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I 

Metams

Prašonie visų “Lais
vės” skaitytojų gautu 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

‘‘New York World-Tele
gram” kolumnistas ir plunks
ninis diplomatas Simms bal. 
10 dieną rašo:

‘‘Anglija dabar nori, kad 
Jungtinės Valstijos, Sovietų 
Sąjunga ir Turkija stotų ka- 
ran ir stotų kuogreičiausia.”

Bet tai nėra jokia naujie
na. Seniai to nori Anglija. Sė
li i ąi 
mis 

.nies

ji nori svetimomis 
karštus kaštanus 
mėtyt. Bet iki šiol

rank o- 
iš ug- 
nesise-

Ir kokia ji ražu m na: Kai 
anais metais Sovietų Sąjunga 
kvietė ją ir kitas šalis į bend
rą frontą prieš karo kurstyto
jus, tai Anglija ne tik juokėsi, 
bet dar suokalbiavo su Hitle
riu prieš Sovietų Sąjungą. 
Dabar gi, matote, norėtų, kad 
Sovietų Sąjunga ją išgelbėtų. 
Ir akys, ir drąsa!

nieAmerikos žmonės irgi 
ko nelaimės šiame kare, 
valdžia ir turčiai nori kariau
ti, tai yra, nori Amerikos žmo
nes sublokšti į skerdynę.

K a t alikiškos “Amerikos” 
redaktorius Juozas Laučka sa
vo gazietoj bal. 11 d. prašot 
mus jam išaiškinti labai keb
lią mįslį. Jis jos nesuprantąs 
ir tiek.

O dalykas štai kame: Prieš 
perversmą Lietuvoje buvę 
bankuose sudėta tiek daug 
sutaupų, jog kiekvienam Lie
tuvos žmogui išpuolę net po 
septynius dolerius. Gi Sovie
tų Sąjungos bankuose tebuvo 
tiek sutaupų arba įdėlių, jog 
ant kiekvieno žmogaus teiš-
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Amerika Paėmė Savo Globon 
Greenlandiją, Danijos Salą;

Patarnaus Anglą Laivam
Jungtinės Valstijos Steigs Greenlandijoj Savo Orlaivių Stovyklas, Karo Laivų Stotis ir 

Budavos Tvirtumas; Amerika Veiksianti Prieš Vokiečių Submari- 
nus, jeigu Jie Kliudytų Anglų Laivus Greenlandijos Vandenyse

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas paėmė šios 
šalies globon didžiąją Dani
jos salą Greenlandiją ir per
sergėjo Vokietiją, kad nuo 
balandžio 10 d. Amerika bus 
tos salos gynėja. Dėl Green
land! jos globojimo buvo tą 
dieną pasirašyta sutartis 
tarp Jungtinių Valstijų ir 
Danijos atstovo Washingto
ne.

Ši sutartis duoda Jungti- 
nėm Valstijom teisę steigt 

'sau Greenlandijoj orlaivių 
stovyklas, karo laivų prie
plaukas ir tvirtumas. Su
tartis pasirašyta lygiai vie
nų metų sukaktyje nuo tos 
dienos, kai vokiečiai įsiver
žė į Daniją.

Greenlandija randasi tik 
už trijų mylių nuo tų Ice- 
landijos vandenų, kuriuos 
Hitleris neseniai paskelbė

sirodyt Greenlandijos van
denyne, o per tuos vandenis 
plaukė ir plaukia daug An
glijos laivų su karo'reikme
nimis iš Jungtinių Valstijų.

Prezidentas, ‘ paskelbda
mas sutartį su Danija dėl 
Greenlandijos, kartu prane
šė, kad “buvę matoma vo
kiečių orlaiviai beskraidant 
virš Greenlandijos.”

Prezidentas palinkėjo Da
nijai kuo greičiausiai pasi- 
liuosuot nuo vokiečių ir už
tikrino, jog kai vokiečiai pa
sišalins iš Danijos, tai 
“Greenlandija ir toliau bus 
Danijos kolonija.”

Sako, kad Rooseveltas Ne
teisėtai Padare Sutartį dėl 

Greenlandijos
Senatoriai priešingi Roo

sevelto kišimuisi į svetimus 
karus išsireiškė, jog jis pats 
vienas neturėjo teisės pada
ryt sutartį su Danija dėl 
Greenlandijos, be senato už- 
gyrimo. Įstatymai reikalau
ja, kad du trečdaliai sena
torių užgirtų Amerikos su
tartis su svetimais kraštais.

Bet nemanoma, kad tie se
natoriai dabar pradėtų kovą 
dėl tos sutarties panaikini
mo.

PREZ. ROOSEVELTAS PLANUOJA 
AMERIKOS LAIVAIS GABENT 
ANGLAM GINKLUS Į KANADĄ

VOKIEČIAI RUOŠIAS 
UŽPULT EGIPTĄ IR 

SUEZO KANALA
Berlin. — Vokiečių' kari

ninkai kalba, kad susidarys 
jiems galimybių užpult an
glus Egipte ir užklupt jų 
Suezo kanalą, tarp Vidur
žemio ir Raudonosios Jūrų. 
Sako: Vokiečiai dabar yra 
užėmę svarbiausias pozici
jas Graikijoj, iš kurių gali 
toliau veikt sausumoje ir 
ore prieš graikus ir anglus. 
Šarvuotos vokiečių jėgos Li
bijoj artinasi prie Egipto 
sienos.

Kai, girdi, Jugoslavija 
trumpu laiku bus užkariau
ta, tai prasidės tikrieji mū
šiai dėl Egipto ir Suezo ka
nalo. Kuomet vokiečiai pa
sieks Pietinę Graikiją, ypač, 
jei išvys anglus iš Kretos 
salos, tai vokiečių orlaiviai 
gana iš arti galės šturmuot 
Suezo kanalą. Nuo Kretos 
iki to kanalo tėra tik 300 
mylių.

JUGOSLAVAI KONTRATA
KUOJA VOKIEČIUS

puolę tik viso labo po pusaš- karo sritim. Sala Icelandija 
tunto cento.

Tad ar ne aišku, sako Lauč
ka, jog Lietuvos žmonės buvo 
šimtą kartų turtingesni už So
vietų žemės žmones?

taipgi priklausė Danijai, bet 
vokiečiam įsibriovus į Da
niją, anglai užėmė Icelandi-

Vokiečiai Užėmė 
Serbų ir Kroatų 

Sosftamiesčius

Ignorantui iš tiesų taip ir 
atrodo, bet protingam žmogui 
nėra nieko panašaus.

Pradėkime nuo Amerikos, 
čionai bankai užversti bido
nais dolerių. Bet kam jie pri
klauso? Kapitalistams.

Dešimt milionų bedarbių 
neturi nei po centą į banką 
pasidėję ir kenčia alkį, dauge
lį ėda utėlės. Pietinėse valsti
jose 14 milionų negrų taip 
vargę, taip nuskurę, jog 
cento prie dūšios neturi.

SU-
nė

Washington. — Yra ži
nių, kad prez. Rooseveltas 
planuoja leist prekiniams 
Amerikos laivams gabent 
karo reikmenis į Halifaxa, 
Novą Scotią, Kanadoj, An
glijos pusiau-kolonijoj.

Anglijos laivai iki šiol pa
siimdavo daugumą karo 
reikmenų iš New •Yorko 
apylinkės ir veždavosi į Ha- 
lifaxą per 700 mylių. Hali- 
faxe jie susiburdavo su ki
tais anglų laivais prikrau
tais karo pabūklų ir plauk
davo į Angliją, lydimi kari
nių Anglijos laivų.

Jeigu Amerikos laivai 
pristatys karinius krovinius 
anglam į Halifaxą, tuomi 
sutaupys dikčiai laiko pre
kiniams Anglijos laivams; 
tada anglų laivai galės grei-

skil

Greenlandija yra didžiau
sia pasaulyje sala, 736,518 
ketvirtainių mylių, bet turi 
tik 18 tūkstančių gyventojų. 
Milžiniška tos salos didžiu
ma apdengta amžinais snie
gais ir ledais.

Oru iš Maine valstijos pa
siekt Greenlandiją tėra tik 
1,000 mylių; laivu iš New 
Yorko—2,200 mylių; nuo 
karinės Jungtinių Valstijų 
stovyklos Newfoundlande, 
anglų valdomoj saloj, iki 
Greenlandijos—1,130 mylių; 
o iš Greenlandijos į Angli
ją apie 1,200 mylių; iš New 
Yorko gi į Angliją—3,181 
mylia.

e * It e e to K^uta. tis čiau ir daugiau karo reik-

Lietuvoje buvo tas pats.
Vailokaičiai ir kiti parazitai 
turėjo krūvas aukso bankuo
se, tuo tarpu darbininkai ir 
valstiečiai buvo paskendę sko
lose ir utėlėse. ' • i-----  ---- « —

Tuo tarpu Sovietu Sąjungo-' delei Greenlandijos yra įs- menų nuplukdyt j Angliją, 
je žmones turi užtikrintą atei- pčjimas vokiečiams, kad jų I 
tį, apsirengę ir sotūs, 
kiek tuose bankuose 
taupų.

Ar dabar ponui 
aišku ?

nepaiso, 
yra su.-

Laučkai

Brazilijoje pasimirė Marty
nas Yčas, puikiai girdėtas ir 
amerikiečiams. Tai buvo caro 
čebatlaižys, kai caras valdė 
Rusiją. Paskui buvo fašistų ir 
kapitalistų agentas ir visą gy
venimą praleido gyvendamas 
iš kitų.

Yčo negaila nei Lietuvos 
žmonėms, nei Amerikos lietu
viams. Jo gailiai verkia tiktai 
liaudies priešai.

, . . . , . ...... Pirma negu Amerikos lai-
orlaiviai, submarmai ir kiti vai galėtų gabent karinius

Roosevelto valdžia 
biai apdirbinėja planus ga-v 
bent amerikiniais laivais an
glam karo pabūklus į Rau
donąją Jūrą. Sako, anglai 
baigia apsidirbt su italais 
Eritrėjoj ir Ethiopijoj, tai 
prez. Rooseveltas jau nepri
skaito tenaitinės Raudono
sios Jūros prie karinių van
denų, c

Roosevelto sumanymai 
dėlei Halifaxo ir Raudono
sios Jūros yra pradiniai 
žingsniai linkui to, kad to
liau Amerikos karo laivai 
'lydėtų prekinius anglų ir 
amerikonų laivus į Angliją, 
kaip tvirtina tūli senatoriai 
ir kongresmanai. 
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Berne, Šveicarija, bal. 11. 
—Jugoslavai įnirtusiai kon- 
tr-atakuoja vokiečius Kača- 
nik tarp kalne je, Skoplje sri
tyje; bet jugoslavai jau pra
deda silpnėti.

Ankara. — Turku valdo
vai tariasi su anglais karo 
žinovais.

Rooseveltas Siūlo 
Imt Visus Svetimus 

Laivus Amerikoje

. • i • i vai ^cticcu gduciiv lYcii nuUo1
karimai laivai nedrįstų pa- ^rovinįus anglam į Halifa- 
Vancrriia Tainiri Ilrarn xą’ tai turėtl* būt “Pataisy- veEgnjd taipgi uzgiu-tasn Amerikos. bepUSi§kumo

s me
tais, kuris užgina ameriki
niais laivais vežt ginklus į 
kariaujančių šalių prieplau- 

^jkas. Kai kurie kongresiniai 
vadai yra įsitikinę, kad Ro
oseveltas galėtų pervaryti __ 
tokį pataisymą kongrese; I būrius.

be Kampą Jugosla- įšlaty,mas išIeist'ls1939X kuna nzcrirm amp

KERTASI ANGLAI SU VO
KIEČIAIS GRAIKIJOJ

Athenai, Graikija, bal. 11. 
—Vokiečiai su tankais ir 
šarvuotais a u t o m o b iliais 
pralaužė graikų liniją Mo- 
nastir tarpkalnėje ir prasi
grūmė linkon Florinos; ta
da susikirto su anglų armi
ja. Mūšis dar tęsiasi.

Man atrodo, kad kai kurios 
katalikiškos panelės vardan 
Kristaus labai gražiai moka 
kutenti lytinius jausmus. Pa
siskaitykite sekamą:

“Į mudviejų širdį tiesiasi 
daug rankų. Kiekviena nori ją 
pagrobti, bet 
nią ir švelnią, 
norime duoti 
dalelę meilės,
bet pirm to ją visą turime pa
vesti Didžiajai Širdžiai, kuri 
savyje sutalpina dangų ir že
mę.”

ir tai tik kil- 
Mudvi visiems 
dalelę savęs, 
dalelę širdies,

vijos Žemės.
Budapest, Vengrija. — 

Vengrų . valdovas Horthy 
pasiuntė savo armiją į Ju
goslaviją užimt tas vietas, 
kurios 1918 metais buvo at
imtos nuo Vengrijos ir pri
jungtos Jugoslavijai. Tai 
esą daugiausiai vengrų gy
venamos Vietos. Horthy pa
reiškė, kad jos tik laikinai 

; užimtos dėlei apsaugos ven
gram tų vietų gyventojam.

—f— ---------------

Berlin, bal. 11.—Vokiečiai 
sako, kad jie vėl smarkiai 
sumušę anglus Libijoj, Der- 
na-Tobruk srityje; 1 anglai 
bėgą, o vokiečiai karštai ve- 
jąsi.

Berlin, bal. 11.—Vokiečiai 
teigia, kad jie taip išdaužę 
Jugoslavijos armijas, kad 
jau teksią, tik išvalyt atski
rus jugoslavų kariuomenės

Washington. — Prez. Ro
oseveltas bal. 10 d. pareika
lavo kongreso išleist įstaty
mą, pagal kurį prezidentas 
galėtų perimt bile svetimos 
šalies prekinius-keleivinius 
laivus stovinčius amerikinė
se prieplaukose, sako, su 
tinkamu atlyginimu.

Rooseveltas pareiškė, jog 
“mūsų apsigynimas, z galų 
gale, būtų bergždžias, jeigu 
neatpildytume vis didėjan
tį trūkumą laivų,” jeigu jų 
neužtektų išgabeni karo 
reikmenim iš Jungtinių Val
stijų prieplaukų. f

Prezidentąs 
laivus visų tų 
riti o s vokiečiai 
ar nukariaus,
Francijos, Holandijos, Bel
gijos ir kt. Amerikos prie
plaukose dabar stovi 200 
imtinų svetimų laivų.

Rooseveltas nežada atly
ginimo už Amerikoje už
grobtus 28-nis Italijos ir 2 
Vokietijos prekinius laivus. 
Nes jų jūreiviai sabotaža- 
vę savo laivus.

Užgrobti bei perimti lai
vai bus aplinkiniai ar tie
sioginiai vartojami Anglijai 
gelbėti.

nori perimt 
kraštų, ku- 

nukariavo 
kaip kad

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS
Kadangi pranešėm rėmėjams—skaitytojams, jog visi 

1941 metai bus skaitomi Jubilejiniais metais, tai į tą pra
nešimą gavome ir atsakymų sekamai:

Organizacijos:
ALDLD 104 kuopa, Chicago, Ilk, $3.00; Lietuvių Mote

li! Kliubas, Cleveland, Ohio, $3.00, ir L.D.S. 159 kuopa, 
New York City, N. Y., $3.00.

Pavieniai:
August Hintza, Brooklyn, N. Y., $3.00; William Deks- 

nys Stamford, Conn., $5.00; Antanas Linkus, Brooklyn, 
$1.00; Peter Butkevich, Worcester, Mass., $2.00; Antanas

Abejoju, kad jau taip daug Žilinskas, Detroit, Mich., $3.00 ir M. Lukšienė, Brooklyne, 
tų dviejų panelių kas norėtų $L0O. 
ir trokštų. Veikiausia jos no- • 
ri, kad taip būtų ir garsinasi.

Širdingai tariame ačiū visiems aukotojams.
“L.” Administracija, i

Cairo. — Anglai praneša, 
kad Ethiopijoj ir Eritrėjoj 
jie paėmė į nelaisvę dar 7,- 
350 italų karių.

Paskelbė Kroatiją Savarankiška Šalim, Nepriklausoma nuo 
Jugoslavijos; Vokiečiai Mobilizuoja Tankus Užpult 
Anglus Graikijoje; Anglai Pasiruošę Griežtam Mūšiui

Berlin, bal. 11.—Vokiečių'dalyviai sąmokslo, per kurį 
kariuomenė užėmė Belgra- 1934 metais tapo Marselėje 
dą, sostinę Serbijos ir visos nužudytas Jugoslavijos ka- 
Jugoslavijos. Kita vokiečių Į ralius Aleksandras. Mirties 
armijos dalis atkirto didelę [sprendimas išneštas jiem už 
dalį Kroatijos, Jugoslavijos [akių, nes francūzų vyriau- 
šiaur-rytinės provincijos, susybė nepajėgė jų sučiupti, 
kroatų sostine Zagrebu ir 
su miestais Maribor, Ljubl
jana ir kitais.

Tuojau po to Kroatija 
(kuri visa turi apie 5 milio- 
nus gyventojų) tapo pas
kelbta nepriklausoma nuo 
Jugoslavijos valstybe. Kro
atijos nepriklausomybė pa
skelbta per dr. Vladimirą 
Mačeką, kuris dar tik pra
eitą savaitę buvo apsiėmęs 
veikt kaip ministeris vice
pirmininkas naujojoj Jugos
lavijos valdžioj.
Kroatijos Valdovai Buvo

Nusmel kti už Karaliaus 
Nužudymą

Maček sako, kad ir jis 
dalyvaus šioj Kroatijos val
džioj.

Anot vokiečių, tai kroatai 
su “didžiu džiaugsmu ir 
sveikinimais pasitikę vokie
čių armiją įžengiant jai į 
Zagrebą.”

Pagal vokiečių planą, su
prantama, paskelbta ir Kro
atijos “nepriklausomybė.”

100,000 ANGLU PASI
RENGĘ ATMUŠT NA- 

ZIUS GRAIKIJOJ
Ankara, Turkija, bal. 11

Dr. Maček pranešė, kad[—Vokiečiai su tankais ir 
Kroatijos valdžios galva,šarvuotais automobiliais iš 
bus dr. Ante 
jos ministeriu 
ninku paskirtas kroatų poli
tikierius Kvaternik.

Paveličius ir Kvaternik 
andai buvo Francijos teis
mo nusmerkti mirti kaipo

valdžios galva šarvuotais automobiliais iŠ 
Pavelič’ius; ’savo užimto Salonikos mies- 
vice-pirmi- to varosi pirmyn Graikijoj, 

jAegejaus Jūros pakraščiu, 
prieš svarbiausią graikų ar
miją ir prieš anglų kariuo
menę, kurie susitelkę prie 
istorinio Olympus kalno, 
apie 60 mylių nuo Saloni
kos.

Skaičiuojama, jog su grai
kais ten yra 100 tūkstančių 
anglų. Anglai turį įvalias 
tankų, šarvuotų automobi
lių ir kitų karo pabūklų. Jie 
pasiruošę į griežčiausią mū
šį su vokiečiais.

Vokiečių atkirsta graikų 
armija Rytinėje-Šiaurinėje -• 
Graikijoje nepasiduoda, bet

Vokiečiai Suėmę 
100,000 Graiku ir 
Jugoslavų Karių
Vokiečių Pranešimas:

Berlin. — Vokiečiai paė
mė į nelaisvę 80 tūkstančių 
graikų ir 20 tūkstančių ju
goslavų karių, kiek suskai-J įnirtusiai kontr - atakuoja 
tyta, bet dar ne visi graikai j vokiečius, kaip teigia grai- 
inVjniai suskaityti. Tarp su- kų pranešimai. Graikai ten 
imu jugoslavų yra ir 6 ge- paima Į nelaisvę net vokie- 
nerolai.

Vokiečiai ketina iš oro su
bombarduoti vienbėgį Grai
kijos geležinkelį -einantį iš 
sostinės Athenų į šiaurinę 
Graikiją; taipgi sako, kad 
vokiečių orlaiviai neleis įga- 
bent Jugoslavijai maisto per 
Adriatiko Jūros prieplau
kas.

Bombos ir Durtuvai
Vokiečių^ orlaiviai bombo- būtT iki 2^000 jų kariuome-

čių oficierių.
c tr

i Trys Aukšti Anglijos

mis išmušė serbus-jugosla
vus iš beveik neprieinamų 
pozicijų kalnuose. Tie or
laiviai mėtė bombas skris
dami tik už tuzino kito pė
dų nuo kalnų. Jugoslavai at
kakliai gynėsi ir vokiečiams 
dažnai teko su jais kautis 
durtuvais.
Oro Nuostoliai Jugoslavijoj

Vokiečiai skaitliuoja, kad 
Jugoslavijoj jie nušovę 29 
anglų orlaivius ir septynis 
jugoslavų; o vokiečių žuvę 
tik 19 orlaivių.

ORAS. — šį šeštadienį 
šilta, dalinai apsiniaukę.

Generolai Paimti Vo
kiečių Į Nelaisvę

Cairo. — Anglų komanda 
pripažįsta, kad vokiečiai pa- 

jėmė į nelaisvę tris aukštus 
Anglijos generolus ir, gal-

nes Libijoje, 40 mylių į pie
tus nuo pajūrio miesto Der- 
nos.

Į nelaisvę pakliuvo šie an
glų generolai: Richard O’
Connor, dešinioji ranka gen. 
Wavellio, vyriausio anglų 
komandieriaus Viduriniuose 
Rytuose; gen. Gambier-Per
ry, tankų specialistas, ir 
gen. Neame, buvęs koman- 
dierius anglų kariuomenės 
Palestinoj.

(Vokiečių komanda tre
čiadienį paskelbė, kad jie 
suėmę šešis anglų genero
lus, o ketvirtadienį pranešė, 
jog tik penkis.)



šeštad., Balandžio 12, 1941Antras puslapis

JAISV®
LITHUANIAN DAILY, PUBLISHED By 

The Laisve, Inc. 
Every day except Sunday 

Established April 5, 1911
427 LORIMER STREET, BROOKLYN, NEW YORK 

Tel. Stagg 2-3878
President Jos. Weiss
Secretary Treasurer J. Gasiunas
Editor Roy Mlzara

dar niekados pirmiau nebuvo. Jeigu Wall 
Strytas ir jam paklusnūs valdininkai įvels 
oficialiai Ameriką į karą, tai ir pas mus 
bus baisus vargas ir skurdas.

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year ..............
United States, six months ...........
Brooklyn, N Y., per year .............
Brooklyn, N. Y., six months .......
Foreign countries, per year ...........
Foreign countries, six months .......
Canada and Brazil, per year .........
Canada and Brazil, six months .....

$6.00
$3.25
$6.50
$3.50
$8.00
$4.00
$6.00
$3.50

Entered as second class matter March 11, 1924, 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the 

Act of March 3, 1879.

at

Mokesčiai už žemę, sako
ma, reikės mokėt javais ar
ba pinigais. Bet tiems ūki
ninkams, kurie turi mažiau 
13-kos ektarų — mokesčiai 

I dailės. Mes norime įrodyti, panaikinti. Į žemės kokybę 
Ikad tas, ką lenkų darbo irgi bus atsižvelgta. Dabar 
žmonės neapkentė, kas juos varžytinės mūsų apylinkės 
spaudė, jau yra amžinai pa- neturtingiems 
laidota. Mes norime dirbti 
tam, kas mūsų tautą ir šalį 
vestų prie garbės... Mes 
esame priešingi bent kokiai

Lenkų Kultūra So 
vietų Šalyj

tūros išvien su Sovietų Są
jungos žmonių kultūra. Mes 
apsi vieni jame aplinkui tuos, 
kurie dirba dėl lenkų kal
bos, lenkų poezijos ir lenkų

Prieš Streikus Įstatymas— 
Būtų Vergija

Amerikos darbo žmonės yra priversti 
streikuoti, nes fabrikantai kraunasi di
džiausius pelnus, o darbininkams algas 
atsisako pakelti. Gi darbininkai negali už 
tas pačias algas pragyventi, nes viskas 
brangsta.

Kad darbininkus padaryti vergais, tai 
turčiai kongresmanai arba turčių drau
gai įnešė net kelis bilius, reikalaujant už
drausti streikus, o streikų vadus bausti. 
Kaip kurie net iki tokios “civilizacijos” 
dasikalbėjo, kad reikalavo “streikų vadus 
sudeginti elektros kėdėj.” Jie reikalauja 
streikus uždrausti, nes būk streikai truk
do “apsigynimo gamybą ir Anglijai pa- 
gelbą.”

O prie apsigynimo ir Anglijos pagal
bos galima' priskaityti kiekvieną gamy
bą, nes kas tik gaminama, tas ir yra rei
kalinga, tas surišta vienaip ar kitaip su 
karo eisena.

Prieš tokius reakcinius pasiūlymus iš
stojo net Apsigynimo Sutaikymo Bordo 
vice-pirmininkas, ponas William M. Da
vis, kuris tuos sumanymus apibudino 
prieškonstituciniais, priešdemokratiniais 
ir sakė, kad jeigu jie būtų priimti, tai 
“Amerikos darbininkai atsidurtų vergi
joj.” Darbo liaudis visu griežtumu kovos 
prieš tokius pasiūlymus, kurie yra prie
šingi Amerikos laisvės tradicijoms, ku
rie atsiduoda sena Anglijos karalių dvo- 
kena, kada jie valdė Ameriką.

Lomonosovo, Aleksėj o Tols
tojaus, Nik. Ostrovskio, 
Kormaičuko ir T. Maršako.

Leidžia lenkų kalboj žur
nalą “Nowi Widnokregi,” 
kurio redakcijoj dirba Wan
da Wasilewska, Helena Ju- 
szewicz, Dzeržinska ir kiti 
lenkų rašytojai ir rašytojos. 
Kaip lenkai džiaugiasi lais
vu gyvenimu, tą geriausiai 
paliudija ir šis jų pareiški
mas:

“Mes dabar gyvename .... ...
Sovietu Sąjungoj, vienatį-J Rusijoj,. . .
nėj šalyj pasaulyj, kur'Mjekevicius galvojo apie is- 
kiekviena tauta turi progą lenkų kalboj zurna-
vystyti savo kultūros veikla Dabar, kada rusų tauta

Lenkų tauta; ir 1 i'audis ’ 
kenčia baisų vargą. Už tai ‘ 
atsakomingi buvę poniški 
valdonai. Mes čia nesigilin
sim į tą vargą ir skurdą, : 
kurį lenkams reikia pergy
veni po Vokietijos fašistų 
priespauda. Mes pakalbėsim 
apie tuos lenkus, kurie yra 
laisvi politiniai ir tautiniai.

Kada Raudonoji Armija 
išlaisvino iš po Lenkijos 

.šlėktų jungo Vakarų Balt- 
rusiją ir Ukrainą, tai ten 
buvo ir lenkų nemažas skai
čius išlaisvintų iš ponų ir 
kaptalistų jungo. Mat, Len
kijos ponai valdė tuos kraš
tus, tai jie tyčia ten lenkų 
apgyvendino, kad daugiau 
sulenkinus tų kraštų žmo
nes.

Sovietų Sąjungoj atsidūrę 
lenkai rado laisvę. Laisvę 
nuo ponų ir kapitalistų ir 
laisvę plėsti savo kultūrą. 
Mat, Sovietų Sąjungos tau
tinė politika yra tokia, kad 
jokia tauta ir tautelė negali 
būti spaudžiama.

Lenkai inžinieriai ir dar
bininkai Piworski, Koszuc- 
ki, Pieszes, Ciekanowski— 
yra greitadarbiai — stacha- 
noviečiai. Rašytojai Wanda 
Wasilewska, Janina B ro
ne wska, Jan Broza ir kiti 
energingai ėmėsi kultūros 
darbo. Neseniai Sovietų Są
jungoj buvo apvaikščiota 
sukaktis lenkų rašytojo ir 
poeto Adomo Mickevi
čiaus. Vilniuje, Lietuvos so
stinėj, buvo Chopino muzi- 
kalis kontestas, kur dalyva
vo lenkai muzikai Stanis
law Szpinalski, Tadeusz 
Szelijowski, Witaid Rudzin- 
ski ir kiti. •>

Sovietų knygų leidykla, 
kuri leidžia įvairiomis kal
bomis knygas, išleido 1940 
metais 115 skirtingų lenkų tą laišką atsakau, 
kalboje knygų ir brošiūrų 
kurių tiražas buvo 
000 kopijų. Yra lenkų kal
boj mokyklos, kurioms vien 
1940 metais buvo išleista 56 
skirtingi vadovėliai. Gi 1941 
metais Vakarų Ukrainoj ir 
Bultarusijoj bus išleista 270 
skirtingos lenkų kalboje 
knygos ir brošiūros, kurių 
tiražas viršys 3,000,000 ko
pijų.

Rašytojos Szeplinska vei
kalas “Retežiai”, kuris bu
vo Lenkijos poniškos vald
žios konfiskuotas, dabar iš
leistas lenkų kalboj. Gar
saus ukrainų Ikan Franko 
rašytojo penki tomai išver
sta į lenkų kalbą ir išleista. 
Padaryta į lenkų kalbą ver
timai tūlų veikalų Ševčen
kos, M. Gorkio, Puškino, 
Šolom-Aleichem, Fafajevo,

ūkininkams 
nebegręs daugiau.

Bėda tai su šmugelnin- 
kais. Žinai, kad pas mus

, t J . . . žmones kiti iš prigimties ta 
piiespaudai, neteisybei n “gmUgGij0” liga, serga; jiem ■v-i I /M/in mini l\/l t'x iif iui ii ’netolerancijai. Mes nutrau
kiame ryšius ant visados su 
mūsų praeitimi ir norime' 

[parodyti naujus prakilnius 
darbų vaisius.

“Daug metų atgal, dar ea- 
Adomas

bus sunku atprast nuo šmu- 
Igelystės. Pavyzdžiui, net ir 
|iš mūs ūkininkų yra vienas 
i kitas smalsus ant šmugelio. 
Štai, nusiperka kai kurias 
prekes Alytuj ir atveža par
duot Merkinėj, gauna kiek 
brangiau. Javus nuperka 
Merkinėj ir veža į Alytų... 
Bet tokiems šmugeliams 
dabar visu griežtumą pasto- 
jama kelias ir ilgainiui jie 

i išnyks.
Mes dabar linksminamės, 

Makniūnų dvaro pakajuose 
savo dažnai ruošiam vaidinimo 

kultūros darbą varo pirmyn vakarus, paskaitas, prelek- 
lenkai, kurie gyvena Sovie- įcijas, prakalbas ir tt. O tie 
tų Sąjungoj. Kitokioj pade- buvę pakajai erdvūs, pato- 
tyj yra lenkų tauta, kuri gQS. £]a yra dabar susitvė-

yra laisva, kada ji tapo va
dovė pasaulio žmonių už ge
resnį gyvenimą, tai Mask
voj išeina lenkų kalboj žur
nalas.”

Taip džiaugiasi ir

ir laisvai gyventi. Sovietų 
Sąjunga apsaugoja kiekvie
ną kultūros atsiekimą, kuris 
yra brangus lenkų tautai. 
Prie tokių sąlygų ir mes ne
galime nepasinaudoti, kad 
nepalietus lenkų kultūros 
darbus...
' “Mes stovime ant sienos 
dviejų pasaulių, dviejų skir
tingų gadynių, kurias dali
na tik rubežius. Mūsų pu
sėj eina vystymas lenkų kul-

Imperialistų Politika, o 
Liaudis Užmoka

Karas Balkanuose, kaip ir kitur, yra 
tąsa pasaulinių imperialistų politikos. Į 
Antrą Pašau inį Karą Anglija ir Fran- 
cija stojo su viltimi, kad be didelių pas
tangų jos privers Vokietijos fašistus 
klausyti, atsukti ginklus prieš Sovietų 
Sąjungą, o jeigu ne, tai lengvai įveiks 

z Vokietiją.
Karas iš pat pradžios parodė ką kitą. 

Vokietijos fašistai buvo geriau prisiren
gę. Jie ne tik parbloškė išsipūtusią Len
kiją, pavergė Daniją, Norvegiją, Holan- 

’ diją ir Belgiją, bet supliekė ir Franci ją, 
kuri vis gyrėsi, kad “turi pasaulyje ge
idausią armiją ir orlaivyną.” Anglija, 
kuri skaitėsi “amžina Francijos draugė,” 
paliko Franciją kritiškoj valandoj, gel
bėjo savo kailį, dėjo pastangas, kad 
Jungtines Valstijas pastatyti už ją ka
riauti. Francijai ji ne tik negelbėjo, bet 
vėliau užgrobė daug Francijos prekybos 
ir karo laivų, o kitus užpuolė Grano ir 
Dakaro prieplaukose, kad nuskandinus.

Anglija, atsidūrus keblioj padėtyj, dar 
daugiau manevravo, kad įtraukus Jung
tines Valstijas karan. Dalinai jau jai tas 
pavyko, nes mūsų šalis gamina jai gin
klus ir amuniciją, duoda laivus ir viską, 
kas tik karo vedimui reikalinga.

Anglija manevravo, kad karan įvėlus 
ir Sovietų Sąjungą. Ji vis žiūri į Sovietų 
šalį, kaip seną Rusiją. Ji vis mano, kad 
Balkanai ir Dardanellai, tai tas, už ką 
būtinai Sovietai turi eiti į karą. Ji nema
to, kad Sovietų Sąjungos politiką, tai nė
ra caro politika. Ji nesupranta to, kad 
nepaisant Dardanellų svarbos, dabar jie 
nėra tas, kas buvo 25 metai arba daugiau 
ątgal.

Anglijos ir Wall Stryto imperialistai 
lygiai atsakomingi už tai, kad Jugoslavi
ja atsidūrė kare, kad Graikijoj kraujas 
liejasi, kaip Vokietijos ir Italijos fašistai. 
Juk Amerikoj turčių spauda redakcijos 
staipsniuose pripažįstą tą , kad Anglijos 
ir Wall Stryto padrąsinimai įstūmė tas 
šalis karan.

Per mėnesių mėnesius komercinė spau
da gyrė Turkijos, Graikijos ir Jugoslavi
jos armijas, jų karių narsumą, įrodinė
jo, kad jeigu ten Hitleris ir Mussolinis 
bus įvelti į karą, tai jiems jau bus “ga
las.” Tūli pluksnobraižos net iki to dasi
kalbėjo, kad būk “viena Turkija galėtų 
sumušti Vokietiją, Italiją ir net Sovietų 

’Sąjungą.”
Žinome, kaip ta ’spauda pasitiko Jugo

slavijoj “revoliuciją.” Žinome, kad su 
didžiausiu nekantrumu ji laukė Balka
nuose karo veiksmų. Dabar tas yra. Vo
kietijos fašistai paleido darban karo ma
šiną. Dega miestai, kaimai, žūva žmonės,

Kur gi Yra Anglai?
Kada Vokietijos ir Anglijos imperialis

tai susikibo Norvegijoj, tai Anglija gy
rėsi, kad ji ir Franci ja ten turi didelę 
armiją. Vėliau paaiškėjo, kad anglų ir 
francūzų mažai buvo. Jie pabėgo. Angli
jos premjeras Churchill paaiškino, kad 
Norvegija nesvarbu; karas išsiriš ne ten, 
bet Anglijoj.

Dabar vėl panaši istorija. Per kelias 
savaites Anglija gyrėsi, kad ji į Graiki
ją sutraukus net 300,000 savo mechani
zuotos armijos. Dabar jau savaitė laiko 
ten eina baisūs mūšiai, Vokietijos armija 
baigia išnaikinti Graikijos ir Jugoslavi
jos jėgas, o anglų vis nesiranda. Eina vi
sokį spėliojimai. Bet iš Churchill kalbos 
atrodo, kad “Graikija bus viena palikta 
muštis,” kad karas išsiriš ne Graikijoj, 
bet “Atlantiko Vandenyne.”

Kur gi yra ta Anglijos armija? Mums 
atrodo, kad ten galingos armijos ir nebu
vo, kaip ir Norvegijoj, kad ten buvo tik 
tam tikras anglų armijos skaičius, kad 
padrąsinus graikus ir karan įvėlus ju
goslavus. Jeigu Anglija ir ten nepasiro
dys su savo armija, tai vargiai kas jai 
daugiau tikės.

tyj yra lenkų tauta, 
pateko po Vokietijos fašis
tais.

D. M. š.

Laiškas iš Dzūkijos

sekamą

d., 1941

Jus ra-

Balandžio 7 d. “laisvietis” 
P. Baranauskas gavo nuo 
brolio iš Dzūkijos 
laišką:

Vasario 13
Sveiki Amerikonai!

Broli ir broliene,
šot, kad negaunat nuo mūs 
laiškų. Mes rašėm. Veikiau
siai, kada skaitysite šį—tai 
jau būsite gavę ir pirmes- 
nius. ,

Jūsų rašytą laišką 2 d. 
sausio ir siųstą “Oro Paš
tu”—gavome. Ačiū. Jis ke
liavo virš mėnesio. Dabar į

■ ■
į padanges išlekia tiltas po tilto. Vokie
tijos ir Italijos fašistai ima viršų.

Kiek buvo kalbų, pagyrimų “anglų ar
mijai, kuri išlipo Graikijoj.” Kol kas jos 
niekur nėra! Jugoslavai ir graikai yra 
tokioj pat nelaimingoj padėtyj, kaip bu
vo norvegai!

Anglijai kiekviena diena karo atseina 
$52,000,000. Taksai auga baisiu greitumu. 
Pragyvenimas labai brangus ir apribo
tas maisto kiekis. Valdžia žada po karo 
“grąžinti” pinigus biedniems žmonėms, 
kurie dabar priversti veik pusę įplaukų 
atiduoti karo reikalams. Bet pažadas ir 
pasiliks pažadu, taip, kai]) buvo pažadėta 
“pagelba” Norvegijai, Jugoslavijai, Len- ‘ 
kijai ir kitoms jos talkininkėms.

Amerikos liaudis nenori karo. Ir tas 
nusistatymas labai teisingas. Jau dabar 
mūsų 'karo išlaidos taip (įdęlės, kaip jos

.X#*
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Orlaiviai Užmušė 30,000 Žmonių
Iš Londono praneša, kad Vokietijos fa

šistų orlaivių atakos ant Anglijos nuo 
birželio, 1940 metų, iki pabaigos kovo 
1941 m. užmušė 29,630 žmonių ir 40,930 
sužeidė. Reiškia, bendrai 70,560 žmonių 
nukentėjo, jau neskaitant tas aukas, ku
rios buvo nuo karo pradžios iki birželio 
mėnesio.

Orlaivių atakos yra baisios civiliams 
žmonėms. Lėktuvai sugriauna miestus ir 
komunikaciją. Jie puola dieną ir naktį. 
Ir jeigu prie to pridėti tą, kaip sunkiai 
žmonės priversti dirbti, kaip mažai turi 
maisto, kaip dideli karo taksai, tai aiš
ku darosi, kad neilgai liaudis klausys 
pono Churchillo pamokslų, kad ji bus 
priversta imtis žygių, kad pati galėtų sa
vo gyvenimą tvarkyti.

Žydų Tautos Kultūra Sovietų 
Šalyje

Minske, Sovietų Baltrusijoj, įvyko žy
dų atstovų pasitarimas kultūros reika
lais. Pasirodo, kad Sovietų Sąjungoj gy
vena per 3,000,600 žydų tautos žmonių. 
Sovietų Sąjungoj, kaip kiekviena tauta, 
taip ir žydų, turi laisvę ir pilniausią ga
limybę vystyti savo kultūrą. Ne vien 
Biro-Bidžane, kur suteikta žydų tautos 
žmonėms autonominė respublika, bet ir 
kitur, kur tik yra kiek daugiau žydų 
tautos žmonių, tai jie leidžia savo kalboj 
literatūrą, turi mokyklas, judžius ir te
atrus.

Laiminga kiekviena tauta Sovietų Są
jungoj.

Na, o dabar pas mus da- 
1,500,-flykai ve kokie: Aš esu už

registruotas į kariuomenę, 
kadangi man jau sukanka 
19 metų, o brolis Teofilius 
užregistruotas, bet jis bus 
šaukiamas vėliau—jis dar 
tik 18-kos metų. Kada a\ 
būsiu pašauktas — nežinau, 
vienok susirašinėjimą su 
Jumis palaikysiu, kad ir ka
reiviu būdamas.

Teofilius buvo išvažiavęs 
į Dušnionis uždarbiauti, nes 
ten kertama miškas ir ve
žant medžius gerokai gali
ma uždirbti.

Mes dar turime kulti; ve
žam pieną pieninėj; susive- 
žėm 9 metrus malkų, kurias 
Valstiečių Komitetas mums 
nuskyrė. Tai

žiemą ir leidžiam. Šalčių 
šiemet didelių nebuvo, bet 
ir atolydžių nėra. Turim 
bėdos su vandeniu — iššalo 
ar išdžiūvo šią žiemą mūs 
abu šuliniai; vežam vande
nį net iš ežero. Pamotė ir 
Onutė sesuo sveikos ir dir
ba abi daug. Visi susiklau- 
som, dirbam sutartinai, 
esam pavalgę, išmiegoję ir 
laukiam vasaros.

Prekių nusipirkimui jau 
dabar turim gana—ypatin
gai: cukraus, žibalo, degtu
kų. Apsiavimo ir apsirengi
mo pirmiau kiek stokavo— 
dabar užtenka ir šių prekių. 
' Merkinėj sudarytas ko- 
lektyvis šiaučių koperaty- 
vas ir visi šiaučiai dabar 
dirba nustatytas valandas 
už algą. Kuomet šiaučiai 
turėjo privačias savo krau
tuvėles — tada prikalimas 
padų batams kainavo ar
ti 30 rublių, o dabar padus 
prikala už 10 ar 12 rublių. 
Mes pilniausiai patenkinti 
nauja mūsų vyriausybe. Bu
vusiems ponams tai 
riesčiau.

Nesijuokite, kad aš 
ke paminėsiu truputį 
kiaules. Bet, mat, čia
rišta su kainomis. Mūsų kai
mo Vdclas Gudukas parda
vė meitėlį, kuris svėrė 5-kis 
centnerius ir gavo 15 šimtų 

malkos rublių; tai tarba pinigų, 
turim dabar daugiau, negu Mes šeriam irgi tokį patį 
kada pirmiau. Tai ot šitaip meitėliuką, dėl pardavimo.

kiek

laiš- 
apie 

su-

Š£>.;

Tai Amerikos bombnešiai sutupdyti Floyd Bennett Field • New Yorke, pa
ruošti pergabenimui j Angliją.

rus Komjaunimo kuopelė, 
Profsąjungos ir Komparti
jos. Makniūnuose yra gabi 
mokytoja—apart kitko duo
da ir rusų kalbos pamokas. 
Mokinamės ir rusiškai!

Beje, buvusi ta “puikioji” 
Muiželienė—mirė.

Makniūniečiai dėkoja drg. 
Rokui Mizarai už prenume
ruojamą “Laisvę”.

Aš “Laisvę” taipgi gau
nu kiekvieną numerį. Ačiū 
labaii už ją! Mes turime už
siprenumeravę “Valstiečių 
Laikraštį” iš Kauno. •

Dar grįšiu apie krautu
ves. Makniūnuose ir Ryliš
kiuose yra steigiami koope
ratyvai (krautuvės). Juose 
buš įvairiausių prekių, ko
kios tik ūkininkams reika
lingos. Merkinėj tokie koo
peratyvai yra net trys, o 
Nemunaityj dar kol kas tik 
vienas. Degtinė daugiau ne- 

: parsiduoda. monopoliuose,— 
dabar parsiduoda tuose pa
čiuose kooperatyvuose; 13 
rublių už litrą degtinės, to
kios pat, kaip buvo “valsty
binė”.

Mes dabar daug užsisa
kėm iš Sovietų Sąjungos vi
sokių sėklų, pašarinių sėle
nų, išspaudų ir kitų dalykų; 
viską gaunam nupigintai ir, 
ypatingai pašarinės sėlenos 
labai naudinga ir labai ap
simoka.

Mes labai džiaugiamės ir 
dėkingi Sovietų Sąjungai už 
tokią puikią tvarką. Žmonės 
vis daugiau ir daugiau pra
deda* dirbti nuoširdžiau; 
dirba pagal stachanovišką 
metodą. Taipgi pagal darbo 
našumą, kokybę ir kiekybę 
įvedama panašiai ir užmo
kestis. Darbas skirstomas 
visur į kategorijas. Dau
giausia įvedama darbo vai.— 
fabrikuose, įstaigose, kolek
tyvuose ir kitur dirbama tik 
8 valandos. Įvesta visur so- 
cialė apdrauda—ne tik žmo
nėms, bet ir gyvuliams.

Petrai, atsiųskit, kad ieš
ką porą amerikoniškų sie
ninių kalendorių. Kadangi 
mes dabar turime tik naujos 
mados, o mes norime pama
tyti ir senovinių.

Rašiau skubotai; gal kai 
kurių svarbesnių dalykų ir 
nepaminėjau. Tą padarysiu 
kitą kart. Dabar karštai 
sveikiname Jus, taipgi ir ki
tus laisviečius, nors ir ne
pažįstam. Gaunamą “Lais
vę” skaitome susirinkę dau
gelis ir visi skaitydami la
bai jąja domisi.

Viso geriausio,
Brolis Julius* 

Veismūnai.
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*
Šestad., Balandžio 12, 1941 Trėčias puslapis 
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I I III U I I i i r M IE N AS
POETAS FAUSTAS KIRŠA A. S. PUŠKINAS

Mickevičius
Jo 50 Metų Amžiaus Proga

Faustas Kirša gimė ant gražiųjų šventosios 
krantų: Senadvario vienkiemyje. Antalieptės 
valsčiuje, šventąją juosė tiltas. Juo eidavo 
baudžiauninkai dirbti į Balčių dvarą. Kiršos 
seneliai — to dvaro darbo jaučiai. Jo tėvas bu
vo laimingesnis—turėjo 20 ha.

Vaikystės dienos prabėgo ganant bandą. 
Panoro mokytis, 1905 m. išvažiavo į Vilnių. 
Mokėsi privatiškai. Pirmasis imperialistinis 
karas jį užtiko Orio gimnazijos suole.

Faustas Kirša Vilniuje dar I-jo imperialis
tinio karo metu baigė mokytojų kursus. Moky
tojavo.

1922—1924 metais mokėsi Berlyne filosofi
jos ir literatūros.

Faustas Kirša redagavo literatūrinius žur
nalus. Bet greitai jie mirdavo. 1925 m. jis 
“Bare” parašė straipsnį opiais teatro klausi
mais, atidengdamas jo dėmes, švietimo minis
terijai nepatiko — uždarė. Surinktomis auko
mis leido “Pradus ir žygius,” tačiau neilgai.

1932 m. tris mėnesius redagavo “Lietuvos 
Aido” literatūrinį skyrių. Smetonininkai meną 
norėjo padaryti savo režimo arkliuku. Kirša 
tada būdamas tos nuomonės, kad literatūra ne
gali būti siejama su politika, nesutiko tauti
ninkų nurodymus vykdyti. Jį iš “Lietuvos Ai
do” atleido.

Ką poetas Faustas Kirša vaizduoja savo po
ezijoje?

Jis lietuvių literatūroje su pirm'u eilėraščiu 
pasirodė 1912 m. pseudonimu Kaukis. Lietuvai 
degant imperialistinio karo ugnyje, Faustas 
Kirša dainavo:

“Kelkim kardą į padangę 
Už tėvynę savo brangią.”

Poetas troško tėvynę pamatyti nušviestą lai
svės saule. Tačiau liaudis tos saulės nepamatė. 
Lietuviški ponai, atėję į valdžią per 1918— 
1919 metų proletarinės revoliucijos pralaimėji
mą, per darbininkų ir valstiečių kraują, tėvy
nę padarė savo pralobimo gardu. Tą lietuviš
kosios buržuazijos praturtėjimą, tą kovą dėl 
kėdžių, Lietuvos išdavimą užsienio kapitalis
tams Faustas Kirša apdainavo savo satyriš
koje poemoje “Pelenuose” 1922—1924 metais. 
“Pelenai” savo meniškumu, savo socialinio gy
venimo atvaizdavimo ryškumu prašoko visus 
poeto kūrinius. “Pelenai” parodė prarają tarp 
liaudies ir buržuazijos:
“Likai tu vieniša, o mylima bakūže! 
Kaip dulka tau keliai, kaip sunkiai audros ūžia 
Pro tavo sąsparas, pro žaliaspalvį kraigą, 
O tavo rentinius tik vėjavaikiai smaigo!”

Šioji dainiaus meilė bakūžei, 
lėtam broliui.” ’užmirštoms 
liaudžiai, šioji neapykanta 
diškų ėdžių ponams, Meri 
smukusioms buržuazinėms
truose “Pelenuose” išpasakota daug ryškiau ir 
drąsiau. Faustas Kirša, klajojęs mistikos rū
kuose, bėgęs nuo “politikos,” antruose “Pele
nuose” išėjo į aiškesnį kelią — į realizmą. 
Tas jo realizmas siunčia prakeikimą Skersi
niams — karjeristams, tas jo realizmas išdrįs
ta prabilti protesto žodžiu :
“Prikorėm ordenų ant pardavikų švarkų, 
Lietuviai juos draskys su naujo plieno tarkom. 
Ir sprandus tarkavęs ir sąžines pasvarstys— 
Jų iškamšas, gal būt, sudegins bei iškarstys!” 

(57 pusi.) 
Taip Faustas Kirša dainavo ant šventosios 

krantų 1938 m. Dainiaus pyktis nukreiptas 
prieš smetoniškojo režimo ponus. Antrieji “Pe
lenai” protestuoja prieš melą, prieš šnipus, 
prieš karjeristus ir prisiplakėlius. Toki Kiršos 
realizmo elementai idėjiniu požiūriu yra pro
gresyvūs. Kai dainius šaukė, jog nuo “parda
vikų švarkų draskys ordenus,” darbininkai ir 
valstiečiai kovojo Suvalkij. laukuose, Kauno 
gatvėse ir fabrikuose. Jie tikėjo savo pergale. 
Ir pergalė atėjo: gimė Tarybų Lietuva. Poetas 
dainavo: liaudis nuims ordenus nuo “parda
vikų švarkų.” Daina virto tikrove: liaudis nuo 
tų ponų išsilaisvino.

Antruose “Pelenuose” suskambėjo Fausto 
Kiršos poezijos socialinis motyvas:
“Dažnai, brolau, matai visokius darbo jaučius: 
Vieni kaip lašiniai, kiti vos neša griaučius, 
Riebiam daugiau ir reikia, kur dvaras—žirgai 

žvengia.
Padieniui—trupiniai, ir tų primesti vengia.” 

(24 psul.) 
Antrieji “Pelenai”—stipriausias meniniu ir 

idėjiniu požiūriu Fausto Kiršos kūrinys. Jis 
atvaizdavo aukštų ponų parazitišką gyvenimą, 

, lėbavimą, 
viršūnėse 
Šnipąms. 
etas, ten

Kad

Kad
Kad
Kad
Nes to

parduotam 
pelkėms, žagrei — 
Skersiniui — val- 
— morališkai nu- 

damoms, — an-

kur jis nuo savo vaizduotės nubraukia misti
kos rūkus, kur jis nedainuoja apie Kristų, 
kryželius, kur jis piešia buržuazinio pasaulio 
naktį, bet nerodo išėjimo. Šit tie tikroviški ir 
gy ven i m i šk i žodžiai:
... Ir kas nežino nūn, kad gatvės meksfal- 

(tuotos, 
veidrodžiuos grakščiai poniutės dekoltuo- 

. (tos,
ministerijos — palociai iš granito, 
puotos ir šnipai už kruvinąjį litą, 
antstolio dalia — varžyti savo brolį, 
kažkur rūmai auga, kažką traukia

(liai ... ” 
(15 pusi.) 

Toki antrųjų “Pelenų” posmai reakcijos re
žimo sąlygose tarnavo pažangai. Todėl Tarybų 
Lietuva juos perima. Ten, kur Kirša atidengęs 
buržuazinės visuomenės puvimą ir iš to puvi
mo yra parodęs išėjimą—krikščioniškąjį “pri
sikėlimą,”—jo “Pelenai“ idėjiniu ir meniniu 
požiūriu aptemsta. Lietuvių literatūra, žen
gianti su socialistiniu realizmu, priima Fausto 
Kiršos satyros demaskuojančius buržuazinę 
santvarką elementus, bet ji atmeta jo išvadą 
—krikščioniškąjį prisikėlimą, klaidžiojimą po 
mistikos pelkes.

Marksistinė kritika Levo Tolstojaus roma
nui “Prisikėlimui” priskiria didelę idėjinę 
reikšmę: romanas atidengė valstiečių nuskur
dimą ir dvarininkų prabangą. Tačiau marksis
tinė kritika nepriėmė Tolstojaus išvadų—mo
ralinio krikščioniškojo prisikėlimo. O Kiršos 
išvados sutampa su Tolstojaus “Prisikėlimo” 
išvadomis. Tik, žinoma, Kirša “mistiškesnis.” 

Smetoniškas režimas liaudies išbrauktas 
“plieno tarkom.” Tarybų Lietuvos laukai ap
šviesti socializmo saulės. Pro lūšnas ir fabri
kus matosi dar šviesesnė ateitis, žmogus buvo 
žemiau už šunį—taip “Pelenuose” pasakė Kir
ša. Tarybinė santvarka žmogų iškėlė į viršū
nę. Kasdien jis mato daugiau šviesos ir lai
mės. Jis tvirtai stovi ant laisvos žemės. O kaip 
žiūri į ateitį Faustas Kirša. kuris 1938 m. 
šaukė draskyti ordinus nuo ‘išdavikų švarkų”? 
Jis sako: “Tikiu į žmonijos ateitį, į pažangą.” 
Šie šeši mėnesiai — tai mėnesiai kovos su 
kenkėjais, su kontrrevoliucionieriais. Komunis
tams, jau anksčiau kentėjusiems ir kovoju
siems, dabartis ir ateitis yra aiški. Mum (to
kiems rašytojams, kaip Kirša—A. L.) reikia 
kūnu ir krauju įeiti į gyvenimą, pajusti jį ir 
tik tada pasisakyti visa kūrybine galia. Ne
galima pasidaryti prisiplakėliu. Nes prisipla
kėlio žodis nenuoširdus. Aš stebiu gyvenimą 
ir su visa meile dirbsiu Tarybų Lietuvos ge
rovei.

Visa Tarybų Sąjunga remiasi ne tik techni
ka, bet ir didžiaisiais kultūros laimėjimais. 
Tarybų Sąjungoje kultūrinis palikimas ger
biamas ir vertinamas. Ji turi daug didelių ra
šytojų. Aleksiejus Tolstojus, Majakovskis, Šo- 
lochovas—dideli talentai.

Lietuvos liaudies kultūra keliolika amžių 
ųebuvo pakankamai ryškinama. Dabar gi ji 
išvys visą saulę. A. Liepsnoms.

(Fragmentas) 
. . .—. . .Mūs tarpe jis gyveno, 
Tarp svetimos jam giminės žmonių; rūstybės 
Ant mūs jis nejautė; ir mes visi jį 
Pamilome labai. Taikus ir nuoširdus 
Lankydavos jis mūs draugijoje. Maloniai 
Dalinomės su juo svajonėmis ir savo dainomis 
(Jis būdavo vis pilnas aukšto įkvėpimo, 
Rimtai, iš aukšto į gyvenimą žiūrėjo). Neretai 
Kalbėdavo mums apie būsimus laikus, 
Kai visos tautos, jau vaidus užmiršę, 
J vieną didžią šeimą susijungsią.
Mes godžiai klausėmės poeto. Jis 
Į Vakarus išvyko—ir mes visi jį laiminom, 
Mes išlydėjom jį.

kokia panelė, bet jo paties įnamis. Kokia gė
da ... prieš žmoną, tarnaitę ir įnamį ...

—Ožka priėjo liepto galą,—pareiškia jam 
žmona.

Anot senos patarlės: “toks su tokiu pasiži
no,” žibalkevičius susipažįsta su siuvėju Be- 
konaičiu, taip pat geru “moterų medžiotoju,” 

savo dukteriai, čia vėl sudaroma 
Bekonaitis, atėjęs pas žibalkevi- 
(dukterį), susipažįsta su neva Sta- 
Toska. Scena pasikartoja, kaip ir

Pabaltijos Meno Paro
da New Yorke

ls vertė K z. Py. Inčiūra

Naujos Plokšteles
Kolumbia rekordų kompanijai p-lė 

Katkauskaitė-Kaskas įdainavo keturias
Samanota,” “Dukružė-

ir “Mergų, Bėdos.” Pir- 
visų nusisekus.
progą išgirsti tas plokš-

Ona 
dai-

ir perša jį 
scena, kad 
čiaus Stasę 
sės drauge
su žibalkevičium, o tą sceną slaptai stebi ir 
pats žibalkevičius ir jo žmona. Meilės scenos 
pasikeitimas į tikrovę, įjausmina Bekonaitį lyg 
pragaran patekusį. Jis jaučia troškimą, “ge
riau, kad šią valandą sudrebėtų žemė ir su
griūtų šie namai.”

Komedijos turinys, vadinasi, iškelia tam 
tikrą mūsų margojo gyvenimo reiškinį ir di
delėj gausoj juokų nuplaka kaltininką. Vaidi
nime nėra sunkaus sudėtinumo. Komedija, 
manau, tinka mūsų kolonijų repertuarui.

“Moterų Medžiotojas” komedija greitu lai
ku bus gaunama Lietuvių Meno Sąjungoje.

St. Jasilionis.

ne krūtinės “bei can- 
visi geresnieji daini- 
jog keli metai atgal 

dainavo. Išrodo, kad 
Gal

mažiau 
šį sezoną Metropo- 

Jeigu kur ir

nas: “Kur Bakūžė 
lė,” “Mano Rožė” 
mutinė geriausia iš

Neseniai turėjau
teles ir, tiesą sakant, visai jomis nusivyliau! 
Katkauskaitė ten dainuoja, kaip paprasta 
mėgėja, o ne profesionalė dainininkė. Bal
sas, ypatingai aukštose gaidose, daugiausia 
gerklinis ir nosinis, o 
to,” kuriuo dainuoja 
ninkai. Pripažįstama, 
Katkauskaitė geriau
jos dainavimo žvaigždė jau leidžiasi. . 
dėl to ir Operoj ji vis mažiau ir 
turi progų pasirodyti.
litane ji visai mažai dainavo, 
pasirodė, tai daugiausia tik grupėse, o ne
kaipo solistė. Tiek vieną kartą ji dalyvavo 
programoje kiek didesnėje rolėje. “11 Tro- 
vatore” operoje. Spaudoje paskelbtame są
raše, kiek kartų per sezoną kuris daininin
kas Metropolitan Operoje dainavo, Katkaus
kaitė visai neminima!

Minėtose plokštelėse Katkauskaitės dik
cija ir žodžių ištarimas yra labai prasti, o 
gera dikcija, tai pusė gero dainavimo! To
kie “perlai,” kaip “grėbliužėliu,” “užbono,” 
“pliatūs,” “kurjoje” (kurioje), “manio” 
(mano), “jir” (ir), “tėbier,” “apkliojo,” 
“kentieti,” “augaliota” ir t.t., stačiai ausį 
rėžia! Skamba tikrai “amerikietiškai.” Taip
gi nenatūraliai skamba perdidelis ir pakar
tojamas emfasis-pabrėžimas “aš” dainoje 
“Mano Rožė.” Įdainavimo stilius irgi pras
tas, be jokių niuansų (shadings), kaip pa
prastos mėgėjos.

Jos dainavimo menui smunkant, p-lė Kat
kauskaitė pradėjo smarkiai politikauti: ji 
dainavo Smetonos “pašlovinimo” baliuje 
New Yorke .ir nusamdė jam ir visai jo kama
rėlei ložę (baksą) Metr. Operoje už $60.00. 
Smetona reputacijos nepakels, Onute, jeigu 
dainavimu jos nepataisysi! J. K-s

(Latvių, Lie tu
melio ir 
prasidės 

ir tęsis iki 
Meno kūri- 

Estų salėje, 
Ave., New

moralį puvimą, peštynes valdžios 
ir kaimą, atiduotą antstoliams bei 
Ir Faustas Kirša ten stipresnis po- 
kovojančiai liaudžiai priimtinesnis,

Menininkai, Įamžinkit Savo Kūry
binį Darbą j Amerikos Lietuvių 

Istorijos . Lapus
Rods, B. šalinaitė liepos m. 1938 metais pa

skelbė konstituciją ir taisykles Liet. Meno Są
jungos. Tai gražus ir kilnus sumanymas. Bęt 
nuo to laiko prabėgo beveik pustrečių metų 
kaip nieko nesigirdi apie Liet. Meno Sąjungą. 
Tiek žinau, kad B. Šalinaitė dėjo pastangas ir 
veikė. Ar jai kas atėjo talkon, tai kitas klausi
mas.

Amerikoje gyvuoja pora šimtų chorų; pus
kapis dramos ir dainos grupių; keletas muzi
kos beitų — vienok nesiranda žmogaus, kuris 
plačiau apie tai aprašytų.

Katalikai-vargonininkai Amerikoj yra su
siorganizavę ir leidžia Muzikos žurnalą; teisy
bė siauroje plotmėje—neišeinant iš ribų ka
talikybės — tai nors tiek turime.

Kas draudžia pažangiajai visuomenei išleisti 
nors vienkartinę laidą — plačiai aprašant apie 
meną tarp lietuvių Amerikoje. Muzikos ir dai
nos žinovų turime pažangiojoj visuomenėj ei
bes. Vienok kaip mažai mes apie jas žinom.

Dėlkogi neišleisti albumo dainininkų, mu
zikų ir chorų plačiai aprašant. Pilnai įsitiki
nęs esu, kad chorai, benai, dramos-dainos gru
pės iškalno apmokėtų už klišes ir kitas lėšas. 
Tai būtų ne tik paminklinis pasigąrsinimas, 
bet ir įrodymas .kūrybinės-kultūros darbo tarp 
Amerikos lietuvių.

Ką manote Lietuvių Meno Sąjungos nariai?
Dr. A, L. Graičūnas.

“Moterų Medžiotojas“
“Moterų Medžiotojas” — tai vieno veiksmo 

komedija. Ją parašė H. Krumins, sulietuvino 
Amžinas Žydas, išleido “Šviesos” knygynas 
Kaune, 1938 m. Vaidinime dalyvauja 7 ypatos 
— 3 moterys ir 4 vyrai.

Medžioklė nelygi medžioklei. Vieni medžio
ja vienokiu įrankiu, kiti — kitokių. O šioj ko
medijoj ponas žibalkevičius medžioja moteris 
gal ne kuo kitu, kaip akimis, širdžia, jausmais 
ir žodžiais.

žibalkevičiaus apsukri tarnaitė Jane suspė
ja pažvelgti kur jai pridera ir kur nepridera. 
Ji pro rakto skylutę pastebi, kaip jos ponas 
dažosi ūsus ir ožio barzdelę. Jos draugė tiki
nusi ją, kad žibalkevičius ir peruką nešiojąs, 
o dabar pro rakto skylutę ji pastebi poną esant 
plika makaule. Gi susitikti poną šitokia išvaiz
da jai nėra tekę, — jis vis atrodo jaunas, pasi
puošęs.

Kad Janė pagiria poną gerai, atrodantį, ,tai 
jis būtinai pasiryžta apdovanoti ją bučkiu... 
tik tuo momentu pasirodo ponia ir žibalkevi
čius pasijunta gana keblioj būklėj ... Nors jis, 
susigriebęs, pradeda imti neva krislą iš Janės 
akies, bet poniai pasirodo aiški jo “medžiok
lė.”

Pas žibalkevičių apsistoja gyventi leitenan
tas Eglinskis su kareiviu Dilingeriu. Pasirodo, 
kad tas pats Eglinskis yra sutrukdęs žibalke- 
vičiui “moterų medžioklę” kur tai Laisvės, alė
joje. Dabar prisieina prašyti, kad šitos “pas
lapties” neišduotų Eglinskis jo žmonai. ’

Dilingeris ruošiasi vaidinimo vakarui, — 
jis vaidins moters rolę, čia Jane sudaro planą, 
kad žibalkevičius pasimatytų su “aktore Jad
ze.” Įvyksta “susimylejimo scena”... Atsiden- 
ria ir ta paslaptis, jog “aktore Jadzė” yra ne

Kauno Valst. Operos 
Choristes Laiškas

Šį laišką gavo mūsų geras bendradarbis 
ir “Laisvės” rėmėjas J. Wizbor, iš Elizabe- 
tho. Rašo jo žmona, kuri yra Kauno Valsty
bės Operos choristė.
Mielas mano drauge, Joneli!

Labai didelį džiaugsmą man suteikei at
siųsdamas laišką tokiu brangiu mano gyve
nimo momentu. Tai buvo mano gyvenimo 
ir darbo jubilėjus, kuris įvyko 31 gruodžio, 
1940 m., teatre. Tai buvo mano 60 metų 
amžiaus ir dvidešimts metų, kaip tarnauju 
operoj, sukaktis. Tavo pasveikinimas buvo 
pirmas, nes laiškas atėjo 30 gruodžio. Ko
kia aš buvau laiminga ir linksma, sunku tau 
suprasti. Jubilėjus įvyko labai iškillhingai. 
Dalyvavo aukščiausieji atstovai. Prakalbas 
sakė ir mumis pasveikino su didelėm dova
nom, tai yra su dviejų mėnesių alga kožnam 
jubiliatui (ne kryžiumi, kaip prie Smetonos, 
už kurį paskui reikėdavo užmokėti didelius 
pinigus). Tai koks džiaugsmas mums, mes 
to niekad nesitikėjome sulaukti. Dar pinigų 
negavome, bet tuojaus gausime. Po operos 
“Traviatos” buvo pokilis, vaišės ir visi aukš
tieji dalyvavo. Kokį aš pasveikinimą gavau, 
tai iš mūsų jubiliatų niekas tokio negavo. 
Po 12-tos vai., tai yra Naujuose Metuose, 
linkėdami vienas kitam sveikinomės ir tuo 
momentu prie mano stalo buvo Kipras Pet
rauskas. Jis paėmęs man už pečių sako 
švietimui komisarui: “Drauge komisare, štai 
drg. Vizbarienė, ji eina su manim kartu ir 
myli tą darbą.” Jis pasveikino mane (pabu
čiavo). Paskui priėjau prie mūsų brangaus 
prezidento drg. Paleckio, pasveikinau jį ir 
(pasibučiavome). Su juo ilgokai pasikalbė
jau ir papasakojau jam apie tave.

Tai matai, mano mielas Joneli, kur tu • 
matei pasaulyje, kad eilinė darbininkė, kaip 
aš, tik operos choristė, ir su prezidentu kal
bėjau, kaip su tėvu, meiliai. Jaučiau širdin
gumą iš jo pusės, kurio negaliu išreikšti sa
vo jausmais... Paskui su mūsų teatro di
rektorium sėdėjau, gėriau ir valgiau kar
tu. Per 20 metų tarnybos mačiau teatro 
direktorius tik iš tolo: kur tu prieisi prasta 
choristė prie taip aukštos ypatos! O šian
dien kaip su broliu sėdėjau ir linksminausi 
kartu, o tai permaina gyvenimo, o tai links
ma gyventi. Linksmos mano senos dienos! 
Siunčiu ir tau tų linkėjimų. Būk 
linksmas!

Dabar parašysiu apie vaikus, 
ar jie jau rašė tau ar ne.. Jie 
užimti darbu, kaip žentas, taip
Tavo duktė yra labai aukštai vertinama. 
Pirmiau laikraščiuose buvo minėta kaip sta- 
chanovietė, paskui kaip artistė. Ji turi daug 
darbo: vaidina-deklamuoja, turi tarnybą, iš
moksta roles ir dar etna šeimininkės parei
gas. Ją taipgi išrinko viso pašto švietimo 
pirmininke, kur daug darbo reikės padėti. 
Tai džiaugkis, mano Joneli, tavo idėjos vir
to gyvenimo tikrove ir tavo šeima jas vykdo, 
žentas dieną ir naktį dirba kaipo dailinin
kas; kur tik reikia ką papuošti, tai 

x sur kviečia. Darbo turi iki kaklo.
Apie save, žinoma, ne jaunyn, bet 

einu. Kojos silpnos ir dabar sergu.
Idvoje, nes labai krūtinę slegia ir kosėju. Net 
nei į Vilnių manęs nevežė gastrolėms. Tu
riu džiaugsmo, kad pavasaris čia pat, galė
siu nuvykti į kurortus pąsigydymui. Pas 
mus dabar veltui gydoma. Tai vis dėkui 
mųsų tėvui ir draugui Stalinui. Kitą 
parašysiu daugiau.

Sudiev, būk sveikas ir linksmas. 
26-1-1941. Kaunas. A. Vizborienė.

sveikas ir

Nežinau, 
yra labai 
ir duktė.

jį vi-

senyn
Rašau

syk

Pabalti jos 
vių, Estų ir Finų) 
rankdarbių paroda 
balandžio 25 d. 
gegužės 5 dienos, 
niai bus išstatyti 
2061 Lexington 
Yorke.

šioj parodoj dalyvauja su 
savo kūriniais ir piešėjas A. 
Kairukštis, Ad. Renhardt, Ig. 
Banasevičius ir John Gresh. 
Be abejo, toj parodoj daly
vaus visa" eilė kitų meninin
kų ir menininkių atstovauda
mi įvairias meno šakas.

šeštadienį, gegužės 3 d., 
bus turininga meninė progra
ma, kurią išpildys latvių, lie
tuvių, estų ir finų menininkai. 
Nuo 8:30 vai. vak. iki 9:30 
vai., programą pildys latvių 
ir estų menininkai; nuo 10 iki 
11 vai., lietuviai ir finai, šioj 
programoj dalyvaus Brookly- 
no Aido Choras, Liaudies Te
atras ir kt.

Visi ruoškimės skaitlingai 
dalyvauti šioj nepaprastoj me
no parodoj. P.

Pasidarbavo Aido Cho
ro Vajuje

Užpraeitą mėnesį Brookly- 
no Aido Choras turėjo vajų. 
Vajus buvo pasekmingas. Į 
chorą gauta su virš 20 nau-' 
jų narių. Vajus dar neužbaig
tas, tik laikinai pertrauktas. 
Pertrauktas todėl, kad arti
nantis Aido Choro koncertui 
choristai įsivėlę į darbą 
cert.o prisiruošimui. Po 
certui vėl į Aido chorą 
verbuojami nauji nariai 
smarkumu.

(Aido Choro koncertas įvyks 
20 dieną balandžio (April), 
New National Hall, 261-67 
Driggs Avenue, Brooklyne.

kon- 
kon- 
bus 
visu

P. GRABAUSKAS

Daugiausiai Aido Choro 
vajaus laiku narių užverbavo 
Petras Grabauskas. Jam pa
gelbėjo N. Pakalniškis.

Sekami asmenys grįžo, nau
jai įstojo į chorą:

E. Baranauskienė
A. Buknienė ■ x'* ’t

E. Mizarienė
E. Kaulinienė
A. Zablackienė
K. šolomskienė •« . ,i v

N. Juškaitė j. ■

M. Armalienė ’ AK
K. Rušinskienė ■’EiSm

A. Velička
J. Byron
J. Lazauskas
J. Kaulinis, jaunasis
J. Kalvaitis
S.. Adeikis
ji. Kovas
J. Gurklis • * ’ < jjA?

J. Karanasky
J. Kalendra.
Tai ne visai nauji daininin-. 

kai. Daugelis jų yra dainavę 
anksčiau ar vėliau įvairiose 
vietose ir įvairiuose choruose 
ir todėl dainos mene jie ne 
grinoriai. Aišku, jų. prisidėji
mas prie choro bus didelis 
pliusas. Pastebėjau, kad yra 
dap visa eilė naujų daininin
kų, bet gaila, neteko patirt jų
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Daugiau apie Reviziją

Surasta, kad Turtas Nupuolęs ant $305,988.19, Didžiumo
je dėl Prastų Bony ir Šerų; Turi Bankuose $228,746.78;

Bonai ir Šerai Nupuolė ant $240,266.37; Nuosavybės 
Perkainuotos ant $30,129.91; S.L.A. Raportas už 

1938 Metus Parodo Arti $300.000 Nuostolių
Visi gali pasigirti — visi 

gali sakyti, kad jie yra stip
rūs, kad jie yra stipriausi. Bet 
faktai pasilieka faktais, o 
Valst. Insurance Departmen- 
tų revizoriai nemeluoja, štai 
keli faktai apie 
vestmentus. Čia 
kokius nuostolius 
rėjo su jais:

tais, kaip jau pranešta, LRK 
S A sumažėjo ant 17 narių. 
Bet paimkime revizorių ra
portą už 1937, 1938 ir 1939 
metus. Pamatysime kaip LR 
KSA 'stovi:

LICENSES 
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 594 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

TONY CANZONERI 
Wines & Liquors, Inc.

594 Atlantic Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Nd. 
EB 3173 has been . issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
4514—13th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
RAYMOND REINGOLD & MAX BEROZI 

4514—13th Avenue, Brooklyn, N. Y.

LUKŠA in- 
paduodame, 
LRKSA tu-

Pirmą dieną sausio, 1937 
metais turėjo 11,587 narius.

nuostolių: 
nuostolių: 

pelno: 
nuostolių:

$16,443.01
$27.184.78

$5,179.05
$38,430.74

1937 
1938 
1939 
Viso

Čia matome, kad 1939 me
tais LRKSA padarė virš 5 
tūkstančius dolerių pelno, bet. 
kaip raportas parodo, tais me
tais jis turėjo $6,616.28 trūku
mo apdraudos biznyje, kurį 
turėjo padengti iš anksčiau 
sukrautų rezervų.

Dabar imkime vien tiktai 
investmentus, naujus ir senus. 
Mes rasime įdomias skaitlines. 
Jos parodo, kokia buvo kny
ginė vertė (Book Value) tų 
investmentų ir kokia tų in- 
vestmentų rinkos vertė (Mar
ket Value) dabar yra:

Metai
1937
1938
1939

b U V'

įsirašė
141
796
261

1.198

atnaujino
narystę išsibr. mirė

153 582 199
325 636 208

87 422 203

565 1,640 610

) perdėta 210 na-
Viso

Dar
rių 1937 metų skaitlinėj, ku
rie nebuvo nariais per klai
dą — iš viso, tad į LRKSA 
per tuos 3 metus :
Atnaujino narystę ir įsirašė 
Išsibraukė, mirė ir tt. 
Sumažėjo narių

Dabar atėmus 697
587, gauname 10,890

1,763 
2,460 

697

§ 11,- 
narių.

Dar 1940 metais nuostolių tu
rėjo 17 narių, tai su pradžia

| 1941 LRKSA teturėjo 10,- 
873 narius. Nebedaug tereikia 
iki LDS pasivys Rymo Kata-

Į likus.

bankietą suėjo 
jo vienminčiai 

įvairių pažiūrų 
Beeis turi-dide-

pusės, ką 
skaitlingas

buvo ruošiamas

už tai rengėjai 
žmonių c

Likeriu Kainos Vis Dar Žemos

BONAI
Knyginė vertė 
Rinkos vertė

$935,159.93
722,863.00

Nuostoliai ant bonų $212,296.93

ŠERAI
Knyginė vertė $35,176.94
Rinkos vertė 7,207.50

Nuostoliai ant šėrų $27,969.44

SLA Investmentai

Tai nemaži nuostoliai — 
vien tik bonuose ir seruose 
LRKSA turėjo nurašyti nuo 
vertybės $240,266.37.

Bet dar yra daugiau tokio 
turto, kuris negali būt priskai- 
tomas. Sudėkime 
lės:

viską iš ci-

Bestudijuojant LRKSA re
vizorių raportą, užėjo noras 
ir pažiūrėti kaip dalykai sto
vi su SLA. Atradau raportą, 
kurį pats SLA Centras paga
mino už 1938 metus. Dar nė
ra čia taip viskas sudėta, kaip 
revizoriai sudėtų ir tas ra
portas pagamintas tiktai dėl 
1938 metų. Kad SLA Centras 
pats tą raportą pagamino, ir
gi svarbu, 
kad 
tiek 
šiai

$212,296.93
27,969.44
30,129.91

Nuostoliai ant bonų
Nuostoliai ant šėrų
Perkainuota Real Estate 
Pinigai uždarytuose bank. 35,591.91

nes tas pasako, 
SLA pats pripažysta, kad 
nuostolių turi. Pirmiau- 
pažiūrėkime į bonus:

SLA Bonai
“Knygine” vertė bonų 
Rinkos vertė tų bonų

$702,465.00
$450,053.00

(Jis grįžo iš Floridos.) Drg. 
Beeis buvo sunkiai susirgęs ir 
per aštuonis mėnesius kanki
namas nelemtos ligos. Todėl 
jis buvo priverstas vykti į Flo
ridą jieškot sveikatos. Jis ten 
išbuvo 3 mėnesius. Kadangi d. 
Beeis yra v i suomenininkas, 
veiklus vietinių draugijų dar- 
buotuojas, o ypač jis daug lai
ko ir energijos yra įdėjęs į 
Pirmyn Choro auklėjimą ir 
jis pats dainuoja ebore, tad 
jis turi ne tik plačių pažinčių

I lietuvių visuomenėje, bet ir 
nuoširdžių draugų. Už tai į 
jo sutiktuvių 
ne vien tik 
draugai, bet 
žmonių. Drg.
lės užuojautos ir pagarbos iš 
tikinčiųjų žmonių 
paliudijo jų toks 
atsilankymas.

Bankietas
paskubomis ir nebuvo plačiai 
garsinamas, 
nesitikėjo tiek daug 
ir visai nemanė turėti svečių
iš tolimesnių ■'kolonijų. Ta- 
čiaus mes šiame bankiete tu
rėjome progą turėti gražų bū
rį Bečio giminių ir draugų iš 
New Jersey valstijos. Tačiaus 
visiems užteko vaišių, išėjo 
pasotinti ir pagirdyti.

Vakaro programą išpildė 
Pirmyn Choras, per vakarienę 
buvo prakalbėlių. Pats Beeis, 
nors jaudindamasis t o m i s 
d r a u giškomis sutiktuvėmis, 
pasakė atatinkamą prakalbė
ję, kurioje pasižadėjo dirbti 
mūsų organizacijose kiek tik 
jo sveikata ir laikas leis. 
(Nors čia reikia priminti, kad 
mūsų, ligonis vis dar nėra pil
nai pasveikęs.) Visų kalbėto
jų čia nesužymėsiu, bet reikia 
prisiminti, kad tolimesnieji 
mūs svečiai, Bekešienė iš Ro
chester ir Ig. Beeis ir kiti ta
rė po keletą labai gražių Jin- 
kėjimo -žodžių Povilui Bečiui.

Po programai sekė šokiai. 
Reikia tarti širdingą ačiū Geo. 
Kazakevičiui, Pirmyn Choro 
mokytojui, kuris su kitai# sa
vo draugais muzikantais gro
jo veltui to vakaro šokiams. 
Už tai nuo vakaro liko ir 
no. Pelnas buvo skiriamas 
sų ligonio gydymuisi.

pel- 
mū-

ruo-

Viso nurašyta nuo turto $305,988.19

Bankuose LRKSA 
tant uždarytuose 
turi sekamai:

(neskai- 
bankuose)

Nuostoliai ant bonųų

SLA Šerai
Užmokėta kaina šėrų
Rinkoje vertė tų šėrų

$252,412.00

$58,155.00
14,496.00

Choras stropiai 
perstatymo operetės
Statinėje” ir kitos

, kurią choro mer-

$43,659.00
Savings accounts
Checking accounts

$56,170.78
172,576.00

$228,746.78Viso
Raporte taipgi yra padary

tos rekomendacijos būtinai 
padidinti lėšų fondo įplaukas. 
Tas mat yra labai svarbu.

Real Estate Nuostoliai

Nuostoliai ant šėrų

Viso nuostoliai ant bonų ir 
šėrų, kaip raportuota 1939 m. 
pradžioj Valstijų Insurance 
departmentams:
šėrų
Bonų

$43,659.00
$252,412.00

Pirmyn 
šiasi prie ] 
“Velnias 
komedijos, 
ginų grupė mokinasi sulošti 
anglų kalboje. Abu veikalai 
bus perstatyti tą patį vakarą, 
gegužės 4 dieną. Todėl visus 
kviečiame skaitlingai dalyvau
ti šiame parengime ir pasi
džiaugti juokingomis komedi
jomis ir gražia pavasario 
gamta.

Kai revizoriai padarė egza- 
minaciją LRKSA knygų, tai 
jie surado knygose surašyta,! 
kad “prapertės,” kurias Ry
mo Katalikų Susivienijimas 
yra perėmęs už morgičius, yra 
vertos $116,815.08. Patikrinus 
tų praperčių tikras vertybes, 
jie surado, kad jos perkainuo- j 
tos ir tikrenybėje yra vertos 
tik $86,685.71. Įsakyta Cent
rui sumažinti nuosavybių ver
tybę ant $30,129.91 savo kny
gose. Tai pasirodo, kad prasti 
biznieriai šeimininkavo LRK 
SA.

Narių Stovis
LRKSA vajai dėl naujų na

rių, kaip pasirodo, yra nelabai 
sėkmingi, todėl dabar visa 
klerikalų spauda smarkiai 
ėmė rašyti apie LRKSA ir ga
limas daiktas, kad šis vajus 
bus sėkmingesnis už kitus. Na
riais, LDS pasivija LRK$A. 
LDS pei’ 10 metų išaugo iki 
8,608 narių, o po suvirs 50 
metų LRKSA tegalėjo pradėti 
pereitus metus su 10,873.

Vaikų skyriuje LDS turi 
546 narius, o LRKSA tiktai 
412. LRKSA išgyveno virš 50 
metų — LDS tiktai 10 metų.

Rymo Katalikų Susivieniji
mas nuolatos eina žemyn na
rių skaičiumi. Daugiau narių iš
sibraukė iš jo negu jsirašė lai
ke 1937, 1938, 1939. 1940 me-

Viso ‘ $296,071.00

Tai tik tiek tegalima pasa
kyti dabar apie SLA. Visi lau
kia revizorių 
daug daugiau

Į šios skaitlinės 
apie perimtų 
(Real Estate) 
fondą, apie mirtingumą ir vi
sokius kitus dalykus. Į£ai jie 

! raportą išduos, mes vėl duosi- 
| me peržvalgą to raporto. Taip 
pat padarysime ir su LDS ra
portu, kada revizoriai ten pa
sirodys ir raportą pagamins.

Vienok reikia manyti, kad 
revizoriai pamatę apie $300,- 
000.00 nuostolių investmen- 
tuosc, metėsi darban peržiūrė
ti kas kaltas. Dabartinė Pildo
moji Taryba bando viską su
versti ant Jurgelioniu, bet tai 
jie negali padaryti už šiuos 
$300,00,0 nuostolių.

Frater Nalistas.

raporto, kuris 
pasakys negu 

ir dar pasakys 
n u o s a v ybių 

biznį, apie lėšų

Great Neck, N. Y

F. Klastauskų duktė Aldo
na (po vyru žinoma M. Vil- 
ciauskiene-Williamson), 
22 d. susilaukė dukrelės, 
sveikos ir smagios.

kovo
Abi

api-

nieriaus Kasmočiaus. 
jo alaus darželį ir

Neperseniai čia įvyko 
plėšimas plačiai žinomo

Išplėšė 
padarė

nuostolių apie keturis šimtus 
dolerių (išnešdami alų ir deg
tinę). Tą pačią naktį apiplėš
tas ir netoli Kasmočiaus K. 
Varnausko štorelis. Išvogta
papirosai ir šiaip daiktai.
Kiek nuostolių padaryta, ne
teko sužinoti.

Iš mūsų miestelio jau ne
mažas būrys išėjo į kariuome
nę. Pašaukta kariuomenėn 
Pirmyn Choro narys M. N'a- 
cinkevičia; LAP Kliubo narys 
E. Kupčiūnas ir daug kitų. -

Visiems linkime kuo geriau
sios kloties ir laimingai su
grįžti už metų pas savuosius.

F. Kl—ton.

Kovo 16 dieną Pirmyn Cho
ras buvo s u ruošęs žuvų vaka
rienę ir programą. Vakaras 
buvo linksmas ir atsižvelgiant 
į tai, kad gavėnios laikas, 
žmonių dalyvavo daug, 
parengimo chorai liko 
žaus pelno.

Kovo 23 dieną P i r myn 
Choras surengė puikų bankie- 
tą, sutiktuves d. P. Bečiui.

Nuo 
gra-

Pirkite Velykom Likerius ir Vynus iš

MANHATTAN LIQUOR STORE 
ra Tai yra didžiausia, labiausia pa 
■ tikima krautuvė Williamsburge

Mūsų likerių importuotų ir Ame 
rikoje gamintų įvairybė yra 

nepaprastai didelė.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 

Alcoholic Beverage Control Law at 
E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 

of Kings, to be consumed on the

FELIX LcROY SCHRAUTII 
(LeRdy’s Tavern)

E. 92nd St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
SB 12 has 
to sell beer 
the 
1814
County 
premises.

1814

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 7402 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the. Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Liberty Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
CHARLES JOVINO & BERNARD REPETTI 

Sunrise Restaurant
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

/ OimDbd

Borough of

NOTICE is hereby given Dial License No. 
RL 4970 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2888 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5018 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 347 Nostrand Ave., & 409 Gates 
Ave.., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to he consumed on the premises.

347 
409

Borough 
to be consumed on the 

NATHAN ROBINSON 
Nostrand Ave., 
Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7417 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor al. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 284 Scholes St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES VICUNAS
281 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 60’99 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at. retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3386 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thj promises.

CRESCENT PALACE, INC.
3386 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1408 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 238 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, County of 
on the premises.

JOSEPH 
238 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1872 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 858 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JENNIE KROSNOGIRO 
Bar & Grill

858 Glenmore Ave., Brooklyn

London, bal. 10.—Jugosla
vai kontrr atakuoja vokie
čius Skoplje srityje.

Belgrad. — Jugoslavų ka
riuomenei įsakyta “atimt iš 
vokiečių Skoplje arba mirt.”

Borough of 
Kings, to be consumed

STEFANDL
Brooklyn, N. Y.

N

Wilson
Three Feathers
Schenley Red
Schenley Black
Calvert Special
Calvert Reserve
Green River Blended
Green River Bonded
Old Overholt
Mt. Vernon

Calverts
"Speciar

t>( ou.*crt omuimt co

Seagram 5 Crown
Seagram 7 Crown
Seagram V. O.
Canadian Club
Hunters
Golden Wedding
Old Schenley Bonded
Ancient Rye
Park & Tilford
Four Roses

Labai Žemos Kainos Ant Sekamų Klišių
PIEDMONT CLUB, Straight Bourbon, švelni degtinė, 4-rių metą 

senumo, 85% proof. Pilna kvorta $1.69.
HONEST BELL WHISKY, 80% proof, valdžios patikrintas, 

kvorta $1.39.
Saldūs Vynai nuo 97c už pilną galioną ir aukštyn.

Jei jūs pirksit iš mūsų, tai būsite užtikrinti, jog gaunate wxtvo pinigų vertės.

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
Kampas Roebling St. Lie. L-886

VARPO KEPTUVE
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y 

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems BAKING CORP-
»>^BROOKLYN. N.V-___

Varpo 
keptuve
THE BftKtRS'

IfttffMlitAgĮ

(r<oi»t«r»q)

> UNION LABEL

yra 
unijinė

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam 
duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai 
;r 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 į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

VARPAS BAKERY, 36-40 Stagg Street, Brooklyn, N. YSKELBKITES "LAISVĖJEKAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 

I Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
Į Pinučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 

kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės j Dr. Zins, 
kad išaiškintų jūsų nesveikumą.

KRAUJO TYRIMAI — ŠLAPUMO TYRIMAI — X-RAYS 
Prieinamos Kainos. Atlyginimas Pagal Jūsų Išgalę.

IŠTYRIMAI DOVANAI

DR. L. ZINS
(Virš 28 metų Privatinės ir Ligoninėje Praktikos)

110 East 16 St., New York
Tarp Union Square ir Irving Place.

Valandos: 9fA. M. — 8 P. M.; Sekmadieniais: 9 A. M. — 2 P. M.

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

Vietos ir importuo
tos degtinės ir vy
nai, geriausių bra
vorų alus ir ėlius. 
Kada būsite Brook- 
lyne, užeikite susi
pažinti.

426 South 5th Street
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties.

Kiekvieną s u batą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dieną iki vėlai.

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

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Great Necko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kasmočius.

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų Ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RHEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
89-91 STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y 

Telephone Great Neck 1546Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų



A. Baronas.

Mexico, Me WORCESTER, MASS.
ALDLD 155 moterų kuopos susi

rinkimas įvyks 14 d. balandžio, 
7:30 v. v. Liet. Svet., 29 Endicott 
St. Malonėkite visos dalyvauti, yra 
svarbių reikalų tartarti, — A. W.

(86-88)

liaudžiai pasi- 
iš Smetoninės vergi- 
už kokį teisingumą, 
laisvę ir žmonišku- 
darydamas tu kovo-

’jums pasakyti: Aš esu pilnai 
patenkintas tuo, kad SLA pil-

HARTFORD, CONN.
Atydai visiem veikalų “Mieganti 

Liaudis” ir “Šalaputris” lošėjam, 
kad sekmadienį, balandžio 13 d., 
įvyks pamokos, 5 v. v. Tad malonė
kite pribūti, nes geg. 4 d. reikės 
lošti. — Komitetas. (86-87)

Gaukite ‘■Laisvei” naujų 
skaitytojų

HARTFORD, CONN.
Pirmadienį, 14 d. balandžio ALD 

LD 68 kp. susirinkimas įvyks po 155 
Hungerford St. Svarstysime kuopos 
parengimėlį ir kitus svarbius reika
lus. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prie progos. — Sekr. (8,6-88)

šeštad., Balandžio 12, 1941 LAISVE Penktas puslapis

Laisvoji Sakykla
Gerb. “Laisvės
Redaktoriai!

Aš gavau laišką nuo Kleofo domoji taryba prašalino jus 
Jurgelionio, kurį čia jums ir 
prisiunčiu. Aš jam parašiau 
tokį pat laišką-atsakymą, ko
kį čia ir jums prisiunčiu . . .

Draugiškai A. Baranas.
April 5, 1941

Ponas Kleofai Jurgelioni!
Gavau Jūsų laiška, ačiū.
Jūs kviečiate mane būti su 

jumis kovoj už “teisybę ir tei
singumą, už žmogaus laisvę, 
už žmoniškumą, lietuvių tau
tos gražių vilčių įsikūnijimą.”

žodžiai gražūs, bet jie ne
sutinka su jūsų darbais, šiuo 
klausimu štai ką aš turiu

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nekėliomis ir šventadieniaii: 
10-12 ryte

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Jpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 
Kamp. Broadway ir Stono Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Lino 

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

J. GARŠVA
Graborius-Uridertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 
• (Koplyčia)

Parsamdo automibilius Ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

ir kitkam.
231 BEDFORD AVE. 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

Aš duosiu tamstai gerą pa
tarimą: prisidėk tamsta prie 
Smetonos traicės: Antanas, 
Zosė, Jadvyga ir Kleofas, tai 
bus visas kvartetas, o prie to, 
galite pasipirkt dai* šeinkata- 
rinką. O beždžionės rolę bile 
kuris iš jūsų galėsite atlikti. Ir 
tuomet eidami palei krautu
ves galėsit pasidaryt pragyve
nimą ir gal dar centas kitas 
liks dėl “Lietuvos gelbėjimo 
fondo.”

Wilkes-Barre, Shenan 
doah ir Scranton 

Apylinkėms

vilčių
“gra-

kad
pa- 
ant
pa-

iš redaktoriaus vietos, nes 
“Tėvynę” tamsta buvai paver
tęs kelionių ir bjaurionių 
šlamštu. Ir dabar jūs peršate 
man “Tėvynės Balsą.” Juk ir 
tas nebus geresnis, kaip kad 
buvo “Tėvynė” jums redaguo
jant.

Ponas Kleofai! Aš labai ge
rai pažįstu jus iš Jūsų dar
bų ir dar jūs drįstate kalbėti 

I man apie teisingumą, žmo- 
1 gaus laisvę ir žmoniškumą!

Kuomet Lietuvos liaudis nu
sikratė Smetoną ir visą jo gal- 
variezų gaują ir įgijo žmo- 
gai^s laisvę, žmoniškumą ir 
teisybę, tai tu per “Tėvynę,” 
ugnimi spjaudei, šunimis, 
kiaulėmis apkrikštijai Lietu

-vos liaudį ir Sovietų Sąjungą, 
kurios Raudonoji Armija pa- 

' dėjo Lietuvos 
: liuosuot 
i jos. Tad 
l žmogaus 
! m a taip 
jai?

Suprantu, tu kovoji už lie
tuvių tautos “gražių” 
įsikūnijimą, o tos jūsų 
žiosios viltys” yra tos,
dar sykį Smetona su savo 
razitų gauja užsirioglins 
Lietuvos liaudies sprando, 
neigs žmogaus laisvę, panai
kins žmoniškumą, viešpataus 
Smetona su žvalgybininkų 
gauja, skambės kardai ir re
težiai, prisipildys kalėjimai 
geriausiais Lietuvos sūnais ir 
dukterimis, paskęs šalis krau
juose ir ašarose, didžiausiame 
varge ir nelaisvėje.

Tuomet jūsų tikslas jau 
bus atsiektas. Tuomet jūsų 
“gražiosios viltys” bus įsikū
nijusios. Ar tai už tokį “tei- 
siifeumą, žmogaus laisvę, ir 
žmoniškumą ir lietuvių tautos 
‘gražių’ vilčių įsikūnijimą tu 
kvieti mane padėt jums kovo
ti? Begėdi tu! Atsimink, ką 
tu rašei “Tėvynėje.”

Kaip jau netekai darbo, tai 
pradėjai lakštingalos balseliu 
čiulbėti, apie teisingumą, žmo
gaus laisvę ir žmoniškumą. 
Nekalbėk, Kleofai, apie žmo
niškumą, nes tu jo neturi.

Aplankius Draugą Plauplį
Plauplis yra senas “Lais

vės” skaitytojas ir darbininkų 
judėjimo rėmėjas ir veikėjas. 
Drg. Plaupliai gyvena ant 
ūkio Peru, Me. Jie gyvena to
lokai nuo miesto, bet kad jų 
ūkis randasi labai patogioj 
vietoj, prie kelio, tai nesun
ku juos atlankyti anksti pa
vasarį.

Draugas Plauplis serga be
rods treti metai ir jau turėjo 
apie 7 operacijas. Jo šone at
sivėrė opa. Niekas neapsiėmė 
jam operacijos daryti. Tačiau 
atsirado vienas daktaras, ku
ris sutiko daryt operaciją ir 
tą opą užlopyti. Plauplis pa
sidavė operacijai. Ligoninėje 
jį apžiūrėjo ir daktarai nu
sprendė daryti ne vieną ope
raciją, bet dvi. Po tų operaci
jų jis buvo taip j nusilpnintas, 
kad jau beveik 
nei kalbėti.

nebepajėgė

Tačiaus operacijos buvo 
sėkmingos ir Plauplis jau die
na iš dienos sveiksta. Tie visi 
pirmesnieji nesmagumai jau 
nugalėt. Dar, sako, retkarčiais 
jaučia skausmų viduriuose, 
bet jau galima perkęsti.

Linkime d. Plaupliui grei
to pasveikimo.

Mexicos Vaclavas.

Berlin, bal. 10.—Dar die
na kita, ir “jau nebus Ju
goslavijos’^ kaipo valstybės, 
sako vokiečių radio ir laik
raščiai.

Athenai, bal. 10.—Anglų 
kariuomenė dar nepadeda 
graikam kovot prieš vokie
čius; tik anglų orlaiviai vei- 
|kia prieš juos.

“Gyvenimo Saulėleidis
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ

Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

(LEVANDĄUSKAS)
*337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.00, užsirašantiems 
dabar, o vėliaus jbus brangesne.

Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: 
Laidojimų istorija, papročiai, apeigos, šermenų kainos, 
testamentai, advokatai, teismai ir kiti žinotini smulkūs 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, che
mikalai, taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, 
deginimai ir tt. ,

Sužinokite tą ko pirmiau nežinojote, o- svarbiausiai 
tai kam priklauso mirusio turtas. Pinigus, perlaidas ar 
čekius, siųskite aukščiau paduotu antrašu.

■A»aaa

LDS 10 Apskričio metinė 
konferencija įvyks 27 dieną 
balandžio, 1 valandą po pietų, 
Meškūno svetainėj, 134 W. 
Market St., Scranton, Pa.

Visos kuopos kviečiamos 
prisidėti prie apskričio ir pri
siųsti delegatus. 10 Apskritys 
pastaruoju laiku yra veiklus. 
Paskutiniame posėdyj nutar
ta ir finansiniai prisidėti prie 
gavimo naujų narių. Nariai, 
priklausantieji prie 10 Apskri
čio kuopų, gaus 50 centų už 
prirašymą kiekvieno naujo 
nario per šį vajų. Nariai kvie
čiami pasidarbuoti.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
svetainėj bus laikoma ir ALD 
LD 12 Apskričio konferencija. 
Po konferencijai bus smagi 
vakarienė su gera menine 
programa. Taigi, draugai, ku
rie nedalyvausite kaip delega
tai, ^malonėkit atvykti į vaka
rienę.

LDS 10 Apskričio piknikas 
įvyks 24 dieną rugpjūčio 
(Aug.), Shenandoah, Brans- 
villės giraitėj. Parkas jau pa
samdytas. Piknikas bus masi
nis su gera programa ir kalbė
tojais. Tad prašome visų or
ganizacijų ir draugijų nieko 
nerengti tą dieną, bet daly
vauti šitame masiniame paren
gime.

peg.u pirma, nors ir mažiau 
dirbama.

Hazard Rope Works dide
lius užsakymus turi ir jau se
niai gerai dirba. Nekurie pu
sėtinai uždirba. Ir kitos išdir- 
bystės smarkiai dirba, kaip tai 
Vulcan Iron Works, ir kitos.

Mūsų mieste smetonjninkai 
buvo sukrutę rengt prakalbas. 
Surengė Jadvygai ir sykiu 
tam keikūnui Jurgėlai. Vė
liaus Bagočiui. Tam visam pa
sibaigus jųjų tarpe pradėjo 
atsirast nesusipratimų.

Iš šios apylinkės jau daug 
jaunimo išvyko į kariuome
nę, jų tarpe nemažai yra ir 
lietuvių, kurie turėjo darbus. 
I jųjų vietas atėjo dirbti vie
nas kitas bedarbis.

Smagu yra prisiminti, kad 
jau ir mūsų mieste gyvuoja 
choras (Lyros Choras) ir gra
žiai auga.

Balandžio 20 dieną choras 
rengia koncertą ir bankietą. 
Tikimės skaitlingos publikos.

Newark N. J
šeštadienį, balandžio 12 d., 

1941 m., 2 vai. p. p., 772 
High Street, Newark, N. J., 
įvyks pirma priruošiamoji 
konferencija Moderniško Kny
gyno Draugų. Šios organizaci
jos tikslas yra palengvint 
žmonėms teisingai suprasti 
šių dienų, pasaulinius įvykius. 
Skleisti tiesą rašytu žodžiu.

Komitetas, išrinktas priren- 
gimui pirmos konferencijos, 
nurodo, kad 3,000 iki 4,000 
dalyvaus piknike iš įvairių 
mūsų valstijos dalių. Todėl 
reikalinga platus ir planingas 
pasiruošimas tokios masės 
žmonių pasitikimui ir jos ap
rūpinimui. Tam piknikui prog
rama galutinai bus priimta ba
landžio 12-tos dienos konfe
rencijoj. Programa susidės iš 
įvairių žaislų, šokių ir sporto.

Visos organizacijos kviečia
mos pasiųst į viršminėtą kon
ferenciją po du delegatus. Da
lyvaukite aktyviai to milžiniš
ko pikniko priruošime.

FMBS.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

Sekmadienį, balandžio 13 d., 2 vai, 
po pietų Liaudies Name, 735 Fair
mount Ave., įvyks labai svarbus ir 
nepaprastas visų pažangiųjų organi
zacijų, “L.” skaitytojų ir progresy
vių biznierių susirinkimas, sekamais 
svarbiais klausimais: apsvarstymas 
kaip sėkmingiau prisirengti prie 
rengimo Prof. Vytauto Bacevičiaus 
Koncerto, 26 d. balandžio; bus iš
duoti svarbūs raportai iš Amerikos 
Taikos Mobilizavimo taipgi labai 
svarbų klausimą reikia išrišti Phila- 
delphijos visai progresyvių sriovei, 
apie ta sužinosite susirinkime. • Kam 
tik rūpi darbininkų judėjimas, pra
šome dalyvauti šiame susirinkime.

(85-87)

O. Zdanienė, 
LDS 10 Apskr. Sekr.

Wilkes-Barre. Pa.
Šis tas iš Mūsų Miestelio
Nors mūsų apylinkėje daug 

kas naujo įvyksta, bet mūsų, 
darbininkiškoj spaudoj nieks 
neparašo. Šią žiemą čia daug 
lietuvių išmirė, apie kuriuos 
būtinai reikėjo spaudoje pri
siminti, nes jųjų tarpe buvo ir 
supratlingų lietuvių ir vienas 
partijos narys. Taipgi dauge
lis sirgo ir buvo sužeistų ka
syklose, ir tas viskas 
praleista tylomis.

Kasyklos šiuom laiku dirba 
mažai, bet kasyklose jau daug 
naujoviškos mašinerijos sudė
ta ir su pagelba tų mašinų ir 
su didžiausia paskuba prie jų
jų anglių iškasama daugiau

buvo

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

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue
NEWARK, N. J.

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

Balandžio 27 dieną LLD 12 
Apskritys ir LDS 10-tas Ap
skritys turės savo konferen
cijas toj pačioj svetainėje, tik 
atskiruose kambariuose. Kon
ferencija įvyks Scranton, Pa.

Po konferencijų LLD 12-tas 
Apskritys turės .vakarienę su 
didele programa, kur daly
vaus ir Lyros Choras.

Visos LLD kuopos, gyvuo
jančios šiame apskrityj, būti
nai prisiųskit reikalingą skai
čių delegatų, nes tai bus svar
bi konferencija.

Visose kuopose atlikit savo 
pareigas.

Sužinojęs,

Budapest, Vengrija, bal. 
10.—Anglija sutraukė ryšius 
su Vengrija.

turiu visokių sutaisytų

85c
60c
60c
60c
60c

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliąi, apvy- 
niai, gumbažolčs, trukžolės, valeri
jonai galima 
svaras, arba 
$3.30.

Taipgi aš
žolių pakeliuose su angliškais ir lie
tuviškais užvadinimais, kam jos nau
dingos ir kaip vartoti.

Nervų arbata ...........
Vidurių reguliatorius 
Dusulio arbata ..........
Kokliušo arbata ....... .
Ramatų žolės ...........
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50. 
Žolių knygelė aprašo visokias žo

les ir šaknis—25c. Mikaldos pranašy
stės—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

M. BUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA
417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Euifoplfiko Ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

namų darbą, kilbasai ir kepta paršlena; gaspadoriškal 
nuvirti kopūstai Jr barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.
Vlsada yra grąžus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

03 O

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUKIŲ, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

Robert Lipton 
701 GRAND STREET 
I’ric Graham & Manhattan Avcs.

BROOKLYN, N. Y.

Priminkite ši skelbimų ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Brooklyn, N. Y409 ir 436 Grand St. :
Tel. EVergreon 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪSZ NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už i&rėdyma

Pirkite ir Taupykite ant Grand Stryto
NUO UNION IKI BUSHWICK AVĖS., BROOKLYNE

REIKALAUKITE

GRAND STREET ŠTAMPŲ
JOS YRA VERTINGOS

Geresnės Prekės
Geras Patarnavimas
žmoniškos Kainos

Sis kuponas 
duoda tejsę 
gaut $1.00 
s tamponais 
su .kiekvienu 
pirkioju už 
$1 ir daugiau

IŠSIBAIGIA BALANDŽIO 14, 1941

Tčmykite 
krautuves 
duodančias 
Grand Street 
Štampas.

Taupykite Grand Street Stamps, o jos jum taupys,



Šeštas puslapis šeštad., Balandžio 12, 1941
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Mokytojai Pikietavo 
Majorą dėl Budžeto
Du šimtai liaudies mokyklų 

mokytojų, Unijos Lok ai o 5-to 
narių, pikietavo Miesto Salę 
pereitą ketvirtadienį protes
tuodami majoro LaGuardijos 
pasimojimą nukapoti mokyk 
loms paskyras net penkiais su 
virš milionais dolerių ateinan
tiems — 1941-1942 — budže
to metams.

nenorėjo 
v. po piet, 
prieš pra- 
išsiskubino

LaGuardia nori 
milionus dolerių 
Miesto vaikų lė- 

Mažasis apsukruolis 
viskam 
York o

Mokytojai sako, kad budže
to kapojimas yra surištas su 
“banga karo isterijos” ir su 
Rapp-Coudert komitetu, kuris 
“išleidžia ketvirtadalį miliono 
dolerių” žmonių pinigų “me
džiot • ir persekioti mokytojus 
ir trempti Teisių Bilių.”

Patsai majoras 
matyt pikieto, 4:15 
penkiolika minučių 
sidėsiant pikietui 
iš salės.

Pamaršavę aplink salę, mo
kytojai paskiau laikė mitingą 
prie Benjamin Franklin statu
los. Kalbėdama mitingui Bella 
Dodd, įstatymdavystei atsto
vė, perspėjo, kad mokytojų ir 
tėvų balsas bus girdimas atei
nančiuose majoro rinkimuose. 
Ji sakė:

“Majoras 
sutaupinti 6 
New Yorko 
šomis.
Miesto Salėj turi laiko 
apart rūpinimosi New 
žmonėmis.”

Mokytojai priėmė 5 
programą, kuria 
atsteigt švietimą iki tokio 
laipsnio, kokiu buvo prieš nu- 
kapojimą.

1. Atsteigti 1,691 elemen
tarinę klasę, kurias numatoma 
panaikint prie nukapoto bu
džeto.

2. Atsteigti 672 reguliarias 
vidurinių mokyklų mokytojų 
pozicijas, panaikinamas nu
kapoto budžeto.

3. Atsteigti 200 praktikuo
jančių mokytojų vietų išmeta-

• mų iš budžeto.
4. Atsteigti fondus suaugu

sių švietimui. •
5. Atsteigti paskyras Town

send Harris vidurinei mokyk
lai.

“Mes esame tikri,” pareiš
kė mokytojai savo laiške ma
jorui, “jog piliečiai šio miesto 
ir valstijos nori ne vien tik iš
laikyti, bet ir plėsti 
švietimuisi.”

punktų 
reikalauja 
iki

progas

nusukus
Logano 

baudos paskyrimas nuo kovo 
7-tos nukeltas net iki gegužės 
1-mos, o jis paleistas po $5,- 
000 kaucija.

Nuteisto kaltinimu 
$65,000 Milton B.

r

Aido Choro
METINIS

KONCERTAS
Įvyks sekmadienį

Balandžio 20 April

NEW NATIONAL HALL
261-67 Driggs Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 5:30 vai. vakaro

Bus Puiki Meninė Programa
Apart lietuviškų talentų, da
lyvaus ir žymus dainininkas 
Mordecai Bauman. Prieš 
keletą metų jis dainavo lie

tuviškai audiencijai.
Prašome nepamiršti viršminėtos 

dienos, dalyvaukite Aido Koncer
te. Aidas niekuomet neatsisako 
palinksmint lietuvišką visuomenę 
su savo dainomis, todėl iki pasi- 
patymo Koncerte!

Po Meninės Dalies Progra 
mos Seks Šokiai

Prie Puikios Orkestras.

Bilietai: Rezervuoti 75c. Nerezer
vuoti 50c. Užkviečia AIDAS.

CIO Prezidentas Murray Smerkė 
Majoro Gręsinimą Laužyti 

Transportininku Streiką
Majoras LaGuardia pereitą 

antradienį paskelbė Besitar
siąs su Transporto Darbininkų 
Unija dėl kontrakto subvių 
darbininkams ir grasino išmė
tymu iš darbo, jeigu darbi 
n inkai išdrįstą streikuot sena
jam kontraktui pasibaigus bir
želio 30-tą.

Išgirdęs apie tokį majoro 
streiklaužišką atsisakymą tar
tis su Transportininkų Unija, 
Phillip Murray, CIO preziden
tas, aštriai kritikavo majoro 
elgesį, sakydamas, kad neda
vimas subvių darbininkams 
teisės kolektyviai derėtis su 
Transportacijos Taryba reiš
kia “jų palikimą malonei tri
jų asmenų su neapribota ga
lia.”

“Tas yra legaliai ir mora
liai pateisintina tik tiek, kiek 
būtų buvę pateisinama pave
dimas darbininkų malonei di
rektorių tų kompanijų, kurios 
pirmiau operavo tas linijas,” 
pareiškė Murray. Jis užgyrė 
Internacionalės Pild. Tarybos

paskelbtą politiką, kaipo 
“blaivą pareiškimą principų, 
kurie sudaro rimtą pamatą 
deryboms.”

Murray pasiūlė majorui 
“patogiausiu jums laiku laikyt 
konferenciją, kurioj aš mylė
čiau dalyvauti, su numatymu 
atsiekti kokį priimtiną išriši
mą darbo santykių problemos 
New York o tranzito linijoms.”

Pirmą laišką su prašymu 
paskirt laiką unijos deryboms 
su miestava Tranzito Taryba 
unija pasiuntė majorui kovo 
31-mą. Majoras vietoj paskir
ti prašomą datą, spaudoj pra
dėjo grasinti išmetimu iš dar
bo neklaužadų, kurie išdrįstų 
streikuoti.

Bauginimas, kaip žinia, nė
ra naujas. Visi “openšaperiai” 
baugina, tačiau kada pamato 
darbininkų vienybę ir drąsą, 
kad jie neišsigandę, bet pasi
ryžę kovoti už laisvų žmonių 
teises, tada bosai nusileidžia 
ir išpildo teisėtus reikalavi
mus. T—as.

Siūlė Imti Armijon ir 
Nevisai Sveikus

Pereitą šeštadienį New Yor
ke buvo sušaukta konvencija 
nervų ir proto ligų diagnosti- 
kų-gydytojų, surištų su egza
minavimu rekrūtų kariškai 
tarnybai.

Kalbėdamas atidarymo se
sijoj New Yorko Miesto Me- 
dikaliskos Divizijos viršinin
kas pulk. Samuel J. Kopetzky 
perspėjo Medikališkų. Tarybų 
narius, kad “atmetimu kiek
vieno parodžiusio menkus nu
krypimus nuo normalumo 
atimtų armijai tūlus nagingus 
vyrus.”

Jis sakė, kad reikia surasti 
būdus, kaip gauti armijai 
kuodaugiausia vyrų ir tuo pat 
būdu neapsunkint valdžios. 
Priminė, kad tik užlaikymas 
ir priežiūra vien nervų ir pro
to ligonių veteranų nuo perei
to karo lėšąvo 
nūs dolerių.

Kaip žinia, 
serganti būna
tikrose įstaigose, 
sergantieji būna paleidžiami 
namo ir su tūlais iš jų būna 
šeimynoms gana vargo, o kai 
kur baigiasi ir tragedijomis.

Iš jau egzaminuotų imti da
bartinei! armijon statistikos 
aprobuota, kad apie 0.14 nuo
šimčio tokių nepilnai sveikų 
esą imtini apribotai tarnybai, 
o apie 4.10 rasti visai neimti- 
nais, kadangi valdžiai greit 
prisieitų imti už juos atsako
mybę. Kol neimti kariuome
nėn, žinoma, niekas jais nesi
rūpina.

Elizabeth Kasi lion is, '90 m. 
amžiaus. Gyveno po 168 No. 
4th St., Brooklyne, Mirė ba
landžio 10 d., Kings County 
ligoninėj. Laidotuvės įvyks 
balandžio 15 dieną, 10 valan
dą ryto, šv. Jono kapinėse. 
Kūnas pašarvotas graboriaus 
J. Garšvos koplyčioj, 231 Bed
ford Ave., kuris taip pat rūpi
nasi ir laidotuvių pareigom.

dirba ir nepaprastai svarbių 
visuomenišką veiksnių šiomis 
dienomis būsiant negirdėti. 
Sulaukus liuoso pusdienio, pa
tartina nuvykti į Irving Teat
rą, Irving PI. ir 15th St., Now 
Yorke, kur šiomis dienomis 
rodo (tik 1 savaitę) neužmirš
tamą labai įspūdingą Sovieti
nį judį “Trys Moterys” ir 
“Gyvenimas šokyje.”

Bronx teisme 
teisti užsimok et 
po dieną kalėti 
ant krūmokšnių

5 vaikai nu- 
po $1 arba 

už" laipiojimą 
parke.

Teisėjas Collins patvarkė, 
jog negalima Amerikoj išmo
kėti j priešhitlerinės Vokieti
jos bonus įvesdintą pinigų, nes 
Hitleris kontroliuoja Vokieti
jos iždą.

valdžiai bilio-

tik pavojingai 
užlaikomi tam 

Lengviau

Rengia Thaelmannui Laisvin 
ti Masinį Mitingą ja 55 

Mėty Sukaktyje
Šį trečiadienį, balandžio 1G 

d., rengiama masinis mitingas 
pagerbti Vokietijos darbinin
kų klasės vadą Thaelmanną jo 
55 metų sukaktyje ir reika
lauti jo išlaisvinimo. Mitingas 
bus Mecca Temple, 55th 
Broadway, N. Y.

Ta proga New York o 
tijos komunistų išleistas
lis pareiškia, jog išlaisvinimas 
Vokietijos darbininkų klasės 
pasirinkto vado Thaelmanno 
reikštų laisvą Vokietiją, o 
laisva Vokietija reikštų galin
gą talkininką mūsų pačių 
vose 
ro.

St. ir

vals- 
lape-

ištraukti Ameriką iš

MASPETH, N. Y.

ko- 
ka-

LLD

Pataitės Kultūrinės Tarybos 
Parodoj bus Paveikslų ir 

iš Tarybų Lietuvos

Pereitą ketvergą įvyko 
138 kuopos mėnesinis susirin
kimas. Mūsų kuopos pirminin
kas Kaulinis atidarė susirinki
mą. Pirmsėdžiavo Pakalniš
kienė. S u s i r inkimas buvo 
skaitlingas. Po valdybos ra
portų sekė laiškų skaitymas, 
kurių šį syk buvo apsčiai. 
Skaitytas laiškas nuo “Liau
dies Balso.” Laiške raginama 
užsiprenumeruoti tą savaitraš
tį ir parinkti prenumeratų. 
Mūsų kuopa ant vietos nutarė 
paaukoti “L. B.”'2 dol. Skai
tytas laiškas nuo “Vilnies,” 
raginantis pai’sitraukt naujai 
išleistą knygą “Laiškai iš Lie
tuvos.” Laiškas priimtas. Nu
sitarta įsigyt tos knygos plati
nimui.

Drg. Reklienė ir Kalvaitie- 
nė išrinktos delegatėmis į su
sirinkimą prisiruošimui gegu
žės pirmos demonstracijoms.

Nutarta rengti vieną didelį 
parengimą per metus bendrai 
su rusais ir lenkais. Turėt ke
letą išvažiavimų Long Islando 
fniške.

Drg. Kaulinienė pranešė, 
kad į mūsų kuopą įstojo Jose
phine Skirmontienė. (Abu 
Skirmontai dalyvavo šiame su
sirinkime.) Taipgi Rokas Mi- 
zara persikels į mūsų kuopą. 
Reiškia, mūsų kuopa auga.

Aplankykime Aldiečius 
Ligonius

J. Šapokas randasi Bronx 
.Veterans ligoninėj, 130 West 
Kingsbridge Road, Building 
16, Ward 3. Konstancija Kar- 
lonienė jau labai senas laikas 
kaip serga. Ji randasi namuo
se po num. 61-34—56 Road, 
M asp e th e.

Atlankykime juos, draugai.

Antanas Morkys, 52 m. am
žiaus. Gyveno po 86 E. 49th 
St., Brooklyne. Mirė balandžio 
10 d. Kūnas pašarvotas Sha- 
lins-šalinsko koplyčioj, 8402 
Jamaica Ave., prie pat Forest 
P’kway, Woodhaven, L. L 
Laidotuvės įvyks balandžio 12 
d., 11 vai. ryto šv. Jono kapi
nėse.

Laidotuvių pareigom rūpi
nasi Shalins-šalinsko Laidotu
vių

Office Pilone
EVergreen 4-6971

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

RUSSIAN & TURKISH BATHS, Inc.
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y

Biuras.

Mirė Gelažauskienė

Open Day and Night

Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar • 
Water, Restaurant, BarberShop
Sleeping Accomodations.

Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.
SPECIAL RATES PER WEEK .

Pabaltijo Kultūros Tarybos, 
sudalytos lietuvių, latvių, es
tų ir suomių organizacijų, 
dailės kūrinių parodoj bus ga
lima pamatyti ir vėliausių pa
veikslų iš gyvenimo ir kultūri
nės veiklos tarybinėj Lietuvoj, 
Latvijoj ir Estijoj.

Minėti paveikslai bus gali
ma matyti pradedant balan
džio 25-ta, baigiant gegužės 
5-ta, Estų Salėj, 2061 Lexing
ton Ave., New Yorke. Pa
veikslus parodai paskolino A- 
merikos-Rusijos Institutas.

Kiti parodos eksponatai su
daryti iš Pabalti jos emigrantų 
ir iš jų kilusių amerikiečių 
dailės kūrinių : piešinių, siuvi
nių, mezginių, skulptūros ir 
įvairių dailės dirbinių.

Frank Moncada, religinis 
tarnybos armijoj priešas, pa
leistas dviem dešimtim dienų 
atostogų,. Menama, kad pavei
kė Civilių Laisvių Unijos pro
testas.
© m

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
n-

Ketverge, balandžio 10 d., 
mirė žmona Vlado Gelažaus- 
ko, mūsų seno “Laisvės” skai
tytojo, gyvenančio po num. 40 
Call St, Glen Cove, L. I. (Ge- 
lažauskas yra maspetiškio 
Vinco Karione švogeris.) Ge
lažauskienė čia gimus ir au
gus. Paėjo iš Huntington, L. 
I. Po tėvais Janušauskiūtė. 
Nelemta liga kankino ją su 
virš metus laiko.

Paliko nuliūdime vyrą Vla
dą, sūnų Victorą, 19 m, duk
terį Jadvygą, 16 m. ir sūnų 
Edvardą, 5 m.

Vincas Kartonas ir jo šei
ma reiškia gilią užuojautą 
Gelažausko šeimai šioj liūde
sio valandoj.

Pasinaudojant Šventėmis

IŠŠAUKTAS ARMIJON
Pavasarinių švenčių dieno

mis daugelis newyorkiečių ne-

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

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 BARBERIAI

r

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

Sun. all day and night.

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7179

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

7

Brooklyniečiams gerai žino
mas' lietuvis daktaras Žukaus
kas (šv. Jurgio Draugijos 
daktaras - kvotėjas) tapo iš
šauktas tarnybai Jungtinių 
Valstijų, armijon vieniems me
tams, kapitono pareigose. Jis 
išvyks balandžio 17-tą į Fort 
Dix, N. J. -

REIKALAVIMAI
Reikalingas senyvas darbininkas 

prie vasarnamio. Turi šiek tiek ži
noti virtuvės bei valgyklos darbą. 
Mylintis daržą, veismedžius ir tt. 
Kad pasitaikytų darbštus ir su šiek 
tiek kapitalo žmogus, tai vėliau gal 
galėtumo ir į patrnerius eiti. Prašo
me blaivininkus atsišaukti.

Avanta Farm, Ulster Park, N. Y.
(86-88)

"S BORIS CHIRKOV W 
TAMARA MAKAROVA

r/l
4/

Kas nori gražiai, linksmai laiką praleisti, užeina pas 
“Green Star Bar and Grill,” nes žino, kad 

visados bus patenkinti.

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

ANTROJI DIDŽIOJI SAVAITĖ

HISTORY- ’I

S tai 
adl,esas.

A SOVIET IpVESTORy ,
' ■ y____■ '*. , . ,—į

SfflHAUGHTHlM
LOVE

MIAMI
t.-

Ir dar Įdomybė: “The New 
Latvia.” Nuolat nuo 10 a. 
m. šiokiom dienom.

Sujudinanti Sovietinė ir šauni Francūziška Programa
Sovietų Rusijos Aukščiausia 

Pagarba Moterims!

“THREE WOMEN”
Kvapą užimantis ir Sujudinantis Veikalas

žvaigždžių Puikus Judis!

“LIFE DANCES ON”
(Un Carnet de Bal) 

su Harry Baur, Raiinu ir Louis Jouvet
VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

Velykų Šventėms
Geriausia ir Labiausia Patikima Vieta

s \

Pirkti Šventėms Degtinę arba Vyną yra
Lietuviškas Monopolis

»

Republic Liquor Store, Inc.
415 KEAP ST• Arti Grand St. BROOKLYN,

P. S. Dar galima 
gauti LIETUVOS 

VALSTYBINĖS 
ir Sovietų Sąjun- 

< gos degtines.

IŠTAIGA tarnaujanti 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

SAVAS PAS 5AV^

RtPUBlX

"V ■ ■ J.“ wS*®

Lie. L72

CALIFORNIA 

PORT

.A

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

OE=3OE

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner**, 
arba visą garo arba karato vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

HWUVSK4
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING

532 Grand Street,
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, nesirgsiVr- nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

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




