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Melas Vejasi Melą!
Vaikėzas Neina be Šimtinės! 
Krautuvės Vilniuje, Namas 

—Kaune.
Jų Norai, Jų Viltys.

Rašo R. Mizara
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

Prašome visų “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien- v v • •rasenu

Būtų įdomu, jei kas nors 
bandytų surašyti apie Lietuvą 
visus tuos melus, kurie telpa 
fašistų - socialistų - klerikalų 
spaudoje, žinoma, tektų daug 
dirbti, nes toji spauda melais 
perpildyta. Man prisimena tik 
t. v. didesnieji melai, kurių čia 
paduosiu kelis.

“Naujienos” kadaise surado, 
kad tarybų vyriausybė Lietu
voje, sužinojusi pilietį, turintį 
turtingų giminių Amerikoje, 
suima jį, kankina ir reikalau
ja, kad jis siųstų telegramas 
savo giminėms, prašydamas pi
nigų! O jei atsisakytų pilietis 
įsakymų klausyti, — jį kankin-j 
tų ir kankintų.

Praėjo virš pusės metų ir nei 
vienas “turtingesnis amerikie
tis” tokios telegramos negavo!

Bjaurus Raketas su Rinkimu 
Aukų Europiečiams

rinko $1,212, '‘kaštų paden
gimui” išleido $1,051, ižde 
teturi $10, o Europon Ang
lijos nukentejtįsiems žmo-

New York. — Jungtinių 
Valstijų Valstybės Depart- 
mentas pravedė tyrinėjimą 
apie visokias organizacijas
bei agentūras, kurios dabar nėms nepasiuntė nei cento, 
ri nn Ir i n i n T m n i I r r* o n • 4* Irn 11 i r, n Irn n

Du Milijonai Žmonių 
Demonstravo

Amerikos Žmones Prieš 
Ėjimą Anglijos Karan

Maskvoj

“Naujienos” kadaise paskel
bė “slaptraščiu” (kodu) rašytą| 
laišką ir pareiškė, jog tai esąs i 
Lietuvos valstiečio laiškas 
“apie baisumus.” Girdi, dabar 
Lietuvos valstiečiai galėsią 
slaptu būdu pasakyti savo var
gus. •

Tai buvo kvailas melas, ku
rio ir “Naujienos” daugiau ne
bėk aito ja.

Klerikalų spauda buvo nužu
džiusi “bolševikų kalėjime” dr. 
Bistrą. Bet paskui ir vėl Bis
tras prisikėlė iš numirusių.

• Dar kiek pirmiau, “Keleivis” 
buvo nužudęs gen. A. Gustaitį, 
o paskui vėl jį prikėlė iš numi
rusių.

visokiais vardais renka au
kas “gelbėjimui Europos 
žmonių.” Paaiški, kad tie 
aukų rinkėjai varo didžiausį 
raketą ir surinktas aukas 
išleidžia savo reikalams čio- 

•nai. Pavyzdžiui, Depart- 
mentas sako, kad viena to
kia aukų rinkimo organiza
cija aukų rinkimo “kaštų” 
padengimui išleidžia 98 cen
tus iš kiekvieno surinkto 
dolerio. Kita įstaiga “kaš
tų padengimui” išleidžia 90 
centų iš kiekvieno surinkto 
dolerio, trečia. 80 centų; dvi 
organizacijos išleidžia po 60 
centų iš kiekvieno dolerio ir 
kelios kitos po 40 centų. Pa
vyzdžiui, taip vadinama 
War Relief Association of 
American Youth, Inc., su-

nors tam tikslui aukas ri 
ko. 
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Paskelbė Streiką
Warren, Ohio. — C.I.O. 

unija United Electric, Ra
dio and1 Machine Workers 
of America iššaukė į strei
ką General Motors dirbtu
vės darbininkus. Streikas 
kilo dėl to, kad kompanija 
išmetė iš darbo 156 darbi
ninkus už unijinį veikimą. 
Streikas sėkmingas, dirbtu
vė uždaryta.

Parašiutai Sėkmingai Pa
naudoti Graikijoje

geg. 1. — Gal'“Mūsų Partija, Sovietine 
Valdžia ir visa mūsų liau-

Kunigų “Draugas”, buvo pri
rišęs tūlą kunigą prie rogių ir 
ant jo nugaros j 
žydus ir du rusu.
kiame, kada tasai kunigų laik
raštis tąjį su dramblio nugara 
kunigą nuo tų rogių atris.

“Naujienos” buvo paskelbu
sios ir ilgai teigė, būk Volde
maras “Rusijos universitete” 
prąfesoriauja. O paskui kunigų 
spauda paskelbė, kad Voldema
ras su kitais — kalėjime.

pasodino “tris 
Dar vis lau-

Naziai Pradeda Įtemptą 
Karą Viduržemio Jūroj

Šitie vis tai yra priešų me- ;, U’ 
lai, sugalvoti ir paskelbti tam, įtviltovė
kad prigauti savo skaitytojus, 
kad apšmeižti tarybinę Lietu
vą.

Jei bus kada nors daugiau 
laiko, teki, pasiknisti po prie
šų spaudą, tuomet pamatysim, 
kokiais perlais puošiasi mūsų 
priešų spauda.

Berlin. — Karas Balka
nuose skaitomas kaip ir 
baigtu. Dabar Vokietija 
koncentruos savo spėkas ka
rui prieš Angliją Vidurže
mio Jūroje. Vokietijos kari
niai orlaiviai jau pradėjo į- 
temptą bombardavimą Su
da Bay, kuris yra Anglijos 

i ant salos Crete. 
Taipgi vokiečiai bombarda
vę Maltą, Valletos uostą ir 
Venezijos orlaivių lauką.

Cairo. — Dabar paaiški, 
Ikad paskutinėmis karo die
nomis Graikijoje vokiečiai 
labai sėkmingai panaudojo 
parašiutus. Jie jais nuleido 
į beveik neprieinamas vie
tas daug kariuomenės 
karo ginklų.

NEVALIA SAKYTI
“HELLO”

ir

Washington. — Valdžia 
uždraudė karininkams per 
telefoną sakyti “Heilo.” Tai 
esąs bereikalingas laiko ir 
energijos eikvojimas.

Dabar Prieš Karą, Bet 
Karą Remtų

Nori Industrinės Taikos 
Darbo Kaštais

“Draugas” ir ‘“Naujienos” 
—hal. 30 d. laidose—talpina 

, po “laišką iš Lietuvos.”
“Draugo” bendradarbis 

šo:
ra-

be 
šimtelio į mėnesį nei iŠ vietos 
neina.”

Matote, kuo laiško autorius 
bėdavoja: turi brangiau mo
kėti piemenims ir bernams; 
turi jiems duqti žmoniškas al
gas. Todėl jam tarybų tvar
ka nepatinka. i

samdant,

. Milwaukee, Wis. — Vo
kiečių draugija vadinama 
Steuben Society sako, kad 
ji dabar esanti priešinga A- 
merikos ėjimui į karą, bet 
jeigu Amerika įstotų į ka
rą, tai ši draugija karą rem
tų visomis pajėgomis.

Užginčija Pablogėjimą San
tykių su Sovietais

Washington. — Jungtinių 
Valstijų’ Prekybos Butas 
pasisakė už pramoninę tai
ką šiuo krizio metu. Reika
lauja, kad nebūtų jokių 
streikų. Kur, girdi, darbi
ninkai nesusitaiko su darb
daviais, tegul reikalas esti 
pavestas valdžios organams 
išspręsti. Kapitalistai pui
kiai žino, kad tie valdžios 
organai jų nenuskriaus.

O “Naujienų” bendradarbis, 
kurįs gyvena Vilniuje, verkia:

“Mūsų krautuvę Vilniuje 
150 tūkst. rublių vertės, namą 
Kaune ir banke 15 tūksta.nčių 
paėmė ir atsiuntė dar mokes
tį mokėti už praeitus metus 
12 tūkstančių... Turim dar 
mažą krautuvėlę ir turgavo- 
jam daržovėm... mes geriau 
lauktum karo negu taikos. . .”

Vadinasi, iš “Naujienų” 
bendradarbio atėmė namus ir 
krautuvę, bet jis dar turi kitą 
krautuvę ir daro iš jos biznį! 
Todėl laiško rašytojas- (kaip 
ir “Naujienų” redaktorius) 
nori karo. . .

Italija Šaukia Armijon 
Studentus

Mes visuomet sakėme, kad 
tokiam, kuris Vilniuje turėjo 
dvi .krautuves, o Kaune namą 
ir dai* 15 tūkstančių banke pi
nigų, tarybinė santvarka nie
kad nepatiks. Tarybinė san
tvarka patinka tiktai darbo 
žmonėms, darbo inteligentijai, 
smulkiesiems ir vargingiesiems 
valstiečiams ir darbininkams.

Berlin. — Čionai eina pla
tūs gandai apie Vokietijos 
ir Sovietų Sąjungos armijų 
koncentravimą parubežiuo- 
se. Tačiau nazių valdžios 
autoritetai sako, kad Vo
kietijos santykiai su Sovie- 
tų Sąjunga nėra pasikeitę.

Lietuvoje tarybų santvarkos 
priešai—fašistai, buvę žvalgy
bininkai, bankininkai, fabri
kantai, dvarponiai ir kunigai 
—nori karo. Jie laukia Hitle
rio (o gal Anglijos imperija- 
listų) atneštos laisvės.

Amerikoje gyveną s’metoni- 
ninkai, socijalistai ir kunigai 
laukia to paties. Jie turi viltį 
Hitleryje. O jei Hitleris būtų 
sumuštas, — tuomet Anglijos 
imperijalistuose. Jie mano, 
kad tik Vokietijos ar Anglijos 
imperialistai tegali sugrąžinti 
Lietuvoj smetoniškąjį viešpa
tavimą.

Bet jie didžiai klysta! To 
niekad nebus! Jiems dėl to 
dar kartą teks skaudžiai nusi- go Tobruk pateks į vokiečių 
vilti.

Roma. — Mussolinis išlei
do patvarkymą, kad visi 
studentai, kurie priklauso 
nuo 1915 iki 1920 metų kla
sėms ir kurie buvo atidėję 
karinę tarnybą, dabar turi 
ruoštis armijon.

“Ašies” Spėkos Briaunasi 
{ Tobruko Uostą

Maskva, 
kaip niekad pirmiau, čionai
•gegužės 1 diepą Maskvos dis žino, kad mūsų šalis yra 
liaudis demonstravo savo 
galybę ir lojališkumą socia
lizmui. Oficialiai apskaity
ta, kad parade dalyvavo iki 
dviejų milijonų žmonių.

Apart civilinio parado, 
taipgi buvo demonstracija 
Sovietų Sąjungos apsigyni
mo pajėgų. Per Raudonąją 
Aikštę maršavo Raudono
sios Armijos dalys, traukė 
tankai, o ore ant minios 
galvų lekiojo trys šimtai 
karinių orlaivių.

Ant estrados stovėjo ir 
paradą tėmijo Stalinas, Ka
lininas, Timošenko ir kiti 
aukšti Tarybų valdžios pa
reigūnai.

Vyriausią prakalbą pasa
kė Raudonosios Armijos va
das Timošenko. Jis savo 
kalboje išreiškė viltį, kad 
karas užsibaigs greitai — 
“juo greičiau, (tuo geriau,” 
jis sakė. Tačiau, jis tęsė,

apsupta kapitalistinėmis ša
limis, kad tarptautinė pa
dėtis labai įtempta ir pilna 
visokių nepaprastų įvykių. 
Todėl visa liaudis ir Raudo
noji Armija ir Karo Laivy
nas turi visuomet būt pilnai 
prisirengę karui.” Jis nu
rodė, kad Sovietų Sąjungos 
pasirašymas nepuolimo su
tarties su Japonija dar kar
tą parodė Sovietų troškimą 
išvengti karo ir neleisti jam 
plėstis.

Timošenko prisiminė ir 
apie tuos kraštus, kurie 
nuo šio karo pradžios nusi
kratė nuo išnaudotojų ir 
prisijungė prie Sovietų Są
jungos. Priminė Lietuvą, 
Latviją, Estiją, Besarabiją 
ir Šiaurinę Bukoviną, ku
rios dabar yra tarybinės ir 
pirmu kartu Pirmąją Gegu
žės gali laisvai apvaikščioti 
kaipo visos tautos šventę.

American Institute of 
Public Opinion arba “Gal
lup Poll” paskelbė, kad buvę 
atsiklausta piliečių, ką jie 
mano apie šios šalies ėjimą 
į karą, jeigu vokiečiai pra
dėtų skandinti Amerikos

Švedija Bus Neutrališka
Stockholm. — Švedijos 

premjeras Hansson pareiš
kė, kad Švedija nemananti 
dėtis prie “Ašies” ir kad ji 
h* ant-toliau pasiliksianti 
griežtai neutrališka šiame 
kare.

Aukštas Viršyla Reikalauja 
Ilgesnių Darbo Valandų
Washington. — Milionie- 

rius Eccles, pirmininkas Fe
deral Reserve System, čia 
kalbėdamas Prekybos Buto 
konvencijoj, pareiškė, kad 
Amerikos darbininkai turi 
būti pasirengę priimti ilges
nes darbo valandas ir aukš
tesnius taksus.

karinius laivus, lydinčius 
amuniciją Anglijai. Pasek
mės esančios tokios:

40 nuošimčių užklaustų 
pasisakė už ėjimą karan to
kiam atsitikime.

50 nuoš. griežtai pasisakė 
prieš ėjimą karan.

10 nuoš. neišreiškė jokios 
nuomonės.

Paskui buvo atsiklausta, 
kaip jie žiūrėtų, jeigu vo
kiečių submarinai pradėtų 
skandinti Amerikos tavori- 
nius laivus, gabenančius 
Anglijai amuniciją. Pasek
mės tokios:

34 nuoš. pasisakė už pa
skelbimą karo Vokietijai.

58 nuoš. prieš ėjimą ka
ran, kad ir tokiam atsitiki
me.

8 nuoš. neišsireiškė.

Willkie Beveik Pralen
kia Rooseveltą

ATRADO DU LAVONU

KALBAMA, KAD SOVIETAI KONCEN
TRUOJA KARINES SPĖKAS RYTUOSE

Ankara, Turkija. — Nors 
iš sovietinių šaltinių nėra 
patvirtinta, bet čia diploma
tiniuose rateliuose kalbama, 
kad Sovietų Sąjunga kon
centruoja galingas karines 
jėgas Artimuose Rytuose, 
prie Irano (Persijos) rube- 
žiaus. Ta armija nesanti 
traukiama užpuolimo tiks
lui, bet apsigynimui, jeigu 
vokiečių-angių karas persi-

mestų į Artimuosius Rytus. 
O kad čia karas greitai už- 
liepsnos, tai nereikia abe-

Vokietija ruošiasi pulti 
Angliją Azijoje, ypatingai 
prieiti ir užgrobti Muzulo 
žibalo šaltinius Iraqe. Tuo 
tarpu Anglija jau sudrūti
no savo karines spėkas Ira
qe ir laukia vokiečių puoli
mo.

AMERIKOS VALDŽIA PERVEDA ANGU- 
JA150 TAVORINIŲ LAIVŲ

_____  o-----------------------------------  
tų apie $30,000,000. Du 
trečdaliu tos sumos padeng
tų Jungtinės Valstijos, o 
vieną trečdalį visos kitos 
respublikos.

Šis kelias būtų svarbus 
militariniams reikalams.

Washington. — Preziden
to Roosevelto pareiškimas 
prieš kelias dienas, kad 
Jungtinės Valstijos suteiks 
Anglijai tavorinių laivų su 
dviem milijonais tonų įtal
pos, jau vykdomas gyveni
mam Jo įsakymu jau per
vedama Anglijai net 50 lai
vų, kurie paruošti gabeni
mui žibalo. Žibalas yra be 
galo svarbus dalykas šiame 
kare. Anglijai jį reikia ga
bentis iš užsienio. <

Tad Roosevelto valdžia 
skubinasi pagelbon, idant 
aprūpinus Anglijos 
mašineriją žibalu.

Iraqas Priešingas Ang
lijos Žygiams

karo

Cooperstown, N. Y. — 
Geg. 1 dieną atrasti Otsego 
ežere lavonai Jackson, 27 
metų ir Heineg, 23 metų. 
Jie prigėrė bežuvaudami.

Rooseveltas Esąs Pik
čiausias Diktatorius

Žurnale “Collier’s Week
ly” atspausdino Willkie' 
straipsnį, kuris pavadintas: 
“Amerikonai, Nustokite Bi
joti.” Willkie reikalauja, 
kad visokios rūšies laivai 
turi būt tuojau duodami 
Anglijai ir kad būtų prižiū
rima, kad gabenami karo 
ginklai pasiektų Angliją. 
Vadinasi, Willkie tiesiog 
agituoja už panaudojimą . 
karįnio laivyno tam reika
lui. O tas tikrai reikštų ka
rą su Vokietija.

Reikalauja “Socialės Taikos” 
Francijoje

Roma. — Italijos fašisti
nė spauda ^markiai atakuo
ja prezidentą Rooseveltą ir 
vadina jį “blogiausiu dikta
toriumi.” Vokietija ir Itali
ja kariaujančios už gamti
nius turtus. Girdi, “kai Vo
kietija ir Italija turės laisvą 
priėjimą prie gamtinių tur- ti savo klasinius skirtumus 
tų, kaip kad turi Jungtinės 
Valstijos, jos taipgi bus 
linksmos ir daugiau nieko 
nenorės.”

Italai Rasti Kaltais

DiktatoriusVichy.
gen. Petain irgi prabilo pro
ga Pirmosios Gegužės. Jis 
šaukė darbininkus, darbda
vius ir šiaip žmones pamirš-

ir įsteigti “socialę taiką.” 
Tas reiškia, kad Francijos 
darbininkai turi atsižadėti 
klasių kovos ir vilkti kapi
talistų jungą be pasiprieši
nimo.

Roma. — Pranešta, kad 
Vokietijos ir Italijos orlai
viai pradėjo smarkų puoli
mą ant Libijos uosto Tob
ruk, kurį anglai tebelaiko 
paėmę. Sakoma, kad puoli
mas- iš oro ir ant žemės da- 
vė pasekmių. Išlaukinės 
Tobruko tvirtovės esančios 
pralaužtos. Italijos, karinė 
komanda sako, kad neužil-

Kelias į Panamos 
Kanalą

London. — Pranešama, 
kad Iraqo valdžia labai ne
patenkinta Anglijos armijos 
sudrūtinimu tame krašte. 
Premjeras Gailani žada 
priešintis. Gailani skaito
mas nazių simpatiku. Jis sa
ko, šis Anglijos žygis su
laužo sutartį tarpe, Iraqo ir 
Anglijos.

Jacksonville, Fla. Itali
jos laivo “Confidenza” kapi
tonas ir 20 jūrininkų teismo 
rasti kaltais sabotaže. Jie 
sugadino laivą pirma, negu 
jis buvo paimtas Amerikos 
valdžios. Jiems kiekvienam 
grūmoja bausmė po 20 metų 
kalėjimo ir po $10,000 pasi
mokė ti .

Vėliausios Žinios
Berlin. — Turkijos radio 

praneša, kad Iraqo valdžia 
išleido atsišaukimą, kuria
me sako: “Valanda kovos už 
laisvę prisiartino.” Iš to ga
lima suprasti, kad Iraqo ka
riuomenė rengiasi pulti 
anglus, kad išmesti iš savo 
žemės.

ir italų rankas.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sutinka pa
skirti $20,000,000 tęsimui 
kelio nuo Meksikos rube- 
žiaus iki Panamos Kanalo. 
Kelias eitų per šešias Ame
rikos respublikas ir būtų 
1,500 mylių ilgio. Jo nutie
simas paimtų apie penkius 
metus laiko. Viso jis kaštuo-

Panaikins Plakimo Bausmę
Austin, Texas. — Texas 

seimelis priėmė bilių, kuris 
panaikina plakimo bausmę 
už prasižengimus. Dabar tą 
bilių tik turi pasirašyti vals
tijos gubernatorius. Spėja
ma, kad jis bilių pasirašys.

Pabėgo Jugoslavų Laivai
London. — čionai pribu

vo vienas submarinas ir du 
torpediniai Jugoslavijos lai
vai. Jie pabėgo iš Jugoslavi
jos, kai tą kraštą užplūdo 
naziai.

London. — Kadangi Ira
qo valdžia atsisakė atitrau
kti savo armiją nuo Hab- 
baniyah, kur yra Anglijos 
karo stovykla, tai susidarė 
ginkluoto susikirtimo pavo
jus. Anglija reikalavo, kad 
Iraqas atitrauktų iš ten sa
vo armiją. Bet Iraqo valdžia

Falšyvos Duonines Kortos vieton to, dar daugiau pri- 
 siuntė karių.

Istanbul. — Turkijos val-Versailles, Francija. — Istanbul. — Turkijos val- 
Policija susekė slaptą spaus-Įdžia pašaukė visus nuo 1908 
tuvę, kurioje buvo spausdi-iki 1916 metų rezervus į ar- 
namos falšyvos kortos ga-įmiją. Turkija ruošiasi ne- 
vimui duonos. Mat, duoną paprastiems įvykiams, 
čia galima gauti tiktai su .—--------------'
kortomis. •» ORAS: — Apsiniaukę.
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lis savo *teritorialiais vandenimis skaito 
tik tris mylias nuo krašto. Mūsų prezi
dentas Rooseveltas paskelbė, kad su jo
kiais aprubežiavimais nesiskaitys, kad 
Amerikos karo laivai plauks 2,000 ir 
3,000 mylių nuo Amerikos“ ir ten darys’ 
taip, kaip Anglijai reikalinga. Reiškia, 
Amerika pasiima ant savęs Anglijos ka
ro laivyno pareigas. Kaip tik to reikala
vo Anglijos ministerių pirmininkas 
Churchill vėliausioj kalboj, kada jis sa
kė: “Anglija turi atsilaikyti, kol Ameri
ka ateis į pagalbą.”

SUBSCRIPTION RATES
United States, per year .................... $6.00
United States, six months ................ $3.25
Brooklyn, N ¥., per year —......_..... - $6.50
Brooklyn, N. Y., six months .... ............$3.50
Foreign countries, per year ......._....... $8.00
Foreign countries, six months ............. $4.00
Canada and Brazil, per year ............... $6.00
Canada and Brazil, six months -------- $3.50

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

Act of March 3, 1879.

Bet tas Roosevelto žygis iššaukė iš 
Vokietijos ir Italijos fašistų griežtą.atsi
liepimą. Jie sako, kad Rooseveltas laužo 
ne vien tarptautinius patvarkymus, bet 
ir savo, kuriais jis draudė Amerikos lai
vams ten plaukti. Jie sako, kad skandins 
visus laivus, nepaisant po kieno vėliava, 
jie plauks į Angliją su ginklais. Tas reiš
kia atvirą Amerikos su Vokietija karą. 
0 karo Amerikos piliečiai nenori. Karas 
yra baisi nelaimė.

WELCOmE DELEGPnS
( i /avi fi i lOP 

union m uro

Tekstiles Darbininkų Unijos (CIO) Antroji dvimetine konvencija New Yorke, 
įvykusi prieš savaitę laiko.

TAIP BUVO, TAIP 
NEBUS

Čia mes spausdiname vie
no Simno valsčiaus darbi
ninko eilėraštį — būdingą 
liaudies nuotaikos'išreiški-> 
mą.

“T.” Red

“Tik Raudonieji Maršuos”
“New York Times” šiemet visaip ban

dė pakenkti Pirmos Gegužės demonstra
cijai. Gegužės 1 dieną, pirmame pusla
py j, didelėmis raidėmis šaukė: “Vieni 
Raudoni Maršuos ... Unijos atsisakė.” 
Tai buvo tiksli propaganda, kad sulai
kius darbininkus nuo demonstracijų.

Tos pat dienos laidoj redakcija davė 
ilgą straipsnį “May Day,” kuriame rašė, 
kad Sovietų Sąjungoj nuo Maskvos iki 
sodžiaus bus paradai. “Times” redakto
riai aprašo, kaip galinga Sovietų Sąjun
gos armija, kaip bus militariniai para
dai, žygiuos galinga artilerija, didžiu
liai tankai, uniformose ginkluoti darbi
ninkai, padangę uždengs galingi oriai vy
nai. Oi, kaip gaila “Timeso” redakto
riams, kad toji jėga nesimuša už Angli
jos imperialistus!

Anglijos Viltis -- Amerika
Jungtinių Valstijų svarbiausios karo 

laivyno jėgos yra Ramiajame Vandeny
ne prieš Japoniją. Atlanto Vandenyne 
yra tik antraeilės jėgos. Laivyno sekreto
rius Frank Knox sako: “Amerikai rei
kalingas kiekvienas karo laivas ir nuo 
dabar nebus pervedamas Anglijai... Iš
skiriant tik mažuosius, kurių Anglijai 
būdavo ja apie 20 karo laivelių.” Jis sa
ko, kaip rašo “N. Y. Times,” kad Jungt. 
Valstijos dabar turi: 15 šarvuočių; 6 or
laivių vežikus; 37 kruzerius; 164 naikin
tojus; 107 submarinus. Budavoja 175 
naujus karo laivus ir 83 greitai dar pra
dės budavėti. Žinoma, greta šių karo lai
vų dar yra kita tiek, kurie užsiima minų 
statymu, minų šlavimu, kraštų apsau
gos, mažieji karo laivai ir tt.

Australija ir Karas

Buvo Lietuvoje ponų, 
Tokių storų kaip balvonų, 
Maudės taukuose ir svieste, 
Mokėjo darbininkus riesti. 
Pilvas buvo aukštai keltas, 
Lig bekonas ten įveltas,

Nieko Neužmiršo, Nieko Neišmoko
Jau pusantrų metų prabėgo, kaip eina 

Antras Pasaulinis Imperialistinis Karas. 
Po tiek daug nepasisekimų, rodosi, Ang
lijos vadai ir karo komanda galėjo įsiti
kinti, kad nauji ginklai užkariavo savo 
pozicijas, kad seni nustoja reikšmės be 
naujų pagelbos. Bet Anglijoj vis dar 
viešaptauja pasitikėjimas ant didelių ka
ro laivų — šarvuočių, kad jie suteiks per- 
galę.

Bet iš Alexandria rašo amerikietis ko
respondentas Larry Allen, kad jis apie 
20 kartų plaukiojo ant Anglijos šarvuo
čio Viduržemio Jūroj. Jis sako: “Nėra 
saugios vietos ant šarvuočio... Kokis 
baisumas, kada 1,000 svarų bomba nu
krinta ant jo denio!... Tartum praga
ras atsiveria, kada orlaiviai‘bombarduo
ja... Ir šarvuotis turi plaukti po bombų 
lietum, tuo kartu, kada povarideninis 
priešas bile minutę gali jį paskandinti.”

Nauji laikai, nauji ginklai ir karo tak
tika. Šarvuočiai turi reikšmės, bet tik ta
da, kada jie užtektinų oro jėgų apsau
goti nuo priešo lėktuvų, tik tada, kada 
jie gerai apsaugoti nuo submarinų. Vil
tį dėti vien ant šarvuočių yra tuščias da
lykas ir tokia taktika veda prie karo pra
laimėjimo.

Amerika Ant Karo Kranto
Per metų metus mos aiškinome žmo

nėms, kaip turčiai savo naudai įtrąukia 
šalis į karą. Jie dalykus taip veda, kad 
karas pasidaro neišvengiamas.

Tą gali dabar matyti kiekvienas Jung
tinių Valstijų pilietis, kad su jo norais 
ir piliečio valia nesiskaitoma. Anglijos 
agentų spauda ne vien įrodinėja, kad 
Jungtinės Valstijos turi atvirai stoti ka- 
ran, bet net niekina tuos piliečius, ku
rie karo nenori. New Yorke išeinąs “P. 
M.” laikraštis rašo: “Jau Išmušė Valan
da Amerikai Veikti, — Veikti už Angli
ją.” Tas laikraštis net tokias pasakas sa
ko, būk Anglijos pralaimėjimai Gibralta
re ir Sueze bus didesnis smūgis Ameri
kai, kaip Anglijai. Žinoma, tai melas, tai 
piliečių apgavystė! Tas laikraštis piešia 
senatorius ir kongresmanus su Hitlerio 
svastika, Hitlerio šturmininkų drabu
žiuose, kūne nenori karo. Jis niekina 
Amerikos liaudies revoliucijos tradicijas^ 
laisvę ir vadus. Ir jam tas viskas valia. 
Ir jis, veikiausiai, dar leidžiamas už mū
sų sudėtus pinigus, už piliečių taksus, nes 
Anglijos reikalus mes finansuojame.

Imagai tarptautines teises, kiekviena ša-

Pagal skelbiamus davinius Anglija, ka
ro pradžioj turėjo 21,500,000 tonų įtalpos 
prekybos laivų. Kare ji jau neteko apie 
5,500,000 tonų nuskandintų. Kita tiek 
gal yra sugadintų. Anglijos aprūpinimui 
reikia nemažiau 18,000,000 tonų laivų. 
Nuo karo pradžios ji išbūdavo j o naujų 
laivų apie 1,000,000 tonų ir apie 2,000,000 
tonų suėmė Danijos, Holandijos, Graiki
jos ir kitų šalių laivų. Bet dabar Euro
poj jau neliko kieno laivus suimti, o nau
jų budavojimas sumažėjo, nes Vokietijos 
orlaiviai bombininkai dąug kenkia sta
tybos fabrikams. Tai liko tik vienatinė 
Anglijos viltis — Amerika.

Anglija mato didelį pavojų savo pre
kybos laivynui. Dalykas tame, kad 1917 
metais prieš submarinus veikė apie 1,000 
naikintojų. Vien Anglija, Francija ir Ita
lija turėjo 755 naikintojus, o kur dar 
Jungtinių Valstijų ir kitų Anglijos talki
ninkų! Dabar Anglija ir su Amerikos 
gautais karo naikintojais turi tik apie 
300 tos rūšies laivų. Nemažai jų yra su
žeistų. Tuo kartu Vokietija turi daug 
daugiau submarinų, kaip ji turėjo 1917 
metais ir turi Francijos, Belgijos, Ho
landijos, Danijos ir Norvegijos prieplau
kas, iš kurių gali sėkmingai pulti. Reikia 
atminti ir tą, kad dabar submarinai daug 
geriau įrengti, kaip buvo pereitame kare. 
O jeigu dar pridėti iš oro užpuolimą, tai 
tada bus aišku, kokis pavojus susidarė 
Anglijai ir be saužemio armijos invazi
jos į jos salas.

Drąsiai Budavoja Naują 
Gyvenimą

Kada kapitalistinis pasaulis apimtas 
Antro Imperialistinio Pasaulinio Karo 
liepsnos naikina miestus, kultūros ir 
progreso atsiekimus, žmones, siunta 
dūksta, tai tuo pat kartu Sovietų Są
jungoj budavoja naujus fabrikus, dirb
tuves pratiesia naujus kelius, gaminasi 
daugiau sau reikmenų, plečia kultūros ir 
apšvietos įstaigas.

Žinoma, Tarybų Sąjungos valdžia 41 r 
liaudis niekados pirma ir dar daugiau 
dabar nepasitikėjo ir nepasitiki vilkiš
kiems kaimynams. Ji buvo pasirengus ir 
dabar dar daugiau rengiasi išdaužyti vil
ko dantis kiekvienam, kuris panorėtų 
kramtyti darbininkų šalies kūną. Tą pa
rodo ir obalsiai Pirmos Gegužės dienoj, 
kurie buvo iškelti darbo žmonių šalies 
spaudoj. Laimingi Lietuvos gyventojai, 
kad jie išsilaisvino iš po hitlerininkų - 
smetonininkų fašistų jungo ir išsigelbėjo 
iš karo pavojaus. Laimingi jie budavoja 
naują ir laisvą gyvenimą.

Britų- dominija — Austra
lijos Sąjunga — yra milžiniš
kas žemynas, su kuriuo taip 
pat yra sujungta federacijos 
ryšiais nedidelė Tasmanijos 
sala. Bendras dominijos plo
tas — 7,704,000 kv. klm.; gy
ventojų (pagal 1939 ih. sura
šymą)—7 milijonai žmonių. 
Jų didžiausioji dauguma—at- 
si.kclusieji iš savo metropolijų 
anglai, škotai ir airiai. Senie
ji vietos gyventojai—bušme- 
nai—beveik visiškai išnaikin
ti; visoje Australijoje liko tik 
apie 00 tūkstančių bušmenų.

Australijos Sąjunga yra Ra
miojo vandenyno pietų vakarų 
dalyje. Prekybos 
investicijų srityje 
Didžiąja Britanija 
siais ekonominės 
mybės saitais, Sąjunga yra su
interesuota ją su Europa jun
giančių vandenynų ir jūrų ke
lių apsauga’. Tie keliai eina 
trimis kryptimis. Pirmasis ke
lias eina į šiaurės vakarus nuo 
svarbiausiųjų uostų — Sidne- j nustumti Didžiąją 
jaus ir Melburno — Indonezi
jos kryptimi, pro Singapūrą ir 
Britų Indiją prie Raudonosios 
ir Viduržemio jūrų krantų ir 
toliau per Sučco kanalą ir 
Gibraltaro sąsiaurį i Angliją. 
Prie to 
trali jos 
karinė 
Antras 
na nuo Australijos pietų va
karų pakraščio į Pietų Afriką 
—ir paskui išilgai 
Afrikos 
Tame 
punktas 
laivyno 
Pagaliau, tretysis kelias į Di
džiąją Britaniją eina per Pa
namos kanala. v

Australija — žemės 
šalis su silpnai išvystyta 
mone. Svarbiausios jos 
sritys —■ žemdirbystė, avių ū- 
kis ir stambių raguočių ūkis. 
Australija yra stambiausias 
šaltinis metropolijai aprūpinti 
kviečiais, vilna, mesa, sviestu,

vystytis pir- 
imperialisti- 
Tačiau tas 

lėtu tempu, 
vargiai pa- 

metalo 
Austra-

žaliavų ir

vaisiais. Australijos gamtos 
turtai yra įvairūs, jų tarpe — 
anglis, geležies rūda, švinas, 
cinkas ir auksas.

Austrai i jos metalurgijos 
pramonę pradėjo 
mojo pasaulinio 
nio karo metais, 
vystymasis vyko 
net ir dabar jai
kanka metalo savajai 
apdirbimo pramonei, 
lija yra Anglijos 
maisto produktų rezervuaras.
Išvežimas į Angliją prieškari
niais metais beveik du kartu 
prašoko įvežimą iš metropoli
jos. Anglijos kapitalų investi
cijos toje Britų imperijos da
lyje vertinamos apie 500— 
550 milijonų svarų sterlingų.

Svarbiausieji Didž. Brita
nijos konkurentai vietos rinko
je yra Jungtinės Valstijos ir 
Japonija. Jungtinės Valstijos 
Australijos prekyboje užima 
antrą vietą. Per paskutinį de
šimtmetį Japonijai pasisekė

Britaniją 
nuo dominijos aprūpinimo 
medvilnės audiniais ir 
nio šilko gaminiais.

Japonų ekspansija 
Rytų Azijoje sukelia 
baimę Australijoje.

Dar pirmojo imperialistinio 
karo metais, kai Japonija ir 
Britų imperija tebebuvo są
jungininkės, buvo iškeltas 
klausimas, kad vokiečių val
domosios teritorijos Ramiaja
me vandenyne (f pietus nuo 
pusiaujo) neatitektų Japoni
jai. Versalio konferencijoje 
Australijos ministeris pirmin
inkas Juzas kategoriškai rei
kalavo, kad Britanija anek
suotų Vokiečių Naująją Gvi
nėją ir Bismarko archipelagą, 
kadangi priešingų atveju tos 
salos gali pasidaryti kokios 
nors Ramiojo vandenyno di
džiosios valstybės placdarmas 
jo atstovaujamai šaliai pulti.
Kad šiuo atveju buvo kalbama 1 benti; iš čia anglų laivai, ka- 
apie Japoniją, parodė 1922 
metų Vašingtono konferencija, 
kurioje Australija ir Kanada 
palaikė Jungtinių Valstybių 
reikalavimus nutraukti anglų 
—japonų sąjungą. 1923 me
tais Briusas (tuomet buvęs do
minijos ministeris pirminin
kas) nurodinėjo, kad jei Di
džioji. Britanija pasirodys ne
pajėgianti arba nepanorės gin
ti britų dominijas Ramiajame 
vandenyne nuo japonų eks
pansijos, tai jos bus privers
tos ieškotis" apgynėjo Jungti
nių Valstybių asmenyje.

Prieš Japoniją nukreiptas 
ir vietinis įstatymų lęidimas 
apie imigraciją. “B a Itosios 
Australijos” šūkiu prisidengęs 
tas įstatymų leidimas trukdo 
imigraciją iš Japonijos ir Ki
nijos.

Dominijos vyriausybė dabar 
metropolijos pusėje dalyvauja 
kare su Vokietiją ir Italija. 
Šalyje sukauptos vilnos, svies
to, kviečių ir įvairių kitų svar
biausių rūšių žaliavų atsargos 
parduotos Anglijai. Tas atsar
gas Anglija naudoja ne vien 

v _______ .. savo reikalams, bet ir mokė-
direktorius, lošia “Citizen Ka- jimams toms šalims, kurios sa

ne” filmoje vyriausią rolę. vo ruožtu, teikia Didžiajai

Britanijai (pvz., Australijos 
vilna eina į Jungtinės Valsty
bes). Toliau, pagal vasarinių'Trumpos kojos, storas kak- 
kadrų apmokymo schemą, ku- j las, 
ri buvo numatyta dar prieš i Bet tas ponas buvo aklas, 
karui prasidedant, Australija' . . . . . . . .. _
kasmet siunčia 15 tūkstančių Daibinmką nieku laike,_ 
lakūnų apmokymui ir mank- Vilko sąlygas jam taikė, 
štai į Kanadą, iš kur jie vyks- Ponios vaikų neturėjo, 
ta į metropoliją dalyvauti ka- Užtat šunyčius mylėjo, 
ro veiksmuose. / 'Jos §uny^Įus piene maudė,

Australijos vyriausybė/1939 Sakė, kad jas vargas spaudė, 
m. gegužės—birželio/mene-ĮJeį šunelis negalavo, 
siais padarė visų galinčių pa-',Tuoj ligoninėn važiavo, 
kelti ginklą vyrų nacionalinę1 
registraciją. Registracijos pra- 'Darbininkas, kaip susirgo, 
vedimas sutiko pasipriešinimą Jam nė duonos nieks ne- 
profsąjungų, įžiūrėjusių joje 
žingsnį į visuotines karinės'Buvo sauja tokių ponų, 
prievolės įvedimą. Ligi šiai Kurie smaugė vargšą žmo- 
dienai kai’inė prievolė šalyje 
neįvesta. Tačiau šešių dešim-

pirko,

>

susieta su
glaudžiau-

priklauso-

dirbti-

Pietų 
žymią

čių tūkstančių australų sava- Darbininkų milijonai,

kelio šiauriniame Aus- 
krante yra pastatyta 

bazė1—Darvino uostas, 
svarbiausias kelias ei-

vakarinio 
pakraščio į Europą, 
kelyje aprūpinimo 
yra Portas su karo 
baze — Frimentliu.

ūkio
pra- 
ūkio

ORSON WELLES; 
žymiausias filmų aktorius ir

norių kontingentas dalyvauja 
metropolijos karo veiksmuose 
Afrikos placdarme, Australi
jos kariuomene drauge su 
Naujosios Zelandijos ir Indi
jos dalimis neša svarbiausią 
kovos Libijos dykumoje sun
kuma, v

Anglijos karinė misija, ap
silankiusi Australijoje 1937 
metais, sudarė planą statyti 
lėktuvams ir gaminti iš vieti
nės žaliavos karo reikmenis, 
jei kiltų karas. Tas planas 
pradėtas vykdyti 1939 me
tais. Tačiaus palyginant su Ka
nados karo pramone, Austra
lijos karo pramonė tebėra la
bai silpna ir negali metropo
lijos aprūpinti pakankamu 
karinių medžiagų kiekiu. Gin
klų gamyba tebėra nepakan
kama het britų interesams In
donezijoje ir Singapūre ap
ginti.

Vokiečių reideriai Ramiaja
me vandenyne paskutiniais 
menesiais sugriovė normalią 
Australijos laivininkystę. Ry
šium su tuo Anglija pradėjo 
plačiai naudotis Jungtinių ( 
Valstijų laivais kroviniams 
tarp Australijos uostų ir Pa
namos kanalo uostų perga-

O juos smaugė keli ponai. 
Darbininkai tol kentėjo, 
Kol kantrybės jie turėjo.
Ir atėjo laikas kitas, 
Ponas iš dvarų išvytas, 
Darbininkai sujudėjo, 
Ponų kinkos sudrebėjo, 
Pilvas staiga sumažėjo, 
Ir kišenės suplonėjo. 
Liko ponas nuginkluotas 
Ir valia jo pažabota.
Visi ponai rėkia ai! 
“Likom jau mes ubagai.” 
Visokius gandus nešioja, 
Apie praeitį svajoja.
Kai kur kiršinti mėgina, 
Pragaro kančiom baugina, 
Darbininkai jų nebijo, 
Nes kankintojus išvijo.
Vaikšto ponai susitraukę, 
Ponų rojaus grįžtant laukia, 
Laukit, laukit, mieli ponai, 
Jau negrįš jums milijonai — 
Jei norėsit duoną valgyt, 
Gausit kirvį malkom skal- 

. dyt.
J. Maciulevičius.

(Iš “Tiesos”)

ro laivų lydimi, tas prekes pa
ima ir gabena į metropolijos 
uostus.

Trišalio pakto tarp Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos su
daryme Australijos vyriausy
be įžiūri grąsinimą savo teri
torijos neliečiamybei. Šiuo 
metu, kai Britanijos laivynas 
yra užimtas karo veiksmais 
Europos vandenyse, Australi
ja jaučiasi esanti neapsaugota 
nuo puolimo iš šiaurės. ,

IVof. I. Zvavičas.

Ecuador Respublika Veiks 
Išvien su Jungt. Valstijom
Quito. — Ecuadoro vy

riausybė pareiškė, kad jinai 
tampriai ir ištikimai dar
buosis su Jungtinėmis Vals
tijomis Ameriką apgynimo 
reikalais. Ši Ecuadoro pozi
cija labai reikalinga Pana
mos Kanalo apgynimui.

Trenton, N. J . — New 
Jersey valstijos seimelis su
darė šių metų metinį vals
tijai budžetą iš $36,455,023.

Atmetė Apeliaciją
San Francisco, Calif. — 

Apeliacijų Teismas atmetė 
veikėjo Schneidermano ape
liaciją. Tai buvo apeliacija, 
kad panaikintų žemesnio 
teismo nuosprendį atimti 
Schneidermanui pilį etybę 
už tai, kad priklauso prie 
Komunistų Partijos. Bus 
duota kita apeliacija.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas.

Gerbiama “Laisvės” Rė- 
dystė: Prašau pasakyti, ke
lintais metais Lietuvoje 
kareiamas uždarė, o mono
polius atidarė?

“Laisv.” Mylėtojas J. A.
Atsakymas.

Turime prisipažinti, kad 
nežinome. Niekas iš “Lais
vės” štabo nepamena. Jeigu 
kuris iš skaitytojų atsimena 
ir atsakys į šį J. A. klausi- 1 
mą, būsime dėkingi. y
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M IE N AS
Bacevičiaus-Ramoškai- 
tes Koncertas Niūvarke

Bacevičius atgaivino Szo- 
romantiškąjį piano poetą. 
Polonezas mirgėjo egzotiš- 
ir dvelkė klausovų vaiden- 

pasakiškais vaizdovyzių

ir įspūdingai mirguliavo

Didžiulėj Mosque Theatre salėj, baland.
27 d., 1941 m., puikiai demonstravo savo ta
lentus Prof. Vytautas Bacevičius ir Biruta 
Ramoškaite. ’

Koncertą surengė pažangiosios lietuvių ir 
rusų jėgos. Savo skaičiumi lietuviai viršijo vi
sus. Buvo grupelė rusų ir po keletą lenkų ir 
kitokių tautų. Visų galėjo būti daugiau.

Kaip ten pasitaikė, kad fortepijonas buvo 
patiektas ne didžiojo koncertinio tipo, bet toks 
nedidelis ir nemiklus. Kaip paskiau Prof. Ba
cevičius aiškino, daug reikia be reikalo paleis
ti pastangų,, tokį pianą skambinant.

žinoma, pats artistas tai atjautė ir žinojo. 
Tačiau publikai vigai nesirodė, kad tai būta 
kokia nepatvaraus, neskambaus piano. Iš po 
magiškų pianisto pirštų kilo, byrėjo, skleidėsi 
garsai, susiliedami į stebėtinas harmonijas.

Nedaro skirtumo, kokio kompozitoriaus kūrinį 
skambintų, visi išėjo didingai, meistriškai. Ir 
buvo didelio pasirinkimo, nuo pačių aukštųjų 
klasiškų iki pačių drąsiųjų ir originaliųjų mo
dernistų.

Stačiai žavingai 
peną (Chopin), tą 
Jo Valsas, Etudas, 
ka varsų skaistybe 
tuvėn stebėtinais, 
blizgesiais.

Iš eilės, stipriai
Cesaro Franko Preliudas, Fiuga ir Įvairiavi- 
mai, šaižiai skambi Prokofijevo Sonata, mąs
liai liūdna Rachmaninovo Meliodija, būdingas 
čiurlionies Preliudas, virbantis de Faijos (de 
Falla) Ugnies šokis, šis pastarasis darė sta
čiai kokio tai įstabaus elektriško efekto: regis, 
tu čia matai šokinėjančius liepsnų liežuvius ir 
girdi jų šurmuliuojantį, gręsmingą ošimą.

Iš savo originalių kompozicijų Bacevičius 
davė savo drąsiu individiniu modernizmu dvel
kiančią Meditaciją ir Kapričiją. Pažįstamomis 
liaudies motyvų meliodijomis skambėjo Gruo- 

■ džio kūrinys “Lietuvoj”, šostakoviciaus Rusiš
ki šokiai, Skriabino barškus Etiudas, gili savo 
originalumu Debiusės “Paskandinta Katedra,” 
Dohnanio “Kapričija.”

Griausmingų plojimų lydimas, mūsų didis 
virtuozas gausiai atsiliepė su gražiais atkar
tojimais: tai lengvais liaudiškais šokiais, tai 
labai sudėtingais kūriniais.

Daug iš jo pasimokino klausytojai, daugelis 
jų nieko panašaus pirma to negirdėję. Tai 
buvo tikrai įspūdingas, didelis koncertas, tikęs 
bile kurio miesto pačiai didžiajai auditorijai.

Ir, reikia pasakyt, mūsų publika gražiai, 
kultūringai užsilaikė, kas retai tegalima pasa
kyti šiaip mūsų parengimuose. Iš viso įspūdis 
susidarė puikus, ilgai minėtinas.

Turtingą Bacevičiaus piano koncertą, kaip 
negalima geriau, paįvairino mūsų įstabi Biru
ta Ramoškaitė. Koks jos didelis, koks galingas 
ir tuo patim tarpu koks lankstus ir maloniai 
švelnus soprano balsas, tai skambąs gludžiu 
lyrišku skudučiu, tai griaudžias pilnu drama
tišku pajėgumu!

Ramoškaitė tikrai didi artistė. Dainuoja 
ne tik savo brandžiu, gražiu balsu, bet ir savo 
jautria siela, visa savo pilna asmenybe. Kiek
vienai intonacijai atatinkamas kryptelėjima's, 
judraus veidelio žaisena, akių iškalbumas, an
takių krustelėjimas.

čia irgi koks turiningas pasirinkimas, koks 
gražus įvairumas! .

Lyg koks himnas, didinga^ skambėjo Par
kerio lotyniškos kantatos dalis “O tėviške ge
roji.” Romantiškai lengvai tyvuliavo vokiška 
Šuberto dainužė “Kurlink.” Rimtai ir gyvai 
brėško angliškai ruso Rachmaninovo “Rytas.” 
Išpaniška romantika dvelkė lengva, kaip vasa
ros zefyras, francūziŠka Leo De Libes “Kadi- 
zo Dukros.”

Dadėčkui Ramoškaitė meistriškai išpildė 
anglišką Ernesto čarlso (Charles) “Kai mano 
dainos bus išdainuotos.”

Labai gyvai ir žavingai išėjo Kačanausko 
“Mano Rožė,” liūdnai patetiška Petrausko 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis teka,” linksmai žai
sminga Tallat-Kelpšos “Ne Margi Sakalėliai,” 
kunkuliuojančiai judri “Pamylėjau vakar” ir 
dar keletas mūsų liaudiškų šedevrų.

Dvi didelės žvaigždės iŠ skirtingų horizontų 
harmoningai susiėję krūvon? Ramoškaitę la
bai taikiai ir lanksčiai pianu lydėjo mūsų ga
bioji muzikė Bronė šalinaitė.

Ištikro, turime kuo pasidžiaugti, kuo pasi
didžiuoti. Tai Šaunūs ir gajūs mūsų jaunos 
kultūros diegai. Jonas Kaškaitis.

į .

Viena iš daugelio Amerikos studentų demonstracijų, įvykusių nesenai prieš karą; 
paveikslas parodo New Yorko miesto studentus Lewisohn Stadijume.

Atsiminimai Apie Bronių Vargšą
šiemet sukako lygiai 25 metai kai mi

rė Bronius Vargšas (Laucevičius), že
miau telpąs apie velionį Vinco Rau- 
dzevičiaus rašinys yra paimtas iš “Vil
nies.”—“Laisvės” Red.

šį pavasarį sukako 25 metai nuo Bronio 
Vargšo (Laucevičiaus) mirties. To drama
turgo mirties sukaktuvių paminėjimui aš 
jaučiu ypatingą pareigą, nes su juo pasi
pažinau iš jaunystės, o iki šiol dar nieko ne
buvau rašęs apie jį. Matote, pirmiau apie jį 
kiti plačiai aprašydavo, tai dėlto aš nejau
čiau didelio reikalo. Bet dabar, ketvirtada
liui šimtmečio praslinkus, dalis jo pažįsta
mų nuėjo paskui jį—į amžinastį, o kita dalis 
nuseno ir pamiršo suteikti spaudai atsimi
nimų apie autorių veikalų, kurie žymiai pri
sidėjo prie mūsų dramos praturtinimo. Tai
gi kitiems kapituliavus, aš rašau. ,Ir taip:

Linksmai ir greitai leisdamas savo jau
nystės valandėles Šiauliuose, aš tankiai nu
eidavau į Laucevičiaus vaistinę pas savo ar
timą draugą Kazį Čepulį, kuris joj prakti
kavosi į farmaceutus^ Toj pačioj Laucevi
čiaus vaistinėj dirbo ir Bronius Laucevičius. 
Nors jo pavardė atatiko savininko pavardei, 
bet jiedu nebuvo giminaičiai. Čepulis, su 
Broniu Laucevičių dirbo-pasivaduodami, to
dėl kai aš ateidavau pas pirmąjį, tai pasta
rojo nebūdavo vaistinėj. Kartą Čepulis už
simanė supažindinti mane su Broniu ir pa
vadino į jo kambarėlį, kuris radosi vaistines 
užpakalyj. Pabaladojus duris atidarė jau 
daug kartų mano matytas žvalus juodbru- 
vis vaikinas, su ką tik prasikalančiais tam
siais ūsiukais, Lauciukas, kaip jį Čepulis 
vadindavo. Kambarėlis buvo visai mažytis. 
Jame radosi lova, staliukas ir kėdė. Če- 
puliui mane atrekomendavus ir mudviem su 
Broniu pasispaudus rankas, jis pavadino 
mus sėstis. Man, kaipo svečiui, kėdę padė
jo, o jiedu ant lovos susėdo: Užsimezgė pa
sikalbėjimas; kalbėjomės kaip seni pažįs
tami. Bronio išsireiškimai buvo užimanti /
ir pamarginti humoru. Ant lentynos buvo 
padėta gitara ir smuikas. Mes paprašėme 
jo pagriežti. Jis pirma gitarą paskambino, 
o paskui smuiką pagriežė. Jam griežiant, aš 
pastebėjau ant, staliuko jo dar neužbaigtą 
piešinį, žiūriu, kad tai ministerio Trepovo 
karikatūra. Trepovas stovėjo iškėlęs rim
bą, o prieš jį—minia žmonių. Apačioj gi už
rašas: “Daite na krasny krest. Sim prašu 
vas.” (Duokite raudonam kryžiui, šiuomi 
prašau jūsų). Matote, tuo laiku (1905 m.) 
buvo rusų-japonų karas, tai caro valdžia 
reikalavo nuo žmonių aukų, raudonam kry
žiui, kuris neva šelpė nukentėjusius nuo ka
ro. Man žiūrinėjant piešinį, jis sustojo grie
žęs. Tada aš jam pastebėjau:

—Jūs esate ne tik muzikantas, o ir pie
šėjas.

—O, čia tik taip sau ant greitųjų nubrai
žiau... . Va yra daugiau panašių braižinių, 
jis atsakė ir, išėmęs iš stalčiaus, padėjo ant 
stalo visą pluoštą karikatūrų. Tai buvo pie
šiniai įdomesnių vietų ir žymesnių asmenų, 
tarp kurių buvo piešinys vaizduojantis mi- 
nistcrių kabinetą su užrašu: “Proč s dorogi 
zlyje sily, vas davno už ‘ždut magily” (šalin 
iš kelio piktos spėkos, kapuose jūsų vietos”). 
Nuo tų politinio pobūdžio piešinių, savo pa
sikalbėjimą nukreipėme prie bendros politi
kos. Prisiminėme Šiaulių miesto žymesnius

asmenis, kurie buvo žinomi kaipo priešca- 
rinės kovos rėmėjai. Vieni jų buvo social
demokratai, o kiti liaudininkai. Iš suminė
tų asmenų buvo šie: advokatas Lukauskas 
(dabar numiręs), grafas Vladimiras Nikola- 
evičius Zubovas, Gubernijos dvaro kontoros 
knygvedis Kubilius, raštvedis Kairis, pilietis 
Ambrozaitis, beletristikos rašytojas Jasiu- 
kaitis, veterinaro daktaro duktė Žilinskaitė, 
advok. Venslauskas (dabar numiręs), kuris 
nors nenuolatos Šiauliuose gyveno, bet laiks 
nuo laiko atvažiuodamas, paakstindavo ju
dėjimą. Jis buvo ’ vienas veikliausių Social- 
Demokratų Partijos veikėjų. Buvo suminėta 
ir keletas kitų. Turiu prisipažinti, >kad apie 
tą judėjimą tada aš visai mažai tenusivo- 
kiau, Tuo tarpu kai Bronius Laucevičius 
jau ėmė jame ir dalyvumą. Jis net turėjo 
parsinešęs iš susirinkimo pundą lapelių iš
leistų L.S.D.P., raginančių ūkininkus nemo
kėti mokesčių, neleisti savo sūnų kariuo
menėn.ir nuversti caro valdžią. Lapelius per
skaitę, ėmėme planuot kaip juos išplatint. 
Kadangi tai buvo “didžioji nedėlia,” tai nu
tarėme juos išplatint velykų naktį bažnyčio
je, kuri tą naktį turėjo būti prisikimšus žmo
nėmis. Tam tikslui nutarėm suorganizuoti 
nemažiau penkiolikos žmonių. Kai po dvy
liktos valandos maldininkai ims snūduriuoti, 
tada į jų kišenius prikaišioti lapelių, o kiek 
liks, tai dalį jų paberti nuo “viškų,” gi an
trą dalį paskleisti į bažnyčią pro lubų lan
gą. Kaip nutarta, taip ir padaryta. Pada
ryta su geru pasisekimu.

Tai va prie kokių aplinkybių susipažinau 
su Broniu Vargšu.

Nuo laiko tos pažinties, kada tik ateida
vau į vaistinę pas Čepulį, tai ir Bronių at
lankydavau, jei jį rasdavau namie. Jis taip- 

. gi nuo tada pradėjo užeiti pas mane. Užei
davo arba vienas arba kartu su Čepulių. 
Pagalios jis atsikėlė ir gyvent į mūsų šei
mynos kambarius. Aš gyvenau su tėvais, 
broliais ir seserimis. Jis, gyvendamas pas 
mus, didesnę dalį liuoslaikio praleisdavo 
skaitymui knygų ir laikraščių. Buvo kal
baus ir linksmo būdo. Parėjęs iš miesto 
tankiai papasakodavo savo įspūdžius iš ma
tytų ir girdėtų dalykų. Labai nemėgdavo 
pasipūtėlių. Kai buvęs tos vaistinės moki
nys Kerpis išlaikė kvotimus į provizorius 
ir tuomi ėmė didžiuotis, . fanaberiauti, tai 
Bronius pasakė: “Kai vaistinės mokinys pa
virsta į provizorių, tai sulenk dvilinką ir 
kišk į skylę.”

Mudu, kai kada, rytais išeidavom į grafo 
Zubovo sodną pasivaikščioti. Kartą bevaikš
čiojant jis pasakė:

—-Na\ tai paskutinis mano pasivaikščioji
mas tame sodne.

—Kame dalykas?, paklausiau, juk mirti 
nesirengi, o iki karinės prievolės dar trys 
mėnesiai.

Jis išėmė iš kišenio ir parodė man savo 
dėdės laišką iš Amerikos, kviečiantį jį at
važiuoti.

—-Tai reiškia, važiuoji į Ameriką?
—Taip, jis atsakė, su japonais muštis už 

carą nenoriu, tai viena; o antra, amžinai 
vaistus grųst ir uostyt už 10 rublių mėne
siui irgi velnias. Su pradinės mokyklos ates
tatu čia nieko neatsieksi, net iki teisėto 
farmaceuto nedasivarysi, nors darbą tinka
mai atlieki.

Aš mėginau jam patarti, kad jię ban
dytų išsisukti nuo kariuomenės taip, kaip aš

buvau išsisukęs prieš du metus, laikinai pri
verčiant širdį smarkiau dirbti; o pasiliuosa- 
vęs nuo kariuomenės, kad jis pakeistų savo 
užsiėmimą manuoju, t. y., mėgintų dirbti 
raštinėse, kur darbas sveikesnis ir geriau 
apmokamas. Bet jis tvirtai laikėsi savo 
nuosprendžio. Tada aš jam palinkėjau lai
mingos kelionės. Po to už kelių dienų jis 
išvažiavo. Išvažiavo 1905 metais, metais, 
kuriais ūmai ir smarkiai pradėjo suktis pir
mas Rusijos revoliucijos verpetas, į kurį 
buvo įtraukti visi pažangesni, akylesni žmo
nės. Neišlikau neįtrauktas nė aš. Prasidėjo 
areštai. Kliuvau kalėjiman ir aš. Tuo tarpu 
revoliucijos viesulą taip suūžė, kad, pagal
ba visuotino streiko, priglušino caro val
džią, caro sostas subraškėjo. Todėl 1905 
m. spalio mėnesį caras išleido manifestą, 
kuriuomi tapo paliuosuoti visi politiniai ka
liniai, tarp kurių ir aš. Manifestas galiojo tik 
tol, kol caro valdžia nesustiprėjo. Gi su
stiprėjus caro valdžiai, vėl prasidėjo areš
tai ir vėl buvau areštuotas, bet tardytojaus 
pastangomis, kurio raštinėj dirbau, buvau 
paliuosuotas. Po to vėl buvau suimtas net 
dviem atvejais, bet abiejuose atvejuose pa
bėgau kelyje bevedant į kalėjimą. Penktą 
ir paskutinį kartą tapau areštuotas 1908 m. 
šį kartą nepavyko kelyje pabėgti. Tapau 
uždarytas Šiauliuose kalėjime, kur išsėdė
jau iki teismo 7 mėnesius. Po to teisė Vil
niaus Teisminė Palata (Vilenskaja Sudeb- 
naja Palata) ir davė amžiną apgyvendinimą 
Sibire. Trimi dienomi pirm išsiuntimo Si
biran, pavyko iš kalėjimo ištrūkti. Tada jau 
nebenorėjau rizikuot pasilikimu Lietuvoje. 
Na, tai ir atsidūriau Amerikoj.

1910 m. atvažiavęs į Chicagą, nusispren- 
džiau susirast Vargšą. Sužinojau, kad jis 
gyvena Chicagos Bridgeporte. Suklausinėjau 
jo tikrą adresą ir nuėjau pas jį į namus. 
Ten man pasakyta, kad jis dirba Olševskio 
banko trobesy, kur nuėjęs radau Laucevičių 
kambarius bepopieruojant. Pasitikome iš
skėstomis rankomis.

—Ir tokį darbą dirbi? paklausiau jo.
—Taip, Amerikoj reikia visokį darbą 

dirbti, atsakė jis.
Jo veido bruožai rodė, kad jo gyvenimo 

kelias Amerikoje ne rožėmis klotas. Toks 
trumpas laikotarpis, tik tie penki metai to 
jauno vyro veidą jau buvo pažymėję raukš
lių bruožiukais, o ant kairės pusės veido 
pūksojo skaudulys. Jis išrodė apie 10 metų 
senesnis savo amžiaus. Po trumpo pasikal
bėjimo, jis darbą paliko rytojui ir abu parė
jome pas jį į namus. Kambaryje ant sie
nos kabojo jo rankų darbo piešiniai. Reiškia, 
palinkimą prie piešimo dar jis tebeturi, pa- 
mislijau sau. Įsikalbėjome. Jo kalbos tonas 
dar tebebuvo stiprus, energingas, tik kalba, 
stokavo to gyvumo, to humoriško pamargi- 
nimo, kokio apsčiai būta pas jį Šiauliuose; 
akių- šviesos gaivumas, žvilgsnių aštrumas 
taipgi buvo sumenkėjęs; judesiai buvo lė
tesni ; mažiau optimistiškas, bet už tai nuo
saikesnis galvojime. Man, kaip naujai atvy
kusiam į šią šalį, buvo svarbu šio to pa
siteirauti ir apie visuomeninį gyvenimą, tai 
ir paklausiau:

—Na, kokią 
apie šios šalies

—Darbininkų
me, bet to judėjimo dalyviai yra mažumoje 
ir todėl, kol kas, jie negali daug atsiekti,— 
jis atsakė.

—Bet juk ta mažuma pasikeis į daugu
mą,—aš pastebėjau.

— Gal jai nereikės laukti kol ji pasikeis 
į daugumą.. Kartais gerai organizuota ma
žuma įvykdo sistemos pakeitimus.

—Stebėtina, kaip čia, Amerikoj, 
tokie griežti klasių prieštaravimai, 
susipratimas taip lėtai tekyla, vėl 
piau.

—Kai čia pagyvensi tiek, kiek aš
nau, kai pažinsi visus netašytus Jurgius, tai 
ir nesistebėsi.

—Sakai, netašytų Jurgių yra daug?
—Jų yra dauguma, jis pabraukdamas pa

sakė, ir va kaip jie gyvena: per dieną fab
rike valkioja sunkias geležis arba fandrėj 
žemėse rausiasi, o vakare, eidami iš darbo, 
įlenda į saliūną ir prisimaukia; pareina na
mo, pavakarienauja, vėl įlenda į saliūną ir 
vėl prisimaukia; namo sugryžta vėlai nak
tį; rytą, eidami į darbą, vėl prisimaukia. 
Šventadienį jie užsivelka geriausią, kokią tu
ri, drabužių eilę, ant savo medinės galvos 
užsideda Statsono skrybėlę ir vėl į saliūną 
eina išsiten^pę, lyg dagilių priėdę. O jei to
kio “sporto” paklausi, kuo jis Lietuvoj buvo, 
tai jis atsakys: “nugi ardinarščiku” arba 
“sodžiaus bernu.” Kai buvęs ordinarčikas 
arba sodžiaus bernas sočiai prisikerta mė
sos vietoj ašakotos duonos, prisimaukia 
alaus arba degtinės vietoj žalibarščių, už-

(Tąsa ant 4 puslapio)

nuomonę tu, Broniau, turi 
darbininkų judėjimą?
judėjimas eina gera link-

kur yra 
žmonių 
aš įter-

pagyve-

Detroit Mich
Aido Choro Naujienos

Gegužės 18 dieną Aido Cho
ras važiuoja į Clevelandą į 
Lyros Choro koncertą, kuria
me pildys programą.

Mes, Aido Choro nariai, ne
turime pamiršti, kad mes esa
me skolingi Clevelando Lyros 
Chorui. Jie prieš porą metų 
buvo* atvažiavę į Detroitą į 
mūsų Choro koncertą išpildyti 
programą.

Narių Domei!

Aidiečiai, lankykimės į pa
mokas skaitlingai, kad galė
tume išmokti gerai dainas ir 
kad nebūtų sarmata pasirody
ti tarpe svetimų žmonių. Da
bar laikysime po tris pamokas 
kas savaitė. Trečiadieniais 
7:30 vai. vakaro, penktadie
niais taip pat, o sekmadieniais 
10:30 vai. ryto, toj pačioj sve
tainėje.

Detroito ir Apylinkes 
Lietuvių Domei

Gegužės 11 dieną Detroito 
Aido Choras rengia pikniką 
Beechnut Grove. Aido Choro 
narių vardu kviečiu Detroito 
ir apylinkės lietuvius nepa
miršti tos dienos ir dalyvauti 
šiame mūsų piknike.

Ypač dabar yra labai ma
lonu ir smagu išvažiuoti į lau
kus ir pakvėpuoti tyru oru. 
Be to, mes turėsime užkandžių 
ir gėrimų ir gerą orkestrą šo
kiams.

Visus kviečiame dalyvauti.

Įsigykite Miko Petraus 
ko Rinktinių Dainų

Knygą
Prieš kiek laiko Miko Pet

rausko Kūriniams Leisti Ko
mitetas išleido Miko Petrausko 
Rinktinių Dainų knygą. Ta 
knyga turi 64 puslapius. Jos 
viršelį puošia piešėjo Albino 
Kairiūkščio puikus paveikslas. 
Antroj pusėj yra Miko Pet
rausko atvaizdas ir jo rankraš
čio nuotrauka ir trumpa M. Pe
trausko biografija, parašyta d. 
R. M i žaros, šioj knygoj randa
si sekamos dainos:

Vienam Balsui:

Tykiai Nemunėlis Teka 
Jojau Dieną
Vai aš pakirsčiau 
Kalvis
Kaitink šviesi saulute 
Naujoji Gadynė 
Bernužėli, nes’voliok 
žalioj lankoj
Jaunosios arija
Dviem Balsam:

Vakaras
Geismai ir svajonės
Valio, dalgele!
Prirodino seni žmonės
Mišriems Balsams:
Neverkit pas kapą
Dul-dul dūdelė
Suktinis
Oi motule ma!
Gegužinės daina 
šių nakcely 
Vyturėlis
Lygiems Balsams:
Dobilai
Jaunimo giesmė.
Miko Petrausko Rinktinių 

Dainų knyga kainuoja tik vie
ną dolerį. Tai labai prieinama 
kaina visiems. Šią puikią kny
gą galite įsigyti per Lietuvių 
Meno Sąjungą arba rašydami 
tiesiai
niams Leisti Komiteto sekreto
rei B. šalinaitei, 14 Graham 
Ave., Brooklyn, N. Y.

P. Pakalniškis.

Miko Petrausko Kuri

•’-Wi



A

Ketvirta* puslapis

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

sivelka juodą drabužių eilę vietoj Skurlių, 
o dar užsimauna už penkis dolerius skrybė
lę, kokios Lietuvoj jis nė matyt nebuvo ma
tęs, tai jau mano rojų suradęs ir kito ro
jaus jam nereikia. Tokiam “sportui” pa
siūlyk knygą ar laikraštį, tai jis pajuokian
čiai atsakys, kad tu, girdi, rašydamas ir 
skaitydamas, prasčiau gyveni negu jis, spor
tas, tų “baikų” nepaisydamas.

—Ar manai, kad jie visados tokiais liks? 
aš paklausiau.

—O, ne, aš to nemanau. Ateis laikas, kad 
sąlygos pasikeis, tada pasikeis ir tie ne
tašyti Jurgiai. Gal kada bus prasčiau negu 
Cleveland© laikais kad buvo, tada ir akli 
praregės. Praregės ir suras vaisius, kurie 
dygsta ir auga iš sėjamų Idealinio gyveni
mo grūdų.

—Taip, Broni, jie suras vaisius, išdygu
sius iš tavo sėjamų idealio gyvenimo grū
dų. Iš tų vaisių jie ims dvasinį peną, ku- 
riuomi pasistiprinę budavos naują pasaulį, 
bet tai bus tau kreditas, o ne man, nes aš

matote, pasikalbėjime jis da buvo 
bet jo sveikata, kaip viršuj minė- 
buvo žymiai sumenkėjus. Tačiaus 
galėjo jį išgelbėti nuo pirmlaikinės 
jei būtų tuomi susirūpinta, nes jis

tokių grūdų da nešėjau ir nežinau ar kada 
pavyks sėti.

—O ką tu ten sėjai Šiaulių bažnyčioj pro 
lubų langą?

Jam tą pasakius, mudu abudu sukvatojo
me ir pasikalbėjimą toj temoj užbaigėm.

Kaip 
įdomus, 
ta, jau 
tada d a 
mirties,
buvo tik 26 metų. Bet pas mus yra taip, kad 
gyvų veikėjų nepaisoma arba mažai tepai- 
soma, o susirūpinama tik tada, kada jie 
numiršta. Taip buvo ir su Vargšu.

Iš Vargšo raštų skaičiau tik du veika- 
liukus: “Milionai Vandenyj” ir “Tik Pir
mą Kartą.” Pirmoji knygutė dramos for- • 
moj, o antroji apysakaitė. Bet yra ir keli 
kiti veikalai jo parašyti, kurių man neteko 
skaityti.

Bronius Vargšas jau 25 metai kai guli 
tautiškuose kapuose, bet jo idealės mintys, 
įdėtos į raštus, gyvuos amžinai. Lai jo var
das bus garbingai minėtas kol lietuvių tau
ta gyvuos, o jo darbai lai bus sektini kiek
vienam darbo žmogui.

Vincas Raudzevičius.

Orson Welles, Dorothy Comingore ir Ruth Warwick 
filmoje “Citizen Kane,” pašiepiančioje Hearstą.

A" 1 S®
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Waterbury, Conn

Hartford, Conn.; iš Lai
sves Choro Susirinkimo

Balandžio 24 dieną įvyko 
svarbus Laisvės (Choro susirin
kimas. Tame susirinkime prisi
rašė prie choro trys nauji na
riai.-

apskričio koncerto ko- 
raportavo, kad nors 
dalyvavo skaitlingai, 
biznio atžvilgiu, pelno

LMS 
misija 
žmonių 
tačiaus, 
nedaug.

Skaitytas L. M. S. Centro 
sekretoriaus laiškas, iš kurio 
paaiškėjo, kad dar apie 15 
chorų nepasimokėję duoklių 
už 1940 metus. Tai ištikro cho
rams yra didelė sarmata, kad 
neatlieka taip svarbių pareigų. 
Juk ką gi reiškia vienetui už
simokėti penki doleriai per me
tus duoklių. Mums atrodo, kad 
visi chorai galėtų pasimokėti 
lengvai. Perdaug didelis apsilei
dimas iš veiklesniųjų draugų 
pusės. LMS Centras turėtų pa
raginti juos pasimokėti ir pa
skelbti vardus tų, kurie nepa- 
simokėjo.

Nutarėme, kaip greitai LMS 
išleis operetę, griebtis už dar
bo mokintis.

LMS centrui dėl veikalų lei
dimo aukavo C. Arrison pen
kis dolerius, K. Micuta du do- 
rius, J. Beržinis vieną dolerį. 
Viso 8 dol.

Tai graži parama Lietuvių 
Meno Sąjungai. J. K.

Boston Mass

ra-

Lietuvių Radio Korp. 
Programos:

Šeštadienio, May 3-čio, 
dio programa per stotį WORL,
950 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte (Daylight Saving 
Time) bus sekanti:

1— Kalbės Dr. Emilija Ru- 
dokiutė iš So. Bostono.

2— Dainuos Saulutės Mer
gaičių Choras iš So. Bostono, 
vadovaujant Valentinai Min- 
kienei.

Sekmadienio, May 4-to, ra
dio programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 9:30 iki 10:30 

' vai. ryte bus sekanti:
1— Royal Serenaders orkes

trą iš Brightono.
2— Dainininkė Emilija Ta- 

taronis iš Bostono.
Steponas Minkus.

Pilietis Kane (Orson Welles) kandidatuoja į New 
Yorko valst. gubernatorius—“Citizen Kane” filmoje.

Balandžio 27 dieną įvyko 
LLD 28 kuopos prakalbos. 
Kalbėjo William Caha (Brid
geport Associate Editor). Jis 
kalbėjo angliškai. Kalbėtojas 
nušvietė esamąją padėtį Eu
ropoje ir mūsų šalyje. Jis ‘nu
rodė, kaip Wall Streeto re
akcionieriai, p a s i naudodami 
karo isterija, nori pasmaugti 
darbininkų iškovotas teises su 
visokiais reakcioniškais biliais, 
kurie yra įnešti kongrese. Kal
bėtojas kvietė organizuotai 
kovoti prieš, tuos bilius, siun
čiant protestus, rezoliucijas se
natoriams ir kongresmanams, 
kad jie balsuotų prieš Vinson 
ir Hobbs bilius, nes tai yra 
pavojingiausi biliai darbo liau
džiai. Kvietė remti taikos ko
mitetus , 
mases
Taikos Komitetas 
kimus 
vakarą,

jo ir varguose skandino. Drg. 
Bimba gražiai moka pašiepti 
visokius kvailus paskalus ir 
prasimanymus, leidžiamus per 
socialistų, tautininkų ir kleri
kalų spaudą. Jis tokia aštria 
pašaipa padaro daug juoko 
publikai. Visi klausės atydžiai. 
Pabaigus kalbėti, publika ne
siskubino bėgti per duris. Bu
vo keletas klausimų, į kuriuos 
kalbėtojas gražiai atsakė. Ma
čiau, kad keletas “Laisvės” 
skaitytojų pasimokė j o už 
“Laisvės” prenumeratas. Jau 
buvo vėlyvas laikas, tai žmo
nės smagūs skirstėsi namo.
Gegužinė, Operetė ir Šokiai

Vilijos Choras rengia puikų

kurie 
už taika.

organizuoja 
Waterbury 

turi susirin- 
trečiadienio

Worcester, Mass Lowell, Mass

Cleveland, Ohio
LDS 55 kuopos metinis pik

nikas įvyks gegužės mėn. 25 
d., Mačutos darže. Pikniko 
komisijon įeina kuopos pirmi
ninkas S. K. Mažanskas, J. 
Kalas, F. Boteris ir Stasys Jo- 
nela. Komisija darbšti ir tiki
masi turėt labai pasekmingą 
pikniką.

Mūsų kuopos nariai praei
tyje parodydavo menką koo
peraciją, bet dabartinis mo
mentas yra nepaprastai svar
bus. Dalyvaukime ir dirbkime 
visi, kaip vienas, idant išlai
kius mūsų mylimą organizaci
ją ir svarbiausia—palaikyti 
mūsų kuopą darbščią ir stip
rią. Marguokime pirmyn!

(Band-

O’Dea, pirmininkas

šeštadieniu, Gegužes 3, TD4T

Italija Likviduoja Graikus

EI

atsilankyti,

Su juokin- 
dd. Senke-

Drabužių Krautuve

V. Newark, N. J
Adam St., ,

ir vėl čia. Kaip girdėt, tai 
kad pavasario pirkinius ge-

Geo. Kaminskas ir Sūnai
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.

parengimą ant gegužės ketvir
tos dienos. Tą vakarą bus su
lošta juokinga operetė “Kup
rotas Oželis.” Vaidins Vilijos 
Choro Dramatiškas Ratelis. 
Nepamirškite gegužės 4 d. 
(sekmadienį), Venta Hali, 
103 Green Street; pradžia 4 
vai. po pietų.

Waterburieciams bus įdomu 
pamatyti Vilijos Chorą, pui
kiai išlavintą vadovystėje B. 
Rasimavičiūtės (Lukas). Ope
retėje yra juokingų dainų. Be 
to dar bus ir koncertinė pro
gramos dalis. Pirmu kartu 
mūsų scenoje pasirodys armo- 
nistas Juozas Norkus; bus so- 
lų, duetų, kvartetų, tap dance 
ir kitokių grupių, 
gu dialogu išstos 
vičiai.

Nepatingėkite
kad paskui nereikėtų gailėtis.

Waterburietis.

Roma. — Vyriausia karo 
komanda sako, kad italai 
baigia gaudyti ir naikinti 
graikų armijos likučius. Pa
sipriešinimo iš graikų puses 
susitinka labai mažai, tik 
mažos atskiros grupelės dar 
vietomis bando nepasiduoti.

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

uwuvm
SERlflUSIfl’bŪbNfl

XSCHOLES BAKING
532 Grand Street, Brooklyn

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų
SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramuneliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, 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 žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė dprašo 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.

Mes
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui.
Pristatome j visas dalis—Brooklyn© jr apielinkės, į krautuves 

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

8 v., CIO svetainėje, 
ant Bank St. Taipgi kalbėto
jas kvietė remti Farmerių 
Darbo Partiją, nes Conn, vals
tijoj jau pradėta organizuoti. 
Kvietė skaityti News of Conn., 
nes jos paduoda greičiausias 
darbininkų reikalais žinias.

Po to kalbėjo d. Bimba. Jis 
taipgi kalbėjo; apie karą ir jo 
pasekmes. Jis nurodė, kas 
daugiausiai nukentės nuo ka
ro ir kas pralobs. Apibudino 
dabartinę Lietuvos padėtį ir 
nurodė, kaip laiminga yra Lie
tuvos liaudis, nusikračius fa
šizmo, kapitalizmo, kurie per 
laikus Lietuvos liaudį išnaudo-

Naujienos iš Mūsų Kampelio

Bal. 20 d. buvo surengta 
suprais parė M. Jankevičiui. 
Kadangi jis yra biznierius, tai 
ir jo suprais parėj dalyvavo 
publikos daug. M. Jankevičius 
yra rimtas žmogus, su visais 
maloniai sugyvena. Jis daug 
yra pasidarbavęs DKVK. Ir 
dabar jis tebėra jo direkto
rius.

Bal. 28 d. įvyko konferen
cija ALDLD keturių miestų 
kuopų: Nashua, Haverhill, 
Lawrence ir Lowellio. Paaiš
kėjo, kad mūsų ribose mažai 
yra veikiama. Nuo įvykusio 
pikniko likę 30 dol. Paskyrė 
po kelis dolerius “Laisvei” ir 
“Vilniai”..

Nutarė šią vasarą surengti 
pikniką Haverhillėj. Rudeniop 
rengti prakalbas. Komitetas 
pasiliko tas pats. Iš delegatų

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

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

Pirmoji Gegužes

čia noriu pranešti mūsų pla
čios apielinkės lietuviams, kad 
Pirmosios Gegužės demonstra
cija įvyks Šeštadienį, 3 d. gegu
žės. Prasidės 4 vai. po pietų ir 
tęsis iki 6-tos vai. vakaro ant 
Worcester Common 
stand).

Kalbėtojai bus šie:
Otis A. Hood, Massachusetts 

Kompartijos pirmininkas, Tho
mas
Mass. Jaunųjų Komunistų Ly
gos, 
man.

Draugės ir draugai! Suvieny
tas Pirmosios Gegužės Komite
tas šaukia jus visus į šias de
monstracijas, kovai prieš karą, 
į kurį Roosevelto administraci
ja jau šią šalį įtraukė. Mes,1 
darbo žmonės,^ apvaikščiodami pranešimų pasirodė, kad kuo- 
Pirmąją Gegužės, turim visi pOg per metus neturėjo susi- 
sueiti ir pasakyti, kad mes ne- rinkimų. Tai jau yra didelis 
norim karo, kad mes nenorim, Į apsileidimas, 
kad darbininkų sūnai mirtų už1 
imperialistų auksą, mcp neno
rim mokėti taksus už kįpitalis-

Pirmininkaus H. Gross-

W. Patrijotas.
/

Nuo Re d a k c i j os.—Drauge,
tų pelnus. Rooseveltas / apgavo a P1 e Visų užpuolimą ir tą ar- 
Amerikos žmones pi/ižadėda- ’gumentą, kas kam kur bučia- / [ t • t v • -H/r JI
mas saugoti Ameriką riuo karo, 
kuomet ėjo prezidento L.....  |t
mai prieš 6 mėnesius/ Jeigu jis ir 
būtų tada šaukęs už "karą, kaip| . 
dabar, tai Amerikos žmonės jo 
būtų neišrinkę. Imperialistai, 
surengdami šį karą, atnešė 
Žmonijai vargą ir priespaudą. 
Niekas mus iš to kraujo ir aša
rų klano neišvaduos, kaip tik J „ 
mes patys darbo žmonės. Todėl anglams gerai sekasi; Jie 
lai būna Pirmoji Gegužės už prieš kelias dienas paėmė 
taiką prieš imperialistų užma- paskutinį didžiausį Ethiopi- 
čias įtraukti šią šalį į karo j^s miestą Dessie ir suėmė 
skerdynes. 'šešius tūkstančius italų he

liai Gyvuoja Pirmoji Gogu-laisvėn..Dabar vėl paėmė 
žės! miestą Šocota, kurį italai

Lai gyvuoja vienybė tarp laikė gerai apginklavę, ir 
darbo žmonių prieš karą ir fa- suėmė per 500 italų nelais- 
šizmą! J. M. L. vėn.

lvo> apleidžiame. Mums atrodo, 
rinki- kad perdaug smulkus dalykas 

neverta polemizuotis.

Baigia Likviduoti Italus 
Ethiopijoje

Cairo. — Beveik visuose 
rytinės Afrikos frontuose

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

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

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

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

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

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

GREAT NECK, N. Y

OPERETE ‘VELNIAS STATINĖJ’
— ................... . .........-........... VIENO AKTO ---------- - ---......... .......

SCENOJ RUOŠIA PIRMYN CHORAS Iš GREAT NECK, N. Y.

Sekmadienį, Gegužės 4 May, 1941
KASMOCIŲ SVETAINĖJE, 91 Steamboat Rd., GREAT NECK, N. Y.

Z

Gerbiemieji: Operetė “Velnias Statinėje” vėliausias Meno Sąjungos leidinys bus pirmą syk su
vaidintas šioje apylinkėje. Jis yra vienas iš juokingiausių kūrinių mūsų scenoje. Taipgi Choro 
jaunuolės, vien merginos suvaidins juokingą komediją anglų kalboje “POLLY, PUT THE 
KETTLE O N”. Prie to dar dalyvauja skambiųjų Stygų Orkestras iš Brooklyno. Turėsime 
graikščią, jauną solistę, sopranas RŪTA SIMAS, taipgi ir choras prisirengs su naujomis daino
mis. Kaip matote, programa bus įvairi ir turtinga. Todėl kviečiame visus dalyvauti, ypatingai 
brooklyniečius ir kitų didmiesčių lietuvius. Tuomi paremsite mūsų kolonijos choro darbuotę. Pasi
gėrėsite ne tik mūs puikia programa, bet sykiu ir atgyjančia pavasario gamtos grože, kuria 
Great Neckas apsčiai turtingas. . ■ <
ĮŽANGA 50c. ŠOKIAMS 40c. PRADŽIA 6 VAL. VAKARO.

ŠOKIAMS GROS JURGIO KAZAKEVIČIAUS ORKESTRĄ



• Šeštadienis, Gegužės 3, 1941 LAISVE Penktos

sekr.

Purškalas.

Belgai NelaisviaiPittsburgh, Pa Rochester, N. Y
Knyga iš arti 300 puslapių, kaina $1.25.

b

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

Office Pilone
EVcrgrecn 4-6971

Inside Phone ' 
EVergreen 4-6485

svarbiausiai 
perlaidas ar

metai atgal, ačiū val- 
sumanumui, buvo atsi- 

į narius, kad pasko-

ALD 
Taut.

PHILADELPHIA, PA.
' Lietuvių Moterų Birutės Kliubas 

rengia prakalbas, pirmadienį, 5 d. 
geg. 735 Fairmount Ave., 7 v. v. 
Kalbės Karosienė iš Kalifornijos, la
bai svarbiais klausimais. įžanga vel
tui. Kviečiame dalyvauti. (104-106)

mausolėjai,

Leidėjai!
“Laisvės”
skaityto-

“Laisvės”

MONTELLO, MASS.
Pirmadienį, geg. 5 d., įvyks 

LD 6 kp. susirinkimas. Liet. 
Namo kambariuose, 7:30 v. v. Na
riai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra svarbių dalykų aptarti, taipgi 
reikia prisirengti prie vasaros veiki
mo. — G. Š. fin. rašt. (104-106)

, Parašė ir Išleido
JOSEPH LeVANDA 

(LEVANDAUSKAS)
337 UNION AVE., BROOKLYN, N. Y.

“Gyvenimo Saulėleidis”
PIRMA KNYGA LIETUVIŲ KALBOJE APIE 

NUMIRUSIŲ LAIDOJIMĄ JAU GATAVA

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9-to Apskr. konferencija 
įvyks 4 d. gegužės, 1 vai. po pietų. 
LDS kambariuose, E. Centre St.,

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 
d. geg., 8 v. v., 735 Fairmount

Avė., Liaudies Name., Malonėkite 
visi dalyvauti. Reikės aptarti svar
bių dalykų, prisiruošti prie vasarinio 
sezono. Bus išduotas raportas iš

Shenandoah. Delegatai malonėkite 
būt laiku. — Sekr. (104-105)

Šį pirmadienį, gegužės 5-tą, 
įvyks K. B. Karosienės pra
kalbos 735 Fairmount Ave. 
Visi atsilankykite. Pradžia 8 
vai. Rengia Birutės Kliubas.

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

“Laisvės” bankioto. —F. B.,
(104-106)

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 7458 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 1203 Nostrand Ave., Borough
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

| JAMES SCREEN
1 Star Cafe

1203 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

yra plačiai žinoma 
Gedimino Draugija, 

yra savišalpos organi-
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Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

Nedideli tankai slenka iŠ American Car & Foundry Kompanijos fabrikų Ber
wick, Pa. Jie dirbami unijistų darbininkų.
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keletas pa
kari katu rų, 

kaip smetoni- 
iš darbininkų

rėmimui Lietuvos 
Smarki moteriškė 

būdama pakilusia- 
deganti smetoniniais 

užsigeidė pašeimi- 
pareikalavo, kad

ir d. J. Totoriaus, aukavusių 
po 50 centų. O d. J. Vaito bu
vo paskelbta, kad aukavo 50 
centų, o turėjo būti aukavo 
vieną dolerį.

Šių draugų nuoširdžiai atsi
prašome.

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, geg. 4 d. įvyks pikni 

kas, Valkų žiburėlio Mokyklėlės. 
Bus Olympia Parke, turėsime už
kandžių, gėrimų. Kviečiamo daly
vauti. — Jaunuoliai.

Anglai Ragina Vokiečius 
Nuversti Hitlerį

Balandžio 13 d., 1320 Med
ley St., N. S. Pittsburgh, Pa., 
įvyko LLD 4-to apskričio po
sėdis. Perskaitytas ii’ priim
tas pereito posėdžio protoko
las. Tarimai: 1) Nutarta nu
pirkti dienraščio “Vilnies” se
ras už 10 dol.; 2) Visapusiai 
remti šios šalies politkalinius; 
3) Atsikreipti į 4 apskr. kuo
pas, kad prisidėtų prie paden
gimo II. Jagmino prakalbų 
rengimo lėšų, nes kolektų ne
buvo daroma, išskyrus N. S. 
Todėl LLD kuopos prašomos 
paskirti iš savo iždų pagal sa
vo išgalę ir prisiųsti apskri
čiui dėl lėšų padengimo. Jūs 
draugai žinote, kad ir aps
kritys ♦neturi pinigų visas iš
laidas padengti.

Susirinkimas užsidarė 2:15 
vai. po pietų.

LLD 4-to Apsk. Sekr.

Jinai Kalbės
Philadelphijoj

SKAITYTOJU BALSAI
• .

Gerbiami “Laisves”
Nuo pat pradžios 

pasirodymo esu jos 
jas. Kada negaunu
—pasiilgstu, kaip kokio sve
čio. Negalėjau nieko parašyti 
jubilėjiniam “Laisvės” nume
riui, todėl aukoju vieną dolerį. 
Tik tiek išgalėjau.

Aš nuo pat atvažiavimo iš 
Lietuvos, 1898 m., pastojau 
Čikagoje išeinančio laikraščio 
“Lietuva,” “Vienybės Lietuv
ninkų,” “Keleivio,” “Naujie
nų,” “šakės,” “Kardo,” “Dil
gėlių,” “Kovos,” “Naujos Ga
dynės” žurnalo ir “Lietuvos 
Ūkininko” skaitytoju. Bet nie
kad nebuvo taip reikalinga 
teisinga lietuviams spauda, 
kaip dabar. “Laisvė” ir “Vil
nis,” tai yra dienraščiai, ku
rie atlanko mus su teisingomis 
žiniomis ir atmuša melus, pa
leistus per katalikų, socialistų 
ir tautininkų spaudą.

Gyvenk, “Laisvute,” kuo il
giausius metus! šviesk darbo 
žmones, vienyk juos, kad lie
tuviai ir vėl sueitų į vienybę 
po naująja vėliava!

D. P. Lekavičius.

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas reikalau
ja, kad Kongresas pratęstų 
dar dviem metams jam ga
lią sumažinti dolerio vertę. 
Šitokia dolerio vertės kon
trolė esanti reikalinga pri
sitaikymui prie tarptautinės 
piniginės sistemos.

F. W. SHAUNS 
(SIIALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves

$150 7
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto 
Tel. Virginia 7-4499

K. B. Karosienė
Ksavera, dabartine žymi 

CIO organizatorė, paskilbus 
kalbėtoja ir lietuvių, taipgi 
amerikonų, darbininkų spau
dos bendradarbe, yra mūsų 
pačių auklėtinė. Ne vienas iš 
seniau dalyvaujančių organi
zuotame lietuvių judėjime at
simena, kaip ji, vos 15-kos me
tų mergiščia būdama atvyko

Čia 
stambi 
nors ji 
zacija, tačiau būdama vadovy
bėje pažangios valdybos, vi
suomet pritaria ir paremia 
darbo žmonių reikalus. Drau
gija turi savo namą-svetainę, 
tai visų pažangiųjų organiza
cijų tvirtovė! Draugija yra 
laisva, neprigulminga, bet ka
dangi savo nariam teikia visa
pusišką iraudą, tai prie jos 
priguli nemažas skaičius ir 
katalikų, kurie turi sveiką 
protą ir didžiuma iš jų yra 
nuoširdžiais, ištikimais drau
gijai nariais. 'Rodos, ta drau
gija niekam nekliūva, o vi
siems naudinga, tačiaus avin- 
ganiui Bakšiui ji yra kaip 
rakštis po skūra; vienok jo 
visi bandymai kenkti draugi
jai, nueina ' margini ant uode
gos.

Keli 
dybos 
šaukta
lintų draugijai po keletą dc- 
sėtkų dolerių be nuošimčių,- o 
didesnes sumas su mažu nuo
šimčiu, dėl atmokėjimo ban
kui morgičiaus. Nariai, supra
tę naudingumą sumanymo,
Philadelphijon ir aktyviai sto
jo į organizacinį darbą. Tad 
mums bus malonu su ja vėl 
pasimatyti ir naudinga išgirsti 
jos prakalbą.

Birutės Valdyba.

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

/ZVt« BEIL BAKING COR?-
BROOKLYN, N.Y

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

4 THE BAKERS*

) UNION LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias 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 "StagTStreet, Brooklyn, N. Y

Lietuvių Kuro Kompanija 
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

J Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai išmleruos Jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlnius be Jokio mokesčio.

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

Telefonas E Vergreen 7-1661

C

c

vienbalsiai pritarė ir įvykdė 
gyvenimam Nuo to laiko drau
gija kožną pavasarį suruošia 
savo nariam pavaišinimą vel
tui.

Toks pažmonys btwo sureng
tas 27 dieną balandžio. Bcsi- 
vaišinant įvyko mažmožėlis, 
kuris suteikė progą svečiams 
smagiai pasijuokti. Dalykas 
buvo toks: mažojoj svetainėj 
ant sienų kabo 
veikslų ir pora 
vaizduojančių, 
įlinkai vilioja 
dolerius 
priešų. 
Zlotkienė 
mc ūpe, 
jausmais, 
rifai k auti ;
minėtos karikatūros būtų iš
mestos iš svetainės, todėl, kad 
jos jai nepatinka. Valdybos 
narys drg. P. Andrešiūnas už
davė jai sekantį klausimą: 
“Ką jūs parapijonai sakytu
mėt, jei mes nuėję į jūsų baž
nyčią pareikalautumem, kad 
jūs kokį nors kryžių arba ko
kį nors dievuką išmestumet iš 
bažnyčios, tik todėl, kad jis 
mums ne visai patinka?” Ka
ringoji moteriške 'dar labiau 
įširdo, tačiau pastraksėjus su
simaišė ir pasitraukė neatsie
kusi tikslo. Paskui vienas iš 
ten buvusiu sakė, kad Andrc- 
šiunas Zlotkienei užtepė taip, 
kaip su šlapia mazgote per val
gomąją, o kitas pridūrė, kad 
dabar vajaunasis viršyla žie
mys turės suteikti Zlotkienei 
“žandaro eina.” v

London. — Proga Pirmo
sios Gegužės anglai išleido 
manifestą arba atsišaukimą 
į Vokietijos žmones. Tame 
manifeste vokiečiai ragina
mi tuojau nuversti Hitlerį 
ir įvykinti taiką pasaulyj. 
Sakoma, kad dabar nuo vo
kiečių priklauso taikos ar 
tolimesnio karo klausimas.

London. — Belgai sako, 
kad dar iki šiol Vokietijoje 
laikoma apie 127,000 belgų 
nclaisvių. Jų likimas esąs be 
galo baisus.

“Laisves’’ S)8 numeryj, ko
respondencijoj iš Rochesterio, 
surašė vardų, aukavusiųjų d. 
šolomsko prakalbose, įvyko 
nemaloni klaida. Per neatsar
gumą užrašinėtojų liko pra
leista vardai d. L.1 Bekešienės

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

Open Day and Night
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh At • . 
tesian Water, Restaurant, BarberShop 

Sleeping Accomodations.
Admission 50c., day & night, Saturday night 75c.

SPECIAL RATES PER WEEK

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

Sun. all day and night.

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

Salo šokiams. Gražus parkas. Didelis pasirinkimas amerikoniškų ir 
importuotų Degtinių, Vyno ir Šampano. O Alus tai geriausios rūšies 

RIIEINGOLD EXTRA DRY.

Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinėt arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

STEAMBOAT INN 
mil steamboat rd., great neck, n. y.

Telephone Great Neck 1546

Dr. John Repshis 
(REPAYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
j 278 Harvard Street 

kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObrldge 6830 

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

i

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

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

Naujos ir Užsendintos Ligos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Ligos ir 
kiti Chroniški Nesveikumai Vyrų ir Moterų gydo

mi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai ir X-Spinduliai užtikrina teisingą li
gos pažinimą ir tinkamą gydymą. Mano gydymo būdai naujoviški. 
Įšvirkščiama įvairūs Čiopai, kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei 
ištyrimo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

DR. LOUIS ZINS
(29 Metai Privačios ir Ligoninių Praktikos)

110 East 16 St., N.Y.
Tarp Union Sq. ir Irving Pl.

Šiokiom Dienom 9 A.M.—8 P.M. Sckmad. ir Šventad. 9 A.M.—2 P.M.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St Brooklyn, N.
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

CH ARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

Liūdesio valandoje kreip
kitės prifi manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modemišką patarnavimą.

Patogiai ir gražiai moder
niškai jruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis Msite patenkinti.

1113 Ml Vernon Sireet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

t- f
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šio šeštadienio vakarą, ge
gužės 3-čią, lietuviai ir finai 
menininkai duos gražią kon
certinę programą parodos pa
talpose, 2061 Lexington Ave., 
N. Y. (prie pat IRT 125th St. 
stoties).

Lietuvių dainuos Aido Cho
ras ir Aldona Klimaitė. Suomių 
dainuos choras, taipgi bus so
lo dainų: soprano, alto, tenoro, 
baso. Grieš armonikos solo. 
Bus šokikų grupė.

Šeštas puslapis L A IS V ®

Now Wko^Ė^^Zim'os

5Oc.

DAR VIS SERGA
GREEN STAR BAR & GRILLdar

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

Kas Palikote Švarką?
Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Važinotes Leidimai

FRANK DOMIKAITIS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

is-

ANTRA DIDELĖ SAVAITĖ!

D

y

bet
su-

VALANDOS: 2-4 ir 6-8
Nėra valandų1 sekmadieniais

1-mas 
YMCA 
Avė.

va- 
gy- 
la- 
pa- 
už-

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Štai 
ad^sas.

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

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

visados bus patenkinti.

Williamsburgho Sveikatos 
Centrui, 151 Maujer St., reikia 
piano. Telefonas: Ev. 8-3714.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770
3S7 Union Avenae 

Brooklyn,j N. Y.
Tel. Stagg 2-0788
NIGHT-—HAvemeyer 81168

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER

Pil. Kliubo Salėj po pra
kalbų balandžio 25-tą rasta 
paliktas moteriškas švarkas. 
Klaust pas gaspadorių.

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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.

Laisvietis Pr. Buknys 
vis tebeserga. Iš karto buvo 
manyta, kad tai “šaltis,” 
aplankęs ligonį daktaras 
rado kitokių komplikacijų.

i ' •

Padėka 
žemiau pasirašius,

burbtelėjo su . nors komunistu, o čia būriai ir 
trockinių-smetoni- būriai komunistų eina, dainuo

ja, šaukia šūkius, tūkstančiai

PAJ1EŠK0JIMAI
Pajicškau gyvenimo draugės, 

tarpe 35 ir 45 metų amžiaus. Prašo
me prisiųsti ir paveikslą. Adresuoki
te: R. D. 1, Box 11059, Van Dyke, 
Mich. (103-105)

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

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St

šeštadienis, Gegužės B, 1941

“Atvažiavo su Kraičiu” 
Prijuokino Publiką

Šį Vakarą Bendras Lietuvių ir 
Suomiui Koncertas Dailės 

Parodoj; Dalyvaukite!
Koncertui įžanga tik 

Po koncerto šokiai.
Paroda bus atdara nuo 6 vai. 

vakaro. Koncertas prasidės 8 
vai.

Jau buvo minėta, kad per vi
są šią savaitę vyksta Dailės Pa
roda, kurioje yra išstatyta gau
sa puikių meno kūrinių, paga
mintų lietuvių, estų, suomių ir 
latvių dailininkų. Yra kuo pasi
grožėti — virš šimtas ekspona
tų: piešinių, braižinių, drožinių 
ir kitokių.

Minios Darbo Žmoniy Apvaikš
čiojo Pirmą Gegužes Nepaisyda 

mi Ją Išdavusių Viršininkui
Vargiai kada nors pirmiau 

New Yorko miesto darbininkai 
taip pasiryžusiai ir entuziastiš
kai apvaikščiojo gegužinę, 
kaip šiemet. Ir tikrai niekad 
ji nebuvo tokia liūdna darbi
ninkų klasės išdavikams, ko
kia ji buvo jiems šiais metais. 
Juk tai jie prakeikė, jie išnie
kino gegužinę, jie išdavė ją 
buržuazijai, po šventimo per 
desėtkus metų įsakė darbinin
kams jos atsižadėti, dirbti.

įgrąsinimo ap- 
ir

jų praėjo. Juk čia galėtų vi
su glėbiu pasižvejoti. . . Ne
jaugi jie nežinojo ? . . .

Ko Minioms Reikia?
Atskiri būriai turėjo atski

rų šūkių. Pavyzdin: kailiasiu- 
viuose, elektristuose, kurių 
dai įkalinti už sąžiningą 
nimą darbininkų reikalų, 
bai ryškūs reikalavimai 
liuosuoti įkalintus vadus ir
tikrinti unijistams ir abelnai 
darbo žmonėms civiles teises. 
Negruose bei tautinėse grupė- 
pėse daug šūkių prieš .diskri
minaciją, už atšaukimą Atei
vių Registracijos Akto, ir kiti 
primenantieji pačias skau
džiausias toms grupėms žmo
nių skriaudas.

Tačiau visuose būriuose bu
vo ryškiausi du reikalavimai:

WPA Nemokami Koncertai 
Brooklyne

Šeštadienį, 3 v. p. p., Brook- 
lyno Muziejaus Skulptūrų sa
lėj dainuos WPA Choras.

Sekmadienį Brooklyno Mu
ziejuje bus dvi programos: 
1:30 po piet grieš orkestrą, o 
4 v. p. p. grieš simfoniškas 
benas. Gi Ensamblis 
koncertuos 6:30 v. v., 
patalpose, gale Marine

Juoko mėgėjai jau per tūlą 
laiką nebuvo turėję tokių iš
kilmių, tiek linksmybės, kiek 
jos turėjo balandžio 27-tos 
vakarą, Ukrainą Salėje, kur 
buvo suvaidinta dviejų veiks
mų komedija “Atvažiavo su 
Kraičiu,” parašyta Seno Vin
co.

Vaidino Lietuvių Liaudies 
Teatro aktoriai, diriguojant 
Aldonai šertvietytei. šalip mi
nėtos komedijos, pačioj pra
džioje, buvo suvaidintas dra
matiškas vaizdelis iš veikalo 
“Palaidokit Mirusius”. Išėjo 
pagirtinai. Jį vaidino pati Al
dona šertvietyte ir J. Lazaus
kas.

dedasi visokiausių prietikių. 
Tie prietikiai, o taip pat su
darkytos lietu viškos-angliškos 
kalbos žargonas ir sudaro tuos 
juokus. j

<•

Pats čiukuras komedijos su
siveda į tai, kad apsukraus 
gyvanašlio per laikraštį pa- 
jieškotos naujos, turtingos su
žadėtinės belaukiant, atvyksta 
iš Lietuvos pirmoji mylėtinė 
ar žmona su mažu vaikeliu— 
“su kraičiu”—ant rankų, kurį 
ji prisigyveno su kitu dingu
sio vyrelio belaukiant.

Stonaičio karčiamninko ro
lėje vaidino J. Lazauskas, jo 
žmonos—V. Pranaitienė, “gri- 
norkaitės” Katriutės—St? Len-

gerdaitė, Kurapkytės (“gri- 
norkos” su vaiku)—U. Bag
donienė, J u rga i č i o— (m ergų -
bobų kavalieriaus, pas kurį 

' Kurapkytė su vaiku pribuvo) 
—P. Grabauskas, Ridiko (bo- 
mo)—J. Jud žentas, Tūzo (pa
viliojusio karčiamininko tar
naitę)—J. Byronas, Beuode
gio, Dagio ir Krumplio (kar- 
čiamoj girkšnojusiu vyrų) —
G. Klimas, M. Stakovas, G 
Warisonas.

Suvaidinta vykusiai, kadan
gi didžiuma yra mėgėjų teatro 
veteranai, ir turį talento sce
nai. Didelis kreditas priklauso 
Aldonai šertvietytei už tinka
mą direkciją-paruošimą sce
nai. N. M.

Komedijos turinys, trumpoj 
sutraukoj, toks: Parodo prieš 
porą, trejetą desėtkų metų 
masinio iš Lietuvos Amerikon 
vargdienių važiavimo laikus, 
kol nebuvo uždaryti rubežiai. 
Viskas dedasi tokiame anglia
kasy klų miestelyje, kur ilgas 
valandas požemiuose išdirbę 
naujokai neturi jokios kitos 
vietos liuoslaikiui praleisti, 
kaip tik karčiama-saliūnas. 
čia jie ir sueina malšinti troš
kulį, išsiilgimą namų, saviš
kių, jieškoti patarimų ir drau
gų, ar kad ir išsibarti blogam 
ūpui užėjus, klausinėti, kur 
gauti pačias, na, ir pasižmonė
ti, ypač jei pas karčiamnin- 
ką dirba grąži naujokė—“gri- 
norkaitė,” kaip kad buvo pas 
čia perstatomąjį Storaitį. čia

ro ir toliau jin neiti, ir išlaiky
ti civiles teises visiems Ame
rikos gyventojams.

Nesuskaitoma daugybė įdo
mių iškabų-floatų traukė sa- 
vėp ir draugų ir priešų/atydą. 
Stebėtinai gabiai ir vaizdžiai 
darbo žmonės yra išmokę per
statyti savo reikalavimus. Pui
kūs artistai!

(Pabaiga tilps pirmadienį)
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“Kriaučiai minės ir mar
šuos,” sakė klasiniai sąmonin
gi kriaučiai. Mane tas sudo
mino. Nuėjau anksti. Laukiu. 
Praėjo daug unijų—kailiasiu- 
vių, maisto darbininkų, rakan- 
dinių, clektristų. Net 5 divi
zijos, desėtkai lokalų, o kriau
čių nematyt. Gal ir nebus, pa
maniau. Ir tik už keliolikos 
minučių pamačiau, kaip paika 
buvo taip manyti. Dar praėjo 
baltakepuriai malioriai, tūlos 
kitos grupės ir... kriaučiai: 
amalgameitai, sukniasiuviai ir 
kiti. Tūkstančiai jų. Matėsi ir 
lietuvių. Tai buvo ankstybu 
popiečiu, darbo laiku. O vaka
re po darbo, su lietuvių būriu, 

desėtkai kriaučių. Pasiro- 
vienas dalykas darbinin- 
išdavikams išduoti dekre- 
kad gegužinės nebus, o

Ir štai, po 
šaukt penktakoTumnistais 
dar kokiais, po bauginimų to
kiais pakrikštijus mėtyt iš uni
jų, iš darbų, net 75,000 darbo 
žmonių išėjo į gatves, ugnin
gomis, glaudžiomis 
pasakyti: Ne! Jūs g 
davinėti Wall Strytui 
došišką, savo bailio 
bet jūs nepajėgsite 
Amerikos darbininkų 
nes, negalėsite parduoti darbi
ninkų klasės. Ta dvasia žėrė- 
rėjo kiekvieno akyse, tas pasi
ryžimas girdėjosi šūkiuose, tą 
parodė per šešias su virš va
landas be pertraukos tarsi 
plati upė per Union Aikštę 
plaukusios eilės po 8-10 mar
šu oto jų eilėj.

Natūralu, kad toks masinis 
darbo žmonių išstojimas kai 
kam nepatiko. Vienur kitur 
buvo pastebėta provokatorių. 
Bet marš uoto j ai į juos nekrei
pė dėmesio, unisonu, kaip 
griausmas suaidi šūkiai: “Nei 
Jankės Neateis!” “Daugiau 
Mokesties, Mažiau Valandų— 
Padarykim New Yorką Uniji
niu Miestu!” Ir tykojusis da
ryt suirutę provokatorius lie
kasi užpakalyje net melsvai 
papurtęs iš pykčio, bandyda
mas atsišiept sekamam būriui. 
Bet ir vėl tas pats, kadangi 
visuose būriuose rimtis, visur 
pavyzdinga tvarka ir discipli
na, negali prisikabinti. Nesi
matė, kad kur būtų įvykęs 
koks nesusipratimas. O juk 
šiandieną gyvename karo 
terijos laikus.

Hillmanams-Dubinskiams 
—Strazdams Antausis

“Kriaučiai Neminės Pirmo-1 vais liūdymais paskelbti ką 
sios Gegužės” f—— -----i----------*-■*— _ *-•- , •„
džiaugsmu 
ninku “Naujoji Gadynė.

gretomis 
galite par- 

savo ju- 
kudašių, 
parduoti 

geguži-

ėjo 
do, 
kU 
tus,
kitas dalykas priversti darbi
ninkus tapti pastumdėliais. 
Nesiklaupia prieš ponus ir 
tiek.

Kriaučiai, kaip ir visi kiti | 
darbo žmonės nenori karo. Jie 
nenori fašizmo, nors jis bū
tų ir namie darytas, ameriko
niškas. Jie maršavo Pirmos 
Gegužės parade.

“Ar Matėt Komunistų?”

“Ar matėt komunistų ? Ar 
jie maršuos?” paklausė tūlas 
nepažįstamas.

“Rodos, kad nemaršavo. Pa
žiūrėsim, ar maršuos,” atsa
kiau jam ir ėmėm žiūrinėti są
rašą. Taip, sąraše radom. Dar 
praeina keliolika unijų. Paga
liau, jau čia ir komunistai: 
gražios, tvarkios gretos. Vei
duose ryšku pasiryžimas, ug- 

iningi, pasipuošę margiausio- 
mis iškabomis ir vėliavukėmis, 
sutartini šūkiai.

Nežinau, ką mąstė mano 
naujas pažįstamas, tačiau at
rodė, kad mudu abu buvome 
be galo nustebinti. Tik įsivaiz
duokite: Dies’ai, Rapp-Cou- 
dertai, Kalifornijos daisukai ir 
kiti leidžia milionus dolerių i 
žmonių turto, kad surasti kur 
komunistą, o jei negali suras
ti, tai bando kokių pašlemėkų 
ar darbininkų išdavikų krei-

Matykite Raudonąjį Laivyną Veikiant!
Didi Sovietų prisiruošimo drama. 

Joj matome tikrus šūvius naujoviško laivyno karo.

Nuolat nuo 10 A. M. 20c iki 1 P. M. šiokiom dienom.
Taipgi vėliausios 
Sovietų Naujienų 

Filmos.
MIAMIPLAYHOUSE 1V1 «th Avė., arti 47th St., N. Y.

Du Įžymieji Paveikslai Iš Tolimųjų Rytų Istorijos 
Jaudinanti filminė daina, apdainuojanti 

drąsių Chin i jos liaudį 

“China’s 400,000,000” 
Priedui bus rodoma Gegužinės apvaikičiojiinas Maskvoje 

VfcLAI RODOMA SIANAKT.

Jauriringu paveikslai žmoniškos meilia II 
ir kovos ant Ruaų-MandžGrų rubežiaus.

SOVIET BORDER’

dė- 
koju visiems savo draugams ir 
pažįstamiems, kurie mane lan
kėte Kings County ligoninėje. 
Laikau sau už laimę praneš
ti visiems, jog ligoninę aplei
dau balandžio 27 d., bet dar 
turiu gulėti namie, tad teiksi
tės mane atlankyti mano pri
vatinėj rezidencijoj.

Nuoširdžiai dėkoju už at- 
lankymą, atvirutes ir visas ki
tas dovanas.

Su gilia pagarba visiems, 
May Merk-Merkevičiene, 
1642 Broadway, 
Brooklyn, N. Y.

WPA Koncertas Carnegie
Šį sekmadienį įvyks 21-mas 

iš eilės ir paskutinis WPA 
koncertas Carnegie Hali. Jie 
įvykdavo kas sekmadienio va
karas per visą žieminį sezo
ną, vyriausia programos pil
dyme dalyvaujant miesto Sim- 
foniškai Orkestrai, taipgi sve
čiams muzikams ir daininin
kams solistams. Turėta net 22 
svečiai solistai.

Gegužės 4-tos vakarą sve
čiu artistu bus Jan Peerce, te
noras. Bilietų kainos nuo 28c 
iki $1.10.

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornišiuoti kamba

riai, vienas didelis, kitas mažesnis. 
Gali atsišaukti pora arba pavieniai. 
Šviesūs, garu šildomi, galima vir
tuvę naudot. Vieta puikioj sekcijoj, 
Coney Islande, netoli mari. Išranda- 
vojame sezonais arba visiems me
tams. Transportacija patogi, netoli 
BMT linijos. Kambarius galima pa
matyti kasdien po 5 vai., šeštadie
niais ir sekmadieniais visą dieną. 
Dėl daugiau informacijų kreipkitės 
pas Viktoriją Zubov, 2875 W. 17th 
St., Brooklyn, N. Y. (105-107)

Pradedant gegužės 1-ma 
Valstijinis Motorinių Vežimų 
Biuras pradės išdavinėti at
naujinimus šoferių leidimams, 
kurių laikas išsibaigia su ge
gužės 31-ma.

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

FOTOGR4F4S
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
n a u jus paveiks- 

L lūs ir krajavus 
sudarau su ame- 
rikbniškafs. Rei
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

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

Tel. Glenmore 5-6191

Lietuvių Restaurantas
Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

į 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.

Skersai nuo Republic Teatro ♦

BROOKLYN, N

she will never forget!

CHARLES’ 
UP-TO-DATE 

BARBER SHOP 
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PA

MONTROSf—17|ewel Pre- 
eilioti* movement. Pini or yel
low gold filled coie, Guildite 
bock........................$3«.Z#

tRegiifered Trade Mark *

GIFTS FROM YOUR JEWELER ARE GIFTS AT THEIR BEST’

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

Tarn Graham Ave. Ir Manhattan Ave.

VERI-THIN* PETITE — 13 
{•welt, pink, white or yellow 
gold filled cose..........$29.75




