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rrekmiUS Laivus naujoviškai ginkluota. Pir- 
mą ka'ro dieną vokiečių or- 

_ . " —— laiviai išdaužė visas Jugo-

italų-vokiečių karinį centrą 
Libijoj, Tripolį.

Darbo Unijos Lietuvoje.
Kas Valdė Lietuvos

Pramonę?
Kova Su Nešvarumu.
Ernst Thaehnann.
Tiesa Muša Melą.
Lietuva, Jugoslavija,

Graikija.
Rašo A. Bimba

Smetonos laikais Lietuvo
je darbininkams buvo griež
tai uždrausta organizuotis į 
darbo unijas (profesines są
jungas). Bet naujoj Lietu
voje jau sausio 1 dieną šių 

* metų darbo unijos turėjo 
188,876 narius!

Didelis skirtumas, ar ne? 
Ar jis neparodo Lietuvos 
darbininkų milžinišką lai
mėjimą?

Kodėl Smetonos valdžia 
bijojo organizuotų darbi
ninkų, o Tarybinė Vyriau
sybė skatina darbininkus 
organizuotis?

Smetonininkai neturi at
sakymo.

Ar girdėjote sekamą:
“Iš 97,400,000 litų, kurie 

sudarė visų Lietuvos akci
nių bendrovių kapitalą, 56,- 
300,000, tai yra, lemiančioj! 
dalis, priklausė užsienio ka
pitalistams, kurie gaudavo 
15,750,000 litų pelno per me
tus.”

Vadinasi, prie Smetonos 
Lietuvos pramonę valdė už
sienio kapitalistai ir apiplė
šinėjo Lietuvos darbininkus.

Štai kodėl užsienio kapi
talistams taip nepatiko Lie
tuvoje perversmas, kuris 
nukirto jiems tuos didelius 
pelnus.

Antanas Sniečkus, savo 
pranešime L.K.P. suvažiavi
me, vienoje vietoje, kriti
kuodamas dar neišgyventus 
trūkumus, kalba apie nešva
rą Lietuvos dirbtuvėse. Sa
ko, reikia prieš nešvarą ko
voti !

Labai geras ir sveikas juk 
patarimas. Bet klerikalų, 
tautininkų ir menševikų 
spauda padarė iš to baisiai 
didelį dalyką. Vienu balsu 
suriko: Žiūrėkite, į ką tapo 
paversti Lietuvos fabrikai!

Bet ta spauda tiksliai nu
kniaukė tą Sniečkaus saki
nį, kuriame jis sako, kad ši
tas nešvarumas dirbtuvėse 
buvo paveldėtas nuo Smeto
nos laikų. Vadinasi, dar ne
spėta apsivalyti.

Vokietijos darbininkų va
das Ernst Thaelinann tebe
laikomas kalėjime. Hitleris 
bijo jį paleisti.

Prieš porą dienų New 
Yorko mieste prie Vokieti
jos konsulato buvo sureng
ta demonstracija už Thael- 
manno paliuosavimą, ■ prieš 
Hitlerį.

Ar žinote, kaip pasielgė 
miesto majoras LaGuardia? 
Jis pasiuntė policiją lazdo
mis ištaškyti tą demonstra
ciją.

Ponas Bajoras .bando pra
lenkti Jurgelionį melavimu 
apie Lietuvą. Bal. 18 dienos 
“Tėvynėje” ant pirmo pus
lapio jis iškepė ve kokį me-

“Paskutiniu laiku GPU 
žvalgybininkai pradėjo ma
siniai atiminėti radio apa
ratus iš Lietuvos gyventojų, 
kad jie negalėtų klausyti 
pranešimų iš užsienio”.

Tuo tarpu Lietuvos vy
riausybė deda visas pastan- 

• gas, kad kiekvienas Lietu
vos gyventojas įsigytų ra
dio ir juomi naudotųsi savo 
apšvietai ir kultūrėjimui.

Baigia supleškėti Jugosla-
Fi

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00 
Brooklyne $6.50 

Metams

GRAIKAI SAKO, VOKIEČIAI 
ŽYGIUOJA PIRMYN

Athenai, bal. 18.
kai praneša:

Vokiečiai įlaužė 
anglų frontą kai 
vietose. Vokiečiai
vis pirmyn, nežiūrint, kad 
graikai ir anglai didvyriš
kai priešinasi.

Iš Aegejaus Jūros pusės 
vokiečiai jau praėjo į pie
tus nuo Olympo kalno. Jie 
prasilaužė per graikų-anglų 
linijas kalnuose ir išėjo į 
Thessalijos lygumas.

Amerika Perleidžia 
Anglijai 4 Stambius

vyriausybė nupirko iš kom
panijų keturis prekinius lai
vus po 9,500 iki 12,600 tonų 
ir tuojaus perleis šiuos lai
vus Anglijai. Tai esą grei
tesni už vokiečių submari- 
nus laivai.
Toliau Anglija Gaus šimtus 

Laivų iš Amerikos
Jungtinių Valstijų armi

jos ir laivyno vadai užgyrė 
kongresmano Oliverio su
manymą perimt į šios šalies 
nuosavybę 315 svetimų lai
vų stovinčių amerikinėse 
prieplaukose. Tai laivai Da
nijos, Italijos, Vokietijos, 
Franci jos ir tūlų kitų kraš-

Šie laivai būsią naudoja
mi Amerikos reikalams, tad 
Amerika galėsianti tiek pat 
savų laivų pervest Anglijai.

ANGLŲ BOMBININKAI 
SKAUDŽIAI KERŠIJO 

BERLYNUI
London, bal. 18. — Didie

ji anglų orlaiviai smarkiau
siomis bombomis ardė ir de
gino vidurį Berlyno. Daug 
nuostolių padrė. Tuomi ang
lai keršijo už paskutinį vo
kiečių bombardavimą Lon
dono.

Anglų orlaiviai taip pat 
sėkmingai atakavo vokiečių 
prieplaukas ir fabrikus. Vo- 

i kiečiai nušovė aštuonis ang- 
kas daugiau, negu bet ku- jų orlaivius.

NAKTINIS PRAGARAS 
PLYMOUTHUI

London, bal. 18. — Vokie
čių orlaiviai beveik per visą 
naktį bombardavo anglų 
prieplauką Plymouthą ir ki
tus miestus pietinėje ir ry
tinėje Anglijoje.

Smarkiausia Karo Laivu 
Statyba Amerikoje

Washington. — Jungtinės 
Valstijos dabar statydinasi 
629 karinius laivus, tai kur 

riuo laiku visoj šios šalies 
istorijoj, kaip gėrėjosi karo 
laivyno ministeris Frank 
Knox. •
vija ir Graikija. Kiek ten 
sunaikinimo, kiek ten mir
čių, kiek ten kentėjimų!

Palyginkime jų likimą su 
Lietuvos. Lietuvos laukuo
se nei viena bomba nenu- 
mesta, nei viena stuba nesu
griauta, nei vienas žmogus 
neužmuštas dėl šio karo. Vi
sa šalis skęsta socialisti
niam darbe susikurti vi
siems prabangų ir laimingą 
gyvenimą.

Ir tik todėl, kad Lietuvos 
liaudis apsidirbo su smeto- 
nizmu ir kad Lietuva įstojo viršminėtus sveikintojus, 
į socialistinių tautų šeimą. 1

Dabar Vokiečiai Permeta 500 Tfikstančių 
Savo Armijos iš Jugoslavijos į Graikiją

Berlin, bal. 18. — Po dvy- armijos pasidavimu nustoja 
likos dienų karo, vakar “Ii- veikę ir jų partizanai iš kal- 
kučiai Jugoslavijos armijos 
besąlyginiai pasidavė vokie
čiam,” kaip praneša vokie
čių komanda; o šiandien ga
lutinai sustabdyti mūšiai 
tarp jugoslavų ir vokiečių.

“Likučiai” pas idavusios 
jugoslavų armijos Sarajevo 
srityje buvo penki korpusai, 
virš 200 tūkstančių kariuo
menės. Visus juos vokiečiai 
tuojaus nuginklavo.

Pradžioje karo tarp jugo
slavų ir vokiečių, Jugoslavi
ja turėjo daugiau kaip mi- 
lioną armijos, bet ji nebuvo

GENERAL MOTORS KORPORACIJOS DARBI
NINKAI BALSUOS STREIKO KLAUSIMA

ar

ši-

vi-

Detroit, Mich. — Jungti
nė Automobilių Darbininkų 
Unija (CIO) patvarkė, kad 
45 jos lokalai, kurių nariai 
dirba 65-se General Motors 
fabrikuose, nubalsuotų 
pirm balandžio 25 d., 
streikuot ar ne.

Unijos vadovybė stato 
tokius reikalavimus:

Pilnai pripažint uniją;
šiem darbininkam pridėt po 
dešimtuką algos per valan
dą; kiekvienam duot dvi sa- Motors korporacija turi to- 
vaites apmokamų atostogų kių užsakymų už 700 milio- 
per metus; leist pagerint nų dolerių, kaip praneša 
darbininkų atstovų komite- United Press, amerikinė ži- 
tus fabrikuose ir tt. nių agentūra.

Rom^. — Italai išvijo 
graikus iš Albanijos ir ima 
Graikijos miestus.

“LAISVES” JUBILEJAUS REIKALAIS
Šiomis dienomis gavome sekamai aukų:
Vladas Prapiesčius, Detroit, Mich., $1.00.
A. Dambrauskas iš Haverhill, Mass., prisiuntė $7.50, 

tai pinigai surinkti per Petro Jačiunsko gimtadienio parę.
J. S. Rainys, Philadelphia, Pa., $1.00.
J. Webra, Scranton, Pa., $1.00. .
Chas. Pužauskas, Brooklyn, N. Y., $2.00.
LDS 14 kuopa, Maspeth, N. Y., $3.00.
Drg. G. Ticoski, iš Hartford, Conn., prisiuntė naują 

metinį skaitytoją. *
Širdingai tariame ačiū! Tikimės, ir kiti skaitytojai ir 

rėmėjai, kurie dar nesveikino “Laisvės” Jubilėjų, paseks • • M i A « • . A *
“LA Administracija.

nu prieš vokiečius.
Vokiečiam teko dideli 

daugiai karinių Jugoslavi
jos medžiagų.

Vokiečiai tuojaus permes 
pusę miliono savo armijos iš 
Jugoslavijos Į karo frontą 
prieš graikus ir anglus.

Naziai niekinančiai juo
kiasi iš prezidento Roose- 
velto žadėtos Jugoslavijai 
“visos galimos pagalbos.”

Buvo pranešta iš Wa- 
shingtono, kad Amerika, 
tarp kitko, siunčia jugosla
vam krovinį kanuolių.

Dar nežinia, kur dabar 
Jugoslavijos karalius Pet
ras, ministeris pirmininkas 
gen. Dusan Simovič ir kiti 
buvę aukštieji valdovai.

Unijos pirm. Thomas sa
ko: “Peri šešias savaites 
unija vedė derybas su Gene
ral Motors Korporacija, bet 
korporacijos viršininkai vis 
atmetė teisingus darbininkų 
reikalavimus.”

Unijos direktorius Walter 
Reuther pareiškė, kad jei
gu būtų paskelbtas streikas, 
vis tiek unija nestabdytų 
karinių darbų pagal val
džios užsakymus. O General

SEN. TOBEY REIKALAUJA 
E PREZIDENTO AIŠ
KAUS ATSAKYMO

Washington. — Senato
rius Tobey pasiuntė prezi
dentui Rooseveltui telegra
mą, reikalaudamas, kad 
prezidentas “atsakytų atvi
rai, nedvejojančiai ir pil
nai” į klausimą, ar jis turi 
intenciją lydėt kariniais A- 
merikos laivais prekinius 
laivus, kurie gabena karo 
reikmenis Anglijai?

Kitas senatoriaus Tobey 
klausimas, tai ar jau kari
niai ir pakrantiniai Ameri
kos laivai ir orlaiviai dali
nai palydi - prekinius, anglų 
laivus?

ANGLAI ATMUŠA PRIEŠUS 
LIBIJOJE-EGIPTE

Cairo, Egiptas, bal. 18. — 
Anglai praneša:

Anglai atmušė visas 'vo- 
kiečių-italų atakas prieš 
anglus Tobruke, Libijoj, ir 
ties Solumu, Egipte. Sunai
kino 20 šarvuotų priešo au
tomobilių; paėmė nelaisvėn 
800 vokiečių-italų karių ir 
25 jų oficierius. Sėkmingai

Anglija Pageidauja 
Geresnių Santikių 

Su Sovietais
London. — Anglijos už

sienių reikalų ministeris 
Anthony Eden pasikvietė 
Sovietų ambasadorių Ivaną 
Maiskį ir ilgai tarėsi apie 
santikiu gerinimą tarp tų 
dviejų šalių.

Anglija Turi Pripažint Lie
tuvą, Latviją ir Estiją 

Sovietų Sąjungai
Pranešama, jog Maiskis 

pareiškė Edenui: * J e i g u 
Anglija nori geresnių santi
kių su Sovietais, tai jinai, 
tarp kitko, turi pripažint 
Tarybų Lietuvą, Estoniją ir 
Latviją kaipo Sovietų Są
jungos respublikas; pervest 
Sovietam šių trijų kraštų 
prekinius laivus, kuriuos 
anglai pereitą rudenį užgro
bė Anglijos prieplaukose bei 
vandenyse, ir sugrąžint į 
Sovietus penketą šimtų šių 
laivų jūrininkų, kuriuos 
Anglija sulaikė.

Neoficialiai , pranešama, 
jog Hitleris reikalauja, kad 
Turkija tuojau padarytų 
prekybos ir nepuolimo su
tartis su Vokietija.

GRAIKAI-ANGLAIIŠŽUDĘ 
desėtkus tūkstančių 

VOKIEČIŲ
Athenai, Graikija, bal. 18. 

— Anglai, ’'austrąliečiai ir 
graikai išžudė desėtkus 
tūkstančių vokiečių kariuo
menės, bet vis daugiau ir 
daugiau vokiečių ateina 
prieš anglus ir graikus; vo
kiečiai savižudiškai, nieko 
nepaisančiai, neat laidžiai 
labiau ir labiau “gula” ant 
anglų ir graikų, kaip sako 
United Press pranešimas iš 
graikų sostinės Athenų.

18,000 ANGLŲ-GRAIKŲ 
PAKLIUVO I NELAISVĘ

Berlin, bal. 18. — Vokie
čiai Graikijoj suėmė 18,000 
anglų ir graikų į nelaisvę su 
tuzinais jų tankų ir šarvuo
tų automobilių. Vokiečių 
kariuomenė perkirto anglų- 
graikų liniją ties Kalbaka ir 
žygiuoja linkui Larissos.

• 1
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Kongresmanų Komisija Užgyrė Sumany 
mą Verst Taikytis Darbininkus su Bosais

Washington. — Kongres-j Kongresmanas Johnson 
manų komisija laivyno rei- davė sekamą pataisymą prie 
kalais vienbalsiai užgyrė 
Vinsono sumanymą suvar- 
žyt darbininkam streiko tei
sę. To reikalavo karo laivy
no ministeris Frank Knox. 
Įstatymiškam streikų var
tymui jau pritariąs ir prez.

litiniai tėmytojai.
. Kongresmano Vinsono 

sumanymas visų pirma rei
kalavo aprėžt streikavimo 
teisę darbuose atliekamuose 
kariniam laivynui. Bet jis 
sutiko priimt pataisymus, 
kurie griežtai apribotų tą 
darbininkų teisę visuose ka
riniuose darbuose apskritai.

Tam sumanymui priešino
si ne tik CIO, bet ir Ameri
kos Darbo Federacija.

KO REIKALAUJA VIN
SONO SUMANYMAS
Kongresmano Vinsono įj 

nešimas kongresui reikalau-.
ja šitokių suvaržymų strei- valdovai turėjo pasitari- 
kam: mus su Sovietų Sąjungos

Jeigu darbininkai nutaria atstovais. Pranešama be pa-^<w 
streikuot, jie turi palaukt 
nemažiau kaip 25 dienas, 
kad tuo tarpu valdiška tar
pininkavimo komisija kari
niuose darbuose galėtų tai- 
kyt darbininkus su samdy
tojais.

Jeigu ir dauguma darbi
ninkų bet kurioje karinių 
darbų įmonėje reikalautų 
unijos, tai atmest tokį rei
kalavimą.

Uždraudžiama samdyto
jams pasirašyt tokias sutąr- 
tis su darbininkais, kur bū
tų pilnai pripažįstama uni
ja.

Duodama samdytojams 
valia pašalint iš darbo uni- 
jistus, kuriuos samdytojai 
“rimtai” nužiūri kaipo bet 
kada buvusius Komunistų 
Partijos nariais arba skel
busius “nuvertimą” Ameri
kos valdžios.

. Ankara, Turkija. — At
vyksta naujosios Iraqo val
džios įgaliotiniai pasitart su 
Turkijos valdžia.

DIDINS KARO' TAKSUS 30 
, IKI 50 PROCENTŲ
Washington, bal. 18. — 

Amerikos valdžia reikalau
ja naujais taksais sukelt 
pusketvirto biliono dolerių panijos darbininkus. Tais 
ginklavimuisi. ,N e abejoja- kariškai atrodančiais auto- 
ma, kad kongresas užgirs 
reikalavimą. Tuomet bus 
padidinti taksai žmonėms 
30 iki 50 procentų. Viduti
niai kiekvienas amerikietis 
turės sumokėt valdžiai apie 
26 dolerius daugiau taksų 
per metus.

• Be to, yra sumanymų tie
sioginiai taksuot darbininkų 
“pėdės.”

London, bal. 18. —Labai 
sunki anglų-graikų padėtis 
Graikijoj, sako anglai.

■r

Prašome visų “Lais
vės” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

Vinsono sumanymo:
Kiekvienas d a rbininkas 

turi prisiekt, kad jis nieka
da nebuvo komunistas it 
niekada neskelbė “nuverti
mą” Amerikos valdžios. Už 
kreivą prisieką baust iki 
vienų metų kalėjimo ir $5,- 
000 piniginės baudos. Lygiai 
baust ir darbininkus, kurie 
“stabdytų ar gaišintų dar
bą” tuo laiku, kai valdiška 
komisija verstinai taiko 
darbininkus su samdytojais.

Kongr. Johnson prisipa
žino, kad jo pataisymo tiks
las yra “iššluot komunistus 
iš šalies gynimo darbų,” 
nors jis taipgi (dėl visa ko) 
kalba ir prieš nazius.

TURKAI NORI SUTAR-
TIES SU SSRS

tvirtinimo, kad Turkija siū
losi daryt tarpusavio apsi
gynimo sutartį su Sovietais.

VOKIEČIAI DAUGERIOPAI 
ATSITEISIA ANGLAM 
Vokiečių Pranešimas:

Berlin, bal. 18. — Mažas 
skaičius anglų orlaivių bom
bardavo gyvenamąsias Ber
lyno dalis ir sužalojo kai 
kurias kultūrines įstaigas, 
tarp jų ir valstybinį Prūsi
jos Knygyną. Ųž tai vokie
čiai daugeriopai atsiteis 
Anglijos miestam.

■ ■

Washington. — Amerikos 
armijos vadai šaukia pusę 
miliono liuosnorių kaipo 
sargų prieš vokiečių bombi- 
ninkus.

, ‘1

ŠARVUOTI AUTOMOBILIAI 
PRIEŠ WEIRTON PLIENO 

KOMP. DARBININKUS

4

' -2
y!

Weirton, W. Virginia. — 
Weirton Plieno kompanija 
sustatė šarvuotus automobi
lius ir trokus prie savo fa
brikų vartų grūmot CIO 
veikėjams, kurie stengiasi 
organizuot į uniją tos kom- 

mobiliais bosai taip pat gąs
dina darbininkus, kad jie 
nedrįstų dėtis į CIO Plieno 
Darbininkų Uniją.

Weirton kompanija yra 
atkakli unijų priešininkė. 
Jinai atmetė ir valdiškos 
Darbo Santikių Komisijos 
įsakymą leist patiem darbi
ninkam nubalsuot, ar jie no
ri unijos ar ne, arba kokią 
uniją jie pasirenka.

ORAS: — šį šeštadienį 
šilta; būsią lietaus.
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Sakoma, VI. Požėla — ‘‘Vo
kietijos Padonas”

Girdėjome, kad Lietuvos social-demo- 
kratų lyderis, Vladas Požėla, pasisakė 
esąs vokiečių tautybės ir tapo išgaben
tas Vokietijon tuomet, kada tarp Lietu
vos ir Vokietijos ėjo apsimainymas gy
ventojais. Sakoma, visa eilė požėlų pa
našiai padarę ir šiandien esą Vokietijoj.

Galimas dalykas, kad tai yra tiesa. 
Apie Požėlą, kaipo veikėją, nesame gir
dėję per visą eilę metų. Gal jis veikė 
slapta, gal jis tarnavo Hitleriui “kitais 
būdais,” bet lietuviškame viešame gyve
nime jo matytis nebuvo. Visa eilė social
demokratų veikėjų, tenka pasakyti (pav. 
Purenai) dirbo ir dirba su tarybine Lie
tuvos liaudimi. Požėla gi, matyt, bus pa
sirinkęs kitą kelią: dirbti su Hitleriu, 
būti jo padonu.

Gal neužilgo išgirsime lietuviškus so- 
cijalistus prašant aukų “pabėgėliui” Po: 
žėlai šelpti, — Požėlai, kuris pasirįžo bū
ti oficialiniu hitlerininku!

100,000 Bombų Per Vienų Naktį!
Vokiečiai skelbia, kad jų orlaiviai nak- 

tį iš trečiadienio į ketvirtadienį paleidę 
ant Londono 100,000 bombų!

Galima įsivaizduoti, ką tokis skaičius 
bombų padarė Anglijos didmiestyj, ku
ris jau ir taip yra užtenkamai nukentė
jęs nuo bombardavimo.

Vokiečiai skelbia, būk jie tai padarę 
tam, kad atkeršyti anglams už neseniai 
bombardavimą Berlyno.

Dabar londoniečiai reikalaują, kad 
anglai atkeršytų vokiečiams — bombar
duotų Berlyną.

Galimas daiktas, kad anglai “atker
šys vokiečiams,” užpuls ant Berlyno, o 
vokiečiai vėl “keršys anglams,”*užpulda
mi ant Londono. Bet kam tas visas kerš
tas? Kas nuo to daugiausiai nukentės? 
Darbo žmonės — tiek Londone, tiek Ber
lyne. Jų daugybė jau buvo išžudyta, dau
gybė dar bus išžudyta arba sužeista. Jie 
pasiliks be pastogių, be namų.

Anglijos ir Vokietijos žmonės privalo 
reikalauti ne kiti kitiems keršyti, bet tai
kos. Taikos reikalauti nėra niekad per- 
vėlu.

Skundžia Bittnerį
Čikagoje CIO unijų direktoriumi iki 

šiol veikė Van A. Bittner. Jis ten turėjo 
darbuotis, turėjo stiprinti CIO, turėjo 
žiūrėti, kad būtų gerai pravestas darbi
ninkų organizavimo darbas ir kad dar
bininkai ką nors laimėtų.

Bet dabar pranešama, kad Mr. Bittner, 
veikęs per keletą metų, nieko apčiuopia
mo nenuveikė. Ir todėl, “Vilnis” praneša, 
prieš Bittnerį yra paduotas skundas, ku-

Čikagiečiai Darbuojasi LDS
“Vilnyje” vienas LDS narys Čikagoje 

praneša, kad LDS 2-rojo apskričio komi
tetas atsišaukė į kuopas ir veikėjus, kad 
iki š. m. gegužės 25 d. Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijiman būtų gauta nema
žiau 100 naujų narių.

Jis rašo:
“Jau ketvirta dalis darbo padaryta. 

LDS 53 kuopa turi 12 naujų narių; LDS 
76 kuopa 4 naujus narius, Town of Lake 
kuopa 1 naują narį, Marquette Parko 
kuopa 1 naują narį, Red Wings kuopa 3 
naujus narius, RoseLanDers kuopa 3 
naujus narius. Čia patiektas raportas ne
pilnas. Bet ir iš šio raporto matyti, kad 
jau ketvirtą dalį darbo atlikom. Iki gegu
žės 25 turime šešias savaites. Jeigu visi 
susirūpinsime, jeigu mūsų kuopų vajinin- 
kai per likusį laiką paskubintu tempu pa
sidarbuos, tai gegužės 25 d. Birutės dar
že piknike galėsime pasidžiaugti gerais 
vajaus rezultatais.”

Čikagiečiai, pasirodo, yra nusitarę šia
me LDS vajuj smarkiai darbuotis. Mat, 
Šeštasis LDS Seimas (1942 metais) įvyks 
Čikagoje ir todėl jie, čikagiečiai, nori ja
me pasirodyti juo gražiau ir garbingiau.

Rytinių kolonijų LDS veikėjai tačiau 
neturėtų čikagiečiams nusileisti.

Edenas Su M aiškiu Tariasi
Iš Londono pranešama, kad SSSR, am

basadorius Maiskis ilgokai tarėsi su 
Anglijos užsienio reikalų ministeriu An
tanu Edenu. Pasitarimas įvyko Edeno 
iniciatyva. Korespondentas pažymi, kad 
Anglija ir vėl daranti viską^ idant tarp 
Sovietų Sąjungos ir Anglijos sulipdžius 
geresnius diplomatinius ir ekonominius 
ryšius.

Kiek tai liečia Sovietų Sąjungą, ji no
ri palaikyti geriausius ryšius su visais 
kraštais. Apie taikius ryšius, apie gerus 
santykius, Sovietai mano, niekad nėra 
pervėlu kalbėti. Todėl, jei Anglija nori 
pagerinti santykius su Sovietais, pasta
rieji tariasi.

Bet jie, Sovietai, kaip rašo korespon
dentas, Maiskio lūpomis pasakė p. Ede
nui aiškiai ir nedvejojančiai: pirmutinė’ 
sąlyga, padarymui geresnių ryšių tarp 
abiejų kraštų yra ta: Anglija turi pa- 
liuosuoti visus laivus, priklausiusius Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai, kurie yra inter
nuoti. Anglija turinti sykį ant visados 
suprasti, kad Pabalčio kraštai savanoriai 
nusitarė būti tarybiniais ir įstoti į Sovie
tų Sąjungos tautų šeimą, todėl visas tur
tas, priklausąs tom šalims Anglijoj, pri
valo būti pervestas Sovietų Sąjungai. Kol 
to Anglija nepadarysianti, tol bus sunku 
susitarti dėl ateities.

Ar Anglijos vyriausybė dar vis atsisa
kys Sovietų Sąjungos reikalavimus pa
tenkinti? Liekasi palaukti ir pamatyti. 
Mums atrodo, jei p. Edenas eis Halifaxo 
pėdomis, jei jis vis laikysis kietakakčių 
torių politikos, tai su Sovietais Anglija 
niekad negalės padaryti gerų santykių.

Anglijos valdovai nors kartą turėtų 
suprasti, kad Sovietų Sąjunga šiandien 
yra ne ta, kokia buvo, sakysim, prieš 20 
metų. "Sovietų Sąjunga šiandien Europo
je yra galingiausia valstybė ir todėl su

Pasiskaitykite sekamą:
“Mylima ‘L a i s v e,’ per 

trisdešimts metų tu kovojai 
už mano klasės teises," už tai 
aš tave myliu.

Tavo, Luinbis.”
Su pasveikinimu nuo mū

sų piešėjo ir bendradarbio 
drg. Lumbio gavom ir aukų 
penkius dolerius. Labai šir
dingai jam dėkui.

Be vardo 50c, J. Klikūnas 
35c.; po 25c aukavo: L Kle- 
vinckas, P. Indriulienė, V. 
Medelis, M. Gluoksnienė, D. 
Proleikienė, M. Kupstienė, ir 
du, kurie vardų nepridavė.

Todėl viso bus $4.85.
P. Šlekaitis,

39 kp. Fin. Rašt.

SCRANTON, PA.
Mes, LLD 39 kp., sveiki

nam “Laisvę” su jos 30 m. 
Jubilėjum ir linkim jai ko- 
nogeriausių pasekmių. Taip 
pat kartu sveikinam ir 
“Laisvės” bendradarbius, ir 
rėmėjus ir visą jos persona
lą, nes be gerų bendradar
bių “Laisvė” nebūtų taip 
aukštai pakilus švietime 
darbo liaudies. Mes sveiki
nam piešėjus Lumbį ir Gil- 
maną ir poetą Liežuvinską, 
kuris turi “Interview” su 
visais dabartiniais Lietuvos 
pabėgusiais n e p r i eteliais, 
kad tokių vyrų būtų šimtai 
“Laisvės” pastogėje. Siun
čiame auką $2.00 iš kuopos 
iždo, o pavieniai suaukavo 
sekančiai:

WILMERDING, PA.
Brangūs Draugai 
Laisviečiai:

Mes, LDS 37-ta kuopa, 
siunčiame “Laisvei” broliš
kus sveikinimus 30 m. Ju- 
bilejaus proga, ir linkime il
giausiai gyvuoti, šviesti A- 
merikos lietuvius darbo 
žmones ir rodyti jiems kelią 
į gražesnį gyvenimą. Mes 
rėmėme savo dienraštį pra
eityje, remsime jį ir ateity
je! Tegyvuoja mūsų dien
raštis “Laisvė!”

Prisiunčiu čekį $6. LDS 
37 kp. aukavo $3.00 ir $3.00 
aukavo šie nariai:

Po $1.00: F. Wilkas ir J. 
Oria; po 25c: J. Piontka, 
S. Taraila, A. Svežauskas ir 
J. Juodoms.

Draugiškai, LDS 37-tos 
kuopos Finan. Sekretorius

J. Piontka.

Jungtinių Valstijų jūreiviai maršuoja Sydney miesto 
gatvėmis, Australijoj.

karas nepalietė, karas, ži
nom visi, kad gėrybių ir 
turtų neatneša, tik praūžus
karo audrai, lieka skurdas 
ir vargas visam kraštui. O 
tolimesnė ateitis gal ir bus 
Lietuvos laiminga, nes Lie
tuvos sienas saugoja Rau
donoji Armija ir Raudono
sios Armijos kariai, tai ne 
tokie, kaip buvo prie caro, 
kurie buvo įkyrūs žmonėm. 
Raudonarmiečiai yra man-
dagūs vyrai, nieko nei žo
džiu, nei darbu neužgauna. 
Mes juos žinom gerai, nes 
visą laiką jie gyvena Bud-

jais, kaipo su tokia, turi būti skaitomasi.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

SOVIETAI, SAKOMA, TA
RIASI SU TURKAIS

Istanbul, Turkija. — Pra
nešama, jog Sovietų Sąjun
gos atstovai tariasi su tur
kų valdžia. Pasitarimų turi
nys neskelbiamas.

Turkų politikai teigia, 
kad Japonijos bepusiškumo 
sutartis su Sovietais negali 
Vokietijai patikti.

Suskaityta 174 Žuvę Per Že
mės Drebėjimą Meksikoj

Vokiečiai “Melagina” 
Amerikos ^misterius
Berlin, bal. 17. — Vokie

čių laikraščiai vadina “pik
tais melagiais” Jungtinių 
Valstijų laivyno ministerį 
Knoxą ir karo ministerį 
Stimsoną, kad jiedu sako, 
būk “vokiečiai stengiasi ap
supi Ameriką ir atskirt ją 
nuo viso pasaulio.”

Pasak nazių spaudos, pre
zidentas Rooseveltas dar 
abejojąs, ar traukt Ameri

ką stačiai į karą ar ne, bet, 
girdi, laivyno ministeris 
Knox tai užsimerkęs tem
piąs savo šalį į karą, už 
Angliją.

įspėja Brangininkus
Washington, bal. 16. — 

Vyriausybė įspėjo fabrikan
tus, jog jie neturi brangint 
savo dirbinių dėl to, kad 
šiek tiek pakelia darbinin
kam algas. Sako, nėra jokio 
reikalo dėl to brangint dir
binius.

Nežinia, dėl Ko Nušautas 
Italy Redaktorius

»

Chicago. — Policija sako, 
dar nėra tikrai žinoma, ar 
italai fašistai nušovė J. F. 
Areną,* įtalų laikraščio “La 
Tribūna” redaktorių, ar ki
to italų laikraščio pasamdy
ti geftgsteriai nudėjo jį kai
po biznio varžybininką 
(konkurentą). ,

Arena pranešinėjo žinias 
valdžios agentam ir Dieso 
komisijai apie veiklą italų 
penkta-koloniečių Chicago j.

Gerbiama “Laisves” 
Redakcija:

Aš ir sulaukiau laišką iš 
užmiršto kampelio nuo sa
vo-brolio. Užtai vadinu už
mirštu, kad tiek daug laiš
kų tilpo mūsų laikraštyj 
“Laisvėj”, o nuo mano kraš
to nė vienas, netilpo. Dabar 
gavęs laišką prisiunčiu, jei
gu vietos bus jūsų laikraščio 
špaltose ir jeigu bus tinka
mas, tai malonėsite pata'l- 
pint.

Su pagarba,
P J. Ankstumas

11 Rhodes St.,
New Britain, Conn.

Minėtame laiške, tarp kit
ko, rašoma:

Dabar jūs, broli, rašot, 
kad aš jums pasakytai! tik
rą padėtį, kaip dabar yra 
Tarybų Lietuvoj, griuvus 
Smetonos valdžiai. Kiek aš 
suprantu, tai biednuomenei 
pagerėjo gyvenimas, nes da-, 
bartinėj valdžioj, kaip ži
nom, visi kilę yra iš prastų 
darbininkų, tai darbinin
kams ir geresnis gyvenimas 
yra. O darbų pereitą rudenį 
būvo daug ir kaip laikraš
čiai rašo, šiuos metus vasa
rą, bus darbų begalės, jei
gu paprastas darbininkas į 
valandą uždirba 1 rublį, tai 
nors ir brangu yra, bet gali 
pragyventi. Darbus ne visi 
gali, gauti, tie gauna darbus, 
kurie yra prisirašę profesi
nei sąjungai. O į profesinę 
sąjungą įrdšo tuos, kurie 
turi 5 hektarus žemės. Kas 
turi daugiau kaip 5 ha že
mės, tokių į prosąjungą ne
priima. Pereitą rudenį ir 
pas mus buvo geri uždar
biai. Kybartų kaime statė 
Raudonajai Armijai 6 na
mus. Pas mane irgi vyrų 
yra, būtų galėję uždirbti, 
bet nepriėmė. Visur turi 
pirmenybę profsąjungos na
riai.

Toliau apie visą santvarką 
parodys ateitis. 12 dieną 
sausio mėnesio turėjom rin
kimus į Aukščiausiąją Ta
rybą. Mūsų, apylinkėje dau
gelis nebalsavo, bet aš su 
visa savo šeima balsavau.

valstiečiams, blogo nepada
rė. ..

Tegul vaitoja tie Lietuvos 
didžturčiai, Smetonos gau
ja, kurie krovės turtus, ir 
bankininkai, f a b r ikantai, 
dvarininkai ir visi kiti dar
bo žmonių išnaudotojai, nes 
jau šiandie Tarybų Lietuvoj 
padarytas galas visiems dy
kaduoniams, išnaudotojams. 
Tai tegul jie bėdavoja.- O 
mums darbo valstiečiams 
nėra ko taip gailestauti 
Smetonos valdžios.

Daugelis bėdavoja, kad 
nuosavybė panaikinta. Bet 
jeigu aš dirbsiu, žiūrėsiu 
tvarkingai, tai dabartinės 
vyriausybės obalsis toks 
yra: kad tokis ir gyvens ir 
iš jo nieko nepaverš. Bet 
jeigu tinginiausi arba no
rėsi, kad kitas dėl tavęs 
dirbtų, tai aišku, kad to
kiam žemė valdyti nereika
linga.
. Prie buvusios Smetonos 
valdžios valdininkai prisi
pirko ūkiUj dvarų centrų, 
patys tarnyboj būdami, tur
tus krovė dar didesnius, o 
jų ūkiuose dirbo darbinin
kai. Aišku, tokiems ūkiai ir 
nereikalingi, pirmiau nebu
vo ir dabar nėr vertės to
kiems žemę duoti.

Mes. tankiai s u e i n am, 
daugelis tokių vargo vals
tiečių, kaip aš. Kalbam tan
kiai apie dabartinę padėtį 
Lietuvos. Nežinom, kokia 
mūsų laukia visų ateitis, ar 
laime ar skurdas. Bet bus 
visiems vienodai. O ligi šio
lei, tai tik mažas nuošimtis 
prieš visą liaudį prabangiai 
gyveno, o mes visi turėjom 
jiems dirbti.

Vėl dalykas yra. Kada 
Lietuva buvo nepriklauso
ma, tai kaip ta nendrė, iš 
kur vėjas pučia, ji ten links
ta. Lenkai ultimatumus da
vė, turėjo1 klausyti. Vokie
čiai paėmė Klaipėdą, kur 
tiek kapitalo buvo sudėta 
tobulinant Klaipėdos uostą. 
Kyla karas lenkų su vokie
čiais, vėl baisiausias neri
mas, kad gali karas persi
mesti į mūsų kraštą. O šian
die mes tikrai galim pasa-

vietyj ir Kybartų kaime.
Tai tiek aš jums, broli, tu

rėjau pasakyti apie dabarti
nę Lietuvos padėtį. Aš čia 
nei giriu, nei peikiu, tik 
kiek suprantu, tai ir jums 
pranešu. Dabar, kaip jūs 
broli rašot laiške, kad jūs 
galėtut laikraštį užprenu
meruoti ir knygų prisiųsti, 
tai labai būtų geras daly
kas. Aš pats myliu labai 
knygas skaityti ir vaikams 
būtų naudinga pasiskaityti, 
tai labai maloniai prašau, 
būkite toks geras ir savo 
pažadėjimą i š p i 1 d y k ite. 
Laikraštį dabar ir skaitau, 
bet būtų labai geras daly
kas gauti iš užsienio spau
dos pasiskaityti. Jeigu ne
norėsit prenumeruoti, tai 
kokį jūs laikraštį skaitot, 
tai perskaitę keletą egzem
pliorių prisiųskit. Labai ma
loniai prašau tą padaryti, o 
aš jums būsiu labai dėkin
gas. Jūsų brolis,

Juozas Aukščius.

Mexico City. — Per že
mės drėbė jimą Colimos 
mieste ir kitur pietinėje ir 
vidurinėje Meksikoje tikrai 
žuvo bent 174 žmonės. Tiek 
suskaityta lavonų. Bet dau
gelis užmuštųjų dar tebesą 
po namų griuvėsiais. Žemės 
drebėjimas suardė šimtus 
namų. Pačioje Colimoje su
griovė 80 procentų visų na
mų.

Dėl žemes drebėjimo išsi
veržė ir ugniakalnis Colima, 
padegdamas aplink inius 
miškus.

REIKALAUJA ŠALPOS 
DARBŲ STOVYKLAS PA

VERST KARINĖMIS
Washington, bal. 17. — 

Kongresmanas Tollan įne
šė sumanymą paverst CCC 
pašalpinių darbų stovyklas 
karinio lavinimo stovyklo
mis, sustabdyt ten papras
tus darbus ir mokint karo 
dalykų visus ten esamus 

i jaunus vyrus.

Klausimai-Atsakymai
Klausimas

Gerbiamoji “Laisvės” Red.: 
Ar gilte paaiškinti že

miau paduotus klausimus:
1. Ar dabar galima atvi

rai kalbėti bei rašyti apie 
šios šalies bepusiškumo po
litiką?

2. Jei t)iip, tai kame tas 
Amerikos bepusiškumas ir 
neutralumas?

3. Kodėl viena Europoje 
j kariaujančių viešpatysčių, 
būtent Anglija, karą paskel
bė Vokietijai, bet jeigu Vo
kietija sėkmingiau kariau
ja, tai Amerika visu atviru
mu kišasi ir remia Angliją?

• 4. Ar vardan bepusišku
mo ir neutralumo užgrobti 
Vokietijos, Italijos ir Dani- 

jjos laivai Amerikos uostuo- 
'se? Sakoma, būk sabotažas 
buvo daromas ant tų laivų, 
bet kas Amerikos valdžiai 
per bėda, jei ant svetimų 
šalių laivų' yra sabotažas?

5. Ką Amerika galėtų sa
kyti, jei kas jos laivus už
grobtų panašiai?

6. Kodėl Amerika pasivė
lino sau militariškai apsau
goti Greenlandiją už tūks
tančio mylių šiauriniam

7. Akivaizdoj grobikiškų ir 
provokatoriškų žygių link 
įvėlimo į karą Amerikos, ką 
reiškia prez. Roosevelto ve
lykinės pamaldos už taiką?

D. J.
Atsakymas

Šių klausimų negalima 
vadinti klausimais. Tai yra 
aštri mūsų valdžios politi
kos kritika klausimų forfno- 
je.

Prie jų tik tiek galima 
pridėti, kad dabar niekas 
nebekalba apie bepusiškumą 
ir neutrališkumą. Kaip 
spauda, taip valdžia ir visa 
valdančioji klasė atvirai ir 
griežtai remia Angliją šia
me kare ir tempia šią šalį į 
tą skerdynę.

Iš šito aiškaus valdžios 
nusistatymo išplaukia jos 
visi žygiai, tai yra, užgrobi
mas Vokietijos, Italijos ir 
Danijos laivų, “globojimas” 
Greenland!jos ir tt. Sako
ma: kas nori mušti, tai ir 
lazdą suranda. Taip ir šia
me atsitikime. Kai geresnės 
“lazdos” nesuranda, tai ge
ra ir “sabotažas.” Dabar 
tikslas pateisina priemones.

I

Dabartinė -vyriausybė kol j kytiy kad mes dar esam lai- vandenyne, . kuri priklauso O tikslas yra gelbėti Angli- 
kas kaip aš* tokiehis vargo'mingi, nes mūsų kraštelio [Danijai? ją.
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i n i r in l a ir
Tarybų Valdžia Tiesia 
Muzikai Platų Kelių
Gerų muzikų susilaukiame ten, kur muzi

kos kultūra aukštai pakyla. Muzikos gi kul
tūra keliama daugiausia mokyklose. Muzi
kai gabių žmonių atranka yra gana sunki. 
Pasitaiko, kad iš karto neparodžiusieji di
desnių muzikai gabumų jaunuoliai išeina 
žymiais muzikais (pav. E. Grigas, P. Čai
kovskis). Paprastai tik išėjus rimtą mokyk
lą pradeda ryškėti talentas. Net kartai ir 
dainininkai, mokykloje keletą metų skaito
mi menkabalsiais, į mokslo galą taip pasi
taiso, kad išeina vertingais menininkais. Dė
lei šių priežasčių muzikos mokyklose būna 
laikoma nemaža užsispyrusiai siekiančių 
muzikos mokslo tokių mokinių, kurie lyg ir 
nerodo ryškių gabumų. Nors dalis jų ir ne
pasirodo muzikais profesionalais, jie būna 
naudingi ugdant muzikos kultūrą šeimose.

Visa tai giliai permačiusi Lietuvos TSR 
vyriausybė beveik pavigubino konservatori
jos klausytojų skaičių, daugiariopai padidi
no muziką studijuojantiems stipendijas, 
steigia vieną po kitos muzikos mokyklas, 
muzikos kursus. Sudaroma tokia padėtis, 
kad ir iš tolimesnių Lietuvos kampelių ga
būs jaunuoliai gali studijuoti muziką.

Eidamas ketvirtus metus amžiaus pradė
jau groti tėvo — staliaus padirbta fishar
monija. Kad ir visomis išgalėmis veržiausi j 
mokslą, kad ir daugelis gėrėjosi mano gabu
mais, dėlei neturto j brangiai tais laikais 
kainuojančią konservatoriją patekau tik tu
rėdamas trisdešimt metų. Patekau, kai jau 
kovodamas dėl būvio ir mokslo sveikatą bu
vau pusiau praradęs. Tad galima įsivaizduo
ti, kaip aš džiaugiuosi, kai dabar Tarybų 
Lietuvoj nebebus gabiems neturtingiems jau
nuoliams užvertos mokyklos durys.

Buržuazinėje Lietuvoje kompozitoriai bu
vo labai sunkioje padėtyje. Kompozitorius 
ne tik negalėjo iš savo darbo gyventi, bet 
net jo didesnių ir geresnių kūrinių nebuvo 
galima atspausdinti. Kad ii’ kompozicijų 
pas mus buvo labai maža, kad ir visoje Lie- , 
tuVoje kompozitorių buvo tik keletas, vistiek 
jie dėl duonos turėjo dirbti kitą darbą, o 
komponavo tik poilsio metu.

Kūryba reikalauja maksimaiio visų žmo
gaus jėgų įtempimo. Čaikovskis sako: “pek
liškai reikia dirbti, kol pasidaro kūrinys. 
Dirbi dieną—nieko, dirbi kitą, trečią, dešim
tą—nieko, o žiūrėk vienuoliktą dieną jau 
kažkas ir užsimezga.” Bethovenas, krauju 
ir prakaitu apliedamas, gaida po gaidos kė
lė savo galingąsias temas. Visi didieji kom
pozitoriai, tik nusikratę pašalinių darbų, su
kūrė daug didelių vertybių.

Taigi kai dabar pamatau, kaip Lietuvos 
TSR valdžios atstovai rimtai susirūpinę ne 
tik kompozitorių kūriniais, bet ir laiku tiems 
kūriniams rašyti, tai pradedu tikėti, kad 

‘ pagaliau ir mūsų kompozitoriai galės pra
bilti visa krūtine.

O kaip lauktas ir sveikintinas Lietuvos 
TSR Filharmonijos įkūrimas. Per ją atsi- • 
darys mūsų muzikai platus kelias, per ją 
mūsų klausytojai galės suspažinti su milži
niška pasauline muzikos literatūra, o taip 
pat ir su visų kompozitorių kūriniais. Tik 
labai pageidaujama, kad filharmonijos or
kestras būtų visais atžvilgiais reprezentaci
nis.

Tarybų Sąjunga mus ne,tik kviečia, bet 
ir primygtinai ragina kelti savąją tautinę 
pagal formą, socialistinę pagal turinį iš mū
sų liaudies gelmių išplaukiančią kultūrą. Ra
gina, kad ir mūsų įnašas į žmonijos kultūros 
lobyną būtų pilnas. Ji nori ir mūsų laimėji
mais pasidžiaugti.

Iki meno dekados liko ne taip jau daug 
laiko. Reikia atminti, kad Tarybų Sąjun
gos muzikos meno lygis labai aukštas, o 
dekados programa paprastai sudaroma kone 
vien iš muzikos kūrinių. Pagrinde deka
dos programos yra opera ir baletas, kurie 
gali būti kartojami net po tris kartus. Be 
senų, vežtinų dekadon kūrinių, pageidauja
ma galimai daugiau naujų, parašytų jau Ta
rybų Lietuvoje. Naujausių laikų operą per 
tokį trupą laiką sukurti neįmanoma. Teks 
tenkintis.jau parašytomis operomis. Baleto, 
rodos, tikimasi susilaukti naujo.

Nors mūsų kompozitoriai kūrė tik atsi
tiktinai, nors ir negalėjo jie taip plačiai už
simoti, kaip kompozitoriai profesionalai, ta
čiau dainomis, simfonine ir iš dalies kameri
ne muzika galėsime gerai pasirodyti. Ma
nau, kad ir iš esamų lietuviškų 
bus drąsiai vežtinų į dekadą.

skubiai daryti tinkamų dekadai kūrinių at
ranką ir išrinktus labai gerai paruošti. Lai
ko iš tikro liko nebedaug.

Aš iš savo pusės, kiek po darbo konser
vatorijoje lieka dar energijos (sveikata pa
šlijo), noriu parašyti dekadai grynai liaudies 
tema orkestrui varijacijas. Nors norisi rašy
ti ir simfoniją, o dar daugiau operą. . . Jei 
gerą, tinkantį operai siužetą greit surasiu, 
tai tuoj imsiuosi operos rašymo darbo. Ir 
nebaigtos operos nusisekusį paveikslą' gali
ma būtų nuvežti į Maskvą, nes dekados fi
naliniame koncerte būna statomos ir operų 
atskiros scenos.

Prof JUOZAS GRUODIS.
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Žodis Apie Amerikos 
Lietuvių Menininkų

Įsiamžinimą
Pereitą šeštadienį šiame skyriuje tilpo 

straipsnis, parašytas dr. A. L. Graičūno, ku
rio tikslas buvo “pajieškoti” Lietuvių Meno 
Sąjungos ir sugestuoti, kaip Amerikos lie
tuviai menininkai gali įsiamžinti save dar
bais. Minėto autoriaus norai ir tikslai ma
tyt nuoširdūs. Be kitko, tame straipsnelyj 
buvo ir netikslumų. Pavyzd, ten sakoma, 
kad B. šalinaitė paskelbė Lietuvių Meno Są
jungos konstituciją ir taisykles 1938 metais. 
Taip, paskelbė. Bet iš to atrodo, kad iki tol 
Lietuvių, Meno Sąjungos nebuvo. Ir visas 
Lietuvių Meno Sąjungos veikimas prasidėjo 
tik su 1938 metais. Tačiau reikia pasakyti, 
kad kai minėtos taisyklės buvo paskelbtos, 
tai Lietuvių Meno Sąjunga apvaikščiojo 15 
metų sukaktį. Pažangieji Amerikos meni
ninkai susiorganizavo 1923 m. Jie veikė ir 
išbudavojo Lietuvių Meno Sąjungą. O 1938 
metais paskelbtos taisyklės buvo tik patobu
lintos ir praplėstos.

Nuo susikūrimo Lietuvių Meno Sąjungos 
iki dabar priklauso sąjungai 36 chorai, ku
rie yra išsisklaidę po plačiąją mūsų šalį. 
Pažangiųjų lietuvių daina girdima nuo Pa-

* " J
cifiko iki Atlantiko vandenyno. Taip, mes 
turime chorą Los Angelėse, mes turime cho
rą Brooklyne ir visose didesnėse lietuviais 
apgyventose kolonijose. Jie vaidina opere
tes, dramos veikalus, ruošia koncertus, ap
švietus ir pasilinksminimo vakarus, šie cho
rai yra pasididžiavimas Amerikos lietuvių. 
Jeigu kas ir norėtų išbraukti tą faktą iš Am
erikos lietuvių istorijos lapų, to negalėtų pa
daryti.

Lietuvių Mono Sąjunga išleidžia kasmet 
po kelis veikalus savo chorams, išleidžia dai
nas. Ir tai yra gražus darbas, naudingas 
darbas, kuris pats per save įsiamžina.

Mes sutinkame su dr. A. L. Graičūnu, kad 
reikėtų išleisti vienkartinę laidą plačiai ap
rašant meną tarpe lietuvių Amerikoje, api
būdinant mūsų chorus, dainininkus, dramos 
grupes ir kt. Ir prieš keletą metų Lietuvių 
Meno Sąjunga buvo pasimojus tai padaryti. 
Pradėta rinkti mūsų chorų įsikūrimo istori
ja, paveikslai ir visa kita tam reikalui me
džiaga. Bot reikia nepamiršti, kad toks pa- 
simojimas labai brangiai lėšuotų ir vien tik 
pasigarsinimo tikslui toks žygis neužsimo
kėtų. Mes manome, kad tuos pinigus pra^ 
leidus tuojautiniams reikalams, kaip, pavyz
džiui, spaudinimui veikalų, dainų ir opere
čių, daug daugiau naudos atneš, negu kad 
kur nors kieno lentynose dulkės koks nors 
išleistas istorinis dokumentas.

Nepaisant, kaip nuoširdūs tie pasiūlymai 
būtų, priversti šį klausimą palikti tolimes
niam laikui.

- Kada pasaulis skandinamas karo lieps
nose, kada mūsų šalies valdovai ir kapita
lo magnatai strimagalviais ruošiasi mus į tą 
imperialistinį gaisrą įstumti, tai viršpami- 
nėtas įsiamžinimo paminklas atrodo labai 
mizernas.

Mums atrodo, kad bus daug naudingiau 
dabartiniu momentu dirbti bendrai su ta 
Amerikos liaudies dalimi, kuri iškėlė vieno 
žodžio dainą: “Taika!” Mes trokštame, kad 
ir lietuviai menininkai dainuotų tą dainą. Už 
tai Amerikos liaudis pastatys vieną bendrą 
amžių nesunaikinamą paminklą.

P. Pakalniškis.

M K N AS
Išlaisvintam Kraštui
Girdėjau aš, kaip skundės tavo lygumos, 
Mačiau — kaip lankčiojo skausme klevai. 
Buvai visų tu engiamas ir mindomas, 
Visų tu skriaudžiamas buvai.
Nemielos buvo tau tada nei vasaros, 
Anei žydėjimas vaiskių žiedų.
O vien tik sielvartai ir vargo ašaros 
Spindėdavo iš dirbančių veidų.
Bet nebegrįš jau dienos tos apniukusios. 
Nieks neįstengs vėl priespaudos grąžint.
Su viltimi, su viltimi ir džiugesiu 
Šiandieną tu naujau gyveniman žengi.
Vėl lėks, kaip stirnos, tavo pievom vasaros.
Vėl skęs laukai pakvipusiuos žieduos.
Bet anci sielvartų, nei ašarų 
Dabai* tu nematysi niekados!

J. Rudelis.

Daina apie Didžiąją 
Laimę

Laikas tyliai supa ilgą metų lingę, 
Šiandien spindi laimės skaidrūs švyturiai. 
Ko mums nesidžiaugti ? Mes tvirti, galingi, 
Prieš akis mums šviesūs tolimi keliai!
Lig Amūro skrisim, skrisim mes per žemę, 
Su jauna svajone, džiugesio sparnais. 
Nemojuos mums skausmas, vakaru sutemęs, 
Į jaunutę sielą džaugsmas nusileis.
Mes sakysim, skelbsim kruvinam pasauliui, 
Merdinčiai Europai dundesy ginklų: 
Mūs’ šaly tik dega, šviečia skaisti saulė. 
Mūs’ šaly nebėra ašarų, raudų!
Laikas tyliai supa ilgą metų lingę, 
šiandien spindi laimes skaidrūs švyturiai. 
Ko mums nesidžiaugti? Mes tvirti, galingi, 
Prieš akis mums šviesūs tolimi keliai!

Bronė Venckutė.

Aido Choro Metinis Koncertas
Įvyks Sekmadienį, Baland. 20 April, Pradžia 5:30 v
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Aido Choras, vadovaujamas Aldonos Žilinskaitės

NEW NATIONAL HALL 261-67 Driggs Ave., BROOKLYN, N. Y.
’ Gerbiami Brooklyno ir apylinkės lietuviai! Širdingai kviečiame visuomenę dalyvauti šiame kon

certe. Kaip matot, programa bus įdomi. Apart pa sies choro, dalyvaus ir kiti talentingi menininkai, 
kaip tai: Mordecai Bauman, žymus baritonas iš New Yorko.' Jis yra dainavęs prieš keletą metų at- 
?al lietuviams ir jį gražiai priėmė. “Aidbalsiai,” vadovaujant B. šalinaitei; Rusų šokikų Grupė, 
ir vietinė visų mylima dainininkė Aldona Klimaitė.

Po Meninės Dalies Programos Seks Šokiai Prie Puikios Orkestros
BILIETŲ KAINA: Rezervuotos sėdynes 75c; Nerezervuotos 5Oc.

operų pora
Tik reikia

Kelrodis: Važiuokite Lorimer St. arba Graham Ave. gatvekariu iki Driggs A\(ę: Požeminiu traukiniu, pa
imkite 8th Ave. Independent traukinį ir išlipkite ant Nassau Ave. stoties.

ii

Rusiškos Muzikos ir Dainy 
Koncertas Carnegie Salėje

Antradienį, balandžio 29 d., 
1941, Carnegie salėje, įvyks 
rusiškų liaudies dainų ir muzi
kos koncertas, rengiamas 
Amerikonų-Rusų Instituto.

Programoje • dalyvauja gar
susis Paul Robeson. Jis dai
nuos Mussorgskio, Prokofije- 
vo, Dzeržinskio, Dunajevo ir 
Kovalio kūrinius; Benny Go
odman su savo septetu grieš 
Prokofijevo “Overtiurą Žydų 
Temomis”; Vytautas Bacevi
čius pianu išpildys Rachma- 
ninovo, Čaikovskio, šostakovi- 
čio, Kabalevskio ir savo kūri
nius.

Pradžia koncerto 8:45 vai. 
vakaro.

Worcester, Mass

Boston,

ir tolimų 
nes kon-

Profesoriaus Vytauto Bace
vičiaus koncertas įvyks sek
madienį, balandžio 20 d., 3 
vai. po pietų, Steinert Hall, 
162 Boylston St., 
Mass.

Visi iš Bostono 
apylinkių rengkitės, 
certas jau čia pat.

Prof. Vytautas Bacevičius 
balandžio 22 dieną laikys pa
skaitas, 29 Endicott St., Wor
cester, Mass. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Visi worcesterie- 
čiai ir apylinkės lietuviai, da
ly vau kit. Turėsite gerą progą 
susipažinti su prof. V. Bace
vičium ir turėsime gerą progą 
daug ko pasimokinti iš jo pa
skaitų.

Prof. Vytautas Bacevičius 
neužsiima jokia politika, o 
vien tik meno klausimais. To
dėl bus visiems svarbu išgirsti 
jo paskaitas.

Kai kurie mano, kad, jeigu 
choruose nedalyvauji, tai nė
ra svarbu išgirsti paskaitas. 
Tas netiesa, ar priklausai, ar 
ne, dalyvauk ir mokinkis.

Aido Choro Korespondentas.

Keičiasi Valdžios Priža
dai Vengt Karo

New York. — Vienas Čio- 
naitinis amerikonų laikraš
tis lygina Amerikos karo 
ministerio Stimsono kalbą 
iš bal. 15 d. šiemet su per- 
nykščia prez. Roosevelto 
kalba pasakyta spalių mė
nesį.

Ministeris Stimson dabar 
sako:

“Mes turime būt pasiruo
šę karo galimybėms dauge
lyje įvairių žemių, nes dar 
nežinia, kurioj dalyj šiauri
nės, Pietinės ar Centralinės 
Amerikos, ar net gal kitose 
srityse reikės, galų gale, pa
vartot Amerikos kariuome
nę, apgynimui šios šalies ir 
jos valdomų žemių.”

Prez. Rooseveltas 1940 
m. spalių mėnesį pareiškė:

“Aš. esu tatai sakęs pir
miau ir aš sakau vėl ir vėl 
ir vėl: Jūsų berniukai nebus 
siunčiami į užsieninius ka
rus.”

Kas liečia Amerikos apsi
gynimą, tai tas laikraštis 
nurodo, jog “net Mussolinis 
andai sakė, kad jis ginąs 
Italiją nuo užpuolimų iš 
ethiopų pusės.”

Berlin. — Vokiečiai skel
bia, kad jų oriai vyno jėga 
sparčiau auganti negu An
glijos ir Amerikos, krūvon 
sudėjus.
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Ketvirtas puslapis

Waterbury, Conn. New Britain, Conn.
Vilijos (Choras rengia geguži

nės apvaikščiojimą 4 dieną ge
gužės su labai juokinga operete, 
“Kuprotas Oželis.“ Parengimas 
įvyks Venta Svetainėj, 103 
Green St., Waterbury. Pradžia 
4 vai. po pietų. Apart operetės 
bus dar ir daugiau juokų. Drg. 
K. Sinkevičius sulos juokingą 
dialogą. Trys poros jaunuolių 
šoks klasiškus 'šokius Vilijos 
Chorui pritariant su dainomis. 
Juozas Norkus, jaunas armo- 
nistas gros solo. Bus solo dainų, 
kvartetų, na ir užbaigs pats Vi
lijos Choras programą su dai
nomis, vadovaujant B. Rąsima- 
vičiūtei. Po programai apie 6 
vai. prasidės šokiai prie geros 
lietuviškos orkestros. Šokiai tę
sis iki vėlumai.

Kaip matote, gerbiamieji, 
programa yra turininga juokais 
ir žavėjanti dailės žvilgsniu. 
Nepatingėkite atsilankyti į pas
kutinį šio sezono parengimą. 
Jūsų atsilankymas priduos dau
giau energijos meninikams dir
bti meno srity j.

Balandžio 27 d., 103 Green 
Street, Waterbury, Conn., įvyks 
prakalbos Lietuvos ir kitais pa
sauliniais klausimais. Kalbės d. 
A. Bimba iš Brooklyno. Kaip 
jau visiems yra žinoma, dabar 
yra svarbus laikotarpis ir visus 
mus interesuoja pasauliniai įvy
kiai. Todėl visi būkime šiose 
prakalbose. Pradžia 7:30 vai. 
vakaro. Simpatizatorius.

Reikalauja Didesnes Algos

North and Judd dirbtuvės 
vieno skyriaus tekintojai išėjo 
streikai!, jie reikalauja didesnės 
algos. Sulig spaudos ir CIO or
ganizatoriaus pranešimo, šie 
darbininkai labai mažai teuž
dirbdavo. Jų uždarbis būdavęs 
apie 44 centai į valandą, o kai 
naujesni, tai gaudavę taip ma
žai, kad jiem išeidavę vos apie 
30 centų į valandą. Tai jau sta
čiai vergiškos algos šiais bran
gumo laikais. : 
niekaip negalėdami gyvenimo 
galą su galu sumegsti dėl bran
gumo maisto ir kambarių, jie 
pasiryžo pavartot paskutinę 
įmonę, streiko spaudimu išsirei
kalauti šiek tiek žmoniškesnės 
algos. Jų reikalavimai gana 
menki. Reikalauja 20 proc. al
gos pakėlimo, dirbant nuo stu- 
kių darbą ir 10 centų daugiau 
į valandą — nuo dienų.

Šio skyriaus darbininkai, sa
koma, priklauso Suvienytai Ele- 
ktristų Radijo ir Mašinistų 
Darbininkų CIO unijai.

šiame mieste nėra nei vienos 
kitos tokios vergiškos dirbtuvės, 
kaip virš minėta. Ji savo dar
bininkus išnaudoja iki 
kaulo.

se būtų rašoma, jog žmonės ka
riami, pjaunami, ale taip be
rods ten nėra. Daugelis čia juo
kus krečia iš vieno nelaimingo 
žmogaus, kuris aplaikęs iš Lie
tuvos nuo brolio laišką. Tame 
laiške, kaip broliui amerikie
čiui pasigyrė apie tvarką ir gy
venimo pagerėjimą, na o šiam, 
kaip geram patrijotui toks bro
lio pasigyrimas taip labai nepa
tikęs, ir dėlto labai susinervi
nęs ir neilgai trukus 
žmogelis pasimirė.

Jadvyga ir Antanas 
nevažinėtų po kolonijas

staiga

verčiau 
su pra-

šie darbininkai kalbomis> nes i'e tik savo Paso;
. . . I Vūisim norvna (rnrlinn iv nmvnlikėjam nervus gadina ir amželį 

trumpina, o ne gero padaro. Ja
dvyga su Antanu iš kitos prie
žasties nervuojasi ir nerimsta 
už tai, kad daugiau nebegali 
Lietuvos liaudies išnaudoti.

Išrodo, kad daugeliui nervai 
suges, o

Standard,” leidžiamas lordo 
Beaverbrooko, Anglijos or
laivių 
rašo:

“Tik keli šimtai vokiečių 
tankų ; ‘
pasienius, ir permainė karo 
vaizdą. Anglai ten prarado 
Bardią. Tegul šis nuostolis 
ir nėra pragaištingas, bet 
mes negalime taip rizikuot 
pačios Anglijos prieplauko
mis. Įsivaizduokite, kad vo
kiečiai pasistengtų iškelt 
dvi divizijas savo mechani
zuotos armijos, 800 tankų į 
šią salą-Angliją.”

gamybos ministerio,

atvažiavo į Egipto

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

gyvo

Neperseniai valdžios

likosi 
strei- 

North 
vilčia,

Lėktuvo Nelaimėj Žuvo 
v Jaunuolis Dūda
Raymond W. Dūda, 23 metų 

amžiaus, gyveno 86 Lincoln 
Street, Woodbury, iConm, mirė 
sekmadienio rytą, balandžio 6 
d., St. James Mercy Hospital, 
Hornell, N. Y., po orlaivio ne
laimės, įvykusios šeštadienio 
ryte. Jo draugas Elston J. Ho
we, 24 m. amž., 530 Hill St., 
iš East Hartford, mirė 
orlaivio sudužimo ant 
netoli Hornell, N. Y.

Dūdai sutrūko kojų 
kaukolė ir pažiaunė.

Dūda gimė New Havene, 
1918 m. Jis mokslą baigė Pratt 
Institute, Brooklyne, N. Y. Pa
liko nuliūdime tėvus Dudus, 
brolį Petrą ir seserį

namų 
statytojai buvo išėję streikam 
Jų reikalavimai greitai 
išpildyti, tad jie neilgai 
kavę sugrįžo darban. 
Judd darbininkai irgi su
kad jų reikalavimai nors dali
nai bus išpildyti, algos pakel
tos.

Perdaug pinigų. Bankai pra
deda skelbti, kad sumažins nuo
šimčius iki tiek, kad už įdėtus 
į taupos banką pinigus labai 
mažai primokės.
ateitis darbo liaudžiai bus juo
duką.

Išrodo, jog

tuoj po 
fa urnos

kaulai,

Adelę.

Balandžio 1b d., 
saulė žėrė aukso

Raymondo 
Pamąsčiau 

gėlė. Spau- 
Nukreipiau

grabų gamyba pakils.
* * *

korespondentas ma- 
šiame mieste radijo

Vienas 
nęs, kad 
pusvalandžio vedėjas yra pro- 
gresyvis žmogus. Jis net reika
lavo, kad vietiniai apie tai pa
aiškintų. Ne, ne progresyvis tas 
radijo vedėjastrumpai galima 
paaiškinti. Jis tik dangstosi be- 
partyviškumu ale 
ir pamiršta, todėl 
gražios nuotaikos 
prie radijo kalbėt.

Nusiklausęs.

ima kartais 
jis leidžia 
taršyto jam

Anglai Kritikuoja 
Valdžią už Praki-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5340 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveragq Con
trol Law at 4317—18th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS McGLYNN.
4317—18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 4997 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 174 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL. INC. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE, is hereby given Ilfat License No. 
RL 1626 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 518 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MASSULIS-JOHN BARON 
518 Grand St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

Lai gyvuoja “Laisvė”!

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Jubilėjaus 
proga ir linkime jai gero pasisekimo dar per 
30 metų!

A.L.D.L.D. 145 Kuopa
INGLEWOOD, CALIFORNIA

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6592 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 253 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
AMERICAN SLOVENIAN AUDITORIUM 

253 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
R.L7415 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 328 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN
328 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1400 has been issued to the' undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE
RW 265 has been issued to the undersigned 
to sell 
Section .
(rol I.....
Brooklyn, 
on the premises.

387 Humboldt St

NOTICE
ItW 328 has been issued to the undersigned 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con

trol Law __ ____„1.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on t|ie premises.

JOSEPH MINGOIA
222—22nd St., Brooklyn,

boor and wine at retail under 
107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Law at 387 Humboldt St., Borough of 
County of Kings, to be consumed

DOMINICK CROCE 
Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

beer and wine at reUtil under

tit 222—22nd St., Borough of

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Sectibn 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 822 has been issued to the undersigned 
to sei1 wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 852 Utica Ave., Borough bf 
Brooklyn, County of Kings, to lx: consumed 
on the premises.

JACK KRASNER
852 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

30 Metų “Laisvės” sukaktuvių proga siun- 
šiame jai broliškus sveikinimus ir linkime 
ilgiausiai gyvuoti, šviesti Amerikos lietuvius 
darbo žmones ir rodyti jiems kelią į gra
žesnį gyvenimą.

Mes rėmėme savo dienraštį praeityje, 
remsime jį ir ateityje!

Tegyvuoja mūsų dienraštis “Laisvė”!

L. D. S. 58KP.
SAN FRANCISCO, CALIF.

Sveikiname “Laisvę” 30 metų Ju- /
bilejaus proga, ir linkime jai stipriai 
augti ir bujoti..

Kalbama, kad barzdaskučiai 
pakels kainas už plaukų kirpi
mą ir barzdų skutimą mieste 
iki 60 centų; priemiestyje iki 
50 centų, o vietos laikraštis ra
šė, jog dėlei to daugelis apžėlę, 
kai meškos vaikščiosią. Aišku, 
tokie darbininkai, kaip North 
and Judd jau dabar neturi už 
ką apsigražint savo veidą, o vė
liau dar bus sunkiau. Tačiaus 
panagrinėkime, keno čia kaltė 
dėl to neapsivalymo, neapsigra- 
žinimo. Algos vergiškos!

Pradeda vis daugiau ateiti 
laiškų iš Lietuvos. Dauguma sa
vo laiškuose giminėm gražiai

London. — Anglų publi
ka tik mažu-pamažu suži
nojo, kaip prakišo jų armija 
Libijoj ir Graikijoj.

Įtakingas Londono laik
raštis “Daily Mail” reika
lauja, kad valdžia liautųsi 
šnekėjus “nesąmones” ir pa
sakytų /žmonom tiesą, kaip 
sunku anglam 
prieš vokiečius.

Kitas didelis 
laikraštis “Daily

atsilaikyt

Londono 
Herald” 

bara valdžią, kad “jinai taip 
paviršutiniai ramina žmo
nes; ji kiekvieną talkininkų 
laimėjimą vadina didžia 
pergale, o kiekviena priešo 
laimėtą pergalę jinai pa
skelbia tik kaip mažmožį.” 

“Daily Herald” įspėja 
valdžią nustot pasakojus, 

• kad vokiečiai negali sekmin- 
aprašo ir džiaugiasi, kad jie ga- įsiveržt į Angliją. . Ką 
vę žemės ir kitus pagerinimus padare Libijoj, tatai tu- 
prie naujos tvarkos. Tie laiškai retų užbaigt visas tokias 
tokio skonio, kad kai kuriem 
nepatinka. Jie norėtų, kad juo-

tokias
kvailas pasakas.”

Dienraštis “Evening

Mes Užeinam Pas Kasmočiiis
UŽEIKITE IR JŪS

.S. 14 KUOPA,
Maspeth, N.

Sveikinam “Laisvę” 30 metų Jubi- 
lėjaus proga ir linkime jai ilgai gyvuot.

L. D. S. 107 Kp„
PHILADELPHIA, PA.

HARTFORD, CONN.
______________________________ _________________ _________ t__________________________________________________________ ________________________-______________

Metinis Koncertas ir Krutami Paveikslai
RENGIA CONN. VALSTIJOS 4-to APSKRIČIO CHORAI

Sekmadienį, Balandžio 20 April
LIETUVIU ŪKESŲ KLIUBE HARTFORD, CONN.

pavasario 
spindulius 

tiems, kurie dar liko gyvi iš 
po žiemos. Gi Raymondui pas
kutinį kartą ji švietė sakydama 
sudiev. Paleidom savo juodį 
plačiu vieškeliu, vingiuojančiu 
pro girias ir per kalnus. Netru
kus pasiekėm Woodbury. Mies
tas nedidelis, neteko ilgai jieš
koti graboriaus, pas kurį gulė
jo Raymondas, gražus, jaunas, 
kaip pavasario žiedas nelaiku 
nuraškytas. Raymondo tėveliai, 
brolis ir sesutė buvo didžiai su
jaudinti. 2 vai. graborius atne
šė ir prisegė prie 
krūtinės baltą gėlę, 
sau tai paskutinioji 
dė širdį gailestis.
mintis į platųjį pasaulį. Prieš 
akis atsiskleidė vaizdas tūkstan
čių tokių pat jaunuolių kaip 
Raymondas, kurie žūsta karo 
lauke už turčių reikalus. Kas 
juos apverks, kas juos apkai
šys?

Kadangi Dūdai yra susipratę 
darbininkai, skaito “Laisvę,“ 
priklauso prie Darbininkų Susi
vienijimo ir yra vietinės kuope
lės finansų raštininkas, tad ir 
Raymondą palaidojo laisvai, be 
senovinių burtų, nors ilgaskver
niai ir norėjo duoti “paskutinį 
patepimą.“

Visi mes idėjos draugai siun
čiame nuoširdžiausią užuojau
tą draugams Dudams šioje di
delėje nelaimėje. O tau, Ray- 
monde, lai būnai lengva Wood- 

. būrio žemelė. O. V. S.

y f London, bal. 17. — Vo- 
; kiečių lakūnai, bombarduo- 
, darni Londoną, užmušė ir 
j lordą Štampą su žmona. Jis 

buvo žymus anglų ekono-l 
į mistas.

Great Ndcko pajūry puikiausia užeiga, nerasite kitos 
taip parankios vietos, kaip pas Kastnočius.

Salė šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas anierlkoriiškų 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 Į 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir Įvairių Baiikiėtų. (

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

Telephone Great Neck 1546 t

MHnKSH

•W;

Laisvės Chdras iš Hartford, Conn.

Gerbiamieji! Malonėkite dalyvauti šiame Apskričio Koncerte. Bus vienas iš puikiausių parengi
mų, nes turėsime įvairią programą. Dainuos chorai, solistai, vyrų chorai, incrgiilų ‘Chorai, duėtdi, 
kvartetai. Po koncerto galėsite pasišokti iki vėlumos valandos.

GERA ORKESTRĄ GROS VISOKIUS ŠOKILS
B<is imatrii ’’Krutanti •PąVeikslfeii Jpėr Visą vakarą. Taipgi bus ir rodomi krutami paveikslai iš 'pereitos Va

saros Dainą Dienos. Galėsite matytis save, katrie dalyvavo toje dienoje Waterburyje. Jūsą dalyvavimas šia
me parengime reiškia paramą chorams. Žinote, kad mūsų chorai visada patarnauja visoms Organizacijoms sU 
savo dainelėm.
•Pradžia -2 Valiirtdą Po -Pietų Įžanga 50 Centų šokiams 25 Gehtai



Haverhill, Mass.

f

f

Dieni'asčiui “Laisvei” Pasveiki
nimas iš Gimtadienio Pokylio.

Balandžio 5 d., M. Yaciums- 
kienė buvo suruošus savo gyve
nimo draugui Petrui Yaciums- 
kui gimtadien. pokylį, atžymėji- 
mui 29 metų sukakties.

Pokyly dalyvavo gražus bū
rys svečių. Užkandžiaujant ir 
įsigeriant, buvo įvairių linkėji
mų jubilėjatui. Linkėta ilgo, 
gražaus ir laimingo gyvenimo.

Užsibaigus linkėjimams, bu
vo nuo svečių įteiktos įvairios 
dovanos jubilėjatui. Už aplaiky- 
tas dovanas jubilėjatas išreiškė 
svečiams nuoširdžią padėką. 
Jau gerokai vaišėms įpusėjus, 
A. P. Dambrauskas, gavęs pro
gą, tarė keletą žodžių apie dien
raščio “Laisvės” 30 metų jubi- 
lėjų. Primindamas, kad ar ne
būtų tinkama iš šio gimtadie
nio pokylio pasiųsti dienraščiui 
“Laisvei” 30 metų sukakties pa
sveikinimą.

A. P. Dambrauskui užbagus 
kalbą, tuoj pora svečių (suklai
dintų “Keleivio” skaitytojų) da
vė jam sekamą “patarimą”: 
Girdi, “tokiose sueigose, kaip 
gimtadienių pokyliai, neturėtų 
būti kalbama apie politiką ir 
renkamos aukos darbininkiškų 
laikraščių paramai.”

Bet jubilėjatas savo trumpoj 
kalboj visai ką kitą pareiškė. 
Girdi, “mes darbininkai, turim 
savo spaudą (laikraščius) rem
ti kuom tik galime. Ir, girdi, 
tuos draugus, kurie darbuojasi 
dėlei mūs visų darbininkų ge
rovės, tai neturim juos paneig
ti, bet visur ir visad jiems pa
gelbėti.”

Tai sveika susipratusiu dar
bininko išreikšta mintis.

Jubilėjatui užbaigus kalbą ir 
jam sutinkant, buvo parinkta 
aukų dienraščiui “Laisvei” 30 
metų sukakties pasveikinimui. 
Surinkta $7.50.

Aukavo sekamai: P. ir M. 
Yaciumskai ir V. ir A. Rač
kauskai po $2; P. Paulauskas, 
J. Masevičius ir A. P. Dam
brauskas po $1; J. Stančikas 
50c.

\ DR. J. J. KAŠK1AUČ1US :j
Telefonas: Humboldt 2-7964

Čia turiu priminti, kad drau
gai P. ir M. Yaciumskai yra 
“Laisvės” skaitytojai per dau
gelį metų, ir yra nariai visų 
pažangiųjų organizacijų ir taip
gi nuoširdūs jųjų rėmėjai.
Tariu nuoširdžiai ačiū visiems 

už aukas.
Pokyly Dalyvavęs.

Lowell, Mass.
Lietuvių Piliečių. Kliubas Ii en

gtas i Gražiai Atžymėti Savo 
Įsikūrimą..

Balandžio 6 d., Lowellio Lie
tuvių Piliečių Kliubas atlaikė 
savo antrą iš eilės ir labai ge
rą, mėnesinį susirinkimą, ku
riame susirašė 18 naujų narių. 
Tai gražus pasisekimas pra
džioje naujo gyvavimo. Tvirtai 
tikiu, kad sekantis susirinki
mas, kuris įvyks gegužės 4 d., 
irgi duos kliubui naujų narių.

Naujai susiorganizavęs Lie
tuvių Piliečių Kliubas įsikūrė 
vasario 8 d., ir įsikorporavo 
Massachusetts valstijoj kovo 25 
dieną šiais 1941-mais metais. 
Kliubas turi gerą vardą, gerą 
pasisekimą ir daug simpatijos 
tarpe vietos pažangiųjų lietu
vių. Naujas kliubas yra pavel
dėtojas senojo buvusio Lowellio 
Lietuvių Apšvietos Kliubo. Tai
gi, kas buvo gero ir garbingo 
senajame kliube, viskas perves
ta naujam.

Šiame susirinkime nutarta 
gražiai atžymėti kliubo įsikor- 
poravimą surengiant gražų ir 
iškilmingą bankietą šeštadienio 
vakare, gegužės 3 d. Tai bus 
kalakutų (turkey) vakarienė 
su šokiais prie Broadcasting 
Orkestros ir su puikiausiais 
paįvairinimais. Apart kit ko 
ten dainuos ir Lowellio Lietu
vių Balso Choras, vadovybėj 
mokytojaus Bill Petrikos išl 
Lawrence, Mass. Bus ir dau
giau gražių dainų; net ir visai 
nesitikėtinų kurjozų. Už dole
rinį tikietą galėsite valgyti ir 

"gerti. Bet po vakarienei — nuo 
9 valandos vakaro, tik šokiams, 
įžanga bus tik 25c ypatai. At
minkite, vakarienė prasidės ly
giai 7 vai. vakaro.

Iš Draugo John Ormano 
Prakalbų.

Balandžio 7 d., LDS 110 kuo

pa turėjo prakalbas, kur kal
bėjo draugas Jonas Ormanas iš 
Brooklyn, N. Y. Mums darbo 
dienomis turėti prakalbas visai 
ne paranku, nes pas mus žmo
nės dirba naktimis ir todėl la
bai mažai, kas tegali dalyvauti. 
Taigi ir šiose prakalbose žmo
nių buvo nedaug.

Tačiau ir mažas būrelis žmo
nių pasiklausė labai geros pra
kalbos, kurią pasakė drg. Or
manas. Geriau sakant, tai buvo 
puikus raportas iš LDS gyvavi
mo, stovio ir pasibriežtų tikslų. 
Draugas Ormanas darė tinka
mus palyginimus mūsų Susivie- 

! nijimo stovio su kitomis fra- 
ternalėmis organizacijomis, kas 
buvo labai žingeidi! išklausyti.

Po prakalbai rodė krutamas 
paveikslus. Tai irgi buvo labai 
žingeidi! matyti mūsų jaunuo
lių judėjimą: sporte, konvenci
jose ir abelnai visoje veikloje. 
Tiesiog yra kuomi pasidžiaugti, 
bet reikalinga dėti dar daugiau 
pajėgų organizacijos stiprini
mui. Daugiau ir daugiau nau
jų narių. Daugiau jaunuolių į 
LDS eiles. /

Visų Atydai.
ALDLD 44-ta kuopa rengia 

Lietuviškas Vakaruškas balan
džio 26 dieną, vakare, Lietuvių 
Piliečių Kliubo svetainėje, 338 
Central St., Lowell, Mass. Rei
kia visiems paremti šią .kultū
ros draugiją, ši organizacija 
gražiai pasitarnavus visuome
nei. J. M. Karsonas.

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ ANGLUS 

IRAQE
Istanbul, Turkija, bal. 15. 

— Prieš anglus demons
truoja Iraq’o studentai. — 
Iraq yra žibalu turtingas 
savivaldiškas kraštas, bet 
anglų globoje.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
•Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS:
2-4 ir fi-8 vakaro
Nccleliomis ir šventadieniai*:
10-12 ryte

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

VALANDOS: 2-4 ir 6-8
n Nėra valandų sekmadieniais 1

----- --------- ---------------- ----- —-----^—^—4

(}—------------------------- ------------ ra
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.

i Tel.: STagg 2-3842 
to-------------------------------------------------- ®

KEPAME TIKRA LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

SOVIETU POLITIKA DĖL 
CHINIJOS NEPASIKEITĖ
Chungking, Chinija. -— 

Sovietų vyriausybė užtikri
no, jog bepusiškumo sutar
tis tarp Sovietų Sąjungos 
ir Japonijos visai nieko ne
pakeitė Sovietų politikoje 
linkui Chinijos.

Chinijos valdžia iš to su
pranta, jog Sovietai ir toliau 
rems Chinija karo reikme- 
nitnis.taip, kaip iki šiol.

Roma, bal. 17. — Italų 
valdžia užginčija, kad jie 
norį pasiduot anglam Ethio- 
Pijoj.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Berlin, bal. 17. — Nukri
tus orlaiviui Rumunijoj, už
simušė šeši žymūs jugosla
vų valdininkai, kurie skrido 
su svarbiais dokumentais.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Prof. Vytauto Bacevičiaus paskai

tos įvyks antradienį, balandžio 22 d., 
29 Endicott St., 7:30 v. v. Dalyvau
kime visi. Turėsime progą susipažin
ti su Vytautu Bacevičių. (93-95)

PHILADELPHIA, PA.
šeštadienį, balandžio 19 d., įvyks 

šokiai. Ruošia LDS Į5 kuopa, R. U. 
B. A. Svet., 414 Green St. Pradžia 
nuo 7 v. v. iki vėlai nakties. Bill 
Smith ir jo Blue Aces orkestrą 
gros šokiams. Bus galima laimėti 7 
gražias ir brangias dovanas, kurias 
padovanojo gerai žinomi Philadel- 
phijos biznieriai. Kviečiame vieti
nius ir iš apylinkes dalyvauti, links
mai laiką praleisti. — J. S. Rainys.

(91-93)

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų
Užsakymo

Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 
pokiliams: bankietams, vestuvėms 

ir parems

THE BAKERS'

Varpo 
keptuve

Brooklyn, n.y

JUNIOR LABEL

yra
unijinė

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

Siunčiame duoną per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kainas.

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

FRANK DOMIKAITIS

(GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 
namų darbo, kilbasai ir kepta paršiena; gaspadoriškai 

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Robert Lipton
701 GRAND STREET
Prie Graham & Manhattan Avės.

BROOKLYN, N. Y.

Priminkite Šį skelbimą ir gausite nuolaidą. Prašykite 
žalios trading stampos.

SPECIALUS VELYKOM RINKINYS STOVYLIUK1Ų, 
ROŽANČIŲ IR KITŲ DAIKTŲ

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

NOTARY
PUBLIC

Telephone
STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS *
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

152 Ferry Street, Newark, N. J.
kampas Adam St.,

Pavasaris su šventėm jau ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
labai daug žmonių kalba, kad pavasario pirkinius ge
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ’ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir j ieškoti.

F. W. SHAUNS 
(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

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

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

!■ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

.visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

; i Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

t Telephone: EVergreen 8-9770

Čia galima gauti moterims, vyrams ir vaikams ir 
ką tik užgimusiems kūdikiams drabužių.

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kortinus) ir galima mastais nusipirkti. Turime didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų kambariam išrėdyti. Flo
ridos stylio Slip Covers, padarome pagal užsakymą ar
ba mastais parduodame. Nepaisant, koki būtų jūsų ra
kandai, mūs patyrę siuvėjai pritaikys pagal jūsų skonį.

Mūsų kainos prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia- 
f-

me užeiti ir persitikrinti. Duokite mums progą parodyti jums 
mūsų tavorą. Prie krautuves yra vietos automobiliams pasistatyti.

Tikimės, kad neužilgo užeisite pas mus, todėl iš anksto 
tariame širdingai ačiū!

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mėšlažarnės Ligos, 
Chroniški Reumatiški Nesveikumai, Nosies, Gerklės 
ir Plaučių Ligos, Inkstų, Pūslės Nesveikumai ir 
kitos Chroniškos Ligos Vyrų ir Moterų sėkmingai 
gydoma Moderniškais būdais. Kreipkitės į 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 
>;Tąrp Union Square ir Irving Place.

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

-
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NewYorko^/^feZlniot
Motery Kliubas Auga ir 

Gražiai Veikia

darbas.
varde 

nupirko 
50, ku-

visokiausių 
ir iš visu 
visokių ti- 
pasižadant 
už Ameri-

Balandžio 17-tos vakarą 
įvykęs Lietuvių Moterų Ap
švietus Kliubo susirinkimas ir 
vėl buvo smagus ir nuodarbus. 
Jame prisirašė .3 naujos narės.

Narėms pagelbos vakarėlio 
komisijos vardu raportavo J. 
L a z a u skienė, pažymėdama, 
kad jo rengimas sujungtas su 
Motinų Dienos apvaikščioji- 
mu. Įvyks gegužės 11, “Lais
vės” salėj. Komisija užtikri
no, jog “chop suey,” varškės 

* blynelių ir kitokių skanėsių 
vakarienė, sulyg svečių pasi
rinkimo, bus gatava nuo 4 val» 
po pietų, taipgi bus ir gera or
kestrą šokiams. Apie kitą 
programą plačiau matysime 
pačios komisijos pranešimuo
se.

Apie Pirmai Gegužės prisi
rengti viso miesto konferenci
jos darbus raportavo J. Augu- 
tienė, kad turėta sėkminga 
konferencija ir kad gerai ve
dama prisireng'imo 
Gegužinei prirengti 
kliubo aukojo $2, ir 
gegužinės guzikučių 
riuos jau baigia išplatint. Už
sisakys daugiau. Lietuvių kon- 
ferencijon prisirengt geguži
nei, įvyksiančion balandžio 21- 
mą, “Laisvės” salėj, kliubas 
darinko dar dvi delegates— 
Depsienę ir Bedermanienę.
' Ateities žiedo Vaiku Moky- 

klėl ės Komisijos atstovė S. I 
Vaitkienė pranešė, jog vaiku
čiai dar mokinasi, bet vakarė
lio surengti negalės, nes die
nos kitų draugijų užimta. Jei
gu jau suaugusieji negalės 
linksmintis vaikų vardu, tai 
kliubas nutarė, kad bent vai-1 
kučiai lai pasilinksmins vieni 
baigiant sezoną. Suruošt baig
tuves padės J. Augutienė, o 
kliubas paskyrė iš iždo tam 
lėšų.

Iš Amerikos Liaudies Suva
žiavimo už taiką irgi turėjom 
gerų raportų:

Jaunuolė E. Baranauskienė 
sakė, jog suvažiavimas buvo 
labai įdomus ir turėjo būti 4a- 
bai pamokinančiu, tam, kas 
pilnai suprato kalbas.

U. Bagdonienė turėjusi di
delio džiaugsmo matant tūks
tančius žmonių iš 
gyvenimo sričių 
Amerikos kraštų, 
kybų ir pažiūru, 
bendrai darbuotis 
kos išlaikymą taikoje, 
kaipo motinai, suvažiavimas 
pridavė didelės vilties, kad 
Amerikos jaunimą dar galima 
išgelbėti nuo pražūties Euro
pos karo laukuose.

S. Sasna raportavo, kad mo
terys delegatės savo konferen
cijoj pasisakė energingai dar
buotis prieš draftavimą mote
rų karo darbams ir abelnai už 
taiką.

’ O. Depsienė nurodė, kad, 
apart kovos už taiką, suvažia
vimas pasisakė ir už teises vi
sų tautų ir rasių Amerikos gy
ventojams. Tą įrodė ir dar
bais, ant vietos delegatai ma
siniai pikietavo 6 viešbučius, 
kurie neprisilaikė demokratiš
kos lygybės principo negrams 
delegatams. Jinai taip pat ra
portavo iš demonstracijos už 
taiką Washingtone, kur ji bu
vo nuvykus kaipo viena iš su
važiavimo delegacijos, iš New 
Yorko pasiųstos įteikti J. V. 
prezidentui ir senatoriams A- 
merikos Liaudies Suvažiavimo 
reikalavimus netraukti Ameri- 
kos toliau į karą. Arti 500 
delegatų, kiekvienas nešini iš
kabomis, per 45 minutes pi
kietavo Baltąjį Namą. Pikietas 
sutraukė daug vietinių gyven- 
tojų-žiūrėtojų, simpatingai at
sinešusių į pikietus. Jei tokių 
pikietų galėtume tankiai pa
siųsti, mūsų ponai turėtų atsi- 

pareiškė O.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

VftLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

sakyti nuo karo,

šie, kaip ir 
buvo entu-

William
Meisler,

Ely Hal- 
mintis ki-

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Štai 
*dresas.

Ik

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

visados bus patenkinti.

Jau aišku, kad 
visi kiti raportai, 
žiastiškai užgirti, ir kad kliu-

Maksimo Gorkio Judžių Festivalas 
Sovietų Rusijos žymusis Klasikas

“University of Life”
Paremtas ant Gorkio “Mano 

Universiteto Dienos“

Nepaprastii Įdomybė.
Jean Renoir’o-Atmintinas Judis

“Lower Depths”
(Ant Dugno) 

Jean Gabin ir Louin Jouvet

Visi į Aido Koncertą 
Šį Sekmadienį!

Pradžia 5:30 vai.
Įžanga tik 75c ir

liaudies meno my-

Aido Choro metinis koncer
tas įvyks jau šį sekmadienį, 
balandžio 20-tą, New Natio
nal Hali, 261-67 Driggs Ave., 
Brooklyne. 
po pietų. 
50 centų.

Lietuvių 
lėtojams ir rėmėjams norime 
priminti, jog šis koncertas bus 
ypač turtingas liaudiškomis, 
žavingai išpildytomis liaudies 
dainomis, kurioms yra puikiai 
prisirengęs patsai Aidas, va-
dovvbėj Aldonos Žilinskaitės, madienio popietį!

Scena iš Jean Renoir puikaus judžio “Ant Dugno,” pra
dedant balandžio 18-ta rodomo Irving Place Teatre, 
Irving PI. ir 15th St. New Yorke. Toj pat programoj 
rodoma nauja Sovietų filmą “Gyvenimo Universitete.”

“Naujasis Mokytojas” 
Rodoma 3 Savaitė

“Naujasis Mokytojas,” Ser
gejaus Gerasimovo romantiš
ka komedija apie įsimylėjusį 
mokytoją ir nelengvai privi- 
liojamą kolektyvo karvių mel
žėja, rodoma jau trečia savai
tė Miami Teatre, 6th Avė. ir 
47th St., New Yorke. Vyriau
siose rolėse vaidina Boris Čir- 
kovas ir Tamara Makarova.

bas gana gausiai finansiniai 
parėmė darbą už taiką. Kliu- 
bietės dėlto dar ne kartą gero
kai padirbės, jos tariasi grei
tu laiku įsteigti Liuosnorių už 

Jai, Taiką Grupę.
LLD 2-ro Apskričio valdy

bos prašymą pasidarbuoti pik
niko sėkmingumui mūs kliu- 
bietės labai draugiškai priė
mė ir pikniko bilietų 14-kos 
knygelių neužteko visoms, no
rinčioms platinti.

Mūs kliubas dar turės vie
nas labai svarbias prakalbas, 
kadangi mums netikėtai pasi- . 
taikė proga gauti labai tolima 
ir mylima viešnia K. Karosie- 
nė, viena iš žymiausių moterų 
kalbėtojų Amerikoj ir žy
miausia lietuvaitė unijų, orga
nizatorė, per eilę metų dir
banti CIO unijų organizavime 
Kalifornijoj ir keliose kitose ’ 
vakarinėse valstijose.

Baigus darbus, J. Lazaus
kienė ir S. Kazokytė pakvie
tė visas prie arbatos su pyra
gaičiais, už kuriuos ačiū B. 
Milčiuvienei. Vaišinga užbai- 
gėlė buvo tiksliai paruošta J. 
Augutienės sutiktuvėms jai 
grįžus iš atostogų, o mūs iždi
ninkė A. Dobilienė varde kliu- 
bo dar įteikė jai ir dovanėlę. 
Aišku, dovanėlėmis neatlygi
name nei jos, nei kurios kitos 
draugės nuopelnų kliubui, ka
dangi pas mus taip ji, taip vi
sos veikia, kiek jų sveikata ir 
sąlygos leidžia, veikia liuos- 
noriai, prie to nespaudžiamos 
ir neatlyginamos, dirba visuo
menės gerovei. Retkartine do
vanėle labai daug pasidarba
vusioms, tik parodome, kad 
tokias drauges mokame bran 
ginti. N 

taipgi Aidbalsiai, vadovybėj© 
kompozitorės B. L. Šalinaitės, 
ir Aldona Klimaitč, solistė, ir 
duetai bei grupės.

Choras program on yra ga
vęs ir kitataučių žymių artis
tų talkos, čia dainuos žymu
sis New Yorko baritonas Mor- 
decai Baumann, ii’ šoks Rusų 
Šokikų grupė iš Newark, N.

Po gražios programos bus 
smagūs šokiai ir draugiškas 
pažmonys. Tad, iki pasimaty
mo Aido Choro koncerte sek-

SMamg- .<-'A >■;••• •• Y' •••; .J

Pardavinėtojų Unijos 
Susijungs Vienon

Didžiųjų depart mentinių 
krautuvių darbininkų unijos 
jau padarė pirmus žingsnius 
susijungti į vieną didžiulę 
uniją, turinčią 10,000 narių.

Pereitą pirmadienį įvyku
siame bendrame lokalų, tary
bų mitinge apvienyta Hern’s 
lokalas 1,250, Sacks lokalas 4, 
ir Gimbels lokalas 2. Vienas 
lokalo 2-ro skyrius, apimąs 
Bloomingdale d a r b i n inkus, 
taipgi Macy’s ir Stern darbi
ninkų atstovai pareiškė, jog 
jie pritaria tokiam apsivieniji- 
mui, bet dar turi laukti ofi
ciali© narių tarimo. Jie priža
dėjo darbuotis už tokį tarimą. 
Pasižadėję dėtis ir eilės kitų, 
krautuvių darbininkai.

Oficialiai jau suvienyti sky
riai turi 4,000 narių. Išrinkti 
laikini viršininkai. 
Michelson, George 
William Carnes, ir 
pern. Apsivienijimo
lūs prieš tris metus ir toj link
mėj buvę darbuotasi be per
traukos.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
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 stotieą.

Jurgio Pužausko Vis 
Dar Neranda

Balandžio 8 d. Hudson upė
je atsitiko nelaimė, susimušė 
traukiantysis laivukas “Ray
mond” su Ferry (žmones ke
liančiu) laivuku. Ant laivuko 
“Raymond” dirbo Jurgis Pu
žauskas ir laivų susidūrimo 
momentu jis buvo numestas į 
vandenį. Keletos žmonių, toje 
nelaimėje žuvusių, kūnus iš
traukė iš upės, O Jurgio Pu
žausko kūnas dar po šiai die
nai tebemirksta Hudson upėje.

J. Pužauskas buvo apie 46 
m. amžiaus. Jis gerą dalį sa
vo amžiaus važinėjo ant lai
vų po ■’/isą pasaulį. O ant Hud
son upės, prie mažų laivukų, 
jis dirbo apie 20 metų.

Iš Lietuvos Pužauskas pa
eina iš Suvalkų krašto, Za- 
piškių parapijos. Amerikoje 
turi brolį Charles (Kazimie
rą) Pužauską ir seserį Anas
taziją Žilinskienę (Aido Cho
ro mokytojos Aldonos Žilins
kaitės motina). Brolis ir se
suo gyvena Brooklyne ir rūpi
nasi suradimu žuvusiojo 
lio kūno.

bro-

MIRĖ
Ame-Balandžio 16 d. mirė

lija Novak-Navikas, 62 m. am
žiaus. Gyveno po num. 515 
Crescent Street, Brooklyne. 
Kūnas pašarvotas Shalins-Ša- 
linsko koplyčioj, 8402 Jamai
ca Ave., prie Forest Parkway 
stoties, Woodhaven. Laidoja
ma šeštadienį, balandžio 19 | Reikalinga moterų-merginų dirbti 
d., 9:30 vai. ryto, šv. Jono 
kapinėse. Laidotuvių pareigo
mis rūpinasi Shalins-šalinsko 
Funeral Home.

Velionė paliko 6 dukteris: 
Oną Gervienę, Katriną Kaize- 
rienę, Nelę Vaičiūnienę, Tęsę 
Kulber, Izabelę Hart ir Mar
garet Navikaitę. Liko du sū
nui : Albert ir Kazimieras, se
suo V. žalnieraitienė ir bro
liai Jonas ir Antanas Putinai.

gauti ant svarų po 70c 
bile kokių 6 svarai už

turiu visokių sutaisytų

85c
60c
60c
60c
60c

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, 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 žoles ...........
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. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

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

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

Atvažiavo su Kraičiu
Tai tok is vardas naujos ko

medijos, kurią Lietuvių Liau
dies Teatras ruošiasi suvaidin
ti 27-tą dieną balandžio, sek
madienį, Ukrainą Salėje, 101 
Grand Street, Brooklyne.

U. BAGDONIENĖ, 
pasižymėjusi Brooklyn© lietu
viuose, kaipo gera vaidintoja. 
Šiuo tarpu “Atvažiavo su 
Kraičiu” komedijoj ji vaidins 
Kurapkytes rolėje.

Šią komediją “Atvažiavo su 
Kraičiu” mokina Aldona šert- 
vietytė ir mokinimas eina ga
na sklandžiai. Komedija tiek 
reali, tiek vaizdi, kad ’ žiūrė
tojai pamirš, kad jie mato ko
mediją, atrodys, kad tai tik-

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja t du atskiri kamba

riai, rytuose (east. side). Gera trans- 
portacija. Prašome kreiptis pas: 
Mrs. A. Shabas, 12121 Wilshire, De
troit, Mich. (92-94)

REIKALAVIMAI
prie vilnonių skudurų išskirstymo. 
Prašomo kreiptis pas Eisenberg-Ru- 
bin, Ine., 173 Hudson Street, New 
York City, N. Y. (93-94)

Reikalingas geras lietuvis advo
katas, prašome tuoj atsišaukti seka
mu antrašu: Joe Atronsky, R. D. 12, 
Point Marion, Pa. (92-94)

SUSIRINKIMAI
MASPETH, N. Y.

Maspetho Namų Savininkų Susi
vienijimas rengia vakarienę, šešta
dieni, balandžio 19 d. Liet. Piliečių 
Kliube, 6039 — 56th Rd. Turėsime 
skanių užkandžių, taipgi lietuviškų 
dešrų. Kviečiame draugus ir pažjs- 
tajnus dalyvauti šioje vakarienėje. 
Įžanga $1.00. Pradžia 8 v. v. Komi
sija: S. Briedis, Pirm., Vincas Kar
tonas, Vice-Pirm. ir J. Benediktas, 
Sekr. (92-93)

Lietuvių Res taurautas
Moderniai Įpuošta
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 
ivairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn
Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8-1108 

ras gyvenimo vaizdas prieš 
juos dedasi.

Vaidinimas šios komedijos 
prasidės 5-tą vai. vakare. O 
įžanga 50c. Po vaidinimui bus 
šokiai prie Jurgio Kazakevi
čiaus orkestros.

Mylintis Komedijas.

MIRĖ

Daukantas, 
gyvenęs 4 <14 
New York City, mi- 

15 d., 
ligoninėj

m.
een-

Ignatz 
amžiaus, 
vich St., 
rė balandžio 15 d., Central 
Islip State ligoninėj, Long 
Island. Laidotuvės įvyks ba
landžio 19 d., 10 vai. ryto, 
Cypress Hill kapinėse. Kūnas 
pašarvotas pas graborių J. 
Garšvą, 231 Bedford Ave., ku
ris taip pat rūpinasi ir laido
tuvių. pareigom.

TREČIA DIDŽIOJI SAVAITĖ
Vėlus Rodymas Sj Vakarą

BORIS CHIRKOV.W^į
TAMARA MAKAROVA^—gĮfJH

MIAMI 6,hAve- lTAAn.iTA A arti 47th St.

AiOVlU LOVE STORY

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y,
Tel. EVergreen 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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

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

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

T arime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St
Tel. 698

10=301

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Senų ar Naujų šildytuvų (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai Išmleruos jūsų namus ir |dės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame 

aprokavlmus be Jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

0E30E

Svarbi Demonstracija
Masinė protesto demonstra

cija prieš laikymą Franco ne
laisvėj virš dviejų milionų Is
panijos demokratijos gynėjų 
ir reikalavimas visuotinos am
nestijos liaudiečiams įvyks 
šiandien, balandžio 19-tą, 12 
vai. dieną, prie Franco kon
sulato, 53rd St. ir Madison

Tikimasi newyorkiečius ir 
priemiesčių gyventojus skait
lingai dalyvausiant, nes gyni
mas demokratijos sykiu yra 
gynimu taikos, o tas šiandieną 
svarbiausia kiekvienam ame
rikiečiui. L. D.

Cvek’as norįs būtį teisiamu 
vienų vyri) “džiurės, moterys 
kandidatės atmesta.

"history-!
shetaughthim ;
LOVE 1

1

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

— -■ <1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 5-8622 

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

TeL Evergreen 8-7179




