė v i š k ėję. 
Žmonės labai svetingi, nuo
širdūs, gyvena vidutiniai; 
artimai jų yra graži garinė 
pieninė; netoliese randasi 
krautuvė ir alinė. Skysti
mai yra progresyviai žmo
nės, bet apylinkiniai kaimy
nai, sakoma, laikosi stipriai 
religiniai. Anksti ryte atsi
kėlus teko girdėti net dvie
jose vietose ūkininkus prie 
kryžių ir ant kapinių gie
dant šventas giesmes. Tie 
nabagai piliečiai apie porą 
valandų su viršum demons
travo ant tų kapinių ir prie 
kryžių. Sako, tie, kurie ten 
pikietuoja kryžius, tai tų 
daugiausia dar neįsėtas va
sarojus, bulvės nesodintos, 
ir tt.

Aplankiau dr-go V. B o vi
no seserį, gyvenančią Ma
rijampolėje. Perstačius man 
dalyką, moteris gailiai apsi
verkė; papasakojo savo gy
venimą, supažindino su sa
vo šeimyna: kukli, atletiš
kai užaugusi, 16-kos metų 
dukrelė, lankanti gimnazi
ją; vyresnis sūnus dirbąs 
Marijampolės cukraus fab
rike, o trečias, vyriausias 
sūnus, dirbąs Kaune, kaipo 
siuvėjas. Moteriškė sako, 
kad be galo sunku verstis 
šiuo tarpu; nors ji atrodo 
gana darbšti ir sumani mo
teris.

Keliai apie Marijampolę, 
palyginamai su Dzūkijos 
keliais, dar gana prasti,— 
ne tik paprasti keliai arba 
vieškeliai, bet taip pat ir 
plentas duobėtas, ne taip 
rūpestingai s u t v a r k y tas, 
kaip plentas, kuris per Dzū
kiją eina.

Kiek tik teko kur kalbė
tis su marijampoliečiais 
ūkininkais, nei vieno nesu
tikau, kad užgirtų dabarti
nę valdžią arba kad džiaug
tųsi josios bent kokiais dar
bais; nežiūrint, ar kalbėsi 
su jaunu ar senesniu, tur
tingu ar biednesniu, — visų 
nuomonė panaši, kas liečia 
mūsų valdžią ir valdinin-

Beje, teko nakvoti pas 
vieną giminaitį, kuris yra 
buvęs taipgi Amerikoje; jis 
parvažiavęs keli metai iš 
Amerikos ir pirkęs Naujie
nų Dvaro centrelį; šiaip gy
vena rodos neblogiausia — 
badaut nereikia, bet, pasak 
jo paties žodžių: “Amerikoj 
vistiek buvo geriau.” Nors 
laiko bernus'ir mergas, ta
čiaus ir pats nuolatos dirba. 
Beje, apie Marijampolę, 
kaip atrodo, šiek tiek ber
nai ir mergos gal kiek dau
gėliau gauna algos, nors 
tiesa reikia daugiau ir dirb
ti.

Apie Simną ir Kriokia- 
laukį teko matyti gražių 
arklių; taipgi ir kiti gyvu
liai neprasti. Bet girių ben
drai po visą Suvalkiją yra 
labai mažai, o tas jiems be 
galo ąpsunkina gyvenimą.

* * ♦
Bendrai iš Visos Lietuvos

P a s k u tinėmis dienomis 
teko pervažiuoti veik per 
visą Lietuvą: iš Dzūkijos į 
Kauną, iš Kauno į Panevė
žį, iš Panevėžio į Mažei
kius, Ilakius ir kitur. Ūki
ninkų gyvenimas labai įvai
rus ir labai priklauso nuo 
žemės našumo. Tačiaus esu 
girdėjęs daugelį žmonių 
kalbant, kad Dzūkija yra

pastebėti, kad yra dar skur
džiau gyvenančių negu 
Dzūkijoj. Štai važiuoju nuo 
Kauno į Panevėžį. Čia ma
tosi daugiau laukų prastų, 
negu gerų. Daugiausia ma
tosi geresnių laukų, kur 
yra buvę dvarelių centrai. 
Tokius dvarų centrus dau
giausiai nupirkę aukštesnės 
kategorijos valdininkai, 
bankų direktoriai arba am
erikonai.

(Bus daugiau)

Cliffside, N. J.
Į “Laisvės” Pikniką

Kas mylite gerus laikus, tai 
visi važiuokite į dienraščio 
“Laisvės” pikniką, kuris įvyks 
liepos 2 dieną, Clinton Parke, 
Maspeth, N. Y., (Brooklyne). 
Busas išeis nuo Charles Grinos 
Svetainės 12 :30 vai. po pietų. 
Svetainė randasi po num. 267 
Walker St.

Kelionė į abi pusi tiktai 85 
centai. Užsiregistruokite pas
šias ypatas: A. Bakunienę, 
Mažeikienę, Ch. Grinių ir Sta- 
siukaitį.

Komitetas.

Rochester, N. Y.
Rochesterio pažangiųjų ir 

parapijinės organizacijos vei
kia vieningai Lietuvos klausi
me. Savo laiku buvo bendrai 
surengta prakalbos ir parink
ta aukų Klaipėdos pabėgė
liams. Dabartiniu laiku nu
tarta bendrai surengti pikni
ką, kad sukelti kiek kapitalo. 
Kokios pasidarys (Įplaukos, tai 
pusė Lietuvos apsigynimui, o 
kita pusė Lietuvos Raudona
jam Kryžiui. Siuntimas turės 
eiti per Lietuvos konsulą.

Sekančią savaitę, tai yra, 
panedėlyj, utarninke ir sere- 
doj, birželio 26, 27 ir 28, bus 
rodomi Sovietų dirbti judžiai 
Embassy teatre. Judžių užvar- 
dijimas—“Lenin in October.” 
šį judį patartina visiems pa- 
sistengt pamatyt, nes daug 
galima išmokt.

M. Duseika.

Japonai Teroristai Bom
bardavo Anglų-Chinų 

Laikraštį
Shanghai — Japonų už

siundyti teroristai metė dvi 
bombas į raštinę chiniško 
laikraščio, kurį leidžia an
glai. Bombos nepataikė'į 
tikslą. Užpuolikai tad šau
dė iš revolverių; bet anglų

skurdžiausias Lietuvos kra
štas, bet tai apsirikta. Be
važinėjant po Lietuvą teko šūviai atmušė užpuolikus;

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas

Aš noriu jus klausti, ar So
vietų “7 per cent gold bonds” 
jau visiems išmokėti ir ar dar 
pasilaiko ofisas ten pat, kur 
buvo pirmiau, būtent, Chase 
National Bank, 30 Broadway, 
ar kitur kur yra iškeltas? Aš 
turiu reikalą, bet negaunu at
sakymo. Girdėjau, kad jau 
likviduotas ofisas Jungtinėse 
Valstijose. Tai kur aš turiu 
kreiptis ?

Galite duoti atsakymą per 
“Laisvę,” nes gal ir daugiau 
yra tokių, kaip aš. Pasitikiu, 
kad jūs pasiteirausite, kaip 
ten ant vietos gyvenate.

B. Kirstukas.

Atsakymas

Balandžio 27 d. šių metų 
Soviet American Securities 
Corporation, kuri tvarkė “So
viet Government 7% Gold 
Bonds”, padarė pareiškimą, 
kad su balandžio 30 d. ji tuo 
reikalu nebeužsiimdinės. Ir 
patarė ką daryti tiems, kurie 
turi tuos bondsus. Sovietų Są
jungos Užsienio Prekybos 
Bankas tuos bondsus atperka,

užmokėdamas už juos tiek, 
kiek ant jų pažymėta, pride
dant susikuopusius nuošim
čius.

Ten buvo nurodyta sekama 
procedūra:

1. Tie, kurie Jungtinėse 
Valstijose turi bondsus, gali 
juos parduoti Sovietų Bankui 
per Royal Bank of Canada,, St. 
James Street, Montreal, Que., 
Canada. Siunčiant Kanadon 
bondsus, reikia laiške pažy
mėti, kad Kanados Bankas 
paimtų tuos bondsus vardan 
Bank for Foreign Trade of 
the USSR. Pinigus už bondsus 
gaus Amerikos doleriais.

2. Bet yra tokių, kurie turi 
bondsus padėję Bank for Fo
reign Trade of the USSR, ku
ris randasi Maskvoje. Tokiam 
atsitikime, bondsų savininkas 
turi parašyti laišką į Maskvą 
Sovietų Bankui ir prašyti pini
gų už bondsus.

Arba kurie nori gauti bet 
kokių informacijų tuo reikalu, 
gali kreiptis sekamu adresu: 
Bank for Foreign Trade of the 
USSR, Neglinnaya 12, Mos
cow, USSR.
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Trečias puslapis

Čigone
Kur laimė, kur namai, 
tu aikštėj neradai.
Ir be ašarų, be skundų 
taip gailiai pravirkai.

Tu išaugai lauke 
su mėlyna vosil.ka.
Ir dieną naktį girdi :“Aure! 
čigonė vagilka!“

Tavo akys dega— 
dvi žvaigždės danguj.
Davė tau vardą—brodiaga,— 
būsi draugė paskui...

Tu vaikštai ir svirdinėji, 
Kaip žuvėdra ties vilnim.
Ar varguose girdėjai, 
jog naujas pasaulis su tavim?

Vargas jaunos čigonės, 
kaip ^įmės rutulys.
Šaipos ir juokias žmonės, 
kai ji atidaro duris.

Vaikšto po alėjas 
čigonė jauna, 
o iš akių skausmas liejas, 
ir ant veido sutema.

1937 m. vasario m.
Kalėjime.

Hansenas
“Be pasiryžimo gyvenime nieko vertingo ne

galima laimėti”—pasakė šis žmogus, kurio gy
venimas buvo kupinas drąsiausių žygių, laimė
jimų ir pralaimėjimų. Jaunystėje—drąsus kal
nų keliautojas, vėliau Grenlandijos ir šiaurės 
ašigalio tyrinėtojas, jis atlieka to.kių žygių, 
kurie jo bendralaikiams atrodė pebrotybė. 
Senatvėje, apsuptas pasaulinės garbės ir vi
suotinio pripažinimo, jis ne tik kad nenurim
sta, bet dar labiau išvysto savo veiklą, gelbė
damas milionus karo pabėgėlių ir badaujan
čių. Apie Nanseno pasą visi esame girdėję, 
tačiau, tur būt, tik retas težinojom šio žmo
nijos draugo gyvenimo smulkmenas.
^Spaudos Fondas išleido J. Jurginio parašy

tą knygą “Nansenas” (316 p., kaina 3.50 lt.), 
įžymiųjų žmonių biografijų serijoje. Knyga 
paįvairinta Nanseno žygių nuotraukomis, pa
rašyta vaizdingai. Aprašomoji medžiaga pa
skirstyta į šiuos skyrius: 1) Kasdieninė mo
kykla, 2) Ledynų tyrinėtojas, 3) žmonių gel
bėtojas. Jeigu pirmuosiuose skyriuose mus 
stebina' Nanseno drąsūs žygiai padaryti ekspe
dicijose į šiaurę, tai paskutiniame, kur aprašo
mą jo veikla 1898—1930 m., prieš skaitytojo 
akis vienas po kito iškyla dar gerai nepamir
štos praeities — didžiojo karo ir pokarinių 
pirmųjų metų—klaikūs vaizdai, žmonija, iš
kankinta karo žiaurumų, pervargusi, išbadėju
si. Nors frontuose perstojo griauti patran
kos, bet milionai miršta dėl ligų, badauja, 
klaidžioja be pastogės, negalėdami grįžti į sa
vo tėvynę. Ir šitoje klaikumoje nuolat aidi 
nenuilstamas tų žmonių gelbėtojo balsas. Nan
senas skuba visur, kur tik reikalinga pagalba.

Jis visai neklausia, kurios tautybės, kokių 
įsitikinimų ten žmonės. Pirmiausia—jam žmo
gus. Jeigu jis serga, badauja, yra be pastogės 
—jis žino tik viena: būtinai reikalinga gelbė
ti. Tautų sąjunga jį paskiria komisaru karo 
belaisvių grąžinimo reikalams. Didžiausias be 
laisvių skaičius buvo tada Rusijos gilumoj. 7 Į 
šį skaičių, be abejo, bus patekę ir daugelis lie
tuvių, kurie tada savaitėmis išstovėdavo bara
kuose, belaukdami traukinio. Vakarų valsty
bės į bolševikus žiūrėjo kaip į raupsuotuosius. 
Jie nieko nenorėjo žinoti ne tik apie pačius 
bolševikus, bet ir apie tuos, kurie norėjo grįžti 
iš ten į savo tėvynę. Nansenui čia daug var
go, milžiniško pasiryžimo reikėjo, kol jis išsi
derėjo transportą į Vakarus. Su Sovietų val
džia nebuvo sunku susitarti, visa bėda, kad iš 
Rusijos pabėgėlių niekas nenorėjo įsileisti, bi
jodami, kad su pabėgėliais neįsibrautų revo
liucijos dvasia. Tačiau, gal būt, tik vienam 
Nansenui, galimu atkaklumu bei pasiryžimu, 
pavyksta gauti iš Vakarų valstybių lėšų šiam 
pabėgėlių perkraustymui. Pirmasis laivas su 
pabėgėliais Baltijos jūra išplaukė tik 1920 m. 
gegužės mėn. štai koki žmonės tuo laivu plau
kė:

“Eilės pradžioje stovi kaulėtu veidu, tvirto 
sudėjimo vyras, jo pažastyse rementai, abiem 
rankom jis atsirėmęs į remontų skersinius, jis 
beturi tįk vieną koją, antroji iki pat girkšnio 
nupjauta. Jam ir kelnės pasiūtos tik su viena 
blauzda. Užpakaly jo žmogus su galva, storai 
apvyniota drobės raiščiu. Uždengta kakta, 
vienas žandas, viena ausis, greičiausia jis tik 
viena akim... Jie visi grįžta sužaloti, baisūs 
invalidai. Juos pasitiks, gal būt, žmonos, tė

vai, gal vaikai. Bet daugelis negalės pasisvei
kint paduot rankos, nes jos paliko kare” 
(247 p.).

Aptvarkęs karo pabėgėlių reikalus, Nanse
nas 1921 m. sugrįžta į gimtąją Norvegiją, no
rėdamas pailsėti ir imtis nutrauktojo moksli
nio darbo. Tačiau tą pat vasarą pasigirsta 
pagalbos balsas vėl iš Sovietų šalies: Maksi
mas Gorkis kreipiasi į viso pasaulio geruosius 
žmones, prašydamas ateiti į pagalbą Volgos 
žemumos keliolikai milionų žmonių, kuriems 
gręsia bado mirtis, nes sausros sunaikino visą 
derlių. Nansenas vėl skuba į Maskvą, kur jam 
suteikiama visokeriopa Sovietų valdžios para
ma. Padaręs pagrindinius apskaičiavimus, 
skuba ženevon, kur ugninga kalba prašo Tau
tų Sąjungos atstovus, nedelsiant nei valandos, 
suteikti badaujantiems milionams pagalbą. Jis 
nupiešia bado apimtų sričių klaikius vaizdus. 
Tačiau Vakarų demokratijos Nanseną sutinka 
šaltai ir po keturioįikos dienų stenėjimo atsa
ko trumpai: “Mes negalim padėti.“ Tada Nan
senas pats vienas imasi akcijos, pasitikėdamas 
gerųjų pasaulio žmonių sąžine. Jo balso iš
klauso Norvegija, Amerika ir kt. Jis vėl grįžta 
į Rusiją, kur prižiūri maisto pristatymą ba
daujantiems nuolat per radiją kreipdamasis 
į pasaulio sąžinę, tvirtindamas,, kad kiekviena 
maisto tona patenka badaujantiems ir kad 
dar bado šmėkla toli gražu nenugalėta: “žmo
niškumo vardu, vardu visko, kad yra kilnu, 
kas yra šventa, šaukiu jus, štai jus, kurie pa
tys turite žmonas ir vaikus, pagalvokite, ką 
reiškia vyrui matyti, kaip iš bado miršta jo 
žmona ir vaikai. Iš šitos vietos aš šaukiu į 
pagalbą visas vyriausybes, visas Europos tau
tas, visą pasaulį. Skubėkite, veikite, kol dar 
ne vėlu padėti” (283 p.). Ir milionai žmonių 
buvo išgelbėti. Dėkingas rusas pasakė: “Jo 
vardas yra, įrašytas žvaigždėse skersai ir išil
gai visą rusų žemę...“ Tačiau patsai Nanse
nas tik atsidūsta: “Du, gal būt, trys milionai 
žuvo. Mes tų žmonių neišgelbėjom. . . “

1922 m. kilus tarp Turkijos ir Graikijos ka
rui, Nansenas vėl gelbsti tų šalių pabėgėlius, 
ypačiai nežmoniškai naikinamą Armėnų tautą. 
1923 m. už tokius nuopelnus žmonėms Nanse
nui paskiriama Nobelio premija. “Laureato 
garbę jis pasiėmė sau, o visus pinigus atida
vė kitiems. Vieną dalį pasiuntė savo komitetui 
Rusijon, bado palikimams naikinti, o kitą dalį 
paskyrė pabėgėliams šelpti.“ (303 p.) Toks 
buvo Nansenas. . .

šiuo metu, kai įvairiose Europos dalyse vėl 
pasipylė tūkstančiai pabėgėlių—knyga apie 
Nanseną yra labai aktuali. Kiekvienam skai
tytojui ji suteiks ne tik pasigėrėjimo, bet pa
rodys humaniškumo pavyzdį, kurio šiandien 
mes esam itin reikalingi. V. žibintas.

(Iš “L. ž.”)
Knyga “Nansenas“ galima gauti ir “Lais

vėje.” Kaina tik 80 centų su persiuntimu. 
Be to, mes girdėjome, kad ir patsai autorius, 
J. Jurginis, kuris šiuo metu vieši pas savo 
gimines Detroite, turi šios knygos pardavi
mui. — “L.” Red.

Lietuvių Liaudies Teat
ras Ruošiasi Naujam

Darbui
Lietuvių Liaudies Teatras turėjo savo pra

plėstą susirinkimą birželio 13 d., 1939. Su
sirinkimas buvo nelabai skaitlingas, bet dar
bais gausus. Išrinkta naująs LLT Komitetas, 
kurin įeina sekami asmenys: Adelė Pakal
niškienė, Petras Grabauskas, Ignas Urbo
nas, Amilija Jeskevičiūtė, Adelė Rainienė, 
Mikas Stakovas ir Vincas Bovinas.

Po pranešimų, kuriuos padarė valdybos 
nariai—A. Rainienė (pirm.), V. Bovinas 
(sekretorius) ir M. Stakovas (iždininkas), 
padaryta keletas tarimų. 1. Ruoštis prie 
vaidinimų sekančiam sezonui per vasarą, 
kad atvėsus orui jau būtų galima vaidinti. 
2. Nutarta ruoštis sekantį rudenį paminęti 
50 metų sukaktą nuo pirmųjų vaidinimų, 
pasirodžiusių tarpe Amerikos lietuvių. 3. 
Lietuvių Liaudies Teatro susirinkimai nu
tarta laikyti retai. Tačiaus toki susirinki
mai turi įvykti su programa. Platesniuose 
susirinkimuose galima duoti veikalų per
žvalgos ir kiti dalykai, turinti kultūrinės ir 
meninės reikŠhiės.

Baigus susirinkimą, J. Naujokas rodė 
gražius spalvuotus judžius-paveikslus. Jis 
rodė ištraukas iš Lietuvių Liaudies Teatro 
vaidintų vaikalų, “Praeities šešėlio,” “Iš Mei
lės” ir kaikurias lietuviškas vestuves. Taip pat

rodė paveikslus iš Pasaulinės Parodos.
Naujoko paveikslai gražiai išrodo. Taip 

pat šis mūsų meno mylėtojas pasižadėjo 
duoti kitu kartu daugiau tokių paveikslų.

Kaip Kas iš LLT Komiteto Raporto

čia duodame, sutrumpinę, kaip ką iš ko
miteto raporto, kuris buvo rašytai paruoštas 
susirinkimui:

Pačioje pradžioje mes pasibrėžėme ne 
tik vaidinti gerus veikalus, bet ir gerinti 
vaidybą/ plėsti žinojimą apie dramos-teatro 
meną. Iš pat karto mes bandėme vienaip ir 
kitaip tvarkytis organizaciniai. Rinkome 
skaitlingus komitetus ir duokles bandėme 
rinkti iš narių kas menuo.

Bet dabartinė Lietuvių Liaudies Teatro 
organizacinė forma, rodos, pradeda nusisto
vėti. Pagal dabartinę mūsų organizacinę 
formą nariais gali būti kiekviena ir kiek
vienas asmuo, kuris užsimoka po $1 į me
tus. Už tą pačią duoklę nariai gauna po vie
ną tikietą į Lietuvių Liaudies Teatro vieną 
vaidinimą. Komitetą renkame iš 7 narių. 
Susirinkimąi visų narių šaukiami retai, di
džiumą mūsų darbo atlieka, organizuoja 
Komitetas. Nariai, kurie nedalyvauja veik
loje ir vaidinime, yra daugiau kaipo rėmė
jai. Iš jų veiklos nereikalaujama, veikia 
tie, kurie gali. Tad prie Lietuvių Liaudies 
Teatro yra proga priklausyti visiem, kurie 
gali ir turi noro paremti kultūros-meno dar
bą tarpe lietuvių.

Narių, užsimokėjusių, Lietuvių Liaudies 
Teatras turi 43. šis skaičius, mes manome, 
turėtų būt du, tris sykius skaitlingesnis. Prie 
tokios meninės-kultūrinės organizacijos rei
kia įtraukti įvairių žmonių, tolimesnių nuo 
politinio judėjimo.

Vaidinimai Pereito Sezono

Dabar apie Lietuvių Liaudies Teatro vai
dinimus ir atliktas darbus. Pereitame se
zone Lietuvių Liaudies Teatro pastangomis 
suvaidinta “Mirtų Vainikas,” po Juozo Ka- 
čergiaus vadovyste; “Pusseserė Salomėja,” 
po vadovyste Amilijos Jeskevičiūtės. Su
ruošta vaidinimo vakaras paminėjimui 
Konstantino Stanislavskio, po vadovyste Jo
no Valenčio. “Farmazonai” suvaidinta, po 
vadovyste Juozo Kačergiaus.

Stanislavskio paminėjimo vakare vaidin
ta scenos iš Tolstojaus, Čechovo, Ibseno ir 
kitų veikalų. Taip pat šiam paminėjimui 
Jonas Valentis paruošė paskaitą apie Sta- 
nislavskį ir jo darbus.

Tačiaus visi minėti vaidinimai, išskiriant 
“Pusseserę Salomėją,” buvo vaidinti Lietu
vių Liaudies Teatro pastangomis ir naudai. 
Pakvietimų turėjome mažai. “Pusseserė Sa
lomėja vaidinta LDS 50 kp., So. Brooklyne, 
ir “Mirtų Vainikas” suvaidinta Elizabeth e, 
N. J.

, Iš vietinių organizacijų pakvietimų ne
gavome, kad joms suvaidinti naują veikalą, 
arba pakartoti kaikuriuos vaidintus veika
lus. Priežastys tam, gal būt, yra kelios. Vie
na, tai pereito sezono mūsų vaidinimai buvo 
vėlai priruošti scenai. Antra, tai iš pačių 
organizacijų nebuvo geros ko-operacijos. 
Mes jaučiamės, kurie veikiame šioje srityje, 
kad kai kurios organizacijos ir jų nariai 
šaltai žiūrėjo į Lietuvių Liaudies Teatro 
veiklą.

Todėl mes kvietėme organizacijų valdy
bas ir narius į šį susirinkimą, kad bendrai 
apkalbėti mūsų santikius ir juos pataisyti, 
suartinti. Tokia organizacija, kaip kad 
Lietuvių Liaudies Teatras, yra tam suorga
nizuota, kad padėti kitom organizacijom 
meno-teatro srityje, o ne kenkti. Mes vei
kalus vaidinome savo naudai tik todėl, kad 
kitos organizacijos nesikreipė į mus su pa
kvietimais joms vaidinti.

Meno-Kultūros Veikla

Apšvietos-kūltūros srityje, naujų jėgų 
auklėjime, Lietuvių Liaudies Teatras dar ne
nuveikė didelių darbų, bet bandymų jau 
darė. Pereitame sezone suruoštas Stanislavs
kio paminėjimui vakaras, su Jono Valenčio 
paskaita, buvo ir apšvietos vakaras.

Šį pavasarį darėme didesnį išbandymą, 
eksperimentą. Pastangomis LLT Komiteto, 
suorganizuota eilė vaidybos lekcijų. Kiek
vieną pirmadienio vakarą, pradedant balan
džio 24 ir baigiant birželio 19, buvo duo
dama lekcijos vaidintojams. Šiose lekcijose 
paimta patys svarbiausi vaidintojams daly- 
kai, kaip kalbos tobulinimas, kūno lankstu
mas, vaidybos principai, grimas scenoje ir 
tt. šias lekcijas davė Aldona šertvietytė,

Lietuvos moterys vis labiau puošiasi liaudiškais drabužiais: 
paveikslas parodo šaulių moterų būrį Kybartuos.

kuri jau baigė dviejų metų vaidybos kursą 
mokykloje, ir Amilija Jeskevičiūtė, baigusi 
kursą režisūros.

šios lekcijos buvo pirmas bandymas la
vinti ir gerinti mūsų vaidybą. Bet mes ne
stovėsime ant vietos. Gavę pamokų, mes ge
riau organizuosime lavinimosi darbą.

Meno Sąjungos konstitucijoj yra pažymė
ta, jog vienas iš jos tikslų (cituoju) : “Duoti 
paramos lietuvių talentams, besisiekiantiems 
dailėje.”

Kaip Lietuvių Liaudies Teatras gali duoti 
“paramos lietuvių talentams’’? Pinigų jis 
mažai kada turi. Vienok ir piniginė para
ma, kad ir nedidelė, yra galima. Bet yra 
ir kiti būdai teikti tokią paramą. Viena, 
tai moralė, pritarimo, užuojautos parama 
taip pat daug reiškia. O kuomet mes turi
me tokią organizaciją, kuri užsiima teatro 
menu, joje nauji talentai gali veikti, prak
tikuotis ir tuom lavinti savo talentą. Iš tų 
pamokų, kurias vadovauja Aldona šertviety
tė ir Amilija Jeskevičiūtė, yra naudos ne 
tik studentams, bet ir mokytojoms. Jei 
nebūtų tokios organizacijos, kuri organizuo
ja tokias vaidybos lekcijas, gal tos mūsų 
mokytojos tuo tarpu neturėtų progos dirbti 
tokį darbą ir lavinti savo talentus.

Imkime kitą pavyzdį. Sakysime, mes ži
nome kylantį lietuvių talentą, jaunuolį, kai
po dramaturgą. Jis parašė veikalą “Lie
tuva.” Veikalas reikalauja daugiau lavin
tų jėgų su vaidinimui. Paprasta organizacija 
j|į nevaidins. Profesionalis teatras taip pat 
nepirks veikalą apie Lietuvą. Jei tas vei
kalas nebus vaidintas, to jaunuolio talentas 
ir darbas liekasi migdomas, slegiamas. Bet 
jei Lietuvių Liaudies Teatras nusitaria tą 
veikalą suvaidinti, parodyti jį svietui, tada 
jau yra moralė, p gal ir medžiaginė pa
rama tam jaunuoliui. Jam duos didžiausios 
energijos toliaus vystyti savo talentą, kuo
met jis matys, kad jo darbas įvertinamas, 
naudojamas.

Ir dar daugiau būdų yra auklėjimui ir rė
mimui naujų talentų. Kuomet jaunuolė arba 
jaunuolis lanko meno mokyklą, veikia me
no šrityje. Pašalpinėse ir politinėse orga
nizacijose jie nėra žinomi. Kada jie baigia 
mokslą, niekas apie juos nemini, organi
zacijos jais nesidomi, išskiriant asmeninius 
draugus. Susidaro įspūdis, kad visuomenė 
nepaiso meno talentų.

Šioje srityje Lietuvių Liaudies Teatro ir 
kitų Meno Sąjungos vienetų turi būt parei
ga matyti, įvertinti, paminėti tokius jaunuo
lius, kurie siekiasi meno srityje—vaidybo
je, dramoje, muzikoje. Tokių studentų 
įvertinimas, jų pasitikimas iš mokyklos rū
mų', suruošimas jiems vakarėlių, ne tik kad 
meno studentams duos daugiau energijos ir 
noro toliaus lavintis, bet ir pačiai organiza
cijai eis naudon.

Repertuaras Sekančiam Sezonui

Mūsų veikalų pasirinkimas yra sekamas: 
“Baudžiavos Nuotakos,” “Gyvi Nabašnin- 

*!cai,” “Lietuva” ir vienas vakaras moder
niškų, naujos formos veikalų, vaizdelių.

Veikalas “Baudžiavos Nuotakūs” yra isto
rinis, iš baudžiavos laikų veikalas. v Turi 
dainų ir šokių. “Baudžiavos Nuotakos” vaiz
duoja vidurį 19-to šimtmečio. Originaliai 
parašytas baltarusių kalboje, bet perimtas 
lietuvių gyvenimui. Veikale vaizduojama, 
kaip tais laikais ponai turėjo teises rykštė
mis plakti ir kitaip bausti savo baudžiaunin
kus. Ponai turėjo teises paimti savo bau
džiauninkų mylimas ir moteris ir jas nau- 

(Tasa ant 4-to puslapio)

Iš LMS Pastoges
Jaunuolis Walter Kubilius 

parašė 3-jų veiksmų istorinę 
dramą “Lietuva.” Neperdėsiu 
pasakęs, jog šis scenos veika
las yra pirmas lietuvių litera
tūroje, kuriame taip plačiai 
vaizduojama Lietuvos istorija. 
Jis galima pavadinti Lietuvos 
istorija vaizduose. Trumpomis 
scenomis, tas mūsų jaunutis 
rašytojas sugebėjo duoti veik 
visa tai, kas tik svarbesnio
yra įvykę Lietuvos istorijoje.

Veikalą paėmė Lietuvių Me
no Sąjunga. Muziką dainoms 
(kurių yra apie 10), manoma, 
sukurs kompozitorė Bronė Ša- 
linaitė. Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimo dienoje (vas. 
16) šis gražus veikalas turėtų 
būt mūsų scenoje! ' $ ■ ■ ■ &■* r

Lietuvių patarlė sako: “Yra 
sulutės, bet trūksta duonutės.” 
Ta patarlė tinka apibudinimui 
mūsų išteklių. Pas mus prade
da rastis intelektualių jėgų, 
galinčių prisidėt prie mūsų 
scenos meno, bet mes tas jė
gas negalime palaikyti. Net 
nei ubagišką atlyginimą jiems 
nevisuomet išgalime numest.
Už 3-jų veiksmų scenos kūrinį 
W. Kubiliui Lietuvių Meno 
Sąjunga paskyrė vos $25 
(daugiau neišgalėta!). Tokia 
suma, suprantama, nėra už
mokestis už darbą,, o tik maža 
dovanėlė. . .

Kūriniui reikia muzikos rū
bo. Tam reikalingas muzikas- 
kompozitorius, kuris gali su
kurti tinkamą veikalo dvasiai 
muziką. Darbas kūrybinis, rei
kalaująs nemažai laiko, ener
gijos ir žinojimo. Bet vėl su 
ta “duonute”... Rašytojas ar 
kompozitorius dangaus rasa 
gyvas būt negali,—reikia šiek 
tiek atlyginti! O Lietuvių Me
no Sąjungos iždas vos suduria 
galą su galu. JEIGU VIENE
TAI, BROLIŠKOS ORGANI
ZACIJOS IR KULTŪROS RS- 
MĖJAI NEPAREMS ŠIŲ 
GRAŽIŲ MŪSŲ PASIMOJI- 
MŲ FINANSINIAI, tai tikslas 
bus neatsiektu!

Išleidimas naujų scenos vei
kalų, , dainų bei muzikos rei
kalauja lėšų. Chorai ir kiti 
mūsų vienetai reikalauja vis 
daugiau ir geresnės medžiagos 
savo veiklai, bet jie veik visai 
nesirūpina apie organizacijos 
finansus. Labai retas choras 
ar kita kokia organizacija pa- . 
skiria pinigų naujiems leidP 
niams. Daugelis chorų mano, 
kad, jeigu jie užsimoka me
tams centrui $5, tai to turė
tų viskam užtekti. Tai klaida.

Lietuvių Meno Sąjungai pri
klauso '85 vienetai (chorai, ; 
etc.). Į metus, jeigu visi vie-

(Tąsa ant 4-to poaL)
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AUŠRA VAKARUOSE
(Bruožai iš Francijos Revoliucijos)
------------ Valstiečio Sūnus -----------

(YI— 1—39)
(Tąsa)

buvo baisiai žiaurus. Švei- 
karaliaus šalininkai prie

Susikirtimas 
carai ir kiti 
kekvienos progos žudė liaudies kovoto
jus, pastarieji nesigailėjo priešų. Krito 
apie 700 šveicarų, keli desėtkai karališ
kos gvardijos kareivių, nemažas skai
čius ponų ir visokių baronų. Iš liaudies 
pusės nuo 1,500 iki 5,000 žmonių buvo 
užmuštais ir sužeistais. Taip buvo bai
sus monarchistų pasipriešinimas. Bet jie 
pralaimėjo.

Tuo kartu jau degė Francijos rytinėj 
pusėj miestai, kaimai ir valstiečių ba
kūžės. Priešo armija žengė pirmyn ve
dama kunigaikščio Brunswicko ir kara
liaus brolio De Artois. Lavonai voliojosi 
visur! Prūsai ir austrai purvinomis ko
jomis mindžiojo Francijos žemę. Jų ka- 
nuolių ratai laužė kovotojų krūtines. 
Juodi dūmai sukosi.

Paryžiuj liaudis pareikalavo šalies iš
davikams karaliui Liudvikui ir jo aus- 
trijokei mirties. * * *

Karalius Išdavikas
Francijos Revoliucija jau pritrūko 

kantrybės. Karalių Liudviką atstatė nuo 
sosto. Dabar jis buvo tik Liudvikas Cu- 
pit, o jo žmona—Marė Antoinette.

Jie areštuoti. Karalius ir jo šeimyna 
buvo laikomi keturių aukštų bokšte. Vi
so .ten buvo aštuoni kambariai su viso
kiais parankumais. Jam ir jo šeimai lei
do kada tik nori pasivaikštinėti sargybos 
priežiūroj, aprūpino juos knygomis ir 
kitais reikmenimis. Vien “mažiems” jo 
reikalams Paryžiaus Komuna davė 2,000 
frankų.

Jiems ir jų artimiems dirbo net tryli
ka virėjų. Paryžiaus Komuna į du mė
nesius tik maistui išleido 28,000 frankų. 
Pasaka, būk revoliucionieriai juos kalė
jime kankino, yra melas.

Francijos Revoliucija ruošėsi teisti ka
ralių. Tas atkreipė visos Europos akis. 
Nuo šiaurių iki pietų, nuo vakarų iki ry
tų.—vokiškai, itališkai, bavariškai, rusiš
kai, angliškai, holandiškai,—kokios 
buvo kalbos—šaukė:

—Franci j o j anarchi j a!
—Francija užmiršo dievą!
—Francija areštavo karalių!
—Francija niekšų ir tamsūnų šalis!
—Franciją valdo žmogėdos ir budė-

tik

■ —Francija neverta gyvuoti!
—Sunaikinti Franciją!
—Nušluoti Franciją nuo žemės ka

muolio !
Tratėjo būbnai. Maršavo armijos. Ve

žė kanuoles. Meldėsi katalikai ir pravo
slavai kunigai. Visas tas debesys baisy
bių ir grūmojimų, ugnies ir geležies 
traūkė linkui Francijos, kad sunaikinus 
revoliuciją, kad kraujuose paskandinus 
liaudį, kuri išdrįso pasiliuosuoti iš tiro
nijos !

Bet Francija nenusigando: Liaudies 
draugas Jean Paul Maratas jau surinko 
užtektinai įrodymų, kad buvęs karalius 
susirašinėjo su užsienio valstybėmis 
prieš Franciją, kad jis, dvarponi j a, fe
odalai ir kunigija, visi buvę stambūs val
donai išvien su užsiepio valstybėmis ruo
šė sunaikinti Francijos liaudies laisvę. 
Maratas, tas liaudies draugas, apsišarva
vęs dokumentais nuėjo į Konventą ir 
pareikalavo teismo buvusiam karaliui, 
kaipo šalies išdavikui. Maratas iškėlė, 
kad Žirondos partijos eilė vadų buVo 
slaptai susirišę su karalium ir dirbo at- 
steigimui monarchijos. Maratas Tuile
ries Palociuose surado slaptą geležinę šė
pą, kurioj buvo karaliaus Liudviko susi
rašinėjimas su priešais. Čia paaiškėjo, 
kad Mirabeau buvo įtrauktas į karaliaus 
suokalbį. Karaliaus prasikaltimai suda
rė storą knygą, kurie buvo padalinti į 
dvidešimts vieną skyrių. Konventas nu
tarė patsai teisti karalių.

Gruodžio 26 dieną, 1792 metais, pra- 
) aidėjo buvusio karaliaus—Liudviko Še

šioliktojo teismas. Jį teisė Francijos

(21) 
pėsi atstovas La Barere su sekama kal
ba:

—Ponai! Į jus žiūri visa Europa! Ir 
būsimos žmonijos gentkartes teis jūsų 
pasielgimą. Todėl, būkime užtektinai ne- 
partijiniais, bet teisėjais! Teiskite tei
singai. Atminkite, kaip Paryžius šaltai 
karalių pasitiko, kada jį sugavo Varčių 
nese bėgant užsienin!

Ir kada Liudvikas įėjo į Konvento rū
mus, tai La Barere tarė:

—Liudvike! Franci jos liaudis iškėlė 
prieš tave apkaltinimus. Tuojaus jums 
perskaitys apkaltinimų aktus, kurie turi 
vien tik faktus. Sėskit!

Karaliui leido pačiam pasirinkti advo
katus. Jis pasiskyrė du—Tronches ir 
Torjes. Jiems dar gelbėjo teisėjas Dei- 
sez ir advokatas Belzebus. Perskaitė ap
kaltinimus, viską vedė kuo demokratiš
kiausiai. Bet monarchistai lauko pusėj 
ruošė sukilimą. Todėl į Paryžių buvo 
sutraukta 110,000 Francijos Gvardijos ir 
prie miesto dar stovėjo 20,000 kareivių, 
kad apsaugojus miestą nuo monarchistų.

Klausinėjimai ir diskusijos tęsėsi ke
lias dienas. Nuo sausio 14 dienos iki 18, 
tai yra, per keturias dienas ėjo balsavi
mas, nes kiekvienas Konvento narys at
sistojęs garsiai balsu pasisakė. Prieš 
juos buvo pastatytas balsavimui seka
mas klausimas:

Ar kaltas Liudvikas, buvęs karalius, 
suokalby j prieš Francijos liaudies laisvę 
ir ar jis išstojo prieš Francijos saugu- 
mą?

Konventas turėjo 747 narius. Balsavi
mų laiku dalyvavo 720 narių. Iš jų 683 
balsavo, kad karalius kaltas, o likusieji 
37 balsavo, kad kaltė faktais paremta. 
Reiškia, Konventas vienbalsiai pripažino 
buvusį karalių kaltu, taip jau buvo aiš
kus ir didelis Liudviko prasikaltimas.

Tada žirondistai pasiūlė,'kad leisti?tą 
klausimą dar nubalsuoti visos Francijos 
gyventojams. Jie manė, kad tuo laiku 
užsienio armijos nugalės revoliuciją ir 
karalių paliuosuos. Konventas vėl balsa
vo: 423 nariai balsavo, kad Konvento 
nutarimas galioj, kad jokio balsavimo 
nereikia; 281 balsavo, kad reikia leisti 
žmonėms nubalsuoti; 11 narių statė įvai
rius reikalavimus, o 5 visai susilaikė nuo 
balsavimų. Didžiuma patvirtino Konven
to nutarimą.

Tada buvo klausimas: kokią bausmę 
skirti buvusiam karaliui. Balsavo kiek
vienas atsistojęs žodžiu:

—La mort! (Mirtis!) balsavo didžiu
ma net 361 atstovas.

—La mort!—bet darė pasiūlymą, kad 
sprendimą dar nevykinti 
balsavo 46 atstovai.

—La mort!—balsavo 26 
tuo kartu reikalavo, kad 
toliau tyrinėti.

(Bus daugiau)

gyveniman;

atstovai, bet 
apkaltinimus

susmukimu, o baudžiauninkų
Istoriniai veikalas* vaizduoja

Lietuva” yra parašytas jaunuo-
Veikalas vaizduo- 

technika

ne kartą kalbėjome 
kurie jau ne naujiena 
ant Broadway. Tie 
monologų, dialogų ir 

Jie liečia kasdienines

liaudies atstovai, išrinkti lygiu balsavi
mu į Konventų. Į Konvento narius krei-

Lietuvių Liaudies Teatras Ruošiasi 
Naujam Darbui

(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 
doti savo jausmų patenkinimui.

Iš kitos pusės, tuo laiku baudžiauninkai 
dažnai sukildavo ir kovodavo prieš tą su
puvusią ponų tvarką. Veikalo pabaiga bai
giasi ponų 
laimėjimu,
baudžiavos pabaigą. 
, Veikalas 
lio Walter’io Kubiliaus, 
ja Lietuvos istoriją. Šio veikalo 
yra kitokia, jo turinys kitoks. Liaudies Te
atras pasibrėžė, kad šis veikalas turi būt 
pastatytas scenoje Brooklyne.

Paskiaus mes jau 
apie naujus veikalus, 
progresyviam teatre 
nauji vaidinimai yra 
vaizdelių formoje,
problemas. Sekančiame sezone mes mano
me padaryti pirmą išbandymą tokių veika
lų. Tuo būdu mes bent paseksime naująją 
teatro eigą.

Dabar, prie pabaigos, mos norimo iš šio 
susirinkimo tinkamai įvertinti Lietuvių Liau
dies Teatro veiklą. Mes norimo išrinkti tin
kamą, veiklų sekantį Lietuvių Liaudies Te
atro Komitetą.

V. Bovinas, LLT Sekretorius.
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reikalavo

bedarbių

Svarbi Naujiena Visiems

T-

• „NAUJOJE VIETOJE ,:

LWUVISK4
$24.50, dabar $18.50
$21.50, dabar $16.50
$19.50, dabar $14.50 

siūtų, įrokuojant mėlynus (blue

Board, 
Jis pri- 
kur jis 

formanui,

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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 2-8842

metus..................... 104.00
Vokai, popiera, stam- 

pos ir tt..........25.00

JONAS
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stono Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line, 

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glcnmore 5-6191

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto.
Tel. Virginia 7-4499

Vasarinis Išpardavimas
pas

Henry Narins & Sons
Vyram, Jauniem Vyram ir Vaikam Siūtai, taipgi vien 

tik kelnes parduodam nužemintom kainom, kad 
padaryti vietos mūsų rudeniniam drabužiam.

Vyrų Ir Jaunų Vyrų Siūtai vėliausių madų bei modelių ir visokių 
Dydžių, pritaikyti taip, kad tinka kai prigyja kiekvienam . . .

Pirmiau Apkainuoti Siūtai
J, , ,, n

Estate of

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas)

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS

Licensed Mgr.

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

o

LAISVI ,

Baltimore, Md
Dar 250 Darbininkų Neteko 

Darbo
Baltimore and Ohio geležin

kelio kompanija iš Mt. Clare 
šapų paleido 250 darbininkų 
nuo darbo, šiose šapose tai
somi lokomotyvai, pasažieri- 
niai ir tavoriniai vagonai, čia 
gerais laikais dirbdavo virš 
4,000 darbininkų. Užėjus de
presijai, šapos daug kartų bu
vo beveik visai uždarytos. Pa
staruoju laiku dirbo tik maža 
dalis darbininkų. Nors gele
žinkelio kompanijų įeigų ra
portai parodo, kad kompanijų 
(įplaukos siekia 400 nuošim
čių, bet išlaidų daro tik 9%.

Kas reikia daryti tiems dar
bininkams, kurie dabartiniu 
laiku neteko darbo? čia 
smulkmeniškai, kiek galėda
mas, apie tai parašau.

Geležinkelio 'darbininkas, 
kuris dabartiniu laiku paleis
tas nuo darbo, neprivalo eiti 
į ofisą Maryland Unemploy
ment Compensation Board, 
39 Hopkins Place, 
valo eiti į tą šapą, 
dirbo, ir pasakyti 
po kuriuo jis dirbo, štai ką: 
“I want to make a claim for 
unemployment insurance.”

“All right,” formalias dar
bininkui atsakys, “here is a 
copy of ‘Notice to Claimants 
for Unemployment Insurance 
Benefits.’ Read that, and then 
wo will make out the proper - 
forms.” *

Ka darbininkas turės toliau 
daryti ? Bedarbis turės eiti 
pas formalią ar kokį oficialą, 
kuris bus paskirtas, kaipo 
“unemployment claims agent” 
ir užsiregistruoti. Tures re
gistruotis tam tikromis dieno
mis per 2 savaites ar gal ir 
daugiau, pakol gaus čekį per 
paštą. Čekis bus siunčiamas

per paštą kas dvi savaitės.
Na, o kiek geležinkelio dar

bininkas gaus bedarbės ap- 
draudos ? Priklauso nuo to, 
kiek jis uždirbo 1938 metais. 
Jeigu jis uždirbo 1938 me
tais $150 iki $200, tai gaus 
$1.75 ant dienos, arba iš vi
so $140. O kuris uždirbo nuo 
$200 iki $474, jo kasdieninė 
įeiga bus $2 arba $160 iš viso. 
Darbininkas uždirbęs pereitą 
metą $475 iki $749, gaus $2.- 
25 į dieną arba iš viso $180. 
O jau tas, kuris uždirbo $750 
iki $1,024, gaus $2.50 į die
ną, arba iš viso $200. Kuris 
galėjo užsidirbti praeitą metą 
$1,025 iki $1,299, to kasdie
ninė įeiga bus $2.75 arba iš 
viso $220. O kuris užsidirbo 
net iki $1,300 ir daugiau, toks 
gaus $3 į dieną, arba iš viso 
$240.

Tai daugiausia, ką darbinin
kas galės gauti bedarbės ap- 
draudos per vieną metą —'■ 
$240 per 80 dienų.

Paleisti darbininkai nuo 
darbo privalo tuojau eiti ir 
užsiregistruoti. Pagal Rail
road Insurance Act, registra
cijos laikas prasidėjo su 16 
d. birželio, o bedarbės pašel- 
pą pradės mokėti nuo pirmos 
liepos, 1939 m. V—kus.

Marseille, Franci j a. — Iš
lėkė atgal į Ameriką orlai
vis “Atlantic Clipper.”

Buffalo, N. Y. — New 
Yorko majoras La Guardia, 
čia kalbėdamas, 
trumpini darbo dieną ir 
tuomi mažint 
skaičių.

Iš LMS PASTOGĖS
(Tąsa nuo 8-čio pusi.) 

netai užsimoka, centras gauna 
$175 pajamų. Pavienių narių 
kol kas turime virš 20. Trum
pai sakant, narinią mokesčių 
suplaukia į metus (jeigu visi 
užsimoka) $190.00

Gi išlaidos yra sekamos: 
Renda už knygų sandėlį

metams .............. $60.00
Sekretoriui alga į

Viso ................... $189.00
Be to, pasitaiko ir kitokių 

išlaidų, kurių iš anksto nega
lima numatyti. Pavyzdžiui, 
centrui priseina pasiųsti savo 
^atstovą ar atstovus į kokią 
konferenciją ir t.p. \

LMS išlaidos viršija princi- 
pales įplaukas. Jeigu ne au
kos, tai LMS negali išsilaikyti.

Todėl visi mūsų vienetai ir 
broliškos organizacijos, prašo
mi susirūpinti LMS finansais, 
jeigu norima šią organizaciją 
palaikyti.

Paramą galima siųst šiuo 
adresu:

B. Šalinaitė, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

P. Balsys.

Iki šiol daug kas norėjo pasiskaityti svečio Juozo 
Jurginio rašinių. “Laisvė,” norėdama savo skaitytojams ir 
pažįstamiems pasitarnauti, iš Kauno parsitraukė kelias 
dešimts J. Jurginio parašytos knygos kopijų. Knyga va
dinasi “Nansenas,” joje yra daug įdomių ir naudingų ži
nių iš istorijos, Geografijos ir politikos. Nansenas buvo 
žymus norvegų mokslininkas, ledynų tyrinėtojas ir vė
liau politikas, gelbėjęs karo belaisvius, pabėgėlius ir or
ganizavęs pagelbą Sovietų Sąjungai, kai ten 1921-22 
metais buvo badas. Iš knygos paaiškės, kaip įvairių ša
lių kapitalistai ir visokį juodašimčiai tą Nanseno orga
nizuotą pagelbą trukdė.

Nepraleiskite progos. Tą knygą įsigykite. Ji 320 
pusi, didumo, gražiai atspausdinta ir kaštuoja 80 centų. 
Gaunama ‘Laisvės’ ofise, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
lūs i r krajavus 
n a u jus paveiks- 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i d inu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.
STOKES

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repiys)

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 ryte

GERIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKING

532 Grand Si, 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. \#ūsų duoną valygyda- 
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dąlis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

1

0

Mūsų Vaikų Department© ant visų
serge) mokyklos baigimo ceremonijom, suteikiame 

nuolaidą 80 nuošimčių.

Vasarines Sportiškos Kelnes vertės $2.50
Specialiai apkainuotos taip žemai, kaip $1.65

Dabar laikas užpildyti Jūsų vasarinius reikalingumus, 
ypatingai šiomis žemomis kainomis.

HENRY NARINS & SONS 
670 GRAND ST. Kampas Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y. Įsteigta 1889
Galite naudotis mūsų 10 Išmokėjimo Planu, jei jūs to pageidaujate.



Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
nuo 1 valandos

Office Phone 
EVergreen 8-1090

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakariene. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Nede-

Vernor 
(didžiojoj 

atidarytos 
v. įžanga 
dalyvauti

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

PLYMOUTH, PA.
Plymouth Laisvų kapų draugijos 

susirinkimas įvyks 25 d. birželio, 
7:30 v. v., 613 Main St. Edwards
ville, Pa. Prašome narius dalyvaut. 
—Kom. (146-147)

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes elevelterlo stoties

DETROIT, MICH.
Ti’umpai pranešam, kad birželio 

30 d. įvyks prakalbos. Kalbės Juo
zas Jurginis, žurnalistas iš Lietuvos. 
Bus Lietuvių Svetainėje, 
Highway ir 25th gatvės 
svetainėj). Durys bus 
7:30 v. v., prakalbos 8 v. 
veltui. Visus kviečia 
ALDLD 52 kp. Komitetas.

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

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

Lietuviui Kuro Kompanija 
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 

(Steam Boiler)
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South Bostono Žinios

Dėl “Laisvės” Pikniko Maynard, Mass

Open Day and Night
II 12 f

Waterbury, Conn
RHEA

a

Special Rates per Week

Turkish Room, Russian 
Swimming Poolj Fresh

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-3622

168 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tol. Evergreen 8-7179moterų prašom 
parenkant au- 

paukštienos, sū- 
ir daržovių. Pa-

Managed by

TEITELBAUM

Lauksim iš kolonijų mote
rų pasidarbavimo.

Už Moterų Valgių
Stalo Komisiją,

N. Grybiene.

sekantį 
ir ren- 

kultūri-

kaikuriuose 
rateliuose 

tendencijas, 
už šaukimą 

už pa-

kad nežiūrint kas 
kituose Am. L. Kon- 
apskričiuose, Bostono 
palaikys vienybę, net 
reikėtų persiorgani-

Dr. Herman Mendlowitz
33 Metai Praktikos 

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

Tel. Evergreen 7-1312
OFISO VALANDOS

Nuo 1—3 diena ir nuo 7—8 vak.
NEDELIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd Street

Aplankykite mūsų 
religiniu daiktų departmentą, specialia 

išpardavimas eina dabar.
VELTUI Popiežiaus Pijaus XII medalis

Am. L. Kongreso Apskričio 
Komiteto Posėdis

Birželio 17 d. įvyko Ameri
kos Lietuvių Kongreso Bosto
no Apskričio komiteto posė
dis. Dienotvarkis susidėjo iš 
trijų punktų: 1) Klaipėdos
pabėgėlių šelpimas — tam 
tikslui paaukauta iš iždo $25.

II) Abelna vidujinė Am. L. 
Kongreso 
apskričio 
chelsono 
klausime,
rių išreiškė savo nuomones ir 
prieita išvados, kad mūsų ap
skritys nesutinka ir pasmerkia 
pasireiškiančias 
vadovaujančiuose 
likvidatoriškas 
Vienbalsiai stoja
visuotino suvažiavimo, 
naujinimą griežto spaudimo 
naująjai Lietuvos valdžiai 
grąžinimo demokratinių lais
vių Lietuvoje ii’ amnestavimo 
politinių kalinių.

Taipgi buvo vienbalsis pasi-

sakymas, 
atsitiks 
g ros o 
apskr. 
jeigu ir.
zuoti. Bostono Apskrityje sen
timentas už bendrą visos pa
žangiosios srovės veikimą yra 
rimtai pageidaujamas ir apie 
grįžimą prie senojo pasidalini- 

padėtis. Išklausius imo nieks ir girdėti nenori. To- 
pirmininko St. Mi- 

pranešimą tame 
visi 11 komiteto na-

jo dvasioje skirstiesi delegatai 
iš praeitos metinės apskričio 
konferencijos, toji dvasia gy
vuoja dabar ir ji plėsis ir stip
rės ateityje, nes mūsų darbai 
dar toli gražu neužbaigti.

III) Bostono Apskričio me
tinis piknikas, šiemet piknikas 
taip pat įvyks “Labor Day” 
Maynarde. Vieta paimta ir se
rijų įžangos tikietai jau spaus
dinami. Taipgi kiti prisirengi
mai jau daromi. Galutinam 
pikniko reikalų sutvarkymui 
bus šaukiama pusmetinė kon
ferencija Hudsone, liepos 17.

Apskr. Sek r. S. Z avis.

R. Mizara, dainuos veik visų 
kolonijų chorai.

Gal dar ne visiem žinoma, 
kad tame parke yra naujai 
pabudavotas pavilionas, tai 
puiki šokiams svetainė. Gol
den Bells Orkestrą iš Bridge
port© grieš šokiams.

Komisija praneša, kad turė
sianti ir sporto dalyvių, bus 
visko gert ir valgyti. Nereikės 
nė badant, nė trokšt.

Visus ir visas raginame da
lyvauti išvažiavime.

Abudu apskričiai 
rudenį ir žiemą žada 
giasi prie smarkaus
nio ir agitatyviško darbo, tad 
pagelbėkime sukelti po kelis 
dolerius tam svarbiam jų dar
bui tarp lietuvių.

Visi waterburieciai dalyvau
kime.

Kviečia:
LLD 28 kp. ir LDS 49 kp. 

valdybos.
Kelrodys: Nuvažiavę į New 

Haven, važiuokite į West Ha
ven. Iš West Haven centro, 
paimkite 162 kelią, pavažiavę 
apie pusę mylios, tėmykite

EAISV1

ženklus “Indian Grove”, į va
karus. Ten bus pakabintų ir 
pikniko plakatų; Labai lengva 
surasti.

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

Brooklyn, N. Y.
2 d. liepos (July 2nd) įvyks 

dienraščio “Laisvės” piknikas. 
Jis bus Clinton Parke, Betts ir 
Maspeth Avenues, Maspeth, 
N. Y. Tas parkas visai arti 
prie Pasaulinės Parodos.

Mateušas Simonavicius

DETROIT, MICH.
Liepos 2, 3, 4 dd. įvyks piknikas 

Camp Liberty, arti Halsted Rd. Ruo
šia Komunistų Partija, Michigan 
valst. įžanga 15c. Liepos 2 d. kalbės 
William Patterson, vienas iš redak
torių dienraščio Record. Liepos 4 d., 
kalbės Mother Bloor, jos kalba bus 
“Kaip Žmonės Galės Laimėti 1940 
Metais.” Bus visokių įvairių žaislų, 
valgių, gėrimų, maudynės ir tt. Glo
ster Current’s Orchestra grieš šo
kiams. — Kviečiame visus dalyvauti. 
— Kom.

Boston Apylinkė
4 d. liepos (4th of July) 

dienraščio “Laisvės” naudai 
piknikas bus Maynard, Mass. | 
$200 skiriama dovanom prie, 
įžangos bilieto. Pirma dovanai 
$50. Bus šokiai, gros gera or
kestrą.

New York Apylinkė
23 d. liepos (July 23rd), 

didžiojo New Yorko apylinkės 
pažangiųjų organizacijų aps
kričiai rengia traukiniu eks
kursiją į Nolan’s Point Park, 
N. J. Ta vieta yra prie Hopat
cong ežero. Traukinis eis iš 
Jersey City per Bayonne ir 
Elizabethport. Iš Newark, rei
kės atvažiuot į Elizabethport 
kitu traukiniu ir čia persimai
nyti ant ekskursijinio. Kelionė 
$1.00 (į abi pusi.

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

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

Telefonas EVergreen 7-1661

| Massachusetts Moteris ir Jų 
Organizacijas

Gerbiamos Draugės!
Gera darbininkiška spauda- 

laikraščiai,kokiu yra mūsų vi
sų mylimas dienraštis “Lais
vė,” neapsakomai daug prisi
deda darbininkių švietime ir 
jų organizavime į pažangias 
organizacijas-kliubus. M ū s ų 
organizacijų-kliubų veikimą ir 
parengimus garsina-išpopuiia- 
rizuoja tankiai be jokio atly
ginimo. Iš to mes turim pa
sekmingus parengimus. Dėl to 
mes ir dienraščio “Laisvės” 
neturim užmiršti, nors sykį į 
metus turim rimtai ir nuošir
džiai pasidarbuoti, tai yra, dėl 
pikniko, kuris atsibus liepos 4r 
Maynard, Mass. Visų miestų 
ir miestelių 
pasidarbuoti, 
kų: kumpių, 
rių, kiaušinių
gamintus-sutaisytus va 1 g i u s 
atveskit ir priduokit prie mo
terų stalo, kuriuo rūpinsis ir 
tvarkys Norwood© moterys su 
pirmininke N. Grybiene.

Tuo pasidarbavimu m e s 
nors dalinai atsimokėsim 
“Laisvei” už mums prielankų 
patarnavimą per visą laiką. 
Taipgi kolonijų moterys bū
kim pasirengusios per “Lais
vės” pikniką padirbėti, nes 
praeityj veik visuomet būdavo 
stoka darbininkų-kių, dėl ko 
piknikas nemažai nukenčia 
finansiniai. Todėl mes, kaipo

organizuotos ir sąmoningos 
moterys, turim parodyt pavyz
dį ir kitiems, kad mes ne tik 
kalbėti mokam, bet, reikalui 
esant, galim tinkamai pasidar
buoti.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

nAtrnwTAc DiRMAvoN®M Į JĮ J SUŽIEDOTUVftM
W IR VEDYBOM

$1.00
.... 6.50
2.00

Rožančiai ir Kryželiai 
Dairnantinial žiedai 

Laikrodėliai

Stalui šaukštai, peiliai Ir 
sieniniai laikrodžiai

nuo

Visi į Apskričių Pikniką, New 
Haven, Connecticut

Birželio 25, gražiame parke 
Indian Grove, West Haven, 
Conn., (įvyksta puikus ir dide
lis išvažiavimas, kurį rengia 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
ir Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo apskričiai. Piknike 
kalbės “Laisvės” redaktorius

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avenue
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. 

BROOKLYN, N. Y.
Gerai Patryę Barberiai

CHRONIŠKOS

LIGOS

KRAUJO, ODOS, IR NERVŲ LI
GOS. BENDRAS SILPNUMAS, 
SKILVIO, MftŠLAŽARNES NE
SVEIKUMAI, INKSTŲ IR PŪS
LES LIGOS. Chroniškos ir stai
gios ligos vyrų ir moterų. Jeigu 
turite kokį nesveikumą, kurio ne
suprantate, pasiklauskite manęs 
su pasitikėjimu. Leiskite man 
aiškinti jums jūsų ligą.

Kraujo ir Šlapimo Tyrimai, 
X-Spinduliai

NEBRANGŪS ATLYGINIMAI

Ant Išmokėjimo, Jei Norima

GYDOMOS

iš-

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

Sun. all day and night

EGZAMINUOJA AKIS IR PRIRENKA AKINIUS 

Sutvarkome Savaitiniams Išmokėjimams

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

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

DR. MAXWELL MILLMAN

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

tarpe Graham ir Manhattan Avės.,
Ekspertai Taisyme. TeL: Stagg 2-2178

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

ATSINEŠKITE ŠI SKELBIMĄ IR GAUKITE NUOLAIDĄ

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

Philadelphia, Pa. W1LLIAMSBURGH HOUSING PROJECT(IŠTYRIMAS VELTUI)

237

Liquor#

10% NUOLAIDOS PRIE ŠIO SKELBIMO.

Telefonas: Humboldt 2-7964prie Ly-

Namų Rakandų Krautuve DR. J. J. KAŠKIAUČIUStai Lan
gavo, Ba- 
Electrical

VALANDOS: 2—4 ir 6—3. 
Nėra valandų sekmadieniais.

Valandos 9 A. M. iki 8 P. M.
Sekmadienį 9 iki 3.

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

Telefonas EVergreen 7-0986.

Vėl i ja
nes 
bū- 
sa- 
per

GRAHAM AVENUE BROOKLYN, N. Y

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

DR. ZINS
Įsisteigęs per 25 Metus

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

Mokslingume Pasižymėjo
Jaunuolis Antanas E. Potas, 

. 22 metų amžiaus, 1717 N. 
Marston St., užbaigė mokslą 
birželio 19. Gavo Bachelor of 
Science in Chemical Engineer
ing laipsnį Drexel Institute of 
Technology.

Jaunuolis A. E. Potas yra 
LDS 5 kp. narys, ir jo tėveliai. 
Jaunuolis priklauso 
ros Choro.

Antras jaunuolis, 
Tinas A. Puidokas, 
chelor of Science in 
Engineering laipsnį. L. A. 
Puidokas yra Lyros Choro na
rys.

Abudu jaunuoliai yra labai 
plačiai žinomi tarpe Philadel- 
phijos lietuvių.

Mes visi jų draugai, priete- 
liai ir pažįstami taipgi džiau
giamės ir linkime jiems daug, 
daug laimės ir pasisekimo jų 
išsirinkto  j profesijoj, 
me dar daugiau mokytis, 
mokslui nėra pabaigos, ir 
ti jauniems, energingiems 
vo profesijoj. Vien tiktai 
savo troškimą ir pasišventimą 
galėjote atsiekti tą tikslą.

Reporteris.

Lietuviška Užeiga
BAR ir GRILL

Bfne# ' Gaminam valgius ir 
t u r lino Amerikos 
išdirbimo ir impor
tuotų degtinių, vi
sokių vynų ir gero 

alaus.
Savininkas

Joseph Zeidat
411 Grand Street

BROOKLYN, N. Y.
t
0

A. WEITZNER
VERTEIVIS

Divonai-Uždangai-Linolijos
Vėliausios mados rakandai virtuvei, miegamajam, gy- 

venamąjam, ir valgomąjam kambąriam.

Šios Savaitės Specialai 
Veltiniai divonai geriausios rūšies 

Didelis pasirinkimas už $2.98

Vien tik su Šiuo kuponu jūs gulėsite gaut šį speciali pasiūlymų

301 Grand Street Telefonas: 
Brooklyn, N. Y EVergreen 7-6673

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 skaniausiu 
kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese Cake, 
Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen, 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Roll*.

Siunčiamo duoną per paštą { kitus miestus, specialiai greitai pristatyt*’ 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori b* kalnas,

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

Lietuviams Lankantiems

ju

Valilionis ir Marcinkevičius
SavininkaiGeo. Kuraitis, 

Komiteto Narys.

įvyksta 
birželio 
Clinton

turi 
rei-

ekskur- 
pasitar-

Programoje taipgi dalyvaus Sietyno Choras iš Newark, 
vad. B. šalinaitei; Bangos Choras iš Elizabetho, vad. 
Aldonai Klimaitei; Pirmyn Choras iš Great Neck, vad. 
Geo. Kazakevičiui. Taipgi bus trumpa prakalba.

< >
< >

Stengsis surengti, jei- 
galima paminėjimą 

su Dariaus ir Girėno 
ruošiant prakalbas

naudingų laimėjimų, kurių 
reikalams. Prašome tikietų 
kuo daugiausia išplatinti

nuvesime vaikus 
Paroda. Prie ru- 
rengsimės iš kal-

sujungti gelžkeliais. 
čia nėra kaip kurių 
strateginių gelžkelių, 
Baikalo-Amuro naujo

pelnas skiriamas 
platintojų darbuo- 
prieš parengimą.

parengimą.

Bus ir 
apšvietos 
tis, kad 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį

So- 
su 

vidutiniais

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

PIKNIKAS NUKELTAS
LDS 3-čio Apskričio piknikas nu

keliamas iš 6-tos į 27-tą rugpjūčio. 
Organizacijos prašomos nerengti ki
tų pramogų tą dieną. — Komisija.

(146-147)

PARDAVIMAI
Parsiduoda Grosernė ir Delicates

sen krautuvė. Galima padaryti gerą, 
pragyvenimą. Renda $20 į mėnesį. 
Yra trys kambariai užpakalyje krau
tuves. Prašome kreiptis pasll F. K. 
22 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

(146-147)

Sekmadienį, Birželio 25 June
Prasidės 12 vai. dieną. Įžanga 25c Asmeniui 

OLD CIDER MILL GROVE,
VAUX HALL ROAD, UNION, N. J.

PIKNIKAS SU PROGRAMA
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

muuui otsmukcco

šeštas puslapis LAISVĖ šeštadienis, Birž. 24, 1939

Reikalinga Pastatyti Paminklą 
Dariaus-Girėno Pagerbimui

ko. Bus žymių dainininkų, 
anans.orius V. Ubarevičius ir 
kiti. Klausykite LRD radio 
programos kas pirmadienis, 
8:15 vai. ir kas ketvirtadienis, 
7 vai. vakare.

IGNAS SUTKUS

r

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubo pastangomis buvo iš
gauta iš miesto žygiai pager
bimui lietuvių lakūnų Da
riaus ir Girėno, kurie 1933 
metais perskrido Atlanto Van
denyną ir Vokietijoj žuvo. 

‘ Aikštelė tarpe Union Avė. ir 
Hewes St. jų pagerbimui tapo 
pavadinta LITUANICA, o šie
met minėtų lakūnų pagerbi
mui ten (įrengtas park utis ir 
iškilmingai atidarytas.

Specialė Kliubo komisija 
dirba, kad sušaukus visų Broo- 
klyne ir apylinkėj esančių lie
tuvių organizacijų atstovų 
konferenciją, kurios bus tiks
las surasti būdai sukelti pini- 

ir pastatyti Dariui ir Girė
nui paminklą tame parkutyj, 
o jeigu bus galima, tai ir di
desniame parke. Kad sėkmin
giau sušaukus konferenciją ir 
plačiau lietuvius supažindžius 
bei gavus patarimų, tai ketvir
tadienį šaukė į pasitarimą vi
sų lietuvių laikraščių 
jas.

Pasitarimą atidarė 
lyderis ir komisijos 
rius advokatas St.

Kliubo 
sekreto- 
Briedis. 

Nuo komisijos pasitarimo tiks
lą paaiškino D. M. šolomskas, 
sekr. pagelbininkas ir kiti ko
misijos nariai—šaltys, šabū-
nas ir Karpus.

Pasitarime dalyvavo nuo 
“Laisvės” redakcijos jos atsa- 
komingas vedėjas Roy Mizara, 
nuo “Tiesos”—J. Gasiunas ir 
nuo “Vienybės“ — Steponai
tis. Visų redakcijų atstovai iš
reiškė mintį, kad jie remia to
kį kliubo sumanymą.

Po visų gilesnio aptarimo 
prieita prie išvados: (1) Ko
misija matysis su “Amerikos,“

nės“ redakcijomis,', kurių at
stovai nepribuvo į šį pasitari
mą. (2) 
gu tjk 
bendrai 
Kliubu,
15-17 dd. liepos, tai yra, su-, 
kaktyj lakūnu išskridimo, ku
riose būtu kalbėtojai nuo visu 
laikraščių ir (3) Ruošis prie 
konferencijos, kuri turės įvvk- 
ti rudens laiku, kurios bus tik
slas išdirbti planai, kaip 'pa
statyti paminklą lietuvių la
kūnu pagerbimui.

Nėra reikalo plačiai aiškin
ti, kaip tas darbas didelis ir 
svarbus. Mes, pagerbdami lie
tuvius lakūnus, kartu pakelsi
me ir abelną lietuvių tautos

V

vardą. Mes pasitikime, kad vi
si lietuviai rems šį sumanymą, 
kuris yra visų bendras reika
las.

larba 133,000 kilometrų.
Orlaivių linijų, 1913 me

tais, Rusijoj visai nebuvo. Gi 
Sovietų Sąjungoje, 1938 me
tais jau buvo 68,000 mylių 
arba 108,000 kilometrų regu- 
liariškų oro kelių.

Šiuos faktus apie 
Sąjungos transportą 
bai gerai papildo čia
no j {įtaisyti transporto 
džiai. Ten gali matyti, kaip 
važiuoja pasažiriniai ir tavo- 
riniai traukiniai; kaip plau
kia įvairiausi laivai Maskvos- 
Volgos, Balti jos-Baltų 
kanalais ir upėmis, 
skrajoja lėktuvai.

Apsilankius į Sovietų
lioną tuojaus jauti ne vien tą 
gražumą, kokis ten įdėta, bet 
ir tą didelį gaspadoriškumą, 
tą taip puikų ir planingą su
tvarkymą, kuris svečiams 
gelbėja suprasti ir pačios So
vietų Sąjungos gyvenimą.

Buvęs.

Lietuvių Kooperatyvės Spau
dos Bendrovės Direktoriams

D. M. Šolomskas.
Kom. Sekr. Pagelbininkas.

Sovietų Pavilijonas, 
Transportas ir 

Jo Svarba
Apie Sovietų Sąjungos 

vilioną Pasaulinėj Parodoj 
jau buvo daug rašyta, šį kar
tą aš noriu pakalbėti apie tai, 
kaip pavilione atvaizduojama 
Sovietų Sąjungos transportas.

pusėj stovi “Stali- 
kitoj “Dzeržinski“
naujausių Sovietų 

gaminamų garvežių,

nec, ’ o 
modeliai 
Sąjungoj 
kurie turi po 3,000 arklių jė
gos. čia pat yra modelis lai
vo išrasto vieno sovietinio in
žinieriaus ir taikomo upėms. 
Laivas yra, kaip ir du laivai 
sujungti virš jų pastatu. Tas 
laivas plaukia nesėsdamas 
liai į vandenį ir greitai.

Ant sienos marmorinis 
vietų Sąjungos žemlapis 
visais dideliais ir
miestais, žemlapis išvedžiotas 
trijų spalvų elektrą perlei- 
džiančių stiklo dūdelių.

Raudonos spalvos dūdelės 
reiškia gelžkelius. žiūrėdamas 
į tą žemlapį matai, koki mies
tai yra 
žinoma, 
kariniai 
kaip tai
gelžkelio.

žalios spalvos dūdelės pa
rodo vidujinius vandens ke
lius, tai yra upes ir kanalus.

Mėlynos spalvos dūdelės 
parodo, kur nuolatos yra susi
siekimas lėktuvais.

Kairioj pusėj žemlapio at
žymėta, kiek Rusija turėjo 
mylių keliu 1913 metais, tai 
yra prieš karą ir revoliuciją, 
o dešinėje pusėje, kiek keliu 
turėjo Sovietų Sąjunga 1938 
metais.

Gelžkelių caristinė Rusija, 
1913 metais, turėjo 36.000 
mylių arba 58,000 kilometrų. 
Sovietai, 1938 metais, jau tu
rėjo 54,000 mylių arba 86,- 
500 kilometrų.

Vidaus vandens kelių Rusi
ja turėjo/47,000 myliu (76,- 
000 kilometrų), gi Sovietų 
Sąjunga jau turi 83,000 mylių

GERA MUZIKA ŠOKIAM
GERI VALGIAI IR GĖRIMAI

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos stoties, Market 
St., Newarke per Hillside, priveža prie pat parko vartų. Springfield 
Ave. Gatvekariai ir busai į Irvington Centrą (5 corners). Čia imkite 
“Union Vaux Hall Road” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Road” po kairei, pusė bloko iki parko.

AUTOMOBILIŲ KELIAS; Springfield Ave. iki “Vaux Hall Road” 
po kairei iki parko.

Sovietų 
dar la- 
pat sie- 

ju-

Važiuokit į Švento Jurgio 
Draugystės Metinį Pikniką

Didžiulė švento Jurgio 
Draugystė rengia savo 61-mą 
metinį pikniką. Jis 
šiandien, šeštadienį, 
24 dieną, Klaščiaus
Parke, Maspeth ir Betts Avės., 
Maspeth.

Kaip visada, taip ir šiemet 
manome, kad Jurgio Draugys
tės piknikas bus didelis ir 
smagus. Grieš dvi orkestros 
pasimainydamos —. Nakties 
Pelėdų ir V. Retikevičiaus. 
Pikniko pradžia 2 vai. po pie
tų ir tęsis iki vėlumos. Įžanga 
yra tik 40 centų. Privažiavi
mas iš visų pusių lengvas ma
šinomis, gatvekariais ir busais.

“Laisvės“ Rep.

Apie Vaiky Mokyklėlę
Ateities žiedo vaikų moky

kla paleista vasaros sezonui. 
Paskutinė pamoka buvo šešta
dieni, birželio 17 dieną. Mo
kykla buvo palaikoma Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo 
pirmos kuopos. Mokiniai buvo 
LDS narių vaikai, nariai ir pa
šaliečiai. Mokinių turėjome 
virš 30 registracijoj, o lankėsi 
po 25 arba 27 vienu kartu. 
Vaikučių mokyklėlė tvarkosi, 
kaip ir suaugusiu organizaci
ja. Jos pirmininkas yra Al
bertas Navikas; sekretorė An
na Janulevičiutė ir ji buvo 
mokytoja. Ji užėmė Petro Ba
ranausko vieta, kada pastara
sis išvyko vakacijoms Lietu
von.

Būtu gerai, kad mokyklėlės 
pirmininkas parašytu, kiek 
mokiniai padarė .progreso be
simokydami lietuviu kalba ir 
rašyba.. Būtu gerai, kad jie pa
tys išsireikštu, ka lietuviams 

(vaikams duoda tokia mokyk
lėlė. Būtų patreidaujama, kad 
mokytoja A. Janulevičiutė pa
rašytų apie mokinius ir 
nuopelnus.

Mokyklėlės komitetas 
visu mokiniu antrašus ir
kalui esant galės visus sušauk
ti. Gal būti pasitaikius geres
nei proorai, 
i Pasauline 
dens sezono 
no.

Kviečiame Į Vakarėli
Komunistu Partijos tarptau

tine kuona kviečia visus šį va- 
’cara atsilankvti i*jos vakarėli, 
įjūris įvyks Lietuviui Piliečiu 
Kliubo apatinėj svetainėje, 
?8O Union Avė. Bus alaus ir 
Užkandžiui. Visi galėsime sma
giai laika praleisti. Taingi sa- 

| Vo atsilankvmu paremsite ko- 
.munistu rinkimu kompaniją.

jžanga į vakarėlį visiems 
i veltui.

Kuopos Komitetas.

Šiuomi pranešu, kad Lietu
vių Kooperatyvės Spaudos 
Bendrovės direktorių susirin
kimas yra perkeltas iš pirma
dienio į antradienį. Sekantis 
susirinkimas bus birželio 27 
d., “Laisvės“ ofise.

Šis susirinkimas bus labai 
svarbus, nes “L.” piknikas bus 
tik už 4 dienų po šio susirinki
mo.

Taipgi ir traukiniu 
sijos reikalu turėsime 
ti.

Tad visi direktoriai
natai yra kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

J. Nalivaika, Sekr.

Lietuvių Radio Programa
Būsiamą pirmadienį, birže

lio 26 dieną, 8:15 vai. vaka
re, iš radio stoties WCNW, 
1500 kil., girdėsite visą pusva
landį lietuvių programos, va
dovaujamos LRD, dir. J. Gin- 
kaus. Gros Nakties Pelėdų or
kestrą, vadovaujama J. Navi-

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Bušai J LLD Pikniką šį Sekmadienį i
Liet. Literatūros Draugijos Ap

skričio piknikan birželio 25-tą, 
Union, N. J., smagiausia važiuot bu
sais. Kaina $1 “round trip.” Išeis 11 
vai. ryto, nuo kampo Lorimer ir Ten 
Eyck Sts, Brooklyne. Visi prašomi 
užsiregistruot rie vėliau birželio 23 
ir 24-tos, pas Depsienę, Mikalaus
kienę, Petkienę ir “Laisvės” rašti
nėj. — Komisija. (146-147)

Parsiduoda 40 akrų farma su na
mu, 9 kambariai, garadžius ketu
riem automobiliam, barne, vieta pa
sidėti darbo įrankius, vištinyčia, vai
sių medžiai, du šuliniai ir visi kiti 
vėliausi įtaisymai. Randasi arti Val
stijos kelio (State Rd.).'’Kreipkitės 
pas F. W. Ralph, R. 3, Plainfield, 
N. J. (147-149)

61-mas Metinis 61-mas Metinis

PIKNIKAS
Rengia Lietuviu Draugystė Šv. Jurgio
Šeštadienį, Birželio 24 June

KLASČIAUS CLINTON PARKE 
Maspeth ir Betts Avės., Maspeth, L. I. 
Grieš dvi orkestros, ne vien lietuviškus ir ameriko
niškus šokius, bet surinktų iš viso pasaulio, vėliau
sios mados šokius, draugystės nario Prof. J.

vieko Nakties Pelėdų Orkestrą.
Antra orkestrą—V. Retikevičiaus.

Pradžia 2 v. po pietų t Įžanga 40c

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuve Williamsburgh’e

‘‘Special

RŪŠIŲ GĖRIMŲ

PASAULINĘ PARODA
Lietuvių Įstaiga prie

Pasaulinių Fėrų
Fairview Restaurant & Bar

AND
num

Geri Steikai ir Kitokį Valgiai 
Degtinės, Vynai ir Alus

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

arti Corona entrance į ferus.

Fairview Restaurant
110-62 Corona Ave.

CORONA, L. L, N. Y.
Telephone: Havemeyer 9-9115

Naujoje Gražioje Vietoje
492 GRAND ST. KAMPAS HOOPER ST

Tik šiomis dienomis Ignas Sutkus 
perkėlė, savo taverną į naują vietą

Puiki Restauracija
Visokių gėrimų, degtinių, konjakų ir skanaus 

alaus pas Sutkų yra didelis sandėlis.

REPUBLIC BAR & GRILL
492 Grand St., Brooklyn, N. Y.
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.( J): VIENATINIS LIETUVIŠKAS
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KABARETAS
STANLEY MISUNAS

Savininkas
Muzika ir Floor Show kiekvieną 

penktadienį ir šeštadienį
Degtines, Konjakai, Vynai, 

Alus ir Valgiai

PARAMOUNT CABARET
473 Grand St. Brooklyn, N. Y

Prie R. K. O. Republic Teatro

NOTARY 
PUBLIC

Telephone 
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street Brooklyn, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisvės” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs, 

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

Atdara Nuo Anksti Ryto Iki Vėlai Vakaro

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

Dabar Rasite Dviejose
D’ORAZIO KRAUTUVĖSE

REFRIGERATOR BARGAINS
(Šaldytuvai Nužemintam Kainom)

$9.50 už jūsų seną šaldytuvą (icė 
box), nepaisant kaip senas ar ms« 
žas jis būtų, nežiūrint, kad ir Už

langinė dėžė.
BIRUTĖ GAIŽAUSKAITE, kuri 
jums patarnaus, suteiks visas in
formacijas jūsų patogumui. Jei jūs 
gyvenate per toli, tai mūsų repre- 
zentatorius atvažiuos pas 'jus sU 
automobiliu ir atsiveš jus į mūsų 

showroom (parodos kambarį).
Visokių išdirbysčlų šaldytuvai (refrigerators). Jūs galite nusipirkt 
didžiausi šaldytuvą už taip žemai kai $8.50 j mėnesi. I’amąstyklt! 

Juk tai pigiau, negu kad ice-box’ls kainuoja per mėnesi.
Naudokitės Proga! Tai Yra Ribotam Laikui

Tuojau šaukite EV. 7-6111 
4-6562

Charles D’Orazio & Son
139 Meeker Ave. 664 Grand Street ✓
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y




