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kurie terorizuoja Sovietų 
kareivius Lietuvoje. Kele
tas jų jau sulaikyta.

Matote, kai Sovietai pa
grūmojo, tuojau Lietuvos 
valdžia surado kriminalis
tus. O pirmiau nė piršto 
prieš juos nepajudino. Ar 
tas nemeta šešėlio ant tos 
valdžios?

Ką: dabarZįfcįkys mūsų 
Grigaičiai, M i c h e 1 s o. nai, 
Kiužės ir Šimučiai, kurie 
taip karštai argumentavo, 
kad niekas nė vieno plauko 
raudonarmiečiams nerovęs, 
niekas jų nekliudęs, kad tai 
esą tik Maskvos išgalvota 
priekabė?

Anglijos ponai jau laižo
si prie Sovietų Sąjungos. O 
ką jie darė keli mėnesiai 
atgal? Jie jau buvo surik- 
tavę šimtą tūkstančių gin
kluotos armijos pasiųsti 
prieš Sovietus. Tai buvo So
vietų - Suomijos konflikto 
laikais.

Tikrai geras, tikrai kiau
liškas turi akis tie Anglijos 
ponai. Jie išauklėjo Vokie
tijoj bestijišką fašizmą ir 
kai dabar tas fašizmas juos 
pačius ėda, tai jieško pa- 
gelbos ir pas bolševikus. 
Ot, jeigu šitas bestija būtų 
klausęs savo auklėtinių ir 
pradėjęs ryti Sovietus, tai 
Londono ponai dabar nesi
tvertų džiaugsmu.

Ju baisi nelaimė, kad jų 
auklėtinis jų nebeklauso.

Kelios dienos atgal “Lai
svėje” tilpo ilgas francūzų 
žymaus veikėjo Andre Mar
ty straipsnis. Ar skaitėte?

Marty nurodė, kad Dala- 
dier, Bonnet ir Blum yra 
Francijos pardavikai. Da
bar jau Daladier išdrėbtas 
laukan iš kabineto. O per ke
lius metus šitas pardavikas 
buvo buržuazijos didvyris. 
Prieš jj ant keliu vaikšti
nėjo ir broliai socialistai.

Kelios savaitės atgal Pa
ryžiuje vienas krautuvinin
kas pakritikavo Belgijos 
karalių Leopoldą. Už tai 
žmogelis buvo suareštuotas 
ir nusmerktas 8 mėnesiams 
į sunkiųjų darbų kalėjimą.

O Leopoldas pasirodė 
parsidavėlis. Dabar tą pri
pažįsta ir Frąncijos vald
žia.

Tai taip *Fra nei jos vald
žia gynė Franci ją; kimšo į 
kalėjimus tuos, kurie pirš
tu rodė pardavikus namie 
ir užsienyje. Tūkstančiai 
komunistų už tai sugrūsta 
į kalėjimus.

Francijos pardavikai, pa
regėsite, pražudys Franci- 
ją, jei darbininkai laiku ne
sukils ir su jais laiku ne
apsidirbs.

Chicagos “Draugas” birž. 
4 dienos editoriale sako: 
“Reikia saugotis, kad karo 
audros nepaplukdytų krau-

Hitlerio pamočninkas 
Hess muša telegramą iš ka
ro lauko Hitleriui ir'sako: 
“Dievas su laimėtojais!” 
Vadinasi, Dievas su vokie- v • •ciais.

Hess pasakė tiesą: Die
vas visuomet buvo su tais, 
kurie galingi.

FRANCŪZAI KIETAI LAIKOSI PRIEŠ VOKIEČIUS
NEW YORKO VALSTIJOS BANKININ

KAI IR FABRIKANTAI ŠAUKIA 
AMERIKĄ j EUROPOS KARĄ

Valstijos Prekybos Rūmas Ragina Ameriką ne Tik Medžia
giniai Remt Talkininkus, bet Siųst Jiem Armiją

New York.—New Yorko 
Valstijos Prekybos Rūmas- 
bankininkai, fabrikantai ir 
kiti stambūs turčiai—birže
lio 6 d. priėmė rezoliuciją, 
kad Jungtinės Valstijos 
“turi visais galimais būdais 
remt talkininkus ir taip pa
taisyt bepusiškumo įstaty
mą, kad ši šalis galėtų duot 
jiem tokią paramą.” *

Pradinėje rezoliucijoje 
buvo siūloma, kad Ameri
ka duotų Anglijai ir Fran- 
cijai kuo didžiausios me
džiaginės ir ginklų pagal
bos, bet kad nesiųstų Ame
rikos armiją į karą.

Prekybos Rūmo susirin
kimas išbraukė reikalavi
mą, kad Jungtinės Valsti
jos neitų į karą už talki

ninkus.
Stambus Wall Stryto 

bankininkas A. C. Lord; 
Prekybos Rūmo pirminin
kas P. H. Johnson ir kiti ra
gino Ameriką traukt karan 
išvien su talkininkais.

Prekybos Rūmas, be kit
ko, nutarė suregistruoti ne- 
piliečius ateivius, kuo stip
riausiai apginkluot Ameri
ką ir imt nagan visus tuos, 
kurie “veiks priešingai”, 
reiškia, kurie priešinsis 
Amerikos traukimui į ka
rą.

Valstijos Prekybos Rū
mas išrinko New Yorko 
miesto majorą LaGuardia 
“garbės” pirmininku. Nes 
ir LaGuardia jau pritaria 
tokiai politikai.

įsakyta Italam Laukt 
Mussolinio Pašaukimo

Parskrido Amerikos 
Atstovas iš Berlyno

Į 3 Dienas Prancūzai Sunaikino 700 Priešo 
Tanky; Atlaiką Svarbias Pozicijas. Vokie
čiai Sakosi Maršuoją po 25 Mylias į Dieną

Paryžius, birž. 7.—Fran
cūzų komanda sako, kad jie 
atsilaiką prieš vokiečius vi
suose svarbiuose punktuo
se. Per tris dienas francū- 
zai sunaikinę 700 vokiečių 
tankų. Priešų tankus fran- 
cūzai pleškino kanuolėmis, 
įtaisytomis orlaiviuose ir 
smarkiomis 75-milimetrinė- 
mis ant žemės.
' Vyriausias talkininkų ar
mijų komandierius, fran
cūzų generolas Weygand 
pareiškė savo armijai, jog 
“Francijos kova dar tik 
prasideda.”

1,000 vokiečių tankų 
šturmavo ir’ prasilaužė į 
Chemin de Dames kalnų 
keterą, prie Somme upės; 
bet francūzai dar laikosi 
dalyje tos kariškai svarbios 
pozicijos.

per dieną, o iš savo pusės 
praradę 9 orlaivius.

Paryžius.—Francūzai sa
ko, kad jie nukirtę žemyn 
143 vokiečių lėktuvus.

200 vokiečių orlaivių pra
skrido j vakarus pro Pary
žių, bet nemetė bombų. Sa
koma, kad juos nuvijo 
priešorlaivinės kanuolės.

London. — Būriai vokie
čių lėktuvų vėl mėtė bom
bas rytiniame - pietiniame 
Anglijos pakraštyje per 4 
šimtus mylių, taikydami į 
anglų orlaivių stovyklas, 
bet, pasak anglų, patai
kė tiktai į vieną orlaivių 
aikštę ir užmušė vieną la
kūną. 

4-

AMERIKOS VALDŽIA PERVESIANTĮ 
APIE 1,000 SAVO KARINIU LĖK
TUVU ANGLIJAI IR FRANCIJAI 

-------------- Ji • ! • . >j , I 
Jau Perleidžia 90 Amerikos Laivyno Lėktuvų Talkinin

kam; Tūli Senatoriai Sako, tai Žingsnis į Karą

Roma. — Italijos fašistų 
partija įsakė visiems savo 
nariam ir kitiem italam iš 
anksto prisirengt bile va
landą ar minutę išeit į mie
stų aikštes, kai tik- bus 
jiem pranešta, jog Musso
linis paskelbs “didįjį” savo 
nutarimą (kas liečia Itali
jos ėjimą į karą). Aikštėse 
ir kitose paskirtose vietose 
jie turėtų išklausyti Mus
solinio radio kalbos.

Roma. — Amerikonų ko
respondentai Romoje spė
ja, kad gal Mussolinis ne
pradės karo, kol bus suva
lytas laukų derlius.

Italai Turi Kraustytis iš 
Jibuti

New York. — Parlėkė 
Al. C. Kirk, Jungtinių Val
stijų atstovas Vokietijai. 
Jis išduos prezidentui Roo- 
seveltui raportą apie kari
nę padėtį Europoje.

Sakoma, kad Kirkas at- 
vežęs Rooseveltui ir Belgi
jos karaliaus Leopoldo lai
šką su aiškinimu, kodėl ka-. 
ralius su savo armija turė
jo pasiduot vokiečiam.

London, birž. 7.—Anglai 
pripažįsta, kad vokiečiai 
persigrūmė per Bresle upę, 
20 mylių į pietus nuo prie
plaukos miesto Abbeville.— 
Šioj srityj vokiečiai 30 my
lių ilgio linijoj abelnai at
metė francūzus 20 mylių 
atgal.

Anglų karininkai sako, 
jog francūzų padėtis Som
me upės fronte “gana ge
ra.”

Vokiečiai Teigia, kad Jie 
Laimi prieš Prancūzus

Roma, birž. 7. — Italija 
liepė visiem savo laivam 
grįžti namo iš atvirų jūrų 
arba plaukt į bepusiškų 
kraštų uostus.

Uždrausta bet kokiam lai
vui išplaukt iš Italijos.

London, birž. 7.—Anglų 
karininkai mano, kad Hit
leris ir Mussolinis išvien 
šturmuos francūzų Maginot 
tvirtovių liniją.

Berlin, birž. 7.—Vokiečiai 
praneša, kad jie trijose vie
tose pralaužė francūzų 
Wey gando liniją ir jau ga
na toli nužygiavo pirmyn.

Washington. — Amerikos 
karo laivynas su prez. Roo- 
sevelto užgyrimu birž. 6 d. 
perleido Anglijai-Francijai 
50 karinių lėktuvų. Perlei
dimas daromas aplinkiniais 
keliais. Amerikos laivyno 
lėktuvai bus pristatyti or
laivių fabrikam šioje šaly
je. Mainais už šiuos lėktu
vus fabrikai statyts nau
jesnius karo orlaivius-Am- 
erikos valdžiai; o gautus iš 
valdžios lėktuvus jie par
duos talkininkam.

Generalis Jungtinių Val
stijų prokuroras Jackson 
sako, jog taip darant ne
bus peržengta Amerikos 
bepusiškumo įstatymas ir 
tarptautinės teisės.

Greitu laiku bus šitaip 
pervesta talkininkam dar 
40 greitųjų karinių Ameri
kos lėktuviį

Amerikos' armijos virši
ninkai išsireiškė, kad viso 
bus įmainyta fabrikantam 
apie 1,000 valdžios lėktuvų, 
o juos fabrikantai perleis 
Anglijai ir Francijai.

Iki šiol talkininkai gavo 
23 šimtus naujų karo lėktu
vų iš Amerikos fabrikų.

Senatoriai Wheeler ir

Holt užreiškė, jog Ameri
kos valdžios lėktuvų perlei- 
dinėjimas Anglijai ir Fran
ci j ai yra žingsnis vedantis 
šią šalį Į Europos karą. 
Holt ragino amerikiečius 
protestuot valdžiai prieš jos 
orlaivių pervedinėjimą tal
kininkam.

Senatoriai Pepper, King 
ir tūli kiti užgyrė šį žings
nį.

Amerikos ambasadoriai 
Francijai ir Anglijai, Bul
litt ir J. Kennedy nuolat 
per telefoną šaukė prezi
dentą Rooseveltą kuo grei
čiausiai siųst talkininkam 
orlaivius ir kitus karo pa
būklus.
. Taip į prezidentą atsiŠ- 
šaukė ir New Yorko vals
tijos gubernatorius H. Leh
man.
Amerika Stipriai Rems An

gliją ir Franci ją
Amerikos valstybės mini

sterijos nariai sako, jog ša
lies valdžia pasiruošus duot 
visokios galimos pagalbos 
Anglijai ir Francijai, tik 
apart Amerikos armijos 
siuntimo talkon anglam ir 
francūzam.

ITALAI ĮSPĖJA AMERIKA 
NESIKIŠT I KARA

Roma. — Italų laikraštis 
“Giornale d’Italia” įspėja 
Jungtines Valstijas neit į 
karą už Angliją ir Franci- 
ją. Bet sako, kad Vokieti-

Roma. — Italijos vyriau- *r Italija nenusigąstų, 
sybė liepė savo piliečiams j^ Amerika ir įsiveltų į 
tuojau išsikraustyti iš Ji- karą.
buti, francūzų prieplaukos 
miesto Rytinėje Afrikoje. 
Jibuti yra Francūziškoj So
mali jo j, kuri rubežiuojasi 
su Ethiopija, Italijos kolo
nija.

Berlin, birž. 6.—Vokiečiai 
Dunkirke paėmė į nelaisvę 
58 tūkstančių anglų-francū- 
zų karių kurie nepaspėjo 
laivais pabėgt į Angliją, 
kaip praneša vokiečių ko
manda.

juose šio krašto jaunimo 
beginant ne savo, bet visai 
svetimus interesus.”

Pilnai sutinkame. Gerai, 
kad “Draugas” pakeitė sa
vo poziciją. Neseniai jis, 
sykiu su visais karo kursty
tojais, garbino Chamberlai- 
ną ir Daladier ir prisidėjo 
prie paruošimo Amerikos 
karui.

“Giornale d’Italia”, iš sa
vo pusės, perspėja Jungti
nes Valstijas, kad jeigu kil
tų karas tarp kokių Pieti
nės Amerikos kraštų ir 
Jungtinių Valstijų, tuomet 
italai ir vokiečiai, atsiteis-

Berlin, birž. 7.—Vokie
čiai praneša, kad jie pra
laužė “visą” francūzų Wey- 
gando liniją ir maršuoja 
pirmyn po 25 mylias per 
dieną. Bet vokiečiai pripa
žįsta, kad francūzai nepa
prastai kietai ir atkakliai 
ginasi. ‘

Vokiečiai atmetė francū
zus toliau atgal ne tik Ab
beville srityj, bet ir Laon 
fronte, kur jie pasiekė šiau
rinę pusę Aisne upės ties 
Soissons.

Vokiečiai sakosi sunaiki
nę 74 francūzų orlaivius

Washington. — Amerikos 
valstybės ministerija pa
tvarkė, jog . kanadiečiai, 
meksikiečiai, kubiečiai ir 
visi svetimšaliai abelnai, 
norintieji apsilankyt į Jun
gtines Valstijas nebus po 
liepos 1 d. įleidžiami kitaip, 
kaip tik su pasportais ir vi
zomis.

Amerikos valdžia nori 
tuom užkirst kelią į Jungti
nes Valstijas negeistiniem 
svetimšaliam; sako, jog to
kio atsargumo reikalauja 
“kritiška tarptautinė padė
tis.”

$1,492,000,000 Ameri
kos Karo Laivynui

Generalis Prokuroras 
Nedarysiąs Ablavų

darni, galėtų kariškai padėt 
tiem Pietų Amerikos kraš
tam prieš Jungtines Valsti
jas.

Tas fašistų laikraštis nu
rodo, kad Italija ir Vokie
tija sudaro didelę daugumą 
gyventojų * vakarinėje Eu
ropoje; todėl, jeigu Jungti
nės Valstijos įsiveltų ka
ran, tai jos, girdi, “begė
diškai” kariautų už mažą 
Europos dalį prieš didžią
ją jos dalį.

✓ *

London, birž. 7.—Anglija 
uždraudė bet kuriam laivui 
naktį priplaukti arčiau 
kaip už 3 mylių nuo kranto.

Lietuvos Ministeris 
Pirmininkas Išvyko 
Maskvon Pasiaiškint

Kaunas, birž. 6.—Minis
teris pirmininkas A. Mer
kys išvyko į Maskvą pasi
tarti su Molotovu, Sovietų 
užsieniniu komisaru, kad 
išsiaiškint nesusipratimus 
su Sovietų kariais Lietuvo
je,—kaip oficialiai praneša
ma iš Kauno.

i ' Su 1 ministeriu pirmininku 
išvykto generolas Rėklaitis 
ir Lietuvos užsieninės mi
nisterijos įgaliotinis dr. P?

Mačiulis.
Lietuvos policija išvalo 

įtartinus elementus iš apy
linkių, kur yra Sovietų ka
rių stovyklos, ir sustiprina 
policinę kontrolę tose apy
linkėse.

(Sovietų vyriausybė pas
kutiniu laiku protestavo, 
kad kai kurie žmonės “žino
mi Lietuvos vyriausybei” 
pagrobė kelis raudonarmie
čius.)

Washington. — Senatas 
nubalsavo paskirti $1,492,- 
000,000* Amerikos karo lai
vynui per metus. Aišku, jog 
ir kongreso atstovų rūmas 
taip nubalsuos.

Bus didinamas jūreivių 
ir orlaivių skaičius ir sta
toma eilė naujų karo laivų.

Simpsonienė Pametė Buvusį
Anglijos Karalių?

---------------------------A.

London. — Pastebėta, 
jog kunigaikštis Windsor, 
buvęs Anglijos karalius Ed- 
wardas VIII, per kelis mė
nesius retai kada rodėsi 
viešai sykiu su savo pačia 
Wally Warfield Simpsonie- 
ne, amerikone “gyvanašle.” 
Kalbama, kad jinai pame
tus kunigaikštį Windsora 
ir pradėjus artimai drau
gaut su vienu aukštos veis
lės francūzų.

Windsor buvo paskirtas 
anglų generolu palaikyt su
sisiekimus tarp anglų ir 
francūzų armijų komandų; 
bet susipyko su aukštes
niais anglų komandieriais 
ir dabar pasitraukė iš ar
mijos tarnybos.

Kunigaikštis Windsor 
smarkiai‘maukiąs degtinę.

ORAS.—Šį šeštadienį bū
sią lietaus.

Washington. —Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Jackson reikalavo, kad 
kongresas pridėtų apie $4,- 
000,000 daugiau valdiškam 
Tyrinėjimų Biurui ir pa- 
samdymui daugiau federa- 
lių maršalų. Bet jis aiškino, 
kad nebus daroma daugme- 
niški arėštai-ablavos prieš 
nepatinkamus valdžiai žmo- . 
nes. Tie pinigai, girdi, bū
sią reikalingi platesniem 
tyrinėjimam.

Kai kurie nariai kongre
sinės lėšų komisijos tarė: 
“Atrodo, kad mes ruošia
mės karui.”

Užginčija, kad Popiežius 
Bėgtą j Ameriką

_________

Roma. — Amerikoje bu
vo paskleisti girdai, kad po
piežius bėgtų į Jungtines 
Valstijas, jeigu karas ap
imtų Romą. Popiežius pa
reiškė per savo sekretorių, 
kad “šventasis tėvas” liks 
Romoje, nežiūrint, kas at
sitiktų.

________

Washington. — Prezid. 
Roosevelto sekretorius už
ginčijo paskatos, būk prezi
dentas siūlęs popiežiui prie
glaudą Amerikoje, jeigu 
jam ’tektų bėgti 4š Italijos.
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Kas Finansuos Ruošimąsi 
Prie Karo

' Jungtinių Valstijų kongrese rimtai 
yra svarstoma klausimas uždėti tak
sus visiems tiems darbininkams, kurie 
iki šiol taksų už metines jeigas nemo
kėjo. Manoma uždėti taksai apie dviem 
milijonam darbininkų, uždirbančių iki 
$1,000 per metus (nevedęs) ir iki $2,500 
per metus (vedusiam asmeniui).

Iki šiol taksus mokėjo tie darbinin
kai, kurie uždirbo daugiau, kaip tūks- 
stantį dolerių (nevedę) ir po $2,500 ve
dę. Dabar gi turės mokėti (jei tas su
manymas praeis, o kad jis praeis, tai 
mažai tenka abejoti) visi nevedusieji, 
kurie uždirba per metus daugiau kaip 
$800, o vedusieji, uždirbą daugiau $2,- 
000. Tokių apskaičiuojama apie 2,000,000 
Amerikoje.

Taigi jau pačiam karui pasiruošime 
matome, kad didelė ir sunki našta karo 
finansavimo kris ant biednų žmonių, ku
rie mažai teuždirba, kurie yos gali pra
gyventi iš tų savo algų.

Šie taksai—tik vienas dalykėlis. Sun
kumų ir išlaidų, surištų su ginklavimuisi 
ir prie karo ruošimus!, ant biednuomenės 
kris kur kas daugiau. Čia tik pradžia. 
O tuo pačiu sykiu saujalė fabrikantų ir 
finansierių susikraus milijonus dolerių; 
gims nauji milijonieriai—daugelis jų, 
panašiai, kaip buvo pereitame kare.

Mes nesam priešingi Amerikos apsi
ginklavimui. Mes manome, kad mūsų 
kraštas, akyregyj to, kas darosi Euro
poje, turi būti saugus. Bes mes priešingi 
tokiam nepaprastai dideliam ginklavi
muisi, kurį dabar tūli žmonės skelbia 
esant reikalingu.

Mes dar daugiau esame priešingi dė
jimui ginklavimosi naštos ant darbinin
kų, mažiausiai uždirbančių. Ginklavimo
si našta turi gulti ant turčių, ant tų, ku
rie kraunasi milžiniškus turtus iš karo.

Mes tai sakome dar ir todėl, kad lie
tuviai darbo žmonės kaip tik daugiau
siai ir paeina po šiuo sumanymu, kuris 
bus bandomas šiuo metu kongrese pri
imti. .

Karo Karštligė
Jungtines Valstijas purto karo karšt

ligė. Visa eilė kongresmanų, senatorių 
ir kitų valdininkų atvirai šaukia, kad 
Amerika turi eiti į pagalbą Anglijai ir 
Franci jai. Mes tą senai sakėme, kad 
Wall Stryto turčiai ant žūt-būt nusistatę 
įtraukti mūsų šalį į karo katastrofą!

Kas Amerikos karo šalininkus kiek 
sulaiko, tai liaudies protestai ir neprisi- 
rengimas. Nori 50,000 karo orlaivių, bet 
tuo pat kartu numato, kad tik iki 1941 
metų pradžios Amerika turės 45,000 la
kūnų, o ant kiekvieno orlaivio reikia ne
mažiau 3 lakūnų, tai yra arti 150,000.

Orlaivių pagaminimas irgi užims daug 
laiko. Tam tikslui nori paimti automo
bilių gaminimo fabrikus. Timm Aircraft 
Co., Californijoj, paskelbė, kad ji gali 
išmirkyti medžią, iš jo išlenkti lėktuvo 
dalis, išdžiovinti, apmušti nedegama me
džiaga ir greitai prigaminti “gerų ir 
tvirtų medinių karo orlaivių,” kitais žo
džiais, “prikepti”. Bet toki receptai daž
niausiai ir pasilieka tik receptais.

Kol kas Amerikos orlaivių gamyba nė
ra ant aukščiausio laipsnio. Į metus lai
ko Francija ir Anglija iš Amerikos gavo

apie 2,500 karo orlaivių, o yra užsakiu
sios apie 12,000!

Karo sekretoriaus pagelbininkas po
nas Johnson, kalbėdamas Cincinnati 
mieste, pareiškė, kad Jungt. Valstijoms 
ims du metus laiko, pirm negu jos galės 
turėti 1,000,000 armiją. Ir tame gali bū
ti tiesos, nes Sovietų karo specialistai 
senai įrodinėja, kad prie šių dienų karo 
taktikos ir technikos reikia mažiausia 
metus laiko mokyti kareivį, pirm negu 
jis bus siunčiamas į frontą, jeigu neno
rima, kad jis tik kanuolėms pašaras bū
tų. Amerikoje gi tik mažas nuošimtis 
piliečių bent kiek susipažinę su karo 
technika.

Vokietijos pergalės Francijoj, sunaiki
nimas kelių Franci jos orlaivių gamini
mo fabrikų, dar daugiau reikalaus iš 
Amerikos, kad greičiau gamintų Fran
ci jai ir Anglijai karo orlaivius.

Prie to, Amerikos imperialistus gąs
dina ir Japonija. O kas bus, jeigu Ame
rika įsivels j karą su Vokietija, o tuo lai
ku iš Ramiojo Vandenyno pusės užklups 
Japonija? Ji senai laukia tinkamos pro
gos. Ponas F. Pratt’ numato tokią gali
mybę.

Jis numato, kad Amerikai būtų labai 
sunku su Japonija kariauti. Japonija tu
ri stiprų karo laivyną, o ypatingai apie 
50 submarinų, galinčių toli plaukti ir 25 
submarinus kraštų apsaugai.

O ir su Centraline ir Pietine Amerika 
dar visko gali būti. Wall Stryto ponai 
perdaug nori bosauti Meksikoj, Centrali- 
nėj Amerikoj ir Pietų Amerikoj po prie
danga “Monroe Doktrinos”. Reakcinin
kas Dies net kursto greitam karui prieš 
Meksiką.

Tuo pačiu kartu reakcininkai namie 
puola ateivius, komunistus, unijas, j ieš
ko “Penktos Kolumnos” ten, kur jos nė
ra ir būti negali. Tas kaip tik apsilpnina 
Ameriką.

Prieš tą Jkaro ir reakcijos karštligę 
reikia kovoti. Dalis senatorių, kaip tai 
Bone iš Washington© valstijos; Bulow 
—So. Dakota; Clark—Idaho; Downey— 
California; George-Georgia; Holt-West 
Virginia; McCarren-Nevada, Wheeler iš 
Montana ir kiti apsijungė ir sako, kad 
jie kovos prieš Amerikos įtraukimą į 
karo katastrofą. Tą kovą reikia plėsti, 
pažangesniems žmonėms padėti kovoti 
prieš karo kurstytojus, prieš Anglijos, 
Francijos valdonų propagandą. Church
ill neturi teisės spekuliuoti Amerikos 
liaudies vardu ir krauju ir garsintis, kad 
Amerika ateis Anglijos karaliaus impe
rijos išgelbėjimui!

Wm. Z. Foster labai teisingai sako, 
kad: “Pirmas mūsų uždavinys yra išlai
kyti Ameriką nuo karo. Wall Strytas ir 
jo Roosevelto valdžia kelia paniką, ka
ro isteriją ir deda desperatiškas pastan
gas, kad Ameriką įvėlus karan Anglijos 

. ir Francijos pusėj. Roosevelto politika 
jau sunaikino Amerikos neutralitetą... 
Reakcininkai iš Socialistų Partijos ir 
darbo unijų remia jį ir veda propagandą 
už karą.”

Bet Amerika neturi už ką kariauti. 
Anglijos ir Francijos imperijos, tai ne 
mūsų šalies plotai. Anglijos imperialistų 
reikalai, tai nėra mūsų reikalai. Ameri
ka neturi rūpintis Anglijos karaliaus 
imperija. Amerika turi išlikti neutrališ- 
ka šalis! Amerika turi išvengti europi
nio karo! !

Gal Pradės Atlėžti
Iš Washington© pranešama, kad šio

mis dienomis ten bandoma suorganizuo
ti senatorių blokas, kuris kovosiąs prieš 
įtraukimą Amerikos į Europos karą. 
Senatorius Bennett Clark (iš Missouri) 
šaukia pažangesnių senatorių susirinki
mą, kuriame manoma tokį bloką įsteig
ti. Senatorius Burton K. Wheeler, sako
ma, pilnai pritariąs tokio bloko suorga
nizavimui. Stovėdamas už Amerikos gy
nimąsi, jei kas bandytų ant josios pul
ti, sen. Wheeler pareiškė:

“Mes jaučiame savo pareiga daryti 
viską galimą, khd išlaikyti mūsų kraštą 
nuo karo.”

Gal būt pažangesnieji senatoriai ir 
kongresmanai jau apsižiūrėjo, kad mūsų 
krašto administracija yra pasimojus, ne
paisant visko, įtraukti Jungtines Valsti
jas Europos konfliktan. Jei jie sudarys 
stiprų bloką, kuris nuoširdžiai prieš tą 
administracijos žygį kovos, tai jie atliks 
didelį ir naudingą Amerikos žmonėms 
darbą.

Laisvoji Sakykla
Lietuviu Radio Valandos ir Ją

Reikšmė

Mes Massachusetts valstijos 
lietuviai esame laimingi, turė
dami net dvi įstaigas, kurios 
perduoda oro bangomis pri
gimta kalba Raudiškas dainas 
ir muziką. Kaip kada esti ir 
juokingų kavalkų. Radio klau
sytojai esame tuomi patenkin
ti.

Bet mes galime pastebėti ir 
trukumų. Pavyzdžiui, tos me- 
liodijos prie kiekvieno garsi
nimo, kad net ausis raižo. O 
kaip kada ta orkestrą pagra- 
mosiška, tai nors ir bėgk nuo 
radio. Man rodosi, radio vedė
jai turėtų kreipti daugiau do
mės į dailę, į meniškumą, kad 
ne tik biznį patenkinti, bet ir 
menininkus, dailiškos visuo
menės reikalavimus nepaneig
ti.

Mat, kaip visose srityse yra 
tobulumų ir netobulumų, taip

ir tarpe muzikantų ir daini
ninkų. Vieni tinka oru ban
guoti, kiti ne. Reiškia, jie turi 
dar lavintis. Taigi, radio ve
dėjai turi atsižvelgti į tai. Tai 
yra gana svarbi problema. 
Reikia atsiminti, kad visuome
nė nėra kokia bejauslė masė. 
Ji supranta kas gražu, malo
nu, kuris išsilavinęs daininin
kas, kurio švelni meliodija ža- 
vėja sielos stygas. Arba or
kestrą, kuri išsilavinus, sųar- 
monizuota meliodija, taip ir 
traukia klausytis.

Pas mus lietuvius yra įpra
sta, ot, bile tik dainuoja ar 
griežia, jau ir radio artistas. 
Man rodos, turi būti žiūrima 
kompetentiškumo, tobulumo. 
O tada ir tarpe kitų tautų pa
sirodysime kultūriškesni. Man 
tarpe svetimtaučių gyvenant, 
tenka girdėti primetimų mūsų 
radio programom, jog jose 
randasi trukumų, silpnumų.

Griaustinis.

Dienos Klausimais
Susirūpino Karalių 

Dinastijomis
Armijos, Kurios Neturi 

Savo šalių
“New York Times” redak

ciniame straipsnyje susi
rūpino karalių dinastijomis. 
Jis šaukia: “Dinastijos Pa
vojuje!” Rašo, kad Belgi
jos pabėgę į užsienius mi
nisterial nuvertė savo kara
lių, nors jis yra Belgijoj ir 
atrodo karaliaus po Hitle
rio globa. Holandijos kara
lienė pabėgus. Norvegijos 
karalius slapstosi. Danijos 
karalius pas Hitlerį “ne
laisvėj.” Luxemburg© kuni- 
gaikštė taip pat pabėgus. 
Kiek pirmiau buvo nuvers
ti Ethiopijbs ir Albanijos 
karaliai.

Mums karalių negaila. 
Jie savo gadynę atgyveno. 
Negeresni už karalius yra 
despotai Hitleriai ir Musso- 
liniai, bet lengviau žmonių 
protas paliuosuojamas nuo 
vergavimo Hitleriams, kaip 
kokiems karaliams. Dauge
lis žmonių vis dar mano, 
kad “karaliai Dievo pasta
tyti svietą valdyti.”

Mums tik nuostabu, kad 
Amerikos, demokratinės re
spublikos, tūli piliečiai taip 
griaudžiai ašaras lieja, ap
verkdami karališkas dinas
tijas. Dar yra ir tokių, ku
rie ašaroja Rusijos caro 
budelio! Tokis jų nusista
tymas yra priešingas liau
dies reikalams, visuomenės 
reikalams, ir net pačios de
mokratijos reikalams.

Kada Anglijos ir Franci
jos valdonams blogai, tai 
jie atsimena mažas tautas 
ir tuojau organizuoja ar
mijas, kad jas “atkaria
vus.” Dabar Anglijos ir 
Francijos lėšomis organi
zuotos lenkų, norvegų, ho- 
landų ir belgų armijos. Sa
ko, kad belgų bus organi
zuota net 250,000 armija. 
Veikiausiai perdėta.

Mums įdomiausia, tai 
tas, kad dabar Anglija ir 
Francija organizuoja Če- 
choslovakijos armiją, jos 
atkariavimui. Bet kas gi 
išdavė Čechoslovakiją, jei
gu ne Anglija ir Francija?

Ir dabar jau galima nu
matyti, kad jeigu tik prieš 
Francija išstos Ispanijos 
liaudies budelis generolas 
Franco, tai būkime tikri, 
kad tada Francija bandys 
organizuoti iš liaudiečių is
panų armiją, kuriuos iki 
šiol laikė koncentracijos lo- 
geriuose ir kankino.

D. M. š.

Ką Merkys Pasakė ‘Pie
nocentro’ Atstovams
Kaunas. — Ministras pirmi

ninkas A. Merkys “Pienocen
tro” atstovu suvažiavime bal. 
17 d. pareiškė, kad žemės 
ūkis laisvoje Lietuvoje yra pa
daręs milžinišką pažangą tiek 
savo gamybės kiekybės, tiek ir 
savo kokybės atžvilgiu. Pa
grindinė tos pažangos priežas-

Belgijos karalius Leopoldas pasirašo po dokumentu, 
pervedančiu Belgiją Vokietijai. Sako, Belgijos ka
riuomenė negalėjusi ilgiau kariauti prieš vokiečius.

tis yra mūsų žemdirbių ūki
ninkų ypatingai tvirtas prisi
rišimas prie savo žemės, prie 
nuosavybės. Palietęs tarptau
tinę ir politinę padėtį, minis
tras pirm, pasakė:

“Mūsų kraštas per palygin
ti trumpą laiką pergyveno di
delių sukrėtimų. Atsiminkime 
kovo. 19 dienos Lenkijos ulti
matumą Lietuvai. Atsiminki
me pereitų metų kovo 22 d. 
sukrėtimą, kai netekome Klai
pėdos krašto. Pagaliau, kas 
gali užmiršti tuos išgyveni
mus, kai pereitų metų rugsėjo 
men. 1 d. tarp artimiausių 
Lietuvos kaimynų suliepsnojo 
baisi karo "liepsna. Visi šie 
įvykiai supurtė, suvirpino visą 
gyvą mūsų valstybės kūną. 
Bet lietuvių tauta tuos supur- 
tymus mokėjo sutikti ir išgy
venti.

“Tarptautinių įvykių raida 
šiame Europos kampe netikė
tai greitai sudarė mums pa
lankią situaciją, kurios dėka, 
o taip pat ir mūsų p'olitikos su 
didžiaisiais kaimynais dėka 
mes galėjome įgyvendinti sa
vo šventas ir senas teises į so
stinę—Vilnių.” — Palietęs So
vietų Sąjungos kariuomenės 
tam tikrų padalinių buvimą 
Lietuvoje, min. pirm. Merkys 
pareiškė:

“Dėl mūsų sutarties su So
vietų Sąjunga, pasirašytos 
1939 m. spalių 10 d., pradžio
je ne vienas turėjo tam tikrų 
abejojimų bei susimąstymų. 
Kai kur buvo keliami abejoji
mai,'kaip mums seksis toji su
tartis vykdyti praktikoje. Kai 
kurie silpnesnės valios žmo
nės buvo bepradedą reikalus 
savaip įsivaizduoti. Ne vienas 
net pagalvojo, ar dėl tos su
tarties pasirašymo nebus jam 
atėjęs laikas išversti kailį, pa
raginti ir kitus į‘save panašius 
taip pat pagalvoti apie kailio 
išvertimą. Pasitaikė vienas ki
tas kurstytojas ir iš šalies, ku
ris tą sutartį vėl norėjo savaip 
išaiškinti. Kai kur tamsūs agi
tatoriai pradėjo gąsdinti mū
sų ūkininkus naujos santvar
kos perspektyvomis,—kad bū
sianti panaikinta nuosavybė. 
Dėl to buvo raginami ūkinin
kai mažiau dirbti ir mažiau 
gaminti. Tačiau neteko girdė
ti, kad mūsų ūkininkai bent 
kur tokių nieku nepagrįstų ra
ginimų bei gąsdinimų būtų 
ypatingai paklausę. Turiu pa
žymėti*, kad Lietuvos vyriau
sybė, turėdama jau 20 metų 
patyrimo santykiuose su So
vietų Sąjunga, niekada ir nie
kur neturėjo • pagrindo nusi
skųsti, kad Sovietų Sąjunga 
būtų nevykdžiusi bet kurios su 
Lietuva sudarytos sutarties. Ir 
dėl pereitų metų spalių 10 die
nos sutarties visai lojalaus ir 
kruopštaus vykdymo iš Sovie
tų Sąjungos pusės ligi šiol ne
buvo pagrindo nusiskųsti. 
Tiek senesnių, tiek naujesnių 
metų praktika Lietuvos santy
kiuose su Sovietų Sąjunga 
mums rodo, kad ir ateityje 
bendradarbiavimas tarp mūsų 
valstybių bus tęsiamas lojaliai 
padarytų sutarčių ribose. Šia 
proga mums yra įsidėmėtini ir 
aukščiausių ir atsakingiausių 
Sovietų Sąjungos vadų pareiš
kimai, kurie mūsų pažiūrą į 
šiuos reikalus absoliučiai pa
tvirtina. Tamstoms visiems, be 
kitko, yra žinomi Sovietų Są
jungos liaudies komisarų tary
bos pirmininko ir užsienių rei
kalų komisaro pono Molotovo 
Maskvoje padaryti pareiški
mai dėl Baltijos kraštų jo di
džioje politinėje kalboje, pa
sakytoje kovo 29 dieną. Lie
tuvos vyriausybė neranda jo
kio pagrindo galvoti, kad Lie
tuvai iš SSSR gręstų bet ko
kie pavojai.”

Vokiečių Ginklai Brazilijai 
Washington. — Nežiū

rint Vokietijos karo, jinai 
vis pristato Brazilijai, Pie
tų Amerikoje, kulkasvai- 
džius, lauko kanuoles ir ki
tus karo pabūklus. Vald
žios agentai Washingtorie 
sako, kad sykiu Vokietija 
įšmugeliuoja ginklų ir na- 
ziams Brazilijoje.

BUVUSIOSIOS LENKI
JOS PONŲ MALDA

Rusų darbininkų laikraš
tyje “Novaja Gazėta”, ku
ris leidžiamas Buenos Aires 
mieste, neseniai tilpo štai 
kokia iš Lenkijos pabėgusių 
ponų malda.

Tėve mūsų Čemberlene, 
kuris gyveni Londone, ir iš
tikimasis gynėjau mūsų 
Daladje, esantysis Paryžiu
je,—tegul būna jūsų valia 
ant visos žemės. Duoną ir 
saugią prieglaudą jūs mums 
suteikėte. Mes gi visą mūs 
liaudies * auksą jums atve
žėme.

Hitlerį ir Geringe! Mes 
sykiu su jumis Bieloviežo 
giriose medžiojome, balta
rusių taurus šaudėme ir 
šampaną gėrėme, ir jūs, 
prakeiktieji, įvedėte mus į 
pagundą.

Iš savo prieglaudos gel
mių mes atsišaukiame į 
jus, lenkiškieji ir baltieji 
emigrantai: n e s i g ailėkite 
savųjų gyvasčių, pagelbėki- 
te mums atgauti pirma tu
rėtuosius dvarus, todėl kad 
puikiai mums tada ant že
mės gyvenosi.

Nuo Stalino ir Vorošilo- 
vo, ir nuo jų Raudonosios 
Armijos, saugokite mus, 
kaip nuo nelabojo.

Viešpatystė jūsų yra ga- 
linga ; ir mes visuomet ją 
garbiname, bet mes baimi- 
jamiesi, jog jinai ne amži
na ir jog mūsų linksmybei 
greit ateis pabaiga. Amen.

Vertė J. B.

Klausimai ir 
Atsakymai

KLAUSIMAS
Maloni Redakcija:

1) Jei asmuo buvęs pi
lietis ir, dėl neštoj imo į ka
rą, išgyvenęs po kitokiu 
vardu kaipo nepilietis, per 
23 metus — kitoj vietoj — 
ar jis negali pasiskelbti po 
piliečio vardu, kaipo pilie
tis, t. y., be kliūčių nuo 
valdžios ir 23 metų vietoj?

2) O gal jis gali sugrįžti 
į piliečio buvusią vietą, ar 
bent į kokią kitą vietą ir 
būti piliečiu? Žinoma, be 
kliūčių.

3) Dirbąs jftu 4-tųs me
tus po Social Security aktu 
kaipo nepilietis, jei jis pa
siskelbtų piliečio vardu, ar 
Social Security liktų be 
vertės?

Čia painūs klausimai, bet 
jei galėtumėt paaiškinti, 
būčiau labai dėkingas. S.

ATSAKYMAS
Tai tikra painūs klausi

mai ir turime prisipažinti, 
kad mes į juos atsakyti ne
pajėgiame. Mat, jie rišasi 
su visa eile įstatymų ir 
daug keblumų, kuriais pa
tarimą galėtų duoti tiktai 
specialistai. Todėl pataria
me. kreiptis pas Foreign 
Language Information 
Service, 222 — 4th Avenue, 
New York, • N. Y. Galite 
šiuos klausimus iškirpti ir 
jiems pasiųsti, o tikime, 
kad jie jums pilnai išaiš
kins visą situaciją.
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Audrai Užėjus
Juodi debesys iškilo, 
Ūžia pušys seno šilo; 
žaibai orą rėžia, skelia, 
štai ir vėjas dulkes kelia. . . 
Audra siaučia, lietus teškia, 
Medžių šakas plėšia, dreskia; 
Tartum gamta jau pakvaišo, 
Dangų su žeme sumaišo.
Dar perkūnas trenkia, dūksta, 
Rodos visur dūmai rūksta. 
Žvėrys slapstos tankumynuos, 
Vieni nuo kitų tik ginas. . . 
žmonės drebančiai kalbėjo: 
“Svieto galas jau atėjo.“ 
9-VI-35. Aidas.

Artojų Dalis
Lietuva—tėvynė, 
šalelė artojų.
Nuplyšus milinė, 
naginės ant kojų.
Kuinas žagrę traukia, 
vieversėlis gieda.
Vakaro sulauki, 
ašarėlė rieda.
Melsvas rūkas kyla, 
žalią pievą kloja.
Rūku apsitraukė 
dalelė artojų.
Rūku apsitraukė, 
rasuže vilkėjo.
Raudonos vargdienėlių 
nenueis ant vėjo.

Kazys Jakubėnas.

Didysis Liaudies Me
nininkas Perecas

Perecas (1852—1915), nuo kurio mirties ne
seniai sukako 25 metai, yra vienas didžiausių 
žydų rašytojų, žydų literatūros klasikas. Jis 
paliko nepaprastai turtingą literatūrinį paliki
mą įvairiausiose srityse. Perecas visų pirma 
buvo didis novelių rašytojas, didysis pasako
tojas, bet jis daug nuveikė ir net praskynė 
naujus takus žydų poezijai bei žydų drama
turgijai. Kaip beveik visi ano meto žydų ra
šytojai, Perecas pradėjo savo kūrybą hebrajų 
kalba. Bet jis greit suprato, jog su plačiosio
mis liaudies masėmi reikia kalbėti gyvąja jų 
kalba ir pradėjo rašyti žydiškai.

Kai Pereca pradėjo rašyti žydiškai, Mende- 
lė jau buvo žymus žydų rašytojas, o Šolom Al- 
eichemas jau buvo žengęs pirmus, bet tvirtus 
žingsnius, žydų literatūroje jau buvo aiškiai 
formuluotas demokratinis principas ir realisti
nės liaudies literatūros programa, kuri reika
lavo iš literatūros ginti liaudies mases. Šolom 
Aleichemas tą programą plėtojo toliau, o Mo
ris Vinčevskis, kuris tada gyveno Vakarų Eu
ropoje, jau net mėgino įvesti socialistines ten
dencijas į žydų poeziją.

Savo pirmuose žingsniuose Perecas parodė 
didelį jautrumą naujiesiems laikams bei nau
jajai dvasiai. Senasis pasaulis gavo Pereco as
menyje naują smarkų priešą. Perecas pa
skelbė griežtą kovą tamsai, turtuolio viešpata
vimui ir klero (“štreimello“) valdžiai. Pere
cas atsistojo greta nuskriaustųjų ir persekio
jamųjų, jis visuomet kėlė savo balsą ginti tam, 
kuris buvo ypač skriaudžiamas. Su meile rin
ko Perecas mažiausius protesto grūdelius, ug
dė naujosios žmogaus sąmonės ir jo savigar
bos ūgius. Perecas buvo socialinės novelės 
kūrėjas žydų literatūroje, autorius gražiausių 
socialinių poetinių kūrinių. Ta naujoji sociali
nė dvasia Pereco kūriniuose buvo žydų litera
tūroje tikras perversmas, kuris atnešė su sa
vim naujų sąvokų, idėjų, naują pasaulėžiūrą.

Toks buvo Perecas savo kūrybos pradžioje, 
toks jis liko beveik per visus 90-us devyniolik
to amžiaus metus. Toks jis buvo iš esmės, kol 
jį pagavo iš dalies kita tendencija, ypač uto
piškai romantinė, kuri Perecą iš dalies ati
traukė nuo socialinės tikrovės. Bet net ir sa
vo mistiškai romantiniuose kūriniuose Pere
cas pasilieka ištikimas savo pagrindiniams 
idealams, nepaliauna siekti amžino teisingumo, 
ieškoti žmoguje grožio ir galios kovoti dėl 
amžinų žmoniškų idealų, neišsižada t protesto 
prieš kiekvieną surambėjimą, prieš tuos, kurie 
žaloja gyvenimą sausos dogmos grandinėmis.
Jo romantiškai mistinė koncepcija nuvesdavo 
jį kartais ir į pesimizmą, vienatvę, bet prieš 
savo akis jis visuomet turėjo nemirštamą žy
dų tautos liaudį, su kuria niekuomet nenu
traukė saitų ir kuriai nuoširdžiai skyrė savo 
kūrybą net ir tada, kai dėl savo troškimo am
žinai ieškoti naujų kelių ir kūrybos formų 
klaidžiodavo vienišas ir nusivylęs.

A. Guršteinas.

MŪSŲ MĖGIAMOJI TAMARA! Kas Rytas

Žymioji artistė ir radijo dainininkė Tamara . (kairėje), prof. Lyman R. Bradley, 
atstovaująs North American Spanish Aid Committee, ponia Ernestina Gonzales, 
atstovaujanti Spanish Women’s Committee, priima pirmąsias aukas ($650) Ispa
nijos respublikos pabėgėliams šelpti. Smagu, kai artistai ima dalyvumą svarbiuo
se visuomeniniuose darbuos!

Dar Dėl Lietuvos Himno “Sudievinimo”
Prieš kiek laiko “Laisvėje“ rašėme apie 

kai kurių “patrijotų“ pasimojimus “sudievinti“ 
Lietuvos himną, įdedant jame žodį “dievas.” 
Dėl to Lietuvoje kilo daug ginčų: dešinieji tau
tininkai, kurie eina išvien su dvasiškija, jau 
stoja už himno “sudievinimą.” Na, o liaudinin
kai ir laisvamaniai—prieš, žemiau talpiname 
p. V. Knyvos straipsnelį, tilpusį “L. Mintyj“ 
tuo klausimu. Tegu skaitytojas susipažįsta, 
kaip kurios grupės Lietuvoje į tą klausimą 
žiūri.—“L.“ Red.

Atgavus Vilniaus kraštą, daug kas mūsų va
žiavo pasižiūrėti tiek ilgai svajotos sostinės, 
pasigrožėti ja ar pasimatyti Su saviškiais. 
Nuvažiavo ir “patriotai“ iš “L. Aido“ ir “XX 
Amžiaus.“

Nuvažiavo, apsidžiaugė ir išsižiojo, sužino
ję, kad lenkiškose bažnyčiose Lenkijos himnas 
buvo giedamas. Tai naujiena! Kaip vištai grū
das mėšlyne! Mes, žemaičiai, prasti žmonės to 
nežinojom. O juk čia rafinuotos lenkiškos kul
tūros paprotys!... Kaip gi jo nepasisavinsi? 
Reikia neatsilikti nuo kultūros... Apsidžiau
gė “patriotai,“ lyg geležėlę' radę, ir sako— 
giedosim. O Jalbžykovskis sako—ne. Jūsų him
nas pagoniškas, jame dievo vardo nėra, taigi, 
ir į bažnyčias įsileisti negalima.' Štai, lenkų 
himnas tai kas kita. Susimąstė “patriotai:“ 
jeigu prieš Jalbžykovskį kai kieno nugara bu
vo lanksti, kodėl negali būti himnas lankstus, 
kodėl negalime jį suponadievinti, juo labiau, 
kad Jalbžykovskiui toks, kaip yra, netinka?...

Na, ir prasidėjo spaudoje ginčas apie himną.
Mūsų kleras pasirodė nė kiek nedaugiau 

gerbiantis himną, kaip vilniškiai jalbžykovs- 
kiai. Dvidešimts du metus išgyveno Lietuva 
nepriklausoma. Palyginus su tuo, kas buvo tik 
ką atstačius nepriklausomybę, daugelyje sričių 
padaryta milžiniška pažanga: Lietuva pagro- 
žėjo, Lietuva atsistatė, Lietuva praturtėjo... 
Bet jei šeimininkas neperdaug kruopščiai pri
žiūri savo laukus, ar jam kokios vėtros kliudo, 
kartais tarp gerų javų užauga ir kūkaliai.. . 
Taip ir mūsų Lietuvoje kartu su pažanga ir 
kultūra augo ir viduramžiško raugo vienuoly
nai su atsibasčiusiais iš svetur vienuoliais, tu
ko gerą duoną valgydami kunigai, viso kaip 
šarančiai kanauninkai, pralotai ir vyskupai. 
Kur rusų laikais apžiojo vienas, dabar atsisėdo 
bent 5—6 “ganytojai“. Ne laisvamaniai, bet 
patys tikintieji, kai tik sveikai pagalvoja, sa
ko, kad tai—per daug.

•
Tokiose puikiose sąlygose gyvendami, kleri

kalai ėmė šūkauti prieš himną, kuris nepri
klausomybės kovose ugdė savanoriuose pasiau
kojimą ir meilę savo tėvynei, savo kraštui, sa
vo žmonėms, lietuviams, ir šaukė juos iškovoti 
Lietuvai ir šviesą ir tiesą. Savanoriai ėjo, ko
vojo ir žuvo vardan tos Lietuvos...

O rusų patarlė sako: baby ot žirą biesiatsia 
—bobos nuo tukimo siunta. Ji visai tinka kle- 
rui.

Iš tikrųjų, jei Vinco Kudirkos giesmė, dar 
nė Lietuvai nesant, nė įstatymui neliepiant, 
spontaniškai tapo visos lietuvių tautos himnu, 
tur būt, ji buvo ugninga ir tautos sąmonei tin

Kas rytas auštant jie vis eina
Surast sau laimę. . .

Paskui—suvilti, nelaimėję,
Sugrįžta gi su baime.

Nuo ryto iki vakaro klumpoja
Gatve, tai. viena, tai kita;

Visur jie dairos, ar nematysią, 
Kur yr’ dirbtuvė atdaryta.

Bet viskas veltui—žmonės darbui 
Nereikalingi—mašinas vartoja. ,

O jie vis gatvėmis tiktai
Klumpoja ir klumpoja...

Aidas.
13-VI-35.

Kultūros Statytojas 
Bronius Vargšas

Philadelphia, Pa.

Rodos, neperdėsiu sakydamas, kad Bro
nius Vargšas (Laucevičius), kaipo asmuo, 
dirbęs kultūros statybos darbą Amerikos lie
tuviuose, neturi sau lygaus. Jis, rodos, stovi 
aukščiau visų kitų asmenų. Jis buvo įgūdęs 
scenos vaidyla, jis buvo vienas gabiųjų re
žisierių, jis buvo gausus scenos veikalų kū
rėjas, jis davė Amerikos lietuviams ir šiaip 
nemaža grožinės literatūros dalykėlių, įtal
pintų laikraščiuose ir žurnaluose.

Jis dirbo daug, dirbo.ne savo asmeninei 
naudai, o visai plačiajai darbo liaudžiai. Jis 
ėmė siužetus savo veikalams iš paties gyve
nimo; jis kasdieninio gyvenimo scenas vaiz
davo savo veikaluose, dramose, ir apysako
se. Savo patiektais vaizdais jis rodė žmones 
įgtimzdusius į gyvenimo pelkyną, rodė jų 
sujauktą gyvenimą, nebeturintį vilties žibu
rių. O tuo pačiu kartu, it negęstanti- hori
zonto žvaigždė, jis tiems bevilčiams žmo
nėms nešė vilties žiburėlį, skaidrino taką 
prieš jų akis, viliojo juos žengti iš pelkyno 
į lygumas, mesti įsigyventus blogus papro
čius ir žengti į gyvenimą pilną saulės, žy
dinčių gėlių ir malonumo. Jis matė tvirtus 
būrius priešų, kurie'darbo liaudžiai drau
džia žengti į malonesnį gyvenimą, — jis, 
todėl, šaukė darbo liaudį kovon!

Jis savo gyvenimą atžymėjo tuo, kad jis 
labai daug dirbo; jis ir mirties patale gulė
damas nenorėjo padėti plunksnos. Ir liga ir 
gyvenimo reikmenų trūkumas gniaužė jo 
darbščias jėgas, o maža kas jam ėjo padėti, 
maža kas jį atjautė, išgirdo. Scenos mėgėjai 
ir publika, lankanti lietuvišką spektaklį, pa
reiškė apgailavimą ir liūdesį tik tada, kaip 
Broniaus gyvybė užgeso. Chicagos lietuvių 
tautiškose kapinėse išdygo ir akmens pa
minklas kilnios širdies darbuotojui. Ir. . . 
tai ir viskas. . .

Broniaus Vargšo dramos žymesnėse lie
tuvių kolonijose gal beveik visos buvo su- 

/vaidintos; jo apysakos perskaitytos tada, 
kada jos tilpo periodinėj spaudoj. Jei kas 
panorėtų dabar bent kurį veikalą vaidinti, 
vargu ir besurastų, nes vieni išsibaigė, kiti 
gal guli kur niekeno neskelbiami. Uolus mū
sų kultūros statytojas paliekamas užmarš
tyje. Užmarštyje — bet dar ne visų!

Štai meistriškai plunksną valdąs dr. An
tanas Petriką — ėmė atsišaukė spaudoje, 
kad visi, turį bent kokios medžiagos apie 
Bronių Vargšą, paskolintų jam tatai, nes jis 
rašysiąs Vargšo monografiją. Jo atsišauki
mas buvo išgirstas. Jis gavo medžiagos, jis 
padarė užsibriežtą darbą. Prie monografijos 
jis yra linkęs pridėti parinktesnius Vargšo 
grožinės literatūros kūrinius, kurie, kadaise 
buvę periodinėj spaudoj, šiandien jau su di
deliu vargu berandami. Visą tai sudėjus, iš
eitų gal stambi knyga. Tai būtų naujas pa
minklas didžiam darbuotojui Vargšui, pa
minklas siekiąs taip toli ir taip plačiai, kaip 
yra pasisklaidę lietuvių tautos žmonės. Tas 
paminklas dar kartą į kiekvieną skaitytoją 
atsilieptų šauksmais mesti blogus papročius, 
kilti iš gyvenimo pelkyno į lygumas, tiesti 
taką į saulėtą sritį, į gyvenimą, kuriame 
badmiriavimas neberastų pagrindo!

Kas šią paminklinę knygą išleis? Abel- 
nai, amerikiečiai lietuviai nedaug knygų be- 
išleidžia. Bet jie dar gali išleisti! Mano ma
nymu, gali tą knygą išleisti ir dienraštis 
“Laisvė“! Turi pasitarti “L.“ štabo žmonės, 
turi atsiliepti dienraščio skaitytojai, padrą
sinant “L.“ štabą ir pasižadant pasidarbuo
ti, kad knyga pasiskleistų į plačiąją lietuvių 
'darbo liaudį! Tegul Broniaus Vargšo kilnus 
darbas, tinkamai dr. Petrikos apibudintas, 
pasirodo be atidėliojimų! Ateinanti metai 
(1941) bus 25 sukakties metai po Br. Varg
šo mirčiai. Minint tą sukaktį, turėkime kny
gą gatavą!.

St. Jasilionis,

kama, o širdžiai artima. Sako, rusų žandarai 
anais laikais vieną naktį kaltu iškapojo iš Ku
dirkos antkapio šio ugningo ir giliai prasmin
go himno .žodžius. Kad caristinė Rusija buvo 
tautų kalėjimu ir kad ji persekiojo lietuvius 
mes visi žinome, bet mums po šiai dienai ne
aišku, kodėl rusų žandarams buvo reikalas eiti 
kapoti antkapį naktį, jei jie buvo visagaliai ir 
galėjo tai atlikti dieną, ir kodėl Naumiesčio 
klebonas tą naktį kažkodėl atėmė raktus iš ka
pinių sargo?... Dabar, kada kleras pradėjo 
akciją prieš himną, mums kai kurie spėlioji
mai pradeda aiškėti, nes šiandien tuos žodžius 
kapoja ne žandarai, bet. . . kleras.

Tautos himnas yra tautai ir valstybei, bet 
ne klerui ir bažnyčiai. Jei jūsų kantičkos ne- 
beįvilioja į bažnyčias žmonių, jei jūs norite 
giedoti himną—prašome. Bet darkyti jį—neva
lia. Jei jums netinka himnas, giedokite foks
trotus, paskutinius sekmadienius ar Dolskio 
Elytės kojytes — gal tai padės.jums prisivilio
ti į pustuštes bažnyčias daugiau žioplių, bet 
nesikėsinkite į tai, kas visai tautai yra bran
gu!

Atsiliepdamos į pasikėsinimus sudarkyti 
himną, “L. žinios“ 56 n-ry rašo:

.—Tautoje yra visokių žmonių, priklausančių z 
įvairioms ir nepriklausančių jokiai tikybai bei 
bažnyčiai. Todėl himno negalima taikyti ku
riai bažnyčiai, ypač kad jos viena su kita ko
voja, jų ir dievai -nevienoki; tat kaip jiems 
prisitaikysi? Antra vertus, visai netinka him
nu. malda, nes valstybiniai principai yra visai 
kiti: valstybė negali melstis, maldauti, prašyti, 
nes valstybė išmaldomis gyventi negali. Štai 
lenkai speciale giesme “Bože, coš Polskę“ pra
šė dievą išmaldos, tai ir dabar tebeprašo.

žinomas rašytojas publicistas J. Būtėnas 
“Varpo“ 5 n-ry rašo:

—Aš prašau, maldauju ir siūlau: verčiau 
tautos himnu paverskime Jakšto giesmęi “Ma
rija, Marija, palengvink vergiją,” tai bus spa- 
kaina ramybė—galėsime kiekviena proga viso
se bažnyčiose giedoti kiek norėsime. O prieš 
Kudirkos parašytojo himno, kuris mums buvo 
tinkamas 35 metus, klastojimą—protestuoju 
ir kviečiu visus protestuoti!

Populiarus “Kultūros“ žurnalas 3 n-ry prie 
šio protesto prisideda, pareikšdamas tokias 
mintis:

—Šį protestą tenka tik palaikyti—lietuviško
jo klerikalizmo įžūlumas paskutiniuoju metu 
pradeda darytis jau nebepakenčiamas; viskas 
turi derintis prie jo, lyg kokiais viduramžiais. 
Metas gi pagaliau būtų, numojus ranka į vi
sokias tuščias konsolidacijas, ir mūsų pažan
giajai visuomenei pareikalauti sau respekto.

Mes, laisvamaniai, etaip pat prisidedame ir 
prie J. Būtėno ir prie “Kultūros“ protesto 
minčių ir sakome visiems himno niekintojams 
iš aidų ar amžių:

Himną galima buvo iškapoti iš Kudirkos 
antkapio, bet jo negalima iškapoti iš tautos 
širdžių ir sąmonės! Himną galina sužaloti, 
bet priversti tautą sužalotą himną giedoti— 
ne!

Vai. Knyva.

I'hBadelphijoj iš ‘iesu die
ni ir naktį darbuojasi ‘ 5
Vji Kolona,“ idant su1 one- 
vml t; Jungtinių Valstijų Kon
stitucija’ ir sunaikinti Teisių 
Liliu, šita “Kolona“ vartoja 
t'-kius pat obalsius ii būdus, 
kokius vartojo Vokietijoj Hit- 
h ris sunaikinimui demokrati
jos. Ryškiausias tos veiklos 
pavyzdys yra neseniai tilpę 
dienraštyj ‘Inquirer’ tūlo Moe 
Annenburgo straipsniai ir tel- • 
pa straipsniai dienraštyje “Le- 
dgeryj“ Evelyn Shulero. Tie 
straipsniai yra provokatoriškų 
nukreipti prieš Jung. Valstijų 
Konstituciją ir Teisių Bilių.

Tai ką gi šities ekonominiai 
rojalistai ir jų reakcinė spau
da siūlo? Pirmiausia jie siūlo 
atimti amerikiečiams konsti
tucines teisės balsuoti, nuim- 
darni Komunistų Partiją nuo 
Pennsylvanijos baloto. Antra, 
jie pradėjo kampaniją prieš 
tuos 60,000 piliečių, kurie pa
sirašė už uždėjimą partijos 
kandidatų ant baloto. Jie ple- > 
pa apie netikslumus ant pe
ticijos, su kuria parašai buvo 
renkami. Bet tai juokinga, nes 
tas blankas suteikė Pennsylva- ♦ 
nijos sekretorius. Jie taipgi 
teigia, buk kai kurie pasira
šytojai nesupratę peticijų su
formulavimo. Tai irgi juokin
ga, nes ant tų peticijų aiškiai 
išdėstyta, kam jos yra skiria
mos.

Karo kurstytojai milionie- 
riai išnaudoja spaudą ir ra
dio paskleidimui fantastiškų 
melų. Minėtas sutvėrimas 
Evelyn Shuler savo straips
niuose sapalioja apie slaptus 
agentus ir užsienio agentus. 
Tai pikta melagystė. Komu
nistai savo eilėse neturi jokių 
slaptų užsienio agentų. Jų 
programa ir jų veikla vedama • 
visoje šviesoje viešai. Jie vei
kia pagal savo konstitucija, 
kuri yra viešas dokumentas irK / 
masiniai platinamas visoj val
stijoj. Komunistu Partijos pro
cedūra vieša, atvira ir demo
kratiška. Milionieriai stengiasi 
neleist visuomenei susipažinti 
su komunistu programa ir 
veikla. Ve, Philadelphia buvo 
vienintelis visoj šalyj didmies
tis, kur radio atsisakė patiekti 
klausytojams pereito sekma
dienio komunistu kandidatų 
Browderio ir Fordo prakalbas.

Ekonominiai rojalistai grie
biasi hitlerinių metodų sunai
kinimui preiškarinės opozici
jos. Kaip ir Hitleris, jie puola 
darbo unijas ir visas organiza
cijas. kurios priešingos Ameri
kos įtraukimui i imperialistinį 
Europos kara. Komunistų pro
grama yra darbu, taikos, civi
liu laisvių ir saugumo progra- . 
ma. .

Komunistai griežtai laikosi 
to įsitikinimo, kad įvėlimas • 
Amerikos į karą atneš žmo
nėms tiktai varga, ligas ir mir
tį. Jie žino, kad 96 nuoš. 
Amerikos žmonių nori taikos, * 
pViešingi karui. Jie. sako, kad 
iie visi tokie: Hitleris, Cham- 
berlain. Churchill ir Reynaud. 
Nėra ko pasirinkti. Amerikos 
įsikišimas į šį karą reikštų su
naikinimą demokratijos ir di
džiausią kraštui nelaimę.

Kad išaiškinti Philadelphi- 
jos žmonėms savo nusistaty
mą, korrvnistai šaukia masinį 
mitingą birželio 14 dieną. Mi
tingas bus Music Fund svetai
nėje, 810 Locust St. Kalbėtd- 
jum bus “Daily Workerio” re
daktorius Clarence Hathaway, 
iš New Ydrko.z Z

Rep. , I
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Trys medžio kryžiai. Ką jie reiškia? Jie liudija, kad toje žemėje yra daug 
francūzų karių, žuvusių bekovojant su vokiečiais Norvegijoj. Kiek milijonų 
tokių kryžių bus pastatyta, kai šis imperialistinis karas užsibaigs?

Meno Skyriaus Dalis
Majakovskio Pagerbi

mas Maskvoje
Balandžio 14 d. SSSR rašytojų sąjunga su

rengė Maskvoje, iškilmingą poeto V. Majakovs
kio minėjimą.

Didžiajame Maskvos teatre rašytojas Fadie- 
jevas plačiai pranešė apie Majakovskio kūry
bos reikšmę sovietinei literatūrai.

Fadiejevas pacitavo Stalino atsiliepimą apie 
Majakovskį, kaipo apie talentingiausi sovieti
nės epochos poetą.

Majakovskio kūrybos naujovę pirmas paste
bėjęs M. Gorkis. Pradžioje įvairūs literatūros 
kritikai su pašaipa atsiliepdavę apie Majakovs
kio kūrybą. Bet vėliau jie turėję nutilti.

Kiekvienas žymesnis SSSR gyvenimo reiški
nys rasdavęs jo kūryboje atitinkamą atgarsį. 
Karinis komunizmas, “nepas” (naujoji ekono
minė politika), penkmetis, buities pasikeitimas 
—visa tai stipriai pažymėjęs Majakovskis. Jis 
drąsiai plakdavęs komunistų subiurokratėjimą 
ir sumiesčionėjimą. Net Leninas, kuris, anot 
jo, nebuvęs Majakovskio poezijos garbintojas, 
pripažinęs, kad poeto satyra vykusi ir aštri.

Fadiejevui baigus pranešimą, Ukrainos, 
Gruzijos, Armėnijos ir kitų Sovietų kraštų 
poetai skaitė Majakovskio vertimus savo gim
tąja kalba. Po to buvo perskaityti originalo, 
t. y. rusų kalba keli geresni 1918—1928 metų 
laikotarpio Majakovskio eilėraščiai.

Rašytojui Višnevskiui pasiūlius, minėjimo 
dalyviai pasiuntė sveikinamąją telegramą Sta
linui ir Molotovui.

Majakovskio minėjimas įvyko ir kituose So
vietų Sąjungos miestuose. Balandžio 15 d. Ma
jakovskio motina per radiją papasakojo apie 
savo sūnaus vaikystės dienas.

44Šviesos” Num. 2-ras
Jau išėjo iš spaudos ALDLD bertaininis 

žurnalas (už balandį, gegužę ir birželį mėn., 
1940) “šviesa” num. 2-ras. šis, kaip ir pir
masis numeris, daro labai gražaus įspūdžio sa
vo technika, o taipgi turiningas ir raštais.

Šio “Šviesos” num. turinys: L. Prūseika— 
“Amerika ir Francūzų Revoliucija”; “žmonių 
Sveikata Jungt. Valstijose”; R. Mizara—“Ge
nijus Tarp Šventų Latrų” (apie Mykolą An
gelą ir jo darbus) ; Senas Vincas—“Motina” 
(vaizdelis); F r. Šileris — “Idealai” (eilėraš
tis; P. Cvirka—“VI. Majakovskio Mirties Su
kaktuvių Proga”; K-d-s—“Kaip Buvo Išjudin
ta Mūsų žemė”; V. Bovinas—“Negrai Ameri
kos Filmų šviesoj”; V. T.—“Paskutinis Šeks
pyro Kūrybos Laikotarpis”; Mike Quinn — 
“Kruvina Puota” (eilėraštis) ; O. Berentas— 
“Sodyba” (eilėraštis) ; “Visuomenės Idėjų ir 
Įstaigų Pagrindai” (sociologinis - mokslinis 
straipsnis) ; Dr. A. Petriką—“Antano Venc
lovos Novelės,” ir St. Jasilionis — “Lietuvos 
Praeities Vaizdai.”

Kiekvienas ALDLD narys “Šviesą” gauna 
veltui; pavienio numerio kaina tik 25c.

Patariame kiekvienam ją įsigyti. Galima 
gauti ir ALDLD Centre: 427 Lorimer Street, 
Brooklyn, N. Y.

Seniausia Chiniečių 
Enciklopedija

Leningrado mokslų bibliotekoje saugoma se
niausia chiniečių enciklopedija “Junlotaden.”

Įdomi tos enciklopedijos istorija. Ji buvo 
paruošta XV šimtmety, įsakius chinų impe
ratoriui Jun-lo. Ją ruošė žymiausi chinų mok
slininkai, susirinkę iš visų Chinijos kraštų. 
Enciklopedija pilnai atvaizduoja senąją chinų 
kultūrą ir ją galima laikyti tos puikiosios kul
tūros rinkiniu. Toji enciklopedija susideda iš 
35,000 tomų, prirašytų ranka bambuko popie
riuje, ir iš viso" tik vienų vienas egzempliorius.

1900 m. užslopinus bokserių sukilimą jung

Lietuvos Žinios
Kaunas. — Kaune fabrikų 

darbininkėms, tarnaitėms ar 
šiaip iš kitur atvykusioms mer
gaitėms, pasilikusioms be dar
bo ir patenkančioms į vargin
gą padėtį pagelbėti Kaune yra 
įsteigtas mergaičių globos dar
bo biuras ir darbo namai. Per
eitais metais į šią įstaigą pa
kartotinai kreipėsi 707 mer
gaitės, be to, įstaigos patalpo
se buvo trumpiau ar ilgiau po 
vieną kartą apgyvendintos 453 
mergaitės. Bendras mergaičių 
šioje įstaigoje gyventų dienų 
skaičius siekia 11,558. Į įstai
gą per metus kreipėsi net 3,- 
029 darbdaviai. Be to, neskai
tant tų, kurios šioje įstaigoje 
gyveno, atsirado dar 509 mer
gaitės, kurios, jieškodamos 
darbo, kreipėsi į tą merg. dar
bo biurą ir per jį darbo ga
vo. Apskritai, ši įstaiga labai 
daug mergaitėms padeda.

sų programa buvo lygi šešių 
skyrių pradžios mokyklų pro
gramai. šiemet įvairius kursus 
baigė ir egzaminus išlaikė per 
650 darbininkų. Išlaikiusieji 
egzaminus gavo atatinkamus 
pažymėjimus ir gali dabar sto
ti į įvairias specialines bei 
amatų mokyklas.

nevėžys” nuskendo. Bendrovė, 
norėdama papildyti savo laivų 
tonažą, neseniai nupirko vie
ną laivą Amerikoje ir jau ve
da derybas kitam laivui pirk
ti.

šeštadienis, Birželio 8, 1940

Dr. John Repshis

tinės imperialistinių valstybių kariuomenės 
būrys barbariškai sudegino Mukdeno bibliote
ką, kur buvo saugomi garsiosios “Junlotaden” 
enciklopedijos 35,000 tomų. Keli išlikę nuo 
gaisro tos enciklopedijos tomai atsidūrė Euro
poje.

Didžiausias tų išlikusių egzempliorių skai
čius šiuo metu yra Sovietų Sąjungoje. Iš viso 
jų—trylika. Vienuolika tos enciklopedijos to
mų—Leningrado universiteto bibliotekos tur
tas. (Voks)

Stanislavskio Literatū
rinis Palikimas

Sovietų knygų leidykla “Menas” išleidžia be 
galo įdomią knygą—Stanislavskio “Meno užra
šus.” Knyga apima visą Stanislavskio meninę 
veiklą, pradedant jo pirmuoju pasirodymu sce
noje 1877 metais ir baigiant 1892 metais, kuo
met Stanislavskis pasidaro didelės artistų 
trupės režisierium ir meniškuoju vadovu.

“Meno užrašuose” Stanislavskis nedaro sa
vo ilgametės patirties ir laimėjimų apibendri
nimų, kaip tai matome jo .knygoje “Mano gy
venimas mene,” o bendrauja su skaitytoju per 
savo kasdieninius darbus. Šių Stanislavskio 
užrašų tekstai nebuvo redaguojami ar “aptvar
komi,” todėl jie iškyla tartum dokumentai, tei
kia daug medžiagos ne tik Stanislavskio mono
grafijoms, bet ir rusų teatro istorijai. Tuojau 
po “Meno užrašų” išeis ir kitas labai įdomus 
Stanislavskio darbo — jo “Otelo” pastatymo 
planas. Be to, “Meno” leidykla paruošė spau
dai Stanislavskio susirašinėjimą su Gorkiu, 
Čechovu ir kitais įžymiais literatūros bei me
no pasaulio žmonėmis.

Lietuvos General. Kon
sulato New Yorke Aukų 

Pakvitavimas Nr. 35
VILNIJOS LIETUVIAMS:
Lietuvių Kliubas, Trenton, N. J., (surinkta J.

Januškevičiaus paveikslų rodymo proga, 
prisiųsta per J. Molį) ............................... $18.00

Baltijos-Amerikos Draugijos Lietuvių Sekcija, 
Washington, D. C. (surinkta V. F. Bielia- 
jaus ir jo Chicagos Liet, grupes šokių kon
certo proga; prisiuntė Sekc. pirm. Adelė 
Dirvelytė-Roszel) ..................................... 15.00

K. Dryža, Philadelphia, Pa., aukojo $2.00 ir 
prisiuntė B. Tribulo $10.00 bei J. Bielskio 
$1.00, viso .............................................  13.00

M. Subačienė, Kingston, Pa., per K. Kučinską 1.00 
Šv. Kazimiero Liet. Pašalpinė D-ja, Brockton,

Mass., per pirm. J. J. Samsoną ir konsulą
A. O. Shallną ......................................   50.00

Br. Motuzai ir J. Valaitis — paskyrė dalį pelno 
iš Lietuvos kariuomenės įžengimo Vilniun 
paveikslų rodymo....... ............................... 50.00

Šv. Juozapo Dr., Newton Upper Falls, Mass., 
prisiuntė K. Ežerskis ............................ 5.00

Am. Lietuvių Pašalpinė D-ja, Peabody, Mass. 10.00 
Lietuvai Remti Draugija, Worcester, Mass., su

rink., pris. LRD pirm. A. Janušonis .........200.00
N. N., iš New York, N. Y..................................... 1.00
Lietuvių Piliečių Kliubas, Maspeth, N. Y., iš

iždo $5.70, surinko $9.30, prisiuntė pirmi
ninkas P. Šlapikas, viso .................................  15.00

Vilniaus Šelpimo Fond.-, Amsterdam, N. Y.,

ALDLD 59 kuopa, Akron, Ohio, prisiuntė P.
Švelnis .................................. >......................... 4.00

J. Krisiūnas, Vancouver, B. C., Canada 1.00

Viso $483.00
Anksčiau skelbta $13,262.51

Bendrai Vilnijos lietuviams $13,745.51
Ši suma pervesta Vyriausiam Komitetui Vilniaus

Kraštui Remti. a

LIETUVOS RAUDONAJAM KRYŽIUI.
Baltimore, Md., Lietuvių Draugijų Taryba, surinko ir 
prisiuntė per Liet. R. Kryžiaus atstovę J. A. V. p. 
Susanne P. Shallna — $60.00.

Ši suma pervesta Lietuvos Raudonajam Kryžiui

Lietuvos Generalinis Konsulatas New Yorke vi
siems aukojusiems, rinkėjams bei šiaip prisidėjusioms 
nuoširdžiai dėkoja ir drauge praneša, kad už anksty
vesnes aukas iš Lietuvos yra gauta keli šimtai kvitų, 
kurie išsiuntinėjami aukojusiems.

Consulate General of Lithuania,
16 West 75th St.. New York, N. Y. 

New York, 1940.V.28 d.
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Kaunas. —< “Pienocentro” 
transporto ir “Sodybos” dar
bininkų pernai įsteigtasis ko
operatyvas iki šiol smarkiai iš
siplėtė. Kooperatyvas prekiau
ja manufaktūra, galanterija, 
maisto produktais, darbinin
kams duodamas nuolaidą ir 
prekes išsimokėtinai; turi įsi
steigęs valgyklą ir numato į- 
steigti darbininkų klubą ir sa
višalpos fondą. Grupė pirkė
jų organizuoja didesnį pirkė
jų kooperatyvą. Amatininkų 
kooperatyvai numatomi orga
nizuoti visame krašte. Jiems 
vadovaus kooperatyvų taryba. 
Į šiuos kooperatyvus bus orga-
nizuojami staliai, baldų apmu
šėjai, tekintojai, dažytojai, 
kepėjai, siuvėjai, šaltkalviai, 
skardininkai, batsiuviai, staty
bininkai, puodžiai, stogden
giai, krosnininkai, kirpėjai ir 
1.1. Amatų kooperatyvams ga
lės priklausyti įvairūs kvalifi
kuoti darbininkai, kad drau
gėn susibūrę galėtų įsteigti di
desnes įmones ir palengvinti 
sau darbą. —Daugelyje vie
tų Darbo Rūmų suruoštieji 
bendro lavinimo kursai darbi
ninkams šiemet jau baigė dar
bus ir lankytojai išlaikė eg
zaminus. Tuose kursuose mok
slas truko keturis metus. Kur-

Kaunas. — Jurbarko vieti
niai lietuviai imasi prekybos 
verslo su tikru pasisekimu ir 
turi jau per 10 puikiai egzis
tuojančių prekybos įmonių ir 
nemažų krautuvių. Viena iš 
stambiausių, krautuvių čia yra 
Jurbarko verslininkų skyriaus 
vedėjo Jono Eičiaus. Be to, 
lietuviai čia turi gerai veikian
čias dešrinę, arbatinę ir pieni
nę. Lietuviai verslininkai ama
tininkai: siuvėjai, batsiuviai 
svetimtaučius jau visai nukon
kuravo ir šiandien 80% visų 
Jurbarko įmonių yra lietuvių 
rankose. Dar paminėtini Jur
barko žemės ūkio kooperaty
vas “Sūkurys,” įsikūręs dar 
prieš Didįjį karą, lietuvio 
knygnešio žiliaus knygynas, 
Matulevičiaus malūnas, Oren- 
to kailinių žvėrių ūkis ir St. 
Orento ir Jovarausko lentpiū- 
vė ir apdirbtos miško medžia
gos sandėlis.

Kražiai. — Kražiuose vers
lininkai lietuviai yra užėmę 
vadovaujamas pozicijas visuo
se vietos amatuose ir preky
boje. Pavyzdingai aptarnauja 
visuomenės reikalus Metrikio, 
Poškaus, Vitkauskio, Diveinio,
Brazlauskio, Naino, Kamins- 
kio, Veidos, Steckio, Michel- 
berto prekybos įmonės, Bu- 
dreckio, Vyliaus, žolto ir dau
gybė kitų amatininkų. Kražių 
verslininkų skyrius neseniai 
minėjo savo dešimtmetį.

KAUNAS. — Jūrų susisieki
mui tarp Lietuvos ir Europos 
uostų palaikyti prieš keletą me
tų įsteigta bendrovė “Lietuvos 
Baltijos Lloydas” buvo įsigijusi 
šešis prekinius laivus. (“Kau
nas,” “Panevėžys”, “Šiauliai,” 
“Marijampolė,” “Kretinga” ir 
“Utena”), bet kilus karui dides
ni b-vės laivai “Kaunas” ir “Pa-

Philadelphia, Pa.

PIKNIKAS
Rengia Darbininkiškų Organizacijų 

Veikiantysis Komitetas

Įvyks Sekmadienį

Birželio 9 June
Mikolaičio Sodne
EDDINGTON, PA.

Prasidės 10 valandą ryte

GERA ORKESTRĄ ŠOKIAMS 
Bus ir kitokių pamarginimų

Gerbiamieji! Senus ir jau
nus kviečiame dalyvauti šiame 
piknike kuo skaitlingiausiai, 
nes rengėjai yra . pasiruošę 
kuo mandagiausiai svečiams 
patarnauti.

KELRODIS: Mašinoms va
žiuokite Frankford Ave. iki 
City Line. Nuo ten sukite po 
kairei. Karais — imkit No. 66 
karą taip pat Frankford Ave.

(Repšys) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

278 Harvard Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS. 

Tel.: TRObridgc 6880 
dFISO VAIxANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Sveikata Ligoniams

Knygutė aprašo visokias vaistiškas 
žoles, žiedus, šaknis, žieves, lapus ir 
tt., su paaiškinimais nuo kokių ele
mentų ir kaip jas vartoti. Pridedame 
dabartinės naujos europinės karės 
spalvuotą žemlapį, parodantį strate
giškas vietas laivams, orlaiviams, ir 
kiek mylių įvairių šalių sostinės yra 
viena nuo kitos. Kaina 85c., arba 8 
setai už $1.

Taipgi pas mane galite gauti viso
kių žolių ir šaknų už pigesnę — 
wholesale —kainą, negu kitur, per
kant svarais.

M. ZUKAITIS
232 Dean Road 

Spencerport, N. Y.

BAR ir GRILL 
LIETUVIŲ RESTAURANAS 
Įdomiai {puošta lietuviška aludė 

ant Grand Street 
Rheingold extra Dry Alus. 

Didelis pasirinkimas visokių 
Vynų ir Degtinės

Turime ir kambarių pernakvot 
arba savaitiniai išrandavot
JOSEPH ?EIDAT 

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn
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HANDY LUNCH
A. ADAKAUSKAS, Sav.

Kalnas su kalnu gal ir nesusitinka, 
bet lietuvis su lietuviu visados susitinka.
Jeigu šią vasarą būsite Montreale, 
tai būtinai užsukit ir pas mus.
Mūsų restoranas atdaras visą naktį.
Jūs tikrai jausitės čia kaip namie.

Pirmos Rūšies Maistas. Nesigailėsite Atsilankę.

HANDY LUNCH
1222 Mount Royal East, Montreal, Canada

Tel., CH. 0228
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LAISVES PIKNIKAS
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 kp., naudai dienraščio “Laisves”.

PIKNIKAS BUS

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Ta.

Sekmadienį

Birželio

Prasidės 10 vai. ryto D. M. šolomskas

LIBERTY PARK, Eastern &. Moffett Avės., BALTIMORE
Back River Car Line

---------- -------------------------- lb 1 I 0 V U K U U It A MA! ---------- ---------------------------□
Sietyno Choras Newark, N. J., Baltimores Lyros Choras, Rusų-Ukrainų Choras, Philadelphijos 

Lyros Choras, Shenandoah Grupe gerų išlavintų dainininkų. Svarbią prakalbą pasakys D. M.
šolomskas, A.L.D.L.D. Sekretorius.

gj----------------------------------- ,------- ---------- :---------------------------------------------------m----------------------------- .------------------

Skaitlingai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias prakalbas.
Stambios pinigines dovanos prie įžangos bilieto: 1) $25.00; 2) $15; 3) $10. .Trys po $5.

Išanksto įsigykite įžangos bilietą ir išbandykite savo laimę. 
*7 *

C. M ibelaiti s, V. Yonaitis Sivingopatos Orkestrą gros šokiams nuo 2:30 vai. po pietų

DIRECTIONS: From Baltimore ride Eastern Ave. to Moffett Ave. where you will fmd the park. By trolley, 
take 23 Bąckriver Car which will take you directly to the park. From Philadelphia take route 40 and ride to 

Stemmcrs Run which is about 9 miles from Baltimore. Here you will find two traffic lights and on the south
west corner of the crossroads is a Gulf Gasoline Station. At these crossroads turn to the left and ride 3% miles, 
keeping to the right until you reach Eastern Ave. • On Eastern Ave. turn to the right and ride' a mile to the 
park. . , • •
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šeštadienis, Birželio 8, 1940 Penatai paliepti

Port Carbon, Pa.
Pasimirė draugas Jonas 

Shupaila, dienraščio “Laisvės” 
geras ir nuoširdus žmogus. 
Paliko nuliūdime savo gyveni
mo draugę Shupailienę. Lai
dotuvės bus sekmadienį, birže
lio 9 d., 2 vai. po piety. Pra
šome gimines, pažįstamus ir 
draugus dalyvauti ir atlikti 
paskutinį patarnavimą iš gy
vųjų tarpo išsiskyrusiam drau
gui.

Rep.

Cleveland, Ohio
Atskaita už Aukas

Surengimui Gegužės Pirmos 
apvaikščiojimo sekami drau
gai aukavo: Lietuvių komunis
tų kuopa iš iždo $5; Dr. J. N. 
Simans—$1, M. Žebrauskienė 
—$1; po 50c: J. Vasiliauskas, 
J. A. Vaupšas, Ben. Rakaus
kas, A Friend; po 25c: A. 
Johnson, S. Kezelionis, K. Les- 
nikauskas, A. Dočkus, V. Kar- 
muza, Jpe Raulinaitis, P. Bru- 
ščiuvienė. Kiti davė po ma
žiau. Viso su smulkiais $11.50.

Motinų Dienos apvaikščioji- 
mui surengti aukavo: L. K. 
kuopa iš iždo $1; po 25c: S. 
Telksnis, D. Lesnikauskas, D. 
Boika, Jonas Stripeika, Joe 
Palton, Dr. J. N. Simans, V. 
Karmuza, E. Strebeck, M. Lu
kas ir V. Romandas. Kiti da
vė po mažiau. Viso $5.

Aukos perduotos kam skir
tos ir šiuomi, varde lietuvių 
komunistų kuopos, tariu au
kautojams širdingą ačiū.

M. Valentą.

Nashua, N. H.
Mūsų Žinutės

Per ilgą žiemos sezoną stu- 
bose sėdėję pasiilgome šilu
mos. Nors nelabai dar šilta, 
bet visgi jau geriau, negu bu
vo žiemą. Taigi, gegužės .19 
dieną ant Dabravalskių far- 
mos buvo surengtas abiejų 
kuopų piknikas. Pasekmės bu
vo ne blogos. Diena pasitaikė 
graži, tai ir publikos susirin
ko nemažai. Laiką praleido
me labai linksmai. Kuopoms 
liko pelno $18.61.

Taip ir toliau, draugai, 
dirbkime visi sykiu bendrai, 
tai ir pasekmes turėsime ge
ras. Mūsų kuopos turtų ne
krauna, bet padarytą paren
gimuose pelną paaukoja ge
riems darbininkiškiems reika
lams.

Mūsų mieste labai negerai 
su parengimais, čionai nėra 

r jokio bendro komiteto, kuris 
galėtų bendrai veikti ir paren
gimus rengti. Pavyzdžiui, čio
nai gyvuoja švento Petro ir 
Povilo laisva ir pažangi drau
gija, bet neturi jokio susitari
mo su kitomis organizacijo
mis. Liet. Literatūros Drau
gijos 42 kuopa ir Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 128 

-kuopa buvo nutarusios reng
ti pikniką gegužės 26 dieną. 
Vieta buvo paimta ir piknikas 

> buvo rengiamas. Bet komisija 
sužinojo, kad tą pačią dieną 
rengia pikniką šv. Petro ir Po- 

* vilo Draugija. Mes turėjome 
iškelti savo parengimą iš geg. 

r 26 dienos į geg. 19 d. Mes ne
norėjome, kad du piknikai į- 
vyktų tą pačią dieną.

Geg. 26 dieną pasitaikė lie- 
■*. tus ir draugijos piknikas ne

galėjo įvykti. Mūsų kuopos 
buvo nutarusios rengti pikni
ką birželio 9 dieną ir vietą 
paėmė. Bet ir vėl ta pati isto
rija. Petro ir Povilo Draugija 
rengia pikniką tą pačią dieną. 
Mes nenorėdami pakenkti 
draugijai, turėjome savo pfk- 
niką atšaukti. Na, argi nega
lime ’kaip nors susirokuoti, 
kad thip ateityje neįvyktų ?

Mes savo piknikams turime 
gerą vietą, tai Dabravalskio 
farnią. Dabar antras mūsų 
piknikas įvyks birželio 16 die- 
ną. pikniką rengia šios val- 

, stijos K. P. penktoji sekcija. 
Turėsime svečių iš visos apy- 

<

linkės ir visokių, tautų, nes 
piknikas bus tarptautinis. Tai
gi, draugai ir draugės, visi 
stengkitės dalyvauti ir parem
ti savo klasės partiją.

Gegužės 26 dienos vakare 
dainininkų grupė, kaip jie sa
ve vadina “Radio Grupė” tu
rėjo krutamus paveikslus. 
Juos rodė broliai Motuzai. To 
vakaro rengėjai davė kelius 
gabalėlius iš muzikos ir dainų. 
Radio Grupė, vadovystėje J. 
Tamuliono, sudainavo kelias 
daineles, kurios gerai nusise
kė. Publika nesigailėjo jiems 
paploti rankomis. Paveikslai 
buvo iš Lietuvos. Daug vaizdų 
iš Vilniaus krašto. Publikai 
patiko, mat, mūsų mieste dau
guma lietuvių yra dzūkai. Per 
ilgą laiką nematę savo krašto, 
džiaugėsi dabar jį pamatę.

Elizabeth, N. J.
Gegužės 26 d. buvo suruoš

ta surpryzo pramogėlė dėl 
draugų Liudviko ir Agnieškos 
Aizentų, jų 25 metų ženybinio 
gyvenimo proga. Pramogėlė į- 
vyko jubilijantų namuose ant 
ūkės, Whitehouse, N. J. Tai 
draugai elizabetiečiai tą dar
bą atliko dėl draugų Aizentų. 
Rengėjai tos pares buvo drau
gai J. Uleskiai, W. Bitės ir 
Krivickai. Giminės ir geri 
draugai pasidarbavo dėl tos 
parės. Gaspadinės Anna Ules- 
kienė, Eva Bitienė ir Krivic- 
kienė pagamino gerus valgius 
ir iš Elizabetho su troku nu
vežė valgius ir gėrimus.

Nuvažiavus į Whitehouse, 
netoli nuo jų ūkės, draugai 
parėdė savo automobilius ir 
važiavo kaipo tikri vestuvnin- 
kai. Draugai Aizentai pamatę 
tiek daug automobilių, parė
dytų, prie ūkės atvažiuojant, 
labai nustebo. Per 20 metų 
ant tos ūkės to nebuvo matę, 
ką jie gegužės 26 dieną pama
tė. Du sūnai ir dvi dukterys 
apie tai žinojo. Automobilių 
viso buvo 13, žmonių buvo 
apie 60.

Tą dieną buvo šalta ir ūka
nos, ant lauko negalėjom pie
tauti. Bet Aizentų namas ne
mažas, tai padarė stalus ir 
suolus ir ten valgėm ir gėrėm. 
Svotais buvo smagūs Mr. Kli
mas ir Mrs. Bitienė iš Eliza
beth. Pridavė ir dovanų nuo 
giminių ir nuo svečių. Draugai 
J. Uleskis ir P. Krivickis ir ki
ti tarė po keletą žodžių, linkė
dami jubilijantam sulaukti 
auksinio ženybinio gyvenimo 
jubiliejaus. Ir visi svečiai lin
kėjo tą patį dėl draugų A. L. 
Aizentų.

Po visų ceremonijų, drau
gas A. Pavidis užgrajino pol
ką ir visi svečiai pradėjo suk
tis, kad net namas lingavo.

Draugai Aizentai ^yra “Lai
svės” skaitytojai ir tuo sykiu 
atsinaujino prenumeratą. Aš 
linkiu draugams Aizentams 
linksmai sulaukti auksinio že
nybinio gyvenimo jubiliejaus.

A. Stripeika.

St. Petersburg, Fla.
Šis miestukas randasi saulė

toj Floridoj, ant pussalio tar-. 
pe Tampa ir Meksikos įlankų 
ir turi apie 70,000 gyventojų, 
žiemos laiku čia suvažiuoja 
daugybė turtuolių ir darbinin
kų, kuriems buvo giliukis gau
ti pensijas iš darbo vietų. To
dėl gyventojų skaičius padidė
ja iki apie 250,000, daugiau
sia tai seneliai ir senelės. At
vyksta ir vargšų kapitalizmo 
aukų jaunuolių, ir pagyvenu
sių žmonių jieškoti darbų. Bet 
su uždarbiu nekaip. Daugiau
sia darbų galima gauti vieš
bučiuose, valgyklose ir krau
tuvėse.

Darbas vagyklose ir vieš
bučiuose yra sunkus, algos la
bai mizernos. Todėl darbinin
kai tankiai mainosi. O darbo 
agentūroms tikra šienapjūtė. 
Norintieji gauti darbą, tai tu
ri pusę pirmos savaitės algos 
atiduoti darbo agentūrai, o 
darbdaviai reikalauja dar 
sveikatos paliudijimo, už ką 
turi užmokėt gydytojui du do- 
leriu- - :

Vienas vaikinas, su kuriuo 
praleidome žiemą vienoj pa
stogėj, mokėjo už butą du do
leriu į savaitę, jo alga su val
giu aštuoni doleriai į savaitę. 
Tai reiškia, kad keturius do
lerius ir pusę turėjo atiduot 
darbo agentui, du doleriu gy
dytojui, du doleriu namo sa
vininkei, o valgyklos savinin
kas už valgį pasiėmė tris do
lerius. Tokiu būdu vargšas iš
dirbęs pirmą savaitę turėjo iš 
savo kišenės dadėti tris ir pu
sę dolerio! Daugiausia tokių 
vietų ir yra galima gauti.

Vasaros laiku, kada turistai 
išvažiuoja į- savo gyvenimo 
vietas, randos būna pigios, pi
gesnės negu šiaurėj. Bet žie
mos laiku tai baisus randų 
brangumas. Pajūryj maža stū- 
belka su trim mažais kamba
riais $32 į savaitę. Yra vie- 
bučių, kuriuose mokama iki 
30 dolerių už kambarį į die
ną f Kad ir paprastas kamba
rys ir be šilumos 12-15 dolerių 
ir daugiau į savaitę. Todėl 
vargšai, kapitalizmo aukos, 
kurie atvyksta darbo jieškot, 
yra kemšami į garadžius arba 
bile pastogę, kurių savininkai 
lupa du doleriu ir daugiau už 
lovą, nėra jokio patogumo, nė
ra kur drabužiams ir balti
niams pasidėti.

Biržų Proletaras.

siėmęs dirbti. Kalbėtojum bu
vo “Laisvės” administratorius 
drg. P. Buknys iš Brooklyno.

Piknikas buvo surengtas 
Lietuvių Literatūros Draugijos 
12-to Apskričio. Nuvykęs jau 
radau pusėtiną būrelį publi
kos. Linksminomės iki 7 vai.

Šiemet pas mus pavasaris 
šaltokas, todėl daržovės atro
do suskurusios.

Senas Mainierys.

Kaunas, birž. 4.—Baigia
ma Darbėnų-šventosios uo
sto geležinkelio statyba. 
G e 1 e ž i n kelio atidarymas 
viešam naudojimui įvyksiąs 
liepos mėn. viduryje.

Istanbul, Turkija.—Tur
kų valdžia,iškrausto iš sos
tines Istanbulo visus žmo
nes, kurie čia neturi nuola
tinio darbo ar tarnybos. Bi
joma karo.

Pittston, Pa.

Detroit, Mich.
Bosų Žygiai prieš Ateivius
Chryslerio kompanijos bosai 

pradėjo bjaurią kampaniją 
prieš ateivius. Kompanijos 
dirbtuvėse tapo išdalinta dar
bininkams ankieta su klausi
mais. Darbininkai mano, jog 
šita ankieta yra niekas dau
giau kaip bandymas sudaryti 
juodą lištą prieš darbininkus. 
Taipgi raportuojama iš kitų 
automobilių pramonės dirbtu
vių, kad bosų ir valdžios šni
pų veikla padidėjo. Jie sekio
ja darbininkus po maska jieš- 
kojimo “penktosios kolonos.”

Neseniai automobilistų uni
jos prezidentas ponas Thomas 
persergėjo darbininkus apie 
tą “penktą koloną.” Jis nuro
dė, kad tikrais “penktakolo- 
nistais” yra Henry Fordas ir 
kiti magnatai. Bet valdžia 
jiems nieko nedaro.
Ankietoje reikalaujama atei

vius 'piliečius pristatyti pilieti
nes popieras. O tie, kurie yra 
nepiliečiai, bet gaudami dar
bą sakėsi esą piliečiais, reika
laujami matyti kompanijos 
agentą O. T. Moore.

Daugelis automobilių pra
monėje yra tokių darbininkų, 
kurie Amerikoje gimė, bet ne
turi rekordų. Mat, daugelyje 
vietų gimimų rekordai yra 
dingę. Dabar ir tie darbinin
kai labai susirūpinę.

Rep.

LICENSES 
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail un
der Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 454 Crescent St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be .con
sumed on the premises.

ANTHONY SLIKAS 
Crescent Grill 

454 Crescent St. Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
WORCESTER, MASS.

ALDLD 155 kp. moterų skyriaus 
įvyks susirinkimas, birželio 10 d., 
7:30 v. v., Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Malonėkite skaitlingai dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų aptarti.

A. W.
(135-137)

WILKES-BARRE, PA.
LDS 7 kp. susirinkimas įvyks sek

madienį, 9 d. birželio, 10 vai. ryto. 
Progressive Club, 325 E. Market St. 
Prašome įsitėmyti, kad laikas pa
keistas nuo 2 vai. po pietų į 10 vai. 
ryto. Nepamirškite dalyvauti.

O. Zdanienė, Sekr.

LLD 13 kp. susirinkimas įvyks 
sekmadienį, birželio 9 d., 2:30 vai. 
po pietų, YMHA Svetainėje. Labai 
prašome visus narius dalyvauti, nes 
turėsime gerai prisirengti prie pik
niko, kuris įvyks 23 d. birželio. Yra 
ir daugiau svarbių reikalų. Kviečia
me ir nenarius atsilankyti ir stoti į 
Lietuvių Literatūros Draugiją. -

Sekretorius.
(134-135)

NAUJOS ANGLIJOS 
VISUOMENEI

Sekmadienį, birželio 9 d., Olympia 
Parke, Shrewsbury įvyks Lietuvių 
Meno Sąjungos 2-ro Apskr. metinis 
piknikas. Programo pildyme daly
vaus apskričio chorai ir grupės taip
gi solistas Ig. Kubiliūnas. Bus iš
duota 4 dovanos pinigais ir 10 daik
tais. Kviečiame jumis dalyvauti, 
linksmai laiką praleisti. Kom.

(133-135)

San Francisco, Calif.
Amerikoje gyvuoja organi

zacija vardu Amerikos Moti
nų Nacionalis Legionas. Jos 
prezidentu yra garsi novelistė 
ponia Kathleen Norris.

Kelios dienos atgal Legiono 
narė ponia Edna Johnston pa
reiškė : Dešimts milionų moti
nų bus suorganizuota, kurios 
išsimokins šaudyti ’ ir šaudys 
parašiutais nusileidusius prie
šo kareivius.

Bet su tuo nesutinka Ame
rikos Motinų Nacionalio Legi
ono prezidentė Norris. Ji sa
ko, kad šita organizacija ne
organizuos ginkluotų motinų 
korpusų žmonėms šaudyti. Ji 
sako:

“Mes neplanuojame grieb
tis ginklo. Mūsų organizacija 
yra taikos organizacija ir mes 
ne tik negalvojame imtis už 
ginklo, bet tikimės, kad ateis 
laikas, kai avisos tautos išriš 
savo santykius be ginklo pa- 
gelbos, be žudymo savo sūnų.

. Gegužės 30 dieną pagerbė
me žuvusius kareivius. Nors 
ankstokai iš namų išėjau, bet 
keliai visur buvo užkimšti au
tomobiliais arba busais. Teko 
gana pavėluoti.

Nuėjus ant lietuviškų laisvų 
kapinių West Wyominge, jau 
kalbėtojas tuojau baigė savo 
prakalbą. Jis ragino laisvus 
žmones budėti, kad nepražū
tų ir ta laisvė, kokią turime, 
taip kaip kad Lietuvoje žu
vo. Lietuvoje žmonės negali 
susieiti ir laisvai pasikalbėti. 
Ir kitose Europos buržuazinė
se šalyse žmonės negali lais
vai nei ant kapų mirusius pa
gerbti, kaip kad mes čionai 
dar galime. Todėl budėkime.

Augustas Strąvinskas mane 
pasišaukė ir sako, “mes tu
rime užmiršti visuę nesusipra
timus praeityje ir vėl darbuo
tis išvien, kaip pirmiau.” Aš 
irgi sutikau darbuotis už tai
ką, todėl ir daugiau .draugų
atsirado už taiką.

Publikos buvo gana diktas 
būrelis. Kapinės gražiai išro
do, pataisytos. Su kalbėtojum 
neteko susipažinti, reikėjo ei
ti ant pikniko, nes buvau ap-

“Mes savo organizacijos 
programoje turime punktą, 
kuris sako, kad mes remsime 
programą dėl tinkamo Ameri
kos naminio apsigynimo. At
rodo, kad šitas punktas suža
vėjo ponią Johnston ir todėl 
ji nuvažiavo kažin kur su sa
vo kalbomis apie motinų apsi
ginklavimą.”

Rep.

NOTICE is hereby given that Lisence No. 
EB3604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2737 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN REVUCKAS 
Restaurant-Tavern

2737 Fulton St. Brooklyn, N. Y.

H--------------------------------------------- a

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

580 SUMMER AVENUE
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.
•

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

gi ----- a
E......................  E

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842
B----------------------------------------—Q

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 j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, j krautuves 

jr j pavienius namus; taipgi siunčiam ir į kitus miestus.
Tel. EVer^reen 4-8802. Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

E FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St. — Brooklyn — “Laisvės” Name

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

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

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

Vasaros laiku Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
ir daržovių—virtų ir žalių.

Telefonas EVergreen 7-1661
1

GENERAL ELECTRIC

SKELBKITES “LAISVĖJE’

$5
$5

5

Didele 8 ku. pėd. patal
pa. Model LB8-40 Ma
tykite G-E. Tai Pirkinys!1

VISOS DĖŽUTĖS PLIENINES. 
NERUDEJANCIO PLIENO stip
rus šaldytuvas. Šaltumo rodyklė. 
Vidute šviesa. Daržovėm klėtka. 
7 kavalkų spalvotos lėkštės. Įbu- 
davotas plieninis G-E Taupymo 
prietaisas.

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

Lietuviui 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 aproka\,mus be jokio mokesčio.

ire w w w w w w w ra tfu m w w ira tfu tni tfu M row re mi w

DIDŽIAUSIASK0Ki Jos ESATE
PIR1YINVQ “™ŽW r 1K1V11N i □ 8 KUBKKŲ PĖDŲ

th/tts thf bu/!

NEPAPRASTA NUOLAIDA! 
Jūs dabar galite pirkti G-E ( 
Model LB6B 6.2 kub. pė 
dydžio, 1940 model už

S119.50 
už seną šaldytuvą, 
įmokėėti perkant ir 
motai išmokėjimui.

Šeimoms iš keturių ar daugiau rei
kia DIDELIO Šaldytuvo—ir štai 
yra grožybė už nužemintą kainą! 
Visi patogumai, Taupumas 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 Didokų Plytelių Sykiu. 
Sutaupo daugiau pinigų laikant 
didelį 8! Jūs galite sutaupyk liku
sį maistą, pirkite valgį po dau
giau už žemesnę kainą, prisišal- 
dykite daugiau ledo—ir nepritrū- 
kite vietos savo šaldytuve su nuo
stoliais iš priežasties per greito 
“mainymo.

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

664 Grand Street Brooklyn, N. Y.
EVergreen 4-8784
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Darbininkų Pašalpinės 

Konvencijai
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Pašovė Atsiskyrusios Žmo
nos Draugę Ją Įtaręs Žmo

nos Atkalbinėjime

May o
ne-

Cecil W. Mayo, 26 m.,
Washington© laikraščio artis- 

. tas, pereitą ketvirtadienį pa- 
‘ vėjingai pašovė jį pamotosios 

žmonos draugę Lila Belle An
drews savo žmonos apartmen- 
te, 131 Joralemon St. Jis jai 
kerštavo dėl “suardymo jo že- 
nybinio gyvenimo.”

Detektyvų suimtas 
aiškinosi, būk revolveris
tyčia iššovęs, jis norėjęs tik 
pagązdinti, kad jos pradėtų 
su juomi tartis, tikėdamasis, 
gal pavyksią iš naujo prisikal- 
bint gražuolę žmoną, Joan 
Vest Mayo.

Tačiau detektyvų manoma 
ir žmona liudijo kitaip. Jo ki- 
šeniuje rastas revolveris ir vir
vė, kuria, menama, jis norėjęs 
surišt pagrobtą žmoną ir ją 
varu išsivešt su savim, žmona 
liudijo, kad pašovus draugę, 
jis ją nusitempęs žemyn laip
tais ir į gatvę, bet paleidęs, 
kada “pamatęs ką nors.” Tie 
pamatyti, tai buvo detekty
vai, kurie jieškoję ko nors ki
to, bet pamatę įtartinai at
rodantį Mayo norėję paklau
sinėt. Jam ė.mus bėgti, detek
tyvai jį vijosi ir už dviejų blo
kų sugavę atsivedė prie vietos, 
iš kur jis išėjo, ir ten rado 
tragediją.

Mayo apsivedę pereitą sau
sį, vasario mėnesį išsikyrė 
žmonai su drauge išvažiavus į 
New Yorką, kur jos pastaruo
ju laiku dirbo Childs restau- 
rane Pas. Parodoj. Mayo čion 
atvykęs prieš trejetą dienų 
tikslu susigrąžint žmoną.

Lankėsi “Laisvėje”
Tolimi Svečiai

OnaKetvirtadienį lankėsi 
Zdanienė iš Wilkes Barre, Pa. 
Sykiu su ja lankėsi jos dukte
rys ir žentai, Daratėlė ir Vy
tautas Judzentavičiai, Nancy 
ir Stasys Ramanauskai. Jau
nieji visi gyvena Chicagoj, 
šiuo tarpu atvykę porai savai
čių atostogų pas tėvelius Zda
nius į Wilkes Barre.

Visi jaunieji yra veiklūs 
menininkai. Daratėlė ir Nan- 

• cy dar mergiščiomis tebebūda- 
mos vadovavo Wilkes Barre 
chorui, taipgi dainavo ir vaidi
no. Tos srities neapleidžia. 
Nuvyko į Shenandoah, ten pri
tapo prie menininkų; pasiekė 
Chicagą, ten irgi dainuoja, 
vaidina, mokina. Vitas ir Sta
sys, gražiai pradėję darbą 
menininkuos Shenandoah’ryje, 
savo senam mieste, tokiais pa
siliko ir pasiekę Amerikos lie
tuvių metropoli — Chicagą. 
Smagu matyt tokį jaunimą.

Studentai Privertė Grąžint 
Taiką Ginantį Draugą

Norman Shapiro, buvęs su
spenduotas is Brooklyno Ko
legijos už prieškarinę veiklą, 
Disciplinos Komiteto, sudary
to iš studentų ir mokytoju, ta
po pilnai išteisintas ir atsipra
šytas už nuotikį — sutrukdy
mą moksle. Už Shapiro gra
žinimą veikė bendrai dieninių 
ir vakarinių klasių studentai. 
Shapiro yra vakarinių klasių 
studentas.

Laike Disciplinos Komiteto 
posėdžių virš pusantro šimto 
studentų koridoriuje laukė 
pasekmių ir sužinoję, širdin
gai sveikino laimėtoją.

Birželio 11-ta paskutinė 
diena važinėt 2nd ir 9tKAve. 
aukštaisiais gelžkeliais.

Ind. subvės 167th St. sto
tyje nežinomas vyras stvėrė iš 
moteriškės piniginę ir pabėgo. 
Apiplėštoji, R. Feisinger, sa
kė, kad piniginėj buvę tik keli 
doleriai.

Vėsumoj ir Naudingai Praleiskim 
Dieną Baltiko 4 Tautų Piknike

Lietuvių, latvių, suomių ir 
estų organizacijų bendrai ren
giamo pikniko vieta — Rikers 
Estate Parkas — randasi prie 
pat vandens — Flushing Bay 
—tad lai nei vieno nenugąz- 
dina karščiai. Kas norės šokt, 
ant viršukalnio esanti atviro 
oro platforma pasitarnaus. 
Kam šokt nesinorės, arba už
kais nuo šokių kojos, lengvai 
galės jas atvėsint įlankos van
denyje, arba pievoj ilsėtis.

Aplankius Juozą 
Valutkevičiu

Karšti ir šalti valgiai ir gėri
mai. Naujos pažinyts su kai
myniškų tautų menininkais ir 
veikėjais.

Puikioj meno ir sporto pro
gramoj dalyvaus lietuvių, es
tų ir suomių chorai-grupės. 
Nuo lietuvių dalyvauja mūs 
mylimas Aido Choras, aidie- 
tės šokikės, taipgi sportinin- 
kai-akrobatai. Lenktynėms ir 
sportui vadovaus Tom Yer- 
mal. Pirmininkaus J. Orman. 
Sveikinimo kalbą pasakys A. 
Bimba. Programa bus 3 vai.

Kalbės Irving Novick, Am. 
Ateiviams Gint Komiteto 
sekretorius.

Visas pelnas skiriamas

nac.

At-

Sukniasiuvių Konvencijos
Delegatė Carson’ Drąsiai '

Išstojo už Taiką
maši-Nežiūrint Dubinskio 

nos užkurinės klikos trukdy
mų ir užgauliojimų, Kalifor
nijos sukniasiuvių delegatė 
Mini Carson energingai išstojo 
su rezoliucijų komisijos mažu
mos raportu ir pasiūlė rezo
liuciją, kuria griežtai pasisa
koma prieš Jungtinių Valstijų 
ėjimą į karą ir reikalaujama 
griežto neturalumo, taipgi gin
ti darbininkų laimėjimus, iško
votus pastaruoju laikotarpiu.

Mrs. Carson yra Lokalo 101 
prezidentė San Franciscoj ir 
vice-prezidentė to miesto 
jos Jungtinėj Taryboj.

Kalifornietės pasiūlyta 
zoliucija buvo sudėtinė 
tuzino rezoliucijų, atsiųstų iš

uni-

re- 
apie

prirengia jį į ka-

nutraukė vidurių 
nesuranda jokių

gu-

nė- 
de- 
gu-

Amerikos Ateiviams Gint Ko- i lokalų. -Gi unijos viršylų bru-

Tarptautinio Darbininkų 
Ordino (IWO) šios valstijos 
■komitetas ir 45,000 narių, 
esančių didžiajame New Yor
ke ir apylinkėse,' ruošiasi iš
kilmingai pasitikti delegatus 
ir svečįus, pribūnančius iš vi
sų šalies kampų į penktą na- 
cionalę IWO konvenciją.

IWO, kaip jr lietuvių pašal- 
pinė — Lietuvių t Darbininkų 
Susivienijimas — irgi švenčia 
10-ties metų sukaktį. Jis gimė 
taipgi tokiose pat sąlygose, 
dėl tokių pat priežasčių, re
akcininkams pasimojus juos 
išmėtyt iš senesnių organizaci
jų už kliudymą suktiems ele
mentams narius terorizuot ir 
turtą eikvoti. c

Iš visos šalies laukiama apie 
1,200 delegatų.

Konvencijos atidarymui, I- 
WO turės iškilmingą progra- 

♦mą Taikos Aikštėj, Pasaulio 
Parodoj, birželio 8-tą.

CHARLES’
UP-TO-DATE

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

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

Gerai Patyrę Barberlai

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622 •

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

miteto darbui, kuris, ypatingai 
dabar, prasidėjus didesnėms 
atakoms ant ateivių, yra be 
galo svarbus. Daugiau parem- 
sim, daugiau galės veikt prieš 
ateivių persekiojimui 
mus bilius, prieš 
ir deportacijas. 
35c.

Long Island ir 
lietuviai irgi turėtų šią pramo
gą širdingai paremti.

Kelrodis

taiko- 
persekiojimą 
Įžanga tik

New Jersey

Smulkmeningas kelrodis til
po lapeliuose ir vakar dienos 
“Laisvėj.” Išsikirpkite.

Rikers Estate Parkas ran
dasi gale Steinway St. ir 19th 
Ave., Astoria, L. 1. Trauki
niais: BMT, IRT ar Ind. lini
jomis iki Queens Plaza ir ten 
imt Steinway St. busą iki 19th 
Avė. Mašinomis Steinway St. 
pasieksit iš Queens Plaza, 
Northern ir Astoria Boulevar- 
dų.

Darbininkams

Juozas Valutkevičius, 
kočaičio kriaučius; Pi 
Kliubo narys, gyvenęs Rich
mond Hill, dabar jau gydosi 
Kings County ligoninėj. Ligos 
priežastis dar nėra galutinai 
nustatyta, kaip jis man aiški
no trečiadienio popietyj, kuo
met buvau nuvykęs aplankyti 
j b

Privatiniai daktarai, kaip 
jis man pasakojo, prikalbėjo 
jam visokių ligų. Vienas jam 
sakė, kad turįs viduriuose vo
tį (ulcer), kad akloji žarna 
netikus ir tulžis, ir jie visi, rei
kia prašalinti peilio pagelba. 
žodžiu, visus vidurius išmetei 
lauk, jų vieton įsidėjai arbū
zą ir gyvenk ! ’

Kitas daktaras atmetęs virš 
suminėtas kvarabas ir pripa
žinęs tik nervų nemalimą 
(nervous indigestion) ir davė 
gyduolių, sakydamas, kad 
kaip jas sunaudosi, tai vidu
riai ir akmenį sumals. Tačiaus 
jis išgėrė bonką-kitą, bet vi
duriai atsisakė ir steiką suvir
škinti.

Pagalinus Dr. Žukauskas 
pasiuntė jj virš minėtoj ligo
ninėj abelnam ištyrimui, kas 
su juomi yra, kokia liga ne
duoda jam ramybės, ir visai jo 
nesiklausus 
pus.

Daktarai 
paveikslus
ten skaudulių. Tada pas Juozą 
kyla klausimas: “Tai kodėl 
juos man taip skauda, gelia, 
kad negaliu nei stovėt, nei 
lėt?”

Kita ligos priežastis dar 
ra ištirta, tai ta, kad jam 
šinės pusės pažandėj kyla
zas ir po liežuviu randasi pūs
lių. Gal būt, kad tenai tuni 
pasislėpęs kokis parazitas ir 
leidžia nuodus į visą kūno sis
temą ?

Į šį klausima atsakys kito 
skyriaus ekzaminieriai-gydyto- 
jai, nes jau rengiama ji iš bu
vusio skyriaus išsiųsti kitan.

Abelnai paėmus, Juozui li
goninė atrodo neprasta. Val
gyt duoda gerai, didumoj,© 
pieniško. Vištienos gauna tik 
sekmadienio pietums. Atneša 
išsigert po stiklą saldžios 
Smetonos,, maišytos su pienu. 
Iš svk, sakė jis, negalėjau ger
ti šio mišinio, nes vidurius la
bai skaudėjo, bet dabar jau 
pradeda apsiprast. Viduriai 
no 'trupučiuką jau apsiramina. 
Gal būt, pradės gyt.

Kada paklausiau pas ji: “Ar 
‘daktarai neuždraudė rūkyt?” 
Atėmė viską: nopercką, pyp
kę ir pinigus. Bet išsiprašiau 
porą doleriu, tai nusipirkę ci
garetę pasirūkome ten prie- 
gonkv, nes viduj uždrausta, 
jis atsakė man.

Nuskusti barzdas ateina iš 
WPA darbininkai. Na, ir sku
ta. Jeigu nieko neduodi, tai 
skutant, rodosi, tvčia barzdą 
peša ir daug palieka neskus
tos. Ana dien, sakė jis, daviau 
dešimtuką tino, bet jis pama
tė, kad dar delne kas nors su
žibėjo, tai akis išvertęs žiūri, 
kad pasiėmus ir tą paskutinį 
nikelį.

Vadinasi, be pinigų negali

v. ry- 
sykiu, 
9 vai.

Pikniko pradžia 10 
to. Kurie norit važiuot 
sueikit prie “Laisvės” 
ryto.

Bilietų Platintojams

Darbuokitės iki paskutinei 
valandai parduot iš anksto, o 
likusius grąžinkite piknike 
tam, iš ko paėmėt. Negalėju
sieji sugrąžint piknike, pri- 
duokit pirmadienį ar prie pir
miausios progos, nelaukiant 
susirinkimų, kad dėl mūs ne
reikėtų vilkint užbaigimą są
skaitos.

Iki pasimatymo piknike.
Lietuvių Komisija.

kamoji “didžiumos” rezoliuci
ja buvo sudėtinė tik penkių 
rezoliucijų, kuriose pasisako
ma “remt karą visais būdais 
apart kariavimo,” o. tie visi 
būdai kaip tik ir privedė J. V. 
prie kariavimo pereitam kare, 
jie prie to veda ir šiame kare.

žinoma, mašinos kontroliuo
jama konvencija šią užkarinę 
rezoliuciją pravedė. Per 8 die
nas be pertraukos kalimas, 
būk visi, kas tik priešingi ma
šinai, esą ‘penktakolumnistai,’ 
aišku, negalėjo liktis be pa
sekmių. Prie to, juk ir į kon
venciją suvažiavę daugelis 
mašinos žmonių, o kiti iš bai
mės nedrįso prasitart prieš 
mašinos valią. Tik 7 delegatai 
balsavo už Mrs. Carson siūlo
mą rezoliuciją.

Ponas William Green, atvy
kęs oficialiai įvesdint seniau 
išmestą “paklydėlę,” dabar 
’’pasitaisiusia” avele —ILGW- 
U — į Am. Darbo Federacijos 
eiles, didingai pareiškė savo 
užgyrimą konvencijos viršinin
kų užkariniam nusistatymui.

Greenui sutikt viskas buvo 
priruošta iš anksto, jau atein
ant į salę delegatams išdalinta 
birbynės, švilpukai, baršku
čiai. Net ir specialiai paruošta 
daina išdalinta. “Džiaugsmo” 
ir “entuziazmo” kapitonų gau
sa visoj salėj, kamanda eina 
visais garais. Dabar bus leng
va pasakyt šapoj prakaituo
jančiai siuvėjai, kad ji “dur
nelė,” jeigu jinai savo vyro 
nenori leist karan, kuomet to
kios “didelės” 
kė už karą ir 
niškomis” ir 
triukšmingomis

už tai pasveikintos.

J. GARŠVA
Grabo’rius-Undertaker

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja ant vi
sokių kapinių; parsamdo auto
mobilius ir karietas veselijom, 

krikštynom, kitkam.
231 BEDFORD AVE.,

• BROOKLYN, N. Y.
Telephone: EVergreen 8-9770

LeVANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKERS

337 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y.

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

Lankėsi “Laisvėje”
Pereitą ketvirtadienį lankė- 
“Laisvėje” Edvardas Bane- 

universiteto
si
lis, New Yorko 
studentas. Jis užmokėjo už sa
vo motinos (Pittston, Pa.) 
“L.” prenumeratą, susipažino 
su laisviečiais ir apžiūrėjo 
mūsų įstaigą.

8Šį šetadienį, gegužės
5:30 p.p., iš WCNW stoties 
per vedamą Liętuvių .Radio 
Draugijos programą, dalyvaus 
Ensanblis “Aidbalsiai”, vad. 
p-lės B. šalinaitės. Pianu solo 
skambins p’-lė A. Žilinskaitė. 
Nepraleiskit progos, išgirskite 
šią įdomią programą.

Liet. Radio D-jos 
anaunceris Vyt. Ubarevič

nei sirgt, nei mirt, nei vestis, 
nei naują žmogų turėt. Biznis 
visur sukasi.

Kiek teko pastebėti pilvinių 
skyriuje, tai diduma vyrų jau 
yra sulaukę 50 metų, kiti dau
giau. Jaunuolių mačiau tik ke
lis. Juozas sakė, kad jų buvo 
daugiau, bet dabar sumažėjo. 
Sumažėjo ir trukšmas, nes jie 
pirmiau dainuodavę ir šiaip 
garsiai juokus krėsdavę, kas 
senesniems nepatikdavę. Da-( 
bar jau ramu;

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

£

V

i *1

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

Siunčiame duoną per pa&tą j kitus mlesrus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svorj Ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn. N.

mis

SUSIRINKIMAI
Brooklyn, n. y.

Sekmadienį, birželio 9 d., 9 vai. 
ryto įvyks Lietuvių Meno Sąjungos 
Centro Komiteto posėdis, “Laisvės” 
Svet., 419 Lorimer St. Kviečiame na
rius dalyvauti, nes reikės svarstyt 
Dainų Festivalo reikalus. Sekr.

galvos pasisa- 
buvo “sponta- 

pakankamai 
demonstracijo-

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy
nus iV Likerius Reikia Pirkti Patin

kamo} Krautuvėj

Manhattan Liquor Store

ROBERT
LIPTON

JEWELER 
Įsteigta 1892

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės.

Tel. Stagg 2-2173
Priminkite SĮ skelbimą ir gausite nuolaidą

Įkyrūs Karščiai
Kelinta diena staiga užėju

sių karščių atsiliepė į mieste
lėnų sveikatą. Pereitą trečia
dienį mieste raportuota 4 ap
alpę, trys iš tų buvo universi
teto baigtuvių iškilmių daly
viai, Ohio Field, Bronx.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

]i dydžio, kokio pa- 
? geidaujama. Tai

pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Tel.: Gienmore 5-6191

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

(Kampas Roebling St.)

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

Didžiausia ir žemiausiom kainom 
?• krautuvė Williamsburgh’e t

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RŪSIŲ GĖRIMŲ

Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

Kiekvieną sukatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterims. Nedė- 
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki vėlai.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Uevves eleveiterlo stoties

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

ĮSIGYKITE DABAR 
žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 

išios rūšies daiktų.
YORR OUD
i.
TRADE it in for a 

17 J EWE L 
te u lova!

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.




