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Smetonininkai šnypščia. 
Ar Visi Gavo, Kas Prašė? 
Hess Tarpe Draugų.
LDS Finansai.
Hooverio Planas.

Rašo A. Bimba

anglus. Eden užtikrino, kad 
Anglija “daro reikalingus 
veiksmus” kas liečia Syriją.

k rasta, vadinami 
(“N.”, geg. 14).

Padyvyti jų negalima: jie 
neteko rojaus ir dabai’ stau
gia. Kuomi reikia piktintis, tai 
menševikų, klerikalų ir tauti
ninkų laikraščių redaktoriais, 
kurie tiems buvusiems Lietu
vos parazitams leidžia savo 
laikraščiuose tulžį lieti ant 
Lietuvos žmonių.

Bagdad, Iraq. — Priva
žiavo vokiečių agentų 
Bagdadą, Iraqo sostinę.

Lietuvos priešai džiaugiasi 
gaunanti “baisių” laiškų iš 
Lietuvos. Chicagos menševikų 
gazieta patalpino porą.

Kas tuos laiškus rašo, gali
ma spręsti, kad ir iš to, jog 
viename jų Lietuvos darbinin
kai ir valstiečiai, kurie nūnai 
valdo 
mais”

Tai niekas kitas, kaip 
ton įninku. šnypštimas 
Lietuvos liaudį, kurios jie ne
begali išnaudoti ir terorizuo-
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GENERAL MOTORS DARBININKAI Francija Leido Vokiečiam

Beje, tie laikraščiai nese
niai šaukė, kad Tarybų Lietu
voje esanti įvesta aštriausia 
cenzūra, kad iš Lietuvos išei
ną tik tie laiškai, kurie gra
žiai kalba apie Lietuvą.

Gal dabar jie paaiškins, 
kaip tie smetonininkų pikti 
laiškai praeina per tą “cenzū
ra?” v

Kunigų “Draugas” (geg. 14 
d.) surado ir labai garsiai vi
sam svietui paskelbė, kad 
Lietuvoje žemės gavę ne visi, 
kurie jos prašė.

Bet tą faktą mūsų spauda 
jau seniai yra pabrėžus. že
mės gavo tiktai apie 75 tūks
tančiai Valstiečių. Vieni jų 
buvo bežemiai, o kiti mažaže
miai. Prašė daug daugiau.

Iš tų. prašytojų labai • dau
gelis neturėjo teisės gauti že
mės. Jie žemės turėjo, bet vis 
tiek prašė. Tokių buvo tūks
tančiai.

Jie manė: Well, prašysime, 
gausime ar negausime. Taip 
ir darė.

O “Draugas” šitą tiesą nu
kniaukia.

Darbo žmonių 
Dienraštis

Kaina $6.00 Metams
Užsieniuose $8.00 ’ 
Brooklyne $6.50

Metams

Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.
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Rooseveltas Atsišaukė į 
Prancūzus prieš Bendradar 

hiavimą su Vokiečiais
Washington. — Preziden

tas Rooseveltas labai susi
rūpino dėlei bendradarbia
vimo tarp Francijos ir Vo
kietijos, ir per radio atsi
šaukė j Francijos žmones 
atmest tokią savo valdžios

Colombijos Unijistai 
Reikalauja Išlais

vint Browderj
Bogota, Colombia. — šios 

piet-amerikinės respublikos 
Darbininkų Konfederacija 
pasiuntė reikalavimą prez. 
Rooseveltui paliuosuot Earl 
Browderj, įkalintą generalį 
sekretorių Jungtinių Valsti
jų Komunistų Partijos. 
Konfederacija turi 70,000 
unijistų narių.

New York. — Kovai dė
lei Browderio paliuosavimo 
per mėnesį sudėta aukų 
28,011 dolerių.

Rudolf Hess yra vienas iš 
Vokietijos fašizmo šulų. Jis 
yra vienas iš žiauriausių ir 
kruviniausių nazių. Jo ko
mandoje Vokietijoj buvo nu
žudyta daugybė revoliucinių 
darbininkų. Jo komandoje 
buvo ruošiami pogromai prieš 
žydus. Hess kruvinas nuo ko
jų iki ausų.

Jis atlėkė pas Hamiltono 
kunigaikštį škotijon, kaipo 
“taikos apaštalas.” Jis nori 
baigti karą tarpe Vokietijos ir siderėti. 
Anglijos ir paskui bendromis 
spėkomis atsisukti prieš Tary
bų Sąjungą.

Tokia Hesso misija. Už tą jį 
pradėjo į padanges kelti ir 
Amerikos komercinė spauda. 
Nė vienas mūsų komercinių 
laikraščių neiškėlė aikštėn 
Hesso kruvinų darbų Vokieti
joje.

“Tiesoje” (geg. 15 d.) J. 
Siurba, Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo sekretorius, ra
portuoja apie organizacijos 
stovį. Jis sako:

“Palyginus mūsų turtą (kiek 
dabar turime ir numatomos 
įplaukos) su skolomis, kokios 
dabar yra ir kokios numato
mos ateityje (apdraudos išmo
kėjimai ir t.t.), tai dabar mes 
turime atsargos' 
arba 42-71 
giau, negu 
įstatymų.”

Vadinasi, 
dasi labai
daug geresniam, negu kitų pa
našių susivienijimų.

$177,471.00 
nuošimčius dau- 
reikalinga sulyg

LDS finansai ran- 
geram stovyje—*

Sen. Wheeler Ragina 
Roaseveltą Taikyt 

Kariaujančius
Washington. — Senat. 

Burton K. Wheeler sako, 
kad prez. Rooseveltas turė
tų išnauflot nazių vado Hes- 
so perlėkimą į Angliją ir pa
siūlyt taiką. Hesso perlėki- 
mas, girdi, sukrėtė vokie
čius ir pažeidė karinį jų 
ūpą; tai, esą, dabar leng
viau galima būtų su jais su-

“Jeigu Jungtinių Valstijų 
prezidentas skaitytųsi su A- 
merikos žmonių troškimais, 
jis stengtųsi įvykdyt taiką,” 
pareiškė Wheeler: “Angli
jos žmonės ir Vokietijos 
žmonės nenorėjo šio karo. 
Vieninteliai asmenys Euro
poj ir Jungtinėse Valstijose, 
kurie norėjo karo, tai vadi
namieji vadai: jie negali iš- 
rišt ekonominių klausimų 
savo šalyse, todėl stengiasi 
nukreipt žmonių atydą nuo 
gyvenimo, reikalų, o traukt 
juos į karą ... Tai kraujo iš
troškę karų kurstytojai.”

Herbert Hoovėr išėjo su 
savo planu. Jis nenori siųsti 
Amerikos armijos Anglijon ar
ba panaudoti karinį laivyną 
laivų lydėjimui.

Bet Hooveris reikalauja' 
duot viską kitą, kas tik gali
ma Anglijai. Jis mano, kad

Ginklų Darbininkai Išgavo 
Daugiau Algos

politiką. Sako, tas bendra
darbiavimas gręsiąs “pavo
jum” ir amerikiniams kraš
tams, ypač, jeigu vokiečiai 
atsikraustytų į Dakarą ir 
kitas francūzų kolonijas va
karinėje Afrikoje.

Prezidentas priminė, jog 
Petaino valdžia buvo žadė
jus nebendradarbiaut su na
ziais, o tik vykdyt jų užkar
tas paliaubų sąlygas.

Rooseveltas teigė, jog 
laisvę mylintieji francūzai 
negali priimt bendradarbia
vimo sutarties su Vokietija, 
su tokia karine valstybe, 
kuri “pasišventus visiškam 
sunaikinimui laisvės ir de
mokratinių įstaigų visur.”

Pasak prezidento, tai ben
dradarbiavimo planas “iš
duotų ir pražudytų Franci- 
ją ir koloninę jos imperiją 
Afrikoj ir kitur.”

Washington, geg. 16. — 
Penktadienio rytą Reuther 
ir kiti viršininkai CIO uni
jistų dirbančių General Mo
tors fabrikuose priėmė pa
siūlymus valdiškos taikyto
jų komisijos ir įsakė darbi
ninkam nestreikuot. Unijos 
viršininkų priimtos sąlygos 
yra šitokios:

Pridėt visiem darbinin
kam po dešimtuką algos va
landai; pripažint CIO uni
ją kaipo atstovę jos narių, 
bet ne visų darbininkų;

duot pirmenybę dirbt tiem, 
kurie nuo seniau dirba; dar
bininkai, pirm bet kada 
streikuodami, turi stengtis 
per derybas išspręst savo 
ginčus su samdytojais, o 
samdytojai pasižada nevar
to! lokauto prieš darbinin
kus?

Flint, Mich. — 34,000 Ge
neral Motors darbininkų ne
tekę kantrybės, kad virši
ninkai vis atidėlioja strei
ką, tai patys sustreikavo.

Naudot Orlaivių Stovyklas 
Syrijoj prieš Anglus

London, geg. 16. — Grę- 
sia karas tarp Anglijos ir 
Francijos. Kai kurie anglų 
laikraščiai šaukia tuojau 
paskelbt karą Francijai to
dėl, kad Francijos 
padarė su naziais 
darbiavimo sutartį, 
karinę sąjungą.

Anglija persergėjo fran
cūzų valdžios galvą Petainą, 
kad anglai labai nepasiten
kinę jo kalba apie bendra
darbiavimą su Berlynu.

Patikrinta, jog Francijos 
vyriausybė pervedė vokie
čiam dvi orlaivių stovyklas 
Syrijoj, francūzų kolonijoj, 
kuri rubežiuojasi su Iraqu 
ir su anglų kolonijomis Pa
lestina ir Transjordanija, o 
Palestina rubežiuojasi su 
Egiptu.

Į Syriją atlėkė bent 30 
vokiečių bombinių orlaivių. 
Juos atlydėjo lengvieji fran
cūzų kovos orlaiviai.

Anglijos užsienių reikalų 
ministeris Anthony Edęn 
vakar seime smerkė Fran
cijos valdžią, kad jinai su
laužė savo prižadą, kai da
bar jinai leidžia vokiečiam 
naudot savo orlaivių sto
vyklas Syrijoj ir tuomi pa
deda Iraqui kariaut prieš

Bethlehem Plieno 
Darbininkai Pasi

rinko CIO Uniją
3

Hitleris Siūlo Turkijai

žiu Praleidimą

veika-

EXTRA!

Roma. — Vokiečiai ir ita-

šį šeštadienį
London, geg. 16. — Tik 

mažas skaičius nazių orlai
vių bombardavo Angliją. /

HESS, SAKOMA, NESU
TIKĘS SU HITLERIU

imt tris svarbias anglų val
domas salas Viduržemio Jū
roje: Cypią, Kretą ir Maltą.

ar kas 
gaisrą,

London, geg. 16. — Ang; 
lų orlaiviai bombardavo ka
riškai svarbius punktus Sy
rijoj, Fra nei jos kolonijoj.

Roma. — Italai ir vokie
čiai įsilaužė dar tris mylias 
gilyn į. anglų apsigynimo li
nijas apie Tobruką, Libijoj; 
užėmė kelis fortus; mūšiuo-

Nužiūrima Karine Franci- 
jos Sąjunga su Vokiečiais

Berlin. — Vokiečiai skau
džiai atmušė anglų ataką 
darytą iš Tobruko ir pagro
bė kelias anglų kanuoles.

Washington, geg.’16. — 
Amerikos valdininkai bijo, 
kad Francija neduotų savo 
karo laivyną naudot vokie
čiams prieš Angliją.

daug daugiau 
karo.
Lindberghas at- 
pačius imperia-

ORAS: - 
būsią giedra.

Cairo, Egiptas. — Anglai 
Ethiopijoj atėmė iš italų 
dvi pozicijas Amba Alagi 
kalnyne ir paėmė 375 italus 
į nelaisvę.

London, geg. 16. — Vo
kiečių tankai važiuoja per 
Syriją į Iraqą karui prieš 
anglus.

London, geg. 16. — Ang
lijos valdininkai nužiūri, 
kad Francijos valdžia po 
priedanga bendradarbiavi
mo su naziais padarė ir 
slaptą karinę sąjungą su 
jais.

HILLMAN PRIEŠ ALGOS PA
KĖLIMĄ MAŠINISTAMS 

UŽ VIRŠLAIKIUS
San Francisco, Calif. — 

Sidney Hillman, pirminin
kas Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos ir valdiškas direkto
rius karines gamybos, už
draudė statomų laivų maši
nistams reikalaut dvigubos 
algos už viršlaikių darbą: 
užtenka, girdi, pusantros al
gos už viršvalandžius.

Kad Hillmanas taip pasi
elgė, tatai paliudijo Frank 
Fox, pirmininkas laivų sta
tymo kompanijų komisijos, 
vedančios derybas su strei
kuojančiais Darbo Federaci
jos ir CIO mašinistais.

Hartford, Conn. — Po 
dviejų dienų streiko, 6,000 
Colt šaunamųjų ginklų dar
bininkų laimėjo algų prie- lai žada trumpu laiku už
dus: vyram pakelta alga 
nuo 45 iki 50 centų valan
dai, o moterim nuo 38 iki 
45 centų. 
taip Amerika 
laimės iš šio 

Hooveris ir 
stovauja tuos 
listinius interesus, kurie trau
kia Ameriką karan.

Washington, geg. 16. — 
Galimas daiktas, kad Jung
tinės Valstijos sutraukys 
diplomatijos ryšius su Fran
cija; sustabdė kviečių gabe
nimą Francijai.

PETAIN SAKO, BENDRADARBIAVIMAS SU 
NAZ1AIS PAKEISIĄS FRANCIJA”

Vichy, Francija. — Mar
šalas Petain, vyriausias val
dovas nepriklausomos Fran
cijos dalies, pareiškė, per 
radio, kad jis užgyrė savo 
ministerio vice-pirmininko 
derybas su Hitleriu dėlei 
bendra darbiavimo tarp 
Francijos ir Vokietijos. Sa
ko:

“Paskutinis pasitarimas 
(su Hitleriu) leidžia mums 
nušviesti sau kelią į ateitį... 
ir Francija pakils virš nu
kentėto sumušimo, ir išlai
kys savo vietą pasaulyje, 
kaipo europinė ir koloninė 
valstybė... Visi sekite ma
ne be jokių abejonių kelyje 
garbės ir tautinių reikalų.”

Lackawanna, N. Y. — 
11,000 darbininkų čionaiti- 
niame Bethlehem Plieno 
kompanijos fabrike, per val
džios prižiūrimus balsavi
mus, pasirinko CIO uniją 
kaip savo bendrą atstovę 
tokia dauguma balsų, kaip 
trys prieš vieną.

Senatas Duoda Prezidentui Valia Perleist
t*

Anglams Užgrobiamus Svetimus Laivus
Washington. — Jungtinių 

Valstijų senatas 59 balsais 
prieš 20 užgyrė prezidento 
sumanymą užgrobt preki
nius - keleivinius laivus Ita
lijos, Vokietijos, Danijos, 
Francijos ir tūlų kitų kraš
tų, stovinčius amerikinėse 
prieplaukose. Tokių laivų 
esama apie 100.

Senatorius Arthur Van
denberg, republikonas, įne
šė pataisymą, kad uždraust 
tiesioginiai perleist užgro
biamus laivus Anglijai. Pa
taisymas atmestas 43 bal
sais prieš 38, tai tik penkių 
balsų dauguma.

Jeigu prezidentas Roose
veltas reikalaus kariniais 
Amerikos laivais lydėt pre
kinius laivus su kroviniais 
Anglijai, tuomet republ. se-

Inatorius Tobey duos kong
resui sumanymą uždraust 
tokį laivų lydėjimą. Nes ir 
pats Rooseveltas andai sa
kė, jog tatai reikštų Ame
rikai įsitraukimą į karą.

UŽGROBS 13 FRANCIJOS 
LAIVŲ

New York. — Amerikos 
valdžia atsiuntė įginkluotus 
sargus į keleivinį Francijos 
didlaivį “Normandie” ir į 
visus kitus dvyliką keleivi
nių - prekinių Francijos lai
vų stovinčių New Yorke ir 
keliose kitose Amerikos 
prieplaukose. “Normandie” 
yra 82 tūkstančių tonų įtal
pos. Sargų atsiuntimas į 
tuos laivus tai pirmasis 
žingsnis linkui jų pervedi
mo į Amerikos rankas.

MILŽINIŠKAS GAISRAS
PRIE LAIVASTATYKLOS

PHILADELPHIJOJE
Philadelphia, Pa. — Gais

ras supleškino už milioną 
dolerių medžių sukrautų 
Lear’o sandelyj; apdegino 
vieną Cramp laivastatyklos 
trobesį, sunaikino 10 gyve
namųjų namų, sužalojo ket
vertą desėtkų kitų artimų 
namų ir padarė nuostolių 2 
milionus dolerių iš viso. Su
degę medžiai ir lentos buvo 
skiriami kariniams 
lams.

Valdžia tyrinėja, 
tyčia neužkūrė šį
norėdamas pakenkt kari
niams Amerikos prisirengi
mams.

Istanbul, Turkija, geg. 16. 
— Neoficialiai pranešama, 
kad Hitleris siūlo Turkijai 
kelias graikų salas, jeigu 
turkai per savo žemę leistų 
vokiečiam maršuot prieš 
anglus Iraqe, prieš Suezo 
kanalą ir Egiptą.

Turkų spauda rašo, jog 
priimt tokį nazių pasiūlymą 
tai reikštų prarast Turkijos 
nepriklausomybę.

ANGLAI SUNAIKINĘ 20 
' VOKIEČIU TANKŲ

ATeME IŠ ANGLU KELIS 
FORTUS TOBRUKE

Cairo, Egiptas. — Anglai 
praneša, kad jų orlaiviai 
sėkmingai ardė ir degino 
geležinkelio stotį, prieplau
ką, sandėlius ir kitus kari
niai svarbius punktus Ben-fse sunaikino 18 anglų tan- 
gazi, Libijoj.

Anglai 15 Tobruko užpul
dinėja vokiečius ir italus ir 
šią savaitę sunaikino ten 
pora desetkų vokiečių tan
kų.

Reikalauja, kad Amerika Už
imtų Franc. Kolonijas

Washington, geg. 16. — 
Kai kurie aukšti Amerikos 
karininkai reikalauja pa
siųst karo laivyną ir užimt- 
Dakarą ir kitas francūzų 
kolonijas vakarinėje Afri
koje, idant vokiečiai pir
miau ten neįsitvirtintų.

kų ir kelis šarvuotus auto
mobilius ir paėmė į nelaisvę 
kelis šimtus anglų, kaip pra
neša italų komanda.

Vokiečiai ir italai ruošia
si pradėt smarkius žygius 
linkui anglų Suezo kanalo, 
Egipte.

London. — Dr. Hermann 
Rauschning, perbėgęs Ang
lijon, pats buvęs nazis, tvir
tina, kad Hess nesutiko su 
Hitlerio karo politika; todėl 
atlėkė Anglijon siūlyti tai-

Hess su Hitlerio Žinia 
Lėkęs Anglijon

London. — Anglijos dar
bo ministeris Bevin seime 
vadino Hessą “žmogžudžiu, 
kuris su Hitlerio žinia skri
do į Angliją.”

Anglų kunigaikštis Ha
milton antru kartu kalbėjosi 
su Hessu, kuris praeitą šeš
tadienį naktį nusileido para
šiutu iš orlaivio į Hamilto
no dvaro žemę. Besikalbant 
jiem, klausėsi narys anglų 
užsieninės ministerijos. — 
Hess ir Hamilton buvo as
meniški draugai.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Winston Churchill 
vis neatidengia, kas patirta 
iš Hesso. Ivone Kirkpatrick, 
užsieninės ministerijos val
dininkas, nuolat klausinėjo 
Hessą. Ypač kreipė dėmesį 
į neseniai Hesso atrašytą 
laišką kunigaikščiui Hamil
tonui.

London, geg. 16. — Ang
lų lakūnai didžiausiomis 
bombomis bombardavo Ber
lyną, Hamburgą Cuxhaveną 
Vokietijoj ir vokiečių prie
plaukas Francijoj.
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Grigaitis Surado Sau Lygų 
Logikoj

“Laisvėje” jau buvo rašyta, kad fa
šistų “Vienybės” redaktorius andai suri
ko: “Mes manome, kad Amerika turi ei
ti į karą dabar, o ne rytoj, ar poryt... ”

“Naujienų” redaktorius tuojau Tys- 
liavos “žygį” užgyrė.z“Tai būtų pilnai lo
giška,” rašo jis “Naujienų” laidoj iš geg. 
13 dienos.

Abudu vyrai yra, matyt, “gilus logi
kai.” Abu trokšta karo. Abu trokšta “su
naikinti diktatorius.” Abu trokšta “ap
saugoti demokratiją” pasaulyje, bet su
naikinti ją Amerikoje.

Tarp Tysliavos ir Grigaičio ne kartą 
buvo kilusi “vaina.” Vienas kitą jie yra' 
iškolioję, išpaškudinę. Kai kam gal atro
dė, jog tarp tų žmonių — fašisto ir so
cialisto —7 yra iš tikrųjų kas nors gilaus 
principuose, kas nors svarbaus, kuris 
juo^ skiria pamatiniuose klausimuose.

Bet šis jų “žygis” dabar galės atidary
ti akisjdekvienam ir parodyti, kad tarp 
jų nėra jokio esminio .skirtumo. Abu už 
karą. Abu už liejimą Amerikos žmonių 
kraujo. Abu .lygiai tarnauja Amerikos 
ir Anglijos imperialistams.
. Šis faktas dar kartą^parbdo, kad šis 
karas nėra vedamas už demokratijos rei
kalus. Nes jeigu jis būtų vedamas už 
demokratijos reikalus, tai tokis Tyslia- 
va, kuris per metų metus garbino fašis
tų diktatūrą Lietuvoje, kuris garbina 
Smetoną Kruvinąjį, kuris ir šiandien 
prieš jį keliaklupsčiauja, nenorėtų tokio 
karo. Antra, jis parodo ir tai, kad p. 
Grigaičio skelbimasis socialistu, jo tokiu 
nepadaro. Nes jeigu jis būtų tarptautie- 
tis socialistas, jeigu jam rūpėtų de
mokratija ir darbo žmonių reikalai, 
tai jis neitų paskui fašistą Tysliavą, 
nekartotų jo pliovonių apie skelbimą ka
ro tuojau, bet kovotų už taiką ir kovotų 
už demokratines teises Amerikoje, ku
rios yra siaurinamos ir kurios bus pa
laužtos, panaikintos, jei Jungtinės Vals
tijos įstos į karą oficialiai.

Darbininkai to nepamirš!

skutiniuoju metu Amerikoje įvykęs strei
kas valdančiosios klases yra apšaukiamas 
“Maskvos agentų” suorganizuotu strei
ku. Taip rėkia visi reakcininkai. Taip rė
kia Hearstas ir kita kapitalistų spauda.

Kai įvyko Fordo darbininkų streikas, 
Fordo agentai daugiau nieko ir neskelbė, 
kaip tik “komunistų suorganizuotas 
streikas.” Samdytojai, išnaudotojai skel
bia ir skelbia, būk komunistai arba 
“Maskvos agentai” vadovauja CIO, būk 
CIO yra niekas daugiau, kaip “Maskvos 
agentų” įrankis kovai prieš Amerikos ap
sigynimą, ir tt.

Paskaitęs aukščiau paminėtuosius iš 
“Keleivio” (geg. 14 d.) perlus, skaityto
jas pamatys, kad “Keleivis” kartoja kaip 
tik tą patį, ką Hearstas, ką Diesas ir ki
ti reakcininkai.

“Keleivis” išstoja prieš streikus, “ku
riais sabotažuojama Amerikos-pagalba 
Anglijai.” Michelsono laikraščiui nesvar
bu, kad gyvenimo reikmenys kyla, kad 
darbininkų padėtis darosi vis sunkesnė, 
kad tas viskas priverčia darbininkus eiti 
streikuoti, kovoti. Ne! Socialistas Mi- 
chelsonūs, kaipo ištikimas Fordo ir kitų 
kapitalistų agentas, kaipo stovįs su tais, 
kurie Ameriką traukia į pasaulinę sker- 
dynę, už tą viską kaltina komunistus, 
“Maskvos agentus.” Jis kaltina komunis
tus net ir už tai, jei streiko metu strei
kieriai, pikietininkai kovoja su skebais!

Lietuviški socialistai šiandien lenkty- 
niuoja su pačiais bjauriausiais reakcinin
kais. “Naujienos” atvirai pasisako už 
Amerikos dalyvavimą antrąjame impe
rialistiniame kare, “Keleivis” — prakei
kia “Maskvos agentus,” pasmerkia CIO, 
kam jie organizuoja darbininkų streikus, 
“kuriais sabotažuojama Amerikos pagal
ba Anglijai (Anglijos imperialistams).”

Bet Amerikos lietuviai darbininkai sto
ja už taiką, jie stoja už streikus, už iš
kovojimą didesnių darbininkams algų, 
geresnių darbo sąlygų, už demokratines 
teises Amerikos žmonėms. Todėl, nepai
sant, kaip šlykščiai, kaip bjauriai socia
listų lyderiai ir fašistai rašo ir kalba, jie 
jų nepaisys, į juos nekreips dėmesio. 
Amerikos lietuviai darbininkai juos tik 
pasmerkti tegali! . . ■

Hess Buvo Suokalbyje prieš 
Sovietų Sąjungą

Skersai ir išilgai pasaulį 
išlakstė žinia, kad Vokieti
jos nazių partijos aukštas 
viršyla, beveik dešinė ran
ka Hitlerio, atskrido į Ško
tiją, nusileisdamas išsilaužė 
kulnį ir dabar randasi “ka
lėjime”. Kaip matyt, jį la
bai gražiai globoja Anglijos 
valdžia. Jo pareiškimai lai
komi didžiausioje slaptybė
je.

Šis patsai Hess, nazių šu
las, anais metais taip pat 
plačiai buvo minimas spau
doje. Tai buvo laikai, kada 
Sovietų Sąjungoje buvo tei
siami trockistai. Tuose teis
muose buvo įrodyta, kad 
Leonas Trockis palaikė ry
šius su Hess ir vedė dery
bas su juomi 1934, 1935 ir 
pradžioje 1936 metų. Hess 
tose derybose oficialiai at
stovavo Vokietijos nazių 
valdžią. Trockis ir trockis
tai tarėsi su Hessu, kaip

Piatakovas pareiškė, kad 
“tikrosios spėkos pasaulinė
je situacijoje yra pirmoje 
vietoje fašistai ir kad su šio
mis spėkomis mes turime 
užmegsti ryšius...”

,0 tada Piatakovas pasa
kė: “Trockis...- tada man 
pasakė, kad jis pravedė ga
na ilgas derybas su Vokieti
jos Nacionalistinės-Socialis- 
tinės Partijos (nazių) vice
pirmininku—Hess. Tas tie
sa, aš nežinau, ar yra jo pa
sirašyta sutartis, ar tiktai 
tam tikras tarpe jų susipra
timas, bet Trockis dalyką 
man taip perstatė, jog atro
do, kad būtų sutartis, ku
riai galutinas formas turi 
sudaryti tam tikri kiti žmo
nės, apie kuriuos aš kalbė
siu uždarytoj teismo sesijo
je.”

Minėta sutartis, tarpe 
Hess ir trockistų, trumpai 
paėmus, nusakė, jog Sovietų

luotą spėką. Kaip diena aiš
ku, kad kartą mes susita
riame, jūs turite eiti iki ga
lo. Prasidėjus militariniam 
užpuolimui, d e s t r uktyvės 
t r o c k istinių organizacijų 
spėkos, kurios veiktų šalies 
viduje, turi būt surištos su 
spėkomis iš lauko pusės, ku
rios veiks Vokietijos fašiz
mo vadovybėje. Kenkimo ir 
naikinimo veikla, kurią ve
da trockistinė - zinovjevinė 
organizacija So v. Sąjungos 
viduje, turi būti vedama pa
gal Trockio instrukcijas 
(nurodymus), kurios bus iš
dirbtos bendrai su Vokieti
jos Generaliniu Štabu.”

Vėliau tam pačiam teisme 
Sokolnikovas p a t v i r tino 
Piatakovo parodymus ir 
nuo savęs davė sekamų in
formacijų:

“Taip. Tai buvo 1936 me
tų sausio mėnesį. , Piakato- 
vas sakė man, kad Trockis 
veda derybas su Hess. Šito

Vokietijos ginklų' pagelba j Sąjungoje trockistai turi sa- 
nuversti Sovietų valdžią, ap- botažuoti Sovietų apsigyni-

“Komunistų Suorganizuotas 
Streikas...”

Prieš keletą savaičių Detroite įvykusis 
Fordo fabrikuose darbininkų streikas, 
vadovaujamas Suvienytos Automobilių 
Darbininkų unijos (CIO), sudrebino ka
ralių Fordą ir streikierių solidarybė ir 
pasirįžimas nustebino visą Ameriką. Tai 
buvo istorinis įvykis, kokio daugelis ne
sitikėjo.

Streiko metu, sakoma, nukentėję du 
skebai-streiklaužiai. Veikiausiai jų dau
giau nukentėjo, nes Fordas dėjo dide- 
liausių pastangų prisamdyti streiklaužių 
ir su jų pagalba sulaužyti streiką. Dabar 
tie du skebai, sakoma, traukią CIO į fe- 
deralinį teismą dėlto, kad streikieriai 
juos sumušę (kąs streikuose yra papras
tas dalykas.) “Keleivis” šitaip apverkia 
tuo du streįklaužius:

“Jiedu sako, kad Maskvos agentai iš 
komunistų partijos, kurie vadovauja CIO 
unijai, per paskutinį stręiką Fordo dirb
tuvėse sunkiai juos sumušę ir sužaloję už 
tai, kad jiedu nenorėję prisidėti prie ‘ko
munistų suorganizuoto streiko’...

“Manoma, kad šitoj byloj galės paaiš
kėti tikroji Maskvos agentų rolė tuose 
streikuose, kuriais sabotažuojama Ame
rikos pagalba Anglijai.”

Skaitytojas žino, kad kiekvienas pa

Hessas Atskrido Pas Saviškius
v Rudolfas Hessas, tas žvėriškiausias 

gaivalas, per 20 metų buvęs Vokietijos 
fašistų partijos vadas, išgalvojęs bjau
riausius puolimus prieš komunistus, žy
dus, darbininkus, organizavęs karą prieš 
Sovietus, kėlęs žiaurumo obalsius prieš 
darbo žmoniją, dabar Anglijoj. Jo “misi
ja” darosi aiškesnė.

“P. M.” rašo, kad jis nuvyko Anglijon, 
kad padrąsinus K anglus jų nusistatyme 
prieš Sovietų Sąjungą, kad jieškojus Vo
kietijos ir Anglijos taikos tam, idant, 
paskui kapitalizmo jėgas atsukus prieš 
Sovietų Sąjungą.

Tuo klausimu jau sutinka Londonas ir 
Berlynas^ Vokietijos fašistai sako, k,ad 
ištyrę paliktus Hesso laiškus nesurado, 
kad jis virto išdaviku. Jis “buvo ir yra 
geras vokietys.” Hitleris sako, kad Hes
sas nežinojo karo slaptybių, o jeigu ži
nojo, tai neišduosiąs.

Anglijoj vis daugiau garbinamas 
Hessas. Jo apsaugai, kad kas nors neat
sitiktų su tuo “No 3 naziu,” pastatė sar
gybą. šaukia: “Hessas atvyko ‘good - 
will’ misijos sumetimais, kad užbaigti 
dviejų. tautų draskymąsi.” Vis garsiau 
šaukiama, kad Hessas, pribuvęs į Angliją, 
sušuko: “Aš atvykau, kad išgelbėti žmo
niją. Aš Rudolfas Hessas.” Iš Londono 
jau patvirtinta, kad tuojau jam buvo 
leista pasikalbėti su anglų fašistų kuni
gaikščių Douglas Hamilton,, ant kurio 
dvaro žemės, Hessas nusileido. Hamilto
nas yra 3.8 metų amžiaus, nuo senai pa
žįstamas su Hessu, jie susirašinėjo, jis 
valdo Anglijoj 157,386 akrus žemės, jis 
priklauso prie fašistų organizacijų.

Iš Berlyno sakoma, kad Hess,as turėjo 
platų susirašinėjimą su anglais fašistais, 
kurie nusistatę prieš Churchillą, kurie 
nori baigti su Vokietija karų ir visi pul
ti Sovietus.

Tokia Hesso “misija.” Visada jis buvo 
bjaurus darbo žmonių priešas ir dabar 
net karo sąlygose sųokalbiavo tais rei
kalais. Jis nuvyko, kad pasitarti su ang
lais fašistais ir ruošėsi grįžti atgal į Vo-- 
kieti ją, bet susikūlė jo Lėktuvas. Nebus 
jis su paprastais vokiečiais kareiviais 
koncentracijos logeryj. Anglijos imperia
listai jį aprūpins, kaipo savo geriausį 
bičiulį ir su juo suokalbiais.

sidirbti su socialistine san
tvarka ir padaryti valdo
nais Trockį ir trockistus.

Jau tas parodo, kaip svar
bi figūra Hess buvo Vokie
tijos nazių partijoje.

Kad Hess buvo pačiam 
suokalbio centre ir atstova
vo nazių valdžią, tai buvo 
liudininkų aiškiai įrodyta 
1937 metų sausio 23-30 dd. 
kai buvo, Maskvoje teisia
mas Anti-Sovietinis Trockis
tų Centras. Vyriausiais liudi
ninkais buvo patys trockis
tai Radek, Piakatov ir So
kolnikov. Jų parodymuose ir 
prisipažinimuose Hess var
das garsiai skambėjo.

Piatakovas teisme liudijo 
sausio 23 dieną.1 Jis sakė: 
“dabar, kada Hitleris paėmė 
galią į savo rankas, buvo 
gana aišku, jog jo, Trockio, 
linija apie negalimumą įs
teigti socializmą vienoje tik 
šalyje, buvo pilnai pateisin
ta, kad karas yra neišven
giamas ir kad jeigu mes, 
trockistai, norime išsigelbė
ti, kaipo tam tikra politinė 
jėga, mes turime iš anksto, 
priėmę Sovietų Sąjungos, 
pralaimėjimo poziciją, ne 
pasyviai tėmyti ir galvoti, 
bet aktyviai paruošti kelią 
šitam pralaimėjimui... To
dėl reikalingas pravesti da
bar ardymo darbas.”

mą ir gamybą ir jeigu pasi
taikytų proga, kad jie pa
darytų sukilimą. Iš antros 
pusės, vokiečiai turėjo gauti 
Ukrainą ir kitas koncesijas. 
Taipgi, aišku, trockistai bū
tų buvę padaryti valdonais 
tos dalies Sovietų Sąjungos, 
kuri būtų pasilikus, kai vo
kiečiai ir japonai būtų pa
siėmę tai, ką jie norėjo. So
cializmas, darbininkų kon
trolė, kolektyvės ūkės ir tt. 
turėjo būt sunaikinta ir at- 
steigtas kapitalizmas.

“Trumpai pasakius,” Pia
takovas pareiškė, “buvo su
sitarta principe tarpe Troc
kio ir Hess, kad Vokietijos 
kapitalui būtų leidžiama 
atėiti ir gauti reikalingas 
ekonomines koncesijas, bet 
tos formos, kuriomis tai bus 
pravesta, turėjo būti vėliau 
išdirbta.”

Pagaliau Piatakovas priė
jo prie sunkiausio punkto— 
prie punkto, prie kurio jam 
buvo sunkiausia prisipažin
ti, būtent: “šis sunkiausias 
punktas, kuris, abelnai kal
bant, pabodo mūsų tikrąjį 
veidą be jokios maskos ir 
be jokio pagražinimo, buvo 
suformuluotas s u t a r t yje 
tarpe Trockio ir Hess... 
Kadangi Hess ir Trockis 
diskusavo karo klausimą ir 
klausimą militarinio sukili-

Piatakovas toliau nurodė', 
kad “Trockis, iš savo pusės, 
jau buvo u padaręs reikalin
gus žingsnius užmezgimui 
ryšių su Japonijos ir Vokie
tijos valdžiomis.”

Paskui priėjęs prie sutar
ties tarpe trockistų ir nazių,

mo, paėmimo galios į troc
kistų rankas ir Sovietų Są
jungos sumušimo, tai, žino
ma, visai naturališka, kad 
Hess iškėlė tokį klausimą: 
Well, jūs kovojate ten vidu
je, bet mes turime daug ge
riau organizuotą ir apgink-

Tai Japonijos laivas “Manzyu Maru,” kuris Ame- 
rikps prieplaukoje Sąn Pcdrp ima žibalą. Roose- 
velto valdžią, npys sakosi priešinga Japonijos karo 
žygiams Chipijoj, bet Japęnijai parduoda karo 
ręikn^ahisL

se derybose Hess buvo įga
liotas patiekti reikalavimus, 
kurie liečia ne tik Vokiefi- 
jos interesus, bet ir intere
sus kitos valstybės.

“Šitoje sutartyje buvo ne
statytos sekamos sąlygos: 
kad Japonija, jeigu jinai da
lyvautų tame kare, gaus te
ritorines koncesijas Toli
muose Rytuose, Amūro Sri
tyje ir Pamarmėję Provin
cijoje. Kas liečia Vokietiją, 
tai buvo manyta ‘patenkin
ti Ukrainos tautinius inte
resus’. .. Šių Trockio dery
bų su Hess pamatas buvo— 
ir tas, žinoma, reikia pripa
žinti su pilniausiu aiškumu, 
—kad Trockis apsiima užtik
rinti, jog trockistinis blokas 
ves pralaimėjimo veiklos li
niją...”

Tai šitokiam suokalbyje 
su trockistais prieš Sovietų 
Sąjungą buvo įveltas Hess, 
kuris dabar atsidūrė Angli
joje.

"Laisvės” Administra
cijos Pranešimai

Va^rajr prasidėjus pasi
daro žmonės daugiau išeigų 
ir daugiau išlaidų. Tai su iš
mokė j imaismasidarome skū- 
pesni. Tačiau yra būtinų iš
mokė j imu,\/dėl kurių tęsti 
laiką bei atidėliot negalima. 
Pavyzdžiui už “Laisvės” 
prenumeratą reikia rūpintis 
tuojau atsiteisti kaip tik 
gaunate pranešimą, kad 
prenumerata pasibaigė. Tie
sa, didelė dauguma skaity
tojų tą supranta. Vieni pa
tys seka prenumeratos išsi- 
baigįmo laiką ir atsiteisia 
sulig diena. Kiti gavę pra
nešimą, kad jau reikia mo
kėti, tuojau užsimoka. Kaip 
pirmieji taip ir antrieji dar 
primeta doleriuką kitą au
kų. Bet yra keletas ir ne
rangių skaitytojų, kuriems 
po kelius kartus reikia siųs
ti paraginimus užsimokėti. 
Tas nevisai gerai.

Pastaruoju laiku išsiuntė
me prašymus užsimokėti, 
kurių laikas pasibaigė. Bū
sime labai dėkingi už grei
tą apmokėjimų. Nes diėn- 
raščiui labai reikia pinigų.

Baltimoriečių p i»k n ikas 
“Laisvės” naudai įvyks sek
madienį, gegužes 25 dieną

(May 25th). Jau laikas bi
lietų platintojams atsiskai
tyti už bilietus. Taipgi lai
kas kolonijoms ruoštis daly
vauti Baltimorės piknike.

Antras didelis mūsų dien
raščio piknikas tai Brook- 
lyne. Bus 6 d. liepos (July 
6th). Su Brooklyno pikniko 
bilietų iš anksto platinimu 
tolimesnių kolonijų nevar
giname, bet artimosios kolo
nijos privalo darbuotis iš 
anksto platinimu, kad pikni
kas pavyktų.

Trečias piknikas bus Bos
tono apylinkės. Bostono 
apylinkė jau yra viskuom 
prisiruošus savo piknikui. 
Tik reikia širdingai darbuo
tis, bostoniečių pikniko “L.” 
naudai bilietų platinimu.

Smetonos kavalieriai skel
bia boikotą pažangiųjų lie
tuvių parengimams. Visa 
pažangioji visuomenė turi 
skaityti savo reikalu pastoti 
kelią fašistinėm intrigom. 
Jų paiki boikotai turi būt 
sutrempti. Visi draugijų pa
rengimai ir “Laisvės” pa
rengimai turi būt sėkmingi, 
o fašistines intrigas reikia 
šluot iš Amerikos lietuvių 
tarpo.

“Laisvės” Administracija,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
Drg. J. Simutis iš Nashua, 

N. H., gavo laišką nuo savo 
brolio iš Lietuvos, kuris skam
ba sekamai:
Brangus broli ir broliene!

Gavau jūsų laišką ir nuošir
džiai už jį dėkoju su visa sa
vo šeima. Taip pat dėkojame 
ir už laikraščius, kuriuos skai
tėme su didžiausią įdomumu. 
Bet mes gavome tiktai “Lais
vės” 7 egzempliorius. Klausia
te jūs, kas pas rriUs Tarybų 
Lietuvoje, tai čia maž daug ir 
parašysime.

žemės mes neprašėme ir ne
gavome, nes ją dalino tik kai
miečiams daugiausia dvarų 
kumečiams ir laukų darbinin
kams. Taip pat ir sesuo Agota 
jos negavo, nes ir ji neprašė. 
Dvarus išdalino visus, kai ku- 
i’iems paliko dar po 30 ha, o 
kitiems nieko. Taip pat daug 
dvarų pajiko kaip valstybi
niams ūkiams — sovehozams 
nedalintų. Pas mus darbų da
bar pakol kas nėra labai 
daug, bet pavasarį ir vasarą, 
tai atrodo, kad netruks, nes 
žadama statyti daug valdiškų 
namų darbininkams. Kaune 
tokių namų jau yra pastatyta 
keli šimtai! Dabar pas mus jau 
eina rubliai, litai beveik visai 
ypa išimti iš apyvartos. Taip 
pat yra įsteigta labai daug 
valdiškų parduotuvių, ir rodos 
greitu laiku privatiškos par

duotuvės bus panaikintos. Iš 
pradžių ir pas mus labai trūko 
visokių prekių, bet dabar jau 
viskas tvarkosi, ir kas kart 
visko daugėja. Dabar jau yra 
ir medžiagų ir batų ir kitų vi
sokių smulkių prekių. Mieste 
yra atidaryta ir Raudonosios 
Armijos parduotuvė, ten taip 
pat gajimd. gauti visko pirkti. 
Daugiau jums naujo parašy
ti beveik nieko neturiu, o pri
siųsiu laikraščių ir iš jų suži
nosite daugiau. Mielas broli ir 
broliene, klausiate, ką bedirbu 
aš/ dirbu kaip ir seniau meis
tro darbą; gyvenu pakol kas 
pusėtinai. Sveiki esame visi. 
Viena mergaitė eina į mokyk
lą, antroji mokosi kirpykloj 
plaukus frizuoti, o didysis sū
nus mokosi Šiauliuose valdyt 
traktorių. Pas mus dabar į Ta
rybų Lietuvą *yra atgabenta 
apie 1000 naujų traktorių ir 
su jais bus dirbama žeme. 
Brangus broli ir broliene tam 
sykiui tiek ir teparašysime. 
Likit sveiki ir linksmi ir para
šykite kas daugiau Amerikoj 
girdėti apie Lietuvą T.S.R.

Brolis Povilas su žmona 
ir vaikais.

Lietuva T.S.R.
Telšiai 1941-III-13 d.
Turgaus 5

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų
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Jinai ir Jisai
Kai saulė jau žengė marėn, 

Kai diena merkė akis,— 
Pajūryj tyliai kalbėjo 

Ir jinai, ir jis:
—Tu rytoj mane paliksi!. . .— 

Tarė jam jinai.—
Ir gal tavęs neb’matysiu 

Ašen amžinai!
—Išeinu tik vienam metui...— 

Kalbėjo jisai.—
Tiktai muštro aš išmoksiu. . 

Vėl būsiu čionai.
—žiūrėk, rododendrai žydi, 

Rasoti žiedai. . .
Gal jie verkia, tavęs gaili?...— 

Tarė jam jinai.
Pajūrio bangų šlamesys 

Kuždėjo keistai:
“šššš! Nutilkit,—neb’sueisit 

Jūs daugiau čionai!”
Paraudus saulė nuskendo, 

Mėnulis aukštai,—
Tyliai, tyliai vis kalbėjo 

Jinai ir jisai.
Proncė.

Iš LMS 3-čio Apskričio 
Konferencijos

Lietuvių Meno Sąjungos Trečio Apskričio 
metinė -konferencija įvyko ( gegužės 11-tą, 
Brooklyne. Atidarė pirm. Geo. Klimas 11 v. 
ryto. Į mandatų komisiją įėjo: Mary Brown 
ir Gužas. Mandatus tvarkant, P. Pakalniš
kis ir V. Bovinas pasakė atatinkamas kal
bas meno reikalais.

Raportai

Mandatų Komisijos.—Vienetų delegatai: 
Aido Choro, Brooklyn, N. Y.: Mary Brown, 
Kazys Rainys ir Francis Sibol; Pirmyn Cho
ro, Great Neck, N. y.: F. Klastow, Geo. Ka
zakevičius ir I. Urbonas; Sietyno Choro, 
Newark, N. J.: Kasper ir Kvedaras; Aidbal- 
sių: Geo. Kazakevičius; Stygų Orkestros, 
Brooklyn, N. Y.: J. Lazauskas; Lietuvių 
Liaudies Teatro, Brooklyn, N. Y.: U. Bag
donienė, y. Bovinas ir Gužas. Broliški de
legatai : LDS 1 kuopos, Brooklyn, K. Y.: J. 
Stakovas; LLD 1 kuopos, Brooklyn, N. Y.: 
J. Degutis ir LLD 138 kp., Maspeth, N. Y. 

-P. Dumblys, J. Kalvaitis, J. Laukaitis ir P.
Pakalniškis.

Į konferencijos prezidiumą išrinkti: pir
mininku Geo. Klimas, sekretorium Gužas; 
į rezoliucijų komisiją: U. Bagdonienė, V. 
Bovinas ir P. Pakalniškis.

Už apskričio komitetą išdavė raportą Geo. 
Klimas. Trumpai ir savikritiškai atžymėjo 
nuveiktus darbus ir davė papeikimą komi
tetui už silpnąsias veiklos puses. Jis konsta
tavo, kad nepasisekimai veikloj, tai komi
teto narių buvimas užimtais kitose meno 
srityse. Raportas be diskusijų priimtas.

Vienetų raportai buvo geri. Visi chorai 
gražiai gyvuoja, veikia. Didžiuma jų su
ruošė net po keletą meno vakarų, pasilinks
minimų ir koncertų. Dalyvavo išpildyme 
muzikalių programų kitiems ir pasirengę 
patarnauti ateityje, kas to reikalaus. Buvo 
atžymėta ir trūkumai. Tačiau jie pasiryžę 
trūkumus išgyvendinti.

Lietuvių Liaudies Teatras irgi progresuo
ja, kaip V. Bovinas žymėjo. Suvaidino per 
šį sezoną tris komedijas ir vieną dialogą. Tu
rėta pakvietimų lošti į kitus miestus. Atei
nantį sezoną ruošias suvaidinti tinkamą dra
mą ir eilę kitų veikalų.

Stygų Orkestrą jauna, bet jau pirmus 
bandymus padarė. Ji jau keletą kartų, pa
sirodė su stygomis. Lazauskas pabrėžė, kad 
jie galėtų daug geriau pasirodyti, jeigu tu
rėtų visiems reikalingiems instrumentams 
įsigyti užtenkamai pinigų.

Vienetų raportai priimti, pasisakant, kad 
apskritys dės pastangų pagelbėti vienetams, 
kiek galės.

Tarimai

Šokikų grupių organizavimo klausimu il
gai kalbėta ir pasisakyta steigti, kur gali
ma. Apskričio komitetas instruktuotas šį 
klausimą pravesti gyvenimam

Radio pusvalandžio reikalais plačiai kal
bėta — prieita išvados, dėti pastangas įvy- 
kinimui gyveniman. Komitetas instruktuotas 
daryti žingsnius radijo pusvalandžio įstei
gimui.

Beje, susirinkimas priėmė dvi rezoliuci
jas: vieną veikimo klausimu, o antrą atei

vių gynimo reikalais. Pasisakyta prieš 
Hobbs bilių.

Komitetas
Į apskričio komitetą įėjo: A. Bernotaitė, 

U. Bagdonienė, Geo. Kazakevičius, Geo. 
Klimas, P. Pakalniškis, K. Rainys ir J. Sta
kovas.

Sekamai konferencijai vieta ir laikas nu
skirti palikta LMS 3-čio Apskr. Komitetui.

J. E. Gužas.

Biskis apie Komediją 
“Atvažiavo su Kraičiu”

Pora savaičių atgal tapo sulošta Brook
lyne Seno Vinco parašyta komedijukė “At
važiavo su Kraičiu.” Lošimas išėjo gerai. 
Bet aš apie lošimą nerašysiu,- nes jau bu
vo dienraštyje aprašyta.

Komedijukė parašyta iš Amerikos mai- 
nierių lietuvių gyvenimo ir gana pamokinan
ti. Ji, mat, aiškiai parodo, kaip mainieriai 
prageria karinamoje sunkiai savo uždirbtus 
pinigus ir kaip jie nesupranta nė savo, nė 
kitų gyvenimo. Daleiskim, vienas iš tų mai- 
nierių yra vedęs Lietuvoje, o čia j ieško per 
laikraštį merginos apsivedimui. Bet štai jam 
belaukiant merginos atvažiuojant, tuom tar
pu atvažiuoja jo pati iš Lietuvos ir dar su 
vaiku.

Gi autoriui, Senam Vincui aš duodu gar
bę, kad jis parašė tokią gražią komedijukę 
ir kad rašydamas susuko gale komedijos 
didelį juokų čiukurą. Tas parodo, kad au
torius žino taisykles komedijų rašymo. Tas 
čiukuras gi yra, kai jo pati atvažiuoja iš 
Lietuvos su vaiku, vieton laukiamos mergi
nos. Taipgi šitas čiukuras ir komedijai var
dą padaro labai tinkamą. “Atvažiavo su 
Kraičiu.”

Senam Vincui patartina ir daugiau tokių 
veikalėlių parašyti. Tik, žinoma, biskį ilges
nių, kad užtektų vakarui lošti arba porai 
valandų.

šitą komediją turėtų L. Meno Sąjunga iš
leisti svietam ,

Prie progos, noriu pasakyti, kad naujai 
parašyti veikalėliai labiau tinka, negu at
gyvenę savo amžių.

% Me.no Žvalgas.

“Ant Dunojaus”
Artkino Judžių. įmone tuoj ^patieks Ame

rikos judžių lankytojams filmą vardu “Ant 
Dunojaus.” šis judis yra įspūdingiausias 
ekonominės, politinės ir socialės permainos 
dokumentas, kokis bent kada buvo judamų
jų paveikslų aparatu užrekorduotas.

Pilno ilgio filmą su angliškais paaiškini
mais, tai yra aktualis tikroj vietoj atvaiz
davimas, kaip Sovietų jėgos išlaisvino ir per
tvarkė Bessarabiją ir šiaurinę Bukoviną.

Giliai siekiančios permainos įvestos gyve- 
nimuosna keturių milijonų bessarabų, mol
davų, žydų, naujai išlaisvintose provincijo
se yra atvaizduotos skaitlingose smulkme
niškai parodančiose scenose. Savo techniš
ku tobulumu judis “Ant Dunojaus” veikiau
sia diksis pavyzdžiu fotografinio meno, kaip 
jis turėtų būti vartojamas atvaizduoti gy
venimo tikrenybę.

Pradžioje filmą parodo, kaip Sovietų Są
jungos motorizuotos divizijos pereina Du
nojaus upę; toliaus vaizduoja, kokis buvo 
gyvenimas tų sričių miestuose *ir ūkiuose 
pirm išlaisvinimo, žema ekonominė ir in
dustrinė tų sričių lygmala yra pavaizduoja
ma parodant suskurusias, nesanitariškas ta
bako dirbtuves, primityvius vienaakrius ūke
lius ir gremėzdiškas iš molio ir šiaudų nu
drėbtas valstiečių bakūžes. Parodoma taip
gi tų bakūžių vidus ir aįškūs-iš arti paveiks
lai pačių valstiečių, kurie perdėm, matosi, 
liesi—-peralkę, apdriskę ir basi. Visa tai 
aiškiausiai atvaizduoja netikėtinai baisią 
ekonominę priespaudą.

Tolimesnės judžio “Ant Dunojaus” sce
nos parodo paskirstymą žemės valstiečiams; 
dalinimą atvežto pagalbinio maisto ir sėk
lų ir pertvarkymą visų pramonių..

Labai ryškiąi atvaizduojama, taipgi, nau
josios administracijos politika, kuria visom 
tautinių, mažumų grupėm užtikrinama teisė 
vartoti savo kalbą mokyklose, kalboje ir 
spaudoje. Vienoj scenoj parodoma išėmi
mas telefono būdelėj buvusios iškabos, įsa
kančios telefonuojant “Kalbėt Tik Rumu
niškai.” \

Be to, judyje randasi įspūdingi paveiks
lai Dunojaus upėje esančios sovietinio lai
vyno dalies, kuri sulošė vadovaujančią rolę 
išlaisvinime Bessarabijos ir Bukovinos. Tuo 
pačiu paryškinama didėjanti sovietinio lai
vyno militarinė svarba Balkanuose.

Lietuviu Meno Sąjunga 
Jau Inkorporuota

Brooklyn, N. Y., L. M. S. Raštinė.—Šio
mis dienomis Lietuvių Meno Sąjunga gavo 
čarterį (inkorporavimo dokumentą). LMS 
inkorporatoriais yra Walter Kubilius, LMS 
pirmininkas; Pranas Pakalniškis, LMS sekr.; 
George Kazakevičius, Pirmyn Choro moky
tojas; Aleksandras Velička ir Ona Depsie- 
nė. Jie ir Lietuvių Meno Sąjungos Centro 
Komitetas daug dėjo pastangų inkorporavi
mui Lietuvių Meno Sąjungos. Ir pagaliau, 
balandžio 26-tą dieną, New Yorko valstijos 
Antrojo Distrikto Vyriausiojo Teismo teisė
jas Algernon I. Nova užgyrė Lietuvių Meno 
Sąjungos inkorporavimo certifikatą, o 5-tą 
dieną gegužės New York valstijos sekreto
rius Michael Walsh pasirašė čarterį.

Čarterio gavimui daug ir nuoširdžiai dir
bo lietuvis advokatas Stephen Briedis, jau
nasis, 197 Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

čarterį gavome. Kas toliau ?
Neužtenka, draugai menininkai, apsi

džiaugti gražiu dokumentu. Bet mes ateityj 
turėsime daugiau ir planingiau veikti, kad 
Lietuvių Meno Sąjungą išauginus į didelę ir 
naudingą Amerikos lietuviams organizaciją. 
Mūsų chorų nąriai turėtų dėt kuodidžiausias 
pastangas, kad juos išauginti dideliais, taip
gi stengtis tobulinti dainos meną. Be to, dar 
chorai turėtų visais galimais būdais paremti 
Lietuvių Meno Sąjungos centrą finansiniai, 
kad centras galėtų, daugiau ir geresnių kū
rinių patiekti savo chorams.

čarteris LMS padarė biskį lėšų. Mes ma
nome, kad be jokių raginimų mūsų chorai, 
dramų grupės ir pavieniai asmenys ateis 
Meno Sąjungai pagelbon ir padės lėšas iš
lyginti, kad dėl to nenukentėtų mūsų pasi- 
brėžtų kūrinių išleidimas.

Lietuvių Meno Sąjungos Centro Komite
tas kviečia visus menininkus su didesniu pa
siryžimu stoti prie kultūrinio ir kūrybinio 
darbo. ■ <;!. •'

Prašome mūsų vienetų, pasimokėti duok
les.

Pasistengkime, l^ad iki liepos mėnesio visi 
vienetai būtų užsimokėję savo duokles už 
1941 metus. Jau trys chorai tai padarė: Ai
do Choras iš Worcester, Laisvės Choras iš 
Hartfordo ir Aido Choras iš Brooklyno.

Šiomis dienomis LMS aplaikė sekamą laiš
kutį :

Gerb. Liet. Men. Sąj.: Prisiunčiame mažą 
finansinę paramą ($5.00) dėl LMS. Linkime 
geriausio pasisekimo Lietuvių Meno darbuo
tėje. šią auką sudėjo dalyviai Šklėrių sidab
rinių vestuvių pokilyj.

Draugiškai,
F. Skleris.

Cleveland, Ohio.

Lietuvių Meno Sąjungos vardu tariu šir
dingą ačiū d. Šklėriam ir draugams, auko
jusiems kilniam tikslui.

Laisvės Choras iš Hartfordu labai dažnai 
paaukoja Lietuvių Meno Sąjungai dainų ir 
veikalų išleidimui, šiemet jau> antru kartu 
jie prisiunčia pa nemažą auką. Ar negalėtų, 
ir kiti chorai tuo pasirūpinti.

I

Lietuvių Meno Sąjungoj dabar galinta 
gauti sekamos dainos:

Palankėj
Suktinis (šoks tėvelis), A. S. Pociaus.
Medėjas. “

Visos trys dainos yra mišriems balsams, 
šiomis dienomis atspaudinsime 1 dialogą 

“Už Smetonos Puodynę.”
Užsakymus siųskite: Lietuvių Meno Są

junga, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
Pr. Pakalniškis,

L.M.S. Sekretorius.

Stalinas, Menas ir 
Mokslas

“Kuomet Stalinas pradėjo studijuot Mark- 
simą, tuo pačiu laiku jis įdomavo gamtiniais 
mokslais ir bendrąja literatūra. Jis jau bu
vo susipažinęs su geriausiais kūriniais rusų, 
gruzinų ir užsienines literatūros. Stalinas 
jau buvo perskaitęs Šekspyrą, šillerį ir Tolsr 
tojų ir žinojo raštus černiševskio, Pisarevo, 
Dobroliuboyo, Bielinskio, Rusthavelio ir čav- 
čavadzės. Jis turėjo patraukimą į kultūros 
istoriją ir į visuotinąją istoriją, ir studijavo 
geologiją ir chemiją.

“Būdamas seminarijoj, jis pilnai išnaudo
jo jos studentų, knygyną ir dar reguliariai 

ėmė ir skaitė knygas iš Tifliso miesto viešo
jo knygyno.

“Jau tuo laiku Stalinas buvo susipažinęs 
su Plechanovo veikalais ir su pirmaisiais 
spausdintais Lenino raštais, kokie tik pa
kliuvo jam į rankas.

“1895 metais buvo išspausdinti Stalino pa
rašyti eilėraščiai po ‘Sosselo” slaptvardžiu 
keturiuose numeriuose gruzinų žurnalo ‘Ibe
ria.’ Tie eilėraščiai parodo žymų poetinį Sta
lino talentą ir tikrą lyrišką jausmą, ir juo
se jau aiškiai matomas socialis Stalino nu
siteikimas. Vienas iš tų eilėraščių išreiškia 
tvirtą įsitikinimą, jog ateis diena, kada pa
žemintieji ir prispaustieji žmonės sukils ir 
sutraukys savo pančius.”

( Jaroslavski, “Trumpas Stalino Gyvenimo 
Aprašymas”.)

Baltijos Tautų Menine 
Paroda

Rodos, pirmu kartu buvo suruošta Balti
jos pakraščio Amerikoj gyvenančių tauty
bių meno paroda. Paroda prasidėjo ‘balan
džio 24 d. ir baigėsi gegužės 5 d., 1941 m. 
Parodą suruošė Baltijos-Amerikos Kultūrinė 
Taryba.

Parodoj dalyvavo estų, suomių, latvių ir 
lietuvių tautybių žmonės. Ruošimo tikslas— 
plėsti kultūrą-meną tarpe savų ir kitų Ame
rikoj gyvenančių tautybių. Taip pat tokios 
parodos turi tarptautinio bendradarbiavimo, 
broliškumo principą.

šios Baltijos parodos buvo tikslas, kad 
susipažinti ir pasirodyti, ką kuri tautybė turi 
išauklėjus meniško, kultūrinio. Todėl buvo 
išstatyta rankų darbo kūriniai ir duota vo- 
kalės ir instrumentalės muzikos programos. 
Pirmam vakare (bal. 26 d.) muzikališką- 
vokališką programą davė estai ir latviai. Gi 
gegužės 3 d,—suomiai ir lietuviai.

žymiausi dalykai parodoj buvo tapyba ir 
muzikalės programos. Rankdarbių, skulp
tūros buvo mažai. Lietuviai šioj srityje taip 
pat buvo atstovaujami. Tai dėka Lucei Rau- 
duvienei ir Jonui Bulliui. Komisija, kuri 
tvarkė programą, turėjo pažymėti, kurie me
nininkai yra lietuviai, latviai, estai ir t.t. 
Tuomet galėtum padaryti palyginimą, kuri 
tauta ką turi išauklėjus.

Mūsų artistė Rauduviene dalyvavo paro
doje su keturiais kūriniais. Visi jie geri. 
“Snowbound”—puikiai padarytas žemėvaiz- 
dis. Jos “Cigar Smoker” ir “Miss Inker- 
man, Pa.”, yra veidovaizdžiai. Jos žymiau
sias, arba reikšmingiausias kūrinys, tai Tom 
Mooney,—tarptautiniai žinomas kalinys, 
kuris dar tik neseniai išlaisvintas. Visi alie
jiniais dažais tapyti.

Bullis taip pat davė keturis kūrinius. Jis 
davė (tapyboje) Kapsuko portretą-atvaizdą. 
Bullis gerai pasirodė ir su karikatūra, kuri 
vaizduoja Lietuvos apsaugojimą nuo naikin
tojų. Kitų darbų lietuviai neparodė.

Muzikalė Programa

Su koncertinėmis programomis geriausiai 
pasirodė estai ir suomiai. Estoniečiai gerai 
pasirodė su mišriu choru, duetu, liaudies šo
kikų grupe. Taip pat šiame vakare daly
vavo gerai lavinta latvių, orkestrą. Paskiaus 
buvo deklamacija, solo dainininkė, solo 
smuikininkas. Bendrai, programa buvo 'gra
ži, turininga ’ir įvairi, čia buvo kaip ko ir 
pasimokinti.

Na, bet ar daug lietuvių publikos buvo? 
Nemalonu pasakyti, kad net.nedalyvavo nei 
tie mūsų žmonės, kurie priklausė prie su
ruošimo tų vakarų. Jei taip, tai kaip mes 

'galime pasinaudoti tuo kultūriniu auklėji
mu, kurį turi kitos mūsų broliškos tautos? 
Jei tokiame vakare nedalyvauja nei tie as
menys, kurie stovi priešakyje mūsų meniriio- 
kultūrinio judėjimo, tai jau nelabai sveika. 
Tai taip praėjo pirmas ir svarbiausias va
karas.

Gegužės 3 d. programą pildė veik išim
tinai suomiai. Jie turėjo vyrų chorą, solistų, 
armonistą, šokikus ii’ daug įvairumo. Lietu
viai iš 18 programos numerių, davė tik 2 
numeriu. Tačiaus publikos mes turėjome 
gana skaitlingai šį kartą.

kodėl mes galėjome duoti tik du nume
riu programos? Kodėl mes taip biėdnai pa- 
sirodėme? Tokiam parengimui, dalyvaujant 
su kitataučiais, reikia duoti ką įvairiausio, 
ką geriausio mes turime. O mes turime daw 
giau, negu davėme. Mes turime daugiau 
solistų, turime Aidbalsius, turime Liaudies 
Teatrą, turime orkestrą.

Manad, kad čia daugiausia kaltas mūsų 
dalyvių neapdairumas, nerangumas. Kitu 
kartu mes turėsime tai pataisyti.

V. Bovinas.

IDS 3-čias Apskritys 
Rengia Didelį Pavasa

rinį Pikniką
Pranešame, kad LDS Aps

kritys rengia pirmutinį šiame 
sezone pikniką, Old Cider 
Mill Grove, 186 Vaux Hall 
Rd., Vaux Hall, N. J.

Visi norime išvažiuoti ant 
tyro oro, ta proga bus sek
madienį, 25 d. gegužės. Vieta 
graži, oras puikus, nuvažiuoti 
galima į vieną valandą laiko.

Pasilinksminimų užtektinai; 
šokiai prie geros orkestros, 
Bowling Alleys dėl sportiniu- 
kų.

Programoj dalyvauja: Ban
gos, Sietyno ir Aido chorai. 
Prakalbą pasakys J. Gasiūnas, 
“Tiesos” redaktorius.

Bus piniginės dovanos. Už
kandžių ir gėrimų bus užtek
tinai.

Dabar jau laikas registruo
tis važiavimui. Norime iš anks
to žinoti, kiek busų paimti.

Bušai išeis nuo LDS Ofiso, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
12:30 vai. dieną.

Užsiregistruot galima “Lais
vės” ofice.

Kelionė į abi puses $1.14>. 
Nesivėluokite su registracija.

Apskričio Komisija.

Philadelphia, Pa.
Drgjr Konstancija Adomaitie

nė sunkiai serga. Aplankykite 
ją, draugai. Ji randasi savo 
namuose, 416 W. Susquehan
na Ave. Drg. Adomaitienė, 
būdama sveika, daug dirbo, 
dėl organizacijų, bet ji jau 
nuo senai skundžiasi nesveika
ta, o dabar ta nelaboji liga pa
guldė į lovą ir jau antra savai
tė, kaip negali pasikelti. Liga 
yra baisus ir nuobodus daik
tas. Atlankykite ją, draugės 
ir draugai.

Choristė.

“Laisvei” Pasvei
kinimas

Mes, prieglaudos lietuviai, 
sveikiname “Laisvę” josios 
trisdešimties metų sukakties 
proga ir siunčiam visam “Lais
vės” štabui širdingą ačiū už 
jų gerą širdį, kad mūs neuž
miršta. Būtume prisiuntę pa
sveikinimą pirmiau, bet vis 
laukėme, kol koksai draugas 
atsilankys ir gausime kelis 
centus, tai būtų patogiau pa
sveikinti, kad ir su maža au
ka. Bet kaip čia gyveni, tai 
ir draugai neatsilanko ir už
miršta. Tiktai viena “Laisvė” 
mūs neužmiršta ir lanko mus 
kasdieifą; “Laisvė,” tai neap- 
kainuojama vargšų užfaryto- 
ja. Pirmiau pas muš ateida
vo ir “Saulė” iš Mahanojaus. 
Bet kaip greitai pasibaigė pre
numerata, taip greitai ir “Sau
lė” nusileido. Dabar vienam 
draugui užrašė sesuo “Kelei
vį.” Bet “Keleivyje” nieko nė
ra. Melų maišas ir pliovonės 
prieš komunistus.

Dar kartą visi prieglaudoje 
esantieji lietuviai vėliname 
“Laisvei” ilgiausio gyvenimo. 
Nes tai yra teisingas laikraš
tis. Pasiliekame su draugišku
mu.

Prieglaudos Lietuviai.
Woodville, Pa.
Male Home.
12-5-41. .

ORAS NELEIDO ORLAI
VIAM VEIKTI

London, geg. 15. — Naktį 
oras buvo toks blogas, kad 
beveik visai neveikė anglų 
ir vokiečių orlaiviai.-

i
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daug dalykų. Tarp jų ir LDS

Francijos Vidaus Padėtis
kai kurių kuopų neveiklumas. 
Nutarta sušaukti pusmetinę 
konferenciją 29 d. birželio ir

(Tąsa)
Reakcinis režimas įvedamas 

krašte, kuris turi giliai įsišak
nijusias revoliucines tradici
jas, krašte, kuris per paskuti
nius 150 metų padarė 4 revo
liucijas: 1789 m. revoliuciją, 
kuri panaikino feodalizmą ir 
paskelbė obalsį “taiką lūš
noms, karą rūmams,’’ 1830 m. 
ir 1848 m. revoliucijas, didžią
ją Paryžiaus Komuną, kuri su
kūrė pirmąją pasaulyje revo
liucinę proletariato diktatūrą.

r

Štai kodėl dabaitinis juodo
sios reakcijos režimas neturi 
Prancūzijoje jokios atramos.

Socialinių sukrėtimų pavo
jus Vichy valdančiai grupei 
neduoda ramybės. “Neue Zu- 
richer Zeitung” nuomone, “tas 
pavojus dar galutinai nepra
ėjo, jis glūdi pačios liaudies 
gelmėse.’’ Laikraštis cituoja 
pranešimą, kurį neseniai yra 
padaręs kardinolas Bodrija- 
ras — Paryžiaus katalikiško 
instituto rektorius. Kardinolas 
pareiškė: “Ar nėra ko nors 
bendra tarp 1871 m. ir 1940 
m. katastrofų ? Ar nėra pavo
jaus, kad tos pačios priežas
tys iššauktų tuos pačius reiš
kinius? Kada aš girdžiu kai 
kuriuose salonuose tuos pašne
kesius, kada pagalvoju, kad 
politinės partijos išnaudoja tą 
medžiagą bruzdėjimui sukel
ti ir turi iš to naudos, tada aš 
save klausiu: ‘ar neiššauks vi
sa tai pilietinio karo, baises
nio, negu 1871 m., revoliucijos 
daug ilgesnės, negu Paryžiaus 
Komuna’ ?”.

Tačiau tarp įvairių Vichy 
stovyklos grupių yra nuomo
nių skirtumai dėl juodosios re
akcijos režimo įvedimo meto
dų ir tempų. Kraštutiniai ele
mentai iš Dorio, de la Roko,
Marke, Dea, Spinaso gaujų - 
reikalauja greitesnių tempų, 
įgyvendinant atvirą teroristinę 
diktatūrą. Bijodami socialįpių 
sukrėtimų, kai kurie iš jų ma
no, kad reikėtų sutikti net su 
tolesne Prancūzijos teritorijos 
okupacija. “Effort,” “socialis
tų” organas dar 1940 m. rug
pjūčio mėn. rašė, kad vokiečių 
kontrolės i š p 1 ė timas visai 
Prancūzijai yra neišvengia
mas. Tame taip vadinamieji 
socialistai mato krašto vieny
bės išgelbėjimą.

Kitos Vichy stovyklos gru
pės, kurios taip pat bijo so
cialinių sukrėtimų, nori pa
laipsniškai įvesti juodosios re
akcijos režimą, kartu suku
riant krašte atramos bazes 
tam režimui.

Sudėtingomis vidaus sąlygo
mis, gresiant rimtiems sociali
niams sukrėtimams, Vichy vy
riausybė, nuolat manevruoda
ma ir išnaudodama savo, 
kaip teisėtos Prancūzijos vy
riausybės, padėtį, bando su
kurti sau atramos bazes kraš
te. Vichy vyriausybė remiasi 
kai kuriais kapituliantiškais 
Prancūzijos buržuazijos sluok
sniais, kurie labiau negu viso 
kito pasaulyje, bijo socialinių 
sukrėtimų savo krašte. Petaino 
vyriausybė remiasi taip pat 
bažnyčia ir katalikų sluoks
niais. “New York Times” tuo į

Pirmas Rodymas Nebarto!
Paskutinė Diena!

“UNIVERSITY OF LIFE”
paremta ant Maknimo Gorkio 

autobiografijas •
Taipgi jsptaLngas Sovietų žinių judis:

“NEW LITHUANIA”
Nuolat nuo 6 P.M. iki 11 F.M.—3»c 

Ironbound C WARK, N. J. I

reikalu neseniai pareiškė, kad 
“senoji neapykanta tarp baž
nyčios ir valstybės dabar jau 
priklauso istorijai.” Vykdyda
ma savo reakcines priemones, 
Prancūzijos reakcija susilaukė 
iš katalikų bažnyčios didžiau
sios paramos.

Vichy vyriausybė jieško at
ramos kaimo buožėse, tuo pa
čiu metu bandydama pritrauk
ti kai kurias smulkiosios bur
žuazijos ir darbininkų, klasės 
grupes. Ji taip pat išnaudoja 
“rekonstruotus” socialistus ir 
Visuotinės darbo konfedera^ 
cijos vadus.

Šiuo metu legaliai veikianti 
prancūzų “socialistų” grupė 
su Spinasu priešakyje paskel
bė, kad ji visiškai remia nau
jąjį režimą Prancūzijoje.

Vichy vyriausybė paleido 
generalines tarybas, depart- 
mentų ir apygardų tarybas ir 
perdavė jų įgaliojimus perfek- 
tams ir subperfektams. Tuo 
pačiu laiku Petaino valdžia 
likviduoja visas tas organiza
cijas, kurios gali būti pavojin
gos naujajam režimui. Nors 
dabartiniai Visuotinės darbo 
konfederacijos vadai paskelbė 
savo ištikimybę naujam reži
mui, Petaino vyriausybė vis 
dėlto neturi įsitikinimo, kad. 
tie vadai galės vesti paskum 
save mases. Dėl to Visuotinė 
darbo konfederacija buvo pa
leista.

Tačiau visos Vichy vyriau
sybės priemonės, kurių tikslas 
buvo sukurti naujajam reži
mui atramą plačiosiose liau
dies masėse, nedavė pageidau
jamųjų rezultatų. Jausdami 
liaudies neapykantą naujajam 
režimui, Vichy vyriausybės va
dovai netvirtais žingsniais ei
na į savo tikslą. Valdantieji 
sluoksniai visų pirma, bando

užfekomenduoti save kaip 
liaudies gynėjus, siekia apsup
ti šlovės aureole Verdeno gy
nėja—maršalą Petainą. Savo 
eilėje Petainas bando laikytis 
kaip pripažintas valstybės va
das; jis pareiškia, kad “po
litika, kurią veda Prancūzija, 
yra mano politika, ministerial 
atsako tik man, tik mane teis 
istorija.”

(Bus daugiau)

ŠALIN ANGLŲ AGENTUS!
ŠAUKIA SEN. WHEELER
Trenton, N. J. — Senato

rius Wheeler reikalavo, kad 
Amerikos valdžia sustabdy
tų Anglijos ambasadorių 
lordą Halifaxą ir kitus ang
lų agentus, kurie kursto A- 
meriką karan. Pasak Whee- 
ler’io, tai su Amerikos į- 
traukimu karan būtų panai
kinta ir jos demokratija. 
Bet pats sen. Wheeler sto
ja už plačiausią medžiaginę 
paramą Anglijai.

atsikreipti į visas kuopas, kad 
išrinkti] ir prisiųstų delegatus.

Gegužės 4 dieną laikytas 
LDS 160 kuopos susirinkimas, 
po num. 132’0 Medley St. Su
sirinkimas buvo mažas. Prie
žastis, gal būt, bus ta, kad 
mūsų jaunimas buvo išvažia
vęs į Clevelandą, į bolininkų 
turnamentą. Išvažiavę buvo 
šie: A. Kairis, E. Norkus, J. 
Kirstukas, P. Martinkus, Kos
tas Lukas, B. Ormaniūtė. Visi 
jie ten dalyvavo.

Tą vakarą moterų kliubas 
turėjo parengimą. Jos turėjo 
gana gražų būrį svečių ir link
sminosi-' iki vėlumos.

St. svetainėje, žmonių daly
vavo apie du šimtai jaunų ir 
suaugusių; dalyvavo ir lietu
vių apie desėtkas. Įžanga bu
vo 35c. Atsilankiusieji buvo 
pavaišinti; buvo muzikalinė 
programa. Taipgi apie 10 kal
bėtojų, kurie pasakė trumpas 
kalbas ir palinkėjo D. Mille- 
riui pasisekimo. Tarp svar
biausių kalbėtojų buvo Cush, 
Forbes, Jack Johnson, D. 
Miller ir viena moteris, kurios 
vardo nenugirdau. Surinkta 
aukų 211 dol. Bankietas 
buvo gražus. Įteikta daug do
vanų D. Milleriui nuo jauni
mo ir grupių.

K. P. kitas parengimas 
įvyks 31 gegužės, E. Browde- 
rio 51 m. gimimo sukakties 
paminėjimui. Kalbės R. Minor, 
toj pačioj svetainėj.

streikan Allis-Chalmers Corp. 
West Penn Hospital darbinin
kai tebestreikuoja, nebesusita- 
ria.

D. P. Lekavičius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas jvyks 

sekmadienį, gcg. 18 d., 3:30 vai. po 
pietų, Bakanausko Svet., 62 Lafay
ette St. Nariai, malonėkite dalyvau
ti šiame piknike, nes gyvenimas iš
kėlė naujų problemų, kurias turi
me būtinai apsvarstyti. —J. Bim
ba, Sekr. (115-117)

Jvyks šeštadieni, geg. 17 d. Pradžia 
8:30 v. v. šokiams gros gera orkes
trą iš keturių muzikantų. Kviečia 
visus Lyros Choras. (115-117)

WORCESTER, MASS.
Piknikas.

Gegužės 18 d., Olympia Parke, 
Browderio Gynimo Naudai, kuris 
yra įkalintas todėl, kad kovojo 
prieš karą. Visi dalyvaukite, prasi
dės 12 vai. dieną. Ruošia ALDLD 
11 kuopa. — J. M. L. (115-117)

FOTOG/uIFIS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Pittsburgh, Pa.
Visokios Žinios

Gegužes 11 dieną įvyko 
ALDLD 87 kuopos susirinki
mas, 1320 Medley St. Susirin
ko nedaug draugų užbaigimui 
reikalų įvykusio pikniko. Nu
sitarta turėt išvažiavimas kur 
nors farinose apie birželio 
pradžią ar pabaigą. Išrinkta 
komisija surasti vietą paren
gimui. Pereito mėnesio paren-< 
girnas davė pelno $4.38.

Gegužės pirmą, apie 8 vai. 
vakaro įvyko gegužinės ap- 
vaikščiojimas West Parko Pa- 
vilione. Kalbėtojais buvo E. 
Forbes ir E. G. Flynne. Pir
mininkavo P. Cush. žmonių 
susirinko gana daug ir lietu
vių matėsi apie tuzinas. Bet 
pribuvo hitlerininkų suorga
nizuotas vaikėzų būrys iš 
apie dvidešimties, kurie viso
kiais būdais švilpė, šaukė, bar
škino blekes ir visaip koliojo- 
si. Todėl kai kurie žmonės, 
nepakęsdami triukšmo, pasi
traukė. Pora policijantų pasto
vėjo keletą minutų ir nuėjo; 
nieko nesakė triukšmadariam. 
Jie matyt, norėjo, kad susi
rinkimas būtų suardytas. Bet 
kalbėtojai kalbėjo iki galui. 
Pavilione nebuvo duota nei 

f 

šviesų. Kalbėtojai baigė pra
kalbas patamsėję. Tai parodo, 
kas vūldo Pittsburghą.

Gegužės 10 dieną įvyko bai
si tragedija netoli mano ša- 
pos, 19 Girondo St., tarp Bea
ver ir Chateau. Apie trečią
valandą ryto užsidegė stuba 
iš apačios. Tame gaisre su
degė 5 žmonės. Kokios tauty
bės jie buvo, neteko patirti. J. 
Labo, 41 m. tėvas, motina 33 
m., sūnus 16 m. ir dvi dukte
rys — 15 ir 6 metų amžiaus. 
Kai gaisrininkai- pribuvo, tai 
jau pervėlu buvo išgelbėti. 
Nors tėvą dar gyvą nuvežė į 
ligoninę, bet jis tuojaus mirė.

Kunigas J. Misius atstatė 
nuo vargonininkystės Joną 
Senulį. Koks tarp jų nesusi
pratimas įvyko, nėra žinoma. 
Senulio sūnus dabar guli ligo
ninėj. Senulis buvo geras cho
ro vedėjas.

Gegužės 11 buvo LDS'4 aps. 
komiteto posėdis. Diskusuota

Gegužės 11 dieną įvyko 
bankietas-išleistuvės K. P. 
Distrikto raštininko D. Mille- 
rio. Jis tapo pašauktas į Dė
dės Šamo armiją. Bankietas 
įvyko 7 vai. vakaro ant James

Pardavė saliūno laisnius Ig
nas Rumauckas Amerikonų 
Bolruimio vedėjui kitoj pusėj 
gatvės.

HARTFORD, CONN.
Lietuvių Moterų Kliubas ruošia 

vakarienę, šeštadienį, geg. 17 d. 
Pradžia 7:30 v. v. Laisvės Choro 
Svetainėj, 155 Hungerford St. Po 
vakarienės bus šokiai prie geros, 
Stygiečių Orkestros. įžanga 50c, o 
vakarienę gausite dolerio vertės. 
Kviečiame dalyvauti. —O. V.

(116-117)

CLEVELAND, OHIO
Piknikai dar toli, o Lyros Choro 

pasilinksminimo vakaras jau čia,

Office Phone 
EVergręen 4-6971

» Iš senų padarau 
n a u jus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su ame- 

Rei-
esant ir 

a d i dinų tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES 
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Glenmore 5-6191 n --------------- ---------- ---------------------- ►a

FLUSHING

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

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

RHEA TEITELBAUM

Open Day and Night
I

Managed by

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh Ai • 
tesian Water, Restaurant, Barber Shop 

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

SPECIAL RATES PER WEEK

Pittsburghe streikuoja Grey 
Hound ir Butler Short Line 
busų vairuotojai. . žada eiti

F PUIKUS ’ riKNIKAS į
• RENGIA LDS 3-čias APSKRITYS s ' •

Sekmadienį, 25 Gegužės—May 
j OLD CIDER MILL GROVE Š
. 186 VAUX HALL RD. (UNION CO.) VAUX HALL, N. J. !

Sietyno Choras, Newark, N. J.

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

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

Sun. all day and night.

1113 Mt Vernon Sireet

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

CHARLES J. ROMAN
(BAMANAUSKA8)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Salės dėl Bailų, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt Puikus steičkis su naujausiais 
įtaisymais. Keturios bolių alleys. 

Kainos Prieinamos 
949-959 Willoughby Ave.

TaL: STagg 2-8842

• ------ - PROGRAMOJE DALYVAUJĄ — ................. — .
• •
Z Bangos Choras, Elizabeth, N. J.; Sietyno Choras, Newark, N. J., Aido Choras, Brook- *

J lyn, N. K. Prakalbą pasakys J. Gasilinas, “Teisos” Red. Gera Orkestrą Šokiams. •

Iš New Yorko ir kitur, Pulaski Skyway, paskui Route 29 (netoli Elizabetho) iki Union, N. J. Privažiavus Vaux Hall Rd., sukit po • 
dešinei ir važiuokit iki 186 Vaux Hall Rd. ’ < • ♦

KELRODIS: Nuo Pennsylvania stoties, Newarke, paimkite Bus No. 10 su užrašu Maplewood* ir važiuokite iki pat pikniko vietos. • 
Taipgi galima Newarke paimti Springfield Ave. busą ir važiuoti iki Irvington Center. Čia išlipę, pereikite skersai gatvę ir ant Clinton • 
Ave. paimkite Vaux Hall Rd., išlipę eikit pusę bloko iki parko. •

Iš Elizabeth, N. J., paimkite No. 8 Bus iki Morris ir Bernard Avės. Union, N. J., ir eikite 5 blokus iki parko. Arba galima Eli- • 
e zabethe paimti Busus No. 49 ar 50 ir važiuoti iki Hillside Bank, Hillside, N. J., ir čia paimkite Bus No. 10, kuris nuveš iki pat parko. J 
• to to to•b•••••••••••••••••to•to to to to to to toto toto to to to to # to to toto to to to to to to b••••••to to.toto to to to fe to-to
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Newark, N. J
Juozas Mikšis, savininkas 

viešos užeigos, 189 Ferry St., 
pasidavė operacijab gegužės 
7 d. Jis randasi St. Barnabas’ 
ligoninėj, High St. Prašome 
draugų, pažįstamų, jį lankyti. 
Galima jį matyti kiekvieną po
pietį iki 9 vai.

Drg. Mikšis 
LDS ir taipgi 
riaus pareigas
Todėl nueikite 
pralinksminkit jį, kad nebūtų 
taip nuobodu. K. ž.

du- 
mė- 
pa-

vakaro.
priklauso prie 
eina sekreto- 
Sietyno Choro.

pas draugą,

pa-

bu- 
per

Keli Bruožai iš Velionio Jono 
Bindoko Biografijos

Draugas J. Bindokas mirė 
kovo 2.3 dieną. Reporteris pa
darė trumpą žinutę apie jo 
mirtį ir pažymėjo, kad vėliau 
bus pranešta daugiau. Nuo to 
laiko praėjo apie 7 savaitės, o 
apie jo gyvenimą nieko nesi
mato. Dar kitas reporteris, ra
šydamas apie laidotuves, pa
rašė, kad velionis Bindokas

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kanapas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6330 

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

paliko du sūnus, kuomet iš 
tikrųjų dd. Bindokai neturėjo 
jokios šeimos, apart po metų 
laiko gimusios po vedybų 
krelės, kuri tik septynis 
nesiūs pasidžiaugus šiuo 
šauliu mirė.

Taip. Draugas Jonas Bindo- 
kas mirė kovo 2.3 dieną, kurį 
nelabasis vėžys užsmaugė 
sirgusį apie metus laiko.

Kadangi velionis Jonas 
vo stipraus sudėjimo, tai
ilgus laikus ųepasidavė ligai ir 

zvaikščiojo sau ramiai, links
mai iki praėjusio rudens.

Kadangi nelaboji liga visų 
pirma užklupo gerklę, tai su
prantama, greit užstabdė 
maistą, o be maisto, aišku, 
nieks negali gyventi. Nors ir 
stiprus žmogus buvo, tačiau 
maisto negalėdamas naudoti, 
sunkiai pasikankinęs per pa
staruosius kelis mėnesius, ap
leido mus visus. Nežiūrint, 
kad žmona dėjo geriausias pa
stangas, kad atgriebus savo 
gyvenimo draugo gyvybę, bet 
pastangos buvo veltui.

Velionis Jonas Bindokas 
paėjo iš Suvalkų gubernijos, 
Vilkaviškio bažnytkiemio, Pa- 
ramonių kaimo.

Į šią šalį atvyko dar jaunu
tis, 1888 metais, tai yra prieš 
52-jus metus į Bridgeportą ir 
ten dirbo kaipo molderis. Po 
10 metų atvyko į Newarka, 
kur ir išgyveno virš 40 metų. 
Čia jis vedė dabartinę savo 
gyvenimo draugę Juozapatą 
Poziugiūtę.

LPfUVBM
K GERIAUSIA DUONA

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 į visas dalis—Brooklyn© ir apielinkes, į krautuves 

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

Kadangi abu veik visą gy
venimą dirbo, tai per pasta
ruosius 13 metų jis jau ne
dirbo, nei kokio darbo. Mat, 
per 40 metų kapitalas jau iš
čiulpė draugo syvus ir palei
do ant “dievo burdo,” o jo vie
toj pasiėmė jaunesnį, kol tą 
iščiulps.

Draugo Bindoko Socialis 
, Gyvenimas

Dirbdamas sunkiai geležinė
se dirbtuvėse visą laiką pri
gulėjo molderių unijoj ir ak
tyviai visuomet stovėjo už sa
vo ir visų savo brolių darbi
ninkų reikalus. Prigulėjo prie 
vietinės Palangos pašalpinės 
draugijos nuo 1902 metų. Jis 
buvo 35 narys. Taipgi seniau 
priklausė ir prie Literatūros 
Draugijos, bet kartą kalbėjo 
čia E. Kinderas iš Patersono 
ir pareiškė, kad “negramot- 
niems” šioj draugijoj ne vieta. 
Kadangi velionis ne kaip su 
raštu buvo susipažinęs, tai 
jausdamasis jam taikomus žo
džius, pasitraukė iš draugi
jos.

Tačiau mylėjo skaityti pa
žangiąją spaudą, kaip tai: 
“Spindulį,” “Kovą” ir “Lais
vę” nuo pat jos užgimimo Bos
tone.

Nors velionis buvo ne visai 
“gramotnas,” kaip Kinderas 
sakė, tačiau labai uoliai daly
vavo visuose progresyvių pa
rengimuose, nebuvo tokio pa
rengimo, kur jis nebūtų daly
vavęs.

Jis lankė prakalbas ir gau
siai aukodavo visokiems dar
bininkų reikalams ir jų ve
damoms kovoms su kapitalu.

Velionis turėjo dar 4 bro
lius, kurių du jau mirę pirma 
jo ir daugiau giminių čia ir 
Lietuvoj. Paliko savo žmoną 
liūdėsyj, kuri labai daug rū
pinosi juomi laike jo ligos ir 
visuomet. Paliko labai daug 
gerų draugų, nes velionis bu
vo simpatingas, draugiškas 
žmogus. Gražiai palaidotas 
Evergreen kapinėse.

Ilsėkis, brangus drauge!
G. A.’Jamisbn.

Cairo, Egiptas. — Augiai 
sako, jog vokiečiai savo tan
kais turi pirmenybę prieš 
anglus ties Tobruku, Libi- 
joj, ir Egipto kamputyje.

Gaukite ‘‘Laisvei” naujų 
skaitytojų

Bostono ir Apielinkes Žinios SLAPTI HITLERIO PASIŪ
LYMAI TURKIJAI

Socialistų

Amerikos
Sąjunga.

SO. BOSTON, MASS.
Tai Jau Palaidojom 

Sąjungą 
šiemet pasimirė

Lietuvių Socialistų
Velionė išgyveno vos 35 me
tus. Laidotuvės įvyko gegužės 
4 d., Emery Svetainėj, prie 
Frid’s corner. Palaidota bur
žujų pilve.

Reikia pasakyti, kad laido
tuvės buvo ne visai blogos, 
giminių suvažiavo iš Lawren
ce, Haverhillio, Cambridge, 
Norwoodo, W. Hanoverio ir 
Providence. Svetainė buvo ga
na papuošta ir grabas skendo 
gėlėse. Kadangi velionė išgu
lėjo beveik 20 metų “ligoninė
je,” tai prieš smertį buvo la
bai sudžiūyus. Ir grabas ma
žiukas. Ant grabo buvo pa
drėbtas didelis pyragas it Lie
tuvoj kupeta šieno, o aplink 
pyragą degė trys ilgos, kaip 
Jurgelionis, žvakės. Jos sim
bolizavo : Grigaitį, Michelso- 
ną ir Stilsoną*.

Pirmiausia grabą atidarė 
Anesta ir pakvietė graborių 
Stasį Michelsoną, kad diriguo
tų šermenis. Michelsonas, 
kaip visokių paralių eksper
tas, apibudino velionės gyveni
mą. Anot graboriaus, kai Są
junga buvo jauna, tai daug 
gerų darbų atliko, bet užėjus 
pasauliniam karui, ji susirgo 
turto maniją, žinoma, tai ne
labai baisi liga, Čikagos dak
taras buvo apsiėmęs išgydyti, 
bet prie šios ligos prilipo ko- 
m u n i z m a s, kurs pradėjo 
graužti šios vargšės egzisten
ciją. Tiesa, Čikagos daktaras, 
mažai proto 
ligą išgydyti, 
second-hand 
tė, kad tas
parvestų iš Lietuvos Antaną 
Smetoną. Bet Vaitkaus orlai
vis airių ganyklose sudužo, o 
iki Smetona aįsibaladojo savo 
kaštais, tai vargšė Socialistų 
Sąjunga jau buvo 
vieną akį.

Prie grabo pamokslus pasa
kė Jankauskas, Urbonas, Va
reikis, Staktomis, adv. A. O. 
Šalna, Dr. Pilka, A. Kapočius, 
Matonis, Kruzas, 
Rubikas, ir 
visi keikė ir katino komunis
tus, už šią taip “didelę” ne
laimę.

Šie pamokslininkai tiek su

graudino graborių Michelso- 
ną, kad jis vos galėjo ištarti 
Šiuos žodžius: “žinokite, drau
gai, kad A. O. Šalna yra mū
sų garbės konsulas, bet ve, ne- 
laimą, Lietuva “neteko” ne
priklausomybės, o šalna džia- 
bo. Bet nenusiminkite, mes 
turime Washingtone tėvą, ku
ris mums garantuoja, kad Lie
tuva vėl bus nepriklausoma, o 
ponas šalną mūsų konsulas.”

Pasibaigus ceremonijoms, vi
si dalyviai laužė pyragą ir nu
leidę galvas grumuliavo, o 
kad pyragas buvo biskį žalias 
ir nelindo į sujaudintą pilvą, 
tai vieni užpildinėjo vyno, ki
ti alaus, o treti degtinės. Mat, 
kaip pas katalikus miltai reiš
kia dievo kūną, o vynas — 
kraują, tai tas pats ir pas so
cialistus.

Nuo savęs reiškiu amžiną 
atsilsį Amerikos Lietuvių So
cialistų Sąjungai. Ilsėkis sau 
ramiai, nes tu buvai tik visuo
menės našta. Su tavo mirčia 
užgęso t>*ys nereikalingos žva
kes, kurios da kada diegs “pre
zidento” Smetonos bankiete.

Reikia pastebėti, kad šiose 
ceremonijose nei vienas nepri
siminė nei apie gegužinę dar
bininkų šventę, nei apie dabar
tinį imperialistinį karą. Bet 
pereikia nei norėti, kad jie 
rūpintųsi svetimais reikalais.

Bostonietis.

Ankara, geg. 15. — Su
grįžo į Turkiją von Papen, 
vokiečių aįnbasadorius; at
vežė turkų prezidentui Ino- 
nui asmenišką laišką nuo 
Hitlerio su tūlais pasiūly
mais, kurie dar slepiami.

Berlin, geg. 15. — Nazių 
laikraščiai- priduoda didelę 
svarbą pasiūlymams, ku
riuos Hitleris išdėsto savo 
laiške Turkijos prezidentui.

London, geg. 15. — Vo
kiečių orlaiviai apardė du 
Anglijos karaliaus palocius.

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE 

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

GERAI PATYRĖ BARBERIAI

turėdamas tokią 
nupirko Vaitkui 
orlaivį ir išsiun- 

kuogreičiausiai

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7523 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor ąt ..retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 568 Kingston Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FANNY TRACHTENBERG
568 Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is Jjereby given that License No. 
GB 12327 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
147 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERICH SEUTHE
147 Ridgewood Ave. Brooklyn, N. Y.

užmerkus
a

Kairaitis, 
onavičius. Jie

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rlieingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

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

BALTIMORE, MD

La isvės" Piknikas
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK. s<

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

t

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnapjam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

LV£B.bell bakihg cob?-

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

DRHBįl 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 | kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorf ir kainąs.

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

?!£ŽMWI.

i
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Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 
naudai dienraščio “Laisves”

Sekmadienį, Gegužės 25 May, 1941
Prasidės 10-tų valandų ryto.

Liberty Park
Eastern & Moffett A ves., Baltimore, Md

Back River Car Line
, .    •   — — ■■-■A

IŠTISA PROGRAMA: \

V. Valukas ir sftnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; tyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir 

JONAS SlUĘBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

Skaitliugai dalyvaukite šiame piknike, išgirskite puikią programą ir svarbias 
prakalbas.

V, Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų

Programa prasidės 5 vai, vakaro

E

Iš Ęaltimorės vižiuokite Eąstern Avė. iki Moffett Ave. ir čią rasite Parką. Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką.

Iš Philadelphįjoą ipikite Route 40 ir važiuokite iki Stemmers Run, kuris yra apie 9 
mailės nuo Bąltimorės. čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelįo yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
3^ maįlės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Ave., tada sukite po de-

Penktu pnalapll

ioizaoi

Brooklyn, N. Y.

T? *

>■

Philadelphia, Pa., geg. 15. 
— Didžiulis gaisras Cramps 
laivastatykloje padarė mi- 
lioną dolerių nuostolių. 
Gaisro priežastis nesusekta,
Skelbkitės savo biznį dien

rašty j “Laisvėje.”

SANDĖLIS VISOKIŲ
ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, 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 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.

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų inžinieriai ifimieruos jūsų namus ir jdės tinkamą “burner** 
arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame 

aprokavlmus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

OEZIOE

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
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.

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

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

|CĮgI1S

I® 
•S

DR. LOUIS ZINS
(30 Metų Privačios ir Ligoninių Praktikos)

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU 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 gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

tinkamą gydymą. Įšvirkščiama Serumo ir Čiepų, 
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri
mo, o jūsų liga bus jums išaiškinta.

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

Tarp Union Sq. ir Irving Pi.
Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 436 Grand St.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR ŠONAI

Jūs mokėsite už rajkandus, o ne ųž išrodymą

T6* JS1
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Primenam-Prašome

karo. Skolos-Aukos
Tarp Lietuvių

ku-

NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

la-
Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!

Tel. Ev. 4-8698

TO GIVE A

GRUEN

' >4

kų,

Pamatykite 
Pasirinkite

LIPTON

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

'in ipm ""

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

i'CRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

Mrs. Edna McVey, pereitą 
sekmadienį barnyje pašovusi 
savo vyrą policistą, paleista 
po $1,000 kaucijos.

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

visados bus patenkinti.

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Triangle 6-8622

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer S-1168

Pirmos Gegužės

prenu-
Užsimokėjo skolą ir 

ir kiti skolingi 
paseks mano pa-

Va- 
Ta- 
kad 
ap-

1,787

BIRTHSTONE RING
Choice oi ap»

95 91995
for every JLjfa 
month.

LADIES’ GRUEN
“IONE” 

r - • 
gold filled case, gold filled c 
Guildite back. Guildite back.

GENT’S GRUEN 
“SHERMAN” 

15 jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

nmijmimBuiaiii ji,, an .uii' i
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Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499 ,

STARTING

■

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

701 GRAND ST
BROOKLYN, N.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

LADIES’ GRUEN

‘CHARLOTTE”
15 jeweli, Yellow 15 Jewels yellow 15 jewels, pjnk or 
gold filled case, gold filled case, yellow gold filled 

............. .. Guildite back. .case. Guildite back.

Še&adien., Gegužės K, 1941 
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Matęs.

po savo ba-

patarnau- 
į iškabą,

mėsą 
krauju

gyvuoji, Jonai?— 
jo.
būt gerai, bet...
sakinį jaunuolis.

srityje, nutarė 
aidiečių pra- 
17-tą (šį va- 
20 bilietų.

gi Tysliava!—užak- 
jaunuolis.

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated

J. LeVANDA—E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER

ir daugybę
dažytų

ŽYMIAUSI MUZIKALIŲ JUDŽIŲ VEIKALAI!

“Balerina”.
Sujudinanti filmą Prancūzų Baleto 

1941 m. Gegužinės Paradas 
Vėlai Rodoma Šiąnakt.

vienas, kitas, tre-

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a 
reaeelve gold 
m o u nt fng. 
Value!

Turime Geros Degtinės ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

staį su Giviais
aaresas. Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Niph Yorto?/žfežgfc/1\ niot
Busiųios Kanuolių Aukos 

Pradeda Mąstyti
Anądien susitikau jauną lie

tuvį ristiką Joną Gudiškį. Tai 
Brooklyne gimęs-augęs jau
nuolis. Persimetėme po žodį 
kitą. •

—Kaip 
paklausiau

—Viskas 
—nutraukė

—O kas tokio? Gal susižei
dei ristynėse?—teiraujuos.

—O, ne. Konskripcija. . . 
Turiu eiti karinio muštro mo
kintis, o paskui...—vėl nu
traukė kalbą Jonas.

—Tai, sakai, nenori Dėdei 
Šamui" tarnauti?—įsikišo mūs 
kalbon šalę stovėjęs senyvas 
vyras.

—Kad tai tas viskas būtų 
tik Dėdei Šamui, savo ’ šalies 
labui, eičiau su mielu noru! 
Bet tas viskas daroma kito
kiais išrokavimais. Dėdė Sa
mas čionai panaudojamas tik 
kaip masinys, už kurio pa
slėpti Džion Buliaus ir Wall- 
stryčio interesai...—kalbėjo 
lėtai jaunas sportininkas.

—Nu, mane tai jau neims, 
nes aš per senas. Bet aš nesi
priešinu.. .—barškėjo senasai 
patriotas.”
Išsiskyrėm.

Būsimos kanuolių aukos pra
deda mąstyti. Kareivinio am
žiaus vyrai murma, kalba. Jų 
lūpose vis dažniau ir dažniau 
girdisi didžios teisybės formu
la:— “Šis karas ne mūsų ka
ras!”

Šių žodžių rašytojui Liet. 
Am. Piliečių Kliube teko gir
dėti štai kokių pašnekesių :

“žiūrėkite, ką tas idiotas 
rašo!—rodo iškėlęs smetoni
ninkų “Vienybę” jaunuolis N.

—Paskaityk garsiai!— pra
šo vienas kitas ten buvusių.

Jaunuolis cituoja: “. . .Ame
rika turi eiti į karą dabar, o 
ne rytoj, ar poryt.”

—Kas taip rašo? — tei-

Gegužės 14 d. mirė Uršulė 
Pundzevičienė, gyvenusi ir pa
šarvota 116 Steamboat Road, 
Great Neck, L. I., velionė lai
dojama šeštadienį, gegužės 17 
d., 10 vai ryto, St. Rood kapi
nėse, Westbury, L. I.

Velionės liko vyras Jonas, 
du sūnūs: Antanas ir Jonas, 
duktė Ona, seserys Pranciška 
Studelienė ir Elzbieta čeme- 
rienė.

Laidotuves aptarnauja gra- 
borius šalinskas-Shalins.

Beethoven Concerto
Genijaliikų vaikų istorija Sovietuose

Taip pat: Palaikyta trečiai išimtinai savaitei: N. Y. 
ir Charlie Chaplin “His Night Out.”

LIETUVIŲ DOMEI!
šiuomi pranešu lietuviams, kad aš persikėliau į nau

ją vietą, po numeriu 465 Lorimer Street, netoli Grand Stry- 
čio. Pirma buvau 380 Hooper Str.

Aš parduodu įvairų nesugadintą maistą ir Vitami
nus, tinkamą kiekvienam vartoti. Jaunam, senam, sveikam 
ir ligoniui. Galite gauti tikro bičių medaus, geros ruginės 
duonos, WHEAT GERM, įvairių žolelių sutaisytų arbatų 
nuo vidurių sukietėjimo, ir šiaip arbatų t Mint Tea, Alfalfa 
Tea, Molt gėrimų su Vitaminais, kaip tai: JOYANA, TA
VA, CHEER, kurie turi net penkius Vitaminus: A 4.500, 
BĮ 300, C 500, D 850, G 500; visi tie Vitaminai randasi 
kiekvienoje uncijoje molt gėrime. Arba Vitamin B Com
plex sirupas ir tabletėlis ENRICH, tonikas kaipo kraujo 
stiprinimui dėl mažakraujų, taipgi kam pabodo alus gerti, 
tas galite užeiti išsigerti morkų skysčių, nes štore turiu tam 
tikrą mašiną dėl darymo skysčių iš morkų. Jeigu kas pirkai
te už $3.00 ar daugiau, tas gausite spalvotą VITAMIN 
FOOD CHART ir knygutę veltui. Vitaminus ir maistą siun
čiu paštu ir į visus kitus miestus. Rašykite šiandien, arba 
kreipkitės asmeniškai. Krautuvėlė atdara kas dieną nuo 10 
vai. ryto iki 9 vai. vakare. Subatomis iki 10 vai. vakare. 
Sekmadieniais uždaryta.

VITAL HEALTH FOODS 
KANAPORIS

465 Lorimer Street

ra u j as i 
čias. . .

—Nu 
centuoja

—Juozas Tysliava?
—Poetas ?. . .

__? ? ?
—Poetu jūs tokį žmogų va

dinate, a?—ironiškai nusišyp
sojo jaunuolis. —• Po-e-tas. . . 
kuris nori matyt mus pasiųs
tus į karo pragarą; nori ma
tyt mūs kūnus uniformose, gu
linčius aplinkui su sutriuškin
tais, žandais, be veidų; su
trintus raumenis, sutrintus 
kaulus; norėtų, matyti mūsų 
ištaškytą 
spalvuotų, 
skarmalų !

Už bufeto buvęs 
tojas parodė pirštu 
kuri prašo nekalbėti apie ka
rą. Jaunuolis “V-bę” numetė 
spjaudyklon ir pats ten nusi
spjovė “poeto” Tysliavos ad
resu.

Aido Choras Šį Vakarą 
Dainuos Savo Baliuje, 

o Rytoj-Suomiams
Aido Choras energingai pa

siruošia sutikti-pasveikinti sa
vo baliaus svečius su gražio
mis dainomis ir geromis vai
šėmis ir su jais smagiai pra
leisti vakarą šokiuose prie 
Geo. Kazakevičiaus orkestros.

Choras kviečia visus Brook- 
lyno ir apylinkės lietuvius da
lyvauti choro baliuje. Ir pra
šo įsitėmyti, jog balius įvyks 
jau > šiandien, šeštadienio va
karą, gegužės 17-tą, “Laisvės” 
salėj, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne. Įžanga tik 25c.

Moterų Apšviet'os Kliubas, 
norėdamas bent dalinai atsi
teisti chorui už jo draugiškus 
patarnavimus ir pasišventusį 
darbą meno
būriu dalyvauti 
mogoje gegužės 
karą), nusipirko

Ant rytojaus 
liaus, geg. 18-tą, 4:40 po piet, 
Aido Choras, vadovaujant mo
kytojai Aldonai Žilinskaitei, 
pildys dalį programos puikia
me suomių (finų) koncerte, 
Finnish Hall, 40th St., tarp 
6th ir 7th Avės., So. Brook- 
lyne. Tikimasi, kad ten daly
vaus ir daugiau lietuvių, ypa
tingai southbrooklyniečių.

Brooklyn, N. Y.

Oficialiai Pripažino Pabran
gimą Maisto

New Yorko miesto budžeto 
komisionierius Kenneth Day
ton kalbėdamas Miesto Tary
bos Finansų, Komiteto posėdy
je pereitą trečiadienį pareiš
kė, jog Ligonbučių Depart- 
mentas reikalavo $400,000 
ekstra paskyrų dėl didelio pa
brangimo maisto “ iš priežas
ties

Darbininkai dirbtuvės, 
rioje dirba Charlis Jurkevi
čius, gyv. 379 So. 3rd St., šio
mis dienos išėjo streikam

ši dirbtuvė išdirba metali
nes duris, adverijas ir pan. 
Dirbtuvės vardas, rodos, Welt- 
Well Mfg. Co.

Būtų gerai, kad Charlis 
suteiktų daugiau informacijų 
apie streiko eigą, nes galimas 
daiktas, kad ten dirba ir dau
giau lietuvių.

Dr. Vaitulionis (chiroprak- 
tas), gyv. ant 307 Grand St., 
nepasitenkinęs vieno aukšto 
smetonininkų šulo elgesiu. 
Mat, tas ponas Vaitulioniui 
tiksliai įdavė negerą pinigą. 
Čia nebūtų didelė pinigiška 
skriauda, bet dalykas yra 
iš principo pasirodymas pono 
smetonininko nachališkume.

Juozas Visockis, esąs J. V. 
armijoj, Texas, pamažu sveik
sta. Ona Visockienė, kuri bu
vo ten nuvykusi būti prie jo 
ligos metu, tikisi, galėsianti 
sugrįžti ateinančią savaitę.

Ignas Sutkus, aludės savi
ninkas, atsinaujino “Laisvės” 
prenumeratą ant visų 1941 m. 
Paklaustas, kas naujo pas jį ir 
jo apylinkėj, atsakė: “Daug.”

Pereitą sekmadienį pas juos 
užėjęs išsigėręs svetimtautis ir 
vėl išėjęs. Sugrįžęs antru kar
tu pradėjęs jieškot laikrodė
lio, sakęs, kad čia kas jam iš
ėmęs būnant išeinamąjame 
kambaryje. Į tai, žinoma, nie
kas nekreipė atydos. Apskun
dęs policijai. Buvęs atėjęs de^ 
tektyvas apklausinėti, kaip čia 
viskas buvę.

Brooklynietis.

Reikalauja Miestui 
Daugiau .Policijos

Policijos komisionierius 
lentine pareiškė Miesto 
rybos Finansų Komisijai, 
jis numatąs “nepaprastas 
linkybes” ir reikėsią 
daugiau policistų apart atpil- 
dymo vietų pasitraukusių ant 
pensijos, prašalintų, ir t.t.

Komisionierius sakė, kad 
miesto administracijos “apsi
gynimo” pastangos jau priver- 
tusios jį duot policijos “ekstra 
pareigoms,” kaip sargybai do- 

tiltų, konsulatų.

Atlety Kliubo Sezono 
Užbaigimo “Partė”

Brooklyno Lietuvių Atletų 
Kliubas nutarė surengt “par- 
tę” užbaigimui šio sezono, sa
vo patalpose, 168 Marcy Ave., 
šeštadienio vakarą, gegužės 17 
d. Paprastai buvo daroma su 
įžanga, bet šį kartą jokios į- 
žangos nebus ir užkandžiai 
prie gėrimo bus dykai, prie 
to, bus ir orkestrą šokiams. 
Nusipirkus tiktai gėrimą, gau
site valgį ir šokt dykai, tai ko 
geriau reikia .dėl praleidimo 
linksmaus vakaro su žmona 
arba mergina. Komitetas kvie
čia jaunus ir senus į savo pas
kutinį parengimą šio sezono, 
tad neužmirškit šio šeštadienio 
vakaro. šis priminimas yra 
taikomas nenariams, nes na
riai jau seniai rengiasi, taip 
pat yra gera proga prisirašyt 
į Kliubą, kurie dar nepriguli 
j seniausią lietuvių kliubą.

Vice-pirm.

Staiga Mirė Jurgis 
Šniokis

Jurgis šniokis, per eilę me
tų buvęs biznierius, gegužės 
16-tos rytą rastas miręs savo 
kambarėlyje, 609 Grand St., 
gulint kniūpsčias šalia lovos 
ant grindų., kraujas prasimu
šęs/pro nosį ir burną. Mena
ma, kad trūko kraujagyslė, 
kadangi turėjęs aukštą krau
jo spaudimą, taipgi ir širdies 
ligą. Išvakarėse nesi jautęs 
gerai, bet vaikščiojęs. Lavo
nas paimtas ištirt. Manoma, 
kad bus pašarvotas graboriaus 
Bieliausko šermeninėj.

Velionis buvo pavienis, apie 
60-65 metų. Amerikoj gyve
nanti jo sesuo, bet kas ji ir 
kur gyvena neteko patirti.

‘ šniokis seniau per desėtką 
metų laikė aludę Rimkūnų 
name, 608 Grand St., bet 
prieš tūlą laiką, pradėjęs ne
sveikuoti, toj aludėj pasiliko 
tik darbininku pas žalnierai- 
tienę, su kuria pirmiau buvo 
biznio dalininkais. Pastaro
siomis dienomis užeigai buvo 
atimta leidimas, būk tai dėl 
šniokio pardavimo degtinės be 
leidimo, šniokis sakęs, kad jis 
neturėjęs tikslo parduoti, o tik 
šiaip vaišinęsis ir užeiga buvu
si be reikalo įskųsta, tad sa
vininkės esanti užvesta byla 
atgauti leidimą. Tačiau ta ne
laimė ir užeigai ir jam pa
čiam, kadangi neteko d^rbo, 
labai paveikusi į jį, 
bai susirūpinęs ir susijaudinęs.

s Rep. r
DR. J. J. KAŠKIAUČ1US

Telefonas: Humboldt 2-7964

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

REIKALAVIMAI
Reikalinga mergina pagelbėti mo

tinai prie namų darbo. Taipgi pri
žiūrėti vieną vaikttt). Gaus ir nak
vynę. Atlyginimas $30.00. Prašome 
telefonuoti Bensonhurst 6-0922.

(116-118)

Reikalinga “Finisher” ir “Button 
Hole Maker” (Finišerių ir Skylinių) 
prie vyrų paltų. Darbą galima par
sinešti namon. Kreipkitės pas 
Schnitzer & Pollack, 297 Broadway, 
cor. Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

GENT'S GRUEN
“STUART”

F. W. SHALINS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkvyay 
WOODHAVEN, N.Y.

Stephen Runyon, Armijos 
Lakūnų Korpo karys, buvęs 
laikraštininkas, užsimušė nu
kritęs nuo 30-to aukšto 10 E. 
40th St., N. Y. Jis tarnavo 
prie Bolling Field, Wash.

Jau buvo “Laisvėj” minėta, 
kad šio antradienio vakarą, 
gegužės 20-tą, įvyks svarbios 
prakalbos, Pil. Kliubo salėj. 
Kalbės V. Andrulis, “Vilnies” 
redaktorius iš Chicagos, ir D. 
M. šolomskas, LLD Centro se
kretorius, • vėliausiais karo, 
taipgi amerikinės padėties ir 
Lietuvos klausimais.

Prašome visus narius ir 
draugus padėti lietuviuose pa
skleisti žinią apie šias pra
kalbas žodžiu, taipgi lapeliais.

LLD Pirnąa Kuopa.

šiomis dienomis užėjo 
“Laisvės” ofisą brooklynietė K. 
Kunigėnienė ir pareiškė, kad 
senai skolinga už “L. 
meratą.
sako—“Gal 
skaitytojai 
vyzdį. . .”

Kadangi
Dienos Apvaikščiojimo Komi
tetas turėjo pusėtinai daug iš
laidų prisirengime paradui, 
tai jo pagalbon atėjo drg. 
Phil. Kuntz, brooklynietis, pa
aukodamas $1.00. Ačiū!

Paskaita apie Bronių 
Vargšą

Bronislovas Vargšas buvo 
pirmas, o gal ir paskutinis 
Amerikos lietuvių dramatur
gas. Kad atžymėti šio lietuvio 
rašytojo - dramaturgo gyveni
mą ir jo kūrybą dramoje, Dr.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS

There’s A GRUEN 
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GREEN STAR BAR & GRILL

A. Petriką duos paskaitą Ame
rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
svetainėje, 280 Union Avė., 
Brooklyno.

Prie paskaitos bus gera ir 
įvairi muzikališka programa. 
Pakviesta Aidbalsiai, Stygų 
Orkestrą ir kiti menininkai.

šį parengimą ruošia Lietu
vių Liaudies Teatras baigimui 
šio sezono vaidybos darbo. Tai 
bus taip vadinamas kultūrinis 
vakaras. Tėmykite, įvyks ge
gužės 23 d., 8 vai., tai yra, 
penktadienio vakare.

' Rengėjai




