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Ruoš kime vasari
nes pramogas “Lais
vei” paremt. Jos yra 
didele atrama šiam 
lietuviškos 1 i a u d ies 
dienraščiui.

Šiemet įvyks visų trijų lie
tuvių Susivienijimų seimai. 
SLA seimas bus Čikagoje; 
LRKSA—Worcesteryje; L D S 
—Brooklyne. Pastarasis įvyks 
vėliausiai —- rugpjūčio mėne
sį.

Rašydamas žurnale “Lietu
va” apie SLA seimų, tos orga
nizacijos sekretorius p. Vini- 
kas žymi:

“ Kaip SLA, taip ir anų 
susivienijimų seimai, turi mil
žiniškos įtakos Amer. lietuvių 
socialiniam, ekonominiam ir 
kultūriniam gyvenimui. 
Ir todėl galima drąsiai saky
ti : kol šie seimai posėdžiaus, 
kol Amerikos lietuviai, išsi
sklaidę po platųjį žemyną, 
turės progos reguliariai suei
ti, pasimatyti ir pasitarti, tol 
lietuviška dvasia bus gyva.” 

Gana teisingai pasakyta.
—o—

Paryžiuje ir vėl padaryta 
areštų: 74 komunistai suareš
tuota ir įkalinta už platinimą 
anti-karinio laikraščio.

Kas Francijoj šiandien pa
sako žodį už taiką, tas yra 
puolamas, areštuojamas, kan
kinamas ir kalinamas; grąsi- 
nama ir sušaudymais. žo
dis taika Francijoj šiandien 
skaitomas baisiausiu žodžiu.

Darbo žmonės nori taikos ir 
jiems tas žodis yra labai 
brangus. Taikos nenori tik 
Francijos valdančioji klasė ir 
socialistų lyderiai. Pastarie
ji padeda Francijos valdan
čiajai klasei persekioti taikos 
mylėtojus.

—o—
Iki Gegužės Pirmosios pasi

liko mažiau kaip savaitė. Ar 
visur prie tos šventės ruošia
masi ? Jei dar ne, tai reikia 
kuoveikiausiai sukrusti.

Now Yorke tikimasi milži
niškos demonstracijos, kurioj 
dalyvaus ir lietuviai. “Dar
bas, Taika, Civilinės Teisės 
žmonėms” bus vyriausi de
monstracijos obalsiai.

—o—
Trockistų “partijoj” įvyko 

naujas “skilimas” (Angliškai 
toji “partija” vadinasi Social
ist Workers Party). Išmesti 
iš josios eilių keturi lyderiai, 
Shachtman, Abern, Burnham 
ir Gould. Jie skelbia, kad 
“partijos vadovybė” mėto iš 
tos partijos ir jų pasekėjus.

Už ką jie išmesti?
Už tai, kad jie skelbę, jog 

prieš Sovietų Sąjungą reikia 
atvirai kovoti, o “pozicija” 
skelbusi, kad reikią kovoti 
slaptai: viešai skelbti “ginki
me Sovietų Sąjungą,” o slap
tai—pulkime ją, kaip trockis- 
tai darė ikį Šiol.

Pirmi du išmestieji—Shacht
man ir Abern,—jau yra išgy
venę visą eilę išmetimų. Jie 
buvo kadaise Amerikos Soci
alistų Partijoj—iš ten tapo iš
mesti. Paskui buvo. USA Ko
munistų Partijoj—iš ten tapo 
išmesti; paskui turėjo 
savo “opozicinę komunistų 
grupę” arba partiją. Ši su
sivienijo su Amerikos Social
istų Partija—iš ten jiedu ta
po išmesti. Vėliau sukūrė So
cialist Workers Party—iš ten 
ir vėl tapo išmesti.

Aišku, dabar jie organizuos 
naują “partiją” ir joje matyt 
bus tol, kol vėl kas nors ims 
juos ir išmes.

Pažįstame mes tuos žmones!
Ar jie steigs “Penktąjį In

ternacionalą,” dar nežinia. 
Pagyvensim—pamatysim.

Santikyj su tuo, kyla vie
nas klausimas: ar rėsis dar 
tokių durnelių, kurie šitiems 
“revoliucionieriams” patikės 
ir juos paseks? Jeigu rasis, 
tai bus labai apgailėtina.

—o—
Iki šiol Amerikoje gyvavo
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Anglai Pripažįsta, 
Kad Vokiečiai Juos 
Sumuša Norvegijoj

London. — Anglijos val
džia pripažino, kad vokie
čiai privertė anglus pasi
traukt atgal nuo Lilleham- 
merio, pietinėj Norvegijoj; 
kad vokiečių orlaiviai per
kirto anglams gavimų reik
menų iš prieplaukų ir kad 
vokiečiai nuvijo anglus 25 
mylias atgal Trondheimo 
srityje.

Berlin, bal. 26. — Vokie
čiai išmušė anglus iš visų 
geležinkelių į pietus nuo 
Trondheimo, kaip skelbia 
vokiečiu komanda. c

VOKIEČIAI BAISIAI
NAIKINO ANGLUS

Gaeddede, Norvegijos - 
Švedijos rubežius. — Vo
kiečiai baisiai supliekė an
glus Steinkjerio srityj, į 
šiaurių rytus nuo Trond
heimo, kaip rašo Leland 
Stowe, korespondentas Chi
cago Daily News ir New 
Yorko Post’o, kuris pats 
matė tą anglų tragediją.— 
Šis žymus korespondentas 
Leland Stowe, beje, yra ve
dęs Worcesterio lietuvaitę.

Jis rašo, kad Anglija ten 
buvo iškėlus apie 1,500 blo
gai ginkluotų ir prastai la
vintų savo kareivių, ir vo
kiečiai oro bombomis ir 
naikintuvų ir sausumos ka- 
nuolėmis žudė tuos anglus, 
kiek tiktai norėjo. Po poros 
yąlandų mūšio vienoj vietoj 
iš 600 nglų telikę sveiki a- 
pie 150; kiti buvo* išžudyti 
bei sužeisti. Tatai pripažino 
anglų oficieriai. Sako, “mes 
tiek tereiškėmė prieš vokie
čius, kaip finai prieš rusus, 
tik dar blogiau.”

Apart Steinkjerio, vokie
čiai ten užėmė ir kelis ki
tus miestelius bei kaimus.

(Šią anglų nelaimę pa
tvirtino ir kiti korespon
dentai ir radio žinios; bet 
anglų vyriausybė tik tiek 
pripažino, kad anglai pasi
traukė iš Steinkjerio ir tu
rėjo “šiek tiek” nuostolių.)

Paryžius, bal. 26.—Fran
cijos vyriausybė sako, kad 
dabar Norvegijoje yra jau 
ne mažiau francūzų kariuo
menės kaip anglų.

keturios socialistų partijos:
(a) Socialist Labor Party.
(b) American Socialist 

Party.
(c) Socialist Workers Par

ty.
(d) Socialist Federation,
Dabar, matyt, įsikurs ir 

penkta “partija.”
—o— "

Visos keturios grupės mažiu
kės; visos—generolai be ar
mijų. Visas jas stambusis ka
pitalas respektuoja; joms fak- 
tinai padeda. Bet sudėjus vi
sas tas partijas'! krūvą, jos ne
sudarytų nei ketvirtadalio tos 
minios, kuri sudaro USA Ko
munistų Partiją — žiauriai 
persekiojamą.

—o—
Beje, lietuviai socialistai, 

kurių yra apie trys tuzinai, 
palaiko savo atskirą “parti
ją,” pavadintą LSS.

Amerikos Laivyno Ministe
rija Užginčija, kad Būtinai 
Turės Kariaut su Japonais
Washington. — Admiro

las Joseph Taussig tvirti
no, jog Amerikos karas su 
Japonija esąs neišvengia
mas; todėl, girdi, Amerika 
turi juo smarkiau didint ir 
stiprint savo karo laivyną.

Jungtinių Valstijų laivy
no ministerija bal. 25 d. pa
reiškė, kad ji nesutinka su 
admirolo Taussigo tvirtini
mu. Jinai apgailestauja, 
kad Taussig padarė tokį 
“išsišokimą.”

Talkininkai Užpirko 
Iš Amerikos Lėktuvų 
Už 200 Miliony Dol.
Washington. — Anglijos- 

Francijos komisija, supir- 
kinėjanti karo reikmenis, 
pasirašė balandžio 25 d. su
tartį, kad Amerikos fabri
kai pristatys talkininkam 
karinių orlaivių ir jų moto
rų už 200 milionų dolerių.

Jungtinių Valstijų iždo 
ministeris Henry Morgen- 
thau prižiūri orlaivių dir
bimą ir pardavinėjimą už
sieniams.

“Daily Worker” Reikalauja^ 
Sustabdyt Vienpusišką Ka

rinę Prekybą
New York.—“Daily Wor

ker,” Komunistų Partijos 
dienraštis, sako, jog Ame
rika 1916 metais pardavi
nėjo talkininkam lėktuvus 
iš pradžios už grynus pini
gus; paskui Morganas ir 
Amerikos valdžia skolino 
talkininkam pinigus, kada 
jie. negalėjo užsimokėt. To
liau Amerikos ambasado
rius Anglijoj parašė laišką 
prezidentui Wilsonui, kad 
Amerika turi paskelbt ka
rą Vokietijai, jeigu nori iš
laikyt savo prekybą-biznį 
aukščiausiame laipsnyj. Už 
keturių savaičių po to laiš
ko prezidentas Wilsonas ir 
paskelbė karą Vokietijai 
1917 m. bal. 6 d., kaip nu
rodo “Daily Worker,” ir 
priduria:

“Vienpusiška karo pre
kyba yra kelias į karą. Ji
nai turėtų būt sustabdyta.”

Francija Gerinasi Italijai;
Italai Priešingi

Paryžius. — Francijos 
premjeras Rėynaud seime 
pranešė, kad jo valdžia siū-j 
lė Italijai draugiškai išrišt 
ginčus kas liečia italų rei
kalus Viduržemio Jūros sri
tyje.

Roma. — Italija atmetė 
Francijos pasiūlymą per 
derybas spręst Italijos rei
kalus Viduržemio Jūros sri
tyje.

. Roma.— Italų laikraščiai 
perstato Franci ją kaip se
ną Italijos priešą, o dabar
tinį Francijos ministerį pir
mininką* Reyųaudą jie pie
šia kaip “aklą Anglijos 
įrankį”.

Roosevelt Paskelbė 
Karo Stovį tarp Nor

vegų ir Vokiečių
Warm Springs, Georgia. 

—Prezidentas Rooseveltas 
bal. 25 d. paskelbė, kad yra 
karo stovis tarp Norvegijos 
ir Vokietijos: Todėl ir 
Norvegijai turi būt pritai
komas Amerikos bepusiš- 
kumo įstatymas, būtent:

Norvegija, kaip ir Vokie
tija, “gali” pirkt iš Ameri
kos karo reikmenis tik tuo- 
jaus apmokant už juos. 
Vienos ir kitos submarinam 
uždrausta lankytis į Ame
rikos vandenis. Amerikos 
piliečiams užginta be spe
cialių leidimų plaukti lai
vais į Norvegiją. Uždraus
ta Norvegijai, kaip ir Vo
kietijai, pardavinėt savo 
išleidžiamus bonus Jungti
nėse Valstijose, ir tt.

Senatorius Norris Rei
kalauja Sustabdyt 
Neteisėtas Kratas

Washington. — Senas, 
žymus senatorius George 
W. Norris vėl kritikavo 
agentus šalies valdžios, kad 
jie ūmai padarė kratas Det
roite ir areštavo ten kelis 
nužiūri mus komunistus. 
Kalbėdamas senate, Norris 
sakė:

“Mes negalime šioj šalyj 
įvest tokią madą, kur bū
tų nudraskomi drabužiai 
nuo vyrų ir moterų; kur 
žmonėm būtų geležiniais 
pančiais surakinamos ran
kos ir kur jie kvotimuose 
būtų kankinami pagal ‘tre
čiąjį laipsnį? Mūsų teismai 
turi taip žmoniškai teist 
mūsų priešus, kaip jie tei
sia mūsų draugus.”

Senatorius Norris, nepri
klausąs jokiai partijai, kal
tino Federalį (šalies val
džios) Tyrinėjimų Biurą, 
kad šio biuro agentai lau
žo pilietines amerikiečių 
laisves. Jis reikalavo, kad 
generalis prokuroras Jack- 
son suvaldytų tuos agentus.

Atėmė Otta Miestą iš 
Angly Norvegijoje

Stockholm, Švedija, bal. 
26. — Mechanizuotos vokie
čių jėgos užėmė Ottą mies
tą prie geležinkelio už 25 
mylių į pietų rytus nuo 
Dombaso, Norvegijoj.

PAVĄRYKIT PIRMYN 
LAIKRODŽIUS

Naktį iš sęštadienio į sek
madienį pavarykit laikro
džius viena valanda pirmyn 
tose valstijose, kur yra va
dinamas “dienos šviesos 
taupymo laikas,” kaip kad 
New Yorko valstijoj ir ei
lėje kitų.

London. — Anglai skel
bia, kad per 13 dienų, su
naikinta 30 Vokietijos lai
vų ir paskandinta 3,000 vo
kiečių kareivių.

ORAS. — Nešalta,. dali
nai apsiniaukę;?

Juodasis Parakas Nužudė 
72 Angliakasius, Kaip Sa

ko Amerikos Valdžia
Washington. — Federa- 

liai Amerikos valdininkai 
ištyrė pražūtingą eksplo
ziją, per kurią žuvo 72 
mainieriai kasykloje Hanna 
anglies kompanijos ties 
Neffs, Ohio valstijoje. Val
dininkai pripažino, jog ši 
tragedija įvyko žymia da
lim todėl, kad kompanija 
vartojo persmarkų juodąjį 
paraką skelt anglį.

Šalies valdžia ir kai ku
rių valstijų vyriausybės jau 
seniai persergėjo nevarto t 
juodąjį paraką kasyklose. 

PaIeidž[a~r,000-PoliL 
Kaliniy Rumunijoj dėl

Šalies Vienybės
Bucharest, Rumunija. —- 

Karalius Karolis pasirašė 
įsakymą, kuris paleidžia iš 
kalėjimų apie tūkstantį ru
muniškų nazių, geležinių 
gvardiečių, taipgi komunis
tus ir kitus politinius kali
nius iš įvairių partijų. Iš
laisvindamas juos, karalius 
tikisi sustiprint vienybę vi
sų Rumunijos gyventojų ir 
sutvirtint šalies gynimą.

Rumunų valdžia akyliau 
tėmys vadinamus turistus 
keliautojus, kurių* girdi, 
perdaug privažiavo į Ru
muniją. Valdžia nužiūri, 
kad tarp jų esą daug sve
timų karinių šnipų.

EXTRA!
______ _ , , .... t

“Mes Prakišom Pirmą 
Triksą,” Sako Anglai

London, bal. 26. — Asso
ciated Press, amerikinė ži
nių agentūra, praneša, jog 
anglų karininkai Londone 
prisipažįsta: “Mes prakišo- 
me pirmąjį triksą Norvegi
joj;” kur vokiečiai laimi 
mūšius ir užima naujas po
zicijas:

“Vokiečiai sumuša mus 
ten ore, ir jie turi Norvegi
joj penkias, gal šešias lėk
tuvų stovyklas.”

Svetimšalių Legionas Gel- 
bėsiąs Anglus

Stockholm, Švedija, bal. 
26. — Francija atsiuntė sa
vo Svetimšalių Legioną iš 
Afrikos į Norvegiją gelbėt 
anglus Namsos - Trondheim 
fronte, Norvegijoj, idant 
vokiečiai ten nesuvarytų 
anglus į sląstus. Jau ketu
rios dienos, kaip vokiečių 
lėktuvai ir kanuolės . štur
muoja ten priekines anglų 
eiles.

Pabėgo Norvegą Ministeris 
ir 600 Karią j Švediją

Stockholm, Švedija, bal. 
26. — Perbėgo iš Norvegi
jos į Švediją užsieninis nor
vegų ministeris ir 600 nor
vegų kareivių.

Kongresmanai Blo
gai Taiso Algų -
Valandų įstatų

TURKŲ SĄJUNGA SU 
ANGLAIS

Cairo, Egiptas. 25 metai 
atgal Anglijos kareiviai iš 
Australijos ir Naujosios 
Zelandijos šturmavo turkus 
Gallipolyje, ir turkai juos 
sumušė.

Dabar anglų ir turkų ko- 
mandieriai atsiuntė vieni 
kitiems sveikinimus, kad 
šiandien jie susivieniję ir 
veiksią kaip sąjungininkai.

Airiu Respublikiečiy 
Bomba Apardė Dublino

Pilį; Sužeidė Penkis
----------- z

Dublin, Airija. — Sprogo 
galinga bomba kieme Dub
lino Pilies, prie detektyvų 
patalpos; sužeidė penkis 
detektyvus. Bomba suardė 
vienoj vietoj Pilies mūro 
sieną trijų pėdų storio; su-> 
kriušino brangius paveiks-• 
linius langus Karališkos 
Koplyčios ir Šv. Patricko 
Svetainės, taipgi sutrupino 
Birmingham Bokšto lan
gus. • <

Eksplozija buvo tokia 
smarki, jog nusigandę žmo
nės per kelias mylias aplin
kui pamanė, kad tai žemės 
drebėjimas.

Valdžia nužiūri, jog ai
riai respublikiečiai užtaisė 
tą bombą, kad jie tuom 
keršijo už laikymą kalėji
me jų draugų respublikie- 
čių. O pastarieji įkalinti už 
teroro veiksmus prieš An
gliją.

Dublino Pilis 20 metų at
gal buvo Anglijos valdžios 
centras Airijoje. Tai labai 
senas tvirtoviškas pastatas. 
Pilis buvo pradėta statyt 
13-me šimtmetyje, o .už
baigta 16-me šimtmetyje.

NORVEGAI NUO ROE- 
ROS PABĖGO Į ŠVEDIJĄ

Stockholm, Švedija, bal. 
26. — Vokiečiai sumušė 
norvegus prie Roeros mie
sto, netoli Švedijos rube- 
ĮŽiaus. Norvegų kariai pabė
go į Švediją. Vokiečiai nuo 
Roeros traukia linkon 
Trondheimo, kuris randasi 
už 40 mylių į šiaurių vaka
rus. Jei pavyks vokiečiam 
susijungt su savo kariuo
mene Trondheimo srityje, 
tai anglai turės pabėgt iš 
tos srities arba taps vokie
čių apsupti.

Vokiečiai Sunaikino Anglą 
Lėktuvą Stotį ant Ledo

London, bal. 26,— Anglai 
buvo įsisteigę orlaivių sto
vyklą ant ledo arti Norve
gijos. Vokiečių lėktuvai su
naikino tą anglų stovyklą ir 
lėktuvus joje.

London, bal. 26.— Anglai 
skelbia, kad jie per dieną 
nukirtę žemyn 6 vokiečių 
lėktuvus Norvegijoj.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų kongreso atstovų 
rūmas 233 balsais prieš 141 
priėmė Coxo ir Badeno 
“pataisymus”, norinčius pa
keist algų-valandų įstaty
mą, ypač panaikint tą įsta
tymo punktą,* kuris reika
lauja mokėt ne mažiau 12 
dolerių per savaitę visiem 
darbininkam.

Už pataisymus balsavo 
republikonai ir demokratai, 
kuriem atrodo, kad darbi
ninkam turėtų užtekt po 10 
centų algos už darbo va
landa.

Prezidentas Rooseveltas 
reikalavo atmest bet kokius 
taisymus algų - valandų 
įstatymo, bet jo reikalavi
mas tapo atmestas. Prieš 
tuos pataisymus kovoja 
CIO unijos lygiai, kaip ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja.

Kongresmanų užgirtieji 
pataisymai išima iš darbo 
algų-valandų įstatymo ap
saugos bent pusantro milio- 
no darbininkų: raštinių 
tarnautojus, farmų darbi
ninkus ir tuos, kurie dirba 
įmonėse,. kur apdirbinėjami 
žemės ūkio produktai.

Tie pataisymai perša 
duot samdytojam ir teisę 
pailgint darbo valandas.

Kongresmanas M. Dies, 
galva kongresinės tyrinėji
mų komisijos, taipgi balsa
vo už tokius pataisymus.

Kongresmanas Vito Man 
cantonio užreiškė, kad šie 
pataisymai “tai nepapras
tai purvinas darbas at
kreiptas prieš Amerikos 
darbininkus.”

Pataisymus dar turės 
spręst Jungtinių Valstijų 
senatas.

Amerikos Ambasadorius Iš
kėlė Pietus Molotovui

Maskva. — Jungtinių 
Valstijų ambasadorius L. 
A. Steinhardt suruošė pie
tus V. M. Molotovui, Sovie
tų komisarų pirmininkui ir 
užsieniniam komisarui. Į 
šiuos pietus Amerikos am
basadoj buvo pakviesti ir 
kiti žymūs Sovietų valdi
ninkai, taip pat nekariau
jančių šalių atstovai.

Šiomis dienomis ambasa
dorius Steinhardt ketina iš
važiuot Amerikon į trum
pas vakacijas.

Nuskandintas Anglą Mini
ninkas ir Transportas

Berlin, bal. 26. — Vokie
čiai praneša, kad paskiau
siu laiku jie oro bombomis 
nuskandino vieną karinį 
anglų laivą-minų dėliotoją 
ir vieną transporto laivą, 
vežantį anglų kariuomenę 
į Norvegiją.

Vokiečiai iškėlė daugiau 
savo karo jėgų į Norvegiją.

London.—-Anglai jau nie
ko nesako apie savo laimė
jimus Narvike prieš vokie
čius. . 4
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

Kada Bus Tam Galas?
Įsivaizduokite šį paveikslą: susirinkę 

šimtai žmonių—profesionalų, tarnauto
jų, darbininkų—į nedidelę šokių svetai
nę, linksminasi, šoka. Salė nedidelė. Kim- 
šatis. Langai—uždarinėti su štangomis. 
Durys tik vienos ir tos siauros. Ir štai 
iškyla gaisras. Žmonės veržiasi per du
ris laukan, bet suspėti nebegali. Jie de- 

• ga. Kankinasi baisiose kančiose. 250 jų 
miršta, kiti—daug jų—smarkiai apdega, 
bet dar pasilieka gyvi. Tik dalelė pa
tampa laimingi,—išlieka sveiki.

Tatai įvyko šią savaitę Natchez, Miss. 
Jei t^i būtų atsitikę žmonėms, kurie turi 
baltas odas, būtume matę mūsų komer
cinėj spaudoj baisų skandalą. Bet... Ši 
tragedija palietė žmones, kurie turi 
juodas odas. Jie yra pažeminti ir pa
niekinti negrai.

Šitie negrai, kaip ir baltieji, susirinko 
į tą seną salę', be jokios apsaugos nuo 
gaisrų, todėl, kad negalėjo geresnės sa
lės gauti. Pietų valstijose, mat, jau to- 
kis yra įstatymas: negrui neišnuomuos 
tos salės, kur renkasi baltieji. Jiems te
leista buvo linksmintis tik senam lauže. 
Ten negrai paklojo 250 gyvybių. Visas 
kraštas tyli, tarytum nieko tragiško ne
atsitiko.

Segregacija, — negrų atskyrimas nuo 
baltų,—jų baisus pažeminimas — vienas 
iš didžiausiųjų mūsų krašto nelaimių. 
Tai vienas juodas taškas, kuris daro gė
dą visai Amerikos tautai. Argi jo nega
lima iš mūsų tarpo pašalinti? Taip, ga
lima. Bet reiljia darbuotis, reikia veikti. 
Jeigu buvo pašalinta vergija, bus paša
linta ir ši baisi negrų tautai priespauda 
ir pažeminimas.

Tik tą panaikinus, panašios tragedi
jos, kokia įvyko Natchez mieste, bus iš
vengiamos.

Patriotizmas Jugoslavijoj
Jugoslavijoj didelis sujudimas, kaip 

praneša korespondentas iš Belgrado, tos 
šalies sostinės. Laikraštis “Pravda” ra
šo, kad pilna Jugoslavija yra užsienio 
šnipų, kurie daro viską, kad panaikinus 
tos šalies nepriklausomybę. Nesenai 
vykstant traukiny  j Franci jos diploma
tui, buvo pavogtas jo krepšys su visais 
dokumentais, nors krepšys buvo atydžiai 
saugomas. Laikraštis šaukiasi į jugosla
vus, o ypatingai į karininkus, kad jie 
budėtų šioj pilnoje audrų valandoj.

Kitas laikraštis “Jutro”, aprašydamas 
Jugoslavijos ir Sovietų Sąjungos preky
bos derybas, tarpe kitko, rašo: “Rusija 
žinojo, kaip reikia išlaikyti savo laisvę 
ir apginti nepriklausomybę bei teises.”

Dar kartą tenka pažymėti, kad Ju
goslavija apgyventa slaviškų tautų Ser
bijos, Juodkalnijos, Kroatijos, Bosnijos, 
Hercegovinos ir Dalmatijos. Tos tautos 
artimai giminingos rusams. Jas iš po 
Turkijos ir Austrijos nelaisvės rusai ir 
išlaisvino.

Bet kada Rusijoj įvyko darbo žmonių 
revoliucija, kada įsikūrė Sovietai, tai iš 
Rusijos išbėgo apie 100,000 buvusių ku
nigaikščių, kapitalistų, dvarponių, popų, 
visokių baltagvardiečių ir jie, kaipo ar
timiausioj, pagal kalbą ir tautą, apsi
gyveno Jugoslavijoj. Nuo to laiko Jugos
lavijos valdžia buvo nedrauginga linkui 
Sovietų Sąjungos, nes ji buvo įtakoj ru
sų baltagvardiečių.

Bet ne taip paprasti žmonės jugosla
vai atsinešė į rusus. Jie dažnai sakyda
vo, “Mums Nesvarbu, kokia valdžia Ru-

sijoj, baltųjų ar raudonųjų, mums buvo 
ir yra rusai, kaip vyresnysis brolis.”

Dabar Jugoslavija atsidūrė blogoj pa
dėtyj. Jai grūmoja Italijos imperialistai. 
Ant jos kėsinasi Anglija su Francija, 
kad per jos kraštą puolus Vokietiją. Ju
goslavija pradeda jieškoti pas Sovietus 
užtarimo. Tai geras ženklas, jeigu dar 
nėra pervėlyvas.

Japonijos-Amerikos Karas
Neišvengiamas

Persergėjimai Japonijos užsienio rei
kalų ministerio Arita ir Jungtinių Vals
tijų valstybės sekretoriaus Hull vieni 
kitų, kas dėl Holandijos turtingųjų Ry
tų Indijos kolonijų, tai visvien, kaip au
drai prisiartinant žaibai. Holandija, vei
kiausiai, bus sumindžiota Anglijos, 
Francijos ir Vokiętijos kare. Jos turtin
gos ir didžiulės kolonijos yra riebus 
kaulas, dėl kurio pjausis Japonija ir 
Amerikos imperialistai.

Jungt. Valstijų admirolas, Joseph K. 
Taussig, kalbėdamas Senato Laivyno 
Reikalais Komitete, tiesiai pareiškė, kad 
jis negali įsivaizduoti, kaip Jungtinės 
Valstijos galėtų išvengti karo Tolimuo
se Rytuose su Japonija, kaip dabar ten 
dalykai vystosi. Rytų Indija gali būti 
tik paakstinimas Japonijos imperialistų 
į dar didesnį užpuolimą ant kitų kraštų. 
Admirolas numato, kad Japonija, vei
kiausiai, puls didžiulę koloniją Franci
jos—Indo-Chiniją, kaip tik pamatys, kad 
Francijai nesiseka karas su Vokietija. 
Admirolas numato, kad Japonija gali 
užklupti ir Jungtinių Valstiją kolonijas 
—Filipinų salas.

Tolimuose Rytuose būtų galima išlai
kyti taiką ir net Japoniją išgrūsti iš 
Chinijos, jeigu Jungt. Valstijų valdonai 
nebūtų tąip akyplėšiški linkui Sovietų 
Sąjungos. Visas svietas žino, kad Sovie
tų Sąjunga yra galinga valstybė. Dabar 
ir vaikas mato, kad Sovietai sugebėjo 
pramokyti japonus, atmesti nuo Sibiro, 
ant kurio Japonija jau daug kartų puo
lė, ir net atmušti nuo Mongolijos Liau
dies Respublikos plotų.

Tolimuose Rytuose Jungtinės Valsti
jos, Sovietų Sąjunga ir Japonija yra 
trys galingiausios jėgos. Jeigu Jungt. 
Valstijos būtų draugingos su Sovietais, 
tai aišku, kad Japonijos valdonai turė
tų susilaikyti nuo karo agresijų. Bet ne
paisant, kiek Sovietų Sąjunga stengėsi 
būti drauginga su Jungt. Valstijomis, 
kiek buvo daroma tam pastangų, Wall 
Stryto kapitalistų nusiteikimas prieš So
vietus tik blogino ir blogina tarpe šių 
kraštų santykius.

Šiaurine Norvegija
Rodosi, jau netenka abejoti, kad Vo

kietija okupuos svarbiausią Norvegijos 
dalį nuo pietų iki Namsos. Ten baigiasi 
Norvegijos gelžkeliai, jeigu neskaityti 
trumpo galiuko, kuris dar Narviko prie
plauką jungia su Švedijos geležies ka
syklomis. Bet Narviko gelžkelis nėra su
jungtas su kitais Norvegijos gelžkeliais. 
Su Namsos prieplauka baigiasi Norve
gijos ne tik geležinkeliai, bet ir kiti ge
resni keliai. Gi už Namsos Norvegijos 
teritorija į šiaurius, Atlanto Vandenyno, 
o paskui Šiaurinio Vandenyno pakraš
čiais dar tęsiasi apie 600 mylių ilgio. Tai 
siaura pakraščio juosta, vietomis turi 
apie 30 mylių pločio, vietomis daugiau. 
Daugiausiai uolinga, su daugybe visokių 
užlajų. Dideli miškai. Kalnynai.

Bet tai svarbi teritorija. Nežinia, ar 
ir ten galės vokiečiai įsigalėti, tai yra, 
varytis iš pietų į šiaurius. Tų plotų ka
rui prieš Angliją jie negalės naudoti, 
kaipo bazių, nes jie vis toliau ir toliau 
atsitolina nuo būsimų mūšių vietų. Bet 
iš jų vokiečiai gali gauti daug miško ir 
iškasamų dalykų.

Anglija, veikiausiai, bandys ten laiky
tis, nes ji skaitosi “marių karalienė.” Ji 
gali privežti armiją jūromis. Bet vežti 
reikės pro vokiečių okupuotą Norvegiją, 
iš kur jie submarinais ir orlaiviais puls 
Anglijos transportus. Galimas dalykas, 
daugiau vokiečiai įsitvirtinę pietų Nor
vegijoj, galės pulti ir greitais karo lai
vai^— naikintojais. Anglijai vežant armi
ją gali priseiti naudoti daug karo laivų, 
kad apsaugojus transportus nuo vokie
čių. Nuo Londono iki Narviko yra 1,300 
mylių. Iki pat šiaurinio Norvegijos galo 
bus apie 1,700 mylių. Kažin ar “marių 
karalienė” galės siuntinėti ten trans
portus nesusilpnindama savo karo jėgų

Orlaiviai—Didžiausia Jėga
» Jt w ’

kurie baigiami ’įrengti ir 
daug įeitų mažesnių karo 
laivų. Sulyg Anglijos davi
nių, tai jos viešpatavimas 
ant jūrų dar tvirtesnis, 
kaip buvo karo pradžioj.

Bet faktai kalba Anglijos 
nelaimei. Mums atrodo, kad 
tos “marių karalienės” ga
lia ant jūrų labai pažeista. 
Aišku, kad kaip Vokietija 
užėmė Norvegijos prieplau
kas, .tai Anglija puolė pa
galba karo laivų, kad nu
kirtus Vokietijos armiją 
Norvegijoj, kad neleidus 
daugiau vokiečių armijos į 
Norvegiją pristatyti per 
Skagerrak užlają. Buvo su
sikirtimų.

Kas juos laimėjo, anglai 
ar vokiečiai? Faktai kalba, 
kad vokiečiai. Anglijai ne
pavyko sulaikyti naujų vo
kiečių jėgų permetimą į 
Norvegiją. Vokietija vis 
daugiau ir daugiau prista
to armijos, ginklų ir amu
nicijos. Jos laivai pristatė į 
Norvegiją toli šaunančias 
kanuoles, jas pastatė pa
krantėse ir dabar tos ka-

Jau karas Ethioprjoj, Is
panijoj ir Chinijoj, o‘> vėliau 
Finliandijoj, parodė, kad 
karo orlaiviai yra didžiau
sia jėga. Dabartiniai mūšiai 
Norvegijoj prikaustė viso 
pasaulio žmonių atydą. An
gliji ir Francija turi kelis 
kartus galingesnį jūrų lai
vyną, o Vokietija galinges
nį orlaivyną. Čia padėta ant 
svarstyklių: kas svarbiau, 
ar karo laivai, ar orlaiviai?

Kol kas tenka orlaiviams 
pirmenybė. Anglai ir nor
vegai pasistūmė iš Namsos 
ir Aandalsnės prieplaukų ir 
supo iš šiaurių ir pietų vo
kiečius Trondheim prie
plaukoj. Vokiečiai per 48 
valandas iš orlaivių bom
bardavo Namsos ir Aandal- 
snės prieplaukas. Sako, kad 
iš tų prieplaukų nieko ne
liko, viską sugriovė ir su
degino.

Balandžio 23 dienos Ber
lyno pranešimas sakė, kad 
vokiečių orlaiviai nuskan
dino arba sugadino 14 an
glų karo laivų ir transpor
tų. Vokiečių lėktuvai tol 
bombardavo anglų kruizerį, 
kol tas buvo užvarytas ant 
seklumos. Kitas kruizeris 
ir naikintuvas buvo bom
bomis nuskandinti, du tran
sporto laivai su kareiviais 
ir amunicija nuskandinti. 
Sako, kad vokiečiai prieš 
didelius karo laivus naudo
ja net po 2,200 svarų bom
bas, kurių baisi jėga. Ir jų 
pagalba jie daugz Anglijos 
karo laivų nuskandino ar
ba sugadino.

Berlyno pranešimas nuo 
balandžio 24 dienos teikia, 
kad vokiečiai, pagalba ka
ro laivų ir orlaivių, nuo ba
landžio 9 dienos, tai ‘yra, 
pradžios karo Norvegijoj, 
yra nuskandinę arba suga
dinę 57 Anglijos karo lai

svus ir daug transportų. Pa- 
‘gal tą pranešimą, jie nus
kandino arba uždegė: 5 an
glų kruizerius; 7 naikinto
jus; 3 kitus karo laivus ir 
14 submarinų. Pataikė ir 
sugadino: 7 šarvuočius; 7 
kruizerius; 8r orlaivių veži
kus ir 9 naikintojus.

Karo sąlygose žinios vi
sada perdėtos. Jeigu tai 
būtų tiesa, tai Anglijos ka
ro laivynui užduotas baisus 
smūgis. Anglija pradžioj 
karo turėjo 15 šarvuočių ir 
9 orlaivių vežikus. Vieną 
šarvuotį jau pirmiau vokie
čiai nuskandino ir kelis su
žeidė. Jeigu dabar vėl su
žeista 7 šarvuočiai ir 8 or
laivių vežikai, o pirmiau 1 
orlaivių (vežikas buvo nu
skandinta, tai reikštų, kad 
Anglijos jūrų karo jėgos 
labai pažeistos.

Žinoma, Anglija turi sa
vo atskaita^. Pagal jos pra
nešimą, tai Veik visai sunai
kintas Vokietijos jūrų lai
vynas. Anglija savo nuosto
lių pripažįstą tik;. 1 šarvuo
tį; 1 orlaivių vežiką; 10 
naikintojų; įl ginkluotą pa
galbinį kruizerį ir 5 subma- 
rinus nuskandintais nuo 
karo pradžios. Ji sako, kad 
tuo kartu jau pastatė 5 ga
lingus naujus šarvuočius,

nuolės ištolo nuo pakrančių 
laikys Anglijos karo laivus. 
Vokietija pristatė į Norve
giją per Skagerrak užlają 
ir tankus. Taigi, reikia pri
pažinti, kad Anglijos karo 
laivynas neatliko savo par
eigų. Jis buvo atmuštas ir 
galima manyti, kad nepasi
traukė be nuostolių.

Kada Vokietija įsigalėjo 
Danijoj ir vis daugiau įsi
gali Norvegijoj, tai ji su 
orlaiviais ir submarinais 
veik ant pusės sumažino 
sau atstumą linkui Anglijos 
ir Anglijos karo laivyno 
bazių Orkney ir Shetland 
salų. Jeigu iš Kiel vokie
čiams buvo apie 600 mylių 
į anglų laivyno bazę Shet
land salose, tai iš Norvegi- 
nėra nei 300 mylių. Tas su
daro Anglų karo laivynui 
ir pačiai Anglijai didelį pa
vojų. Atrodo, kad Anglija 
turės kraustyti karo laivy
ną iš Orkney ir Shetland 
salų, kur į šiaurinę-vakari- 
nę Škotiją ar pietinę- 
vakarinę Angliją, kitaip vo
kiečių orlaiviai ir submari- 
nai jį dar daugiau gali ap
daužyti.

D. M. š.

Per Pamoką apie Arklius
Veterinarijos gydytojas: 

Pasakyk, jaunas kareivi 
Strazde, kam reikalinga ar
kliui uodega?

Jaunas kareivis: Kad bū
tų už ko įsikibti plaukiant 
per upę, tamsta gydytojau!

kituose frontuose?

Klausimai ir Atsakymai
KLAUSIMAS

Gerbiama “Laisvės” Redak
cija: Meldžiu atsakyti į šiuos 
klausimus kas link inšiūrino 
kompanijų. North American 
kompanija, Newark,' N. J., ne
reikalauja daktaro kvotimo, 
priima iki 69 metų amžiaus 
tik už $10 ant metų ir moka 
ligoje ar koliestvoje $25 ant 
savaitės pašelpos. Ir moka ne
tikėtos mirties $10,000 tik 
ant treino, strytkario ir laivo. 
Taipgi moka $25 į savaitę už 
ligonbutį.

Kita1 kompanija — Nation
al Wide Insurance Service, 
Aurora, 111. Veik ant tų pa
čių išlygų. Ar jos yra inkor
poruotos valdžios, taip, kaip 
kitos inšiūrino kompanijos, ar 
gal jos tik slaptai daro biznį 
ir žmones apgaudinėja? Jos 
siuntinėja daugeliui savo laiš
kus. Atsitikime nelaimės, ar 
galima gauti atlyginimą?

J. Bridickas.
' ATSAKYMAS

Visos apdraudos kompanijos 
turi būti inkorporuotos pas 
valstijos apdraudos depart- 
mentus. Taip yra ir su šiomis 
kompanijomis. Bet apdraudos 
departmental saugo, kad būtų 
išmokėta pašalpa bei pomirti
nė taip, kaip ant paliudijimo 
parašyta. Tos kompanijos 
kaip tiktai daiig dalykų ir pri
rašo smulkiomis raidėmis ant 
“policy.” Vaduojantis tuom, 
kas ten parašyta, kompanijos 
neprižada mokėti nei pašal
pos, nei pomirtinės dėl labai 
daug paprasčiausių nelaimių. 
Jos todėl ima labai mažą mo
kestį, ir labai daug pomirti
nės bei pašalpos pažada mo
kėti, jei tiktai būsi sužeistas 
tam tikru būdu arba jei būsi 
užmuštas tam tikru būdu. O 
parinkta būdai, nuo kurių da
bartiniu laiku kuo mažiausiai 
žmonių susižeidžia bei užsi-, 
muša. * j

Jūs paminėjote netikėtas 
mirtis ant treinų, strytkarių ir 
laivų. Apdrauda yra duoda
ma ne tiems, kurie dirba tose 
vietose, bet tik ‘ pasažieriams, 
jei jie užsigauna būdami pa
skirtoj vietoj dėl pasažierių,

kada “aksidentas” atsitinka.
Pavyzdžiui, 1937 m. gele

žinkelių nelaimėse žuvo 2,508 
pasažieriai. Gi buvo važinėta 
viso 420,818,671 mylių. La
bai daug žmonių važinėja ge
ležinkeliais, bet nelaimių ma
žą^ atsitinka, ypatingai jei 
pasažieriai būna tose vietose, 
kur jiems paskirta. Sakysime, 
2,508 žmonių žuvo, bet dau
gelis jų nebūtų galėję gauti 
apdraudos sulig tų “accident” 
kompanijų apdraudos.

Tais pačiais metais nuo au
tomobilių nelaimių žuvo 40,- 
300 -ypatų. Bet dėl visokių 
automobilių aksidentų negau
site apdraudos už tokią pigią 
kainą. Tos kompanijos užmo
ka už tai, kas pasakyta ant 
“policy.” Jei žmogus neper
skaito “policy,” ir mano, kad 
jis yra nuo visko apsidraudęs, 
tai jau ne kompanijos kaltė. 
Visa bėda, tai kad tie, kurie 
išsiima apdrauda tose kompa
nijose, neperskaito, nuo ko jie 
yra apsidraudę. Todėl mano, 
kad jie ^‘bargeną” gavo.

Apdrauda yra biznis. Kaip 
ir kituose bizniuose, taip ir 
čia—nieko negausi už dyką. 
Kitaip tai kompanija suban- 
krūtytų. Už panašią apdrau
da visur daug-maž tiek pat 
reikia mokėti, nepaisant, kur 
tu neisi. Kai kur bus doleris 
kitas pigiau, kai kur brangiau, 
bet tiiitai doleriu kitu.

Jei tamsta norite pigios ap
draudos, tai patartumėm jums 
įstoti į Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimą,, kuris apdrau
džia gyvybes iki $1,000. Mo
kestis LDS yra pigesnė, negu 
insurance kompanijose arba 
kituose lietuvių susivieniji
muose.

šeimos Džiaugsmas
Motina:—Žiūrėk, Petrai, 

mūsų Jonukas jau vaikščio- 
ja!

Tėvas:—Vaikščioja? Na, 
tai pasiųsk jį parnęšt alaus.

Kainų Skirtumas
Jaunuolis ir pardavėja.
—Tai sakote, kad šioje 

krautuvėje kiekvienas daik
tas kainuoja po litą?

—Taip, kiekvienas daik
tas.

—Ir jūs taip pat?
—Žinoma.
—Galiu atvažiuoti jus pa

imti 19 valandą?
—Prašau... Man bus la

bai malonu... Tik aš turė
siu 'įspėti, kad uždarius 
krautuvę kainos pakyla, — 
paaiškino pardavėja.

Prisiminimai
—Kai aš buvau jauna, 

vieną kartą prie mano ko
jų karalius gulėjo.

—Turbūt atsitiko belo
šiant kortomis, kai viena 
korta nupuolė ant žemės.

Nesusipratimas
Ji:—Dėkoju jums už vizi

tą, bet aš visai nesirgau.
~^Jis: — Neverta dėkoti, 

aš gi ne gydytojas.

Jis Sutinka
—Šiuo keliu važiuoti ne

galima, gerbiamasis, — aiš
kina provincijos policinin
kas.—Aš turiu parėdymą...

—Aš esu policijos inspek
torius,—išdidžiai paaiškina 
automobilio savininkas.

—Labai atsiprašau, pone 
inspektoriau, aš to nežino
jau. Turiu parėdymą ne
leisti automobiliams va
žiuoti šiuo keliu dėl palūžu
sio tilto, bet jeigu tamsta 
esate inspektorius, tai pra
šau, vykite toliau.

Atlieka Bausmę
Kalėjime rytiniam patik

rinimui įeina į kamerą pri
žiūrėtojas. Visi kaliniai at
sistoja ir išsirikiuoja eilė
je. Vienas naujas kalinys 
sėdi. Prižiūrėtojas kreipia
si į sėdintį:

—O tu, kodėl nestoji?
—Atlieku bausmę. Man 

priteisė 5 metus sėdėti.
(Surankiota)

Temija Holandiškus Nazius 
Rytinėje Indijoje

Batavia, Java. — Holan- 
dų valdžia Javoje ir kitose 
Rytines Indijos salose tėmi- 
ja holandiškus nazius, kad 
jie nepadarytų kokių išda
vikiškų žygių.

Bet šiaurinė Norvegija turi labai di
delės svarbos, ypatingai, tiems, kurie no
ri pulti Sovietų Sąjungą. Iš Narviko, 
Trorųsoje, Vardo* ir kitų prieplaukų ga
lima per Siiomiją, o ir tiesiai, užpulti 
Sovietų Sąjungos-, šiaurinius plotus —- 
Murmanską, ir Murmansko pussalį. So
vietų Sąjungos apšįgynimo reikalams ne
sveika, nei ‘kada Vokietija tuos plotus 
užįms, nei kada ten įsigalės Anglija ir 
Francija, kurių visas laikas yra nedrau
giška politika linkui Sovietų. Vokietija,

turėdama savo rankose Baltijos * Jūrų 
Beitus, gali uždaryti Sovietus tose jūro
se; o Anglija ir Francija užėmusios šiau
rinę Norvegiją, gali iš ten pradėti nau
jas provokacijas, pirmiausiai tam pa
naudojant Suomijos ponus ir kapitalis
tus. Sovietų Sąjungai gali priseiti imtis 
reikalingų žygių apsaugojimui savo 
šiaurinių plotų. Norvegija buvo apleidus 
savo šiaurinę dalį, bet jeigu ten įsigalės 
galinga valstybė, tai neužšalamos prie
plaukos tuojau gali virsti stipraus jūrų 
laivyno bazėmis.

Belgijos premjeras Pierlot, 
nesenai pareiškęs, kad Belgi
ja pasiliks neutralė ir nepra
šys jokių “protekcijų” nei iš 
vienos kariaujančiųjų šalių. .
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Lietuvos Žinių Agentūros E11 a 20 Metų 
Gyvavimo Sukaktis

Šiemet sukako lygiai 20 metų, kai veikia Lie
tuvos žinių agentūra, pavadinta Elta. Žemiau 
talpiname pačios Eltos redakcijos braižinį apie 
Eltos išgyvenimus. — “L.” Red.

ELTOS DVIDEŠIMTMETIS
švęsdami šiandien “Eltos” dvidešimtmetį, 

galime pasidžiaugti, kad anas beveik anek
dotiškas “Eltos” gyvenimo laikotarpis jau 
seniai perėjo į istoriją. Jis dvelkia savotiška 
romantika, primena pirmus kūdikio žings
nius: nors svyruojančius ir netikrus, bet ku
rie vis tik reiškia pirmą laimėtą savarankiš
ko gyvenimo žygį. Tų svyruojančių žingsnių 
“Eltai” gėdytis netenka — jie yra natūrali 
pradžia. Užtat dabar “Elta” eina jau nebe 
svyruojančiais kūdikio žingsniais, o žengia 
visais atžvilgiais, gal, išskiriant savo labai 
kuklų darbininkų skaičių, tvirtu žingsniu 
greta savo vyresniųjų kolegų — didelių ir 
mažesnių Europos telegramų agentūrų.

“Elta” per, palyginti, neilgą savo amžių 
galėjo pasivyti techninėmis informacijos 
priemonėmis ir darbu seniai veikiančias 
agentūras tik todėl, kad visuomet susi
laukdavo iš vyriausybės tinkamo informaci
jos reikalo supratimo ir dėka jai vadovavu
sių asmenų energingų pastangų nuolat to
bulinti informaciją, eiti su gyvenimo pažan
ga, pasireiškusią agentūrų darbo srityje. 
Ypatingai daug teko nuveikti pirmiesiems 
“Eltos” vadovams, bet ir antrame dešimt
metyje teko nuolat budėti ir dirbti, palai
kant glaudžius ryšius su pasaulio agentūro
mis, ypatingai su Baltijos valstybių agentū
romis “Eta ir “Leta”, buvo įsigyta naujų 
aparatų žiniomis iš didžiųjų agentūrų kuo 
greičiausiai ir kuo geriausiai priimti, per
tvarkytas “Eltos” redakcijos darbas, pride
rinant jį prie mūsų spaudos pageidavimų ir 
1.1. Antrame dešimtmetyje daug darbo “El
tai” tobulinti įdėjo buvę jos direktoriai: E. 
Turauskas, daba? Už. Reik. M-jos Politikos 
Dep-to direktorius, vadovavęs “Eltai” iki 
1934 metų rugsėjo mėnesio, ir P. Dailidė, 
dabar Lietuvos ministras Rygoje, vadovavęs 
jai iki 1939 metų gegužės mėnesio, taip pat 
laikinai direktoriaus pareigas ėję V. Balic- 
kas ir V. Kamantauskas.

Nuo 1939 metų rugsėjo mėnesio. “Eltai” 
vadovauja V. Gustainis. Jam teko perimti 
agentūros vairą prasidėjus karui, kuris iš 
“Eltos” pareikalavo ypatingai įtempto 
darbo.

Pirmasis “Eltos” Dešimtmetis
“Eltos” pirmtakūnų buvo daug įvairiose 

šalyse ir įvairiuose miestuose. Pirmas spau
dos biuras įsikūrė Lozanoje, Šveicarijoje, 
Didžiojo karo metu, kai Lietuva buvo oku
puota svetimųjų. Paskelbus Lietuvos nepri
klausomybę, pradėjo steigtis spaudos biurai 
Berne, Berlyne, Paryžiuje, Kopenhagoje, 
Stokholme ir kitur. Visų tų spaudos biurų 
tikslas buvo — informuoti užsienius apie 
Lietuvos gyvenimą.

Kopenhagoje spaudos biurą suorganizavo 
tuometinis Lietuvos pasiuntinys Danijoje J. 
Savickis, dabartinis Lietuvos atstovas prie 
Tautų Sąjungos. Pažymėtina, kad J. Savic
kio ir tuometinio spaudos biuro reikalų ve
dėjo prie Lietuvos pasiuntinybės Skandina
vijoje I. šeiniaus pastangomis atsirado 
“LTA” (pavadinimas sukombinuotas iš pir
mųjų “Lietuvos Telegramų Agentūros” rai
džių). “Ltos” veikla Danijoje buvo gyva ir 
sėkminga: ją rėmė ir patys danai. Iš danų 
tarpo Lietuvos reikalais buvo ypatingai susi
rūpinęs vėliau tapęs vieno didžiausių Ko
penhagos laikraščių “Berlingske Tidende” 
redaktoriumi Stef. Holbekas, kuris buvo iš
siprašęs net karo korespondentu į Lietuvą, 
iš kur informavo užsienius per “Ltą” apie 
Lietuvos kariuomenės žygius.

Šveicarijoje įsikūrusiems informacijų 
biurams vadovavo panelė Chodakauskaitė 
(ponia Tūbelienė), ponai Gabrys, Dauman
tas, J. Ašmys ir kt.

Vyriausias iš minėtų spaudos biurų įsi
steigė 1918 metų gale Vilniuje. Savo veikia
mą jis išplėtė 1919 metais Kaune, kur jis 
vadinosi Lietuvos Spaudos Biuru. Jo buveinė 
buvo buv. Finansų Ministerijos rūmų trečia
me aukšte. Biuras turėjo tris skyrius: pro
pagandos, kurio pirmuoju vedėju buvo D. 
P. Karvelis, informacijų — jo vedėju buvo
D. Micuta — ir redakcinį, kurio vedėju buvo
E. Turauskas. Pirmuoju biuro direktoriumi 
buvo D. J. Pajaujis. Vėliau biurui vadovavo 
D. L. Bistras ir Dr. A. Rimka.

Vaizdingai apibūdina Lietuvos spaudos 

biuro darbo pobūdį buvęs “Eltos” direkto
rius E. Turauskas šiais žodžiais: “Vienintelis 
ryšys su kraštu buvo per žmones. Todėl 
kiekvieną, kuris pats savo iniciatyva arba 
įviliotas pakliūdavo į mūsų rankas, mes “iš- 
spaviedodavom,” taip, kad žmogų net de
vintas prakaitas išmušdavo. Juo iš tolimes
nės provincijos svečias, juo jis mums būda
vo brangesnis. Tie mūsų atsitiktiniai “kores
pondentai” pripasakodavo mums būtų ir ne
būtų dalykų; tame gandų ir tikrų faktų mi
šiny reikėjo susivokti neprityrusiems jau
nuoliams, ir mes visi nuo ryto iki vakaro

JONAS J. KAŠKIAUČIUS, M. D.
Torontiečių Nepamačius

(Deportavimo traukiny)

Dunda traukinys nuobodžiai. .. 
Sėdžiu. Nėr kas daro.

Atgal bėga krūmai, sodžiai 
Ūkanose garo...

>!« * ❖

O ten... torontiečių būriai 
Laukia nusivylę. ..

Suirutėn atsidūrę, 
Kuždasi patyliai.

Kas gi čia galėjo būti?
Kodėl gi jo nėra?

Dar gi lukterkim truputį.. .
Tiek to mums kemėro!. ..

Dairosi po stotį Yla— 
Ir viduj ir lauke. ..

Akys laksto, ausys svyla: 
Daktaro vis laukia.. .

Gatavi jau salėj pietūs.
Skuba šeimininkės. .. 

žvalgosi nustebęs svietas—
Neramus, pakrikęs. . .

Jau vidudienis, o svečio 
Nėra, kaip nebuvę...

Mūs rengėjus šiurpas krečia: 
Ot tau ir lauktuvė!

Nėr kalbėtojo. O salė 
Braška pilnutėlė.

Ir paraudę ir pabalę, 
Vaikšto pasikėlę...

Tiek to rūpesčio, to gaišto, 
Išlaidų ir triūso!...

Kas padarė šitą maištą?
Tai gi būta gniuso!

* * sjc

Ai, draugužiai mano brangūs!
Da brangesnės draugės!

Tas prarūgęs karo dangus 
Darbą mūs’ pasmaugęs...

Tie inspektoriai Kanados, 
(O kad juos ten plynė!) 

žiauresni, negu kitados, 
Mūs’ teises sumynė.

Kad pradės .kamantinėti, 
Kad pradės jie kvosti!

Tie šnipeliai gerbenėti— 
žinote jų mostį.

“Kas tu Joks? Iš kur! Ir ko tau 
Į Torontą briautis?

O kad taip mes pa j ieškotum, 
Kokios tavo kliautys?

“A, tu daktaras? Tu... viešas 
Prakalbas sakyti?

Ar tik tu ne karo priešas?
Bėdą pavaryti...

“Tu—svetimšalis, žinokie, 
Kad čia griežtas karas,

Ir įstatymai kitokie,—
Tai žiūrėk, ką darąs...”

* *

Ir tuojau išdeportaVo. . . 
Kad čia tau nė dūko!

Ir keliais šnipingais savo 
Kanadon nurūko.

Bufalos stoty išlipęs, 
Telegramą—Ylai.

Ir vėl traukinio aš tipas... 
Nemaloni byla!

Slegia nerimas krūtinę..
Visa ką suardė 

šnipijada kanadinė—
Vis to karo varde.

Ai, atleiskit, torontiečiai, 
Kad jau taip įvyko.

Et gi, saulė ihums dar šviečia, 
Nepraeis ant dyko... 

virdavome, lyg kokiame žinių katile. Nebu
vusiam ir nedirbusiam sunku ir įsivaizduoti, 
kokio ten buvo chaoso ir sykiu egzaltuoto 
pasiryžimo atmosfera. Tikrąją padėtį mes 
žinojome geriau, kaip visi kiti, žinojome, 
kad visa pareina nuo atsparumo Kauno, 
apie kurį bebuvo kelių dešimčių kilometrų 
laisvos teritorijos ratas. Todėl žūt būt sten

Kuprotas Oželis Niūvarke
Pereitą sekmadienį, balandžio mėn 21 d., 

Lietuvių Salėj, pirmą kartą Newark’o mies
te pasirodė Kuprotas Oželis, svečias nebu
vėlis iš Lietuvos.

Oželio suvažiavo pažiūrėt.skaitlinga pub
lika, ne tik iš paties Niūvarko, bet ir iš apy
linkės miestų ir miestelių. Ir nenusivylė. 
Kuprotas Oželis pasirodė šauniai ir mitriai. 
Buvo ir skanaus juoko, buvo ir jaudinančių 
momentų.

Gražią Sofijos Čiurlionienės komediją 
perstatė garsusis Sietyno Choras. Perstatė 
vykusiai, gražiai. Pastatė savo istorijoj da 
vieną didžiulį pliusą.

“Kuprotas Oželis”—sklandus, linksmas 
gyvenimo vaizdas iš prieš-karinės Lietuvos,<■ 
pačiam vidurvasaryj, vieno šeštadienio va
kare.

Apyjaunė ir visai nešpetna motina turi 
žvitrią dukraitę Onytę, pačiam žydėjime, 
18 metų. Palangėmis, pusbalsiu serenadas 
dainuodamas, tėmija savo mylimą mergelę 
Jonelis, gražus, augalotas bernaitis. Ųžma- 
tęs pro langą Onytės motiną, pasislepia krū
muose. Mat, motina numato ir taiko savo 
vienturtei dukrai jau gerokai subaladotą, 
bet turtingą našlį. Bando jį Onytei įkalbėti,

Apie Lietuviškos Kny
gos Parodą Maskvoje
Lietuviškos knygos parodos atidarymo Mas

kvoje proga “Izvestijos” įdėjo ilgoką straipsnį, 
kuriame gana plačiai kalbama apie lietuvių 
tautosaką, literatūrą ir meną. “Paroda suda
ryta iš vertingos kolekcijos 1,000 knygų, pla
katų ir reprodukcijų,” rašoma straipsnyje. 
“Sovietų skaitančioji publika gauna progą su
sipažinti su Lietuvos respublikos, susietos su 
Sovietų Sąjunga draugyste ir tarpusavio pa
galbos sutartimi, kultūra, menu ir literatūra. 
Lietuviai — didelės kultūriškai istorinės pra
eities tauta. XIV-XVII amžių liaudies daino
mis liet, kalbos dialektams, Pabaltijo žve
jų tarmėms yra pašvęstos mokslininkų mono
grafijos ir specialės rinkinių serijos. Folklori
nė valstybinio Lietuvos universiteto komisija 
yra išleidus nemaža liaudies kųrybos veikalų. 
Išleisti rinkiniai lietuvių liaudies dainų, mįs
lių, patarlių, per, 10 leidinių “Mūsų folklio- 
ro” almanacho.” Toliau rašinyje apibūdinti 
visi žymiausieji senesniosios kartos lietuvių 
rašytojai, kaip “tautinio romantizmo” atsto
vai ir duota platoka charakteristika jaunųjų 
rašytojų, kaip Cvirkos, Salomėjos Neries, Mar
cinkevičiaus, Šeiniaus ir kt. kūrinių. Straips
nis baigiamas: “Parodoje taip pat yra gausu 
veikalų apie meną, iš istorijos ir literatūros 
mokslo, lingvistikos, švietimo, ekonomikos ir 
teisės, žemės ūkio ir technikos. Plačioji sovie
tiškoji visuomenė domingai susipažins parodo
je su lietuvių knyga.”

Neiv Yorko Kolegijos studentai, susirinkę į Lewisohn Stadijoną balandžio mėn 19 
dieną pareikšti savo balsą prieš karą.

gėmės palaikyti centre gerą nuotaiką ir ne
duoti demoralizuojamoms žinioms prasi
skverbti, o provincialams pumpavome apie 
mūsų keleriopai padidintas pajėgas, iš vie
no kareivio darydami šimtą, iš keliolikos at
vykusių savanorių darydami tūkstančius. . . ” 
(L. A. 1930.IV.1).

(Tąsa sekamos savaitės Meno Skyriuj)

Policmonas Prigavo 
Kunigą

Swarthmore, Pa. — Balan
džio 18 dieną tapo suareštuo-

ikad ji tekėtų už to našlio. Onytė anei ar
tyn : jai mielas tas grakštus romantiškas 
Jonelis. Nors ir neturtingas, užtat apsuk
rus, gyvas.

Kaip ant tų nebuičių įeina grįčion—mo
tinos seklyčion ir piršlys su tuo apipelėju- 
siu našliu. Piršlys—įgudęs lojikas, susiries
damas giria savo “jaunąjį”. Prie stalo, girk- 
šnodami tai iš tos,, tai iš kitos bonkos, sve
teliai gerokai įkaito, ypač pats tas “jauni
klis”. Onytė vis purtosi ir šalinasi. O pro 
langą jos Jonelis vis tėmija vagčia, kas čia 
viduj dedasi.

Nelabai ką pešęs, išsiveda savo svirduliuo
jantį našlį piršlys. Juos išlydi praktiška moti
na. O tuo tarpu šmakšt seklyčion Jonelis. 
Prisiklausęs, prisižiūrėjęs, Jonelis griežtai 
pakeičia savo taktiką. Pirma buvęs nedrą
sus, romantiškas, daba? jis Onytei pasirodo 
status ir išdidus. Strategijos sumetimais, jis 
sugalvoja ir baltą melą. Girdi, atėjęs pasa
kyt sudiev. Jau visai esąs pasirengęs išva
žiuot Amerikon, čia Onytei naujas susijau
dinimas ir galvosūkis. Kad parodyt savo 
mergišką nepriklausomybę, ji nuduoda būk 
nieko nepaisanti, bet da smarkiau nusiste
bi, kada Jonelis, tiesmukai apsisukęs, sau ir 
išeina.

Gailisi, rauda jaunuolė ir pasiskundžia 
Įėjusiai motinai. O tai to tik ir reikėjo: vėl 
ji dukrai tą senį našlį. Onytė jau kaip ir 
sutinka. O čia, kaip tyčia, ir vėl įžengia 
piršlys ir vėl davai našlį įkalbinėti, pase
gą derėti. Jau visa kas sutikta, Onytė pa
siduoda slėgimui iš visų pusių. Motina čia 
tuoj išsiveda piršlį į klėtį—aruodų parodyt, 
rietimų, stomenų ir kitokio kraičio. Tuo tar
pu gudrusis Jonelis, vis čia pat buvęs pa
langėj, šmakšt ir vėl prie Onytės. Jau su 
kitokia nuotaika. Matydamas, kad mergaitė 
pusėtinai prislėgta, jis pasirodo padėties iš
gelbėtoju. Pamažėl, gražuoju, prisimeilin
damas, įtikina Onytę, kad tai tik buvo juo
kai: jokion jis Amerikon nevažiuoja ir kal
bina negaišuojant vesti. Pradžiugusi Onytė 
pameta mergiškus manevrus—ir abu ro
mantiškai glamonėjasi, bučiuojasi.

Tuo tarpu sugūžėją seklyčion visas gyvas 
kaimo svietas. Motina, .mat, jau spėjo su
lygti su piršliu, išleidžia ji Onytę už to naš
lio ir atsiveda grįčion gimines ir jaunimą 
jaunajai palaiminti ir palinksminti. Ir kokis 
jų nustebimas, kada jie išvydo kietai glėbiuo
se susikibusius Jonelį ir Onytę !.. . Ir piršlys 
vėl čia. Apsukrus ir suktas piršimo specia
listas, jis tuoj susiorientuoja—ir jau giria, 
perša Jonelį, o tas, girdi, senas kablys, gra- 
mozdas—kam jis tikęs!

Visa kas baigiasi puikiai. Atlyžta ir mo
tina. Ir pradžiugęs jaunimas pradeda suk
tinį šokti, trepsėti, dainuoti, sveikinti jau
navedžius, gėlėmis barstyti... ūžia, skaro

tas patrol manas John Rogeri 
ir pastatytas po $1,000 kauci
jos. Bet kadangi tiek kaucijos 
Rogeri neturi, tai turi tupėti 
kalėjime.

Istorija tokia: šeši mėnesiai 
atgal John Rogeri pradėjo 

| lankyti katalikų bažnyčią 
Blessed Virgin Mary. Bet nuo 
to laiko pradėjo dingti parapi- 
jonų aukos iš karbonkos. Tai, 
žinoma, patyrė kunigas Gal
lagher. Pasirodo, kad Rogeri 
buvo prie žvakių karbonkos 
pritaisęs dūdą ir išvedęs skie
pam Kai tikintieji aukas meta 
į karbonką, tai tos aukos rie
da į skiepą. O paskui iš ten 
John Rogerį jas gražiai išsiko- 
lektuoja.

Kunigui tas nepatiko ir pa
sišaukęs porą policistų jis Ro
gerį suareštavo.

John Rogeri penki metai at
gal buvo Swarthmore policijos 
viršininku. Jis yra Pasaulinio 
Karo veteranas ir už pasižy
mėjimą kare gavęs nuo Ita
lijos valdžios medalį.

Vietinis Koresp. 
I _____________________________i----------------------------- ----  "
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Išgirskite

SIETYNO
CHORĄ

Dainuojant

Kantatą

4I Hear America 
Singing’

Muzika
HARVEY B. GAUL
žodžiai Garsaus Poeto

WALT WHITMAN
Solo Dalį Išpildys

Biruta Ramoškaitė
Akompanuos Dvi Pianistės

Aldona Žilinskaitė
ir

Ona Daukantaitė

Sekmadienį
(Tąsa ant 4 pusi.) Gegužės 12, 1940

7-tą valandą vakare

B. ŠALINAITES
Mokinių Koncerte

Shubert Hall
Broadway, Monroe 
ir Howard Ave. 
(Gates Ave. stotis)

Programoje Dalyvaus:

“Ensemblis Aidbalsiai” 
ir visi mokiniai.

PO KONCERTUI

ŠOKIAI
PRIE G. KAZAKEVIČIAUS 

ORKESTROS
•

Jžanga $1.00
BUietus įsigykite Uanksto 

Laisvėje arba pas mokinius.

N. •• l V. <7.

L >' ' 4 tlRC j. C- VĄS“''1' .■



Ketvirtas puslapis ' r
r.'Trrr —■■.?■.■', r: ,.gssssgia!'';r;wm.j\/;'i7/;a

Meno Skyriaus Dalis
šeštadienis, Balandžio 27, 1940DIIHEI

Drg. L Pnlseikos Prakalbų Maršrutas
Kuprotas Oželis Niūvarke

(Tąsa nuo 3 pusi.)
ba, mirguliuoja seklyčia. Ir taip džiaugs
mingai baigiasi pjesa.

Veikalas Čiurlionienės sugabiai pagamin
tas. Įvykiai sklandžiai ir natūraliai rišasi. 
O da, kai vaidilos sugebi gerai visa tai at
vaizdinti, tai padaro publikai malonaus 
efekto. Sietyniečiai jau nebe pirmą kartą 
pasirodo ant scenos. Ir paprastai jais gali
ma pasigėrėti, o šiuo kartu da labiau.

Teresė Stočkienė motinos rolę išlaikė pui
kiai. Stočkienės balsas skardus, aiškus; išta
rimas grynas, įtikinantis, nuoširdus. O savo 
mimika, judesiais, nudavimu ir visa figūra 
ji—gyva kaimietė motina, jaunyva ir pa
traukli.

Jos dukraitės Onytės rolę vaidino—Onytė 
Stelmokaitė. Lyg tyčia ir vardai supuola. 
Gerai supuolė ir vaidinimas. Stelmokaitė 
mokėjo būt ir linksma, ir liūdna, ir nuduo
tai pikta, ir vyliūginga, ir priplaiki, švelnutė, 
maloni. Kur tik kaip reikėjo. Nors Ameri
koj gimusi ir augusi, bet jos kalba stebėti
nai graži.

Robertas Žukauskas buvo kaimo Jonelis. 
Irgi Amerikos laukų uoga, bet lietuviškai 
kalba ir ištaria be tokių jau žymių ameriko
niškų akcentų. Gal vietomis galėjo būt dau
gėliau mimikos, gyvumo, tačiau bendrai jis 
atitiko savo rolei ir ją vienodai išlaikė.

Našlį, kaip negalima geriau, atvaidino 
Juozas Sukackas. Nors pats vikrus ir jau
nas, bet taip taikiai buvo nugrimiruotas, su 
didele plike, su prilaižytais, anot Onytės, 
penkiais plaukais, net ir su spraga tarp vir
šutinių dantų! Taipgi grynas grynas ameri
kietis, o lietuviškai kalba, kaip senis. Visus 
jau panešioto našlio fizinius pasisukimus jis 
sugebėjo artistiškai perduoti.

Kaipo miklus, įgudęs piršlys, Tadas Kaš- 
kiaučius buvo gyvas tipas. Ir jis pagirs, ir 
jis paglostys, ir lapės mina įkalbės, ir ūpin
gai net ant vienos kojos apsisuks. Moka iš
girti savo tavorą. Jei kur tas jo piršiamas 
tavoras—našlys, truputį perdaug prisisiau- 
bęs, ką nedasako, tai jau pats piršlys ir su 
kaupu persako. Riestas piršlys, iš stomens 
ir iš liemens!

Lošimą gražiai paįvairino ir mažesnes ro
les išpildė Elzbieta Skeistaitienė — Onytės 
krikšto motina, Aldutė Juodeškaitė—pamer
gės Aldutės rolėje, Katrė Žukauskienė ir 
Adelė Rūdaitė—I ir II Kaimietė, na ir visas 
skambus Sietyno Choras spektaklio pabai
goje smarkiai pašoko, padainavo—ir išti
sai, palei visą perstatymą, gražiai pritaiky
tomis dainomis sudarė jaukią, liūliuojančią 
atmosferą.

Choro mokytoja ir muzikos direktorė Bro
nė Šalinaitė visą spektaklį nuskaidrino, ap- 
rėdydama jį dainų ir muzikos rūbais. Tuo 
būdu iš paprastos komedijos jį padarė sklan
dų muzikalų spektaklį. Ir per visą persta
tymą, kur tik reikėjo dainų, pati šalinaitė 
fortepijonu lydėjo.

Didelė garbė mūsų artistui Jonui Valen- 
čiui, kurs daug darbo padėjo, kol vaidinti 
visus sumokino. Ir sumokino puikiai. Įvyko 
da neregėtas, rodos, Niūvarke daiktas: nei 
sufliorio, nei būdelės, nei tų vaidilų stovi- 
niuojimo, kad išgirdus sufliorio žodžius! Visi 
vaidilos savo roles mokėjo atmintinai ir rė
žė drąsiai, įtikinančiai. O tai suteikia teatrui 
rimtą profesinę išvaizdą. Bravo, režisieriau 
Valenti! Bravo, Sietyniečiai!

Beje, scenas sutvarkyt padėjo Juozas 
Paukštaitis. Vyras už tai!

Teatrui pasibaigus, publikoje (o jos buvo 
pilnutėlė salė, nežiūrint subjurusio, lytoto 
oro!) visų veidai nušvitę. Visi maloniai pa
tenkinti ir džiaugiasi pribuvę.

Dabar štai koks dalykas. Jau nebe pir
mą gerą veikalą ir gerai atvaidino Sietynie
čiai. Daug gražių pastangų, laiko, energi

jos, išlaidų padėta. Ir tik vienam tam kar
tui. Kitur su gostrolėmis nepakviečia—tai 
taip ir pasilieka, šiuo tarpu taip neturi būt! 
“Kuprotą Oželį” Sietyniečiai privalo apve- 
žiot po apylinkės miestus ir miestelius. Kai 
kur dar šį sezoną, o kitur—gal sekamo ru
dens sezoną. Tokis, kaip pirma, apsileidimas 
nepakenčiamas. Apylinkių veikėjai, subrus- 
kite, susitarkite su Sietynu, o jis jus šauniai 
palinksmins. Nepaleiskite Kuproto Oželio!

Jonas Kaškaitis.

LENKIJOS FILMOS LIETUVOJ 
RODYTI UŽDRAUSTA

Kauno spauda rašo:
Patyrėme, kad nuo kovo 21 d. išimamos 

iš apyvartos visos lenkų filmos, kokios tik 
buvo kada į Lietuvą patekusios. Apie tai 
jau yra paskelbta visoms Kauno filmų kon
toroms, kurios tas filmas eksploatavo. Joms 
įsakyta tuojau grąžinti Vid. reik, ministeri
jai visus išduotus toms filmoms Lietuvoje 
rodyti leidimus. Pažymėtina, kad to lenkiš
ko šlamšto, tų “Antekų—policmeisterių”, 
“Dodekų fronte”, “Raupsuotųjų”, “Praga
rų”, “Micharauskų”, savo laiku suspėta tiek 
daug į Lietuvą įvežti, kad, nors jau daugiau 
kaip pusė metų, kai Lenkijos nebėra, lenkų 
filmos ligi pat vakar dienos perijodiškai 
kiekvieną savaitę pasirodydavo čia viena
me, čia kitame Kauno kine. Girdėti, dar 
yra likę keletas visai nerodytų lenkų filmų, 
kurias filmų cenzūra jau yra cenzūravusi ir 
kurioms išduoti leidimai. Taip, per Velykų 
šventes vienas Laisvės alėjos kinas turėjo 
leisti “Poną Tvardauską”, po atvelykio turė
jo leisti naują, taip pat Kaune dar nebuvu
sią, lenkų filmą kitas kinas Laisvės alėjoje; 
turėjo leisti vieną naują lenkų filmą ir vie
nas Žaliakalnio kinas. Dabar visoms toms 
filmoms leidimai atšaukti ir jos mūsų ek
ranų nebe išvys.

Kadaise “Laisvėje” buvo 
paskelbta, kad Worcesteriui 
skiriamos gegužės 5, 6, 7, 8, 9 
ir 10 dienos. Dabar tomis die
nomis pasidalinta sekamai:

Worcesteryj d. Prūsei k a 
bus gegužės 5 ir 6 dienomis.

Lynn — geg. 7 dieną.

Cleveland, Ohio Minersville, Pa.

MUZIKŲ DRAUGIJOS SUVAŽIA
VIMAS VILNIUJE

Kovo 1 ir 2 d. Vilniuje įvyko Lietuvių 
Muzikų Draugijos metinis narių suvažiavi
mas, kurį atidarė D-jos pirmininkas N. Mar- 
tinonis. Suvažiavime dalyvavo apie 60 atsto
vų.

Darbo prezidiumą sudarė: Karka, Skir
gaila, Motiekaitis, Kiškis, ir Vasiliauskas. 
Pradžioje buvo K. Kavecko paskaita tema 
“Muzika ir artimiausieji mūsų muzikos už
daviniai”. Tarp kitko, prelegentas iškėlė 
reikalą skirt premijas ir už muzikos veika
lus, panašiai kaip yra premijuojami litera
tūros kūriniai. Pasisakė taip pat už konser
vatorijos steigimą Vilniuje. Po paskaitos se
kė diskusijos lietuviškąją muziką liečian
čiais klausimais, pranešimai ir vykdomųjų 
organų rinkimai. Į naują D-jos valdybą iš
rinkti : Martinonis, Sinius, Krutulys, Mikuls
kis ir Kaveckas. Vakare “Liutnės” teatre 
įvyko koncertas, kurio programą atliko Vil
niaus Universiteto choras, radiofono orkes
tras ir solistė Dagelytė-Valatkienė.

Kovo 2 d. suvažiavimas buvo tęsiamas to
liau. Valdybos vardu pranešimą padarė D- 
jos pirmininkas N. Martinonis, pabrėždamas 
reikalą suruošti šiais metais Vilniuje dainų 
šventę ir įsteigti sostinėje konservatoriją. Po 
to buvo pranešimai iŠ vietų. Bemaž visi kal
bėtojai pabrėžė, kad Vilniuje galima būtų 
suruošti didžiulę Dainos šventę, jei visos 
Lietuvos chorams būtų suteikti didesni 
palengvinimai nuvykti į sostinę. Choruo
se dalyvauja daugumoje nepasiturįs kai
mo jaunimas, kuriam sunku susidaryti 
daugiau lėšų vykti į Vilnių. Reikšta 
pageidavimų, kad Dainos šventei chorai į 
Vilnių būtų nuvežti visai nemokamai.

Suvažiavimas baigtas koncertu, kuris įvy
ko Vilniaus Įgulos karininkų Ramovės salė
jo. Koncerte dalyvavo keli chorai.

Visiems Naudingiau Mažiau 
Kalbėti, Daugiau Darbuotis
Nieko neveikti, vien tik pa

tiems save girtis, o tuos, kat
rie daugiau veikia ir veikė, 
peikti ir iš jų pasijuokti, tai 
labai negražu ir nenaudinga. 
O mūsų kolonijoj tarp progre
syvių randasi pora draugų, 
katrie myli girtis vien tik 
tuom, kad nuo pat pradžių 
įsikūrimo darbininkiškų orga
nizacijų prie jų, priklauso ir 
skaito darbininkų spaudą. 
Tas visiems žinoma, kad pri
klausyt ir skaityti darbininkų 
spaudą yra labai gražu, gir
tina ir naudinga. Bet kad tiem 
draugam dar ir šiandien taip 
keistai rodosi, tai nuostabu. 
Jiem rodosi, kad mūsų judė
jimo draugai, katrie anksčiau 
draugavo ir tie, katrie ir šian
dien draugauja su katalikų 
srovės darbininkais, nepilnai 
darbininkiško nusistatymo ir 
bando anuos pajuokti, būk 
anie einą prie kunigo išpažin
ties. žinoma, kad tie draugai 
tokias žinias gaudo vėjo ne
šamas nuo stubos prie stubos 
ir jas ima už teisingas.

Draugai, per tiek metų pri
gulėdami prie darbininkiškų 
organizacijų dar neįstengiam 
pamatyti, katrie draugai dau
giau pasidarbuoja organizaci
jų ir spaudos gerovei, ar tie, 
katrie visuomet namie sėdi, 
ar tie, katrie moka prieiti 
prie tų žmonių, kurie dar nė
ra darbininkiškų organizacijų 
nariais nei spaudos skaityto
jais?

Labai gerai atsimehu, kaip 
mūsų kolonijoj draugai anks
čiau augino darbininkų judė
jimą. Tuomet dalis .darbščių 
draugų ir draugių stengėsi iš
mokti ir išmoko, kaip prieiti 
prie kitokių sriovių darbinin
kų ir su jais gražiai draugau
ti, ir draugaudami mokėjo 
įtikinti darbininkiškų organi
zacijų svarbą ir spaudos nau
dingumą. Jiem užrašinėjo 
darbininkiškus laikraščius ir 
kiekvienas po desėtka į metus 
atsivesdavo ir prirašydavo 
prie darbininkiškų organizaci
jų ir choro. Labai gerai žino
ma, kad ir tie draugai ir 
draugės, katrie ir šiandien 
daugiau draugauja su kitokių 
srovių darbininkais, gauna 
naujų narių į organizacijas ir 
laikraščiam naujų skaitytojų.

Reikia pasakyti, kad kiek
vienas mūsų kolonijos pažan
gesnis darbininkas, katras no
rėjo matyti, kaip mūsų koloni
jos darbininkų judėjimas an
ksčiau augo ir kaip šiandien 
auga, mato, kad tie, kurie mo
kėjo anksčiau draugiškai su
gyventi su kitų srovių darbi
ninkais ir katrie šiandien mo
ka sugyventi, yra uolūs dar
buotojai ir . nesvyruojanti 
draugai. Jie niekados vėju 
lekiančių žinių negaudė ir ne
gaudo, bet visuomet dirbo ir 
dirba organizatyvį darbą. 
Tiem, katrie myli kitus kriti
kuoti ir pasijuokti, patariu įsi- 
judinti ir imtis tokių pat nau
dingų darbų. Ir patiem ir vi
sam darbininkų judėjimui bus 
naudinga.

A. M. B.

Lietuvos NeprikUtusomybės 22 mėty, sukakties minėjimas Buenos Aires, Argentinoje. Vasario 
17 d. Buenos Airėse, Castilla salėje, lietuvių organizacijų dauguma suruošė bendrų Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimų, kuriame dalyvavo per 1000 vietos lietuvių kolonijos narių.- Vaizde
lyje matoma svečių grupė priėmime pas Lietuvos ministrų. Antroje eilėje sėdi Lietuvos įgaliotas 
ministras Dr. K. Graužinis (antras is dešinės), Latvijos atstovas Dr. Ozolinš, ponia Graužinienė,

• ... ponia Ozolienė, Ęgtijostynsulatį Gutmanas ir kt. * __ ,

“Bereikalingas Alarmas”
* '

Washington.— Jungtinių 
Valstijų atstovas Vengrijoj 
ragino Amerikos piliečius 
išsikraustyt iš Vengrijos, 
kol dar yra laiko.

Vokietijos ambasadorius 
Washingtone kritikuoja tą 
raginimą; sako, kad tai 
t'berąįkalingas alarmas.”

Fitchburge geg. 8 dieną.
Gardneryj geg. 9 ir 10 dd.
Šių kolonijų kuopos imkitės 

už darbo surengti geras pra
kalbas, gerai išgarsinti, idant 
sutraukus daug publikos. O tų 
miestų žmonės visi prakalbose 
dalyvaukite.

Balandžio 21 d. įvyko A.L. 
D.L.D. 14 kuopos susirinki
mas; susirinkimą galima pava
dinti svarbiu ir būtinai rei
kalingu skaitlingai susirinkti 
nariams, nes labai daug svar
bių organizacijos uždavinių 
dienos klausimu būtinai reikė
jo pravesti ir ta užduotis 
pravesta.

Narių susirinko mažai. Ko
dėl mažai ?. Tai kyla klausi
mas. Sekretorius, ar kuopos 
valdyba savo užduotį atliko; 
paskelbė per organą “Lais
vę”; nurodė susirinkimo svar
ba, kad būtinai reikia skait- 
liūgai susirinkti nariams, nes 
artinasi ALDLD 9-to Apskri
čio konferencija, svarbus da
lykas, reikia išrinkti atstovai 
į konferenciją. Pilną atstovy
bę pavyko išrinkti į konferen
ciją, kuri įvyks balandžio 28 
d., sekmadienį, 1 valandą po 
pietų, Ukesų Kliubo svetainė
je, kampas 3-čios ir South 
gatvių, Minersville, Pa.

Na, tiek to; jeigu kuopos 
susirinkime nedalyvavot skait
lingai, tai yra svarbi proga 
dalyvauti konferencijoj. Nes 
suvažiavę viso apskričio at
stovai turi aptarti, ką nuvei
kė prabėgusį metą ir ką pa- 
sibrėšime veikti šį metą, va
saros sezone. Taipgi svarbu 
išklausyti raportus senosios 
valdybos, kaip 'gerai atliko 
savo užduotį. Juk mes pergy- 
venam šios organizacijos 25 
metų jubiliejų, tai jaukus lai
kotarpis prisiminti iš praei
ties! Arba jaustis linksmais, 
nors iš kitų vietų pranešimais, 
kaip darbuojasi draugai gavi
me naujų narių ! Tas sudaro tą 
jaukumą, kad apšvieta ir kul
tūrinis pakilimas žmoniją to
bulina. Reikia suprasti visas 
problemas dienos klausimais. 
O šiandien momentas svarbus. 
Tų keblių problemų yra daug, 
naujų randasi kasdiena, jas 
išrišti kaip tik ir padeda ši 
organizacija! Todėl ją reikia 
gerbti ir įvertinti.

Kitas svarbus nutarimas 
pravesta, tai turėti programė
lę paminėjimui Gegužės Pir
mos. Tai yra svarbi užduotis 
darbininkams prisimint 54 me
tai atgal, kai šioj šalyj darbi
ninkai ūššaukė visuotiną strei
ką, gegužės 1-mą, paskelbda
mi obalsį, “Už 8 valandų dar
bo dieną.” Dėl to obalsio 5 
darbininkų vadai likos nužu
dyti kapitalistinės klasės. Bet 
jų obalsis neliko nužudytas; 
darbininkai švęsdami gegužės 
1-mą masiniuose apvaikšioji- 
muose, mini jų vardus, kaipo1 
kritusių klasių kovos lauke 
karžygių. Jų obalsiu beveik 
per visą pasaulį pravesta sis
tema 8 valandų darbo dienos\ 
Jeigu kurioj šalyj kapitalo 
kruvinoji, reakcija neprilei
džia prie tos sistemos, tai dar’ 
bininkų vedamos griežtos ko
vos. Anglies industrijoj pra
vesta jau 7 valandų darbo die
na, ir tas laimėta tik per orga
nizuotų darbininkų kovą. Bet 
kada užėjo depresija, mūs 
apylinkėje užsidarė kasyklos, 
darbininkai, neturėdami kur 
dingti be darbo, pradėjo pri
mityviai imti anglį, kad iš to 
pasidaryti pragyvenimą. Tad 
jie ir skaitosi privatiniais an
gliakasiais. Tad ir pradeda 
pamiršti savo klasės istorinę 
šventę paminėti. O tas labai 
negerai, nes tas privatinis ka
syklų darbas eina prie pabai
gos, bet klasių kova da ne
baigta. Toks darbininkų apsi
leidimas pasunkina tolimesnį 
tęsimą kovos, bet nesudaro iš- 

I eitį, kad be jos apseitų.
1 Taigi, šituo išvedimu, mes ir 

nutarėm turėti gegužinės pa
minėjimą gegužės 4 dieną, 
šeštadienio vakare, ūkėsų 
Kliubo svetainėj. Kiek sudary
sime spėkų, apibudinsim svar
bą istorinės dienos darbinin
kams. Kitą dalį sunaudosim 
pasilinksminimui ir pasikalbė
jimui savo klasės reikalais. 
Reiškia, turėsim baliuką, su 
10c įžangos. Todėl apylinkės 
ir vietiniai darbininkai nepa
mirškite dalyvaut.

Šitas parengimas turi svar
bą jums patiems, ir jeigu liks 
kiek pelno, tai tik pačių darbi
ninkų svarbiausiems reika
lams bus sunaudotas.

J. Ramanauskas.

Vokiečiai Atsileis Anglam 
Už Bombardavimą Civilių
Berlin, bal. 25. — Vokie

čiai sako, kad anglų lėktu
vai bombardavo nekarinę 
Vokietijos vietą ties Heide 
ir vasarnamius vokiečių sa
loje Sylt. Vokiečių koman
da grūmoja atsimokėt an- 

“Laisvės” Parengimai Brooklyne

Liepos 7 July Piknikas
KLASČIAUS CLINTON PARK

Betts & Maspeth Avės. Maspeth, N. Y.

“Laisvės” Parengimai Kituose Miestuose:

Birželio 9 June Piknikas
LIBERTY PARK, BALTIMORE, MD.

Liepos 4 July Piknikas
VOSE PAVILION PARK 

1

MAYNARD, MASS, a

Liepos 28 July Ekskursija
LAKE HOPATCONG

NEW JERSEY

LPTUVIM4
-ERlAUSIfl DUONA

XSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

I KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

ir į pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVergreen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

(Kampas Roebling St.)

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

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

Krautuvėj.

Manhattan Liquor Store

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ BO8IŲ GARIMŲ

at.
‘Special

glam tuo patim, jeigu jie 
pakartos tokius žygius 
prieš vokiečius.

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

Telephone: EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; 
parsamdo automobilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir pasivažinėjimam.
231 BEDFORD AVE. 

BROOKLYN, N. Y.

.......................... " 11 A".. .. .................

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
Telefonas: Humboldt 2-7964

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8 
Nėra valandų sekmadieniais

■a



LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

ryte. Visų narių prašome da- 
susirinkime, nes yra svarbių 
aptarimui. — Sekr. J. M. 

(99-101)

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Ilewes elcveitcrio stoties

J. LeVANDA E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, 
Cake, Cheese Cake Coffee Cake, Butter Cake, 
ir Spice Cake, Stollen Doughnuts, Pies, Pastries, 
Turnovers ir Jelly Rolls.

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 28 bal. (April), Lietu-; 
vių salėje, 29 Endicott St., pradžia 
11 vai. 
lyvauti 
dalykų 
Lukas.

Gaminam valgius b 
turime Amerikos 
išdirbimo ir impor- 
tuotų degtinių, vi

sokių vynų ir 
gero alaus.

šeštadienis, Balandžio 27,1940

Lillehammerio Kova

Baltimore, MA

0&

0

Reporteris.

Easton, Pa
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Inside Phone 
EVergreen 4-6485

iš 
si

1
Office Phone 

EVergreen 8-1090

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. /Triangle 5-3622

Veik. Komit.
(99-101)

išlei- 
šven-

License 
to Heli 
of the 
PROS- 
County

— Visus 
(100-101)

vusiame Piliečių Kliubo Name) už
pakaly 634 Ferry St.

Kviečiame visus iš arti ir toliau 
dalyvauti ir pasilinksminti, nes bus 
smagi muzika, šalto alaus ir už
kandžių. Artinanties šiltam orui, tai 
bus bene vienas iš paskutinių paren
gimų po stogu, tad pasinaudokite 
proga smagiai laiką praleisti, nes 
piknikai dar negreit bus galima su
rengti. Prasidės nuo 7:30 vai. vaka
re ir trauksis iki vėlumos. Tikieto 
kaina 50 centų ypatai, už kurį gau
site jo vertę su kaupu, 
kviečia Rengėjai.

Moterų kuopos rankdar- 
bus šj penktadienį, bal.

d. Kurios dalyvavote 
vakare, prašome daly-

GENTS* DAYS
Wed., Thurs., Frl., Sat. and 

Sun. all day and night

is hereby given that beer 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57 kp. rengiamas vakarė

lis įvyks šeštadienį, bal. (April) 27, 
bus pas W. A. Zinkevičius, 12922 
Watterson Ave., 7:30 vai. vak.; prie 
įžangos dovana, auka 10c. Gera mu
zika šokiams. (99-101)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR 
BALTIMORE, MD.

LDS 48 kp., Jaunuolių Skyrius, 
rengia balių, Liet. Svet., 853 Hollins 
St., šeštadienį, tbal. 27 d., Š v. v. 
Bus linksmų žaislų ir laimėjimų. 
Įžanga 25c. Kviečiame visus daly
vauti šiame parengime ir linksmai 
laiką praleisti.

TRU-EMBER FUEL CO., INC.
485 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

WORCESTER, MASS.
LLD 155 

bių balius 
(April) 26 
rankdarbių
vauti ir baliuje. Balius bus Lietuvių 
salėje, 29 Endicott St. (99-101)

EASTON, PA.
LLD 13 kuopa rengia draugišką 

Vakarėlį ir šokius šeštadienį, balam 
džio 27 d. I. W. O. Svetainėje, (bu-

Avė., 
to

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL

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

CLEVELAND, OHIO
Sek ienį, 28 d. balandžio, Mo- 

tertf'Kliubas rengia parę Lyros Cho- 
i už gerą pasidarbavimą ir palink

sminimą Clevelando publiką. Įžanga 
15c Lyros Choro nariams įžanga ir 
valgis veltui. Šokiai bus prie ‘geros 
orkestros. Kviečiame visus dalyvauti. 
— Moterų Komitetas. (100-101)

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 W’illoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Sec- 
1 

St., Borough of Brooklyn, 
to be consdmed off tho

WINE CORP.
Brooklyn, N. Y.

Norwood, Mass.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.k

Tel. Evergreen 8-7179

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber 

Shop, Sleeping Accomodations.
Admission 50c, day & night, Saturday- night 75c,

SPECIAL RATES PER WEEK

Side of Lake near Lincoln Road.

91 -SHELTER HOUSE.
Side of Park near Lincoln Raod.

99—PICNIC HOUSE.
West Side of Park near 9th Ave. & 5th St.

SAMUEL T. ROBINSON
Prospect Park, Brooklyn, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Toli Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shalinskas) |

FUNERAL HOME
VESTIE E. DAVIS i

Licensed Mgr. £

84-02 Jamaica Avenue ; 
Opposite Forest Parkway 5 
WOODHAVEN, N. Y. I

NOTICE is hereby given that License No. 
W.R. 183—W.R. 73 has been issued to the 
undersigned to sell wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 97 Chester St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 18—DW 18 has been issued to the un
dersigned to manufacture wine under 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Chester 
County of Kings, 
premises.

SUNSET
97 Chester St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL NEMEIKIS
85 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 910-912 Metropolitan 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

CAROLINA POLISI 
910-912 Metropolitan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1802 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1490 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tl\e premises.

LILLIAN O'CONNOR 
_ The Six Corners

1490 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
has been 
beer, at 
Alcoholic 
PECT PARK, Borough of Brooklyn, _____
of Kings, to be consumed on the premises. 
S. B. 90—BOAT HOUSE.

East

S. B. 
East

S. B.

Penktas puslapis

Iš Lite j^ūros Draugijos 9 Kp. 
Ir Moterų Apšvietos Kliubo 

Parengimo
Balandžio 14 d. Lietuvių 

Svetainėje minėtos organiza
cijos turėjo puikų ir pasek
mingą teatrą ir kalakutų va
karienę. Teatrą “žentai iš 
Amerikos” lošė Liuosybės Dai
lės Ratelio Grupė iš Montel
lo, Mass. Komedija labai juo
kinga ir gražiai sulošė, ypa
tingai moterys puikiai lošė. 
Už tai montelliečiams priklau
so didelis kreditas.

Kalbėjo trumpai drg. Pat. 
Odea, Jaunųjų Komunistų Ly
gos pirmininkas Mass, valsti
jai, kuris buvo Dies Komiteto 
pašauktas į Washingtona. 
Rinkta aukų komunistų gyni
mo reikalams. Surinkta $9. 
Širdingas ačiū aukavusiems.

Vakarienė buvo gera ir 
skani, kurią pagamino Apšvie
tos Kliubo Moterys. Darbinin
kų judėjimo reikalams paren
gimas pelno davė $31.94c., su 
aukomis—$41.

Iš Sandariečių Prakalbų
Balandžio 12 d. Lietuvių 

Svetainėje įvyko sandariečių 
prakalbos. Vyriausiu kalbėto- 
jum buvo ponas Laukaitis iš 
Baltimorės. 
kalbėtojas,
turėjo pasirašęs 
kuri

Laukaitis, kaipo 
yra labai silpnas, 

prakalbėlę, 
tęsėsi apie 12 minutų.
pagiriama lietuviai atei- 
kurie suvažiavę bemoks- 
didelėj didžiumoj beraš- 
bet kaip jie puikiai mo

šų kurti organizacijas, 
S.L.A., Rymo Katalikų

viai, 
liai, 
čiai, 
kėjo 
kaip
ir vėlesniu laiku Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimą. Taipgi 
pristeigė įvairių kitų organi
zacijų, laikraščių ir svetainių. 
Sakė, čia augusieji turėtum 
pasimokinti iš mūsų tėvų dar
buotės.”

Tik bėda, kad prakalbose 
nebuvo jaunuolių. Sandarie- 
čiai, rodos, gyvena ant kitos 
planetos, o ne ant šios kovų 
žemės. Jų kalbėtojai nei vie
nas neprisimena apie einantį 
Europoj karą, nei apie Lietu
vos reikalus, nei apie Ameri
kos traukimą į karą, žodžiu, 
prakalbomis klausytojai buvo 
nepasitenkinę. Klausytojų su 
visais kalbėtojais galėjo būti 
apie 50.

Matėme “Kuprotą Oželį”
Mūsų apylinkėj oras sukliu

ro, per dešimts dienų, iš pra
džių snigo, o vėliau lietus lijo 
kožną dieną ir naktį, rodos, 
kad ir dangus su žeme susi
maišė.

Balandžio 21 dieną po pietų 
sėdome į mašiną ir leidomės 
linkui Newark, N. J., pama
tyt lošiant operetę “Kuprotas 
Oželis.” Apie šeštą valandą, 
įžengus į svetainę, nagi, žiūri
me dar trys eastoniečiai sėdi 
pirmose sėdynėse, tai Felix 
Urba, jo moteris ir drg. Stan
čikienė. Kadangi vis dar lietus 
pila, kaip iš kibiro, tai ir ma
no širdužė pasidarė ramesnė, 
nes ir kiti blogame ore važia
vo.

Septintą valandą Lietuvių 
Salė jau buvo kupinai pilna 
svietelio, ir tuoj prasidėjo per
statymas “Kuproto Oželio”. 
Lošėjai, kartu ir dainininkai, 
savo roles atliko taip gabiai, 
kad neapsiriksiu pasakęs, tik
rai profesionališkai. Pagal 
mano supratimą, tai Onytė ir 
piršlys buvo veikalėlio 
bos, o už vis dideliausis
ditas bene priklauso tai jų 
kytojui J. Valenčiui., O 
link trukumų, tai galima 
sakyt, kad veikalas buvo 
trumpas, nes su valanda ir ke
liom minutom jau buvo ir at
liktas. Bet žmonės sėdėjo ir 
delnais plojo iki kompozitorė 
B. šalinaitė pranešė, ’kad jau 
pabaigta. Publika nenorėjo ti
kėt ir dar kelias minutes sėdė
jo. Kitus girdėjom kalbant, 
“Ot, tai gerai sulošta, tiktai 
kad veikalas pertrumpas.”----

paži-
k Te
mo
kąs
pa
per

Ščyras Laisvietis
Didžiojo pasaulinio karo 

veteranas Maikis šulskys, atė
jęs į mano kirpyklą, sako, “Še 
tau šeši doleriai, pasiųsk juos 
už dienraštį “Laisvę” už me
tus, o už tuos 50 centų aš pats 
save nusibaudžiu, todėl, kad 
mano buvo per metus nemokė
ta.” Pinigus pasiunčiau, ir 
gaunu nuo “Laisvės” knygve- 
dės Kavaliauskaitės pakvitavi
mą, ir paaiškinimą, kad Mai
kis dar už vienus metus pasi
lieka skolnas. Už kiek laiko ir 
vėl Maikis ateina pas mane, 
ir kuomet aš jam apie tai pa
aiškinau, Maikis sako, “še tau 
penki ir pusė, pasiųsk pasku
tinę skolą, ir daugiau tu man 
barberi šarap! ‘Laisvė’ mano 
mylimiausis laikraštis todėl, 
kad paduoda visuomet teisin
giausias žinias, neapleido ma
nes bedarbėj, o daban dirbu, 
tai ir užsimoku. Veteranas 
buvau pasauliniam kare, vete
ranas pasiliksiu ir “Laisvės” 
skaitytojų armijoj.”

Galima drąsiai pasakyt, kad 
tas draugas darbininkas yra 
giliai susipratęs savo klasės 
reikalais.

V. J. Stankus.

Plaza), gegužės 1. Pradžia 5 
vai. vakaro ir mitingas tęsis 
iki 7 valandai vakaro. Bus ge
ri kalbėtojai, kalbės apie karą 
ir kaip turi būt panaikinta be
darbė.

Varde ALDLD 25 kp. kvie
čiame (be skirtumo) visus lie
tuvius dalyvauti mitinge ir 
bendrai išreikšti savo žodį su 
kitų tautų žmonėmis prieš ka
ro ruošėjus, kurie nori mūsų 
šalį įtraukti į imperialistinį 
karą ir mūsų sūnų krauju ap
ginti milionierius. Taipgi iš
reikšti žodį už panaikinimą 
bedarbės ir už laimingą gyve-' 
nimą ateityje.

Stock holm, Švedija. — 
Pranešama, kad dar tekė
siančia įnirtęs mūšis tarp 
anglų - norvegų ir vokiečių 
ties Lillehammeriu, pietinėj 
Norvegijoj, ir nei vieni nei 
kiti kol kas neima viršaus.

Tel. TRObridge <3S«

Dr. John Repshis
(Repiys)

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

arti Central SkvSro, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS: 
" 2-4 ir 6-8 vakare 

Nedčliomis ir Šventadieniais i 
10-12 ryte L

Mateušas Simonavičius
/tgr Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

BROOKLYN, N. Y.
Tel. Evergreen 4-9508
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Iš Kuopos Susirinkimo
Lietuvių Literatūros Drau

gijos 25 kuopos susirinkimas 
Įvyko balandžio 8 dieną, Lie
tuvių Svetainėje. Padaryta 
gražių tarimų.

Organizatorius S. Mack ati
darė susirinkimą ir vakaro 
pirmininku likos išrinktas 
Mack. Sekretoriui perskaičius 
protokolą ir priėmus, sekė 
valdybos ir komisijų raportai. 
Organizatorius raportavo, kad 
kuopa turi daug darbo atlikti 
ateityje, bet daug yra tokių 
narių, kurie visai į susirinki
mus nesilanko. Tai didelis tų 
draugų apsileidimas.

Kovo 21 dieną buvo sušauk
tas nepaprastas susirinkimas, 
'kuriame dalyvavo svečias iš 
Kanados, d. Z. Janauskas, 
“Liaudies Balso” redaktorius. 
Jis nurodė, kaip yra sgpku 
išlaikyti vienintelį progresyvį 
laikraštį Kanadoje. Todėl, 
kad ten nedaug lietuvių gyve
na ir tie visi iškrikę po visą 
šalį. Atjausdami šitą kanadie
čių padėtį, draugai gražiai 
parėmė jų pastangas — parė
mė aukomis. Taipgi pas ku
riuos buvome nuvažiavę į na
mus, gavome nuo jų gražią 
paramą.

Finansų sekretorius P. Pa- 
serskis raportavo, kad nariai 
gražiai mokasi duokles ir jau 
yra užsimokėjusių 26, ir pini
gų yra pasiųsta į Centrą.

Kuopos iždininkas d. K. 
Juškauskas raportavo, 
kuopos ižde yra $41.66.

“Laisvės” naudai rengiamo 
pikniko komisija raportavo, 
kad šiame piknike, kuris įvyks 
birželio 9 dieną Liberty Par
ke, dalyvaus keturi chorai, 
būtent, Sietyno Choras iš 
Newarko, Lyros Choras’iš Phi- 
ladelphijos, Lyros Choras iš 
Baltimorės ir Rusų-Ukrainų 
Choras, vietinis. Taipgi daly
vaus Shenandoah mainierių 
kvartetas. Visi draugai dirba 
energingai išplatinime serijų.

Buvo pakeltas klausimas 
kaslink organizacijos vajaus. 
Draugai savanoriai apsiėmė 
būti vajininkais. Apsiėmė šie: 
F. Piva/iūnas, S. Mack ir K. 
Juškauskas. Draugai pasiėmė 
po kelias aplikacijas dėl 
mo naujų narių.

Nutarta lietuvių kalba 
sti lapelių dėl gegužinės
tės ir tam reikalui paaukota 
$5 iš iždo. Nutarta padaryt 
blankas aukų rinkimui dėl ge
gužinės prirengimo ir išlaidų 
padengimo. Aukas rinkti apsi
ėmė O. Kučiauskaitė, J. Piva- 
riūnienė. Nutarta kuopos nau
dai pikniką surengti.

Sekr. A. Z.
Gegužčs Švente — Darbo

Žmonių Klasės Šventė
Komunistų Partija rengia 

atvirame ore masinį mitingą 
prie miesto rotušės (City Hali

Latvijoj 270,604 Ūkiai
Latvijos statistikos biuras 

pereitą vasarą surašinėjo vi
sus žemės ūkius. Tais duome
nimis Latvijoje yra 270,604 
žemės ūkiai įvairaus didumo. 
200,305 ūkiuose šeimininkau
ja ūkio savininkai. 74,437 
ūkiuose samdomi darbininkai.

PHILADELPHIA, PA.
Visuotinas Organizacijų Susirinkimas

Ateinantį sekmadienį, 28 d. balan
džio, 2:3CF vai. po pietų, 735 Fair
mount Ave., įvykęs visuotinas mūsų 
darbininkiškų orgŠųizacijų susirinki
mas, į kurį kviečiam atsilankyti ir 
mūsų judėjimo simpatikus.

Atsiminkit, kad pirmos dienos ge
gužės šventės apvaikšČiojimas jau 
čia pat. Tai bus svarbios demonstra
cijos po visą pasaulį, atkreiptos prieš 
dabartinį imperialistinį karą ir už 
taiką; prieš nedarbą, už žmoniškes
nį gyvenimą. “Laisvės” piknikas 
Baltimorės apielinkėj artinasi. Po 
susirinkimui įvyks diskusijos apie 
dabartinį karą Ir šios šalies kylan
čią reakciją, kaipo įrankį įtraukimo 
šios šalies į katą. 
Sekr. A. J. S.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

Motinos Dienai Pyragas

Apgavo Čigonę
Paprastai čigonai apgauna 

kitus, bet Budapešto judri mo
terėlė Sibere apgavo čigonę. 
Ji paklausė čigonės, kokį rei
kia pirkti loterijos numerį, ir 
čigonė patarė, bet pareikalavo 
10% nuo išloštos svimos. Mo
teris išlošė 40,000 pengų, bet 
10%—4,000 pengų čigonei 
nedavė. Teismas čigonei tų 
pinigų nepriteisė, nes nerado 
jokių jos nuopelnų, o paprastą 
atsitiktinę laimę.

. Burtininke Apgavo
Madame Menault burdavo 
rankos. Viena ponia kreipė- 
į ją. Ši pasakė, kad'jai grę-

sia beprotystė, bet tegul pa
deda vienoje vietoje 30,000. 
frankų ir ramiai dvi valandas 
pasėdi, tai beprotystė praeis.. 
Moteris taip ir padarė, o kada 
30,000 frankų nesurado, tai 
susiprato, kad prieš dvi va
landas buvo beprote.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

BAR ir GRILL
Lietuvių Restaurantas
Wne

LiQuor^
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

ę 
s

Lietuviu Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ 
(Steam Boiler)

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

FLUSHING
Russian & Turkish Baths, Inc.

29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

Managed by

RHEA TEITELBAUM

Pavaišinkite motiną ir visą šeimą šiuom skaniu pyragu 
Motinos Dienoje. Varpo keptuvė jums iškeps skaniau
sią pyragą. Užsisakykite dabar.
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, 
senvičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. 
Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirin
kimas 
Apple 
Bunke 
Apple
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas. 
Ant jūsx pareikalavimo, suteiksim informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKĖRY, 36-40 St., Street, Brooklyn N. Y.
fww *ai w iai mi w im w mt w mm w w w vw w w w

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

Bedroom Sets, Parlor Sets, Studio Couches, Kitchen 
Sets, Dinette Sets, Matrasai ir Springsai

GRAND CHĄIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

* ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand St. je|. ev. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

j 
I

a



šeštadienis, Balandžio 27, 194o

NewYorko^^fe^Zlniot
Dariausir Girėno 
Prakalbos Pavyko

Balandžio 19 d. įvyko pra
kalbos, rengtos Dariaus-Girė
no paminklo tikslui, Lietuvių 
Piliečių Kliube, arti Lituani- 
cos aikštės, Brooklyne. Vaka
rą atidarė ir vedė fondo ko
miteto vice-pirmininkas W. Sa- 
bunas.

Pirmas kalbėjo fondo pir
mininkas J. šaltis, apibudin
damas Fondo reikalus nuo pat 
įsikūrimo. Jis sakė, kad Da
riaus-Girėno Paminklo Fon
das gražiai tvarkosi ir gauna 
aukų. Taipgi kalbėjo šio fon
do iždininkas J. Spurga apfe 
iždo reikalus ir pasakė, kad 
ižde yra jau 500 dolerių aukų.

Iš eilės kalbėjo finansų se
kretorius adv. St. Briedis, sa
kė, kad Lituanicos skridimas 
glaudžiai suartino Amerikos 
lietuvius su Lietuva. Sekantis 
kalbėjo “Naujos Gadynės“ re
daktorius J. V. Stilsonas, pla
čiai aiškino Dariaus-Girėno 
skridimo tikslą, fondo reika
lus, ir pastatymo paminklo 
reikšmę.

Toliau kalbėjo “Vienybės“ 
redakcijos atstovas ir radijo 
vedėjas Jonas Valaitis, gra
žiai apipasakojo svarbius žy
gius Lituanicos kelionės, ir rei
kalą pastatyti paminklą mūsų 
žuvusiems lakūnams S. Dariui 
ir S. Girėnui. Kalbėtojas sa
kė, kad neužtenka vien gerų 
norų pastatymui paminklo, 
reikia prisidėti ir pinigiškai. 
Po jo kalbai buvo renkamos 
aukos, surinkta $19 su cen
tais.

Po aukų rinkimo, Brookly- 
no Lietuvių Operetės Choras 
sudainavo tris dainas, vado
vaujant Violetai Tamkiutei. 
Klausytojams dainos patiko, 
tai liūdija karštas delnų ploji
mas.

Sekantis kalbėjo atstovas 
nuo “Tėvynės“ redakcijos, 
“Rimbo“ redaktorius K. J. 
Paulauskas. Sakė, kad pa
minklą galima pastatyti ir ki
tokioje formoje, būtent: namą 
su skaitykla ar panašiai, ir 
užvardinti: Dariaus - Girėno 
Atminčiai Įstaiga. Tokį pa
minklą turėtų paremti visi 
Amerikos lietuviai aukomis.

Taipgi kalbėjo “Laisvės“ re
daktorius R. Mizara, aiškino, 
kaip palaikyti lietuviškumą, 
taipgi kad Dariui-Girėnui pa
statytas paminklas Lituanicos 
aikštėje atkreiptų jaunimo 
domę. Jis sakė, kad mums rei
kia daugiau žaislų, sporto, 
kaip kad buvo J. šarkys bok
sininkas. Mizara parodė ka
lendorių su Dariaus Girėno 
paveikslu ir sakė, verčiau tu
rėti ant sienos šį kalendorių 
su Dariaus-Girėno paveikslu, 
negu kokį balvoną arba nuogą 
merga. Taipgi perskaitė nau
jai išleistą dainą Dariaus- 
Girėno atminčiai. Anot kalbė
tojo, ją parašė mano draugas 
židžiūnas, o muziką pritaikė 
kompozitorius Žilevičius, ketu
riem balsam. Daina publikai 
labai patiko, o kalbėtojas sa
kė: lai jaunimas įsigyja -šios 
rūšies kūrinius.

Užbaigai kalbėjo anglų kal
ba inžinierius ir lakūnas J. J. 
Laskevičius. Sakė, kad nuo 
1910 metų vairuojąs orlaivį, 
taipgi sakė, kad Darius ir Gi
rėnas buvo geri lietuviai, pa
tyrę lakūnai, todėl jų pagar
bai būtinai, reikia pastatyti 
pahfiinklą Lituanica Square, 
Brooklyne.

Su šiuom vakaras užsibaigė.
Kadangi lietus pylė, kaip iš 

kibiro, tai publikos buvo ne- 
perdaugiausiai. Tariame nuo
širdžiai ačių kalbėtojams, 
Operetės Chorui, publikai, au
kotojams, ir visięms, kas gel
bėjo ir parėmė šį vakarą.

Prie progos norime primint, 
kad Dariaus-Girėno paminklui 
surinktas aukas malonėkite

siųsti išrašant čekį ar Money 
Orderį vardu Darius-Girėnas 
Monument Fund ir antrašuo- 
kite komiteto iždininkui Mr. 
John Spurga, Port Jefferson 
Station, Long Island, N. Y. Iž
dininkas prisius kvitą už jūs 
aukas ir taipgi bus skelbiama 
spaudoje.

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Sekretorius,

Antanas Gudonis.

Miesto Taryba prieš 
Balsuotojų Taksus

New Yorko Miesto Taryba 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuria užginama Kalifornijos 
kongresmano Geyer’io bilius, 
reikalaująs panaikint balsuo
tojų taksus 8-se pietinėse val
stijose.

TAKSIKŲ STREIKAS 
SĖKMINGAS

•••••••••••••••(•••••••••••••••••t**

Pirmos Dienos Gegužes 
Paminėjimas

Branginkite Savo Darbininkišką šventę!
Pirma diena gegužės yra dar

bininkam svarbiausia diena per 
visus metus, nes ta diena yra 
kaipo darbininkų šventė po visą 
pasaulį. New Yorko mieste dar
bininkai apvaikščioja tą dieną 
virš 50 metų, nes pirmas ap- 
vaikščiojimas buvo 1886 metais. 
Tuo laiku buvo tik mažas skai
čius organizuotų darbininkų, 
bet darbininkai, suprasdami 
Pirmosios Gegužės reikšmę, di
dino organizuotų darbininkų 
mases.

Brangus darbininke, įvertink 
savo šventę! Tegul nesisuka ta
vo dirbtuvėj mašinos. Mesk sa
vo darbo įrankius, eik su savo 
draugais darbininkais į gatves 
ir parodykite kapitalistams sa
vo darbininkišką jėgą. Lai bū
na visos gatvės užpildytos dar
bo žmonėmis, žinokite, kad, 
kaip seniau, taip ir dabar, reak
cija visokiais būdais spaudė 
darbininkus ir spaudžia. Gaila 
yra, kad daugelis darbininkų 
pasaulyje dar nesupranta reak
cijos spaudimo ir jos veikimo. 
Kaip yra žinoma, reakcija per 
savo spaudą, radio, agentus ir 
tt. skleidžia visokias neteisingas 
propagandas prieš darbininkus, 
persekiodami visus darbininkus, 
o labiausia vadus.

žiūrint kas darosi anoj pu
sėj vandenyno, kaip mažas tau
tas vieną po kitai smaugia ka
pitalistiška jėga, tai mes, bran
gūs lietuviai, kaipo maža tau
ta, veikime visi iš vieno visame 
bendrame darbininkų judėjime.

Kaip praeityje rengdavo, taip 
šį metą Amalgameitų Lietuvių 
Kriaučių 54-tas Skyrius rengia 
Pirmos Dienos Gegužės paminė
jimą. Jis įvyks trečiadienį, geg. 
1, 1940 m., 7:30 vai. vakaro, 
Lietuvių Amerikos Piliečių na
me, 280 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Kalbėtojai, kurie tą vakarą 
apibūdins tos dienos reikšmę, 
bus iš redakcijos “Laisvės“ A. 
Bimba ir’iš “Naujos Gadynės“ 
— J. Stilsonas. Apart kalbėtojų, 
bus marga programa. Jonas Na- 
vitskas su savo orkestrą su-

grieš kelis darbininkiškus ka- 
valkus; Aido Choras, ir Petras 
Grabauskas su Aleku Velička 
padainuos; Lyraitės pašoks, ir 
jaunasis Juozas Tamašauskas 
sugrieš ant armonikos.

Nepamirškite tą dieną, daly
vaukite visi.

Pirmos. Dienos Gegužės Sekr.
A. Linkus, Jr.

Atsteigs Algas Ryny 
Valytojams

Sąmatų Tarybos posėdžiuo
se, bal. 24-tą, esą nutarta at- 
steigti rynų (sewer’s) valyto
jų algas iki prieš nukapojimą 
buvusios skalės — $1,690 per 
metus ir $1 ekstra, jei pože
miuose prisieina išbūt po 8 
valandas. Majoro budžete bu
vo siūloma nukapot iki $1,500.

Miesto Samdinių Federaci
ja prieš nukapojimą energin
gai kovojo. Jos prezidentas 
Henry Feinstein buvo į tary
bos posėdį atėjęs su filmą, pa
rodančia, kokiose baisiose są
lygose dirba tie žmonės, ku
riems majoras manė $1,690 
per metus algos esant per
daug.

Lietuviški Judžiai

Remtinos Pramogos
LDS jaunimas šį vakarą, 

balandžio 27-tą, Pil. Kliube, 
suruošė pavasarinį balių. Visi, 
kam rūpi padėti jaunimui pa
laikyt ir auklėti savo organi
zacijas, turėtų jaunųjų darbą 
paremti atsilankymu jų pra- 
mogon, kurioj taip pat turės 
ir sau smagų, kultūrišką paž- 
monį. Pradžia 8 v.v. Įžanga 
tik 40c.

O balandžio 28-tos popiečio 
sulaukę, kam galima, patrau
kime į Great Necką. Ten cho
ras Pirmyn suvaidins operetę 
“Nebaigta Kova,“ Kasmočių 
salėj, 91 Steamboat Rd. Ta 
proga pamatysime, kaip atro
do pavasaris, ko. mieste, ant 
akmens, negalima matyt 
Taipgi atsilyginsim great- 
neckieČiams, kurie tankiai at
silanko į mūs pramogas. Pra
džia 5:30. Įžanga 50c, vien 
šokiams 40c.>_____ ______ -

Joseph Powell, švaros D-to 
padėjėjo sūnus, sulaikytas 
kaltinimu mirtinai pašovus C. 
T. Brady, 32 m., laivakrovį.

Broliai Motuzai rodo vė
liausius, 1939 ir 1940 m. fo
tografuotuosius vaizdus Lietu
voje ir Amerikos lietuviuose.

Spalvotuos paveiksluose ro
domi N. Y. pasaulinės parodos 
vaizdai, liet, diena ir progra
moj dalyvavę liet. Rodoma 
Lietuvos senoji ir naujoji sta
tyba, šių dienų gyvenimas, 
darbai pravedant kelius, sta
tant namus. Pagaliau, rodo
mas istorinis Lietuvos kariuo
menės įžygiavimas į Lietuvos 
sostinę Vilnių!

Prie paveikslų, sinchroni
zuota ir muzika su garsais.

$ių paveikslų niekur niekas 
pirmiau nematė, išskyrus, kur 
jie jau rodyti. Visur lietuviai 
juos gausiausiai lankė.

Paveikslai dar bus rodomi 
sekamose vietose:

Balandžio 27 d., šeštadienį, 
Navicko salėje, Maspethe, 
kampe 56th Road ir 60th St., 
nuo 7:30 vai. vakare.

Balandžio 28 d., sekmadie
nį, Elizabethport, N1 J., Lietu
vių Laisvės salėje, Second St. 
čia rodomi du kartu: sekmad. 
nuo 2 vai. popiet ir vakare 
nuo 7.vai.

SLA salėje, 197 Grand St., 
Brooklyne, “Vienybės“ dien
raščio rengiami balandžio 30 
d., antradienį ir gegužės 1 d., 
trečiadienį nuo 7:30 vai. va
kare.

Gegužės 3 ir 4 dienomis, 
penktadienį ir šeštad., Brook
lyn© Lietuvių čiliečių Kliubo 
salėje, "280 Union Avė., nuo 
7:30 vai. vak.

Gegužės 5 d., sekmadienį, 
Bridgeport, Conn., Lietuvių 
Jaunų Vyrų Draugijos salėje, 
407 Lafayette St., nuo 7:30 
vai. vak. '

Gegužės 10 d., penktadienį, 
šv. ’ Jurgio Dr-jos salėj, 180 
New York Ave., Newarke, 
nuo 7 :30 vai. vakare.

J. Valaitis.

Pereitą ketvirtadienį, po 24 
valandų streiko, Transporto 
Darbininkų Unija pareiškė, 
kad streikan prieš Parmelee ir 
Terminai firmas išėjo 95 nuo
šimčiai tų firmų darbininkų.

Firmų atstovai bandė nuro- 
dinėt, būk tik dalis darbinin
kų išėję, bet unijos veikėjai 
tuojau pareiškė ir skaitlinėmis 
nurodė, kad tai yra paprastas 
bandymas pasigyrimais įbau
ginti streikierius eiti streiklau- 
žiauti.

Sveikina iš Floridos
Siunčiu labas dienas “Lais

vės“ štabui ir visiems ‘Laisvės’ 
skaitytojams iš Floridos, kur 
saulutė kąršta visada. Mau
domės kas dieną mėlynuose 
vandenyse.. Neužilgo pasima
tysime Brooklyne.

M. P. Ballas-Bieliauskas.

lietuvaites Studentės 
Maršuos

Kadangi lietuviškoje Atei
ties žiedo Mokyklėlėj yra mo
kinių, jau galima sakyt—pus
bernių ir gražiai paaugusių 
mergaičių, todėl pereitose pa
mokose, būrelis augesnių mer
gaičių pasižadėjo Pirmą Die
ną Gegužės maršuoti su lietu
viška publika, ir jeigu bus or
kestrą — jos, žinoma, pasirė
džiusios tautiškuose kostiu
muose, — šoks tautiškus šo
kius. . .

—o—o—
Ateities žiedo Mokyklėlės 

pamokos įvyksta kiekvieną 
šeštadienį — pradedant 2-rą 
valandą po pietų, “Laisvės“ 
salėje. Įstoti į mokyklėlę ir 
mokintis — nėra pervėlu nie
kada!. . . Ką moki — ant pe
čių nenešioji...

—o—o—
Mintis buvo kai pas kuriuos 

čia augusius lietuvius jaunuo
lius — vaikinus ir merginas,

Mes patariame šiuos daiktus dovanom Motinos Dienai
your old Watch 
is wjfdk

Profesionalų Artistų 
Programa Geg. 8-tą

Nepaprastai turtingos muzi
kos vakaras — American Mu
sic Festival — ruošiama gegu
žės 8-tos vakarą, Mecca Tem
ple, 130 West 56th St., N. Y.

šalę vaikų mokyklėlės, — or
ganizuoti augusio jaunimo lie
tuvių kalbos ir rašybos pamo
kas. Tačiaus gal būt nebuvo 
gero organizatoriaus — kal
bos ir pasiliko kalbomis.

Neva Mokytojas^

PRAMOGOS
Jį rengia žymūs artistai su 
Dorothy Parker priešakyje, o 
pelnas skiriamas Ispanijos 
Vaikų šelpimo Fondui. Bilietų 
kainos nuo 55c iki $2.20. Gau
nami Ispanijos Pabėgėliam 
Gelbėt Komiteto raštinėj, 
Room 1004, .55 W. 42nd St., 
N. Y.

Programoj dalyvauja daug

ATLETŲ KLIUBO PARĖ
12 d. geg.-May, Lietuvių Atletų 

Kliubas turės vakarienę ir šokius, 
įžanga $1.00. Vakarienė 6 vai. va
karo. Po vakarienei bus šokiai. Pra
šome kitų organizacijų tą dieną nie
ko nerengti ir kviečiame dalyvauti 
mūsų parengime. — Billy Walton, 
Mgr. (100-102)

RANDA VO.HMAI
žymių artistų solistų ir grupių, 
kurių tarpe bus ir Lehman 
Engei su paskilbusiais Madri
gal Singers, taipgi Elie Sieg- 
meister su Am. Ballad Singers.

Sovietų Judžiai

Pasirandavoja du gražūs ’kamba
riai. Galite savo rakandus turėti ar
ba rasite ten. Pageidaujama, kad at
sišauktų lietuviai. Dėl daugiau infor
macijų, prašome kreiptis po seka
mu antrdšu: 101-56 — 115th St., 
Richmond Hill. Galima privažiuoti 
Fulton Line-BMT. Išlipkite ant 115 
St. stoties. (.100-102)

trade it in for a

I^JEWEL

ROBERT
LIPTON

JEWELER
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe
Graliam & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2178

Visokiausių Rūšių
ŽIEDAI

nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

Daugybė kitų daiktų ir 
daiktelių sau reikalin
gų rasite mūsų didelė
je krautuvėje. Užeikite 
pamatyti.

Priminkite šį skelbimą ir gausite nuolaidą

ŠTAI KAIP JOS TAUPOTE 
Ant Velykiniu Drabužiu

VAIKŲ SIŪTAI — Mes turime puikų pasirinkimą šio 
sezono vėliausių madų vaikų siūtų nuo $6.95 ir augštyn. 
Mūsų patogus 10 mokėjimų planas laukia jum patarnaut.

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$16.50
Buvo $19.50

Vyrų Siutai 
ir Paltai
$18.50
Buvo $21.50

Vyrų Siutai Vyrų Siutai
ir Paltai ir Paltai
$21.50 $24.50
Buvo $25.00 Buvo $30.00

Kas šeštadienio ir sekma
dienio vakarais, 8 valandą, 
Russian Film Studio, 135 W. 
44th St., N. Y., rodoma koks 
nors sovietinis judis. Norint 
sužinoti, kuris kada bus rodo
ma, reikia rašyt: Film Socie
ty of New York, 129 W. 46th 
St., N. Y., arba telefonuot: 
BR 9-4100, Ext. 16, o šešta
dienių ir sekmadienių vaka
rais po 7 vai. telefonuot’ 
LOng. 5-7875.

Rodys vėliausias, taip pat ir 
visas seniau išleistas filmas, 
tarpe kurių yra “Maksimo 
Jaunystė,“ “čigonai,“ čepaje- 
vas,“ “Petras Pirmasis,“ “Mes 
iš Krondštato,“ “Jaunuolis 
“Puškinas,“ “Leninas Spaly
je,“ “Aleksandras Nevskis,“ 
“Maksimo Gorkio Vaikystė,“ 
“Kaimo Nuotaka,“ “Maksimo 
Sugrįžimas,“ ir eilė kitų.

•X Kaip žinia, visos Sovietų 
Sąjungoj gamintos filmos yra 
gyvenimiškos, istoriškos, pa
mokinančios.

Pasirandavoja 3 kambariai, garu 
šildomi, karštas-šaltas vanduo, elek
tra, gasas ir kiti parankūs įtaisymai. 
Taipgi yra ir garadžius. Atskiras 
jėjimas. Jeigu gyventojai norėtų, ga
lima ir įtalpinti Refrigerator. Renda 
prieinama. Prašome kreiptis sekan
čiu antrašu: Burdulis, 171-26 — 144 
Ave., Spring Garden. L. I., N. Y.

(100-102)

CHARLES’ į
UP-TO-DATE I

BARBER SHOP I 
K. DEGUTIS, Savininkas I 
Prielankus Patarnavimas K 
306 Union Avenue ■

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts. ■ 
Brooklyn, N. Y. ■

Gerai Patyrę Barberial H

Mažai rankpinigių, o balansas padalinamas į 10 
savaitinių {mokėjimų.

HENRY NARINS SONS
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIAS
PIRKINYS

KOKI JŪS ESATE 
MATŲ Iš DIDŽIŲJŲ 
8 KUBIŠKŲ PĖDŲ

S. J. ML

PAJIEŠKOJIMAI
Noriu viduramžio žmogaus j pusi- 

ninkus-partner j Bar ir Grill biznį. 
Reikalinga, kad būtų šios šalies pi
lietis. Biznis geras, senai laikosi šio
je vietoje, galima daryti pūikų pra
gyvenimą dviem partneriam. Įneši
mo reikalinga $700.00. Kreipkitės 
J. B., 427 Lorimer St., Brooklyn, 
N. Y. ' (100-102)

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

Kamp. Broadway ir Stone Ave., 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

stočių BMT Line
Tel.: Glenmore 5-6101

Vasaros laiku visada yrą gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
Ir daržovių—-virtų ir žalių.

K
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GENERAL ELECTRIC

Didelė « ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma

tykite G-E. Tai Pirkinys!

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Talpumas ir Pa
tvarumas Didelio General Elec
tric! Virš 16 ket. pėd. Vieta Len
tynom. Virš 8 ku. pėd. padėliui 
vietos. Iš karto daro 10 svarų le
do—100 Didokiį Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyti liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nępritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.”
VISOS DRŽUTfcS PLIENINES. 
NERCDfiJANČIO PLIENO stip
rus šaldytuvas, šaltumo rodyklė. 
Viduje Šviesa. Daržovėm kiėtka. 
7 kąvalkų Spalvotos lėkStės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.M IMI M M M M M M M M M M M M M M M M M Nl

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško seiliaus. Puikūs, lietuviško 

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisves” Name

r

$114.75

NEPAPRASTA NUOLAIDA 
KAINOJE!

JfiB dabar galite pirkti G-E 
Model LB6B 6.2 ku. pėd. dy
džio, 1940 model už

CHARLES D’ORAZIO & SON 
LICENSED DEALER OF 
REX COLE, INC.

664 Grand Street Brooklyn, N. Y
EVergreen 4-8734

TWATS THE BU/'




