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KRISLAI
Lietuva Jiems Svetima.
Visi Vienu Balsu.
Garbe Didvyriams.
Garbe Vyriausybei.

Rašo A. B.

Smetonininkų “Vienybė”
(birž. .20) sako: “Amerikos 
lietuvių santykiai su Lietu
va, aišku, nutolo, Lietuva
darosi mums tarytum sveti
ma.”

Paskutiniam sakinyje pa
sakyta tikra tiesa. Vieny- 
biečiams Lietuva visuomet 
buvo svetima, o dabar, kaip 
nebėra Smetonos režimo, 
pasidarė dar svetimesnė. 
Gerai, kad patys pasisako.

Bet tikra nesąmonė, būk 
Amerikos lietuvių santykiai 

• su Lietuva nutolo. Kaip tik 
. .priešingai, jeigu naujoji vy

riausybė eis pasibrėžtu ke
liu, tai tie santykiai labai 
paartės, pasidarys šiltesni. 
Kultūrinis bendradarbiavi
mas su laisva Lietuva bus 
daug pilnesnis ir artimes
nis.

Tautininkų režimas buvo 
chiniška siena atitveręs Lie
tuvos išeiviją nuo Lietuvos. 
Per savo agentus abiejų 
Amerikų lietuvių kolonijose 
tasai režimas virė piktą 
smalą. Lietuvos konsulati- 
nės įstaigos buvo piktinimo 
ir kurstymo lizdai.

Reikia tikėtis ir laukti jų 
išvalymo.

Tai dabar jau turime vi
sų srovių vadovybių pozici
jas linkui naujosios vyriau
sybės. Jų spauda pasako. 
Klerikalų, fašistų ir menše- 
vikų-trockistų spauda šau
kia: Blogai, tautininkų vy
riausybe nuversta, Smetona 
pabėgo!

Blogiausia, žinoma, tai 
kad Smetona pabėgo. Ką 
tie mūsų didvyriai dabar 

" darys, kai nebeturės “tau
tos vado”?.

Jiems baisu ir liūdna, 
kad naujoji vyriausybė ža
da plačias reformas, žmo
nėms demokratines laisves. 
Ypatingai jiems pikta, ir tai 
jie vadina “Maskvos padik- 
tavimu,” kad naujoji vy
riausybė atidarė bastilijas 
ir išleido politinius kalinius, 
kad ištuštins ir, panaikins 
koncentracijos stovyklas.

Ir kaip gi jiems patiks 
laisva Lietuva ir laisva Lie
tuvos liaudis!

Bet mums, sakome atvi
rai, tie naujosios vyriausy- 

s bes žygiai labai patinka ir 
mes ją už tai karštai svei
kiname. Mes manome, kad 
laisvi žmonės daug geriau 
ir gražiau gali gyventi, kaip 
pavergti ir prislėgti.

Už tai garbė ir amerikie
čių padėka naujajai vyriau
sybei.

Darbo Žmonių 
Dienraštis 
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15 TOKSTANCIŲ KAUNIEČIŲ ENTUZIASTIŠKAI 
SVEIKINO IŠLAISVINTUS POLITINIUS KALINIUS

Demokratas Senatorius Įnešė Kongresui Socialės Permainos Lietuvoj
I Imi 1 Vnrofinn K nvitin I llniirrimv ' ~~ T ~~Imt į Verstiną Karinę Tarnybų Daugiau 

Kaip 40,000,000 Vyrų nuo 18 iki 65 Metų
Specialė Kablegrama “Laisvei” iš, Kauno

tarnybos 
tinkamus 
65 metų 
įnešimas

Washington. — Demokra
tas senatorius Burke įnešė 
sumanymą Jungtinių Vals
tijų kongresui įtraukt dau
giau kaip 40 milkmų ame
rikiečių į karinės 
sąrašus, tai visus 
vyrus nuo 18 iki 
amžiaus. Jei šis
bus priimtas, tai vyrai nuo 
21 iki 45 metų amžiaus bus 
verstinai imami į Amerikos 
armiją, jūrų laivyną ir or- 
laivyną; o vyrai virš 45 iki 
65 metų į pagalbines parei
gas ir darbus, reikalingus 
šalies gynimui.

Pagal šį sumanymą, turė
tų būt sudaryta 4 milionai 
kariškai išlavintų vyrų kai
po armijos ir laivyno at
sarginiai kariai, arba rezer
vai. Kiekvienas iš jų būtų 
muštruojamas ir mokina
mas karinių pareigų per 8 
mėnesius ir gautų po 5 do
lerius algos per mėnesį. O
kas stengtųsi išsisukt nuo mo, kad ji būtų 
tokios tarnybos, tai būtų 
baudžiamas iki 5 metų ka
lėjimo ir $10,000 piniginės 
baudos.

Demokratai—Karo Partija
Philadelphia, Pa.—Repub

likonų partijos komitetas 
pasmerkė demokratų parti
ją kaip karo partiją Ameri
koj.

Išsprogdintos Bombos 
“Daily Workeryj” ir 

Vokiečių Įstaigoj

LATVIŲ MINIOS PALAN
KIOS RAUDONARMIEČIAM

• Ryga. — Latvių policija 
buvo paskleidus girdus, būk 
Sovietų kariuomenės vadai 
niekinę didžias žmonių de
monstracijas, kuriomis Lat
vijos gyventojai džiaugs
mingai pasitiko atvykusią 
Raudonąją Armiją.

Raudonarmiečių koman
da dabar per latvių spaudą 
užginčijo paskalus, būk So
vietų kariuomenė buvus 
priešinga toms draugiškoms 
žmonių demonstracijoms.

Sovietinės kariuomenės 
komandieriai viešai pareiš
kė, jog Latvijos gyventojai 
niekur nemėgino trukdyti 
raudonarmiečius, visur juos 
palankiai priėmė; ir tai tifc 
latvių policija kai kur, ban
dė sustabdyti žmonių de
mo n s t r acijas reiškiančias 
d r a u g i š kurną Sovietams. 
Tiktai dėl tokio latvių po
licijos įsikišimo ir įvyko ke
li susikirtimai tarp policijos 
ir žmonių minių, kaip sako 
raudonarmiečių komanda.

Lietuvos bastilijos atida
rytos. Per penkius šimtus 
politinių kalinių anti-fašis- 
tų jau laisvėje. Daugelio jų 
sveikata sunaikinta.

Jie daug matė ir daug 
kentėjo—kentėjo už Lietu- 
vą, už Lietuvos liaudį. Jie 
išsilaikė tvirtai, nesilenkė 
prieš tironus. Jų valanda iš
mušė. '

Garbė jiems, tiems darbo 
liaudies didvyriams.

Kh*-. t ■

Kaip didžiuotųsi ir džiaug
tųsi šiandien Giedrys, Po
žėla, Greifenbergeris, Čior- 
nis, jeigu būtų gyvi. Bet jie 
jau seniai šaltuose kapuo
se. Žiauri, kruvina Smetonos I 
ranka 1926 nuskynė jų | aukojimu atpirko Lietuvos 
jaunas gyvybes. Kada nors žmonėms laisvę.

New York. — Ketvirta
dienį 4:40 vai. po pietų spro
go bomba name po num. 35 
East 12th St., kur spaus
dinama komunistų laikrašč- 
čiai “Daily Worker,” “Frei
heit” ir kur randasi įvai
rios kitos komunistų įstai
gos. Bomba sužeidė vieną 
asmenį, pramušė.,skylę grin
dyse, suradę duris ir; ap
griovė knygų krautuvę. 
Bomba buvo tokio stipru- 

užmušus
žmones, jeigu jie gana arti 
būtų tuom laiku pasitaikę. 
Jinai buvo laikrodiniu me
chanizmu nustatyta eksplo- 
duot paskirtu laiku.

“Daily Worker” pareiškė, 
jog šią bombą užtaisė Wall 
Stryto-“penktosios kolonos” 
agentai, kurie darbuojasi 
įtraukti Jungtines Valsti
jas į karą.

40 minučių pirm to pana
ši bomba sprogo vokiečių 
įstaigoj, 17 Battery Place, 
tuoj po patalpa generalinio 
Vokietijos konsulato. Ta įs
taiga užsiėmė siuntinėjimu 
maisto pakų į Vokietiją ir 
padėjo vokiečiams norin
tiems grįžt namo. Čia bom
ba sužeidė devynis asmenis, 
išnešė langus ir suradė raš
tinės įrengimus.

“Daily Worker” rašo, kad 
federalės valdžios agentai 
jau seniai žinojo, jog buvo 
sąmokslas bombomis iš- 
sprogdint “Daily Workerio” 
patalpą, bet, girdi, jie nieko 
nedarė pastot kelią bombi- 
ninkams.

ant jų apleistų kapų Lietu
vos liaudis pastatys jiems 
didelius paminklus.

Džiaugtųsi desėtkai kitų 
kovotojų, kuriuos per šiuos 
14 metų Smetonos režimas 
nukankino kalėjimuose.

Bet nei anie keturi drau
gai, nei šitie kovotojai ne
mirė veltui. Jie savo pasi-

Vokiečiai Pagrobė 
400 Amerikoniškų 
Lėktuvų Francijoj
Berlin, birž. 21.—Vokie

čių komanda praneša, kad 
jie, Bresto srityje, Franci
joj, pagrobė nuo francūzų 
keturis šimtus naujų kari
nių amerikoniškų orlaivių 
ir du tūkstančius orlaivinių 
motorų.

Arti Lyono, Franci j o j, vo
kiečiai paėmę septynis šim
tus naujų Francijos tankų.

Kaunas, bii’ž. 21.—Naujoji Lietuvos vyriausybe pada
rė eilę žingsnių, kuriais apvalys valstybės įstaigas nuo 
atžagareiviškų gaivalų, Smetonos padarų.

Atstovai pažangiosios inteligentijos, buvę politiniai ka
liniai, teisingi Lietuvos patriotai paskirti į atsakingas 
vietas šalies vyriausybėje.

Senieji kalėjimų viršininkai ir įvairūs buvę aukšti val
dininkai pašalinti iš vietų.

Visuomenė padeda valdžios įstaigoms iškelt aikštėn 
provokatorius ir šnipus.

Panaikinta atgaleiviška cenzūra; uždaryta ir išsklai
dyta prieš-liaudiška tautininkų partija.

Pranešama, jog naujoji Lietuvos vyriausybė įveda ne
mokamą medikalį patarnavimą žmonėms visose ligoni
nėse ir sveikatnamiuose.

Lietuvoje jau įvedama visuotina apšvieta su mokslu be 
kaštų žmonėms visose mokyklose ir universitetuose.

Kauno Darbininkai ir Intelektualai Pager 
be Tuos Kovotojus; Lietuvos Kareiviai ir 
Oficieriai Draugiški Raudonarmiečiams
Kaunas, birž. 20.—Lietu

vių armijos oficieriai ir ka
reiviai taipgi sveikino atvy
kusią Raudonąją Armiją. 
Lietuvos kariai gyrė sovie
tinės armijos įrengimus, iš
lavinimą ir tvarką.

Roosevelt Skina Du 
Karinius Republikonus 

| Savo Ministerius

Prancūzų Karo Laivai Ne
pasiduosią Vokiečiams

Vokiečių Sąlygos Karo 
Paliaubom su Francija

Madrid ir Cairo, birž. 21. 
—Nors Francijos valdžia 
tris kartus įsakė savo karo 
laivam grįžt namo, bet ko
mandieriai francūzų karo 
laivyno neklausą. Jie esą 
pasiryžę ir toliau kovot iš
vien, su Anglijos karo lai
vynu prieš Vokietiją, kaip 
pranešama iš Madrido, Is
panijos, ir iš .Cairo, Egipto.

Vokiečiai Pagrobė Du Fran
cijos Karo Laivus

Brest, Francija, birželio 
21.—Vokiečių komanda pra
neša, kad jie Breste suėmę 
du naujus Francijos karo 
laivus, po 35,000 tonų vienas 
ir kitas.

Vokiečiai Nuskandinę Tris 
Talkininką Laivus

_ Berlin, birž. 21.—Vokie
čiai pranešė, kad jų lėktur 
vai bombomis nuskandino 
dar 14 tūkstančių tonų An
glijos ir Francijos karinių 
laivų ir vieną kareivinį tal
kininkų laivą * transportą, 
18,000 tonų įtalpos. ’

Vokiečiai Užginčija, kad Jie 
Mobilizuojasi Prūsuos

Berlin, birž. 21.—Vokie
čių vyriausybė užginčija 
pranešimus, kad Vokietija 
sutelkė didelę armiją su 
tankais ir kanuolėmis Ry
tinėje Prūsijoje, Lietuvos 
pasienyje. Sako, kad tokius 
pranešimus skleidžia Ang
lija. Nes, girdi, anglų val
džia nori padrąsint savo pi
liečius pasakomis, būk grę- 
siąs karas^tarp Sovietų ir 
Vokietijos; tuomi Anglija 
norį pakelt viltį apsigint 
nuo vokiečių.

Berlin, birž. 21.—Angli
jos orlaiviai bombardavo 
vokiečių miestus Ruhr sri
tyje ir Rheino upės ruože. 
Užmušė 16 žmonių.

karą

Paryžius, birž. 21.—Hit
leris pasitiko francūzų tai
kos pasiuntinius Compiegne 
miške Francijoj, tame pa
čiame geležinkelio vagone, 
kur 1918 metais francūzai 
padiktavo vokiečiam sąly
gas dėlei karo paliaubų, 
s

Šiuos žodžius berašant, 
dar viešai nepaskelbta są
lygos, kokiomis vokiečiai 
sutiktų sustabdyt
prieš Franci ją; bet esą ži
noma, kad Hitleris be kit
ko, reikalaująs štai ko:

Užtikrint, jog sykį su
stabdžius mūšius, Francija 
nepanaujins karo.

Francija turi pervest vi
są savo karo laivyną Vo
kietijai ir perleist ,vokie
čiams visas karo medžia
gas, kurias jie galėtų, nau
dot karui prieš Angliją.

Pripažint Vokietijai El- 
zas-Lo taringi ją, Strasbour- 
gą ir tūlus kitus miestus 
arti Vokietijos rubežiaus, 
kurie girdi, senovėje buvę

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas skiria repu- 
blikoną pulkininką Franką 
Knoxa į laivyno ministerius 
ir republikoną advokatą H. 
L. Stimsoną, buvusį prezi
dento Hooverio ministerį, į 
karo ministerius. Knox, lai
kraščių leidėjas Chicagoj, ir 
Stimsonas, iki šiol buvo aš
trūs priešininkai Naujosios 
Dalybos. Jiedu sutinka tik 
viename punkte su Roose- 
veltu—padėt Anglijai su- 
mušt Vokietiją.

Iki šiol buvęs Amerikos 
karo ministeris Woodring 
pasitraukė iš vietos, protes
tuodamas, kad prez. Roose
veltas traukia šią šalį į ka
rą.'

Skirdamas republikonų 
vadus Knoxą ir Stimsoną į 
savo ministerių kabinetą, 
Rooseveltas sako, kad 
ko daugiau nesiekiąs, 
tai vienybės Amerikai

Birželio 19 d. Kaune įvy
ko didžiulis masinis susirin
kimas pagerbt politinius ka-. 
lėlius. Naujoji Lietuvos vy
riausybė su Justu Paleckiu 
pryšakyje paliuosavo politi
nius kalinius iš kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų.

15 tūkstančių Kauno dar
bininkų, raštinių tarnauto
to jų ir intelektualų dalyva
vo tame susirinkime, svei
kindami politinius ex-kali- 
nius kaip kovotojus už lais
vę ir žmonių teises.

Paliuosuotieji politiniai 
kaliniai kalbėjo susirinku
siems tūkstančiam lietuviš
kai, rusiškai ir žydiškai. Mi
nia griausmingai sveikino 
jų kalbas.

Kalbėdami susirinkime, 
lietuviai darbininkai, moky
tojai, rašytojai, aktoriai ir 
studentai širdingai sveikino 
išlaisvintus politinius kali
nius ir išreiškė šiltą pagar
bą Sovietų Sąjungai, kad ji 
saugo Lietuvą nuo karo tra
gedijos. \

KO ITALIJA REIKALAU
JA E FRANCIJOS

Francijos vyriausybė pa
siuntė atskirą taikos dele
gaciją į Italiją.

Turką Armija Traukiama j 
Bulgarijos Pasienį

Istanbul, Turkija, birž. 21. 
—Sakoma, kad Turkija 
siunčia didelę armiją į Bul
garijos. pasienį. Turkų val
džia paėmus visus privačius 
bušus ir trokus kariniams 
reikalams.

Italą Orlaiviai Bombardavę 
Anglus ir Prancūzus

Roma, birž. 21.—Italų or
laiviai bombardavo Maltą, 
anglų salą-tvirtovę, ir Bi- 
zertą, Francijos karo laivy
no stovyklą, šiaurinėj Afri
koj. Sako, kad padarę daug 
nuostolių anglam ir francū- 
žam.

nie- 
tik- 
ap-

Republikonai Išmetė iš Par
tijos Knoxą ir Stimsoną 
Philadelphia, Pa. — Visos 

šalies republikonų partijos 
komitetas išbraukė Knoxą 
ir Stimsoną iš savo partijos 
ir pareiškė, kad jiedu tapo 
įrankiais Roosevelto karo 
partijos-demokratų.

Roma, birž. 21.—šiandien 
prasidėjo derybos dėlei ka
ro paliaubų tarp Italijos ir 
Francijos. Pranešama, jog 
Italija reikalauja štai ko iš 
Francijos: Atiduot Italijai 
Jibuti miestą su prieplauka 
Rytinėje Afrikoje, pervest 
Italijai Niece ir Savoyą, 
Pietinėje Francijoje; per
leist Italijai salą Korsiką, 
Viduržemio Jūroje, ir ati
duot Italijai afrikinę Fran
cijos koloniją Tunisiją.

Knox ir Stimson Trauktą ■ 
Ameriką į Anglijos Karą

Washington. — Frey, vie
nas iš Amerikos Darbo Fe
deracijos vice - prezidentų 
pasmerkė prez. Roosevelto 
sumanymą įvest verstiną' 
kariuomenės tarnybą.

London. — Anglijos val
dininkai džiaugiasi, kad pre
zidentas Rooseveltas skiria 
republikonų vadus Knoxąir 
Stimsoną ministeriais lai
vyno ir karo. Anglai tikisi, 
kad Knox ir Stimson dar-

I jr I • • buotųsi įtraukimui Ameri-Japonų Karo Laiva; k0S > karą išvien su Angu-

Grūmoja Francūzų 
Indo-Chinai

ja prieš Vokietiją.

Berne, Šveicarija.—50,000 
Francijos karių perbėgo nuo 
vokiečių į Šveicariją.

Shanghai, birž. 21.—At
plaukė keli Japonijos karo 
laivai ties Hainan sala, į 
pietus, nuo Chinijos. Ta sa
la yra netoli francūzų kolo
nijos Indo-Chinos, kuri ru- 
bežiuojasi su Chinija. Tarp 
Japonijos karo laivų • ten 
yra ir lėktuvlaivis, apkrau
tas orlaiviais. Pačioje Hai
nan saloje sutelkta 100 t&k-

stančių japonų kariuome
nės.

Per Chinijos sausumą ja
ponai taipgi siunčią savo 
armiją linkon Indo-Chinos. 
Spėjama, kad Japonija pla
nuoja užpult Indo-Chiną, 
Francijos koloniją.

ORAS. — Apsiniaukę, vė
su.
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Blofas ir Tikrove
Lietuvių buržuazinė spauda šį pervers

mą Lietuvoje pasitiko su pasibaisėjimu. 
Smetonos režimo nuvertimas juos išmušė 
iš lygsvaros. Tik to režimo viešpatavi
mą jie, matyt, skaitė Lietuvos nepriklau
somybe. Jie, matyt, vaizdavosi tauti
ninkų diktatūrą amžinu dalyku. Kai ne
beliko tos diktatūros, tai nebeliko jiems 
nei Lietuvos.

Pavyzdžiui, “Tėvynė” (birž. 21 d.) 
šaukia: “Tai jau po Lietuvos nepriklau
somybės.” Chicagos kunigų “Draugas” 
taip pat gieda: “Sovietų Rusija pasmau
gė Lietuvos nepriklausomybę.” Ta pati 
meliodija iš lūpų “Keleivio”, “Naujienų”, 
“Vienybės” ir kitų tos rūšies laikraščių 
redakcijų štabų.

Tai, žinoma, neatatinka tikrovei, tai 
tik blofas, kuriuomi norima Amerikos 
lietuvius nustatyti prieš Lietuvą ir Lie
tuvai padaryti daug žalos. Tos spaudos 
tikslai yra labai tamsūs ir nepateisina
mi. Jeigu pas kurį iš tų redaktorių dar 
likęs noys trupinėlis sąžiniškumo ir mei
lės savo gimtiniam kraštui, tai turėtų 
greitai keisti savo atsinešimą linkui nau
jos situacijos Lietuvoje. Dabartinis jų 
nusistatymas pastato juos atvirais Lie
tuvos ir Lietuvos žmonių priešais.

Kas gi pasidarė Lietuvoje? Kodėl toks 
nusiminimas ir toks alasas mūsiškėje 
buržuazinėje spaudoje?

Įvyko perversmas. Tautininkų fašisti
nė diktatūra panaikinta. Susidarė nauja 
vyriausybė, susidedanti iš Lietuvos pilie
čių. Tos vyriausybės pryšakyje stovi 
amerikiečiams plačiai*girdėti (iš jų raštų 
ir veiklos) Justas Paleckis ir Vincas 
Krėvė-Mickevičius. Apie tų vyrų nuošir
dumą, patrijotizmą ir ištikimumą Lietu
vos žmonėms niekas neabejoja. Prieš 

/ Justą Paleckį So. Bostono “Keleivis” 
į (birž. 19 d.) suranda tik vieną “rimtą” 
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argUIhentą?" kad jis, Paleckis, turi “se
mitišką nosį.” “Draugas” (birž. 19) "TRP“ 
paterHdntas^Paleckiu todėl, kad jis Sme
tonos režimo buvo areštuotas ir įkalin- . 
tas. Jis ir sako: “Pastatyti tokį asmenį 
vyriausybės priekyje, reiškia pasijuokti 
iš tautos, įžeisti valstybės garbę.” Bet 
jei mes neklystame, tai savo laiku kele
tas Lietuvos Krikščionių Demokratų 
Partijos lyderių buvo suareštuoti ir įka
linti per tą patį Smetonos režimą. Ar 
“Draugas” ir juos laiko pažeminimu ir 
įžeidimu valstybės garbės?
' ’Taigi, atmetus blofą ir vaikiškus ar
gumentus prieš naująją vyriausybę, kuri, 
beje, toli gražu nėra komunistinė ir ku
rion, kiek mums žinoma, neįeina nei vie
nas komunistas, kas tada belieka iš tų 
srovių dabartinės pozicijos? Kuomi ji

jo vienu Raudonosios Armijos pasijudi
nimu. Kurie lauže padarytą apsigynimo 
sutartį, kurie buvo sudarę militarinį suo
kalbį Pabalti joje prieš Sovietų Sąjungą, 
tapo išvaikyti.

Tai viena priežastis arba tezė minėtų 
srovių vadovybės nusistatymo.

Reformos, Žmonių Laisvė
Bet yra ir kita, tai būtent, naujosios 

vyriausybės pasimojimai. Pilnos jos pro
gramos dar neturime ir todėl nuo plačių 
komentarų tenka susilaikyti. Tačiau šis 
tas jau paaiškėjo. Naujasis Lietuvos mi- 
nisterių pirmininkas Justas Paleckis jau 
prabilo į Lietuvos žmones. Iš jo kalbos 
matosi, kad naujoji vyriausybė pasimo- 
jus apvalyti Lietuvos valstybės aparatą 
nuo fašistinės klikos. Dabartinis apga- 
vingas seimas bus paleistas ir pravesta 
nauji rinkimai. Rinkimai bus demokra
tiški, laisvi. Pirmu sykiu Lietuvos žmo
nės galės viešai pareikšti savo valią ir 
norus. Paleckis pasakė: “Naujosios vy
riausybės pastangos bus linkui pilno už
tikrinimo žmonių teisių, linkui pakėlimo 
jų kultūrinio lygio ir gerovės, linkui kra
što pralobimo.”

Aišku, jog iki šiol viešpatavęs Lietu
voje parazitinis elementas (spekuliantai, 
kyšininkai, dvarininkai, stambioji kuni
gija, piniguočiai ir tt.) bus pažaboti.

O kad naujosios vyriausybės žodžiai, 
matyt, bus lydimi darbais, tai jau paro
do jos paleidimas politinių kalinių. Tai 
pirmas žygis linkui sugrąžinimo Lietu
vos žmonėms civilių laisvių ir demokra
tinių teisių. Tuojau, be abejo, seks ir ki
tos reformos.

Visa tai, aišku, patiks Lietuvos žmo
nėms. Visą tai, aišku, sveikins Amerikos 
lietuviai, kuriems prie širdies yra Lietu
vos nepriklausomybė, Lietuvos gerovė, 
Lietuvos darbo žmonių interesai. Iš ki
tos pusės, visi tie pakeitimai, visi tie nau
josios vyriausybės žygiai negali patikti 
ir nepatinka klerikalų, smetonininkų ir 
menševikų lyderiams. Jie buvo ir pasi
lieka senojo režimo šalininkais.

Jiems geresnis Smetona už Paleckį. 
Smetonos likimą jie apverkia, o Paleckį 
jie purvais apdrabsto.

Tai šitaip dalykai stovi. Reikia su
prasti tų lyderių nesuvaldomo koliojimo- 
si ir blofinimo pamatus. Reikia,‘'kad juos 
suprastų plačioji lietuvių visuomenė.

Nauja Ministerija Lietuvoje
Naujosios Lietuvos vyriausybės susi

rūpinimas Lietuvos žmonių sveikatos rei
kalais susilauks karščiausio pritarimo 
Amerikos lietuviuose. Smetonos režimui 
tas visai mažai terūpėjo. Sveikatos rei
kalai buvo palikti privatiniams žmonėms 
ir privatinėms įstaigoms rūpintis. Naujo
ji gi vyriausybė sudarė sveikatos minis
teriją ir paskyrė Dr. Koganą tos minis
terijos vadu. Vadinasi, Lietuvos žmonių 
sveikata tampa valstybės reikalu ir rū
pesniu.

Jau seniai Lietuvos spaudoje Lietuvos 
žmonių sveikatos reikalai buvo gyvai dis- 
kusuojami. Pavyzdžiui, Dr. Grinius ir 
kiti nuoširdūs veikėjai ilgais straipsniais 
nurodinėjo labai žemą Lietuvos sveika
tingumo stovį. Džiova, venerinės ligos 
kasmet desėtkus tūkstančių žmonių nu
varo į kapus. Iš vienos pusės kovojant su 
ekonominiu žmonių skurdu, iš kitos pu
sės aprūpinant žmones sveikatos įstai
gomis ir medikališku aptarnavimu, labai 
greitai bus galima daug tūkstančių gy
vybių išgelbėti.

Tik reikėtų mums amerikiečiams rim
tai apie tai pagalvoti, o mes surastumė- 
me būdus Lietuvai daug pagelbėti šiame 
kovos fronte už gyvenimą.

B

paremta? Atvirai jos nepasisako^bet iš 
to viso jų alaso aišku, jog čia kur. nors 
yra šuo pakastas. Ir tą “šunį” nesunku 
surasti.

Klerikalų, smetonininkų ir menševikų 
vadams labai nepatinka tas, kad Lietuva 
ir kitos Pabalti jos valstybės netapo na- 
zių “blitekrigo” auka, tai yra; nebuvo 
sutremptos ir nazių armijos pavergtos, 
kaip kad buvo padaryta su Holandija, 
Belgija, Norvegija. Nors jau daug kartų 
esame kartoję, bet dar kartą nebus pro 
šalį priminti, kad dar prieš padarymą 
apsigynimo sutarties tarpe Lietuvos ir 
Sovietų Sąjungos, “Vienybė” atvirai pir
šo Lietuvai Hitlerio “globa”. Juk tai nėra 
joks stebuklas, kad Smetona nubėgo pas 
Hitlerį. Ir visų jo pasekėjų dabar akys 
nukreiptos į Vokietiją. Iš ten jie laukia 
išganymo.

Visa ta Hitlerio globa staiga subyrė-

Nauji Ginklai
Hitleris grūmoja panaudoti prieš An- 

gliją naujus ginklus. Kol kas Vokietija 
dar nedaug naujų ginklų parodė, bet jau 
parodė, būtent: magnetines minas, minas 
nuleidžiamas parašiutais; sėkmingai pri
taikė parašiutistų armiją, geriau ištobu
lintus tankus ugnies metikus, plačiau 
naudojimą roberinių persikėlimo priemo
nių, naujos rūšies stačiai krintančius 
bombanešius ir kaip ką daugiau.

Majoras-leitenantas A. Williams ma
no, kad vokiečiai turi išvystę didelius ka
ro orlaivius, kurie galės nešti tankus. 
Manoma, kad vokiečiai turi ir tolk šau
nančių patrankų. Ponas L. P. Lūėhner 
rašo, būk jis matė patrankas, kurioj nu
šauna už 100 mylių, ir gali iš Franci jos 
jau pasiekti Londoną.

Lietuvoje,
Naujas Lietuvos prezi

dentas, tikras liaudies atsto
vas Justas Paleckis, paliuo- 
savo politinius kalinius. Ati
darė kalėjimų duris kovoto
jams už Lietuvos nepriklau
somybę, už Lietuvos žmo
nių teises ir laisvę! Užtikri
nimui spaudos ir žodžio lais
vės dabartinė demokratinė 
Lietuvos valdžia uždarė vi
sas teroristines fašistų or
ganizacijas, išardė konspi
racijų lizdus prieš Lietuvos 
liaudį.

Prie fašistinio režimo 
Lietuvoje pažangiajai Ame
rikos lietuvių spaudai buvo 
uždarytos durys. Dienraštis 
“Laisvė” buvo draudžiama 
prenumeruoti paprastiems 
piliečiams. Tik valdiškos įs
taigos tegaudavo dienraštį 
“Laisvę,” Smetona ir jo pa
statyti valdininkai skaityda
vo “Laisvę”, sekdavo tą 
jiems karčią tiesą, kuri die
na iš dienos buvo “Laisvėje” 
sakoma prieš fašizmą, už 
Lietuvos liaudį. Dabar, de
mokratinė Lietuvos valdžia, 
sutraukė spaudos ir žodžio 
laisvės retežius, atidarė į

Lietuvą duris ir Amerikos 
lietuvių pažangiajai spau
dai!

Dabar jau galima užpre
numeruoti “Laisvę” savo 
draugams ir giminėms į 
Lietuvą.

“Laisvės’’ kaina į Lietuvą 
$8.00 metams ir $4.00 pusei 
metų.

Iš priežasties karo, susi
siekimai su Lietuva yra ma- 
rudnesni, bet yra susisiekia
ma. “Laisvė” gauna laikraš
čius iš Lietuvos, tai Lietu
vos žmonės taip pat gaus 
“Laisvę.”

Kaip mes trokštame žinių 
iš Lietuvos, taip Lietuvoje 
žmonės trokšta žinių iš 
Amerikos. Užrašydami “Lai
svę” savo- draugams ir gi
minėms Lietuvoje supažin
dinsime ir suartinsime juos 
su Amerikos lietuviais.

Užsakymus kartu su pi
nigais prašome siųsti šiuom 
antrašu:

Laisvė, 427 Lorimer St., 
Brooklyn, N. Y.

Aplaikę užsakymus, tuo
jau siuntinėsime dienraštį.

P. Buknys.

JUSTAS PALECKIS

buvo to judėjimo ramstis. 
Jis buvo, kaip ir daugelis 
kitų Lietuvos pažangių de
mokratų, tarp jų ir buvęs 
Lietuvos prezidentas Dr. 
Juozas Grinius, už katalikų- 
demokratų, liaudininkų, so
cialistų ir komunistų ben
dradarbiavimą. Dr. Juo
zas Grinius ir Justas Pa
leckis buvo už Komunistų 
Partijos legalizavimą Lietu
voj.

Justui Paleckiui ir kitiems 
demokratijos kovotojams 
Lietuvoj pasisekė sudaryti 
tokį antifašistinį šąmbūrį, 
kuris savo vyriausiu tikslu 
turėjo Smetonos kruvinojo 
režimo panaikinimą ir de
mokratinių laisvių įvedimą 
Lietuvoj. z

Justas Paleckis yra liau
dininkas, bet ne toks, koks 
yra buvęs Kvieska, kuris už 
pinigą viešai perėjo į tauti
ninkus, arba kaip JBortke- 
vičięnė, a. a. Šleževičius ir 
Dr. Pajaujis, kurie prieš 
Klaipėdos netekimą ben
dradarbiavo su Hitlerio ir 
Mussolini o agentu Volde
maru, kartu išleisdami 
“Bendrą Žygį” — fašistų 
aktyvistų* organą. Paleckis 
ir buvo priešas tų liau
dininkų reakcingų lyde
rių, kurie buvo pasisakę 
slaptam vadų pasitarime už 
Hitlerio protektoratą Lie-

Klausimai ir 
Atsakymai

(Keli Jo Gyvenimo bei Vei
kimo Bruožai)

Justas Paleckis yra vie
nas iš populiariškiausių ir 
plačių masių mylimiausių 
žmonių Lietuvoj. Paleckis 
nuo 1923 metų, kai jis per
sikėlė gyventi Lietuvon iš 
Rygos, pradėjo aktyvią ro
lę vaidinti visuomeniniam 
gyvenime. Paleckis visą lai
ką dirbo liaudy j ir kovojo 
už Lietuvos žmonių geres
nę ateitį.

Justas Paleckis ypatingai 
pasišventė jaunimo organi
zavimui bei kovai už Lie
tuvos jaunimo, teises geres
niam gyvenimui.

Paleckis nemėgsta rekla
mos, tačiau jo vardas skam
ba per visą Lietuvą.

Kai Lietuvoj veikė lega
liai LJS (Lietuvos Jaunimo 
Sąjunga), Paleckis buvo to 
judėjimo dvasia. Tas judė
jimas, kuris buvo demokra
tiškas, pažangus, nepatiko 
“tikriems demokratams” — 
liaudininkų vadams. Liaudi
ninkų lyderiams nepakeliui 
buvo su tokiais žmonėmis, 
kaip Paleckis, kuris orga
nizuodavo į Lietuvos Jauni
mo' Sąjungą miesto ir so
džiaus darbo jaunimą. Pa
leckio šūkis buvo “už Lie
tuvos laisvę ir nepriklauso
mybę.”

Lietuvos Jaunimo Sąjun
ga turėjo didelį pasisekimą 
Lietuvoj, kėlė kaimo ir 
miesto žmonių kultūros, ly
gį. Tame darbe buvo pa-

sišventus ir pažangioji stu
dentija, kaip studentų liau
dininkų sąjunga “Varpas,” 
radikali studentų draugija 
“Aurora,” kuriai vadovavo 
komunistai. Tik trumpą lai
ką Justas Paleckis ir kiti 
tikri demokratai galėjo Lie
tuvoj laisvai veikti.

Po trumpo demokratinio 
perijodo Lietuvoj, kuris tę
sėsi apie (pusmetį,. įvyko 
1926 metais gruodžio 17 d. 
perversmas. Po šito per
versmo kovotojai už demo
kratiją Lietuvoj turėjo savo 
veikimą vesti nelegaliai. 
Kova prieš fašisto-katalikiš- 
kus pučistus buvo per pa
skutinius 14 metų vedama 
dieną ir naktį. Paleckis tą 
kovą rėmė kuo tik galėda
mas.

Dabartinis Lietuvos prem
jeras ir einąs Respublikos 
prezidento pareigas nesykį 
ėjo kartu su darbininkiškais 
inteligentais į nelegalius su
sirinkimus ir net demons
tracijas.

Kai Lietuvos Jaunimo Są
junga tapo Smetonos fašis
tinės valdžios uždaryta — 
apsidžiaugė visi fašistai ir 
tam tikri praturtėję liaudi
ninkų vadai, kuriems jau 
daugiau patiko tautininkų 
jiems teikiamos privilegijos, 
negu kova už demokratiją. 
Tačiau ir po tos jaunimo są
jungos uždarymo ir jauni- 
miečių vadų įkalinimo, tas 
judėjimas visą laiką veikė 
palėpėse. Justas Paleckis

Vidaus politikoj Justas 
Paleckis yra už pilną de
mokratiją. Iš savo pasaulė
žiūros Justas Paleckis yra 
pažangus demokratas ispa
niško “izkerdio Republi- 
cano” pakraipos. Jis daug 
yra skaitęs ir rašęs apie So
vietų Sąjungą, kurią jis ge
rai pažįsta, taip sakant, “iš 
teorijos ir praktikos.”

Kai užeidavai į Paleckio 
kuklų butą Parodos g. No. 
10 Kaune, kur jis gyveno 
su savo žmona ir 2 dukre
lėm, rasdavai jį liuoslaikiu 
bestudijuojant rusišką, lat
višką, vokišką arba angliš
ką knygą. Daugiausia jį do
mino knygos apie žmonių 
visuomeninį gyvenimą ir 
apie teisingesnį gyvenimą.

(Daugiau bus)

KLAUSIMAS:
Aną dieną “Laisvėje” pa

stebėjau, kad menševikų kli
ka turi užgrobus Amerikoj 
Lietuvių Kongreso centra- 
linį iždą. Matyt, jie nori 
tuos pinigus saviems reika
lams sunaudoti.

Štai kas man neaišku ir 
prašau paaiškinti: Kaip ten 
galėjo būti, kad iždas pate
ko į jų rankas? Kur buvo 
pažangiečiai, Jonikas, Šar- 
kiunas ir Abekas, kad ati
davė jiems iždą? Iš anksto 
ačiū. Skaitytojas G.
ATSAKYMAS:

Dalykas labai paprastas: 
panelė Mikužiūtė buvo iždi
ninke. Kadangi panelė Mi
kužiūtė atrodė pusėtinai 
nuoširdi moteriškė, tai kiti 
Komiteto nariai pasitikėjo, 
kad ji elgsis bešališkai, ir iš
rinko ją Kongreso iždinin
ke. Tačiau kai Grigaitis nu
tarė Kongreso Pild. Komite
tą sugriauti, Mikužiūtė, 
Montvydas ir šniukas nuva
žiavo su Grigaičiu. Vadina
si, pasidarė keturi prieš 
tris. Ir taip be jokių ceremo
nijų dabar šita menševikų 
grupė iždą laikosi.

Reikia žinoti, kad menše
vikai arba taip vadinami 
“socialistai-trockistai” į tą 
iždą nėra nieko įdėję. Kon
greso darbus finansavo ir į 
iždą aukavo beveik išimti
nai pažangiosios organizaci
jos. Bet ar šitie beprincipi- 
niai žmonės su tuomi skai
tosi? Kur tik jie prisisuka, 
ten smalos priverda. Taip 
jie pasielgė ir su Kongreso 
iždu. Tai gėda ir skandalas.

Lietuva, Balkanai
Artimieji Rytai

ir

Kaunas. — Vadinamieji Ar
timieji Rytai ir Balkanai, į 
kuriuos šiuo metu taip labai 
yra nukreiptos pasaulio akys, 
nėra ir Lietuvai nežinomi, o 
su daugeliu tų kraštų valsty
bių Lietuva turi ir kultūrinius 
ir ekonominius bei diplomati
nius ryšius. Su Turkija Lietu
va turi 1930 metais rugsėjo 17 
dieną Maskvoje pasirašytą 
draugingumo sutartį, kurios 
pirmame paragrafe pasakyta: 
Lietuvos respublikos ir Turki
jos respublikos santykiuose 
viešpataus nelaužoma taika ir 
nuoširdus bei amžinas drau
gingumas. Šiemet tai sutarčiai

Pietų Missouri valstijoj žemės ūkininko namai; bet milžiniškoj didžiumoj far- 
meriai ten gyvena dar blogesnėse lūšnose.

sueina jau 10 metų. Turki
jos įgaliotas ministras Lietu
vai reziduoja Taline. — Su 
Graikija jau prieš eilę metų 
Lietuva pradėjo prekybinius 
ir kultūrinius ryšius. 1937 m. 
buvo pasirašyta prekybos su
tartis ir kompensacijos susi
tarimas didžiausio palanku
mo principu. Graikijoje yra 
Lietuvos konsulas Michaloko- 
polos, o Graikijos įgaliotas 
ministras Lietuvai reziduoja 
Berlyne. Su Bulgarija lietu
vių tauta palaiko gerus ry
šius jau nuo tų laikų, kada 
tenai gyveno dr. J. Basana
vičius, kuriam Bulgarija buvo 
net pilietybę suteikusi. Bul
garai- ir šiandien gaudo lietu
viškus penkličius, kuriui vie
noje pusėje yra d r. Basanavi
čiaus atvaizdas. Nors sutar
čių su Bulgarija jokių nepa
sirašyta, tačiau prekyba kai 
kuriais metais siekė net arti 
milijono litų. Vengrija, su ku
ria Lietuvą riša eilė istorijos 
faktų, bene bu§. labiausiai lie
tuviams pažįstamai Ten ir da
bar dažnai nuvyksta lietuviai 
turistai, žurnalistai ir ekskur
santai. Su Vengrija yra pa
daryta visa eilė sutarčių.—Su 
Rumunija Lietuva 1931 me
tais Berlyne yra pasirašiusi 
prekybos susitarimą didžiau
sio palankumo principu ir pa
laiko diplomatinius ryšius. 
Prekyba su Rumunija 1933 
metais buvo pasiekusi įvežimo 
už milijoną 122,000 litų; pa
skutiniais metais apyvarta yra 
žymiai sumažėjusi. Su Jugo
slavija jokios politinės nei 
prekybinės sutarties dar nėra 
sudaryta. E.

Cairo, Egiptas, — Buvo 
smarkių susikirtimų tarp 
Italijos ir Anglijos orlaivių 
virš Egipto.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų generalis prokuro
ras Jackson kritikuoja tari
mą kongreso atstovų rūmo 
deportuot Harry Bridges, 
CIO unijų vadą vakarinia
me Amerikos pakraštyje.



Liūdėkim Ne To
(Mintis iš Ralph Chaplin)

Liūdėkim ne to, , 
ką mirtis jau nuskynė,

Ką priglaudė žemė, 
kas dulkėmis virsta;

žinokim, kad žemė, 
kaip motina glaudžia

Kiekvieną, ką griūnant 
jinai tik išgirsta.

Liūdėkim ne tų,
kurie jėgą parodė,

Už teisę kovoti
ką buvo gan drąsūs,

Nors šiandien varžtai juos
kalėjime laiko,

Nors gyvastį gniaužti
įstatymai graso...

Liūdėkime tų, 
kurie dairos betiksliai,

Ir mato beteisės
biauriausį dūkimą,

O laukia kažinko?—
dėl jų mes liūdėkim,

Ir neškime ugnį
dėl jų įdegimo!

St. Jasilionis.

A. Mickevičiaus Gyveni
mo ir Kūrybos Paroda

Lapkričio mėn. 85 metų sukaktuvių nuo 
Adomo Mickevičiaus mirties proga Lvove 
gyveną lenkų rašytojai rengia plačią didžio
jo poeto gyvenimo bei kūrybos parodą. Pa
rodos rengimo komitete dalyvauja prof. Bo- 
reiša, žinomas rašytojas, kritikas ir vertėjas 
Bdi želenskis, Kleineris ir k.

“Be abejo, — rašo viename literatūros 
laikraštyje kritikas M. živovas,—parodoje 
bus plačiai parodytas pirmasis Mickevičiaus 
gyvenimo ir kūrybos periodas. Būtų gera, 
kad šiame skyriuje lankytojai pamatytų 
taip įkvėptai poeto apdainuotą “Naugardu
ko žemę” su jo “gimtuoju Nemunu,” kurio 
krantuose jis gimė ir užaugo, kur jis išgirdo 
tas liaudies dainas, kurios įkvėpė pirmąsias 
jo balades, kur jis kreipė savo poetinį žvilgs
nį, kurdamas “Poną Tadą.” Lenkų šlėktiš
ka -valdžia per 22 savo valdymo metus ne
padarė nieko šioms vietoms paversti “Mic
kevičiaus vietovėmis.” Tik Lvovą užėmus so
vietams, jau pirmomis dienomis buvo Nau- 
gardėlyje imtas organizuoti Mickevičiaus 
muziejus.”

Parodoj didelis skyrius bus paskirtas Mic
kevičiaus buvimui Rusijoje, kur jis, kaip ži
noma, draugavo su Puškinu, lankėsi Z. Vol- 
konskos salone ir kur parašė savo “Konradą 
Valenrodą,” “Krymo sonetus” ir “Farysą.” 
Čia bus išstatyta daug naujos retos medžia
gos, taip pat, kaip ir skyriuje, vaizduojan
čiame paskutinės “Vėlinių” dalies bei “Pono 
Tado” parašymo laikotarpį.

“Ši paroda, — rašo minėtasis živovas,— 
turi parodyti gyvą A. Mickevičių, didįjį po
etą, kurio kūriniai sudaro pasaulinės litera
tūros pasididžiavimą, o ne “šventąjį” ir 

pranašą,” kaip jį vaizdavo lenkų šlėkta.”

Naujos Filmos apie 
Mediciną

Sovietų Sąjungos Eksperimentalinis medici
nos institutas Maskvoje pagamino 1939 metais 
50 naujų moksliškų filmų.

Didelį dėmesį kelia filmos, skirtos garsiam 
biologui, akademikui Pavlovui.

Žiūrovas mato ekrane, kaip atsiranda šuny
se sąlyginiai refleksai, šunin įšvirkštė morfi
jaus. Jį tąso, jo akys pablūsta, jis pradeda 
snaūsti, paskui užmiega. Bandymas pakarto
jamas keletą kartų, paskui eksperimentatorius 
prieina prie šunies su špricu ir apsimeta norįs 
įšvirkšti morfijaus, bet įšvirkštimo nepadaro. 
Vis dėlto, šunį pradeda tąsyti, ir jis pamažu 
užmiega.

Ilgamečiai bandymai Pavlovui ir jo mokyklai 
padėjo atrasti naujus psichinių susirgimų gy
dymo metodus. Filmoje parodoma praktiškieji 
Pavlovo mokslo pritaikymai apie miegą, kaip 
stabdomoji priemohė, apsaugo centralinę ner
vų sistemą nuo žalingų sukrėtimų, žiūrovas 
perkeliamas į kliniką, kur su sukeltojo miego 
narkozu, besitęsiančiu 6-12 parų, gydomi su
sirgę šizofrenija.

Ekrane parodomos puikios laboratorijos, vi
sas mokslo miestelis, pastatytas Sovietų val
džios nutarimu netoli Leningrado, Koltušuose, 

kur dirbo velionis Pavlovas ir kur jo gausūs 
mokiniai tebevykdo jo tolimesnius eksperimen
tus.

Dvi filmos, paskirtos šizofrenijai ir jos gy
dymui, supažindina žiūrovą su paskutiniais 
šios srities medicinos mokslo laimėjimais. Tos 
filmos demonstruojamos kaip mokslo priemo
nė, studentų medikų tarpe.

Garsinių filmų serija “širdies patologija ir 
fiziologija” perduoda sveikos ir nesveikos šir
dies plakimo garsus, grafiškai pavaizduojan
čios ekrane širdies darbą. Tos filmos duoda 
galimybę gausiai auditorijai parodyti širdies 
darbą įvairiausiuose jos susirgimų etapuose.

Akademikui N. Burdenko vadovaujant nu
filmuotos įdomiausios chirurginės smegenų 
operacijos.

Ką Sako Vincas Krėvė-Mickevičius Apie 
Savo Populiariausią Knygą

šiomis dienomis nuskambėjo žinia, kad 
žymiausias lietuvių rašytojas prof. Vincas 
Krėvė-Mickevičius įėjo į naująją Lietuvos 
vyriausybę. Jis eina pareigas užsienio reika
lu ministerio, švietimo ministerio ir vice- 
premjero. Populiariausia rašytojo Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus knyga yra “Dainavos 
Šalies Senų žmonių Padavimai.” “L. ž.” ben
dradarbis, p. A. Laisvydas, nesenai turėjo su 
prof. Krėve-Mickevičium pasikalbėjimą apie 
tai, kaip jis tąją knygą parašė. Mūsų skai
tytojų žiniai čia paduodame tąjį pasikalbėji
mą.—“L.” Red.

Vincas Krėvė — žinomiausias ir mėgsta
miausias iš gyvųjų Lietuvos rašytojų. Visa 
eilė jo kūrinių jau seniai virto mūsų litera
tūros papuošalu, o V. Krėvė nebe nuo šian
dien visų laikomas literatūros klasiku. Ta
čiau tai nėra klasikas iš skaičiaus tų, kurie 
visų gerbiami, bet maža kieno skaitomi. V. 
Krėvės raštai išleidžiami vis naujais leidi
mais, ir juos skaito plačiausi mūsų visuome
nės sluoksniai. V. Krėvės veikalai nenueina 
nuo mūsų teatro scenos. Jo raštai įtraukti į 
mokyklų programas, jais auklėjasi tūkstan
čiai mūsų jaunuomenės. Be galo originaliai 
ir talentingai atkurta Lietuvos senovė ir ne
senų laikų liaudies gyvenimas, aukščiausia 
mūsų literatūroje stiliaus kultūra, perkėli
mas į literatūrą ir išryškinimas to grožio, 
kuris slypi mūsų darbo žmonių sukurtoj tau
tosakoj, — visa tai V. Krėvės raštus daro 
tikromis mūsų literatūros brangenybėmis. 
Nenuostabu, kad jaunesniųjų rašytojų tarpe 
V. Krėvė, visada reiškęs daug dėmesio ir 
simpatijų kiekvienam naujam literatūros ta
lentui ar jo apraiškai, laikomas dideliu au
toritetu, apie kurį/jau keleri metai buriasi 
šių dienų pažangesnioji mūsų literatūros da
lis.

Visų populiariausia V. Krėvės knyga, ypa
čiai jaunuomenės tarpe, — jo “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimai.” Iš viso, tur 
būt, sunku būtų pas mus rasti skaityti mo
kantį žmogų, kuris šios knygos kada nors 
nebūtų skaitęs ir ja gėrėjęsis. Pirmas šios 
knygos leidimas buvo išspausdintas 1913 
metais Vilniuje, M. Kuktos spaustuvėje, o 
dabar “Spaudos Fondas” išleido jau ketvir
tą jos leidimą (iš tikrųjų, penktą, nes čia ne
įskaitytas dar vienas leidimas, to paties “Sp. 
Fondo” išleistas atskiromis “Pigiojo knygy
nėlio” knygutėmis). Todėl, manau, bus su
prantama, dėl ko norėjau pasikalbėti su šios 
mūsų literatūroje populiariausios knygos au
toriumi ir išgirsti iš jo paties, kaip jam kilo 
mintis šią knygą'parašyti ir kuriomis aplin
kybėmis jis ją sukūrė.

Prof. V. Krėvė Mickevičius šiuo metu sun
kiai pagaunamas: dalį savaitės jis gyvena 
Vilniuje, dirbdamas Vilniaus universitete, ir 
tik vieną kitą dieną pasirodo Kaune. Be pro
fesoriaus darbo, jis dar turi daug rūpesčių 
kaip L. Rašytojų draugijos ir Draugijos 
SSSR tautų kultūrai pažinti pirmininkas. 
Vis dėlto rašytojas maloniai sutinka mane 
priimti ir duoti pasikalbėjimą, kuris mūsų 
literatūros draugams ir mėgėjams, 
bus tikrai įdomus.

Antrame kuklių medinių namų 
Vydūno alėjoj Nr. 21, prie pąt 
ąžuolyno, V. Krėvė priima mane savo ma
žutyje kabinetėlyje, kurio sienos užstatytos 
knygų lentynomis. Kelios kėdės, sofelė, ne
modernus, bet patogus rašomasis stalas, ant 
jo Vaižganto fotografija. V. Krėvė, gal kaip 
retas kitas mūsų rašytojas, seka ir domisi 
visa kuo, kas tik naujo pasirodo mūsų li
teratūroje. Pas jį rasi visas mūsų autorių 
knygas didelėj pagarboj — aptaisytas, il
gomis eilėmis išrikiuotas lentynose ir, kas 
svarbiausia, atidžiai skaitomas. Be abejo,

tikiuos,
Iaukšte
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Jaunas, bet sudėtingas neirochirurgijos 
mokslas gana smarkiai pasistūmėjo pirmyn 
neseniai atidarytame Maskvoje naujame nei
rochirurgijos institute. Filmos—“Galvos sme
genų meningiomai,” “Traumatiškoji epilepsi
ja,” “Neirochirurgija”—tik dalelytė to institu
to darbų.

Eilėje filmų,, skirtų vėžio ligai ir kovai su 
ja, parodomi naujausi chirurginių operacijų 
metodai, kuriais naudojasi žymiausias Sovietų 
onkologas N. Petrovas.

Be to, didelį dėmesį kelia ir filmos “Gyvų 
nervų 
pirmą 
nervų 
tų.

audinių mikroskopija.” Šioje filmoje 
kartą pavyko ekrane parodyti gyvą 

narvelį, padidintą šimtą tūkstančių kar-

būtų įdomu išgirsti rašytojo nuomonę apie 
įvairias naująsias mūsų knygas ir autorius, 
bet šio pasikalbėjimo tikslas ribotas, ir mes 
iš karto einame prie savo temos.

—Įdomu, kaip Jums kilo idėja Parašyti 
savo taip išgarsėjusią knygą?—kreipiuos į 
rašytoją, kuris sėdi prieš mane ir šypsosi 
savo tokia pažįstama gera šypsena.

—Būdamas dar Kijevo universiteto stu
dentas, — pradeda gerb. rašytojas, — su 

• prof. Ė. Volteriu dvi vasaras turėjau progos 
gerokai pakeliauti po Dainavos kraštą. Mu
du tada apkeliavome jį nuo Seinų ligi Val
kininkų. Prof. E. Volteris, Petrapilio Moks
lų Akademijos komandiruotas, rinko ir 
plokštelėse užrašinėjo mūsų pasakas ir dai
nas. Gaila, kad tos plokštelės kažkur žuvo. 
Tuo metu aš taip pat užrašiau daug tautosa
kos, kuri jau nepriklausomoje Lietuvoje bu
vo paskelbta ir sudarė mano “Dzūkų liau
dies dainas,” “Sparnuočius liaudies padavi
muose,” “Aitvarą liaudies padavimuose” ir’ 
“Dzūkų poringes” (pirmoji ten išspausdinta 
poringė užrašyta ne mano, bet buv. Alytaus 
gimn. mokytojo J. žekevičiaus apie 1931 
m.). Klausant mūsų senutėlių dainų ir pasa
kojimų, kuriuose tiek daug nuoširdumo ir 
tų maloninių žodžių, man ir kilo idėja kai 
kuriuos padavimus perkurti ir duoti jiems 
literatūrinę formą.

—Malonėkite paaiškint, iš kur paimtas 
pats žodis “Dainava,” įdėtas Jūsų knygos 
antraštėje ir taip plačiai prigijęs? •

—Dainava — senas Dzūkų krašto pava
dinimas. Jį jau galima rasti senosiose kroni
kose, tačiau ir dabar žtnonės jį tebevartoja 
apie Merkinę, Marcinkonis, Varėną, Seinus. 
Dzūkai vėlesnių laikų pavadinimas, pra
dėtas vartoti, matyt, kitų vietų žmonių, no
rint pajuokti ne jų tarme kalbančius žmo
nes. Atsimenu, jei. dainaviečius kas anks
čiau pavadindavo dzūkais, — jie įsižeisdavo. 
Tikrasis Dzūkų krašto vardas — Dainava.

—Gal malonėtumėte papasakoti, kuriomis 
aplinkybėmis savo padavimus ’rašėte?

—Išskiriant “Kunigaikštį Kunotą” ir “Se
ną pasaką apie narsųjį kunigaikštį Margi
rį,” kurie yra mano parašyti žymiai vėliau, 
jau gyvenant Kaune, kitus padavimus ra
šiau gyvendamas Kaukaze, Baku mieste. 
“Gilšė” mano buvo parašyta jau anksčiau 
Kijeve., Baku mieste man nuo 1909 m. ru
dens teko mokytojauti realinėje mokykloje, 
dėstant rusų kalbą ir literatūrą. Turėda
mas tada gan geras sąlygas, aš ir ėmiausi 
darbo laisvu nuo pareigų metu. Į restoranus 
vaikščioti nemėgau, taip i pat kortomis nelo
šiau, todėl laiko buvo užtektinai. Knygą 
rašiau apie dvejetą metų. Reikia pastebėti, 
kad tiek studijuodamas Kijeve ir Lvove, tiek 
mokytojaudamas Baku mieste, lietuvių be
veik nesutikdavau, tačiau kiekvieną vasarą 
atostogų metu lan^ydavaus Vilniuje ir gim
tajame Subartonių kaime, kur kiekviename 
žingsnyje dar skambęjo senoji mūsų daina ir 
padavimai.

—Ar “Dainavos šalies / padavimai” buvo 
pirmasis Jūsų kūrinys? ,

—Jau Anksčiau,, būdamas antro kurso 
studentas, buvau lietuviškai parašęs “Bobu
lės vargus”—iš pradžių dzūkų tarme. Tai 
buvo, berods, apie 1905-1906 metus. Tada 
mudu su L. Gira net buvome sugalvoję leis
ti dzūkiškai laikraštį ir apie tai paskelbė
me Seinų “Šaltinyje.” Tai .išgirdęs, dr. J. 
Basanavičius pasipiktino ir ėmė mus atkal
binėti “neskaidyti* Lietuvos,” o rašyti ben
drine kalba. Mano “Šarūnas” irgi parašy
tas anksčiau už “Dainavos šalies padavi-" 
mus”—jį aš pradėjau rašyti dar'studentau
damas Kijeve. Apič 1909 m. “Šarūnas” bu
vo pradėtas spausdinti Vilniuje, “Vilties”

ATSAKYMAS MUZIKOS 
MYLĖTOJUI IR RADIO 

KLAUSYTOJUI

Su šiuomi Lietuvių Radio 
Korporacija atsako į klausimą 
apie Lietuvių Radio Korp., ku
ris tilpo “Laisvės” June 3-Čios 
leidinyj.
pranešt, kad rašytojas 
pranta, kas 
Niekuomet
ma, kad tai yra “Largest Cor- ‘ 
poration in New England/’ ) 
bet “Largest Lithuanian Radio 
Program in Boston and N<E.” 

Kaslink dviejų žmonių kor
poracijoj, prašome pasižiūrėt 
į By-laws of Mass., o jei no
rite platesnių informacijų, 
kreipkitės į pačią korporaciją. 
Kaslink šėrų, tuo tarpu nėra 
pardavinėjami. Ateityj, jeigu 
bus, pranešime.

Lietuvių Radio Korporacija.

Pirmiausiai norim 
nesu

yra skelbiama, 
nebuvo skelbia*

f >. • »

SO. BOSTON, MASS
MS

Petrapilio Impera- 
iš viso nurodinėjo, 
Ypačiai dar daug 
Rimuotoji Rygos

*0*

laikraštyje.
—Įdomu, kiek Jūsų sukurti padavimai 

nutolo nuo tų, kuriuos girdėjote iš liaudies 
lūpų?

—Suprantama, jie nutolę gerokai. Liau

 

dies padavimai paprastai būdavo gana pri

 

mityvūs. Sakysim, “Milžinkapiui” parašyti 
impulsą davė mano girdėtas paprastutis pa
davimas apie vieną kalną. Buvo pasakoja
ma, kad tame kalne gulįs milžinas, žuvęs 
kovoje su priešais, ir tiek. Visą siužetą, 
aišku, sugalvojau aš pats. “Užkeiktai mer
gai” parašyti davė mintį akmuo, gulįs Jociū- 
nų kaimo laukuose, Liškiavos parapijoje.

—Mūsų liaudies padavimai neduoda pla
tesnio senovės Lietuvos gyvenimo vaizdo. 
Gal malonėsite paaiškinti, kuo Jūs rėmėtės, 
konstruodamas senosios Lietuvos vaizdą sa
vo “Padavimuose”?

—Dar studentaudamas Kijeve, aš labai 
kruopščiai pradėjau studijuoti veikalus, lie
čiančius Lietuvos senovę. Tų žinių man pir
miausia reikėjo, rašant “Šarūną” (jį pradė
jau anksčiau už “Dainavos šalies padavi
mus”). Senosios Lietuvos vaizdą man pa
dėjo susikurti šeinochos, Prochaskos, Halec- 
kio istoriniai veikalai, “Scriptores rerum 
prussicarum,” be to, Strijkovskio kronika 
ir Narbuto Lietuvos istorija. Daugybę rei
kalingų man studijoms knygų pristatydavo 
man prof. E. Volteris iš 
toriškosios bibliotekos ir 
kur jų galėčiau gauti, 
man šiuo atžvilgiu davė
kronika ir Narbuto Lietuvos istorija, kurią 

(buvau gavęs iš A. Jakšto Dambrausko. Visą 
šią medžiagą aš studijavau, svarbiausia, no
rėdamas susidaryti bendrą senovinės Lietu
vos psichologinį vaizdą.

—Kaune vėliau parašytojo “Kunigaikš
čio Kunoto” siužetas mano paimtas iš kro
nikų,—pasakoja toliau V. Krėvė.—Kunotas 
—jotvingių kunigaikštis, tų pačių jotvingių, 
kurie, kai kurių istorikų nuomone, buvę per
karus išžudyti, o prof. K. Būgos nuomone— 
jie buvę ne kas kitas, kaip pietiniai dzūkai, 
kurių religinis centras, anot to paties Būgos, 
buvęs apie Daugų ežerą. Ten yra ir mano 
minimas Rakalnio kalnas. Prie to ežero, 
kaip sako kronikos, Jogaila tardavęsis su 

svetimų kyaštų pasiuntiniais. Parašyti “Mar
girį” kilo man mintis, kartą su dail. P. Ga
laune aplankius Punioje esantį Margirio kal- 

x na. Vietiniai žmonės to kalno nevadina ki
taip, tik Margirio kalnu, ir neaišku, iš kur 
pas mus atsiradęs kai kur vartojamas Mar
gis.

—Koks buvo, rašant “Dainavos padavi
mus,” Jūsų svarbiausias uždavinys?

—Gal būt, jau berašant, man atėjo į gal
vą mintis parodyti, koki didvyriai buvo se
novės lietuviai, sukelti mūsų tautiečiams 
pasididžiavimą jais. Rusų kronikos seno
vės lietuvius vadina “chrabraja Litva” 
(narsieji lietuviai). Man kaip tik rūpėjo 
parodyti Savo tautiečams tą jų “chrabrastį” 
ir duoti suprasti, kad gėdintis save laikyti 
lietuviais, kaip tai daugelis tada daryda
vo, nėra reikalo, o, priešingai, tuo reikia 
didžiuotis.

—Ką galėtumėte pasakyti apie savo dar- 
vo metodą, rašant “Dainavos šalies pada
vimus”?

—Seniai rašiau, sunku beprisiminti. Ga
liu pasakyti tik tiek, kad aš visada rašau 
labai pamažu ir daug perdirbinėju. Kiekvie
nas leidimas išeina kiek pataisytas. Mat, 
kada rašiau savo padavimus pirmą kartą, 
neturėjau lietuviškų knygų, iš kurių būčiau 
galėjęs mokytis lietuvių kalbos. Vienintelis 
mano šaltinis šiuo atžvilgiu buvo gyvoji 
žmonių kalba, tačiau joje buvo primišę ne
maža slavizmų, o savų žodžių, kuriais juos 
būtų buvę galima pakeisti, nebuvo. Todėl 
tolimesniuose leidimuose teko kalbą kiek 
apšvarinti.

—Gal atsimenate, kuriomis Aplinkybėmis

, (Tąsa ant 4-to pusi.)

Smagi Naujiena Lietuviams
Visas lietuviškas svietas 

dabar sujudęs. Visi kalba apie 
Lietuvą. Visi džiaugiasi nu
vertimu Smetonos diktatūros 
Lietuvoje.

Ot, masiniam pasidžiaugi- 
mui ir nušvietimui visų Lietu
vos įvykių So. Bostono lietu
viai turės masinį susirinkimą 
birželio 27 d., Lietuvių Sve
tainėje. Pas mus atvažiuos ir 
prakalbą pasakys A. Bimba, 
iš Brooklyn, N. Y. Be to, gra- 
žiu dainų padainuos Norwoo- 
do Vyrų Choras M. K. Bolio ' 
vadovybėje.

Todėl nepamirškite. Visi So 
Bostono lietuviai ruoškitės da
lyvauti.

Rep.

Norwood, Mass
v

Lietuvių Masinis Susirinkimas
Lietuvių Kongreso Draugijų 

Sąryšys rengia visuotiną lietu
vių susirinkimą birželio 28 
dieną. Kas tik gyvas, ruoški
tės dalyvauti. Prakalbą pasa
kys Antanas Bimba, iš Brook- wl

Tai bus nepaprastas susirin
kimas. Jame lietuviai pa§i- . 
džiaugs nuvertimu Smetonos 
diktatūros Lietuvoje. Kalbė
tojas plačiai aiškins visus nau
jus įvykius ir naujos valdžios 
pasibrėžtus žygius.

Rep.

Rochester, N. Y.
Prakalbos

Rengia Komunistų Partija, 
pirmadienį, birželio 24 dieną, 
8 vai. vakare, Ukrainų Svetai
nėj, 975 Joseph Ave., Roches
ter. Kalbės gera kalbėtoja 
Margaret Cowl iš New Yorko.

Ji kalbės apie karą, Ameri
kos darbo žmonių reikalus ir 
apie Pabaltijos įvykius, o la
biausiai apie Lietuvą. Marga
ret yra lietuvė ir todėl ji gerai 
žino Lietuvos ir lietuvių reika
lus. Įžanga veltui. Visus pra
šome atsilankyti.

Rengėjai.

i
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1Miko Petrausko Kūriniai Jau Baigiami Spausdinti
Smagu visuomenei pranešti, kad pirmasis sąsiuvinys 

Miko Petrausko kūrinių jau baigiamas spausdinti ir 
greitai bus išsiuntinėtas jo prenumeratoriams.
Kartu atkreipiame gerbiamos visuomenės atydą, kad 

darbo užbaigimui dar stoka apie šimto dolerių. Pra
šome visus, kas tik turi tam tikslui surinktų aukų ar 
prenumeratų, tai pinigus tuojau prisiųsti. Taipgi, pra
šome ir daugiau žmonių užsisakyti Miko Petrausko 
Kūrinių Pirmąjį Tomą. Sąsiuvinio kaina tik $L

Pinigus ir užsakymus prašome siųsti: B* šalinaite, 
427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y



Ketvtrtia jĮpdaph ' n xiasi

Sovietų Sąjunga su šluota valo Pabaltijos kraštus nuo darbo žmonių neprietelių, viso
kių Smetonų, Hitlerio šnipų ir Penktos Kolonos gaivalų.

v Chicagos Žinios
CH1CAGIEČIAI APIE ĮVY

KIUS LIETUVOJ

Kunigas Mano, Dievas Gelbės. 
Kiti Sako, Sovietai Paliks Lie

tuvą Nepriklausoma.
Smetonos Pabėgimas Nemalo

nu Tautininkams.

Chicagos lietuviai daug kal
ba apie naujus įvykius Lietu
voje. Yra visokių nuomonių.

Prelatas Krušas, sekmadie
nį, kalbėdamas šv. Jurgio pa- 
rapijinės mokyklos vaikų gra- 
duacijoszatžymėjime, ragino 
visus melstis prie Dievo. Jis 
sakė, Lietuvai nėra pavojaus. 
Dievas ją saugos. Apie Sovie
tus jis nieko nesakė.

Antanas Vaivada, iš “Nau-$ 
jienų” štabo, kaip rašo Hears- 
to laikraštis “Herald-Ameri- 
can,” taip pasakęs: , .
. “Perskaičius žinias apie Ru
sijos vėliausią žygį, mes turi
me vilties, kad LietuVa išliks. 
Mes jaučiame, jog Lietuva ne- 
žĮugs, nes Stalinas leido jai 
naują vyriausybę sudaryti.”

Jis sako, kad Lietuva vei
kiausiai pasiliks po Sovietų 
protektoratu, bet ji bus ne
priklausoma.

Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos pabėgimas į Vokie
tiją jau pasitvirtina. Jis esąs 
Vokietijoj internuotas.

Jo pabėgimas, ypač kada 
net ir premieras Merkys ne
bėgo, yra nepateisinamas nusi
gandimas ir parodo jo mažai 
Lietuvos būklės paisymą.

Daugelis lietuvių prastai į'jį 
žiūri. Tautininkai, kurie rėmė 
fašistinį Lietuvos rėžimą net 
ir pirmiaus, kada buvo žiau
riai slopinama visi antifašisti
niai elementai Lietuvoj, blogai 

Meno Skyriaus Dalis
(Tąsa nuo 3-čio pusi.)

buvo išleistas pirmasis Jūsų knygos leidi
mas?

—Išleidau jį savo pinigais, kiek atsime
nu, apie 1500 egzempliorių. Suprantama, 
jokių honorarų už tą leidimą iš niekur ne
gavau. Išspausdinta knyga buvo sukrauta 
Zavadskio ir šlapelio knygynuose Vilniuje. 
Tolimesnių laidų, kiek atsimenu, buvo 
spausdinama po 3000 egz.

—Leiskite dar Paklausti, kurį padavimą 
Jūs pats laikote geriausiu?

—Man pačiam geriausiai patinka pada
vimas apie Margirį. Jis mano rašytas pas
kiausiai ir man atrodo geriausiai pavykęs. 
Anksčiau rašytuose padavimuose aš pats 
matau tam tikro sentimentalumo, kuris, ga
limas daiktas,, pareina nuo daugybės mažy

jaučiasi, kad Smetona taip pa
sielgė.

Tūli žmonės sako, kad jo 
pabėgimas rodo, jog Sovietų 
kaltinimai yra pamatuoti.

Daugelis yra labai paten
kinti, kad Lietuvoje vyksta 
permainos, nes tautininkų rė
žimas neleido Lietuvos žmo
nėms laisviau veikti, trukdė 
net ir kultūrinėm organizaci
jom veikimą.

Kai kurie gi sako: “Mokin- 
kimės rusiškai.” Girdi, ’ “Lie
tuva bus po Rusija.” Tai, ži
noma, klaidingas manymas. 
Lietuva bus nepriklausoma, 
tik jos valdžia veikiausiai bus 
tokia, kuri gerai sugyvens su 
Sovietų valdžia. Kita, jei dau
guma Lietuvos žmonių ir pri
eitų prie tos išvados, kad su
sidėti su Sovietų Sąjunga, vis- 
tiek Lietuvoje liktųsi ir lietu
vių kalba, ir lietuvių mokyk
los ir visas lietuviškas gyveni
mas.

Beje, vienas labai supykęs 
asmuo, seniaus dirbęs prie 
WPA lietuvių skyriaus, pasa
koja, kad jis “užves mušeikas 
ant ‘Vilnies’ ir išdaužys visą 
įstaigą.”

Berods jau geras laikas at
gal buvo vienas tokis užpuoli
mas ir apdraudos kompanijos 
dar interesuojasi tais, kas pa
darę joms nuostolių. Jeigu jos 
sužinotų, tasai vyrukas gal 
gailėtųsi dėl savo plepėjimo.

Tas vyrukas yra tokis pa
triotas, kad jis nesidrovėtų 
karti lenkus, vokiečius ar bi
le tautybės žmones. Bet to 
dar neužtenka. Jis ir savo 
tautybės žmonėms pikto nori.

Tūli sako, kad tie Lietuvoje 
įvykiai paveiks ir į SLA sei
mą. Tai gali suglausti 'arčiau 
reakcininkus tautininkus ir su 

naujieniečiais, kurie šiuo tar
pu yra pati reakcingiausią 
grupė tarp lietuvių.

Teisybė, kliudo jų susiarti
nimui tas, kad abieji varžos’ 
už valdymą SLA. Bet gal ban
dys bent komisijom dalintis. 
Kas liečia darbininkus SLA 
delegatus, kas liečia tuos, ku
rie priešfašistiniai nusiteikę, 
jie daugiau atkris nuo nau j le
ninių “socialistų” ir vienybinių 
tautininkų.

Rep.

WEST PULLMAN ŽINIOS

LDS 2-ra Kp. Baigia Išpildyti 
Kvotą

šio mėnesio susirinkimas 
LDS 2 kuopos buvo vienas iš 
pasąkmingiausių verbavime 
naujų narių dėl jubiliejinio 
vajaūs.

Mūsų gabi jaunuolė sekre
torė ir organizatorė įteikė 9 
naujas aplikacijas kuopos su
sirinkime. Pirmiau turėjo jau 
5, tad viso mūsų Virginija 
Sorkiutė turėjo 14 narių.

Antras organizatorius-A. K. 
Statkus pridavė 3 naujas apli
kacijas, pirmiau turėjo 2, to
kiu būdu Statkui kreditas pri
klauso 5., Viso, pasirodo, gau
ta 19 naujų narių. Kvota dėl 
kuopos buvo 25. Dar trūksta 6, 
bet organizatoriai išsireiškė, 
kad iki 15 šio mėnesio jie tik
rai gaus dar tuos 6. Ypatingai 
daug darbo įdėjo mūsų sekre
torė Virginija Sorkiutė. Tai 
daug pagyrimo verta mergai
tė.

Po visų bėgančių reikalų 
buvo rinkimai delegatų į LDS 
5-tąjį seimą, kuris įvyks Broo
klyn, N. Y., rugpjūčio mėnesį. 
Kuopa nusitarė siųsti 2 dele
gatu. Išrinkti A. šešelgis ir S. 
Tilvikas. Buvo pageidaujama, 
kad būtų delegate mus vaji- 
ninkė Sorkiutė, bet ji atsisa
kius dėl tam tikrų priežasčių.

binių ir maloninių žodžių.
—Ar negalėtumėte nurodyti pasaulinės 

literatūros kūrinių, kurie Jums būtų davę 
impulso panaudoti padavimuose kaip tik 
liaudies kūrybos elementus ir formą?

—Manau, kad vienintelis “Dainavos ša
lies senų žmonių padavimų” šaltinis yra ma
no girdėtieji žmonių padavimai ir iš viso 
liaudies kūryba, neskaitant, žinoma, to, kuo 
aš pasinaudojau iš aukščiau nurodytų isto
rinių veikalų.

—Dar vienas klausimas. Iš kur jūsų imti 
“Padavimų” veikėjų vardai?

—Daugumas jų imta iš mano gimtosios 
apylinkės tikrų žmonių pavardžių, taip pat, 
kaip ir “Šarūne.” Mano apylinkėj buvo su
lenkintų pavardžių — paimdamas savo vei
kėjams pavadinti, aš jas atlietuvinau. Tuo 
būdu, pav., iš “Kirklevski” išėjo “Kirklys” 
ir tt.

A. Laisvydas.

Su sėkmingu vajum mūsų 
kuopa bus gana skaitlinga, ne
toli 100 narių. V. Sorkiutė iš
sireiškė, kad pasibaigus vajui 
bus tuojau suorganizuota jau
nuolių kuopa. Sakė, jaunuolių 
mūsų kuopoj randasi apie 20, 
tai gera pradžia dėl jaunuolių 
kuopos.. Tik mes suaugusieji 
turime jiems padėti. Kuopa fi
nansiniai gana turtinga, todėl 
bus lengva ir mūsų jaunuolių 
kuopą palaikyti.

Kuopa rengia metinį pikni
ką, kuris įvyks birželio 30 die- 
•ną, Riverdale Grove, 13413 
Indiana Ave. Savininkas to 
daržo yra visiems plačiai žino
mas senas biznierius Leo. Sro- 
gis. Privažiavimas gana geras 
netik su automobiliais, bet ir 

" gatvekanais. Komitetas pra
nešė, kad kviečia dainuoti Ai
do Chorą iš Roselando. Kal
bės M. Zaldokas. Bus ir kitų 
įvairybių.

S. Tilvikas.
P. S. Baigiant rašyt gaunu 

telefonu iš V. Sorkiutės prane
šimą, kad dar 4 narius gavusi 
į LDS 2 kp. štai Sorkiutės žo
džiai : ‘‘Drauge pirmininke, 
dar turiu keturias aplikacijas, 
trūksta tik dviejų (2). Padėk 
man gauti tuo du, tai baigsi
me šį vajų 25 nariais į LDS 
2 kp.”

S. T.

APSAUGOS ŽINGSNIS
Stockholm, Švedija, birž. 

17.—Čionai esantieji įvairių 
šalių diplomatai teigia, jog 
Vokietijai nepatinka, kad 
Sovietai atsiuntė daugiau 
savo kariuomenės į Lietuvą.

Bet abelnai diplomatai ir 
politikai Švedijoje supran
ta, kad Sovietai užima tik 
apsigynimo pozicijas Lietu
voj; sako, jie stiprina savo 
dešinį sparną pasienyje Vo
kietijos; tai Sovietų apsau
ga pries “bile kokias gali
mybes” iš Vokietijos pusės.

ĮSAKYMAS PRIEŠ 
GODIšIUS

Naujoji Lietuvos finansų 
ministerija išleido patvar
kymą, kuris griežtai už
draudžia asmenims krautis 
sau bereikalingus daugius 
reikmenų ar brangint jų 
kainas. Kurie peržengs šį 
patvarkymą, tiems gręsia 
sunkios bausmės.

Berlin, birž. 17.—Vokie
čių vyriausybė sako, kad ji 
iš anksto žinojo apie Sovie
tų intenciją siųst' daugiau 
kariuomenės į Lietuvą, aki
vaizdoj naujos karinės pa
dėties vakarinėje Europoje.

Buvęs Ethiopijos “karalius 
karalių”--- Haile Selassie,
kuris gyvena Londone.

Dabar jis galės būti 
“karalius karalių” 

visų pabėgusių 
u karalių.

Iš Kanados
AREŠTAI KANADOJE

Prieš kurį laiką Winnipege 
liko areštuotas aldermanas 
Jacob Penner, kaipo priklau
santis nelegale paskelbtai Ko
munistų Partijai. Jis buvo iš
rinktas į aldermanus kaipo 
Komunistų Partijos kandida
tas.

Tuo patim kartu Calgary 
areštuotas aldermanas Patrick 
Lenihan. Jis buvo išrinktas 
kaipo “žmonių atstovas” į al
dermanus Calgary, 1938 me
tais, lapkričio mėn. Jis kalti
namas sulig Kanados Apsigy
nimo reguliacijų. Jo prasižen
gimas nepaskelbtas.

Neseniai paskelbtos nelega
le ukrainų farmerių ir darbi
ninkų Draugijos Centro Komi
teto narys John Navisowsky, 
birželio 13 d. areštuotas ir už
darytas. Kiek ilgai jis bus lai
komas po areštu ir kuo jis 
yra kaltinamas, policija nepa
skelbia.

Reikalauja Visiško Franci- 
jos Pasidavimo

Roma, birž. 19.—Italijos 
radio paskelbė, jog Vokieti
ja ir Italija reikalauja, kad 
Franci j a visiškai pasiduotų; 
tik tada vokiečiai ir italai 
pertrauktų karo veiksmus 
ir darytų paliaubas-pertai- 
ką su Franci j a. O jei Fran
ci j a besąlyginiai nepasiduos 
Vokietijai ir Italijai, tai vo
kiečiai ir italai nesustabdy
si ą mūšių, iki Franci j a bū
sianti visiškai užimta.

Verstina Karinė ir Armijos 
Tarnyba Kanadoje

Ottawa, Canada. — Kana
dos seimo atstovų rūmas 
priėmė sumanymą įvest ver
stiną tarnybą armijoj ir 
privalomus darbus karinėse 
pramonėse visiem vyram iki 
45 metų amžiaus. Iš draf- 
tuojamų vyrų taipgi būsią 
sudaryti būriai kovai prieš 
“penktąją koloną.”

(Kanada yra Anglijai pri
klausomas kraštas.)

ITALAI IR VOKIEČIAI 
TURI REGISTRUOTIS

Kanados vyriausybė išleido 
įsakymą, pagal kurį visi Ka
nadoje gyvenanti vokiečiai ir 
italai, nežiūrint ar jie yra Ka
nados piliečiai ar ne, privalo 
užsiregistruoti. Tuo patim sy
kiu įstatymas uždraudžia bile 
vokiečiui ar italui laikyti ir 
nešioti su savim šaunamą 
ginklą. Užregistruojami asme
nys bus fotografuojami, paim
ta jų pirštų antspaudos ir su
rašomos visos kūno žymės, bet 
tie rekordai bus sunaikinti, 
kada pasibaigs, karas, nurodo 
įstatymas.

Nors registracija privaloma 
visiems vokiečiams ir italams, 
bet tas nereiškia, kad jie visi 
bus pasiųsti į internacijos 
kempes. Jų registratoriams 
palikta teisė nuspręsti, ku
riuos suimti, o kuriuos paliuo- 
suoti.
g .............. ~ ■ E

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
0------------------------------------------------- [g

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 krautuve® 

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

šeštadienis, Birž. 22, 1040

Roma, birž. 20.—Vokiečių 
orlaiviai 5 atvejais baisiai 
bombardavo Bordeaux, lai-
kinąją Francijos sostinę, ir 
bent šimtą žmonių užmušė 
bei sužeidė.

Gaukite “Laisvei” nauju/ 
skaitytojų. '

VESTIE E. DAVIS 
Licensed Mgr.

84-02 Jamaica Avenue 
Opposite Forest Parkway 

WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemokamai 

visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF

BARRY P. SHAUNS
(Shallnskas)

FUNERAL HOME

(Repšys)
LIETUVIS GYDYTOJAS

278 Harva'rd Street 
kampas Inman Street 

Arti Central Skvero 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel.: TRObridge 6880
OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte
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Montello, Mass.
Birželio 14 dieną, 1940 m., 

penktadienio vakare, Lietuvių 
Liuosybės Dailės Ratelis turė
jo draugišką vakarienę Liet. 
Taut. In amo Draugovės Par
ke, Montello, Mass.

Susirinko nemažas būrelis 
lietuvių dailininkų, kurie per 
daugelj metų nenuilstančiai 
darbavosi dailės srityje. Su
augesnių jų tarpe buvo keletas 
jaunesnių, kurie dar nelabai 

•seniai pradėjo veikti ir paro
dė gražius gabumus dramos 
skyriuje. Iš jų tarpo labai ge
rai pasižymėjo lietuviškoj 
scenoj K. Valungevičienė, B. 
Ambrozienė ir A. Vasaris. 
Būtų geistina, kad minėtos 
ypatos pasiliktų ir ant toliau 
mūsų tarpe.

Pirmininkaujant drg. E. Be- 
niulienei, trumpas prakalbė- 
les pasakė S. Baronas, J. Sti- 
gienė, A. Vasaris ir O. Tura- 
nienė. Jie, trumpose savo kal
bų formose, pabrėžė to vaka
ro susirinkimo tikslą ir Dailės 
Ratelio narių, užduotis toles
niam veikimui. Abelnai imant, 
iš jų kalbų buvo galima su
prasti, jog minėto ratelio yra 
tikslas ne tik patiems nariams 
turėti užsiėmimas; ne tik už- 
bovyti vietinę publiką, bet kad 
atlikti visuomenės pareigą. 
Kadangi to reikalauja visa 
Lietuvių Meno Sąjunga, to rei
kalauja viso pasaulio darbo 
žmonių klasės judėjimas.

Pasibaigus vakarienei, pra
sidėjo dainos. Moterų Apšvie- 
tos Kliubo dainininkių grupė 
padainavo keletą gražių lietu
viškų dainelių po vadovyste 
Onos Mineikiutės. Iš šalies 
žiūrint, atrodė, kad dainos vi
siems patiko.

Rengimo komisija, kurion 
įėjo E. Beniulienė, B. Ambro
zienė ir K. Ustupas, užsitar
nauja padėkos žodį už suren
gimą ir patvarkymą to gra
žaus vakarėlio, a

Dabar lauksime, ką mūsų 
naujai išrinktas veikiantis Ko
mitetas sugalvos dėl ateinan
čio žiemos sezono.

X. Kareivis.

žiniomis, kad Lietuvos pusiau- 
fašistinė valdžia griuvo.

Konferencijai pasibaigus, 
piknikas jau buvo gražiai įsi
smaginęs. Jaunimas žaidė 
sviedinį, kiti — pasagą mėtė; 
vėl kiti — šoko, tai draugiš
kais pokalbiais, eidami į nau
jas pažintis, prie stalų ir prie 
bufeto vaišinosi užkandžiais 
ir gėrimais.

Scrantonietis Petras Šlekai
tis pakviestas pakalbėti. Jis 
savo kalboj pasakė darbinin
kiškos spaudos ir Literatūros 
Draugijos svarbą. Jis pareiškė 
džiuginančią viltį, kad pasi
traukus Smetonai iš Lietuvos 
valdžios, mūs sena tėviškė su
silauk® daugiau laisvių dėl 
darbo liaudies.

Dovanas prie įžangos tikie- 
tų laimėjo: (1) lempą —Mal- 
daikiai (8 Carver St.), (2) 
paduškaitę — Wm. žuraus- 
kas, svečias, atvykęs su sū
num iš Brooklyn, N. Y. (3) 
rankšluostukus — Olga Kas- 
ky, 61 Allen St., Johnson Ci
ty, N. Y. Dovanos buvo suau
kotos : Olum Furniture Co. — 
lempą, H. žukienė — paduš
kaitę, A. Tvarijonienė—rank
šluostukus. Kitiems laimėji
mams (rato sukime) P. Jasi- 
lionienė aukojo tris dovanas, 
O. Girnienė vieną, Jieva Pa- 
lilionienė (restaurano savinin
kė) vieną rato sukimui, o an
trą — gana vertingą — kitai 
vartonei. Aukotojams priklau
so didelė padėka!

Įžangos tikietų pardavime 
jau pirmiau minėjome pasi
žymėjusius; dabar galime da- 
dėti, kad po pilną knygelę 
pardavė H. žukienė, A. Mai- 
nionis ir J. Palilionienė. Vi
siems, kurie pardavė po pilną 
ar ne pilną tikietų knygelę 
priklauso organizacijos padė
ka; taip pat rengimo komisi
jai — Tvarijonui, Stroliui, 
Dainiui — ir visiems darbinin
kams, kurių vardus suminėti 
būtų ilga eilė, — priklauso 
didelis ačiū! šis piknikas duos 
kelias deširųtis dolerių pelno, 
kuris bus padalintas pusiau— 
Apskričiui ir 20 kuopai.

Jasilionis.

Detroit, Mick
Atyda LDS 86 Kp. Nariam
Paprastas LDS 86 kp. susi

rinkimas turėtų įvykti liepos 
7 d., bet dėl laivo ekskursijos 
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks 
vieną savaitę anksčiau, tai 
yra, birželio 30 d., 10 vai. 
ryte, Latožo svetainėje. Todėl 
visi nariai įsitėmykite ir būki
te laiku susirinkime šio mė
nesio paskutinę dieną. Susirin
kime bus renkami LDS seimo 
delegatai ir darbininkai tikie- 
tam parduoti, nes įvyks Putin- 
bay laivo ekskursija liepos 7 
d. Laivas išeina nuo 1st St. ir 
Jefferson Ave., 10 vai. ryte. 
Tikietas tik $1 dėl visos die
nos.

Spaudos Būsimas Piknikas
Detroito Sąryšys kas metas 

rengia pikniką dėl mūsų dar
bininkiškų laikraščių, taipgi ir 
šiemet įvyks tas didžiulis 
piknikas už mėnesio laiko, lie
pos 21 d., Capitol parke ant 
Telegraph Rd. Tikietai yra 
platinami per visų org. narius 
ir labai žema kaina. Tikietas 
geras dėl įžangos ir laimėji
mui dovanų, kurių bus duota 
$100 pinigais. Todėl, kuris dar 
neturi minėtų' tikietų, tuoj aus 
reikalaukit pas visus pikniko 
rengėjus ir org. narius, A. Va- 
raneckienė, Marė Budžinienė, 
A. Dapšis, J. K. Alvinas, N. 
Beliunienė ir daugelis kitų na
rių. Westsidej rūpinasi dau
giausia N. Astrauskienė ir eilė 
kitų veikėjų. Todėl visiem 
gera proga gauti dovaną ir 
paremti mūsų spaudą.

Mirė Jonas Sinkevičius
Detroitiečiam gerai pažįsta

ma ir kad buvo veikėjas Jo
nas Zink-Sinkevičius mirė bir-

želio 13 d. Vėlesniu laiku gy
veno ant ūkės ir kada tik bu
vo įžymesnis parengimas De
troite, visados atvažiuodavo 
pas mus su savais pažįstamais. 
Reiškia, kad buvo geras dar
bininkų reikalų rėmėjas.

Palaidotas birželio 17 d., 
toj apylinkėj, Utica, Mich.

Alvinas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
PATERSON, N. J.

LLD 84 kp. pavedė suorganizuoti 
piknikierių busą važiuot į “Laisves” 
pikniką, kuris įvyks liepos 7 d., 
Klaščiaus Clinton Parke, Maspeth, 
L. I. Tad šiuomi pranešame, kad bu- 
sas jau nusamdytas ir kurie norė
tumėt turėt “good time,” malonėkite 
užsiregistruoti pas šias drauges ir 
draugus: V. Prapiestienė, J. Bimba, 
P. Malinauskas, S. Vilkas ir sena 
“Laisvės” skaitytoja Marijona Gece- 
vičienė, užlaiko gėrimų užeigą, 331 
River St. Busas išeis sekmadienį, 
liepos 7 d., 10:30 vai. ryto nuo S. 
Baganausko svetainės, 62 Lafayette 
St. Prašome pribūti laiku. Kelionė 
į abi pusi $1.00. — Kom.

(146-147)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 24 d. birželio įvyks 

bendras mūsų organizacijų ir vei
kiančio Komiteto susirinkimas, 735 
Fairmount" Ave., 8 v. v. Bus svarbių 
reikalų su “Laisvės” pikniko ranga.

—A. J. S. Veik. Kom. Sekr.
(146-148)

W. PHILA., PA.
LDS 107 kp. ruošia pikniką, 23 

d. birželio, Bartašienės Darže, 7922 
Lyons Ave., 2-rą vai. po pietų. Drg. 
B. Petroniutė žada atnešti lietuvišką 
pyragą. Rengėjos C. Jankauskienė, 
A. Rubinie ir O. Bartašienė prisi
rengusios gražiai priimti atsilankiu
sius. Nepamirškite dalyvauti. — 
A. Skališienė, koresp. (146-147)
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Binghamton, N. Y.

pikniko gali būti suardy- 
Tačiau giedrus sekmadie- 
rytas, birželio 16-tą, nulė- 
ir giedrią dieną. Į Litera-

Konferencija ir Piknikas
Dažnai besimaišąs lietus, 

rodos, bandė įtikinti, kad ir 
mūs didelės pastangos rengi
me 
tos. 
nio 
mė
tūros Draugijos 20 kuopos ir 
12-to Apskričio .pikniką ir 
konferenciją suvažiavo gana 
skaitlinga publika ne tik iš 
Binghamtono ir artimos apy
linkės, bet ir iš keletos Penn- 
sylvanijos miestų. Vieni iš at
vykusiųjų buvo delegatai į 
konferenciją, kiti — svečiai. 
Tokių tolimesnių svečių buvo 
net keli automobiliai ir vienas 
didysis busas, talpinąs gražų 
būrį Wilkes Barre ir 
mouth draugių ir draugų.

Konferencija pradėta 
apie 2-rą vai. po piet, 
tvarkiai V. Valuko

Ply-

tik 
bet 

vedama, 
neiškrypo iš vėžių ir neįkliuvo
į bergždžias diskusijas. Į pus
trečios valandos ji buvo baig
ta. Tiesa, ir tarimų nedaug 
padaryta. Bet jei padarytieji 
bus įgyvendinti — organizaci
jos veikla Apskričio ribose tu- 
retų pakilti. Nutarta raginti 
visas kuopas minėti organiza
cijos jubiliejų, išstatant paro
dai visas Draugijos išleistas 
knygas ir prelekcijos formoj 
apibudinant knygų ir organi
zacijos svarbą; prie to, turėti 
mužikos ir dainų arba vaidi
nimo programą. Kuopoms, 
kur apsnūdęs veikimas vietos 
nariuose, turėtų susidaryti 
talka iš Apskričio Komiteto 
narių ir iš jėgų esančių kitose 
kuopose. Turėtų būti dedamos 
pastangos pakelti organizaci
ją narių skaitliumi ir veikla.

Konferencijos varde išneš
tos rezoliucijos prieš stengi- 
mąsį įtraukti šią šalį į karo 

urį ir pareiškiant pasi
ūgimą naujai atėjusiomis

X
%

Hudson, Mass.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
(IB 1730 1 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
319 Smith St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MINNIE MANDEL
319 Smith St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
KL 6806 has been issued to the undersigned 
to sell beer, \yine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1436-38 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RICHARD WECERA 
(d-b-a Bratwurst Glockle)

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

EASTON, PA.
LLD 13 kuopa bendrai su Ukrainą 

IWO kuopa rengia pikniką. Įvyks 
sekmadienį, birželio 23 d. Peters 
Grove parke, tarpe Bethlehemo ii' 
Nazareth, šalę plento No. 946. Visi 
kviečiami į šį pikniką pasižmonėji- 
mui, susipažinimui su kitos tautos 
vienminčiais. Iš Eastono reikia va
žiuoti Nazareth keliu iki Seipsville, 
ten pasukti kairėn ir važiuoti iki 
Newburg. Ten privažiavus skersgat
vį sukti į dešinę, biskį pavažiavus 
imti cementinį kelią No. 946 į kairę. 
—Kviečia Bendra Komisija,

(146-147)

WORCESTER, MASS.
LLD 11 kp. susirinkimas įvyks 23 

d. birželio, 29 Endicott St., 11 vai. 
ryto. Visi draugai dalyvaukite, yra 
svarbių klausimų, kuriuos šiame su
sirinkime turėsime apkalbėti —J. 
M. L. Sekr.

(145-147)

Birželio 15 Lietuvių Pilie
čių Kliubo įvyko pusmetinis 
susirinkimas. Kaip visais ki
tais susirinkimais, taip ir šia
me susirinkime buvo išduoti 
pusmetiniai raportai. Pasiro
dė, kad kliubas kaip turtu, 
taip ir nariais gražiai auga ir 
gerai tvarkosi. Užbaigus susi
rinkimą, apie 6-tą vai., kliu
bas turėjo suruošęs nariams ir 
geriems kliubo rėmėjams pie
tus. Visi galėjo iki soties pa
valgyt ir išsigert. Baigiant val
gyti, komisija pakvietė kaip 
valdybą, taip bordirektorius 
išsireikšt savo mintis apie kliu
bo gerovę. Visi linkėjo kliubui 
geriausio pasisekimo.

Birželio 16 įvyko Laisvės 
Pašelpinės Draugijos metinis 
piknikas prie Marlboro ežero. 
Vieta puiki ir visiems gerai ži
noma, tai ir publikos prisirin
ko iš visos apielinkės ir visi 
gražiai linksminos, gėrėjos 
iki vėlumai.

Mūsų miestelio naujo cenzo 
surašinėtojai gyventojų, jau 
baigė rašinėję ir buvo pa
skelbta vietinėj spaudoj, kad 
per 10 m. Hudsonas yra nu
puolęs 568 gyventojais, 1930 
turėjo 8,469, o dabar turi 
7,901. Tai vis pasekmė kapi
talistinės industrijos žlugimo. 
Šiais laikais darbai mažai yra 
pagerėję. Vilnos išdirbystės, 
biskį pradeda dirbt geriau, dvi 
mašinšapės dirba gerai, nes 
dabar mašinų reikia.

Hudsonietis.

Stockholm, Švedija, birž. 
17.—Čia gauta pranešimas, 
jog kai kurie tėmytojai 
Kaune spėja, kad Sovietai 
sustiprino savo poziciją 
Lietuvoje, kaipo pirmąjį 
žingsnį, kuris, girdi, galė
siąs tik pagelbėti didžiai so
cialistinei revoliucijai, kuri 
(gal) kilsianti Europoje.

L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5407 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HANNAH R1BNER 
d-b-A 3rd Ave. Liquor Store

5407 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choro metinis piknikas 

įvyks sekmadienį, birželio 23 d. Mi- 
kolaičio Sode. Pradžia 11 vai. ryto. 
Bus gera orkestrą šokiams ir turė
sime įvairių valgių ir gėrimų. Kvie
čiame vietinius ir iš aplinkės daly-

VARPO KEPTUVE' A

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

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

Siunčiame duoną per paštą 1 kitus mlesvus, specialiai greitai pristato. 
Ant Jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svori ir kainas.

VARPAS BAKERY 36-40 Stagg Street Brooklyn, N. Y.
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ĮSIGYKITE DABAR

ŽIEDAI

Sveikata Ligoniams
B

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

ir šlapimo Tyrimai, X-SpinduliaiDaroma Kraujo
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TRADE IT IN IfOR A 1 

lyJEWELj 
BulovaI

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

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

- 50 COURT STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

530 SUMMER AVENUE 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

i—i— 
o

vauti šiame piknike, linksmai laiką 
praleisti. Automobiliams kelrodis: 
Važiuokite Frankford Ave. iki City 
Line, sukite po kairei ir sekite iš
kabas. Tillie Gėgžniutė, Kom. nare.

(145-147)

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

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

DR. L. ZINS1 ,toiga 30 mctŲ 
110 EAST 16 ST., NEW YORK, N. Y.

Tarp Union Sq. ir Irving Pl.
VALANDOS: 10 A. M.-8 P. M.—Sekmadieniais 10-2.
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Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

stočių BMT Line
Te!.: Glenmore 5-6191

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Žemiau parodyta tik keli iš mūsų didelio sandėlio 
šios rūšies daiktų.

your old watch visokiausiu Rūšių

ROBERT 
UPTON • 

J E W E L E R 
Įsteigta 1892 

701 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. 

Tarpe 
Graham & Manhattan Avės. 

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

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 35c., 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.

ooo
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nuo $1.50 augštyn 
Daimantai 

Melsvi-balti ir perfekto

SKELBKITĖS “LAISVĖJE

Odos, Kraujo ir Nervų Ligos Gydomos
Abelnas Silpnumas, Chroniški Skauduliai, Skilvio ir 

žarnų ligos, Hemorrhoidai (sėdynės kraujavimai) ir 
kiti Mėšlažarnės nesveikumai, Inkstų ir Pūsles vargai 
ir kitos staigios ir chroniškos ligos. Gydoma Vyrai ir 
Moterys. Jeigu turite nesveikumą, kurio nesupranta
te, kreipkitės su pasitikėjimu į Dr. Zins. Leiskite man 
išaiškint jūsų sveikatos stovį be jo
kios prievolės iš jūsų pusės.

Ištyrimas dovanai.

MOKYKLOS BAIGIMO PROGA
APDOVANOKITE JAUNUOLIUS

Puikiausia berniukui ar mergaitei dovana — tai naujas Remington Type 
writeris. Artinasi mokyklų baigimo sezonas—Graduations. Apdovanokite 

savo jaunuolius gražia, nauja Remington Typewriter mašinėle

ŠTAI

Tuojau užsisakykite per “Laisvę, 
nes “Laisve“ savo skaitytojams 

duoda didelę nuolaidą.

JUMS PASIRINKIMAS

Remette Portable Typewriter
(Educational Keyboard No. 8410)

Junior DeLuxe Portable

Remington Model No. 5 Deluxe $49.50
Remington Model No. 1 Deluxe $59.50
Deluxe Noiseless Portable $67.50

Parašykite “Laisvės” Administracijai klausdami informacijų, c .nes prisiusime jums 
cirkuliarą, kuris plačiai aprašo kiekvieną mašiną.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y
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Jamaica Line
Cleveland St.

NOTARY 
PUBLIC

ir impor- 
degtinės ir 

geriausių

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

draftą 
kariuomenėn. Iš New 
pasiųsta keturi paslai, 
peticijomis su 20,000 
už taiką, taipgi rezo-

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

337 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel. Stagg 2-0783 
NIGHT—HA vemeyer 8-1158

Pasirandavoja 5 arba 6 kambariai. 
Garu šildomi — yra visoki moderniš
ki pritaisymai. Vienais laiptais. Ran
da prieinama. Privažiavimas labai 
geras. Galima važiuoti Reid Avė. ka
ru, kiti karai taipgi priveža. Atsi
šaukite bile laiku: Alex Sabutis,

Ponia K. A. Tracy, to vardo 
transportacijos firmos Šerų sa
vininkė, 105 8th Ąve., mirdama 
paliko $840,000 turto.

426 SOUTH 5th STREET
Blokas nuo Hewes eleveiterlo stoties

Taipgi kalbės jaunuolis Vy
tautas Zablackas, J. Gasiunas 
ir A. Bimba. Dainuos Aido 
Choras.

RANDAVO.IIMAT
Pasirandavoja fornišiuotas kamba

rys vienam vyrui. Būtų geriau, jei 
pažįstamas žmogus. Netoli nuo Cres
cent St. stoties, Fulton St. traukinis 
priveža. Prašome atsišaukti vaka
rais nuo 5 vai. Kisielius, 566 Cres
cent St., Brooklyn, N. Y.

(147-150)

birželio (June) 22 ir 
paskirtos valandos: 
tada

J. LeVANDA—E. LeVANDA 
Tėvas ir Sūnus Levan d aus kai

UNDERTAKERS

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

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

PAJIEŠKOJIMAI
\

Noriu susipažinti su dora mergi
na ar našle nuo 30 iki 40 m. am
žiaus. Esu jau pabuvęs vaikinas. 
Prašau rašyti: V. B., 427 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y. (145-147)

660 Grand Street Brooklyn, N. Y<
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas bus 
užtikrintas ir už prieinamą kalną.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

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 Barberlal

e Tikrai Žinokit, Kad Perkant Sau Vy-
• nūs i*r Likerius Reikia Pirkti Patin-
• karnoj Krautuvėj

• Manhattan Liquor Store

Parduodame įvairius rakandus labai nužemintomis kainomis. 
Pasirinkimas didelis.

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

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand St. Tel. EV. 7-8451 Brooklyn, N. Y.

Mateušas Simonavičius
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

“liti

REIKALAVIMAI
Reikalingas darbininkas ūkėje, pa

geidaujama, kad jis mokėtų gerai 
dirbti prie to darbo. Nesenesnis kaip 
50 metų amžiaus. Alga nuo $20 iki 
$30 į mėnesį, gaus valgį ir guolį. 
Prašome atsišaukti: John Sadauskas, 

į R. D. No. 1, Port Crane, N. Y.
(147-149)

BeStas* puslapis

Už Pabėgėlių Laisvę

Harleme Vėl Masinė Nelaimė

užuojautą

$

Didžiojo New Yorko Apielinkė

METINIS PIKNIKAS
Rengia Lietuvių Literatūros Draugijos 2-ras Apskritys

GERA MUZIKA ŠOKIAM ĮŽANGA 25 CENTAI

May 
vyrą

proga 
pasilsiui 

Įžanga

po te
gintus 
dabar

(Grove ) 
Rd.,

ryto 
2-.ro 
ku-

nariai 
diskusuoja į- 

ir

Dainuos Aido Choras iš Brooklyno, Sietyno Choras 
iš Newarko ir Bangos Choras iš Elizabetho

Park
Vauxhall

(ne Union City;
tai įsitėmyti ir

.ą pabrėžti,

i PARDAVIMAI
Parsiduoda gražus vasarnamis, 

yra ir 80 akrų žemės. Prie ūkės 
randasi visi įtaisymai, vištinyčia ir 
tt. Taipgi randasi elektra ir bėgantis 
vanduo. Tiktai 10 minučių nuo sto
ties. Prašome rašyti sekamu antra
šu: E. M., 427 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y. (147-149) ,

Parsiduoda akmeninis budinkas, 
pilnai išrandavotas, randasi dvi di
delės krautuvės ir dvi patalpos. Bu- 
dinko priešakys naujai įtaisytas, 
taipgi randasi aliejinis pečius. Dėl 
daugiau informacijų , prašome pa
šaukti telefonu: C. M. Sparacio,

(145-151 > ••••••<
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Rytoj, Birželio 23-čią, Visi į Lietuvių 
Literatūros D-jos Apskričio Pikniką, 

Cider Mill Parke, Union, N. J.
Sulaukę sekmadienio 

visi patraukime į LLD 
Apskričio šaunų pikniką, 
rin lietuviai būriais rengiasi
vykti iš visų apylinkės miestų.

Jei kas manytų, kad New 
Jersey rengiamas piknikas tik 
newjersieciams, tas stipriai su
klystų. Tik dabar teko kalbė
tis su busais važiavimo organi
zatoriais. Jie vardais priskai
tė keletą desėtkų šeimų, va
žiuosiančių ten automobiliais, 
o juk ir busai mažiausia du iš 
Williamsburgo ruošiama. Vie
ną pilnai užvaldęs Aido Cho
ro jaunimas, kitą — šiaip pu
blika.

Priežasčių tokiam skaitlin
gam ruošimuisi yra nemaža: 
pakilęs ūpas, kuriuo su pečiu
mi negi dalinsies, tokiame at
vejyje norisi sueit su žmonė
mis, jiems pasisakyt, išgirst 
jų nuomonę. O parkas ten 
gražus, apylinkė švari ir rami 
pasilsiui. Puiki dainų progra
ma, kurią pildys Aido Choras 
iš Brooklyno, Sietyno Choras 
iŠ Newarko, Bangos Choras iš 
Elizabetho. Prakalba dienos 
klausimais sakys J. Gasiunas. 
Gera muzika šokiams, skanūs 
užkandžiai ir gėrimai, žodžiu, 
visapusiškai tinkama 
kultūringam dienos 
ir pasilinksminimui, 
parkan tik 25c.

Cider Mill 
randasi prie 
Union, N. J. 
visi prašomi 
klausiantis kelio tą pabrėžti, 
kadangi ten yra dvi skirtingos 
vietos panašiais pavadini
mais).

Nepavėluokit Busus
Važiuosiantieji busu, prašo

mi įsitėmyt, kad prie kampo 
Lorimer ir Ten Eyck Sts., 
Brooklyne, pribus 10 vai. 'ry
to, išvažiuos 1Q:3O. Ilgiau ne
lauks ir už pavėlavusius ko
misija neatsakys, tad pasi- 
stengkite pribūt laiku. Kelio
nė tik $1 (round trip).

Iki pasimatymo ir smagaus 
pažmonio Cider Mill Parke!

M. K.

Anna Ramoškienė Štai 
ga Mirė Darbe

Ketvirtadienį, birželio 20-tą, 
11 vai. ryte, darbe, staiga mi
rė draugė Anna Ramoškienė, 
49 metų amžiaus, gerai žino
mo Brooklyno kriaučiaus 
Frank Ramoškos žmona. Yra 
pašarvota pas graborių P. 
Bieliauską, 660 Grand St. Bus 
palaidota pirmadienį, birželio 
24-tą, 2 vai. po pietų, Alyvų 
kapinėse.

Draugė Ramoškienė nesir
go, tik staiga dirbtuvėj su
kniubo ir tuojaus mirė. Krau
jagyslės trūkimas ją užmušė.

Paliko dideliam nuliūdime 
sūnų Antaną, dukterį 
(buvusi aidietė), ir 
Frank.

Velionė Ramoškienė, 
vais Dubaigo, buvo 
Yzoje, Vilnijoj, kur ir
tebegyvena jos dvi seserys, ir 
brolis. Atvyko šion šalin prieš 
27 metus ir visą laiką gyve
no Brooklyne, o šeimyniniu 
gyvenimu 25 metus. Tik per
eito kovo 30-tą draugai buvo 
suruošę 25 metų šeimyninio 
gyvenimo sukakčiai puotą, 
kurioj nuoširdžiai linkėjo dar 
ilgų, ilgų metų, bet. . .šiandie
ną jos nebeturime, šeimai ir 
draugams likosi tik liūdėsis.

Reiškiame gilią
skaudžios ir staigios širdgėlos 
ištiktai šeimai. 

—J4-------
Sveikina iš Italijos

Iš Rikers Salos Kalėjimo iš
leisto kalinio Dan Kozak kū
nas ištrauktas iš East Upes 
prie Rutgers St.

šeštadienis, Birž.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

“Frontininkų” Teisėjai 
Nesusitaria

šiuos žodžius rašant, penk
tadienio priešpietį, 11-kos vy
rų ir vienos moters “džiūrė” 
trečia diena tebesiginčijo dėl 
nuteisimo ar nenuteisimo 
“frontininkų,” kurie, kaip tei
sme liudijo juos areštavusieji 
agentai ir kiti liudininkai, pla
navę nuverst J. V. valdžią ir 
turėję nemaža šautuvų, taipgi 
šovinių ir kovai ar terorui vest 
pabūklų.

y Trys dešimtys New Yorko 
CIO ir AF of L unijų, taipgi 
jaunimo ir broliškų organiza
cijų prisidėjo prie vis daugė
jančių reikalavimų Francijos 
valdžiai paliuosuot tūkstan
čius Ispanijos pabėgėlių ir 
tarptautinių liuosnorių, užda
rytų koncentracijose, kuriems 
gręsia sunaikinimas karo 
liepsnose ir užkariaujančių 
fašistų kerštas.' Juk tai jie per 
du metus sulaikė fašistų mar- 
šavimą pirmyn savo didvyriš
komis kovomis prieš Ispanijos 
liaudiškos respublikos užpuo
likus.

Organizacijos siunčia dele
gacijas į Francijos konsula
tą, taipgi siųs delegatus į 
tuo reikalu šaukiamą konfe
renciją šį pirmadienį, birželio 
24-tą, viešbutyje Diplomat, 
108 W. 43rd St., N. Y. Prasi
dės 8 v. vakaro. Lietuviams 
reikėtų irgi dalyvauti.

Malioriai Rengiasi Savo 
Rinkimams

Birželio 26-tos Masiniame Mitinge Išgirsime 
Daug Naujo apie Naująją Lietuvos Valdžią, 

Jos Programą—Pažadus ir Atsiekimus
Kas tie Lietuvos naujosios 

vyriausybės vadai, prieš ku
riuos taip papliupo Amerikos 
lietuvių ponija? Kokia tos val
džios programa, prieš kurią 
labiausiai rėkia smetoninin- 
kai, važinėjusieji pas Smetoną 
arbatėlės, turėjusieji jo kava
lieriaus titulus ir medalius, 
laukusieji iš Smetonos val
džios pensijų. Kas tie virš 600 
žmonių, kuriuos Paleckio-Mic- 
kevičiaus naujoji valdžia

Jaunimo Kongresas 
prieš “Draftą”

Už savaitės šeštadienį, bir
želio 29-tą, įvyks Maliorių 
Unijos 9-tos Tarybos viršinin
kų rinkimai Royal Windsor, 
New Yorke. Eiliniai 
jiems rengiasi,
vairias unijos problemas 
kas būtų tinkamesnis valdy- 
bon, kas tiks, ir norės geriau
sia gint unijos reikalus. Louis 
Weinstock, eilinių kandidatas 
į finansų sekretorius, pakvies
tas vyriausiu kalbėtojumi Ei
linių Narių Komiteto suruošta
me masiniame mitinge šį šeš
tadienį, 2 v. po pietų, Irving 
Plaza.

D a i n i n i nkė Konstancija 
Menkeliuniutė, per muzikę B. 
L. šalinaitę, atsiuntė telegra
mą, kurioj prašo pranešt jos 
šeimai ir draugams, jog karo 
ugnys iki šiol jos nepasiekė, 
tebegyvena laimingai. Taipgi 
prašo varde jos pasveikint 
laisviečius.

Harlemą, kur didžiumoj 
apgyventa negrais ir biednuo- 
mene, tankiai ištinka laužynų 
distriktuose žinomos nelaimės 
ir vis nusineša stambių aukų. 
Tai gaisre supleška ištisos šei
mynos, tai koks apipuvęs lau
žas užgriūna. '

Birželio 20-tos popieti West 
End Teatre, 326 W. 125th St., 
apie aštuoniem šimtam publi
kos žiūrint judžio, ant publi
kos nukrito atitrūkęs nuo lu
bų kriušinantis plotas tinko, 
virš pusės colio storio, 6 per 
8 pėdas pločio. Iš aukštumos 
krintant, smūgis buvo toks 
stiprus, kad keliems iš 29 su
žeistų sulaužė kaulus, su
sprogdino galvą, sukrėtė sma- 
genis.

Tik publiką išleidus, pribu
vę policistai, gaisragesiai, 
slaugės ir gydytojai galėjo 
prieit gelbėt sužeistus.

Amerikos Jaunimo Kongre
so New Yorko organizacija 
pasisakė prieš Roosevelto pla
nuojamą “draftą” - verstiną 
ėmimą 
Yorko 
vežini 
parašų 
liucijomis nuo jaunimo organi
zacijų, turinčių per 300,000 
narių.

Washingtono ponai, patys 
saugūs už žilo plauko ir “svar
bių pareigų,” nenori nei gir
dėt, kad jaunimas priešingas 
eit už jų turtą kautis. Jie ban
dė pasimatyt su prezidentu, 
bet. veltui. Ten nevykus, jie 
norėjo matytis su “šalies Gy
nimo Komitetu.” Bet jie, kaip 
praneša korespondentas, buvo 
“perdaug užimti,” kad su jau
nimu matytis. Jie norėtų jau
nimą matyt išvažiuojant į 
Europos karo lauką ir savo 
baltomis pirštinaitėmis pamot, 
palinkėt jaunimui laimingos 
kloties — į kapą.

Jaunimas žada tai atsiminti 
visada, o ypatingai šį lapkritį, 
atėjus rinkimams.

paliuosavo iš kalėjimų, kur jie 
buvo Smetonos valdžios su
brukti ir ilgus metus kankina
mi? Ko iš šios valdžios gali
ma laukt ateityje?

Apie tuos dalykus jūs ge- 
riausį atsakymą galėsit išgirst 
birželio 26-tą, trečiadienį, di
džiųjų lietuvių kultūros, meno 
ir broliškų organizacijų ren
giamame didžiuliame masinia
me mitinge, Central Palace, 
16-18 Manhattan Avė., N. Y.

Pirmarankias žinias apie 
tuos asmenis ir juos priekin 
išstačiusias sąlygas galės su
teikt žurnalistas R. Matusevi
čius, kuris tik prieš porą mė
nesių iš Lietuvos čion atvyko 
ir kuris pažinojo atsistojusius 
naujosios valdžios priešakyje 
žmones iš jų darbų ir asmen
iškai.

Visi didžiojo New Yorko ir 
apylinkių lietuviai kviečiami 
atsilankyti. Pradžia 7:30 va
karo. Įžanga nemokama.

Organizacijų Veikėjams
Masės lietuvių, ypatingai 

lietuviai darbo žmonės šiuo 
momentu giliai sujaudinti Lie
tuvos įvykiais. Jie trokšta vi
sapusiškai patirti padėtį, jieš- 
ko žinių, ir mes privalome pa
gelbėti jiems jas surasti, nes 
tik plačiamintis, nuodugniai 
informuotas žmogus gali nusi- 
teikt naudingai sau ir savo 
gimtinei. Komisijos darbo ne
gana, reikia visų energingos 
veiklos. Ateikite, padėkite.

. Komisija.

Telephone 
STagg 2-5043

i
!

Herbert Beniamin Išrinktas 
1W0 Sekretoriumi

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS

Įvyks Sekmadienį

Birželio 23 June
ŠUS OLD CIDER MILL GROVE

VAUX HALL RD. UNION, N. J.
Pradžia 12-tą valandą dieną

H. Benjamin, paskilbęs be
darbiu vadas, keliavęs sker- 
sai-išilgai šalį organizuot be
darbius ir vadovavęs alkanųjų ( 258 Reid Ave.,"Brooklyn, N. Y. 
maršavimams, išrinktas Tarp- • (146-147)
tautinio Darb. Ordino nacio- 
naliu sekretoriumi Pild. Tary
bos posėdyje pereitą trečiadie
nį. Organizacija turi virš 150 
tūkstančių narių.

JONINIŲ PARE
Jono Jurevičiaus gimimo ir 

varduvių diena birželio 23-čią. 
Tai dviguba iškilmė ir bus dvi 
dienas.

Birželio 22 ir 23 June
Jonas Jurevičius pavaišins savo 

draugus ir kostumerius šeštadienį ir 
sekmadienį 
23 dd. • Nėra 
kada ateisite, 
priimti.

Iškilmės bus 
verne:

CLEVELAND
234 Cleveland St., prie Fulton St. 

East New York
Širdingai kviečia visus draugus ir 

pažįstamus į paminėjimą. Jurevičius 
taipgi nori įsigyti ir naujų pažinčių, 
tad kviečia bendrai 
į šį pokilį.

Galima privažiuot: 
traukiniu, išlipt ant 
stoties. Broadway trolley taipgi pri
veža. i

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 ZEIDAT

Savininkas
411 Grand St. Brooklyn

j»<.
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Lietuvių 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.

Demokratinė Valdžia Lietuvoje!
Apie Tai Kalbės “Tiesos” Redaktorius

JONAS GASIUNAS

KELRODIS: No. 10 busas eina nuo Pennsylvanijos sto
ties, Market St., Newarke per Hillside, priveža prie pat 
parko vartų. Springfield Ave. gatvekariai ir busai į Ir
vington Centrą (5 comers), čia imkite “Union Vaux 
Hall Rd.” busą ant kampo Clinton Ave. Išlipkite ant 
“Vaux Hall Rd.” po kairei, pusė bloko iki parko.

Automobiliams Kelias: Springfield A Ve. iki “Vaux 
Hall Rd.” po kairei iki parko.

Nenorit mirt* kare, mirsit iš 
bado —taip sako francūzams 
ponai, kurie, į Staten Is
land atvežtą iš Argentinos 
Franci j ai taikytą mėsą — 60,- 
000 dėžių — pasuko Anglijai, 
kad Francija dabar nebeka
riaus.

• Manhattan Liquor Store
; 264 Grand St. Brooklyn, N. Y.
• (Kampas Roebling St.)

• Tel. EVergreen 7-1645 License No. L. 886
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FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St — Brooklyn — “Laisvės” Name

Calverts
Special

• Didžiausia ir žemiausiom kainoiri
• krautuvė Williamsburgh’e

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS VISOKIŲ RUSIŲ GĖRIMŲ

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

namų darbo, kllbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai ir barščiai.

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAKARO

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