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Nugara—Kunigo Ar 
Dramblio ?

Penki Asmenys A.nt Kunigo- 
Dramblio Nugaros!

Užsidaro Senas Dienraštis.
Charles E. Russell.

Rašo R. Mizara

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXXI. Dienraščio XXIII.

Vienas idiotiškiausių melų, 
prisiųstų kaip ir paprastai iš 
Berlyno ir išspausdintų “Drau
go” laidoj iš š. m. bal. 19 d. 
buvo šis:

“Vasario 28 naktį Raguvė
lės kunigą vežė pririšta prie 
rogių, kniūbsčia, o ant .nuga
ros buvo atsisėdę 3 žydai ir 2

• >> rusai...

Ši “žinia” yra tokia idiotiš
ka, tokia durna, kad mes iš 
karto nei nemanėm į ją kreip
ti dėmesio. Bet, kaip anglai 
sako, on the second thought, 
nutarėme dėl jos tarti kelis 
žodžius.
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Vokiečiai Skelbia Karą 
Graikijoje Baigtu 

-----------------------------------E _____  
Japonija Užgyrė Sutartį su 

Sovietų Sąjunga

□--------------------
General Motors Darbininkai 

į Nuabalsavo Streikuoti
Ant kunigo nugaros sėdėda

mi važiavo “3 žydai ir 2 ru
sai !”

Kokia galėjo būti toji kuni
go nugara?

Argi neaišku, kad reikia ga
na plačių rogių, jei į jas nori
ma susodinti penkis asmenis. 
Vadinasi, to kunigo nugara 
buvo plate&nė ir ilgesnė net už 
vidutines Lietuvos kaimiečio 
roges!

Argi neaišku, kad reikėtų 
didelio kupranugario (verbliū- 
do) nugaros, jei norėtum suso
dinti ant jos penkis asmenis?

Vadinasi, to kunigo nugara 
buvo kaip didelio kupranuga
rio.

Ar neaišku, kad reikėtų pa
rinkti gerą dramblį (slonių), 
jei ant jo nugaros galėtume 
užsodinti penkius asmenis?

Vadinasi, minėtas kunigas 
turėjo .nugarą kaip geras 
dramblys!

Mes netikime į stebuklus ir 
todėl netikime (nepaisant, 
kaip tas kunigas buvo riebus, 
didelis, nugaringas), kad jo 
nugara būtų buvusi didesnė už 
valstiečio roges, už kupranu
gario ir dramblio nugaras.

Mes puikiai žinome, kad iš 
viso nieko panašaus Raguvė
lėj nebuvo. Mes puikiai žino
me, kad fašistai su kunigais, 
skelbdami tokias “žinias” 
šlykščiai meluoja!

Mes taipgi puikiai žinome, 
kad pasodinimas “trijų žydų 
ir dviejų rusų” ant nenorma- 
liskai plačios ir ilgos kunigo 
nugaros yra
kad įskiepyti kunigų spaudos 
skaitytojuose daugiau antise
mitizmo nuodų, kad sukelti 
juos prieš tarybų santvarką 
Lietuvoje.

daromas tam,

l Greitu laiku Bostone sustos
# ėjęs dienraštis “Evening Tran

script.” šis laikraštis išgyvavo 
arti 111 metų. Jis buvo stam
biosios buržuazijos dienraštis.

Biskis po biskio stambieji 
anglų buržuaziniai dienraščiai 
bankrutuoja, jų skaičius vis 
mažėja. Darbo žmonės vis 
daugiau pradeda pramatyti 
buržuazinių dienraščių skel
biamus melus ir todėl palaips
niui atsisako juos skaityti.

Lietuvių liaudies laikraštis
“Laisvė” šiemet švenčia savo' Kartais net atviros demons- 
30 metų amžiaus sukakti. Mū- tracij0s pasireiškia prieš 
sų dienratis šiandien gyvuoja !nazius. Pavyzdžiui, Copen- 
ir gyvuos, nes jis atstovauja įagene demonstracijoj pries 
darbo žmonių interesus, tad i Rasistus dalyvavo 60,000 

** ' darbo žmonės jį remia, palai- žmonių.
ko! -----------------------

žmonių.

Washingtone numirė Char
les E. Russell, buvęs socijalis- 
tų lyderis. Prieš pirmąjį im- 
perijalistinį karą Russellis vai-

Laimėjo Streiką
Edge water, N. J.—Alumi

num kompanijos darbininkų 
dino stambų vaidmenį Ameri-!streikas pasibaigė. Darbi- 
kos Socialistų Partijoj. Bet vė-ninkai laimėjo. Jie gavo pa- 
Hau jis atvirai perėjo impe- kelti algas 2 centais ant va

landos. Darbininkams vado
vavo C.I.O. unija.

rialistų tarnybon, išstodamas 
už įtraukimą Amerikos į im
perialistinį karą. Dėlto iš par
tijos buvo pašalintas. Vėliau 
jis ir vėl jon įsisuko, po to, 
kai partijoje įvyko skilimas.

Iš profesijos Russellis buvo 
laikraštininkas, Jeigu kadai
se jo laikraštihinkiška plunks- 

W na padėjo Amerikos liaudžiai, 
tai vėliau savo politiniu dar-

Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Washington. — Valdžia 
raportuoja, kad paskutiniais 
vienais metais jinai išmetė 
iš bedarbės pašalpos surašo 
3,028,000 pašalpgavių. Kai 
kurie tų bedarbių dirba ap
sigynimo pramonėje, bet 
daugybė buvo arbitrariškai 
nukirsti nuo pašalpos.

Italai Vėl Buvę Supliekti 
Afrikoje

London. — Gautas prane
šimas, kad Ethiopijoj prie 
Dessye anglai uždavė ita
lams labai 
sikirtime.

didelį smūgį su- 
Anglai paėmę 
reikmenų. Italai

pabėgę.
London. — Italijos vald

žia atmetė Anglijos reikala
vimą, kad Rytinėj Afrikoje 
Italija pasiduotų ir nebe
kariautų.

Buvo Smarkiai Puolami 
Vokietijos Miestai

London. — Balandžio 24 
ir 25 dienomis Anglų orlai
viai labai smarkiai darė 
puolimus ant Vokietijos in
dustrinių centrų. Sako, kad 
ypatingai sėkmingi buvo už
puolimai ant šiaurinių mies
tų, kur daugiausia fabrikai 
gamina karo pabūklus.

Skandina Raudonojo Kry
žiaus Produktus

Kanada. — Kanados Rau
donasis Kryžius praneša, 
ikad vokiečiai paskandino 
|net šešius siuntinius Angli
jon gyduolių ir kitokių 
svarbių daiktų.

Neramu Vokiečių Užgrob
tuose Kraštuose

Basle. — Čionai pasie
kiančios -žinios iš Austrijos, 
Norvegijos ir kitų kraštų 
kalba apie liaudies nerimą.

Cairo. — Anglijos karo 
laivai smarkiai vėl bombar
davo Tripolį. Sakoma, pada- 
rė daūft ffalos. J, 
bu, savo prokarine propagan
da Russellis tą viską sukane- 
veikė.

Detroit, Mich.—Jeigu Ge
neral Motors kompanija ne- 
išpildys Automobilistų Uni
jos reikalavimų, tai jos dar
bininkai išeis į streiką. To
kie yra rezultatai darbinin
kų balsavimo.

Balsavimas buvo praves
tas 41 dirbtuvėje. Streikas 
paliestų apie 160,000 darbi- 
ku. v

General Motors turi iš 
valdžios užsakymų už $315,- 
000,000 ir daro milžiniškus 
pelnus, bet darbininkams al
gų nenori pakelti.

Vokiečiai Užgrobę 872 
Laivu

Berlin. — Vokietijos lai
vynas iki šiol nuo karo pra
džios esąs užgrobęs net 872 
laivu. Dauguma jų pri
klauso Anglijai; i bet taipgi 
yra tokių, kurie praklausė 
kitoms šalims. Šių laivų įtal
pa siekia 1,900,000 tonų. Ka
rinė komanda sako, kad tik 
paskutinėmis trimis dieno
mis prie Graikijos tapo pa
skandinta 89,000 tonų 
pos laivų.

įtal-

ŽINIŲ ŽINELĖS Paskelbė Streiką

New York. — Amerikon 
pribuvo Chinijos užsienio 
reikalų ministeris Dr. Quo 
Tai-chi. Atvyko prašyti Am
erikos padidintos pagelbos 
vedimui karo su Japonija.

New York. — Garsusis 
judžių magnatas Joseph M. 
Schenck nubaustas tris me
tus kalėti ir pasimokėti 
$10,000 už nemokėjimą val
džiai taksų.

Kearny, N. J.—Congole- 
um Nairn, Inc., darbininkai 
gavo pakelti algas po 5 ceri- 
tus į valandą.; Tas paliečia 
2,400 darbininkų.

Albany. — Gubernatorius 
Lehman užgyrė taip vadina
mą “Muzikos Savaitę”, kuri 
New Yorko valstijoje tęsis 
nuo gegužės 4 iki geg. 14.-

Los Angeles, Calif.—Po
nia Rooseveltienė pasmerkė 
Lindbergho n u s i s t atymą. 
Girdi, jis “neturi pasitikėji
mo savo žmonėmis.”

San Francisco, Calif. — 
Išsigimėlis McQuiston liudi
jo prieš Harry Bridges, pri
mesdamas jam priklausymą 
prie K. Partijos. Pernai Mc
Quiston buvo kaltinamas 
žmogžudystėje.

Chicago, Ill.—Armour mė 
sos kompanija pakėlė dar- dama parama jaunimui, ap- 
bininkams algas 8 nuoš. Bi- svietai, sveikatos reikalams 
jo darbininkų streiko.
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Ponai Hull ir Knox 
! 1 ■ >

Neslepia Tikslo Ame
riką Įtraukti į Karą

Washington,; D. C.—Savo kalbėjo tą pačią dieną laivy- 
prakalboje balandžio 24 die- no sekretorius Knox. Jis pa
nos vakare valstybės sekre- reiškė: *“šis karas yra mūsų 
torius ponas Hull pareiškė, karas!” Ir toliau Knox sa- 
kad “turi būti surasti būdai 
suteikimui pilniausios pa
gelbos trumpiausiu laiku 
kariaujančioms demokrati
nėms šalims.” Ir pridūrė, 
kad šita pagelba turi pa
siekti savo destinaciją. O 
tas reiškia, kad valdžia pla
nuoja kariniais laivais lydė
ti tavorinius laivus, kas, ži
noma, reikštų ginkluotą su
sikirtimą su Vokietija.

šis Hullo pareiškimas 
skaitomas svarbiausiu ir 
oficialiu valdžios pareiški
mu. Jis parodo, kad valdžiai
pasiruošus įtraukimui Ame- ro reimenas Anglijon. Knox 
rikos j karą.

O dar atviriau
pasakyta aiškiai. Gi tas reiš- 

už karą kia karą!

imas.

Premjeras Churchill Neleidžia Parlamen
tui Debatuoti Karo Klausimą

London. — Anglijos žmo
nėse kilo didelis (nepasiten
kinimas valdžios vedamu 
karu Graikijoje. Taip pat 
kilo audra ir parlamente. 
Premjeras Churchill pareiš
kė, kad parlamentui nebus 
leista karo klausimą deba-

tuoti. Jis nurodė, kad pa
dėtis esanti labai rimta, bet 
nereikią įpulti desperacijon.

Plačiai kalbama, kad An
glijos kabinetas bus peror
ganizuotas greitoje ateityje 
ir kad į naują kabinetą įeis 
ir senis Lloyd George.

Darbo Tarybos Patvarkymas, Kuris 
Užduoda Smūgį Industrinėms Unijoms

Washington. — Naciona- 
lė Darbo Santykių Taryba 
padarė piktą tarimą prieš 
industrines darbo unijas. 
Jinai nutarė, kad bet kurios 
Libbey - Owens-Ford Gass 
kompanijos dirbtuvės darbi
ninkai gali nusibalsuoti at
skirai ir turėti savo sutar
tį su kompanija. O pirmiau

ta pati Taryba buvo patvar-' 
kius, kad dauguma darbi
ninkų visose dirbtuvėse kar
tu balsuoja ir pasirenka sa
vo uniją.

Šis naujas tarimas reiš
kia, kad bus bandoma už
duoti smūgį C.I.O. industri
nėms unijomš.

Unijos Vadas Prisipažino 
Prie Vagystės

New York. — James J. 
Bambrick, Namų, Aptarna
vimo Darbininkų Unijos lo- 
kalo prezidentas, prisipaži
no pavogęs $10,000 unijos 
pinigų. Jam grūmoja penkių 1 1 1 •• • •

Vengrijos Diktatorius Hor
thy pas Hitlerį

Budapest. — Vengrijos 
diktatorius Horthy baland- 
džio 24 dieną turėjo pasita
rimą su Hitleriu. Spėjama, 
kad Horthy reikalavo Jugo
slavijos teritorijos.

Mažina Išlaidas Socialiniams 
Reikalams

Washington. — Valdžios 
iždo departmentas pareika
lavo Kongreso padidinti val
džios taksus ant $3,600,000,- 
000 ir išmesti iš išlaidų vie
ną bilioną dolerių, kuris yra 
skiriamas įvairiausiems so
cialiniams reikalams. Tas 
reiškia, kad valdžios duo-

ir it., turės nukentėti.

kė:
“Atėję taip toli, mes te

galime eiti toliau. Hitleris 
negali leisti karo reiknie- 
noms ir maistui pasiekti 
Angliją—-jeigu jis leistų, jis 
būtų sumuštas. Mes gi ne
galime leisti, kad mūsų pro
duktai būtų paskandinti At- 
lantiko vandenyne, — jeigu 
mes leistumėme, mes pralai
mėtumėme. Mes turime iš
pildyti mūsų prižadus Ang
lijai.”

Vadinasi, valdžia ginkluo
tomis pajėgomis gabens ka-

Pradėjo Gaminti Tankus
Detroit, Mich. — Balan

džio 24 dieną išėjo iš Ci’ys-_ 
lerio dirbtuvės pirmas jos1*1- 
pagamintas armijai tankas. 
Nuo dabar tankų gamini
mas bus vedamas masiniai.

Vėl Baisiai Apdaužė Uostą 
Portsmouth

Berlin. — Vokiečių orlai
viai vėl padarė smarkų 
puolimą ant garsaus Angli
jos uosto Portsmouth ir su
kėlė net 30 gaisrų.

Tokyo. — Japonijos vald
žios aukščiausia taryba nu
tarė užgirti sutartį su So
vietų Sąjunga. Ta nepuoli
mo sutartis neseniai buvo 
Maskvoje padaryta. Japoni
ją atstovavo jos pasiuntinys 
Matsuoka.

Apdaužė Vokiečių Karo 
Laivą

London. — Anglų orlai
viai užkliudę ir apdaužę vo
kiečių karinį laivą “Scharn- 
horst” ar “Gneisenau.” Lai
vas esąs 25 tūkstančių tonų 
įtalpos.

Hitleris Pradėsiąs Visuotiną 
Ofensyvą

London. — Čionai diplo
matai spėja, kad dabar Hit
leris paleis visas karines jė
gas prieš visą Anglijos im
periją. Jis darysiąs visuo
tiną puolimą ant Anglijos 
laivų Viduržemio Jūroje. 
Tam panaudosiąs Graikijos 
uostus. Jis reikalausiąs Is
panijos leisti jo karinėms 
jėgoms prieiti prie Gib
raltaro. Iškelsiąs didelę 
miją Afrikon ir Azijon..

ar-
Baltimore, Md.-CIO Auto

mobilių Darb. Jungtinė Uni
ja paskelbė streiką Glenn L. 
Martin Aircraft korporaci
jai. Šiai kompanijai dirba 
apie 17,000 darbininkų. Uni
ja sako, kad greitu laiku 
pikieto pagalba dirbtuvė 
bus visai uždaryta.

Mussolinis Mažina Nuostolius
Roma. — Italijos valdžia 

sako, kad per paskutines 
dienas karo Albanijoje su 
graikais ir anglais Italija 
neteko tiktai 6,000 kareivių. 
Labai aišku, kad skaitlinė 
gera1’ sumažinta.

Laikraščių Savininkai Užgy
rė Apsiginklavimą

New York. — Amerikos 
Laikraščių Leidėjų Susivie
nijimo konvencija užgyrė 
valdžios apsiginklavimo po
litiką. Komercinė spauda vi
sais galimais būdais rem
sianti valdžios karinius žy
gius.

Kviečia Darbiečius Valdžion
Sidney, Australija. — 

Premjeras Menzies siūlo 
Australijos d a r b i e č i a ms 
svarbias vietas kabinete. 
Darbiečiai dar nėra nusista
tę, ką jie darys. Iki šiol ir 
be kabineto pozicijų darbie
čiai visais būdais rėmė šį 
Anglijos karą.

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

Berlin.—Hitlerio valdžia 
pranešė pasauliui, kad ka
ras Graikijoje esąs faktinai 
baigtas, kad anglų-graikų 
karinės spėkos esančios su
daužytos. Praneša, kad 
Thermopylae paėmė. Toje 
vietoje graikų-anglų spėkos 
ilgiausia laikėsi. Šį strate
gišką punktą naziai paėmę 
apeidami aplinkui.

Popiežius Palaimino 
Diktatorių Petain

Roma. — Katalikų bažny
čios galva, Popiežius Pijus 
XII oficialiai suteikė savo 
palaiminimą Francijos žmo
nių ir tautos neprieteliui 
generolui Petain.

Popiežius taipgi išleido 
pareiškimą į visus katali
kus, ragindamas juos per 
visą gegužės mėnesį melstis 
už taiką. Ypatingai vaikus 
ragina kalbėti poterius.
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italai Pradėjo Ofensyvą 
Ethiopijoje

1
4

Roma. — Italijos valdžia 
skelbia savo žmonėms, kad 
jos armijai Afrikoje prade
da sektis, ypatingai Ethio- 
pijos fronte. Ten italų ar
mija pradėjus ofensyvą 
prieš anglus.

iJ

Ginklų Gamyba Stokuojanti 
Anglies

H
j*

Washington. — Karo de
partments sako, kad užsi
tęsęs minkštosios anglies 
pramonės nedirbimas pra
deda atsiliepti ant karo rei
kmenų produkcijos. Girdi, 
pradeda stokuoti anglies, 
ypatingai geležies gamyba 
jaučianti.

v 1
♦

Anglija Ginkluoja Tolimųjų 
Rytų Tvirtumas

Singapore, bal. 24 d.— 
Čionai Anglija atgabeno la
bai daug karo pabūklų ir 
armijos apgynimui Singa
pore, taipgi Malay. Tai la
bai svarbios strategiškos 
pozicijos Anglijos imperijai 
tolimuose rytuose.

Prašo 2 Milijonų Paskolos
Managua. — Nicaraguos 

valdžia prašo, kad jai Jung
tinės Valstijos paskolintų 
du milijonu dolerių apsigin
klavimui.

ri
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M’S!
NEPAMIRŠKITE!

Šį sekmadienį ryte prasi
deda “day - light saving 
time.” Nepamirškite savo 
laikrodį šį vakarą, prieš ei
siant gulti, pavaryti vieną 
valandą į priekį.
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ORAS. — šį šeštadienį 
būsią giedra ir šilčiau.
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Hunter kolegijos/2,000 studentų susi
rinkę ir išklausęy Amerikos Studentų 
Unijos ir kitų kalbėtojų pasmerkė reak
ciją ir karą.

Queens kolegijos per 500 studentų pa
sisakė prieš kara ir reakciją.

Yale universiteto per 600 studentų ir 
keli šimtai Vassar kolegijos studentų iš
stojo prieš karą ir reakciją.

Tikrumoj išstojimai buvo daug dides
ni, daug skaitlingesni ir ryškesni už tai
ką ir prieš reakciją. Tas dar kartą paro
do, kaip mūsų šalies jaunimas, mokslei
viai, yra priešingi tai politikai, kuri stu
mia Ameriką į karo ir reakcijos nasrus. 
Tą gali nematyti tik toki elementai, kaip 
buvo Francijos ir Anglijos valdonai, ku
rie prieš tų šalių liaudies norą įstūmė jas 
į katastrofą.

Pini
Gimdų Neturime

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

Act of March 3, 1879.

Amerikos Liaudis Prieš Karą
New Yorke suruoštas pulkininkui 

Charles Lindberghui mitingas, į kurį bu- x 
vo sutraukta 6,000 žmonių ir apie 20,000 
lauko pusėj- klausėsi, parodo, kaip Ame
rikos žmonės yra nusistatę prieš karą. 
Galime sutikti ar nesutikti su Lindber- 
gho nusistatymu, bet yra faktas, kad jo 
prieš karą išstojimas sutraukė žmones. 
Gi žinome, kad karo šalininkai, interve- 
cionistai vėlesniu laiku prieš Lindbergh ą 
veda aštrią propagandą.

Lindbergh naudojasi proga. Jis su
pranta, kad Amerikos žmonės nenori 
karo, jis garsinasi, matyti, turėdamas sa
votiškus tikslus. Lindbergh priešingas 
karui ir todėl, kad jis numato, jog Ame
rika jį negali išlaimęti. Ir jis seka gyve
nimą blaiviau už karo šalininkus, ką pa
rodo jo išvados.

Jis sakė, kad nežiūrint melų, už karą 
propagandos ir agitacijos, Amerikoj ne
mažiau 80% žmonių yra priešingi karui. 
Jis sakė, kad jeigu Jungtinės Valstijos 
bus įveltos karan oficialiai, tai vis vien 
negalės išgelbėti Anglijos imperijos. Jis 
žymėjo, kad tą supranta net patys Angli
jos valdonai, bet jie nuo Lenkijos iki 
Graikijos grūdo vieną po kitos šalį į ka
rą ir daro viską, kad Jungtines Valstijas 
įtraukus karan, nes karo pralaimėjimo 
našta gultų ne ant vienos Anglijos, bet 
ant visų tų šalių, jų tarpe ir Amerikos, 
kurios bus kare išvien su Anglija. Ir to
dėl Lindbergh sakė, kad Anglija turi tam 
teisę, pirmoje vietoje, rūpintis savo liki
mu. Todėl ir Amerikos žmonių pareiga, 
pirmoje vietoje, rūpintis ne Anglijos li
kimu, bet Amerikos. Jis nurodė, kad 
Amerikos armija nėra dar tokioj pozici
joj, kad galėtų karą laimėti, o pagaliau, 
nėra kur ją ir vežti. Jis sakė, kad už 
Francijos ir kitų šalių pralaimėjimą at
sako jų valdžios, kurios nebuvo rūpes
tingos. Jis nurodė, kad pasakos, būk 
Amerikai gręsia pavojus iš fašistų už
puolimo, yra tuščios, tai tik Anglijos ša
lininkų propaganda. Amerika negali ki
tur eiti ir kariauti, bet ji šimtu nuošim
čių vestų sėkmingą apsigynimo karą.

Prakalbas rengė America First Com
mittee. Tokis masinis žmonių susirinki
mas dar kartą parodo, kad liaudis yra 
nusistačius prieš karą.

Užkariavo Vienuolių Karalystę
Graikijoj ant Athos kalno, 6,000 pėdų 

aukštumoj, yra sena stačiatikių vienųo-i 
lių karalystė. Kalnas aukštas, gražus, 
ir ant jo stovi 20 didelių klioštorių ir 
šimtas mažesnių. Jie turi virš 1,000 me
tų senumo. Prieš šį karą ant to kalno 
buvo susispietę apie 5,000 rusų, graikų, 
jugoslavų ir kitų stačiatikių. Daugiau
siai, tai buvo “atsiskyrę” nuo pasaulio 
vienuoliai, kurie į savo karalystę neįleis- 
davo ne tik moterį, bet net moteriškos 
veislės galvijus ir paukštes. Jų karalys
tė buvo 40 mylių ilgio ir kelios mylios 
pločio. Jie darė visokius “stebuklin
gus” paveikslus ir kitas “šventenybes,” 
pasaulyje tą tavorą platino ir gerai gy
veno. Gaudavo nemažai ir aukų.

Labai Slidi Politika
Kada Jungtinės Valstijos paskelbė, 

kad’ jos sudarė su buvusiais Danijos at
stovais sutartį ir paėmė Grynlandiją į 
savo globą, tai tas parodė, kaip slidi val
donų politika.

Grynlandiją valdė Danija. Grynlandiją 
yra artį Amerikos ir neturėjo prigulėti 
bent kokiam Europos imperializmui. Da
niją pavergė Vokietijos fašistai. Jeigu 
Amerikos valdžia rado reikalu paimti tą 
salą, tai reikėjo atvirai eiti be jokių pri- 
sidengimų. Susitarimas su buvusiu Dani
jos atstovu, yra labai keistas. Kakalius 
juk buvo paskyręs atstovus Japonijon, 
Italijon, Sovietų Sąjungon ir į kitas ša
lis. Kas gi būtų, jeigu Japonijoj Danijos 
atstovas atiduotų tą salą Japonijai, So
vietuose Sovietams? Atstovai nėra joki 
savininkai šalies plotų ir jie negali jų 
dalinti.

Danijos atstovą greitai pasekė Fran
cijos konsulas iš San Francisco, ponas 
Paul Bibily. Jis pasiuntė Rooseveltui te
legramą ir pavedė Amerikai visur ir vi
sas Francijos kolonijas, jų prieplaukas, 
veik “dovanojo” visą Franciją. Tik, deja, 
Francijos prieplaukos dar nėra Grynlan- 
dijos padėtyj. Kada generolas De Guile 
“pavedė” Anglijai Afrikoj prieplaukas ir 
ten nuplaukė anglų karo laivai, tai fran- 
cūzai vienus iš jų nuskandino, kitus su
žeidė. Susitarimai su atstovais, kurie ne
atstovauja šalies, yra slidi ir žalinga po
litika.

Eikvojame

J 

Bilionais tik 
Imant atydon 

pinigų,

ka- 
ant

Jis rašo, kad Amerikos ar
mijoj net septynių rūšių 
iyra priešlėktuvinių patran
kų. Tokia painiava sudaro 
armijos silpnybę, nes labai 
sunku ją aprūpinti amuni
cija. Pasiusi į frontą 3-jų 
colių kanuolėms amuniciją, 
o tuo metu tos kanuolės gal 
bus kur į šalį už 100 ar dau
giau mylių.

nuolėmis tame, kad jos 
naikintojų ir kruizerių 
pritaikintos tik šaudyt į 
priešo laivus. Jų vamzdį ga
lima tik 45 laipsniais pa-'Tai Kur gi Dingo Pinigai? 
kelti. Todėl, jos visai netin
kamos šaudyt į orlaivius. • 
Naujos 5-kių colių kanuolės 
pritaikintos dubeltavam vei
kimui, tai yra, šaudyt į lai
vus ir jas galima stačiai į

Dar niekados Jungtinės liu karo laivų ir 5 colių 
Valstijos tiek daug pinigų 
neišleisdavo karo reikalams 
kaip dabar, 
švaistomės.
tas baisias sumas 
atrodytų, kad mūsų šalis 
turėtų būti labai galinga. 
Tiesa, mes jau turime armi
joj, o r lai vyne ir laivyne 
apie 2,000,000 vyrų. Mobili
zacija vis eina. Bet kaip su 
apsiginklavimu ? Kaip su 
aprūpinimu armijos ir lai
vyno? Kaip stovi mūsų or- 
laivynas? Lai į šiuos klau
simus atsako karo specialis
tas ponas Hanšon W. Bald
win. Štai ką jis rašo iš Wa
shingtono, balandžio 17 d., 
1941 metais.
Neturime Priešlėktuvinių 

Kanuolių
Amerikos armijoj ir ka

ro laivyne vis dar didžiau
sia stoka moderniškų prieš
lėktuvinių kanuolių. Armija 
neturi užtektinai tų kanuo
lių, kad net principalius 
miestus apsaugojus. Karo 
laivynas ir prekybos laivai 
tiesiai beginkliai. Jeigu lai
vynui tuojau įsakytų lydėti 
prekybos laivus į Angliją, 
tai jis susidurtų su didžiau
sia stoka greitai šaudančių, 
priešlėktuvinių kanuolių, 
kaip tai anglų “Pom-Pom” 
kanuolės. Tą žino komanda!______ v... A
ir per pastaruosius kelis priešlėktuviniu apginklavi-

atostogų bus atidaryta daug 
vidurinių mokyklų vaikams ir 
suaugusiems. Dabar beveik 
visose mokyklose veikia vaka
riniai kursai suaugusiems ben
dro lavinimo ir visokių specia
lybių : šoferių, statybininkų, 
krosnininkų ir panašių.

Visos didžiosios krautuvės 
dabar valstybinės; privačių 
dar yra mažiukių maisto krau
tuvių, bet ir tos vos tegyvuoja, 
greit likviduosis. Valstybinės 
krautuvės gražiai įtaisytos. 
Yra labai puikiai įtaisytų erd- 

i apginkluota krautuvių.. Jau yra kelios 
vienodais krautuvės su maisto produk-

Kad armija silpna, kada 
ji nėra gerai 
moderniškais ir 
ginklais prieš tankus ir lėk
tuvus, tai faktas. Tą paro
dė mūšiai Francijoj, Grai-

veikia visą parą, 
dirba trimis pa-

ut kijoj ir Jugoslavijoj! Kad 

tuY.u®’ ,9j senos, kaip tik ne-|j0 mažesnes kanuolės nega- 
gah į lėktuvus šaudyt, nuo šaud ti 
Ulini ii rn i m o riinr/i nncin *

snių, ir apšaudyt priešo lėk- laivynas nėra stiprus, kada

kurių susidaro didžiausias 
pavojus.

Gi senesni karo laivai, 
dar Pirmo Pasaulinio Karo 
laiku statyti, yra ginkluoti 
4-rių colių, 3-jų colių ka- 
nuolėmis. Šios visos kanuo
lės pritaikintos šaudyt tik 
į laivus ir visai netinkamos 
gintis nuo lėktuvų

į lėktuvus, tai 
yra faktas.

Bet tada stojasi klausi
mai: Kur gi buvo padėta 
pinigai, kurių tiek daug 
skyrė “apsigynimui”? Kur 
buvo armijos, orlaivyno ir 
laivyno komanda iki šiolei? 
Kodėl Washingtono politi
kai grūda mūsų šalį į ka
rą, jeigu ji taip prastai ap
siginklavus?

Baldwin dalinai atsako į 
tuos klausimus, kad moder- 
niškiausius ginklus ir or
laivius Roosevelto valdžia 
atiduoda Anglijai. Bet tada 
mūsų valdonai panašūs į 
Norvegijos, kurie ginklus 
atidavė Finliandijos baltie
siems karui prieš Sovietus,

tais, kurios 
Pardavėjai 
kaitomis. . .

Pas mane 
žiną susirgo raudonlige, turi 
gulėti 10 dienų. Kęstutis ir 
Tapilė sveiki. Visi trys svei
kina Tave ir siunčia linkėji
mų viso geriausio.

Rašyk, ką dabar veiki, kur 
koncertuoji ?

Bučiuoju Tave nuoširdžiai.
Tave mylįs

Vincas.

viskas gerai. Gra-

i ill Lie 11 LL L7 iV/iN v LA V LA •

-i Su mažesniais ginklais tas 
patsai, daug rūšių yra prieš
lėktuvinių kanuoliukių, kaip 
tai 20 milimetrų, 38 mili
metrų ir kitų. Tokis nevie
nodumas ant karo laivų gin
klų sudaro daug painiavos 
aprūpinime jų amunicija ir 
nustatyme ugnies.

Dar Blogiau Armijoj
H. W. Baldwin rašo, kad o kada juos užpuolė vokie- 

dar blogiau yra su Ameri-jčiai, tai savęs apsigynimui 
kos armijos prieštankiniu ir ]neturėjo. Jis sako, kad Am

erikos armija mažiausiai

Didžiulė Vokiečių Armija 
Prieš Anglus Libijoj

Vichy, Francija, bal. 24.— 
Diplomatai skaičiuoja, kad 
vokiečiai turi 200 tūkstan
čių armijos Libijoj, karui 
prieš anglus Egipte.

Didieji vokiečių orlaiviai 
atneša vis daugiau savo ka
reivių; o ginklai ir amunici
ja jiem gabenama laivais iš 
italų salos Sicilijos.

Vienodi Darbiniai Drabužiai 
Vokiečiams

mėnesius rūpinasi dalykus'mu. Armijoj priešlėktuvinės 
pataisyti. Tūkstančiai nau-jkanuolės yra 3-jų colių; 90 
jų kanuolių užsakyta, dar milimetrų, 4.7 colių ir dar 
tūkstančiai bus užsakyta, kelių rūšių. Priešlėktuviniai 
bet jas negalima pagaminti dideli kulkasvaidžiai 37 mi- 
į vieną naktį. O ypatingai limetrų. Priešlėktuvinės 3- 
dabar, kada, paug naujai pa- jų colių kdnuolės siekia ant 
gamintų kanuolių turime 15,000 ar 18,000 pėdų. Bet 
perduoti Anglijai, taip grei-'gi dabar lėktuvai dažnai 

skrajoja net 30,000 pėdų 
vra aukštumoj, o kada jie ak- 
lini-'meniu teikiasi žemyn, tai 
mn/ijau pervėlu į juos šaudyti.

tai, kaip tik galime.
Amerikos laivynas 

pirmosios apsigynimo 
jos. Jis pirmas Turės
tis į kovą, jeigu karas pra
sidės. Jis turės ir armiją 
aptarnauti, jeigu ją reikės

dar metus nebus tinkama 
karui, o laivynas ir nėra 
pilnai pasirengęs. Tai ko
dėl Wall Stryto ponai ir 
tūli politikai gvoltu veržia
si karan?

Amerikos liaudis buvo ir 
yra pasirengus ginti savo 
šalį nuo bent kokio užpuoli
mo. Bet tuo pat kartu ji 
priešinga imperialistų karo 
avantiūroms,—priešinga ka
rui._______________ V. S.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

Berlin. — Vokiečių vy
riausybė įsakė nuo gegužės 
1 d. siūti ir pardavinėti dar
bininkams vienodos medžia- 
|gos ir tokio pat sukirpimo 
darbinius drabužius, tik, su
prantama, skirtingo dydžio. 
Darbiniai švarkai darbinin
kėms taipgi bus vienodo pa
siuvimo ir materijos. Val
džia sako, jog tuo būdu ga
lima greičiau ir pigiau ga- 
mint darbinius drabužius.

Užmuštas Amerikos Lakūnas

Studentai Prieš Karą
Nepaisant turčių propagandos už karą 

Anglijos pagelbai, bet Amerikos liaudis, 
jaunimas ir studentai yra tam priešingi. 
Štai net tokis karo šalininkas, kaip “New 
York Times,” balandžio 24 d., paduoda 
šiuos faktus:

Columbia universiteto susirinko 500 
studentų į McMillan Academic Teatrą ir 
išstojo prieš karą. Susirinkimą šaukė 
Amerikos Jaunimo Kongresas.

New York universiteto virš 1,000 stu
dentų susirinko į Washington aikštę, kur 
kalbėjo visa eilė kalbėtojų ir Morris U. 
Schappes, vienas iš 14-kos mokytojų su
spenduotų City Kolegijoj. Jie pilnai už
gynė Amerikos Taikos Mobilizacijos pro
gramą.

City College virš 3,000 studentų susi
rinko į Lewisohn stadioną, pasmerkė re
akcininkus, kurie prašalino iš kolegijos 
14 pažangių mokytojų ir pasisakė prieš 
karą.

Brooklyn kolegijos per 1,500 studentų 
susirinko į kolegijos svetainę, išklausė 
pažangius kalbėtojus, pasmerkė karo or
ganizatorius ir reakcininkus. Tos pat ko
legijos į dvi dar kitas vietas buvo susi
rinkę vienur 1,000, kitfir 400 studentų.

Alaskos Apgynimui $55,000,000
Jungtinės Valstijos vėl paskyrė Alas

kos ginklavimo reikalams $55,000,000. Už 
tą sumą bus įrengta karo orlaivių laukai, 
požeminiai angarai, karo laivyno bazės 
ir kiti karo prisirengimai.

Alaskai pavojus yra tik iš Japonijos im
perializmo. Kitas jos kaimynas yra So
vietų Sąjunga, bet kiekvienas sveikai 
mąstąs žmogus žino, kad Tarybų šalis 
neturi užkariavimo planų.

Prisidengimai Jau Nereikalingi
Po Pirmo Pasaulinio Imperialistinio 

Karo, kada žmonės buvo įnirtę prieš ka
ro organizatorius, tai per metų eilę val
donai kalbėjo, kad “daugiau karų ne
bus” ir “taikos palaikymui” buvo įkūrę 
Tautų Lygą. Greta to, jie turėjo eilę viso
kių sutarčių, kurios apribavo apsigink
lavimą.

Viena iš tokių sutarčių buvo “apriba- 
vimas karo-laivynų”. Vienok, greta su- 
tartyj leistų karo laivų, visi jie budavojo 
karinius laivus, kaipo “kraštų apsaugos,” 
“mokinimosi”, “tavorinius”. Tie laivai 
buvo prirengti bilė laiku paversti į karo 
laivus. Dabar tokius laivus ne vien An
glija, Italija, Vokietija pavertė kruize- 
riais ir naikintojais, bet net Jungtinės 
Valstijos “kraštų apsaugos” laivus įjun
gė į laivyną. Prisidengimai daugiau jau 
nereikalingi.

vežti už marių. Jis turės ir 
laivus lydėti į Angliją.

Laivynas Neparuoštas
Bet kaip yra su karo lai

vynu? Laivynas turi senos 
mados priešlėktuvines pa
trankas ir ne vieno kalibro. 
Tiesa, daugelio karo laivų 
ugnies pajėga padidinta ir 
net sudubeltavota. Bet tas 
yra tik su naujais karo lai
vais. Siekiama modernizuo
ti ir senesni laivai, bet tas 
negalima padaryti per vie
ną naktį. Pereitais metais ir 
šiemet kiek tik reikėjo lai
vynui ir armijai pinigų, tai 
buvo duota, bet kol bus 
pagaminti nauji ginklai ir 
jais’ pakeisti seni, tai ims 
gal metus laiko.

Profesorius Vytautas Bace
vičius šiomis dienomis aplaikė 
sekamą laišką nuo savo tėvu
ko iš Lietuvos.

Kaunas, 1941-111-14 
Mylimas Vytautai!

Nuo vasario 24 dienos dirbu 
28-toje mokykloje, kuri yra 
netoli Galdiko namų, priešais 
vaistinę. Turėjau daug darbo 
20-tos mokyklos turtą perduo
dant naujam vedėjui ir peri
mant šitą mokyklą, todėl taip 
ilgai Tau nerašiau. Tavo tele
gramą gavau. Ji mane nudžiu
gino, nes sužinojau, kad Tau 
gerai sekasi.

“Laisvę” gaunu, bet ne vi
sus numerius ir tik po 7-8 sa
vaičių. žurnalą “Musical Cou
rier” gavau užvakar. Gavau 
atvirukus nuo motinas ir Kęs
tučio. Jie visi sveiki. Vasario.

ją repatrijuoja visi vokiečiai, 
o ta proga ir lietuviai, kurie 
turi bent kokius giminystės 
ryšius su vokiečiais: vieno bo
butė buvus vokietė, kite bobu
tės bobutė vokietė, kito žmona 
turi giminystės ryšius su vo
kiečiais, vienu žodžiu—visi, 
kuriems nepatinka socialistinė 
santvarka.

Balandžio pradžioje visoje 
Lietuvoje atidaromi vakariniai 
kursai suaugusiems. Bus su
kviesti į tuos kursus visi beraš
čiai ir mažaraščiai, tai yra tie, 
kurie nebaigę pradžios moky
klos, ir su jais bus išeita visa 
pradžios. mokyklos programa, 
tokiu būdu bus likviduota mū
sų krašte neraštingumas. Nuo

Tėmytojas Afrikoje
Washington. — Afrikoj 

žuvo amerikonas lakūnas 
pulkininkas Gerald Brower, 
kuris skraidė sykiu su an
glais. Jis ten buvo nusiųstas 
Amerikos karo ministerijos 
tėmyt, kaip veikia anglų or
laiviai kovose su vokiečiais 
ir italais.

Berlin. — Iš buvusios an
glų armijos Graikijoj jau 
teliko gal tiktai apie 60,000, 
ir tie desperatiškame sumi
šime bėgioja, idant pas
prukt, kaip sako vokiečių 
'komanda.

Nevienodos Kanuolės
Laivyne priešlėktuvinės 

kanuolės 10—15 mėtų atgal 
buvo 3-jų colių gerklėmis, 
50 kalibro. Dabar jos pakei
čiamos 5-kių colių, 25 kalib
ro arba to paties dydžio 38 
kalibro, kurios skaitosi ge
riausiomis. Visi nauji nai
kintojai ginkluoti pastaro
mis kanuolėmis. Taip pat ir 
kruizeriai “Helena” ir “Wi
chita” rūšies. Bet seni šar
vuočiai ir kruizeriai dar vis 
ginkluoti 3-jų colių kanuo
lėmis. Jų perginklavimui 
paskirta $300,000,000, bet 
kanuolės ne gatavos, o kai 
kurie turi dar mažytes 1.1 
colio priešlėktuvines kanuo
lės. Senos kanuolės negali 
atitikti dabartiniame kare, 
jos aukštai neneša.

Blogumas yra su dauge-

pradžioje nusiunčiau motinai 
sviesto, taukų ir palendvicos ir 
lašinių. (V. Bacevičiaus mo
tina randasi -vokiečių okupuo
toj Lenkijoj.—Red.) Kaime 
visi sveiki. Aš esu sveikas, 
darbo turiu gana daug. Į 28- 
tą mokyklą buvau perkeltas 
todėl, kad tos mokyklos ve
dėjas, klaipėdietis, išvyko į 
Vokietiją.

Tavo granitinę galvą meni
ninkų draugija paėmė į paro
dą, o parodai pasibaigus iš
vežė į Vilnių.- Neturiu laiko 
sužinoti, kodėl jie jos man ne
grąžino, o nuvežė į Vilnių. 
Manąu, kad tai buvo padary
ta su Mikėno žinia.

Vakar gatvėje sutikau Kau
no konservatorijos direktorių 
Matiuką. Sakė, kad Lietuvoje 
trūksta muzikų, o esamieji tu
ri daug darbo. Ružickis išvy
ko, nežinia kur, rodosi, į Vo
kietiją. Grigaitienė ir žadeika 
išvyko į Vokietiją. Į Vokieti-

Amerikos kariai lavinami parašiutininkais; vaizdas 
iš Fort Benning, Georgia. '•»
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“Laisve”
Kuomet carinio jungo sunkumas 
Laikė prislėgęs mūsų šalelę... 
Ir viešpatavo visur nykumas— 
Žudė mūs viltį, kirto mūs galią.
Trošku ir ankšta mums tada buvo: 
Tamsybėms dengės dausų mėlynė... 
Kovoj už laisvę mūs draugai žuvo, 
Ir nieks nuo priešų juosius negynė.
Troškimas laisvės mus svetur traukė; 
Svetur mes manėm jąją surasti.
Bet sapnų viltis mūs ten nelaukė— 
Prie naujo vargo reikėj’ priprasti. . .
Ir, begyvenant šiam krašte svieto, 
Svetimos mintys taip klaikiai kilo. . . 
Svetimų tarpe, tarp būvio kieto— 
Tuo metu “Laisvė” į mus prabilo.
J darbo liaudį drąsiai prabilo, 
Jųjų kelionei teikdama šviesą... 
Ir mūsų mintys su “Laisve” kilo, 
Kada ji sakė dėl mūsų tiesą.
Lietuvių šeimai teikė žiniją
Ir rodė kelią, kur reikia eiti. . .
Tos brangios sėklos dabar prigijo— 
Per jas mes mokam blogą apeiti.
“Laisvė” mums rodė skriaudų baisybę, 
Kurias mes velkam jau taip iš seno. . . 
Greičiau suprantam mes neteisybę, 
Kuri su vargšais amžiais gyveno.
Tegul didingas jos švyturėlis 
Mūs slidų taką nuolat apšviečia.
Taip, kaip po žiemai kad vyturėlis, 
Čiulbėdams žmones prie darbo kviečia.

Andrius Keleivis.

Vanda Vasilevska - Len
kų Valstiečių Rašytoja

Vanda Vasilevska dar jaunas lenkų lite
ratūros talentas. Ji išgarsėjo liaudyje su 
savo romanu “Pavergtoji žemė.” Jos laki 

A vaizduotė atskleidžia paprastai, gyvai ir 
kartu poetiškai ištisą valstiečių vargų, kan
čių ir kovų epopėją. Jos romanas nušviečia 
tamsų liaudies gyvenimą, valstiečių širdyje 
įžiebia protesto ugnį.
? Vandos Vasilevskos realizmas davė ryškų 
Lenkijos kaimo socialinės buities vaizdą. 
Tarp valstiečių ir dvaro verda nuolatinė ko
va. Didžiuliai laukai žydi, nušviesti saulės, 
o valstietis su šeima badauja, miršta. Skolų 
ir mokesčių našta neleidžia jam atsikvėpti. 
Jį muša ponas, jį muša policininkas, jį mu
ša kunigas.

Lenkijos žemės vaisius, kaip erkės, siurbė 
dvarininkai. Valstietis vis giliau ir giliau 
klimpo į socialinio išnaudojimo duobę. “Pa
vergtoje žemėje” girdisi visos Lenkijos skun
das, aimanos ir laimėjimo viltis. Gal valstie
čių skurdą, kurį nupiešė Vasilevska* galima 
atvaizduoti “gražiau,” bet negalima atvaiz- 

> duoti baisiau. Kiekvienas jos žodis—gyve- 
4 nimas, kova. Ji rašė: “Matusas neturėjo iš 

kur pinigų gauti. Nerdamasis iš kailio, 
stengėsi mokėti procentus. Skola palikda
vo ta pati, procentai augdavo. Mokėjimo 
terminai, kaip juodi debesys, pakilo ties jo 
gyvenimu. O smėlyje ir toliau nepalikdavo 
pėdsakų nei prakaitas, nei moters ašaros, 
nei išvargusio vyro keiksmai.” Tačiau Van
dos Vasilevskos valstietis netyli. Jis drąsiai 
skaito policininkų draudžiamas knygas. Jis 
organizuojasi į revoliucines organizacijas. 
Pagaliau jis išeina iš ankštų lūšnų., iš siau
rų žemės kąsnelių ir pradeda mesti nuo sa
vo pečių išnaudotojus, žiauri tikrovė vals
tietį įtikino; kovoje jis nieko negali netekti. 
Priešingai, gali laimėti šviesų, didelį gyveni
mą.

“Pavergtoji žemė”—geriausias ir ryškiau
sias Lenkijos valstiečių buities metraštis. 
Kiekvienas romano žodis yra nuplautas vy
rų, senių, moterų ir vaikų ašaromis bei krau
ju.

Vandos Vasilevskos valstietis—plieninis 
žmogus. Jis per tamsą veržiasi į viršūnę— 
naują gyvenimą. Buržuazija neleidžia. Jis 
krenta sužeistas kovoje. Tačiau jis vėl ke
liasi ir kruvinas žengia į priekį. Vandos Va
silevskos valstietis, kaip Gorkio sakalas, iš 
purvo kyla į saulę. Ir^iera jėgos, kuri galė
tų jį sulaikyti.

Romanas vaizduoja liaudies gyvenimo ilgą 
tamsią naktį. Bet epiloge pavergtąją, žemę 
apšviečia didelė skaisti saulė: liaudis įsilieja 
į drąsią ir audringą kovą. Tą kovą Vasilevs
ka piešia su dideliu patosu ir užsidegimu: 
“Kaime viskas sukunkuliavo. Visi, kas gyvas 
išėjo į kelią. Pilka minia stojo glaudžiai, 
petis į petį, ir mirties tyloje žiūrėjo į vieš- 

« kelį. čia buvo visi: ir vakarykščio žygio

dalyviai, apdraskytais drabužiais, skurliais 
apraišiotomis galvomis ir tie, kurie buvo likę 
kaime: seniai, moterys ir vaikai.”
Tai epilogas gyvenimo sutemų ir kartu pro

logas į gyvenimo prieaušrį.
Darbo žmogus, uždegtas Vandos Vasilevs

kos “Pavergtosios žemės,” tvirtai atsistoja 
ant kojų ir drąsiai žiūri į ateitį.

Vanda Vasilevska atvaizdavo ne tik Len
kijos valstiečių baisų skurdą, bet ir kovą. 
Tai socialistinio realizmo romanas. Jis ryš
kiai ir drąsiai demaskavo buržuaziją. Jis 
skleidė į liaudies sąmonę didelę revoliucinę 
šviesą. “Pavergtoji žemė” Vandą Vasilevs
ka atgręžė veidu į liaudį. Liaudyje ji pasi
darė dar įtakingesnė rašytoja. Romane at
vaizduotas košmaras, rūkas ir mirtis dingo. 
Į tą žemę atėjo socializmas, atėjo su saule, 
žmogus džiaugiasi ir didžiuojasi esąs lais
vas žmogus.

Vasilevska mylėjo liaudį ir liaudžiai kūrė. 
Jos kūryba padėjo jai greičiau pamatyti 
naują gyvenimą.

Romane šalia didelio paprastumo yra 
daug poetiškų gilių vaizdų, šiurpo, ugnies 
ir jausmo. Toks kūrinys liaudžiai—žiburys.

Ne visi rašytojai taip moka žmogų už
degti, kaip uždegė didysis Viktoras Hugo, 
sukurdamas gražiausi moters paveikslą pa
saulinėje literatūroje—Kozetę. Tačiau ra
šytojas, pajėgęs bent dalį išreikšti tų liau
dies kančių, kurtas išreiškė Hugo,—liaudžiai 
brangus, įdomus ir reikalingas. Tokia rašy
toja yra Vanda Vasilevska savo romane apie 
valstiečių ekonominį išnaudojimą ir revoliu
cinę kovą. Ji moka sujaudinti, pagriebti 
skaitytoją. Reiškia ji—-rašytoja, talentinga 
rašytoja.

Skaitytoja iš liaudies, paveikta “Paverg
tosios žemės,” apie Vandą Vasilevska sako: 
“Ji tyuiki dabarties rašytoja. Ji sukūrė švie
sų grožio paveikslą. Ji parodė buržuazinės 
visuomenės puvimą ir smukimą. Kas neturi 
supratimo apie socializmą, tas perskaitęs jos 
romaną liks socialistu. Skaitant ją, norisi 
pasakyti: “Atiduosiu paskutinį savo kraujo 
lašą, kad gyvenimas apsivainikuotų, švieses
niais spinduliais.” Ji šaukė ateiti naują švie
sų gyvenimą. Taip tegalėjo kurti tik Van
da Vasilevska. Ir kokia ji laiminga šian
dien, kada ji mato savo tėvynę nušviestą so
cializmo saulės. Socializmas išlaisvino tą že
mę, kuri buvo pavergta, kurt nematė die
nos. Kurti po ponų kančiumi buvo sunku. 
Tačiau Vanda Vasilevska rado drąsos ir ryž
tumo tatai padaryti. Knygos mintys reali
zavosi: Vasilevska mato laimingą gyvenimą. 
Laisva liaudis tvirtai apkabins išlaisvintą 
žemę, kad negrįžtų baisus gyvenimas.”

Taip liaudis vertina kiekvieną rašytoją, 
kuris su savo kūriniu ateina jai padėti išsi
laisvinti, ateina padėti pereiti iš nakties į 
dieną.

Romanas “Pavergtoji žemė” kupinas žiau
rių klasinės kovos vaizdų. Tačiau Vandos 
Vasilevskos žmogus žino, už ką jis kovoja ir 
miršta. .Todėl apie jos piešiamą tikrovę ga
lima pasakyti Tarybų Sąjungos literatūrinio 
kritiko V. Goffenšeferio žodžiais: “žmonės 
miršta žiaurioje kovoje. Kovoje sūnus suky
la prieš tėvą, o brolis prieš brolį. Tačiau šita 
kova ir šioje kovoje pasireiškęs žiaurumas 
bei didvyriškumas yra įprasminti. Kraujas 
liejasi už aiškias ir brangias kovojantiems 
žmonėms idėjas bei reikalus, čia istorijos 
požiūriu kova neišvengiama. O joje pasireiš
kęs žiaurumas tėra padiktuotas revoliucinio 
humanizmo” (“Michailas šolochovas”—30 
pusi.).

Vandą Vasilevska lenkiški ponai persekio
jo, mėtė iš gimnazijos mokytojos pareigų, 
cenzūravo. Tačiau ji pamatė tą lajsvę, ku
rios troško pamatyti savo romane apie vals
tiečių gyvenimą. Ji aktyviai įsiliejo į socia
listinio realizmo kūrybą. Jos mintys, jos ta
lentas socializme pakilo dar aukščiau. Ji 
rašo su patosu, su dideliu minčių polėkiu 
apie revoliuciją, kurtą laimėjo Tarybų Są
jungos liaudis: “Neapgaudinėsim savęs, kad 
galima jau pasilsėti, kad viskas jau padary
ta. Ligi žygio pabaigos dar toli, ligi viršū
nės dar toli. Kelias į viršūnę sunkus, o mūsų 
dienos rūsčios. Gyvenimas—tai ne lysvė, 
ant kurios auginami gėlynai. Gyvenimas— 
tai rūsti uola, kurią reikia kalti jėgos, va
lios ir atkaklumo kūju.”

Vanda Vasilevska žiūri į Stalino veidą ir 
per jį mato tą viršūnę, į kurią per komuniz
mą lipa Tarybų Sąjungos žmogus. Jis tvirtai 
kūju kala gyvenimą ir tikrai iškals savo lai
mės kibirkštis.

Vanda Vasilevska moka kurti ne tik “pa
prastai,” (“Pavergtoji žemė,”) bet ir su di
deliu patosu, poetiškais vaizdais ir giliu 
jausmu. (Mes revoliucijos žmonės). Ji atne
šė saulę tiems valstiečiams, apie kurių var
gus rašė.

A. LIEPSNOMS.
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Trys Žymieji Artistai
Carnegie Hali Koncerte

Sekamą ' antradienį, bal. 29 d., vakare, 
Carnegie Salėje, New Yorke, įvyks kas to
kio nepaprasto. American Russian Institutas 
ruošia didelį koncertą supažindinimui ameri
kinės visuomenės su rusų ir bendrai Sovie
tų Sąjungos kultūra, su josios artistų kūry
ba.

Prof. V. Bacevičius
Koncerte dalyvaus trys žymiosios asme

nybės: pagarsėjęs negrų dainius-artistas 
Paul Robeson, žymusis orkestrų vadas, po
puliarusis amerikiečių artistas Benny Good
man-ir lietuvių virtuozas-Vytautas Bacevi
čius.

Tai iš tikrųjų bus kas tokio nepaprasto. 
Kiek girdėjome, tikietai jau baigiami išpar
duoti. Didžiulė salė retai kada esti pripildo
ma publika taip, kaip ji bus pripildyta šiuo 
sykiu.

Kurie galite dalyvauti, nepraleiskit pro
gos !

Pabaltijos Kraštui Meni
ninkę Paroda

Bene pirmu kartu niujorkiečių gyvenime 
šiemet turėsime keturių Pabaltijos kraštų 
menininkų parodą. Suomiai, estai, latviai ir 
lietuviai ruošia meno parodą tam, kad su
pažindinti su paminėtųjų tautybių meninin
kų. darbais plačiąją visuomenę.

Paroda prasideda balandžio 25 d. ir baig
sis gegužės 5-tą dieną. Paroda įvyksta Esto- 
nų Salėje, 2061 Lexington Ave., netoli 125 
-tos gatvės, New Yorke.

šeštadienį, bal. 26 d. parodoje turės sa- 
vo diena estai ir latviai, — bus dainų h’ ki- 
tokių sceniškų pamarginimų.

Kitą šeštadienį, gegužės 3 d., ten pat bus 
suomių ir lietuvių diena. Plačioji visuome
nė kviečiama dalyvauti.

VAIDINS MADDALENOS ROLĘ OPEROJ “RIGOLETTO.”

DAINININKĖ ONA KUBILIUS
Š. m. gegužės 3 d. (šeštadienio vakarą) vaidins Madda- 
lenos roję žymiojoj Verdiso operoj “Rigoletto,” kurią 
perstatys New Yorko Scala Opera Co. Vaidinimas įvyks 
Jolson Teatre, 59th St. ir 7th Ave., New Yorke. Ona 
Kubilius yra pasižymėjusi dainininkė Amerikoj ir Euro
poj. Be to, ji dar vis tebelavina savo puikųjį balsą. Lie
tuviams bus įdomu matyti savo tautietę vaidinant italų 
operoj. Vaidinimo pradžia 8:30 valandą vakare. įžanga 
nuo 55c. iki $1.65.

Vichy, Franci j a. — Čia 
esantieji jugoslavų diploma
tai tvirtina, kad 300 iki 400 
tūkstančių jų armijos dar 
tebekariauja prieš vokie
čius vidurinėje Jugoslavijos 
dalyje. Sakoma, jog jie at
muša vokiečiu užpuolimus ir 
atlaiko savo pozicijas.

TURINYS
IR FORMA

Papasakoti apie socijalizmą, apie mūsų 
nepaprastus žmones, apie tai,, kaip mums 
pasisekė savo krašte nugalėti vilkiškus ka
pitalizmo įstatymus ir įgyvendinti naujo gy
venimo įstatymą, paremtą socijalizmo lenk
tyniavimu ; papasakoti apie tai, kaip soči- 

Newark N. J.
Lawrence Mahaij^ kandida

tas į Newarko miesto komisio- 
nierius smerkia sąmatų maži
nimą socialiem tikslam. “Esa
mos paskiros mokykloms, ligo
ninėms ir poilsio vietoms ap
gailėtinai menkos. Tačiau El- 
lenstein ir Franklin siūlo pa
skyrų mažinimą viršminėtiems

jalistinės tėvynės žmonės apgynė ir apgina 
savo tėvynę nuo įvairiausių, gausių ir stiprių 
priešų, kaip mes statome sąvo valstybę, plės
dami jos įtaką aplinkui ir išvaduodami ka
pitalistinio jungo prislėgtas tautas,—tai is
torinė Tarybų rašytojo misija, tai svarbiau
sias jo darbo turinys.

Tarybų rašytojas, kaip ir kiekvienas^ra
šytojas, turi tai atvaizduoti meniškais' vaiz
dais, t.y. rasti savo mintims atitųikąmą me
nišką formą. O jei rašytojas to padaryti ne
sugeba, tai jis, gal būt, ir geras žmogus, bet, 
deja, ne rašytojas.

Daug kenkia Tarybų literatūrai “teori
jos,” skiriančios meno kūrybos srityje turi
nį nuo (formos ir net priešpastatydamos jas 
prieš viena kitą kaip “priešingas” katego
rijas. Per pastarųjų metų literatūrines dis
kusijas buvo galima dažnai išgirsti tokių 
balsų : vieni apriboja visą menininko darbą 
daugiau ar mažiau tinkamu panaudojimu 
senų ir išradimu naujų meniškų priemonių, 
tvirtindami, kad vtsa kita - (pasaulėžvalga, . 
gyvenimo pažinimas) atsirarida savaime, 
per “priemones,” o kiti, daug šūkaudami 
apie savo tariamai išimtiną “idėjiškumą,” 
gėdingai tyli apie menišką formą, slėpdami 
savo nemokšiškumą ir nenorą mokytis dirbti.

Nesunku pastebėti, kad pirmieji—tai ne
išaiškinti atstovai likučių mūsų sunaikintos 
buržuazinės srovės, srovės formalizmo, ku
rio esminis tikslas—atitraukti Tarybų meni
ninką nuo jo idėjinio pagrindo, atitraukt jį 
nuo socijalistinio gyvenimo, nuo tikrovės, o 
antrieji—tai nevykę rašytojai, mėginą, ne
teisingai pastatytu klausimu pasinaudodami, 
susikrauti sau kapitalą; pagaliau ir formalis
tai taip pat nevykę rašytojai.

Kad ir keista, bet daugelis rimtų litera
tūros darbuotojų leidžiasi įviliojami į gin
čus šitoje neteisingoje plotmėje, kuri naudin
ga tik blogiems formalistiniams ir nefor- 
malistiniams rašytojams, užuot statę klausi
mą teisingai.

Joks, net visų meistrtškiausias rašytojo 
darbo priemonių ir technikos pažinimas, net 
visapusiškas pasaulinio meno žmonijos pa
tyrimo pažinimas ir sugebėjimas “panaudo
ti” jį savo darbe, net visa tai kartu dar ne
gali savaime padaryti rašytojo. Rašytojas 
be savos pažiūros į gyvenimą, be gyvenimo 
pažinimo, be širdies, mylinčios savo tautą 
ir nekenčiancios priešų,—visiškai ną rašyto- 

(Tąsa ant 4-to pusi.)

reikalams, kaip vienatinį kelią 
išvengimui taksų kėlimo,” 
tvirtino Mahan.

“Vietinės administracijos rū
pestis apie Newarko bedarbius 
pasirodo jų šelpimo reikalams 
skiriamų sąmatų mažinime, 
kuris tęsiasi metai iš metų: 
nuo $6,000,000 1939 m. iki 
siūlomų $3,600,000 šiems me
tams. Newarko miesto valdy
ba (didžiausiojo miesto New 
Jersey valstijoj) turėtų grieb
tis darbo sulaikymui darbinin
kų atleidinėjimo iš WPA. Mo
kykloms sąmatas — vietoj jas 
mažinus, dar reikėtų padidin
ti, kad sudarius galimybės 
praretinti perpildytas mokyk
lų klases.

“Aptaksavus didžiąsias kor
poracijas proporcionaliai, ne 
tik galima būtų palaikyti vi
suomenei taip svarbias sveika
tos ir mokslo įstaigas, bet dar 
jas praplėsti, gi taksų našta 
pultų ten, kur ji priklauso, o 
ne ant darbininkų ir mažųjų 
namų savininkėlių pečių.”

Mahan kalbės masiniame 
mitinge 1 d. gegužės, Kreu- 
ger’s Auditoriume. Kandida
tuodamas po obalsiu “Prieš 
Karą—Už Liaudišką Sąmatą,” 
jis nušvies savo programą, 
kaip miestas turėtų progresy
viai valdytis. Kor.

Važiuojant į Draugo 
Laidotuves

Pereito sekmadienio popieti 
(balandžio 20) aplaikiau te
legramą, pranešančią apie d. 
J. Repšio mirtį. Sumaniau nu
važiuoti ir paskutinį kartą at
sisveikinti su buvusiu senu 
draugu.

Važiuojant per Bridgepor- 
tą, Conn., mačiau amunicijos 
dirbtuves apšviestas. Pama
niau sau, tai atgijo darbai. 
Nepaiso, neprisilaiko nei šven
čių.

An£ rytojaus pradėjau tei
rautis pas draugus apie dUr-
bus. Jie man pasakojo, ^kad 
dabar ginklų dirbyklose dar
bininkai dirba trimis pamaino
mis. Algos paprastam, nela
vintam darbininkui mokama 
nuo 30c - 40c per valandą. La
vinti darbininkai daugiau už
dirba. Kas nori, gali dirbti 
dieną ir naktį. Gali dirbti vi
sas 7 dienas per savaitę, čia 
darbininkai didžiumoje neor
ganizuoti. čia labai' trūksta 
gyvenimui butų, žmonės, at
važiavę iš toliau gauna darbo, 
bet negauna - butų, jie miega 
automobiliuose. Yra ir nedir
bančių, kurie nehori pigiai 
dirbti. Jie nori gauti unijinę 
algą.

v S
Sutikau slaugę' iš Waterbu

ry, Conn. Ji pasakoja, kad jų 
ligoninėje trūksta slaugių ir 
daktarų. Sako, aš dirbu il
gas valandas todėl, kad nema
žai slaugių ir daktarų išvažia
vo į Amerikos armiją. O ligo
nių pilna ligoninė, stokuoja 
net lovų. . . A. M.
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Per “Semana Tragica” Nukentėjusiam 
Lietuviui Mirus

Mar del Plata. — Geležin
kelių kompanija pernai palei
do į pensiją, o šiemet jau mi
rė. Kaip daugelio mūsų brolių 
darbininkų adresu tekdavo at
sidusus pasakyti, taip įvyko ir 
t. a. Jono manto mirties atsi
tikime.

Eksperimentaliniame Medi
cinos Institute Jonas Umantas 
mirė 11-3-4$, dešimčiai dienų 
praėjus po nelaimingos ope
racijos nuo vėžio ligos. Jam, 
kaip ir daugeliui kitų prieš
karinės ateivijos mūsų brolių, 
teko labai daug kentėti, kol 
šiaip taip užsigriebė už gyve
nimo.

LAISVE šešta'dien., Balandžio 26, ItlT

istorijoj žinomas kaipo “se- 
(tragiškoji sa- 
aisumas atsi- 

neišskiriant 
Umantui

sios sveikatos.
Gavęs Jubiliacioh Ferro via- 

ria stengėsi gydytis Mar del 
Plata kurorte, bet sveikata, 
kapitalo iščiulpta, vis ėjo blo
gyn katastrofingais šuoliais. 
Gavęs vieno gydytojo reko
mendaciją, patalpintas į Ins
tituto De Medicina Experi
mental, kur operuotas ir de
šimčiai dienų po to praslinkus 
mirė, o 12-3-41 geležinkelių 

(Union

Amerikos Vieningumas
Šiandien

Velionis Jonas Umantas, at
vykęs Argentinon iš Raseinių 
apskrities, Aliekų sodžiaus.
1912 metais buvo 28 metų jau
nas vyras, tad ir leidosi lai
mės jieškoti į plačiąją Pietų 
Ameriką. Dirbdamas prie ge
ležinkelių statybos darbų, tuoj 
susitaupė tiek pinigų, kad už
tektų broliui Petrui atsikvies
ti iš Lietuvos, ką ir padarė
1913 metai. Prasidėjus 1914 
metų karui Europoje, Argen
tinoje siautė baisus ekonomi
nis krizis, kadangi čia nebu
vo išvystyta savoji industrija 
ir komunikacija su senuoju 
pasauliu buvo visiškai nu
traukta. Tada draugas Uman
tas, išvažinėjęs plačią Argen
tiną, apsigyveno Urugvajuje, 
bet ir ten laimės neradęs, vėl 
grįžo Argentinon.

Krizio metais atsidūrė teri
torijoje Santa Cruz, tolimoje 
Patagonijoje, .kur dar nebuvo 
įsisiautęs tokis baisus krizis. 
Ten draugas Umantas gavo 
darbą vieno anglo dvare ir ra
miai jame dirbo. Bet perse
kiojimai ir priespauda bei iš
naudojimas sukėlė plačiai ži
nomą darbininkų streiką, pa
remtą vien ekonominiais rei
kalavimais. Vienok kapitalis
tai, vieton patenkinus strei
kuojančius darbininkus, ėmė 
vaišinti kulkomis. Tas nežmo
niškas žmonių šaudymas yra

mana tragica 
vaite), kurios 
liepė visoj šal 
sostinės. Draugui 
taipgi teko nukentėti.

Bet jis, būdamas geros svei- darbininkų draugija 
katos ir stiprių kojų pabėgo Ferroyaria). jį palaidojo savo 
nuo kulkų lietaus. Alkanas ir 
ištroškęs leidosi per plačius 
Santa Cruz teritorijos laukus 
ir po kelių parų bėgimo pasie
kė San Julian uostą. Vargais 
negalais įsigavo į laivą ir lai
mingai pasiekė Buenos Aires, 
iš kur atvyko į Mar del Plata 
pas brolį.

čia tūlą laiką dirbo prie šio 
garsaus kurorto uosto staty
bos darbų.-O darbui sumažė
jus, nuėjo dirbti prie geležin
kelių angliškos kompanijos, 
kur išdirbo apie 20 metų, ir 
tik pernai nuėjo į pensiją dėl 
savo amžiaus ir dėl nusilpu-1 mušė bei sužeidė.

lėšomis, kaipo ilgametį savo 
unijos narį, Chacarita kapuo
se.

Velionis Ūmautas buvo visų 
mylimas ir gerbiamas drau
gas. Ilsėkis, broli, amžinai; lai 
tau būna lengva Chacarita ka
pų žemelė.

Plymouth, Anglija, bal. 
23. — Vokiečių orlaiviai vėl 
padarė didelių nuostolių 
šiam anglų prieplaukos 
miestui; daug žmonių už-

Common Council for Am
erican Unity dabar organi
zuoja Tautišką (Nacijonalį\

York Novy Swiat; Louis 
Adamic rašytojas; Elmer A. 
Carter negrų redaktorius 
“Opportunity”, Edward 
Corsi buvęs Imigracijos Ko- 
misijonierium prie Ellis Is
land ir Read Lewis, Com
mon Council for American

kė, jok nei viena kita gru
pe, kaipo grupė nebuvo taip 
aukštai militariškų vadų gi
riama, kaip svetimšaliai.

Common Council for 
American Unity.

žius vokiečių , nuostolius 
Graikijoje. Sako, kad tie 
pranešimai tai esą “anglų 
išmislai ir propaganda.”

Komitetą. Nariai to komite- Unity direktorius

st

Washington, bal. 24.— 
Amerikos Darbo Federaci
jos valdyba, kaip ir CIO va
dai, pasmerkė Vinsono su
manymą verstinai taikyt 
streikus.

Washington. — Irano-Per- 
sijos atstovybė Washingto
ne užginčijo New Yorko 
Times pranešimus, būk 
įveržti santikiai tarp 
krašto ir Sovietų.

to susidės iš atstovų iš visų 
tautų įvairiose šalies dalyse. 
Ponia Franklin D. Roose
velt apsiėmė būti tokio Ko
miteto garbės pirmininke.

Taip buvo pranešta laike 
pietų Astor Viešbutyje, ba
landžio 3 d., kur dauginus 
1,000 įvairių tautų žmonių 
dalyvavo.

Pietūs, kuriuose ponia 
prezidentiene pirmininkavo, 
bandė suvesti visų tautų at
stovus nepaisant gimimo, ti
kėjimo, rasės užlaikymui ir 
paplatinimui Amerikos ide
alų dabartinėj krizėj.

P. Rooseveltienė ypatin-.pradėtu, 
gai gyrė lojališkumą ameri
kiečių svetimos kilmes.

Tarpe kitų garsių kalbė
tojų buvo Generalinis Pro
kuroras Robert H. Jackson, 
senatorius Harold H. Bur
ton, iš Ohio; Archibald Mc- 
leish Kongreso Knygius; M. raportą apie tarnavimąsve- 
F. Wegrzynek, leidėjas New turgimių amerikiečių,

Generalis P r o k u r o ras 
Jackson, tarp kitko sakė— 
“jog nėra rimto nelojališ- 
kumo tarpe didelio skai
čiaus ateivių Jungt. Valsti
jose. Paskutiniu kartu daug 
buvo kalbama apie ateivių 
nelojališkumą, bet kad nors 
tada buvo daug daugiau at
eivių šioje šalyje, negu šian
dien randasi, visvien vald
žiai prisiėjo suimti tik 2,- 
000.” Jis toliau sakė, jog 
valdžia šiandien gali daug Kadangi uogos, Liepos Ži_edai, pelu- 
geriaus apsiveikti su griau
nančiu veikimu ir judėjimu, 
ar tai ateivių ar piliečių

M. F. Wegrzynek, gyrė 
svetimų kalbų laikraščius 
už jų paramą ir perstatymą 
skaitytojams demokratiškų 
idealu.

Direktorius Lewis, cituo
damas Generolo Crowder’io

esą 
to

Vokiečiai Užginčija
Berlin. — Vokiečių 

nlandieriai užginčija užsie
ninius pranešimus apie did-

ko-

SANDELIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

VYTAUTO 
BACEVIČIAUS

Pianisto-Kompozitoriaus
Koncertai Įvyks:

Sekmadienį, balandžio 27 d., Mos
que Theatre, 1020 Broad St., New
ark, N. J., pradžia 2 vai. po pietų. 
Bilietai 80c it 55c. Dainuos ir B. 
Ramoškaitė.nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 

niai, gumbažolės, trukžolčs, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

Nervų, arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata .................... 60c
Ramatų žoles ........................ 60c 
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.

Antradienį, balandžio 29 d., Car
negie Hali, W. 57th St. and 7th 
Ave., New Yorke. Dalyvaus Paul 
Robeson ir Benhy Goodman. Pradžia 
8:45 v. v. Bilietai: 83c, $1.10, $1.65, 
$2.20, $2.75 ir $3.30.

šeštadienį, 26 d. balandžio, Sla- 
vokų Svet., 510-12 Fairmount Ave., 
Philadelphia, Pa. Pradžia 8 v. v. 
Bilietai 50c ir 75c. Penktadienį, ba
landžio 25 d. bus muzikos paskaita, 
785 Fairmount Ave., 8 vai. vak.

sa-

PIKNIKĄ
£

Foster & Moffet Avės.MAYNARD, MASS. S”s 4
VOSE PAVILION PARK

® ® • oBROOKLYN, N. Y. ’Š” 6
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Harry Bridges, garsusis Kalifornijos laivakrovių va
das, sako kalbą laivakrovių unijos (CIO) 4-tą suva
žiavimą atidarant.

KLAŠČIAUS CLINTON PARK'
Bėtts & Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

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

jas, o pasigailėjimo vertas pokštininkas. 
Meilė “plikai” formai (argi gali būti pa
saulyje tik vienos formos) visiškai nėra 
meilė menui, o tik šlykšti savimeilė. Narci- 
sa—impotencijos reiškinys. O tikroji meilė 
menui pirmiausia yra meilė gyvenimui, ne
pasikartojančiam jo turinio turtingumui, nes 
ne tik meno turinys, bet ir jo formos yra 
gyvenimo atvaizdavimas.

Štai kodėl daug kenkia Tarybų literatū
rai tokios “teorijos,” kurios veda rašytojus 
prie minties sustingimo, prie įpročių nusė
dėtai vietai, pratina prie melagingos profe- 
sijonalinės pažiūros, pagal kurią literatūra, 
esą, vystosi pati savaime, iš savęs pačios ir 
tik, esą, reikia mokėti naudotis priemonėmis.

Neturint gilaus įsisąmoninimo pačios pir
maeilės ir pačios gyvenimiškiausios teorijos, 
kurią atrado ir išrutuliojo tokio didelio pro
to ir širdies žmonės, kaip Marksas, Leninas, 
Stalinas; nepažįstant taip giliai tikrojo so- 
cijalistinio gyvenimo, netarnaujant aistrin
gai tikrovei, šiandieniniams komunizmo už
daviniams, — be visa to negali būti Tary
bų rašytojo. Ir gyvenimas žiauriai moko 
tuos savimi pasitikinčius ir savimeilius lite
ratus, kurie tai pamiršta.

Kai kurie rašytojai net koketuoja tuo, 
kad -jie, ot, nenusileidžia iki “kasdienišku
mo,” o gyvena šventojo meno pasauliu. Siau
ras ir nuobodus pasaulėlis! Tariamasis me
nas! Nebuvo ne vieno tikro rašytojo praei
tyje, kuris savo kūryboje neatvaizduotų sa
vo laiko svarbiausių reiškinių.

“Kūrybos laisvė lengvai suderinama su 
tarhavimu tikrovei. Dėl to nėra reikalo pri
siversti rinktis temas, žaloti fantaziją, tik 
reikalinga būti piliečiu, sūnumi savo liau
dies ir savo laiko, gyventi jos reikalais, su
sieti savo siekimus su jos siekimais; šitam 
reikalinga simpatija, sveikas, praktiškas pa
jautimas tiesos, kuris neskiria įsitikinimų 
nuo darbo, kūrinio — nuo gyvenimo.”

Taip rašė puikus literatų auklėtojas Vi- 
sMrijonas Grigorijevičius Bielinskis. Ir jo 
žodžiai gyvi dabar daugiau negu bet kada.

Bet dėl to, kad aukštai iškeltum tokius 
laikus, kaip mūsų, reikia mokėti naudotis 
ir visomis turtingomis meno formomis, ku
rias gimdo sofcijalistinė tikrovė. Kenksmin- 

. gi niekai yra “teorijos” apie tai, kad meilė

meniškam žodžiui, pats darbas ir bendrai 
meno formų svarstymas, esą, tik “formaliz
mas” arba “snobizmas.” Turėtų gėdintis to
kių “teorijų” autoriai, atsimindami, kad Puš
kino, Šoto Rustavelio, Gorkio knygos jau 
yra prieinamos milijonams! Dabar jau mili
jonai žmonių supranta, kad mene, kaip ir 
kiekviename darbe, yra geras darbas ir 
blogas darbas. O gal tokių “teorijų” auto
riai mano, kad nevykusių eilėraščių, sudėji
mas, nors ir dienos temomis, yra tarnavi
mas tikrovei, tarnavimas liaudžiai, komuniz
mui? Ne, ne taip kūrė Dantė “Dieviškąją 
komediją,” pačią aštriausią savo laikų poe
mą, ne taip rašė Puškinas “Pranašą,” “Ru
sijos šmeižikams,” ne taip kūrė savo karin
gus, kovos už komunizmą liepsna liepsno
jančius, kaip kardas išgaląstus eilėraščius 
Majakovskis! Ir reikalas visai ne čia — 
“greitai” ąr “lėtai” rašyti. Reikia rašyti ge
rai !

Priešpastatymas “amžino” “kasdieniš
kam” mene yra kiaulystė, naudinga tiems, 
kas išgalvotą it iš piršto išlaužtą laiko “am
žinu” ir tiems, kas blogai parašytą — laiko 
“kasdienišku.” Be giliai suprastos ir aistrin
gai atvaizduotos tikrovės nėra amžino."Be 
gerai nudailintos formos, be svaraus meniš
ko žodžio nėra “dienos tikrovės,” o yra tik 
dulkės.

Taigi, idėjinis tarybų rašytojo išauklėji
mas kartu yra ir jo meniškasis išauklėjimas.

Socijalistinio gyvenimo turinio turtingu
mas rašytojams ir kritikams iškelia kaip tik
rąjį menišką uždavinį — tinkamai išspręs
ti meninių formų klausimą.

Tarybų rašytojų vienintelis kelias į komu
nizmą — bendra idėjinė pažiūra. Bet socija- 
lizmas gimdo ir gimdys neapibrėžtai daug 
literatūrinių formų, čia būtinas lenktyniavi
mas įvairių srovių, būtinas tarpusavio dis
kusijos. Viena pagrindinių sąjunginių rašy
tojų, jų prezidijumų klaidų (ir visų Tarybų 
kritikų klaidų) yra nesupratimas šito svar
biausio uždavinio — uždavinio diskusuoti 
dėl įvairiausių srovių meninių formų, kaip 
svarbiausio metodo suderinti formų turtin
gumui. Seniai laikas baigti su apsileidimu 
nesvarstyti teoretinių klausimų, kaip sude
rinus turinį ir formas remiantis konkrečiais 
mūsų daugiatautės literatūros kūrinių pa
vyzdžiais. Šito klausimo išsprendimas — 
būtinas ir garbingas Tarybų literatūrines 
meninės kritikos uždavinys. (“Litetatūi’nUja 
Gazeta”).
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“LAISVES” NAUDAI

Prašome pasižymėti, kad dienraščio 
Laisvės” naudai didieji piknikai 

įvyks:BALTIMORE, MD. GZ5s
/ LIBERTY PARK

MATEUŠAS SIMONA VIČIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams 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 Howes St. eleveiterio stoties.

ra
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

Sekmkdienj, geg. 4 d., Lietuvių 
Svet., 853 Hollins St., Baltimore, 
Md. Pradžia 7 v. v. Bilietai 75c ir 
55c. Dainuos ir Lyros Choras. Po 
programUi seks šokiai. Pirmadienį, 
gegužės 5 d. įvyks muzikos paskai
ta Liet. Svet., 853 Hollins St., pra
džia 7:30 vai. vak. Įžanga veltui.

Prašome įsitčmyti šias datas ir 
dalyvauti Prof. Bacevičiaus koncer
tuose.

Dr. John Repshis
(REPŠYS)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6380

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 6-8 vakare
Nedaliomis ir Šventadieniais: 
10-12 ryte

49a

UWUVISM
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

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

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

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

VARPO KEPTUVĖ
36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5038 Brooklyn, N. Y

Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

i

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Puikūs lietuviško 

n airių darbo, kiibasai ir keįita paršieiid; grtsįiarforlškdl 
nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
• •

Visada yra gražus pasirinkimas plertlškų valgiu 
ir daržovių—virtų ir žalių.

FRANK DOMIKAII IS 
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisvės” Name

THE BAKERS*

3

Varpo 
keptuvė 

yra . 
unijinė

lUNIHLABtL

Rūgšti ruginč, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Calėh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunko ir Spice Cake, Stollen 
Dbughnuts, Piės, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną, per paštų i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime informacijas apie svdtį ir kaina*.

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

BELL BAKING CO^- 
Brooklyn,

i
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V šeštadien., Balandžio 26, T941 LAISVE

Philadelphia, Pa
Pirmos Dienos Gegužės

atsiminkit, 
Dienos Ge- 
apvaikščio- 
Thompson

kad jie atranda kaltais įtartus 
“bombininkus.”

Tai bjauriausias sąmokslas, 
tai juodas ir begėdiškas są
mokslas. Visa Philadelphijos 
pažangioji visuomenė pasipik
tinus karo isterijos sąmokslais. 
Visa komercinė spauda už są
mokslą. Valdančiosios klasės 
viršūnės siekiasi ardyt darbo 
žmonių vienybę. Tai tik pra
džia apgavysčių, o jų bus dau
giau.

Dabar ir silpniausi žmonės 
pastebi kapitalistų 
darbus.
pereitame kare, dabar jie var
toja tą pačią metodą.

Nepaisant, kad jie klastuo- 
ja, vienok 
prieš karą, 
gų, prieš ] 
produktų 
z i ja daro 
giausiai 
naudoti 
mių.

Už tai 
dis turi masiniai atžymėti Pir
mąją Gegužės, 
biai pamato, 
masės kyla, 
nepasitiki, 
voti prieš 
sąmokslus.

Lietuviai 
praleiskit nedalyvavę Pirmo
sios Gegužės šventėje.

žalingus
Jie apgavo žmones

iš dar- 
svarbią

vietoj

aikštę

Gegužės unijos, 
organizacijos ir tūks- 
pavienių. šiemet la- 
svarbu dalyvauti šioj 
sueigoj dėlei esamo

žmonės nusistatę 
prieš kapojimą al- 

pakėlimą kainų ant 
bei taksų. Buržua- 
viską, kad kuo dau- 
pasipinigauti, pasi- 
iš visuomenės nelai-

šiemet Amerikos liau-

Lai pelnagro- 
kad prieš juos 

nusistatę, jiems 
Dar nepervėlu ko-
karą ir jo melus,

darbininkai, ne-

ar neturite iš Liet, laikraščių? 
Atsako, neturime. Pasirodo ir 
St. Michelsonas. Sako su Lie
tuva nieko neturime, tai ir 
laikraščių netraukiame, nes 
ten nėra tvarkos. Tačiaus jis 
man neaiškino, kokios ten 
tvarkos nėra. Paklausiau apie 
Smetonos tvarką. S. M. sako, 
mes su Smetona nieko bendro 
neturime. Klausiu, kaip žiūri
te į Smetonos atvykimą į šią 
šalį. S. M. atsako, kas jį rin
ko, kas jį siuntė, kas jį šaukė, 
mes nieko nežinome. Nema
nyk, kad “Keleivis” rems 
Smetoną. Sako, atvažiavo, pa- 
sirandavojo geriausi hotelį, 
kaip koks milionierius. Mes 
tam priešingi.

i Jau 20 m. kaip buvau “Ke
leivio” raštinėj. Tuo laiku ad
ministracija buvo priekiniam 
kambary, kur dabar saliūnas.

Mano išvada tokia: “Kelei
vis,” galėt, nusmuko vesda
mas kryžiaus karą prieš bol
ševikus. Iš saliūno geresnis 
biznis, ir kad palaikyt laik
raščio gyvybę, tek# priešaki
niam kambary įsteigti barą.

bentgi
dar ir
Rusija nieko neturi. Už
pasak, “Keleivio

spėka. O “Kelei- 
šiandien vis sako,

Sovie-

tankus, raitelius, kariuomenę. 
Tai 
vis” 
kad 
tai,
tai bijo pasijudinti. Už tai jie 
ir kariauti bijo.

žioplas dalykas, kamgi So
vietų šaliai eiti į karą.

4Penktas puslapis
...

MAngly Atstovas Prašo per 
Spaudą "Perdirbt” Žmones

šiemet Pirmos Dienos Ge
gužės šventė išpuola ketvirta
dienį, ketverge. Ar šiemet 1- 
mos Dienos Gegužės įvyks ap- 
vaikščiojimas ? Taip, įvyks ir 
jinai bus reikšmingesnė už vi
sas pereitas.

Visi lietuviai 
kad šiemet Pirmos 
gūžės šventė bus 
jama ties 13-ta ir
(aikštėje), tarpe 4-tos vai po 
pietų ir 7 vai. vak. Jei neku- 
rie ir neišliks iš darbo, tai vi
siems bus laiko išėjus 
bo pasiskubinti į šią 
šventę.

Kodėl šiemet šioj 
įvyks apvaikščiojimas?

Prie miesto rotušės
užima legijonieriai nuo 10 vai. 
ryto iki 11 vai. naktį tiksliai, 
kad darbininkai negalėtų var- 
tot. Taigi valdžia leido tik 
šią aikštę vartot.

Šiemet plačiai rengiasi švęs
ti Pirmąją 
masinės 
tančiai 
bai yra 
masinėj
karo Europoje ir bendros si
tuacijos visame pasaulyje.

Šioj šalyj dar randasi 10,- 
000,000 bedarbių. Valdančio
ji klasė traukia šalį į karą 
pelnagrobių ir kapitalistų nau
dai. Jie jau viską pabrangi
no—pakėlė kainas ant pro
duktų, krauna visokius taksus 
ant biednuomenės pečių; prie
šinasi pakelti algas. Reakcija 
kelia galvą; jinai pasirengus 
laužyti streikus ir juos visiš
kai užginti.

Reakcija sąmokslu įkalino 
nekaltai Brovvderį taip lygiai, 
kaip pereitam kare įkalino 
Debsą, Ruthenbergą ir kitus.

Pastaruoju laiku Pittsbur
gh e įkalino 28 asmenis už rin
kimą parašų ant rinkiminių 
peticijų, šiomis dienomis Phi- 
ladelphijoj įvyko irgi bjaurus 
sąmokslas prieš darbininkų 
mokyklą, šnipai padėjo bom
bą ir ją atrado. Na ir suareš
tavo mokyklos direktorių 
Adolph Heller ii’ Bernard 
Rush, buvusius tuom syk mo
kykloj. Teisėjas Bok į grand 
jurę pasakė ilgą prakalbą, at
kreipdamas jų atydą, kad jie 
turi jaustis, kad Amerikoj gy
vena, o ne Rusijoj, ir privalo 
pasielgti amerikoniškai, “pa
smerkti neprietelius.” Už 90 
minutų susirinkę “šventieji ir 
teisingieji” teisėjai paskelbė,

Teko skaityti lenkų laikraš
tis. Vienas lenkų grafas sako, 
visa slavų tauta bus valdoma 
lenkų “ot morza do morza.” 
Sako 400 milionų slavų valdys 
lenkai.

Čia graf. Patocki sapnuoja 
nemiegodamas.

Kas jam duos valdyti sla
vus? Tai tik svajonės. Pagal 
Patockio galvoseną, tai pasau
lis bus valdomas Anglijos, 
Amerikos ir Lenkijos. Tikros 
svajonės.

Kiek aš suprantu, tai po 
šio karo ir gaisrų nebebus 
grafų,. Jie bus nušluoti nuo 
pasaulio veido. Galima drąsiai 
sakyti, ponas Patocki, j ieško
kis darbo, o nesvajoki apie 
valdymą slavų tautos. Savo 
mažos tautelės 
svajoji valdyti 
tautą.

Jieško durnių
Bet jau daugelis lenkų pra

blaivėjo, atsidarė jų akys ir 
sako: gana mus apgaudinėti!

W. Patrijotas.

Washington. — Anglijos 
ambasadorius lordas Hali
fax prašė Amerikos valdo
vus paveikt laikraščius, kad 
jie perauklėtų šios šalies 
žmones nesipriešint davimui 
vis didesnės ir atviresnės 
karinės paramos; Anglijai.

Lordas Halifax pareiškė 
laikraščių atstovams, jog 
blogiausi dabar dalykai An-

glijai, tai kad vokiečiai nu
skandina tiek prekinių An
glijos laivų, taip bombar
duoja anglų miestus ir kad 
vokiečiai laimi Graikijoj.

London, bal 24.—Atvyko 
daugiau anglų kariuomenes 
į Solumo sritį Egipte ir 
smarkiai kontr-atakuoja vo
kiečius ir italus.

nesuvaldei, o
400 milionų

ir gana.

Newark, N. J
Ketvirtadienį, gegužės pir

mą, 8 vai. vakaro, Krueger’s 
Auditorijoj, 25 Belmont Ave., 
kalbės Bob Minor, Henry 
Winston ir Lawrence Mahan.

Bob Minor yra gerai žino
mas New Jersey žmonėms, bet 
šis jo išstojimas tarptautinės 
vienybės ir kovos 
prieš imperialistinį 
pirmasis Newarke 
tais.. Darbininkai iš
čios mūsų valstijos rengiasi iš
girsti Bob Minor.

Šį mitingą rengia K. P. ir 
Jaun. K. Lyga iš New Jersey 
valstijos.

diendje 
karą, bus 
šiais me- 
visos pla-

Bill Norman.

Žiupsnelis Įspūdžiu
Kovo 23 dieną vaikėsi būti 

So. Bostone. Turėdamas laiko 
užsukau pas “Keleivį.” Namą 
radau, bet kur “Keleivis” bu
vo radau tik saliūną. Pasiė
miau stiklą 
sau. 
lęs. 
Kur 
štai
liūno. Eik ten sale stepsų. ir 
rasi “Keleivį.” Įžengiau į tam
sų kambarį. Radau raštinin
kę. Klausiu, ar čia “K.” spaus
tuvė ? Taip, atsako. Klausiu,

alaus ir manau 
Gal kitą syk bus persikė- 

Klausiu patarnautojo, 
yra “Keleivis”? Jis sako, 
tos mažos durys sale sa-

komunos gyvenimą. Ši 
verta pamatyti kiekvie- 
Gražu 
matai,

įspūdį sudaro, 
kaip sutartinai

Bevaikščiojant Washington 
St. užsukau į Apollo teatrą. 
Tuo kartu rodė filmą apie Ru
sijos 
filmą 
n am. 
kada
dirba. Rodė tarybinių respu
blikų. sportą. Kiek ten triūso, 
kokia tai energija, koks tai gi
lus išsilavinimas, sunku ir iš
sivaizduoti. O čia mums pabė
gėliai pasakoja, kad Tarybų 
Sąjunga apiplyšus, basa, nu
skurusi, alkana. Tai melas!

Rodo ir militarinę spėką:

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

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

DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

Office Phone 
EVcrgrecn 4-6971

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer. Wine, Liquor

' NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 6885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Mw at 221 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the primises.

JOSEPH SPOLLEN
221 Ralph Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7382 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 148 - 4th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
148- 4th
NOTICE 
RL 4174 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 225 Franklin Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premiss.

MARTHA YANKOW1TZ
225 Franklin Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6801 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 1063 Belmont Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NIKIFOR WERBITSKY
1063 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7041 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 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
(Tally-Ho Rest. Bar & Grill)

31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 398 hąs been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 322—7th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thj premises.

SCHACHER LIQUOR STORE, INC.
322- 7th Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5312 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undęr 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7002 New Utrecht Ave.. Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
SB 77 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Igiw at 200 
Ft. West of Brighton 1st Road (Brighton 

»ch), Borough of Brooklyn. County of 
Igs, to be consumed on the premises.

W. C. RESTAURANT CORP.
200 Ft. West of Brighton 1st Road 

(Brighton Beach), B’klyn, N. Y.

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

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

FRANK DiCARA
Ave.. Brooklyn, N. Y.
is hereby jriven that License No. 
has been issued to the undersigned

Mes Užeinam Pas Kasmočius

■

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

s

■■

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 l<p. susirinkimas 

įvyks sekmadienį, bal. 27 d., 1433 
Howell St., 10:30 v. ryto. Visi nariai 
kviečiamo dalyvauti. — Prot. Sckr.

(98-99)

U

A Yu t'M
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GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., Fri., Sat. and 

Sun. all day and night.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

DETROIT, MICH.
Pavasario Dainų Festivalis. Kon

certas kelių tautų chorų, solistų ir1 
šiaip įvairių muzikos kavalkų. įvyks I 
sekmadienį, bal. 27 d., Draugijų 
Svet., Porter ir Scotten Avė. Pra
džia 3 vai. po pietų. Po programui 
seks šokiai nuo 8 v. v. iki vėlai nak- j 
ties. Bus užkandžių ir gėrimų. Įžan
ga 40c asmeniui. Kviečiame daly
vauti. West Side Kultūros Komite
tas. (98-99)

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

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

Open Day and Night

Room, 
tesian

Managed by
RHEA TEITELBAUM

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh At • 
Water, Restaurant, Barber Shop 
Sleeping Accomodations. j.

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

LADIES’ DAYS
Mon. and Tues, from 1.2 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. m. for gents

Drabužių Krautuve
Geo. Kaminskas ir Sūnai

Newark, N. J.
Adam St., 
ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge-

152 Ferry Street,
kampas

Pavasaris su šventėm jau 
labai daug žmonių kalba,
riausia pirkti Kaminskų Krautuvėj. Galima gauti ką 
tik nori, nereikia vaikščioti per visą miestą ir jieškoti.

UŽEIKITE IR JŪS

Musų kainos 
mo užeiti ir 
mūsų tavorų.

prieinamos, patarnavimas mandagus. Todėl, kviečia- 
persitikrinti. Duokite mums progų parodyti jums 
Prie krautuvės yra vietos automobiliams pasistatyti.

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

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

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

Dabar galima gauti gatavus pavasarinius langatiesius 
(kurtinus) 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.

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

Taipgi

89-91

imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN
STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great. Neck 1546

KAIP PASILAIKYT SVEIKU
Kraujo, Odos ir Nervų Ligos, Abelnas Silpnumas, 
Chroniški Skauduliai, Skilvio ir Mčšlažahnės 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 Praktikoj)

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

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

I
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she will never forgets

| sivaizduokite kaip ji 
bus sujaudinta taip ne
paprastai gražaus stiliaus 
laikrodėliu ... taip bega
liniai delikatnu... kurį 
vadovaujanti Amerikos 
stilistai — madų piešėjai, 
vadina gražiausiu iš iki 
šiol padarytų vidutinių 
kainų laikrodžių. Nuo 
$29.75 ... dabar jie yra 
išdėti parodymui.

nDll CM the precision! bKutN

VERI-THIN’ PETITE—15 
jewels, pink, white or yellow 
gold filled cose.........$29.75

MONTROSS —17-jewel Pre
cision* movement. Pink or yel
low gold filled cose, Guildife 

bock........................... $39.7$
į Registered Trode Mork

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST,

Robert Lipton Jeweler
701 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Tarn Graham Ave. ir Manhattan Ave.
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LIETUVIAI ORGANIZUOTAI MARŠUOS 

PIRMOS GEGUŽES PARADE
Girdėsime Amerikietį 

Artistą

Kaip praėjusiais metais, taip 
ir šiemet, lietuviai turės savo 
būrį Pirmos Gegužės parade 
šį ketvirtadienį, gegužės 1-ma.

Pereitą pirmadienį įvykusi 
lietuvių organizacijų atstovų 
konferencija nutarė, ir išrink
tas komitetas jau parūpino 
daug puikių iškabų, su įvai
riausiais obalsiais, kuriomis 
nešini maršuos gegužinėj.

Lietuvių parinkti obalsiai 
atatinka visų Amerikos žmo
nių obalsiams, kurie šaukiami 
įvairiose šalies vietose:

Pasitraukt iš karo ir laiky
tis nuošaliaimuo karo!

Ginkite teisę streikuoti!
Ginkite amerikoniško gyve

nimo lygį! Sulaikykite karo 
pelnagrobystę!

Ginkite demokratiją išlaiky
mu taikos!

Demokratija prasideda na
mie.

šalin užrubežinis ir naminis 
hitlerizmas!

Atšaukite Ateivių Registra
cijos Aktą!

Sveturgimiai buvo mūsų 
krašto tėvais. Sulaikykite de
portacijas !

Ir daug kitų įspūdingų ir 
šiandien svarbių obalsių bus 
nešama Pirmos Gegužės Pa
rade, kuris šiemet, menama, 
bus didžiausis iš visų buvusių. 
Minios žmonių dalyvaus pa
reikšti savo balsą prieš karą, 
už taiką.

Lietuviai susirinks 4 vai. po 
pietų, ant West 37th St., tar
pe lOth ir 11 th Avenues. Di
džiuma važiuos tiesiai New 
Yorkan. Tačiau ir prie Pil. 
Kliubo. rasis komiteto įgalio
tinis važiuoti su tais, kurie no
rėtų čia susirinkti.

Lietuviai Galės Eiti ir 
Po Darbo

šiemet sudaryta taip, kad 
lietuvių būryje galės dalyvau
ti ir tie, kurie bus priversti 
per dieną dirbti, nes lietuviai 
susirinks 4 vai. ir jų maršavi- 
mas prasidės 5:15 vai. Dir
bantieji prašomi važiuoti tie
siai iš darbo į West 37th St., 
tarp lOth ir 11 th Avenus, New 
Yorke.

DAILĖS PARODOJE
Balandžio 26-tos vakarą Pa- 

baltės Kultūrinės Tarybos su
ruoštoj meno kūrinių parodoj 
bus šauni meniška programa, 
kurią pildys latvių ir estų me
nininkai—chorai, šokikų gru
pės, orkestros ir solistai. Įžan
ga tik 50c.

Koncertas įvyks parodos pa
talpose, Estų Kliube, 2061 
Lexington Ave., New Yorke, 
prie pat 125th St., ten, kur 
buvo bendras keturių tautų 
koncertas pereitą vasarį.

Paroda tęsis iki gegužės 5- 
tos. Savaitės dienomis paro
da atdara nuo 6 vakarais. 
Sekmadieniais nuo 4 po pietų 
iki 11 vakaro. Įžanga viso
mis kitomis dienomis nemo
kama, tik balandžio 26-tą ir 
gegužės 3-čią, kada bus kon
certai, įžanga 50c.

Lietuviai pildys programą 
gegužės 3-čią. Tačiau kam ga
lima, bus įdomu dalyvauti ir 
bal. 26-tą, pamatyti broliškų 
tautų pildomą programą.

Spėjama, kad Long Island 
miškai buvę padegti.

Šis paskilbęs ir amerikie
čiuose labai mylimas artistas 
ir jo grupė pildys programą 
Carnegie Hall, New Yorke, 
balandžio 28-tos vakarą, ta
me pačiame koncerte, kuria
me girdėsime V. Bacevičių, ir 
Paul Robeson.

“Atvažiavo su Kraičiu”
Naujai Paruošta ir Pilna Juokų Komedija

' Parašė Senas Vincas.

STATO SCENOJE LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRAS. 
SUVAIDINS LIETUVIŲ LIAUDIES TEATRO VAIDINTOJAI.

Taipgi bus suvaidinta scena iš “Bury The Dead”
Dalyvaus ir Stygų Orkestrą

DAR PRIMENAME,
Kad šį sekmadienį, rytoj, 

Brooklyno lietuviai matys juo
kingą komediją — “Atvažiavo 
su Kraičiu”; paskui gražią 
sceną iš veikalo “Bury The 
Dead”. Taipgi gros brookly- 
niškė Stygų Orkestrą.

Viskas įvyksta Ukrainą Sa
lėje, 101 Grand Street, Brook- 
lyne.

Durys atdaros 5-tą vai. O 
vaidinimas prasidės 5:30 vai. 
vakare (pagal “Daylight Sa
ving Time”). Todėl nepavė
luokite.

Po vaidinimo ir programos 
bus šokiai prie Geo. Kazake
vičiaus Orkestros.

Šiai komedijai vadovauja 
gabi vaidintoja ir dainininkė 
Aldona Šertvietytė.

Kurie dalyvausite šioje pra
mogoje—nesigailėsite.

Rengėjai.

Žymus Žurnalas Aprašė 
Vytauto Bacevičiaus 

Veiklą Muzikoje
“Musical Courier,” žymiau- 

sis muzikos žurnalas Ameriko
je, balandžio mėnesio laidoje 
atžymi būsimą Vytauto Bace
vičiaus koncertą balandžio 29- 
tą, Carnegie Hall, New Yor
ke, kur jis pildys programą su 
paskubusiais amerikiečiais ar
tistais, Paul Robesonu ir Ben
ny Goodman su jo grupe.

žurnalas tarp pat sumini 
prof. V. Bacevičiaus paskai- 
tas-prelekcijąž-koncertus, duo
tus Chicagoj, Binghamtone, 
Hartforde, Waterbury, Cleve- 
lande, Pittsburgh e ir eilėj ki
tą miestą.

Šiaip spaudoje jo koncertai 
buvo plačiai atžymėti visuose 
tuose miestuose, kur jis kon
certavo. Ne tik miestuose, bet 
ir kaime. Jo koncertą Michi
gan© farmeriams gražiai ap
rašė “The Mason County 
Press,” išeinąs Scottvillej, 
taipgi “The Daily News,” iš
einąs Ludingtone, Mich. Pas
tarasis rašė:

Skaitlinga publika, kuri gir
dėjo Vytautą Bacevičią •Com
munity Salėj, suprato, kad tu
ri retai pasitaikančią progą 
girdėti ką nepaprasto. Apart 
labai įmatomai puikios tech
nikos ir gabumo perduoti ge
riausią pasaulio muziką, pia- 
nistas-kompozitorius teikė sa
vo publikai tą jausmą, kuriuo- 
mi perduodama jiems jo pa
ties džiaugsmas ir meilė visko 
geriausio muzikoje.

“New Yorko kritikas,” tę
sia toliau Ludingtono “Daily 
News,” “išreiškė jausmą, ko
kį Bacevičius paliko vietos pu
blikoje, pasakymu: ‘Jis buvo 
įspūdingas savo supratime ir 
intelektualume; muzikas su 
pažinimu formos, pagalinąs

pojūčius ir galįs perduot įma
tomąją ir vidujinę muzikos 
reikšmę savo klausytojams su 
įvaizdavimu ir simpatija.’ ”

Visa tai dėjosi lietuvių fa
šistiniams “ubagams dvasioje” 
Bacevičią niekinant. Pamaty
sime, jie dar daugiau kuda
kins, o tuo tarpu Bacevičius 
ateina į Carnegie Hall koncer
tuoti jau antru kartu. Šiam 
koncertui, kaip sako rengėjai, 
bilietai jau biagiami išparduo
ti. Ją kainos nuo 83c iki 
$3.30. Iš anksto gaunami 
American Russian Institute, 
56 W. 45th St., N. Y.

V. Bacevičiaus koncertas 
Newarke, programoj daly
vaujant ir Birutai Ramoškai
tei, įvyks šį sekmadienį, Mos
que ’ Teatre, 1020 Broad St. 
Pradžia 2 vai. po pietą. Bilie
tai po 55c ir 80c.

Ridgewood, N. Y.
Iš A. ir E. Budrių “Surprise 

Pares”
Balandžio 19 buvo sureng

ta A. ir E. Budriam “suprais 
parė” ją pagerbimui 35 metą 
vedybinio gyvenimo sukaktu- 
vią proga. Draugai Budinai 
yra pažangūs žmonės ir drau
giški, todėl pagerbimui taip 
ilgai išgyvenusią poroj ir iš
auginusią pavyzdingą šeimy
ną (tris dukteris ir sūną) su
sirinko tiek daug žmonią, pil
na šapolo-Vaiginio svetainė.

Pirmininkaujant C. Budriui, 
tapo pakviesta svečią pasaky
ti po keletą žodžią. Daug sve
čią kalbėjo ir linkėjo geriau
sią laimią. Teko girdėti iš sve
čiu išsireiškimo tai, kad buvo 
labai daug valgią ir gėrimą, o

tą viską parūpino jubilijantų 
duktė Mrs. Skvil. Gražiausioj 
nuotaikoj žmonės linksminos 
iki vėlumos.

Buvęs.

Taikos Mobilizacija 
Išleido Brošiūrą

Taikos Mobilizacija New 
Yorke pradėjo vają eiti nuo 
namą iki namą aiškinant, ką 
ištikrąją reiškia Amerikai val
džios užsispyrimas siąsti Ame
rikos prekinius laivus į karo 
sritis ir jiems duoti kariškus 
palydovus. O kadangi litera
tūra tam yra geriausias talki
ninkas, tad išleista ir tikimasi 
mieste paskleisti milionas bro- 
šiūraičią, aiškinančią žmo
nėms pavoju tokio valdžios 
žygio.

Meno Mylėtojas.

REIKALAVIMAI
Reikalingai vyras (gali ir pora 

atsišaukti) dirbti prie įvairių darbų* 
ant ūkės. Turi mokėti kaip melžti 
karves, taipgi • žinoti kaip prižiūrėti 
mažą pieno centrą (Dairy). Čia gali 
būti pats ant savęs bosas, darbas 
nuolatinis. Dėl daugiau informacijų, 
prašome kreiptis prie Mr. Hendler, 
telefonas Lackawanna 4-3484.

(98-100)

Vyrų: dirbti prie vyriškų, gerų 1 
paltų — kišeniniai. Darbas nuolati
nis.

Moterų: dirbti kaip “Finisher” ( 
prie vyriškų, gerų paltų. Darbas 
nuolatinis. Prašome kreiptis prie: 
S. Markowitz, 119 Greene St., New 
York City, N. Y. (99-101)

Reikalingas pirmas mortgečius. 
Kuris asmuo turi pinigų bankoje ir 
gauna mažą nuošimtį norėtų įvest 
savo pinigus be baimės, prašome 
kreiptis po sekamu antrašu: A. J., 
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(99-101)

Svarbiausias Sovietų Studijų pa
gamintas judamas paveikslas 

“Lenin in October” 
su Borisu V. Ščukinu

Pats tinkamiausias dabarčiai 
Jean Renoir’o Puikusis Judis 

“Grand Illusion”
su J. Gabinu ir Ericu von Stroheimu

VĖLAI RODOMA ŠIĄNAKT.

Sekmadienį

Balandžio
27 

April
Pradžia 5 vai. vakare

PO VAIDINIMUI BUS ŠOKIAI
Prie Geo. Kazakevičiaus or

kestros iki vėlumai nakties 
□------------------------ -------------------- ---- 0

O. PRANAITIENE

Vaikų Mokyklėlės Reikalu
Yra svarbu, kad studentai 

susirinktų šeštadienį, bal. 26 
d., “Laisvės” svet., 419 Lori
mer St., 2-rą vai. Pastaruoju 
laiku vaikučiai nereguliariškai 
lankosi, priežastis galėjo būti 
tame, kad neseniai įvyko šven
tės, bet dabar šventės perėjo 
ir turėtume grįžti prie moky
klos.

Šį šeštadienį svarstysime su
ruošimą mažos muzikališkos 
programos, kurią išpildysime 
paskutinėj mokyklos dienoj, 
birželio mėnesį.

L. Kavaliauskaitė.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai. 
Šviesūs, garu šildomi, galima virtu
vę naudot. Vieta puikioj sekcijoj, 
Coney Islande, netoli marių. Išran- 
davojame sezonais arba visiems me
tams. Transportacija patogi, netoli 
BMT linijos. Dėl daugiau informaci- 
jų kreipkitės pas Viktorija Zubov, 
2875 W. 17th St., Brooklyn, N. Y.

(98-100)

Reikalinga drūtų-stiprių vyrų. 
Darbas nuolatinis. Kreipkitės: Ei- 
senberg-Rubin, Ine. 173 Hudson St., 
New York City, N. Y. (99-100)

Reikalingas vyras ar mergina 
dirbti restauracijoje prie buffeto ir 
prie stalų patarnavimui. Nuolatinis 
darbas, gera alga. Kreipkitės: 417 
Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

(98-100)

PARDAVIMAI
Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 

20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga sveikata. Kreipkitės po antra
šu: 355 West 21st St., New York 
City, N. Y. Tel. Watkins 9-1840.

Parsiduoda lietuviška bekernė, ar
ba galima parandavot. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas labai seniai. 
Kostumeriai yar lenkai, rusai ir lie
tuviai. Kadangi savininkas < nesijau
čia gerai, tai nori parduoti. Hought
on Street Bakery, Hudson, Mass.

(95-100)

AMERIKINfc PREMJERA! RODOMA ARTKINO!

“Heroes of The Sea”
Matykite Raudonąjį Laivyną Veikiant!

Didi' Sovietų prisiruošimo drama. Joj matome tikrus šūvius naujoviško laivynų karo. 
Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. Šiokiom dienom.

ĮV4ĮT A 1%/TT PLAYHOUSE Į Taipgi vėliausios Sovietu
JLv.1.1./ > J.T.JL .1 6 th Avė., arti 47th St., N. Y. Į Naujienų Filmos

t

UKRAINŲ SVETAINĖJE
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Į vaidinimą jžanga 50 centų asmeniui. Į Šoklus 35c.

Komedijai, “ATVAŽIAVO SU KRAIČIU” 
vadovauja ALDONA ftERTVIETYTft.

VAIDINIME DALYVAUJA 
ŠIE ASMENYS:

Storalčlo rolėje .........  J. Lazauskas
Storaitienė ................. O. Pranaitienė
Katriutės .................. St. Lengerdaitė
Kurapkytės ................. U. Bagdonienė
Jurgaičio »...................... P. Grabauskas
Ridiko ............................ J. Judžentas
Beuodegio .......................... G. Klimas
Dagio ............................ M. Stakovas
Tūzo ................................... J. Byronas
Krumplio ...................... G. Warlsonas

p' GRABAUSKAS
Kurie mylite juokus, mylite matyti juokingas komedijas, —- 

nepraleiskite šios progos, — pamatykite komediją “Atvažiavo
. su Kraičių“; pasiliks jūsų atminčiai ant visados.

Taikos Mobilizacija planuo
ja didelę demonstraciją Mo
tinų Dienos išvakarėse, gegu
žės 10-tą, ir siųsti būrį mote
rų Washingtonan Motinų Die
ną, gegužės 11-tą.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)
•

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Bar ir Grill
. Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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—?
I • 11

: Clement Vokietaitis ;i
' LIETUVIS ADVOKATAS I’
; 50 Court Street

Brooklyn, N. Y. [
J; Tel. Triangle 8-3622

168 GRAND STREET
Brooklyn, N. Y.

TeL Evergreen 8-7179

r 7

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

Iš senų padarau 
naujus 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 
jvairiom.spalvom

409 ir 436 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVorgreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

Kamp. Broadway ir Stone Ave. 
prie Chauncey St., Broadway Line 

Tel. Glenmore 5-6191

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyn©

459 Grand St.
f

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.
t 

4

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
. , ________________________ u._____________
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už isrėdymą

Le VANDA ;
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
; J. LeVANDA—E. LeVANDA

Tėvas ir Sūnus Levandauskal 
UNDERTAKER

337 Union Avenge
Brooklyn, N. Y.

; Tel. Stagg 2-0788
! NIGHT—HAvemeyer 8-1188

o r=n o o a o

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

0 Į Jūsų Seną ar Naują šildytuvą (Steam Boiler) q 
B Mūsų Inžinieriai Išmieruos Jūsų namus Ir |dės tinkamą “burner** Į 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai sutelkiame U 
O aprokavimus be Jokio mokesčio. O

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

Telefonas EVergreen 7-1661

čaoE^oi... locsmoao,




