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Debsas — Už Ką?
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Jau kelinti metai, kai Bal- 
timorės laisviečiai pradeda 
“Laisvės” piknikų sezoną, 
šiemet jie daro tą patį. “Lais
vės” naudai piknikas ruošia
mas sekamą sekmadienį, gegu-
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Prašome visu “Lais
ves” skaitytojų gaut 
nors po vieną naują 
skaitytoją savo dien
raščiui.

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

žės 25 d.
Labai svarbu, kad šis pikni

kas būtu pasekmingas, kad 
jame dalyvautų daug publi-
kos, kad ne tik Baltimorės lie
tuviai, bet ir iš kitų kolonijų 
— Philadelphijos ir kitur — 
atvyktų.

Mūsų spauda niekad nevai-
dino tokios svarbios rolės, ko
kią vaidina šiuo metu. Ji rei
kalinga paramos iš kiekvieno 
pažangaus, prieš imperialisti
nį karą misistačiusio darbo 
žmogaus.

Gera pradžia reiškia pusę 
darbo — sako posakis. Taigi 
rėkime, kad pirmutinis šiemet 
“Laisvės” naudai piknikas bū
tų gera pradžia!

Brooklyniečiai ir New Jer- 
sės lietuviai darbininkai, kurie 
negalėsite sekmadienį vykti į 
Baltimorę, dalyvaukit Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo Ap
skrities piknike, įvykstančia- 
me Old Cider Mill, Vauxhall, 
N. J.

Gerai, kad nuskandinto 
laivo “Zamzam” pasažieriai 
tapo išgelbėti. 'Į’as faktas su
maišė planus tiems spaudai ir 
žmonėms, kurie rėkė ir tebe- 
rėkia už įtraukimą Jungtinių 
Valstijų į karą oficialiai.

Nėra abejojimo, kad ir pre
zidentas Rooseveltas buvo pa- 
simojęs į savo kalbą, kurią 
jis sakys antradienį, “Zam-!niams 
zam” incidentą išnaudoti kur-|plaukt 
stymui žmonių į >karą.

Bet nereikia manyti, kad 
neatsiras kitų panašių “prie
puolių.”

žinokime ir supraskime, 
kad siuntimas Amerikos laivų 
į karo zoną, naudojimas pat- 
rolių, siuntimas konvojų ne
praeis be pražudymo Ameri
kos žmonių, gyvybių. O tuo
met karo ruošėjai ir turės “in
cidentą” — kitą “Lusitanią” 
ar tam panašų dalyką ! *

Todėl Amerikos žmonės 
privalo budėti. Jie privalo ko
voti prieš konvojus. Jie turi 
griežtai ir masiniai pasisakyti 
prieš tą atvirą karo politiką, 
kurią šiandien veda preziden
to Roosevelto administracija.

“Naujienos,” kaip ir fašistų 
spauda, skelbia, kad tie, ku
rie kovoja prieš imperialistinį 
karą, stoją už fašizmą, už 
Hitlerį. Menševikas Grigaitis 
ir fašistas Tysliava, kuriedu 
stovi už imperialistinį karą ir 
nori, kad Amerika tuč-tuojau 
paskelbtų karą Vokietijai, tai 
esą demokratai.

Mes tą giesmelę esame gir
dėję jau senai.

1917—1918 melais menše
vikai skelbė, kad tie, kurie ko
voja prieš pirmąjį imperialis
tinį karą, yra demokratijos 
priešai, esą kaizerio Wilhelmo 
agentai.

Tų agentų skaičiuje tuomet 
buvo atsidūrę: Eugenijus V. 
Debsas, Charles E. Ruthenber- 
gas, Earl Browderis ir visa 
eilė kitų žymių amerikiečių. 
Jie buvo įkalinti. Jie bu
vo persekioti tik todėl, kad 
jie skelbė tiesą Amerikos 
žmonėms, kad jie kovojo už 
demokratiją ne Europoje, bet 
čia pat Amerikoje!

Ar šiandien atsiras bent 
vienas blaivus žmogus, kuris 
galėtų pasakyti, kad tie vy
rai buvo kaizerio agentai, kad 
tie, kurie su jais ėjo, buvo 
kaizerio agentai ?

Ne!
Kiekvienas pripažins, jog 

tie vyrai — liaudies draugai,

ROOSEVELTAS ŽADA SIŲST LAIVUS Į KARO VANDENIS
CIO UNIJA ŠAUNIAI LAIMĖJO FORDO FABRIKUOSE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—s _______________

Ministeris Stimsonas 
Ragina Panaikinti 
Bepusiškumo Įstatą

Washington. — Prezid. 
Rooseveltas pareiškė savo 
laiške admirolui E. S. Lan- 
dui:

“Aš žinau, kad (Ameri
koj) bus pastatyta daugiau 
prekinių laivų ir greitesnių 
laivų... ir kad jie gabens 
per atvirus vandenis visų 
septynių jūrų tokius pabūk
lus, kurie padės sunaikinti 
pavojų laisvom tautom vi
sur.”

Taip Rooseveltas pasiža
da siųst Amerikos laivus su 
karo pabūklais Anglijai ir 
jos kolonijoms.

Amerikos bepusiškumo įs
tatymas uždraudžia preki- 

šios šalies laivams 
į karinius vandenis.

Rooseveltas, todėl, tikisi pa- 
veikt kongresą, kad panai
kintų bepusiškumo įstaty
mą, v

Amerikos karo ministeris 
Stimson ketvirtadienį užr’ei- 
škė laikraštininkams, kad 
turi būt atšauktas bepusiš
kumo įstatymas; sako: 
“Tas įstatymas- mindžioja

Amer. Karo Laivai Armija ir Federaci- 
Ruošiami į “Spėria- jos Vadai Išmetė

les Misijas”
1 

Washington. — Kongreso 
komisija laivyno reikalais 
užgyrė prez. Roosevelto rei
kalavimą paskirt daugiau 
vice-admirolų, sako, “ypa
tingiem uždaviniam.”

Admirolas Ch. W. Nimetz 
sakė tai komisijai:

Galimas daiktas, kad Am
erikos karo laivynas, dabar 
esąs Pacifiko Vandenyne, 
bus paskirstytas į mažes
nius būrius, ir šie laivų bū
riai bus siunčiami atlikt 
“speciales misijas.” O tam 
reikią daugiau vice-admiro- 
hj.

Suprantama, tie laivyno 
būriai galėtų būt siunčiami 
į Raudonąją Jūrą, talkon 
anglam; į francūzų prie
plauką Dakarą, Vakarų Af
rikoj; į francūzų salą Mar
tinique, esančią netoli Ame
rikos, ir į kitas panašias 
“misijas.”
o tie, ką įvilko Jungtines Vals^ 
tijas į imperialistinį karą, buy 
vo liaudies priešai!

Šiandien — tas pats. Earl 
Browderis ir vėl kalėjime, ten 
pat, kur sėdėjo Eugenijus 
Debsas!

šiandien karo isterijos ap
imti žmonės, didžiausi demo
kratijos priešai, fašistai, men
ševikai ir kitoki, skelbia tą 
patį, ką jie skelbė 1917 —

mūsų švenčiausią ir svar
biausią padavimą (tradici
ją) užsieninės politikos — 
jis mindžioja jūrų laisvę.”

Diena pirmiau Amerikos 
karo laivyno ministeris Fr. 
Knox apšaukė bepusiškumo 
įstatymą “baisia klaida” ir 
reikalavo panaikint šį įsta
tymą.

Taip Rooseveltas per savo 
ministerius ir pats pradėjo 
vajų už bepusiškumo atšau
kimą, kad Amerikos laivai 
galėtų tiesiogiai vežt karo 
reikmenis Anglijai.

Neseniai Rooseveltas tei
gė, kad Amerikos karo lai
vai/galės būt pasiųsti bile 
kur į septynias pasaulio jū
ras, jeigu to reikės gynimui 
viso Amerikos žemyno. Da
bar jis, vardan “jūrų lais
vės”, ketina siųsti prekinius 
Amerikos laivus su karo pa
būklais į visas tas jūras.

Prezidentas Woodrow Wil- 
sonas taipgi vardan jūrų 
laisvės įvilko Jungtines Val
stijas į praeitą pasaulinį ka
rą.

7,300 Streikieriy
Ravenna, Ohio. — Pagal 

armijos komandierių įsaky
mą, su pritarimu Amerikos 
Darbo Federacijos vadų, čia 
tapo išbraukta 7,300 strei- 
kierių iš skaičiaus statėjų 
valdiško amunicijos fabriko. 
Streikieriai priklauso Dar
bo Federacijos unijoms.

Dabar iš naujo bus sam
domi darbininkai tik tokie, 
kokius užgir's Darbo Fede
racijos vadai.

Darbininkai streikuoja 
reikalaudami pridėt 20 iki 
25 centų prie dabartinės 65 
centų valandikės algos. Sta
tybos darbą — $47,000,000 
vertės—yra paėmus Hinkin 
-Conkey kompanija.

London. — Anglijos kari
ninkai skelbia, kad anglai, 
turbūt, per kelias dienas už- 
imsią Bagdadą, Iraqo sosti
nę 
1918. Jie šaukia “demokrati
ją gelbėti pasaulyje.” Bet jie 
nemato, kad demokratija tuo 
pačiu sykiu yra slopinama 
Amerikoje! O jei ši šalis bus 
į karą įvelta oficialiai, tuomet 
demokratijos nei likučių nebe
liks.

štai kodėl mes sakome: 
Jungtinių Valstijų, liaudis tu
ri kovoti už taiką, nepaisant 
tokių Grigaičių, Tysliavų ir 
Ko. šauksmų priešingai!

Karo Laivyno Jūreiviai ir
Federacijos Vadai Negali 
Sulaužyt Streiko Vienybės
San Francisco, Calif. —50 

trokų Amerikos karo laivy
no, saugomi ginkluotų jū
reivių, įvežė keletą šimtų 
vyrų į užstreikuotą Moore’s 
laivastatyklą Oaklande, per 
pikietininkų eiles. Pikieti- 
ninkai niekino streiklaužius 
baubimais ir mėtydami jiem 
į veidus streikierių laik
raštuką. Vežamiem į laiva
statyklą streikalužiam va
dovavo pats galva Darbo 
Federacijos Metalo Darbi
ninkų Unijų, Johnas P. 
Frey.

Pusė įvežtų vyrų po ke
lių valandų apleido dirbyk- 
lą, sakydami t “Mes nežino
jome, kad čia streikas; va
dai mus apgavo.”

Pasirodžius streiklau
žiams, išėjo ir tie Darbo Fe

Prancūzai Ketina Visom 
Jėgom Gint Savo Sa

lą nuo Amerikos
Vichy, Franci j a. — Fran

cūzų valdžia įsakė visom sa
vo karinėm jėgom Martini
que saloje gint ją nuo grę
siančio užpuolimo iš Jungti
nių Valstijų pusės, kaip 
praneša vokiečiai iš Pary
žiaus.

Ta sala yra stipriai ap- 
tvirtinta ir prie jos stovi 
francūzų šarvuotlaivis ir di
delis karo laivas-lėktuvų iš- 
vežiotojas “Bearn.” Franci- 
ja laiko paslėpus ir 250 mi- 
lionų dolerių aukso Mar
tinique saloje.

Massachusetts Lie
tuvių Veikėjam

šį sekmadienį, gegužės 25 
d., 11 valandą iš ryto, įvyks 
labai svarbus suvažiavimas 
reikale dienraščio “Laisvės” 
pikniko.

Veikėjai, būtinai pribūki^ 
te iš šių kolonijų:

So. Boston, Montello, Nor
wood, Bridgewater, Stoti gh- 
ton, Cambridge, Brighton, 
Lynn, Lowell, Lawrence, 
Haverhill, Nashua, Worces
ter, Fitchburg, Gardner, o 
iš Hudsono tai visi veikėjai 
ir veikėjos būkite. Nes nuo 
šio suvažiavimo pasekmin- 
gumo priklausys ir pikniko 
pasekmingumas.

Būkime laiku ir iš visur!
Suvažiavimas įvyks:
Hudson, Mass., Lietuvių 

Svetainėje, 17 School Street
Iki pasimatymo, 

Pikniko Komisijos pirm.
J. Grybas.

deracijos unijistai, kurie bu
vo pasilikę kaipo prižiūrė
tojai laivastatyklos ir palai
kytojai jos tvarkoje.

Užstreikuotą viso 11 lai- 
vastatyklų San Francisco, 
Oaklande ir apygardoj. Į še
šias iš jų visai nepavyko fe
deraciniams vadams ir lai
vyno trokarn -įgabent nei 
vieno streiklaužio.

Pora savaičių atgal su
streikavo tik mašinistai—1,- 
200 Federacijos narių ir 500 
CIO. Tada bent 15 tūkstan
čių federacinių laivastačių 
taipgi atsisakė dirbt, pa- 
reikšdami vienybę streikuo- 
jantiem savo draugam.

Tos laivastatyklos turi 
užsakymus pabudavot vald
žiai karinių ir prekinių lai- 
vų, už 500 milionų dolerių.

Vokiečią Submarinai 
Nuskandinę Devynis 

Anglijos Laivus
Berlin, geg. 23. — Vokie

čiai praneša, kad jų subma
rinai nuskandino devynis 
prekinius anglų laivus, 71,- 
000 tonų įtalpos, šiaurinėje 
dalyje Atlanto Vandenyno. 
Vienas tų laivų vežėsi 7 tūk
stančius tonų ginklų ir amu
nicijos iš Amerikos.

ANGLAI NUSKANDINĘ 
DU KAREIVINIUS VO

KIEČIŲ LAIVUS

London. — Anglai sako, 
kad jų karo laivai nuskandi
nę du vokiečių laivus su ka
reiviais ir nuviję šalin kitus 
nazių laivus su kariuomene 
ir pabūklais.

DVEJA TIEK DAUGIAU 
ANGLŲ KRETOJE NEGU 

VOKIEČIŲ

London. — Skaičiuojama, 
jog saloj Kretoj anglai tu
ri 40,000 savo kariuomenės 
prieš 20,000 vokiečių. Be to, 
graikai padeda anglam.
/ -

Bagdad. — Parašiutais iš 
orlaivių nusileidę, vokiečiai 
išmušė anglus iš Mosulo ži
balo šaltinių, Iraqe.

Anglai Grūmoja Bom- 
barduot Franciją už 
Talkavimą Naziam

London. — Anglų laikraš
čiai įspėja, kad Anglijos or
laiviai bombarduos ir ne
priklausomąją Franci ją, jei
gu jinai bendradarbiaus su 
vokiečiais, kaip kad pradė
jo paskutinėmis dienomis.

Fordas Turi Pripažint 
CIO Vienintele Dar

bininkų Atstove
Detroit, Mich., geg. 23. — 

Suskaičius Fordo automobi
lių fabrikų darbininkų bal
sus, pasirodė toks nusle
giantis CIO unijistų laimė
jimas, kad baisiai nustebino 
net Fordo mušeikų-sargybi- 
nių komandierių Bennettą, 
ir jis su nusiminimu pareiš
kė:

“Na, tai mes turėsime nu
silenkt, bet šie balsavimai 
parodo, jog komunistai lai
mėjo pergalę.”

Balsavimai buvo šiuo 
klausimu: Kokią uniją jūs 
norite pasirinkt kaip savo 
atstovę deryboms su samdy
tojais, o gal jokios unijos 
nenorite?

Balsavimai buvo pravesti 
priežiūroje valdininkų iš 
valdiškos Darbo Santikių 
Komisijos. Balsavo daugiau 
kaip 80 tūkstančių darbinin
kų, dirbančių River Rouge 
ir Lincoln Fordo automobi
lių fabrikuose, ir jie nusve
riančia dauguma balsų pa
sirinko CIO Jungtinę Auto
mobilių Darbininkų Uniją 
kaipo vienintelę savo atsto
vę daugiau kaip aštuonias
dešimt trims tūkstančiams 
tųdviejų fabrikų darbiniu- 
kų.

Valdiškai patikrinti bal
savimo vaisiai yra šitokie:

River Rouge fabrike:
už CIO—51,866 balsai, 

arba 69 procentai ir 9 de-

Ablavos prieš Atei
vius ir Koncentraci

jos Žardžiai Jiem
New York. — Paskutiniu 

laiku Amerikos valdžia pa
smarkino ablavas prieš at
eivius, kad paveikt kongre
są priimt Hobbso sumany
mą, o tas sumanymas rei
kalauja įsteigt koncentraci
jos stovyklas ir suvaryt į 
jas ateivius, kurių negalima 
deportuot atgal. Šitaip pa
reiškė Hugh de Lacy, pir
mininkas Amerikiečių Ko
miteto Sveturgimiams ap
saugot, pridurdamas:

“Valdžios agentai dau
giausia areštuoja už nelega
li įvažiavimą į šią šalį dar
bininkus, kurie čia pabėgo 
nuo tironijos ir persekioji
mų savose šalyse. Tai sun
kiai i dirbantieji žmonės, 
daugelis jų vedę Amerikos 
pilietes ir turi Amerikoje 
gimusių vaikų. O valdžios 
agentai tyčia įtaria juos ne
va kaip svetimų valdžių ag
entus.”

■šimtadaliai; Darbo Federa- 
icijos unijai—20,364, arba 27 
procentai ir 4 dešimtadaliai. 
Už jokią uniją nebalsavo 1,- 
958. Pusketvirto tūkstančio 
buvo ginčijamų balsų arba 
netiksliai paduotų.

Lincoln fabrike:
CIO unija gavo 2,008 bal

sus; Darbo Federacija — 
587; 146 nebalsavo už jokią 
uniją; pusantro šimto bal
sų paskelbti neaiškiais bei 
netaisykliąkais. 1

Amerikos\Darbo Federa
cijos vadai \ikejosi, kad 
tarp aukščiau lavintų dar- ’ 
bininkų, automobilių mode
lių gamintojų, tai, girdi, 
“tikrai laimėsianti” federa
cinė unija. Bet River Rouge 
balsavimuose štai kas pasi* 
rodė:

161 šių amatininkų pasi
rinko CIO uniją ir tik 90 
Federacijos uniją.

Taip pergalingai laimėjus 
balsavimus, CIO Automobi
lių Unijos pirmininkas R. J. 
Thofnas pareiškė:

“šių balsavimų pasėkos 
sumuša tokius atkaklius 
unijų priešus kaip Henry 
Ford; šie balsavimai pada
ro galą visai buvusiai tokiai 
prieš-unijinei gadynei Ame
rikos pramonėje.”

Dabar CIO unija reikai- 
lauja, kad Fordas darytų 
sutartį su ja.

Naziai Sunaikinę 4 
Angly Šarvuočius ir 

Kelis Naikintuvus
Berlin, geg. 23.—Vokie

čiai teigia, kad jų orlaiviai 
smigikai ties sala Kreta nu
skandinę keturis anglų šar
vuotlaivius ir kelis mažes
nius karinius laivus naikin
tuvus; be to, sužeidę tris 
stambius anglų karo laivus 
ir devynis mažesnius.

London. — Anglai pripa
žįsta, kad vokiečiai, nusilei
dę parašiutais iš orlaivių, 
užėmė didžiausią Kretos 
miestą Kandią su orlaivių 
stovykla.

Visus savo orlaivius ang
lai išsiuntė iš Kretos į Egi
ptą, nes jau nebėra jiem 
saugių stovyklų Kretoje.

-------- /
Berlin. — Vokiečiai skel

bia, kad jie užėmė visas tris 
buvusias orlaivių stovyklas 
saloje Kretoje.

ORAS. — šeštadienį gie
dra, vėsiau.
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7-tasis Amerikos Jaunimo 
Kongreso Suvažiavimas

Š. m. liepos 3-4-5-6 dienomis Philadel- 
phijoj įvyks Septintasis Amerikos Jauni
mo Kongreso Suvažiavimas. Šis suvažia
vimas, sako veikiantysis Kongreso sek-1 
retorius, Joseph Cadden, svarstys be ki
tų svarbių dalykų, klausimą, kodėl šian
dien Amerikoje yra diskriminuojami tau
tiniu grupių žmonės karinės pramonės 
darbuose. Pav., orlaivininkystės pramonė
je neduodama darbai meksikiečiams, ita
lams, žydams, vokiečiams ir kitų tautų 
jaunimui. Amerikos jaunimas privalo ko
voti prieš tokius žygius, kurie užduoda 
smūgį Teisių Biliui Amerikoje.

Mr. Cadden mano, kad Amerikos žmo
nės privalo kovoti prieš bet kokį reakci
ninkų pasimojimą skirstyti mūsų krašto 
gyventojus į gerus ir blogus. Jie privalo 
kovoti prieš bent kokius anti-ateiviškus 
įstatymus, nes jie reiškia fašizmą.

Nepaisant Amerikos liaudies nusista
tymo už taiką, mūsų kraštas stovi prie 
pat slenksčio antrojo imperialistinio ka
ro — prie oficialio jin Įstojimo.

Traukdami Jungt. Valstijas karan, ka
ro šalininkai bando suskaldyti Amerikos 
žmonių vienybę, dalindami juos į “gerus” 
ir “blogus”, skelbdami neapykanta prieš 
visas tautines grupes.

Amerikos Jaunimo tikslas yra vienyti 
visų rasių, visų spalvų ir visų tautų ir 
įsitikinimų jaunimą į bendras eiles ben
drai kovai už gynimą demokratijos Ame
rikoj.

Šis, 7-tasis Jaunimo Kongresas įvyks 
labai svarbiu laiku ir todėl visos Ameri
kos jaunimas turėtų jin ruoštis pasiųsti 
savo delegatus.

Lietuviškasis jaunimas — Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo jaunimo kuo
pos, chorai ir kitos organizacijos—turėtų 
iš anksto prie to ruoštis ir pasiųsti 7-ta- 
jin Am. Jaunimo Kongreso Suvažiaviman 
savo atstovus.

Gibraltaras Laukia Smūgio
Anglijos'tvirtovė ant Gibraltaro Per- 

lajos laukia fašistų srųūgio. Tą galima 
spręsti iš “United Press” pranešimo iš 
La Linea, kuriame sako, kad anglų tvir
tumoj įsakyta užmušti 200 karvių, 1,000 
ožkų, visas avis, arklius, šunis, kates ir 
kitus gyvūnus. Tas daroma, kad Angli
jos tvirtuma rengiasi prie apgulos. Gal
vijus ir kitus gyvūnus naikina, kad su
taupius maistą ir kad .jie nesipainiotų 
karo metu.

Nepastovi Roosevelto Politika
Roosevejto Administracijos nervingu

mą galima spręsti iš nusistatymo linkui 
Sovietų Sąjungos. Jau buvo susitarta, 
kad Amerika parduos mašinas Sovie
tams. Paskui staigiai sulaikė. Vėliau vėl 
už kelių dienų sutiko, kad Sovietai išsi
vežtų tas mašinas, kurios jau užpirktos. 
Kada mašinos buvo atvežtos į prieplau
kas ir sukrautos į laivus, tai vėl Roose
velto valdžia įsakė jas sulaikyti. Žino
ma, tas padarė išlaidų,—pristatymas ma
šinų į prieplaukas, sukrovimas į laivus, 
iškrovimas atgal.

Todėl Sovietų Sąjungos atstovas Kon
stantinas Umanskis prieš tai užprotesta
vo valstybės sekretoriui Hull, pareikšda
mas, kad tokis nervingumas ardo tarpe 

Ž abiejų šalių prekybą ir santykius ir kad 
už tai atsakomybė puola ant Ruosevelto 
administracijos.

Dėlto, aišku, tenka nukentėti mūsų 
krašto reikalams.
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Melų ir Provokacijų Lizdai
Laike Suomijos karo su Sovietų ‘Są

junga, Danijos, Švedijos ir Norvegijos 
sostinės buvo visokių melų ir provokaci
jų vulkanai. Ten sėdėjo dešimtys “demo
kratų” buržuazijos korespondentų ir 
menševikų ir jie kepė melus apie “suo
mių pergales.’’

Dabar provokacijų ir melų centrais 
prieš Sovietų Sąjupngą yra Berne, Švei
carijoj, ir Istanbul, Turkijoj. Kiekvieną 
dieną iš ten skelbiami melai Sovietų Są
jungos antrašu. Mat, ten sėdi Anglijos 
ir Wall Stryto agentai, kurie vis dar ma
no, kad jiems pavyks išprovokuoti tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Vokietijos karą.

Neteisingi Paskalai
“New Yorko Timeso” korespondentas 

Hallet Abend pateikė neteisingų infor
macijų apie Chiniją. Jis skleidžia prasi
manymus prieš Sovietų Sąjungą ir jos 
politiką. Jis pasakoja, būk Japonijos im
perialistai jau gelbsti Chinijos komunis
tams, prieš kuriuos jie taip kietai buvo 
nusistatę. Jis pasakoja, būk tas įvyko 
todėl, kad tarpe Sovietų Sąjungos ir Ja
ponijos pasirašyta neutralumo sutartis.

Tai ne pirmas p. Abendo ir to laikraš
čio prasimanymas. Kiek laiko atgal jis 
buvo paskelbęs išmislą, būk Amerikos 
ginklai siunčiami per Vladivostoką Chi- 
nijai. Sovietų Sąjunga tą išmislą paskel
bė, kaipo provokaciją. Jis dabar pasako
ja, būk Chinijos /Raudonoji Armija įlei
džiama į japonų užimtus plotus, būk tar
pe japonų ir chinų buvusių raudonarmie
čių pravesta vienybė. Tai melas! Tas 
pats “Times” diena prieš tai paskelbė 
žinią, kad Chinijoj išvien su generolo 
Chiang Kai-sheko jėgomis dalyvavo ir 
buvę raudonarmiečiai, dabar organizuo
ti į Aštunto Kelio Armiją, mūšyj prieš 
japonus Shansi provincijoje, kur pa
staruosius skaudžiai sumušė. Reiškia, 
Chinijoj komunistinės jėgos, kaip buvo 
geriausios jėgos prieš Japonijos įsiver
žėlius, taip ir yra. Prasimanymai, būk 
tarpe Japonijos ir Chinijos komunistų 
prasidėjo bendradarbiavimas yra niekas 
kitas, kaip melas.

Bjauri Agitacija
New York “World-Telegram” įtalpino 

redakcinį straipsnį “We Are Doing Hit
ler’s Job for Him.” Tas straipsnis pa
švęstas bjauriam išniekinimui streikie- 
rių. Redaktoriai ima globon kapitalistus 
ir jų korporacijas. Jie ugnimi spjaudo į 
darbininkus, kurie, brangstant pragy
venimui,—drabužiams ir kitiems reikme
nims,—yra priversti streikuoti. Dar nie
kados turčių spauda taip atvirai, taip 
begėdiškai nerašė prieš darbininkus, 
prieš streikierius, kaip ji daro dabar!

Todėl darbininkų pareiga, jei jie nori 
tiesą sužinoti, skaityti ir platinti darbi
ninkišką spaudą.

Ko Hillmanas Siekia?
Sidney Hillman išsigarsino, kaipo 

“darbininkų vadas”. Jis išsigarsino su 
socialdemokratų vardu darbininkų tar
pe. Bei jis, įsigavęs į Roosevelto karo 
mašiną, veda politiką prieš darbininkus, 
prieš liaudies reikalus, už aukštas kai
nas ant gyvenimo reikmenų, už vergiš
kas darbininkų sąlygas fabrikuose, už 
tai, kad atėmus nuo darbininkų jų ilgų 
metų iškovojimus darbavietėse.

Kiekvienas Hillmano žygis tarnauja 
ne darbo žmonėms, ne darbo unijoms, ne 
didesnėms darbininkų algoms, ne žmoniš
kesnėms darbo sąlygoms, bet Wall Stry
to karinei mašinai.- Hillmanas tą daro 
po skraiste “apsigynimo”, reikalaudamas 
iš darbininkų “pasiaukavimo”, bet jis to
kių reikalavimų nestato milionieriams, 
kurie iš karo kraunasi didžiausius pel
nus ir siekia pasmaugti visas darbo žmo
nių laisves ir organizacijas.

M aini e r tai Laimi
Reikšmingas yra tas faktas, kad kie

tosios anglies baronai buvo priversti su
tikti su mainierių unijos reikalavimais ir 
pakelti angliakasiams algas 10 riuoš. Be 
to, angliakasiai gausią ir apmokamas 
atostogas. Vadinasi, 91,000 organizuotų 
kietosios anglies kasėjų privertė samdy
tojus išpildyti patiektus reikalavimus.

Deja, pietinių valstijų anglies (mink
štosios) baronai dar. vis atsisako pripa
žinti išstatytus unijos reikalavimus. Pie
tinėse valstijose angliakasių padėtis bai
si. Tačiau yra vilties, kad mainierių uni
jai pavyks ir ten pastatyti angliakasius 
į žmoniškesnes gyvenimo sąlygas.

I

Apie Raudonosios
Armijos Jėgas

Turčių spauda nuolatos 
puola Sovietų Sąjungą, Wall 
Stryto valdžia net baudžia 
neparduodama Sovietams 
reikmenų už tai, kad So
vietų Sąjunga laikosi neut
raliteto, neina Anglijos im
perialistams į pagelbą. Bul
varinė spauda, tai šaukia, 
kad “Sovietai badauja”, tai 
apsisukus kaltina Sovietus, 
kad jie viskuo aprūpina Vo
kietiją. Raudonosios Armi
jos reikalu nuolatos skelbia 
melus, ją niekina, pasako
ja istorijas apie jos “silp
numą” Finliandijoj.

Bet, kad Sovietų Sąjunga 
didžiausia jėga, kad Rau
donoji Armija yra neįvei
kiama, tą visi jaučia. Tik 
todėl turčių spauda tiek 
daug ir rašo. Kai kada ir ji 
priversta prašnekėti teisin
giau. ' Kada fašistas Hessas 
pabėgo į Angliją senais ka
ro sumetimais—siekti tai
kos tarpe Vokietijos ir An
glijos ir vėl atgaivinti kie
takakčių imperialistų pla
nus bendro karo prieš So
vietus, tai New Yorke iš
einąs “P. M.” laikraštis, ku
ris atviriausiai tarnauja 
Anglijai, kuris Jungtines 
Valstijas provokuoja į ka
rą, net keturis puslapius 
įtalpino paveikslų iš Raudo
nos Armijbs veiklos ir gai
li, kad tokia milžiniška jė
ga, kuri yra “lygi Vokieti
jos jėgai arba dar didesnė”, 
yra neutrališka. Štai pa
veikslų turinys ir parašai:

Pirmiausiai paveikslas už
maskuoto raudonarmiečio 
prie moderniško automatiš
ko šautuvo ir greta jo mar
šalo Simo Timošenkos. “P. 
M.” redaktoriai .rašo: “Tai 
Sovietų maršalas S. Timo- 
šenko... Jis žino didžiau
sias Sovietų karo jėgų pa
slaptis. Jis žino . tikrąsias 
Raudonosios Armijos jė
gas.”

Paveikslas milžiniškų ka- 
nuolių ant tankinių dangčių, 
kurias velka galingi trakto
riai, sunkvežimiais važiuoja 
artileristai ir parašas: “Di
džiulės kanuolės. Tokios su
daužė Finliandijoj Manner- 
heimo Liniją ir jos milži
niškus fortus. Kiek Sovietai 
jų turi—slaptybė, bet žinia, 
kad nuo 1930 metų kanuolių 
jėgos septynis kartus paau
go. Jau Ispanijoj Sovietų 
karo technika taip pasižy
mėjo, kad generolas Franco 
buvo priverstas prašyti Hit
lerio prisiųsti geriausią ka
ro techniką prieš rusų tech
niką.”

Sekami du paveikslai — 
priešlėktuviniai kulkasvaid-

džiai ir iš sunkvežimių į 
dangų atstatytos kanuolės 
ir “P. M.” parašai: “Su
jungti prieš lėktuvus kul- 
kasvaidžiai. Vežami sunkve
žimiais. .. Sovietai turi ,po 
ginklu apie 2,000,000 vyrų... 
Priešlėktuvinės kanuolės. 
Jos įtaisytos pagal vėliausią 
technikos pasiekimą... Rau
donoji Armija labai mecha
nizuota. Tą žino naziai.”

Štai paveikslas milžiniško 
tanko, kuris važiuoja atsta
tęs kelias dideles kanuolės 
ir daug kulkasvaidžių. “P. 
M.” teikia sekamą parašą: 
“Sunkūs tankai jau senai 
yra apginklavime Raudono
sios Armijos. Jau Ispanijoj 
jie, kur buvo mažame kie
kyj, sudarė naziams daug 
vargo. Hitleris pasiskolino 
iš Stalino apsiginklavimo 
knygos lapą ir pasistatęs di
delius tankus jų pagelba su
mušė priešus Lenkijoj, Bel
gijoj, Holandijoj, Francijoj 
ir Balkanuose, kurie netu
rėjo sunkių tankų.”

Kitas paveikslas vaizduo
ja “amfibiją” — per upę 
plaukiantį Sovietų tanką ir 
laikraštis teikia parašą: 
“Sovietų tankas plaukia per 
upę. Jie lengvai pereina ir 
kalnus... Tokie technikos 
įvairumai parodo, kad Rau
donoji Armija labai mecha
nizuota ir visokiais ginklais 
aprūpinta.”

Paveikslas vaizduoja tan
ką, kuris paskui save ant 
sniego velka plieno roges su 
plieno šonais, o viduj guli 
baltai apsirengę raudonar
miečiai. Parašas:. “Šarvuo
tos rogės. Raudonoji Armi
ja tokius ginklus vartojo 
Finliandijoj prieš Manner- 
heimo Liniją, kad privežus 
arti tikslo pėstininkus.”

Pilnas laukas sklandytu- 
vų-bemotorinių lėktuvų, o 
šalimai žygiuoja kariai la
kūnų drabužiuose. “P. M.” 
teikia parašą: “Raudonoji 
Armija turi labai daug or
laivių ir lakūnų. Kiek, tai 
slaptybė... Tik vienas fab
rikas į metus pagamina 10,- 
000 orlaivių motorų.”

Arba štai visa padangė 
pilna parašiutistų, vieni jau 
ant žemės, kiti dar leidžia
si ir parašas: “Parašiutistų 
armija, tai pirmiausiai iš
vystyta Sovietų Sąjungoj. 
Vokietija tą idėją pasiskoli
no iš Sovietų ir sėkmingai 
naudojo parašiutistus Ho
landijoj, Belgijoj, Francijoj 
ir kitur. Sovietų Sąjunga 
daugiau turi parašiutistų, 
kaip bent kokia kita pasau
lyje šalis.”

Štai milžiniško lėktuvo

“SSSR L-760” paveikslas, 
kuris stovi iškėtęs galingus 
sparnus ir atstatęs šešių 
motorų galingas krūtines su 
8,000 arklių jėga: “Tai še- 
šiamotorinis Sovietų lėktu
vas. Jis gali vežti 60 keliau
ninkų ir 12 žmonių įgulos. 
Kiek Sovietai turi lėktuvų, 
tai slaptybė. Bet žinoma, 
kad jie turi nemažiau 200 
bombinių orlaivių eskadri
lių; apie 500 mūšio orlai
vių eskadrilių ir nemažiau 
1,000 žvalginių orlaivių. 
(Eskadrilė yra nuo 12 iki 
18 lėktuvų). Svarbiausia 
Raudonosios Armijos jėga, 
tai jos lakūnai. Pereitais 
metais aktyvių lakūnų ar
mijoj buvo per 8,000 ir apie 
155,000 rezerve.”

Štai paveikslas povande
ninio laivo ir “P. M.” para
šas: “Kiek Sovietai turi 
submarinų? Visi mano, kad 
virš 200, tai yra, daugiau, 
kaip bent kokia kita šalis. 
Sovietų laivyno jėgos laiko
mos slaptybėj. Jie turi lai
vynus Ramiajame Vandeny
ne, Baltijos, juodose ir 
Šiaurinėse Jūrose ir kelias 
upių flotiles.”

Štai paveikslas darbinin
ko prie mašinos ir “P. M.” 
labai susirūpinęs, kad So
vietų Sąjunga turi milžiniš
ką apsigynimo industriją, 
kad ji viską pati pasigami
na reikalingame kiekyj, kad 
pakeisti nusenusius arba 
kare sudaužytus ginklus.

Štai Raudonosios Aikštės 
vaizdas Maskvoj. Per aikš
tę keturiomis eilėmis va
žiuoja milžiniški tankai. Ša
limai stovi darbininkų de
legacijos, ant Lenino pasta
to Sovietų valdžios vadai. Ir 
štai “P. M.” čia pilniausiai 
atidengia savo tikslus, pa
teikdamas parašą:

“Sovietų Sąjunga turi ir 
gali pastatyti mechanizuo
tas jėgas prieš nazių bata
lionus. Hitlerio mechanizuo
tos jėgos nugalėjo talkinin
kus. Bet prieš kiekvieną vo
kiečių mechanizuotą divizi
ją Raudonoji Armija gali 
pastatyti savo diviziją. Ka
ro specialistai mano, kad 
Raudonoji Armija turi ne
mažiau, kaip 20 mechani
zuotų divizijų. Ji turi tūks
tančius tankų. Išlaikyti ne- 
utrališkas šias spėkas, tai ir 
reiškia Hitleriui didžiausią 
pergalę.”

Šis parašas atidengia vi
sas slaptybes kapitalistų

spaudos, kodėl ji taip dūks
ta prieš Sovietų Sąjungą. Ji, 
kaip ir Wall. Stryto valdžia, 
kaip 8ir Anglijos valdžia 
trokšta, kad kaip nors įvė
lus Sovietų Sąjungą karan 
prieš Vokietiją, nes tik Rau
donoji Armija yra -tokia jė
ga, kuri gali parblokšti Vo
kietijos karo jėgą. Todėl tas 
kapitalistų spaudoj pasiuti
mas prieš Sovietus. Todėl 
išplaukia visokį melai ir 
provokacijos. Bet veltui! 
Sovietų Sąjunga turi savo 
nepriklausomą politiką, kuri 
vedama Sovietų Sąjungos ir 
visų darbo žmonių gerovės 
išskaitliavimais.

V. S.

Laiškas iš
Lietuvos

Gerbiamieji Laisviečiai: štai 
prisiunčia laišką iš Lietuvos, 
kurį gavo K. Jokūbas Dziedu- 
lionis nuo savo sūnaus. Nors 
šiame laiške nėra nieko tokio 
naujo, bet vis tiek įdėkite į 
“Laisvutę.” Reikia, kad jį vi
si mūsų miesto žmonės maty
tų. Mat, Lietuvos priešai pa
skelbė šio laiško autorių išvež
tu į Sibirą ir sušaudytu. Bet 
kaip visi jų skelbiami melai, 
taip šis neišdegė, žmogus ra
šo laišką, kad jis sveikas ir 
kad dar jo šeimyna padidėjo. 
Tai kaip dabar tiems mela
giams atrodys? Turi gerti iš 
to šulinio, į kurį spjaudė. 
Anot senų žVnonių posakio: 
“Melas turi trumpas kojas.”

J. K. Navalinskienė.

Kaunas, 1941 m. 
Kovo mėn. 3 d. 

Brangusis Tėveli!
Jau daug laiko praėjo, kaip 

nuo tėvelio turėjau laišką. Aš 
tėveliui rašiau, tik nežinau, ar 
gavot ir ar man rašėt.

Mes esame sveiki, bobutė 
mūsų irgi dar kruta, š. m., t. 
y. 1941 m. sausio mėn. 8 d. ma
no žmonai Irenai gimė sūnus, 
ir kol kas auga sveikas, žmona 
irgi sveika. Visi esami paten
kinti naujagimiu. Didesnė šei
ma—įdomiau gyventi, visi jį 
mylime. Jauno žmogaus var
das Dangis, pagal civilinės 
metrikacijos įstatymą, bažny
čioje dar nekrikštytas.

Matai, tėveli, koks gyveni
mas įdomus, inane palikai vi
sai mažą, dabar esu jau tėvas, 
o pats jau sulaukei anūko— 
esi diedukas. Nežinia, ar kada 
nors sueisime visi į vieną vie
tą, ar pasimatysime ?

Kaip žinai, tėveli, dabar

(Tąsa ant 4 puslapio)

Klausimai ir Atsakymai
Ateiviai Atvykę Prieš Liepos 

1 dieną, 1924 m.

Klausimas:
Aš atvykau į Su v. Valstijas 

nelegaliai vasario mėn., 1923 
m. Ilgai aš laukiau legalizuo
ti savo buvimą, kad tik galė-

čiau tapti Amerikos piliečiu. 
Ar teisybė, jog dabai’ tokia 
proga parūpinta?
Atsakymas:

Teisybė. Kongreso abudu 
Butai priėmė įstatymą, kuris 
teikia ateiviams, kurie nele
galiai atvyko į Su v. Valstijas

Hudson Motor Car Kompanijos darbininkai Detroite streiko lauke. Jie priklauso 
Suvienytai Automobiliu ^Darbininkų Unijai. Iš viso išėjo streikam apie 8,500 dar
bininkų, reikalaujančių pakelti algas 15c. j valandą. .

prieš birželio 3 d., 1921 m. 
privilegiją regularizuoti jų % 
stovį. Ta privilegija dabar pra
tęsta įimti tuos, kurie atvyko 
nuo tos dienos iki liepos 1 d. 
1924 m.

Pasinaudoti šituom įstaty
mu, žmogus, nelegaliai čia 
Su v. Valstijose, turi darodyti—

(1) jog atvyko prieš liepos 
1 d., 1924 m.,

(2) jog išgyveno nepertrau
kiamai Suv. Valstijose niio to 
atvažiavimo,

(3) jog yra doriško karakto- 
riaus ir

(4) jog nepapuola po de
portavimu.

A p 1 i k a ci j as u žsiregistra vi- 
mui reikia paduoti arčiausiam 
imigracijos ir natūralizacijos 
ofisui ant form 659. Sykiu rei
kia siųsti piniglaiškį ant $10 
ir dvi fotogrąfijas. Common 
Council 222 Fourth Avenue, 
New York City, maloniai pa
siųs smulkmeniškų informaci
jų ant pareikalavimo.

FLIS
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M IE N AS
LTS Valstybines Leidyklos 1941 m Planas!

LTSR Valstybinė Leidykla jau paruošė 
savo 1941 metų darbų planą: nustatė bendrą 
metinę leidinių produkciją — pavadinimų 
skaičių, tiražus ir tt., paskirstydama juos rū
šimis ir žanrais. Iš viso numatyti 525 leidi
nių pavadinimai, kurių vidutinis tiražas — 
9,000 egz., bendras visų leidinių tiražas — 
4,800,000 egz., lankų (po 40,000 spaudos 
ženklų) — 4,600. J tą planą nėra įtraukti 
moksliniai veikalai, kuriuos ateityje išleis 
universitetai ir neseniai įsteigta Akademija, 
taip pat tie specialūs leidiniai, kuriuos iš
leis atskiri komisariatai, Valstybės Leidyk
los piane yra daugiausia socialpolitinė, gro
žinė, vaikų bei jaunimo literatūra, ypač va
dovėliai, pritaikomoji literatūYa ir muzikos 
kūriniai.

Reikalas duoti mūsų visuomenei socialpo- 
litinės literatūros, marksizmo — leninizmo 
klasikus ir kt. yra vienas svarbiausių už
davinių, todėl į tą dalyką Valstybinė Lei
dykla atkreipė ypatingą dėmesį. Socialpo- 
litinės literatūros yra numatyta išleisti 120 
pavadinimų, iš kurių žymiausi: Stalino “Le
ninizmo klausimai,“ parinktų Lenino ir 
Markso-Engelso raštų po 2 tomus; eilė paski
rų Markso, Engelso, Lenino, Stalino veikalų. 
Plechanovo knyga apie monistines pažiūras 
į istorijas raidą, Jaroslavskio “Marksizmas 
ir darvinizmas,“ trumpas filosofijos žodynas 
ir trumpa filosofijos istorija, Lenino ir Sta
lino biografijos, V. Kapsuko “Caro kalėji
muose“ ir kt. Socialpolitinės literatūros lei
dinių vidutinis tiražas numatomas 15,000 
egzempliorių.

Originalinės grožinės literatūros yra nu
matyta per 50 naujų pavadinimų, — poezi
jos, prozos ir dramos kartu; į tą skaičių 
įeina ir žemaitės, Biliūno, Janonio raštai, 
kurie bus puošniau išleisti, taip pat pilnas S. 
Nėries poezijos rinkinys ir parinkti L. Gi
ros eilėraščiai. Prie jau numatytų leidinių 
rezervuota vietos dar 20-čiai, kuriuos mūsų 
autoriai gali parašyti dar šiais metais, ir juos 
bus galima išleisti į metų pabaigą. Tuo tar
pu Leidyklai yra įteikti šių autorių rank
raščiai: S. Vaineikienės romanas “Lukštai,“ 
I. Simonaitytės apysaka “Be tėvo“ ir J. Bal
trušaičio “Ašarų vainikas.“ Kiti autoriai sa
vo veikalus dar tik ruošia arba yra pasiža
dėję duoti vėliau. Artimiausiu laiku Leidyk
lai žada duoti: V. Krėvė apysakų knygą, P.. 
Cvirka, J. Grušas, J. Šimkus, J. Šukys, Stp. 
Zobarskas novelių rinkinius, K. Boruta no
velių rinkinį “Mano broliai po plasdančiom 
žvaigždėm“ ir romaną “Sunkūs metai“ ir J. 
Baltušis romaną “Parduotos vasaros.“

Poezijos srityje S. Nėris pasižadėjo duo
ti naujų poemų rinkinį, A. Rūkas, J. Krū- 
minas, V. S. Gira, K. Inčiūra, B. Rutkūnas 
ir kiti poetai — naujus eilėraščių rinkinius.

Pažymėtinas dalykas — tai numatytas iš
leisti pradedančiųjų rašytojų almanachas, _ 
kur turės progos pasireikšti naujos jėgos, 
ypač kilusios iš liaudies, ir lietuvių liaudies 
dainų ir pasakų rinkiniai.

Nemažai vietos skiriama ir pasaulinės li
teratūros klasikų, taip pat žymiausių Tary
bų. Sąjungos rašytojų vertimams. Paminėti
ni : Šekspyro dramų tomas, M. Gorkio raštų 
2 tomai, Servantese “Don Kichotas,“ Puški
no ir Lermontovo parinkti raštai, Dickenso, 
Tolstojaus, Goethės, Balzako, Gončarovo ir 
kitų paskiri veikalai. Iš tarybinių rašytojų : 
M. šolochovo “Ramiojo Dono“ pilnas verti
mas. A, Tolstojaus “Duona,“ Gladkovo 
“Energija,“ Fadejevo “Išgriovimas,“ Os- 
trovskio “Kaip grūdinosi plienas,“ Maja- 
kovskio parinktųjų raštų rinkinys ir tarybi
nių poetų poezijos antologija. Iš latvių rašy
tojo numatyta: Upyčio “Pirmoji naktis,“ La- 
cio “žvejo sūnus,“ ir estų. Tamasaarės “Kor- 
bojos šeimininkas.“

Iš naujausių Vakarų Europos autorių pa
žymėtini : Barbusse “Ugnis,“ Romain Rol
land “Collas Bregnon,“ Andersen — Nexe 
“Žmonių vaikas,“ B. Traveno “Mirusiųjų lai
vas,“ St. Zweigo “Marija Antuaneta,“ A. L. 
Strong “Penktoji žmonijos dalis,“ B. Franko 
“Servantes“ ir kt. Vertimų numatyta per 
60 pavadinimų. Vidutinis tų leidinių tiražas 
4,000 egzempliorių.

Nemaža vietos skiriama vaikų, literatūrai 
— originalinei (13 pavadinimų) ir verstinei 
(33 pavadinimai) su 12 pavadinimų rezer
ve, ir mokslo populiarizacijai (25 pavadini
mai) ir 5 rezerve.

Tuo būdu knygų leidyba pirmą kartą im
ta tvarkytis socialistiškai, t. y. planingai, 
iŠ anksto nustatant leistinių knygų kiekį, jų 
tiražus, tematinį paskirstymą pagal rūšis 
ir žanrus. Taip absoliučiai užkertamas ke
lias bet kokioms nevertingoms,* žalingoms 
knygoms ir iš viso šlamštui pasirodyti ir iki

tam tikro laipsnio pilnai patenkinamas ge
rų, būtinai reikalingų knygų pareikalavimas.

Be visų aukščiau minėtų leidinių, Valsty
binė Leidykla dar yra numačiusi išleisti ru
sų — lietuvių ir lietuvių — rusų kalbų žo
dynus, eilę specialios ir pritaikomosios li
teratūros leidinių, apie 20 muzikos leidinių, 
lietuvių ir tarybinių kompozitorių, apie 25 
leidinius ne lietuvių kalba (rusų, lenkų ii“ 
žydų), žydų kalba bus leidžiami originalūs 
žydų rašytojų raštai (rašytojų Umru, Gra
des, Suckeverio, Levino, Fridkino, Elino ir 
kitų).

Be knygų, Valstybinė Leidykla 1941 me
tais leis šiuos keturis žurnalus: “Raštus,“ 
“Kultūrą,“ “šeimą“ ir “Genį.” Taip pat to
liau bus leidžiama Lietuviškoji Enciklopedi
ja.

Dėl 1941 m. darbų plano Valstybinės Lei
dyklos direktorius drg. K. Korsakas spaudai 
yra maždaug taip pareiškęs:

“Valstybinė Leidykla neturi iliuzijų, kad 
numatytą planą bus lengva realizuoti. Labai 
svarbus bus kadrų klausimas. Jiems sutelk
ti netrukus bus paskelbta vertėjų registra
cija.

“Nuo to, kiek mūsų rašytojai, vertėjai, li
teratūros darbininkai pasirodys sąmoningi 
naujo, socialistinio darbo dalyviai, kiek jie 
sugebės ir tęsės pasiimtą literatūrinį darbą 
atlikti punktualiai, sąžiningai, stachanovie- 
tiškai — daugeliu atžvilgiu priklausys ir 
sėkmingas leidybos plano įvykdymas.“

Daugelis plane numatytų knygų jau iš
versta arba verčiama į lietuvių kalbą ir iš
spausdinta arba spausdinama, kitos net žai
bišku greitumu. Pav., Stalino knyga apie 
Leniną buvo išversta ir išspausdinta net per 
2 dienas. Reikia tikėtis, kad numatytasis 
Valstybinės Leidyklos planas bus įvykdytas.

Gyvenimo Bruožai
Saulėtekio viltyse paskendęs 
Siekiau džiaugsmingai dienos. 
Grūmiaus pro žmones, kelio prašiau. 
Jie kur tai skubėjo su rūsčiais veidais.
Klaikios jaunystės svajones suvylė, 
Gyvenimas ne toks, kokiu vaizdavaus. 
Klausinėjau jaunų ir senų, 
Kad parodytų kelią išeit iš vargų.
Dienos eigoj saulė sviro popietin.
Nublanko svajingosios viltys.
Liūdėsis ir kančių sūkuriai 
Augino krūtinėj minčių viesulas.
Gaivią sielą supo viltis, kad ateis, 
Ateis ta ilgai lauktoji diena
Ir nuvalys žemę nuo piktosios tamsos.
Vakaras teiks ramumo, nors po ilgos 

kovos. Kl-tori.

Atidarytas Kauno Vai
kų Teatras

Kovo 13 d. buv, kino “Metropolitam“ 
patalpose atidarytas Kauno vaikų teatras. 
Teatro atidarymo proga trumpą žodį tarė 
jo direktorius drg. J. Laucius, pažymėda
mas, jog dėkingiausia teatro lankytojų gru
pė pagaliau susilaukė savojo teatro. Jis pa
reiškė partijai ir vyriausybei padėką už su
teiktą tuo reikalu paramą. Po to buvo su
vaidinta Sergejaus Roza.novo 3 veiksmų 
pjesė “žolelės Nuotykiai.“ Pjesę pastatė ir 
režisavo J. Laucius, dekoravo — V. Norkus.

Jaunųjų žiūrovų ir svečių tarpe pjesė su
silaukė didelio pasisekimo. Svečių tarpe bu
vo Lietuvos TSR Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumo Pirmininkas drg. Paleckis šu šeima, 
Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkas drg. 
Gedvilas, LKP(b) Kauno miesto sekretorius ’ 
ParaščenRo ir kt.

Naujai gimusį vaikų teatrą žodžiu svei
kino Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pir
mininkas drg. J. Paleckis, pareikšdamas 
džiaugsmą, kad šis naujas) kultūros židinys, 
jau nebe pirmas po Stalino Konstitucijos 
saule, sutraukė tokią jaukią ir skaitlingą 
auditoriją. Sveikindamas partijos ir vyriau
sybės vardu pirmąjį Lietuvos TSR vaikų te
atrą, drg. Paleckis palinkėjo jam sėkmingai 
dirbti mūsų jaunųjų piliečių, didžiosios tė
vynės ir geriausio vaįkų globėjo drg. Stalino 
džiaugsmui.

Telegramomis teatrą sveikino Kauno 
Valstybinis Dramos, Operos ir Baleto teat
ras, Kauno valst. žydų teatras, Šiaulių vals
tybinis teatras ir kt. Vaidintojai ir statyto
jai gausiai apdovanoti gėlėmis ir dovanėlė
mis. (ELTA).

Audros ir pūgos siaučia “Mažojoj Amerikoj“ (Pietiniame Ašigalyje), kur 36 
Amerikos tyrinėtojai praleido 18 menesių ir nesenai iš ten sugrįžo.

TARYBINIAI KOMPOZITORIAI
I .....................................................................

Tarybinė muzika jau seniai pasidarė žy
miausias ne tik mūsų, bet ir pasaulinės mu
zikos kultūros faktorius. Daugybės tarybinių* 
kompozitorių populiarumas užsieniuose, daž
ni jų kūrinių išpildytai, laimėjimai, ku
riuos nuolat mūsų jaunieji muzikantai—iš- 
pildytojai pasiekia tarptautiniuose konkur
suose, ir daugelis kitų faktų aiškiai tai pa
rodo.

Dirbdami savo liaudžiai, naudodamiesi jos 
susidomėjimu ir parama, tarybų šalies mu
zikos veikėjai turi visas sąlygas savo gabu
mams ugdyti ir tobulinti* Priešingai yra už
sieniuose.

Prieš 15 metų savo pirmąją simfoniją de
biutavo Dimitrijus šostakovičius. Kompozi
torius tada dar neturėjo 20 metų. Jau pir
masis jo kūrinys pasižymėjo meistriškumu, 
naujoviškumu ir turiningumu.

D. šostakovičiaus nueitas per paskutinius 
15 metų kelias žymus-ne tik jo kūrinių skai
čiumi, bet ir kūrybinio plėtojimosi prasme. 
Tai buvo audringo jieškojimo periodas. Ta
da gyvavo ir “protinė“ muzika ir pamėgi
mas 'konstruktyvizmo, mažai suprantamo 
platiems muzikos mėgėjų sluoksniams. Ir tuo 
pat metu vyko atkaklus naujų, niekados 
dar neišbandytų kompozitorių priemonių ir 
metodų panaudojimo darbas. Kompozitorius 
kovojo už savo kalbą mene; tai buvo kova, 
kurią žino kiekvienas tikrai originalus ir 
žymus menininkas. Jeigu šostakovičiaus kū
ryba dėl ko nors čia būtų ir užsibaigusi, tai* 
ji būtų mus palikusi tam tikrame suglumi
me, nežiūrint didelio talento žymių visuose 
jo kūrybiniuose bandymuose. Tačiau dabar, 
po jo penktosios ir šeštosios simfonijų,, po 
kvinteto pianinui, yra aiški kompozitoriaus 
atlikto didžiulio, sunkaus ir sudėtingo dar
bo prasmė.

šostakovičiaus asmenyje muzika vėl pa
suko į klasiką: tai parodo ne tik jos meis
triškumas, tobulumas ir jos formos harmo
nija, bet ir idėjinis turiningumas, joje glū
dinčių žmogaus sielos pergyvenimų gilumas, 
lakoniškumas ir paprastumas, kaip tik me
niškas jos ryškių priemonių paprastumas, o 
taip pat pasaulio pajautos turtingumas. Toje 
muzikoje, iš tikrųjų, yra visko — džiaugs
mo ir kentėjimo, linksmumo ir liūdesio, 
kuklumo ir pajuokos, gilios kontempliacijos 
ir nesulaikomo veiklumo. Tai—platus, neap
rėpiamas konkretybės, realybės, tikrovės pa
saulis.

šostakovičius turi 34 metus, o yra parašęs 
jau 6 simfonijas, 2 operas, 5 baletus, daug 
muzikos dalykų kinofilmoms ir teatrui, eilę 
kūrinių pianui, sonatą ( violenčelei ir piani
nui, stygų kvartetą," kvintetą, dainas ir t.t. 
Šiuo metu D. Šostakovičius kuria didelę sim
foniją—oratoriją “Leninas“ (pagal Maja- 
kovskį).

Seniausias D. Šostakovičiaus meno drau
gas, padaręs jam, jaunam esant, didelės įta
kos,—Sergejus Prokofjevas seniai ir užtar
nautai yra vienas žymiausių kompozitorių 
pasaulyje, šiais metais TSRS muzikalinė vi
suomenė atžymi jo 50 metų sukaktuves.

Nuo pat .pirmųjų savo kūrybos žingsnių 
S. Prokofjevas stebino savo savarankiškumu, 
nepriklausomumu nuo bet kokių tradicijų. 
Meistriškas naudojimasis visomis technikinė
mis kompozicijos prieųionėmis, forma, ku
riai negalima padaryti jokių priekaištų, 
sveika lyrika, jo kūrinių gausumas ir nepa-

VILNIUJE AUGA 
NAUJOS JĖGOS 

MUZIKAI
Vilniaus muzikos mokykla 

yra viena iš didžiausių tos rū
šies mokyklų ne tik Lietuvos 
TSR, bet ir Tarybų Pabaltijy
je, nes iš viso turi net 748 
klausytojus. Mokyklos direk
torium yra muzikas drg. J. 
Bendorius, mokslo dalies ve
dėju — muz. drg. K. Kavec- 
kas. Pagal atskiras muzikos 
šakas klausytojai taip skirsto
si : fortepiono 389, vargonų 
21, dainavimo 182, styginių 
instrumentų (smuiko, violen- 
čelės ir kontrabaso) 105, pu
čiamųjų instrumentų (fleitos, 
obojaus, klarneto, fagoto, val
tornos, triūbos ir trombono) 
51. ši valstybinė muzikos mo
kykla veikia dar tik pirmuo
sius mokslo metus. Dabar mo
kyklos instrumentų skyriuose 
išeinama visa konservatorijos 
programa. Nors ir ankštos mo
kyklos patalpos (buv. kurijos

prastas jų ryškumas—visa tai verčia laikyti 
Prokofjevą vienu iš žymiausių ir origina
liausių šio meto kompozitorių. • ♦

Jo kūrybos aktyvas yra: 4 operos (“Trijų 
apelsinų meilė,“ “Lošikas“, “Semionas Kot
ko”, “Duenja“), 4 simfonijos, daug kūrinių 
pianinui, baletai (žinomiausias jo baletas 
“Romeo ir Džuljeta“), siuitos orkestrui, ei
lė romansų, muzika kinui bei teatrui ir jos 
pagrindu sukurtos kantatos ir siuitos orkes
trui (“Aleksandras Nevietis,“ “Egipto nak
tys“), uvertiūros ir t. t. Dabar Prokofjevas 
rengia naują baletą “Pelenė“ S. M. Kirovo 
vardo Leningrado teatrui ir sonatą pianinui 
(No. 7).

Kai kurie jo kūriniai prieinami tik mu
zikantams — profesionalams. Tokie, pavyz
džiui, yra jo kūriniai “Mintys“ ir “Daiktai 
savyje”, pasižymi dideliu sudėtingumu, aiš
kiu emocionaliniu pagrindu, šalia jų yra 
daug gana aiškių, suprantamų, pasižymin
čių paprastomis idėjomis ir jausmais, Pro
kofjevo kūrinių. Prisiminkįpi jo operos “Tri
jų apelsinų meilė“ (pagal Anderseno pasa
ką) linksmumą ir pasakiškumą, nuostabų 
jo “Uvertiūros žydiškomis temomis“ ekspre- 
singumą, žavią jo trečiojo koncerto antro
sios dalies lyriką ir trečiosios dalies audrin
gą temperamentą. Prisiminkime tik neseniai 
jo parašytų “Tostų“ šaunų, džiaugsmingą iš-^ 
kilmingumą, epinį kantatos “Aleksandras 
Nevietis“ monumentalumą ir liaudiškumą, 
“Džuljetos—mergaitės“, taip graudžiai Ula- 
novos išpildomos, grandioziškumą ir žavin
gumą, — ir prieš mūsų akis pasirodys visas 
Prokofjevo kūrybos įvairumas ir turtingu
mas.

Vertingu kompozitoriaus veikalu reikia 
laikyti jo operą “Semionas Kotko”. Joje 
Prokofjevas pasirodo nauju veidu, sukurda
mas operą pagal tarybinį siužetą (V. Kata- 
jevo “Darbo liaudies sūnus“).

žymiausias mūsų, simfonistas—Nikalojus 
Miaskovskis. Jis parašė 21 simfoniją, 6 kvar
tetus, 4 sonatas pianinui, keletą dainų cik- 

(Tąsa ant 4-to puslapio)

Oregono Spauda Apie 
Prof. Bacevičiui

Gegužės 11 d. prof. Vytautas Bacevičius 
davė koncertą Portland, Ore. Ant rytojaus, 
geg. 12 d., dienraštis “Oregon Journal,“ pa
rašė šitokią koncerto apžvalgą:

“Profesorius Vytautas Bacevičius, lietuvis 
pianistais - kompozitorius, pereito sekmadie
nio vakarą Neighbors of Woodcraft audito- 
riurAe davė gražų koncertą. Labai gaila, kad 
šitas\koncertas pasitaikė jau pabaigoje pa
rengimų sezono, tai daugelis neturėjo pro
gos išgirsti šį talentingą pianistą. Daugelis 
dabar gailisi. Prof. Bacevičius tikrai yra ap
dovanotas muzikališkumo dovanomis. Jis tą- 
tai yra išvystęs iki aukščiausio laipsnio ir 
klausyties labai malonu. Jis programą išpil
dė savais kūriniais, francūzų ir Sovietų Są
jungos kompozitorių. Jo muzika aukštai iš
lavinta, stilius briliantiškas. Bacevičius iš
šauktas kelis kartus.“

Kai anglų spauda prof. Bacevičių giria, 
reklamuoja, įvertina, tai lietuviški fašistai, 
socialistai ir menševikai' susirietę jį niekina 
dėlto, kad jis eina su Lietuvos liaudimi, o 
ne su smetonininkais!

namuose, Matulevičiaus ir 
Skopo gatvių kampe), bet 
darbas ir mokslas eina di
džiausio pažangumo keliu, 
ruošiant Tarybų Lietuvai nau
jas menines jėgas. Pedagogų 
ir mokinių darbštumas bei pa
žangumas matyti ir iš sureng
tų koncertų, minėjimų bei 
akademijų skaičiaus. Ligi šiol 
mokykla surengė 9 uždarus ir 
2 viešus koncertus ir 7 akade
mijas, skirtas pagerbti įvai
rioms sukaktims: Didžiosios
Spalio Revoliucijos, Raud. Ar
mijos, Lenino ir muzikų Šope
no, Bacho, Mocarto ir kitoms, 
taip pat VKP(b) konferenci
jai pagerbti ir k. šiuose kon
certuose pasirodė visa eilė 
naujų gabių jėgų, kilusių 
iš darbų liaudies. Iš tokių 
pažymėtini šie gabūs klausy
tojai : fogotistas J. Gimžaus
kas, V. žižys, S. Bielskis, L. 
šiukštaitė, P. Podeika (var
gonų kl.), mokiniai daininin
kai A. Makačinaš, E. Sadau- 
ninkienė, A. Gimžauskas, H. 
Muraška, pianistai—J. Grev- 
cebas, P. Slatkinaitė, M. Ko- 
varskienė, G. Levaitė ir kiti. 
Vargingieji, bet gabesnieji 
klausytojai gauna stipendijas 
(iš viso 184). Klausytojų dar
bštumas ligi šiol taip pakel
tas, kad net apie 80% moki
nių pažangumą galima įver
tinti ne mažesniu laipsniu kaip 
4. Dėl mokinių pažagumo nu
sipelnę mokytojai: J. Vasiliū
nas, T. Giršovičienė, C. ir F. 
Kreverienės, St. špinalskis, A. 
Kuprevičius, Biliūnas, A. Bin- 
kevičiūtė, P. Kaupelytė, J. 
Gaudrimas ir kiti. Iš viso mo
kykloje dirba net 72 mokyto
jai. • X

Kreipiamas didelis dėmesys 
ir į mokinių politinį švietimą, 
bendruosius dalykus ir kalbų 
mokymą.

A. R—tis.

Amerikiečių Sujudimas Vi
sur prieš Roosevelto Karo 

Planus
New York. — Amerikie

čių Taikos Mobilizacijos 
centras vėl gavo daugius 
protestų prieš valdžios pasi
ni o j imą siųst Anglijai kon
vojus. Su protestais prifeš 
Roosevelto karinius pasine- 
šimus ateina daugiau aukų

London, geg. 22.—Vokie 
čių orlaiviai praeitą ni 
nebombardavo Anglijos.

A

nuo darbo unijų ir kitų or
ganizacijų iš Texas, Ohio ir 
įvairių kitų valstijų, kovai 
prieš vilkimą Amerikos į 
karą.



Ketvirtas puslapis

M.' Baltulioniūtė.

San Francisco Miestas ir Jo 
Gyventojai

(Įspūdžiai ir vaizdai)

(Tąsa)
Taipgi čia dažnai tenka pastebėti ne

paprastai gražūs, žavėjanti saulėleidžiai. 
Rodos, niekur kitur neteko patėmyti to
kių vaizdų. Veikiausia už tad šiai apy
linkei ir vardas duotas “auksiniai ‘Va
karai”.

Ogi ne per seniausia užbaigti du gra
žūs milžiniški tiltai, ypatingai tas, kuris 
jungia S. F. miestą su Oaklandu ir Ber
keley ir kitais. Tai bent tiltai, kaip sa
vo didumu, taip įrengimu bei pabudavo- 
jimu! Neišpasakytai S. F. miestą geri
na, puošia, kartu ir visą apielinkę.

Be to, S. F. yra gražiai kalnuotas ir gan 
švarus. Pav., pereitą žiemą, kada čia 
lankėsi chicagietis “Vilnies” redaktorius 
d. Jagminas, užklausus jo, kaip patinka 
San Francisco miestas, atsakė, jog nepa
prastai gražus, švarus ir žingeidus mies
tas. Tęsė jis toliau: Nemažai matosi 
orientiškumo ir kitų prašmatnybių. La
biausia jam patiko balti, švarūs šio mie
sto namai. Svečias pareiškė, kad jis ap
lankęs ir vargo žmonių teritoriją. li
pas juos pastebėjęs nepaprastą švarą.

Tas tiesa. Žmonėms, atvykusioms iš 
tokių miestų, kaip Chicaga, tuo jaus prieš 
akis atsistoja^nepaprastas miesto švaros 
reginys.

Kur nors užlipus ant kalno ir metus 
akį į S. F. miestą, kaž kaip primena sa
vo išvaizda New Yorką. Girdėjau, ir 
kiti šio miesto gyventojai vadina S. F. 
mažuoju New Yorku (Little New York).

Žiūrint j San Francisco miestą, gauni 
ir gan keistoką įspūdį. Kadangi miesto 
žemės teritorija nėra didelė, tai gyveni
mo namai ir bendrai biznio vietos atro
do taip, lyg visas miestas būtų vienas di
delis namas. Miesto gyventojai mažai 
turi žemės bei visai ne dėlei gelių bei me
delių.

San Francisco Miestas Organizuotas.
Veikiausia S. F. miestas, kas liečia 

unijas, tai stovi pirmoje eilėje. Pasi
žvalgius po miestą, tikrai gauni puikų 
įspūdį. Nes verslinihkų bei biznierių šio 
miesto langai papuošti unijiniais ženk
lais, nes unijų darbininkai nelanko ne- 
unijinių užeigų bei biznierių.

Šiame mieste pagyvenus tūlą laiką kaž 
kaip pripranti ir su bent kokiu reikalu 
einant į biznio vietą bei valgyklą, pir
miausia pasižvelgi į langą, ar unijinė 
vieta.

Tačiau biznierių-verslininkų turi per
daug. Nors, tiesa, šiandien visur jų 
daug, bet man rodosi, jog S. F. miestas 
viršija kitus miestus biznieriais. Dažnai 
tenka pamanyti, kaip tie maži verslinin
kai gali verstis. Ištiesų, galybė jų ir pa
lieka savo biznius bei bankrutuoja. Be 
to, čia, kaip ir visur kitur, mažam vers
lininkui nėra progos darytis pragyveni
mą, nes pinigingi magnatai šluoja ma
žus verslininkus laukan.

Chiniečiai
San Francisco mieste randasi daug 

chiniečių, veikiausia daugiau negu bent 
kuriame kitame Jungtinių Valstijų mies
te. Garsus San Francisco miesto chinų 
gyventojų China Town (chinų miestas)

i užima nemažą miesto teritoriją. Chinie
čiai gyventojai su pasididžiavimu sako, 
jog jų China Town veik lygus savo didu
mu ir įrengimu jų tėvynės miestams.

Chinai verslininkai daugiausia impor
tuoja įvairias prekes iš Chinijos, tuo bū
du jie dažnai jas parduoda už pigesnę 
kaina, c*

Chiniečių veikiausia daugiausia rasime 
skalbyklų pramonėje. Žvalgantis po mie
stą, dažnai tenka pamanyti, kaip chinai 
gali verstis bei daryti šiokį tokį pragy
venimą iš skalbyklų, kadangi veik visas 
miestas nusėtas skalbyklomis.

Tiesa, chinai su ištisomis savo šeimo
mis ir dirba sunkiai. Ne vien kad tėvai 
sunkiai dirba prie labai prastos ventilia
cijos bei oro stokos, bet jie dažniausia ir 
savo jaunus vaikus pristato prie drabu
žių skalbimo bei prosijimo.

Chinų valgyklų šiame mieste taipgi ne
mažai randasi. Nekurios jų puikiai į- 
rengtos, tuo būdu sutraukia pas save 
daug publikos. Deja, rasime labai daug 
chinų valgyklėlių, kurios vargiai verčia
si, o daug jų ir visai užsidaro. Pas chi- 
nus valgyklose maistas yra pigesnis, ne
gu kitur. * Pav., už 30-35 centus jie duo
da pilnus pietus (Žinoma, tos chiniečių 
valgyklėlės nėra unijinės). Kitur už to
kius pat pietus mažiausia reikėtų mokė
ti 45c bei daugiau. Tiesa, čia kalbama 
apie mažas chinų valgyklėles. O tose, ku
rios puikiai įrengtos, ir kainos didelės.

f

Girtuoklyste ir Gatvines Merginos
Rodos, niekur kitur neteko matyti 

taip labai žmones girtuokliaujant, kaip 
San Francįsco mieste. Tikiu neklysiu, 
sakydama, kad girtuoklystė S. F. stovi 
pirmose eilėse. Taipgi, rodos, niekur 
kitur neteko pastebėti tiek daug svaigi
nančių gėrimų užeigų, kaip šiame mies
te. Ir rodos, niekur tiek daug nesimaty- 
davo girtų žmonių gatvėse, ypač moterų, 
kaip šiame mieste.

Veikiausia bus viso to supuvimo pa
matinė priežastis iš praeities, nuo aukso 
laikų. Daug šio miesto gyventojų dar 
ir šiandien tą praktikuoja bei be šviesos 
gyvenimą veda. Taip, kaip jų tėvai-pro- 
tėviai darydavo. O veikiausia antra ne
maža priežastis bus, tai kad šis miestas 

didelis uostas ir ant vietos esanti 
kariuomenė daug gelbsti girtuoklystei 
plėstis.

Didžiumoj laivyno jaunuoliai bei jūri
ninkai ir bendrai kariai esantiems mies
te palieka visas savo sutaupąs žemos rū
šies užeigose, girtuoklystei.

Apsistojus San Francisco mieste, daug 
girdėjau nuo gyventojų apie tūlas svai
ginančių gėrimų užeigas, kur didžiumo
je susirenka jūrininkai, kariai ir nupuo
lusios merginos. Nesinorėjo vien tenkin
tis girdais bei tikėti, kol savo akia nema
čiau. Suradus draugę ir nors labai ne
drąsiai, tačiau ryžomės tas užeigas ap
lankyti. Tad reikia pasakyti, kad matė
me tokių vaizdų, kad vargiai žmogus ga
lėtum sau įsivaizduoti, kad viešose užei
gose žmonės, ypač jaunuoliai, būtų tiek 
žemai, į patį dugną nugrimzdę, nupuolę!

(Tąsa bus)
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Gyvybės Evoliucija
(Tąsa)

Tolimesniame jūros perio
de ypatingai išsirutuliavo 
ropuoniai. Jų buvo nepap
rastai daug. Vieni iš jų la
kiojo ore, Jki.ti gyveno van
denyje, siaubą įvarydami 
žuvims ir kitiems vandens 
gyvūnams, kuriais jie mai
tinosi. Keisčiausi iš visų ro- 
puonių buvo vadinamieji di- 
nosaurai. Kai kuhie iš jų bu
vo triušio didumė, bet kiti, 
pavz., atlantosaurai, buvo il
gesni negu 30 metrų. Jūros 
periodo žuvys jau yra pana
šios į dabartines. Pradeda 
lakioti ore pirmieji paukš
čiai, panašūs į driežus ar- 
cheornisai. žinduolių buvo 
nedaug, ir tie patys buvo 
nedideli.

Paskutinis m e z o z oinės 
eros periodas — kreidos; tai 
tie laikai, kai jūros dugne 
nusėsdavo labai daug smul
kių gyvulių kalkinių kiautų, 
kurie susigulėję ir sutvirtė- 
ję sudarė kreidos sluoks
nius. Nors kreidos periode 
gyvulių daugumas vis dar 
buvo ropuoniai, bet jau pa
stebimos jų nykimo žymės.

Daug gyvulių rūšių, anks
čiau buvusių gana gausių, 
dabar pradeda nykti. Į krei
dos periodo pabaigą ypač 
pastebimas ropuonių nyki
mas, kai tapo šalčiau. Žin
duolių vis dar buvo mažai, 
ir tie patys buvo nedideli. 
Be sterblinių gyvulių, kurių 
daugiausia buvo triaso ir 
jūros periodų laikais, dabar 
atsiranda kiti žinduoliai, 
kurių vaikai gema jau to
kie, kad jų nebereikia nešio
ti sterblėje, nes jie gan greit

virsta savarankiškais. Kai 
kurie iš šitų žinduolių mai
tinosi vabzdžiais; jie suda
rė pirmykščių vabzdžiaė
džių grupę. Kiti jieškojo 
stambesnio grobio ir virto 
pirmykščiais p 1 ė šriaisiais 
žinduoliais; apie tai galima 
spręsti iš dantų, panašių į 
vilkų ir kiaunių dantis.

Į kreidos periodo pabaigą 
augmenija Vis daugiau pa
našėjo į dabartinę. Tų laikų 
miškuose augo bukai, laz
dynai, pušys, kadugiai ir 
daugelis kitų, mums žino
mų augalų. Šitokius kreidos 
periodo miškus randame to
kiose šalyse, kuriose dabar 
yra karštas klimatas, ir to
kiose, kuriose dabar šalta, 
nes įvairiose žemės vietose 
tais laikais buvo maždaug 
vienodas nešaltas oras.

Po mezozoihės eros eina 
naujoji arba inozoinė era. 
Šita era tebėra ir dabar. Ji 
dalijama į tri/ periodus: 
terciaro, kvartero, ir dabar
tinį.

Terciaro periode buvo šil
tas oras; tiktai į jo pa
baigą atšalo. Pačioje 
terciaro pradžioje labai 
greitai ėmė nykti ropuoniai, 
o smarkiai plėstis žinduo
liai. Šito periodo pradžioje 
nelengva atskirti plėšrų jų 
pirmtakus nuo naguočių, 
graužikų arba vabzdžiaė
džių pirmtakų. Nė viena tų 
laikų žinduolių rūšis neišli
ko iki mūsų laikų nepasikei
tusi. Daugumas tų laikų gy
vulių rūšių išmirė; daugelis 
rūšių pasikeitė, virtusios ki
tokiomis, naujomis rūšimis.

Pačioje terciaro pradžioje

atsiranda pirmieji primatai. 
Tai buvo gyvuliai, giminiški 
pusbezdžionėms ir kobolda- 
kams. Nuo pusbezdžionių ir 
koboldakų klestėjimo laikų 
praėjo apie trisdešimt milio- 
nų metų. Apie terciaro vi
durį atsiranda nauji prima
tų atstovai—pirmosios bež
džionės. Jos atsirado tuose 
žemės plotuose, kur dabar
tiniai Amerikoj, Europos, 
Azijos ir Afrikos žemynai.

(Bus daugiau)

Washington.— Gyventojų 
skaičiavimo biuras atranda, 
jog dabar Jungtinėse Vals
tijose yra 131,948,727 gyven
tojai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

esam Sovietų Sąjungos respu
blika. Nauja santvarka, nau
ja vyriausybė. Tarnaujam abu 
su žmona vieijoj įstaigoj, ma
ma šeimininkauja ir vaiką au
gina: Gyvenam visai arti įstai

gos tik per gatvę—valdiškam <
geležinkelių name. B e ndrai 
paėmus, gyvenam gerai ir 
esaig patenkinti. Be to, esam 
apsaugoti nuo priešų galingo
sios Raudonosios Armijos.

Pas mus eina gandai, būk 
Amerikoje gyvenantieji, kitaip 
sakant, artimieji giminės, ga
lės pasiimti savo artimus gi
mines—šeimas, (kalbama apie 
lietuvius.) Ar šios žinios yra 
pamatuotos ar ne, aš nežinau. 
Todėl, noriu paklausti pas tė
veli, ar pas jus ten kalbama ar 
ne, prašau parašyti apie tai, 
nes mums įdomu.

Tiesa, mano mama prieš 
praeitas Kalėdas labai sirgo, * 
buvo silpna, bet šiaip taip iš- 
gydėm, dabar sveika. Gulėjo 
lovoje apie 2 mėn.

Na, tai tiek šį kartą. Lauk
siu nuo tėvelio laiško. Linkiu 
tėveliui viso geriausio gyveni
me.

Bučiuojame visi tave bran
gusis tėveli!

Sūnus Feliksas.
Adrisas.
Kaunas,

Juozapavičiaus pr. 113 
Lithuania SSR

lt

MATEI ŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

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

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

Lietuvių Kuro Kompanija j
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS į

Q Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

D
 Mūšy Inžinieriai išmieruos jūsų namus ir įdės tinkamą “burner” | 

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame k
O aprokavimus be jokio mokesčio. O

n
TRU-EMBER FUEL CO., INC. f

496 GRANO STREET BROOKLYN, N. Y. Į
B

Telefonas EVergreen 7-1661 j

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygelė iš 92 puslapių, kaina tik 10c. Virš 

šešiasdešimt laiškų iš Tarybų Lietuvos. Rašo inte
ligentai ir darbininkai. Jie savo laiškuose, rašy
tuose giminėm ir draugam pasako visą tiesą apie 
Tarybų Lietuvą.

Tuojau įsigykite šią knygelę, persiskaitykite ir 
padovanokite ją kunigų, tautininkų ir socialistų 
suklaidintiems žmonėms. * »
Reikalaudami minimos knygelės adresuokite sakamai:

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street Brooklyn, N. Y.

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS•

Liūdesio valandoje kreip
kitės prie manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

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

• •

1113 Mt. Vernon Svreet
PHILADELPHIA, PA.

Telefonas Poplar 4110

Mes Užeinam Pas Kasmočius

Meno Skyriaus Dalis
TARYBINIAI KOMPOZITORIAI 

(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
lų, eilę kūrinių pianinui, koncertą smuikui ir 
t. t. Jo simfonijų rašymo stilius suartina jį, 
iš vienos pusės, su Glazunovu ir čaikovskiu, 
iš kitos — su Vakarų simfonistais.

Miaskovskis nepriklauso prie tų autorių, 
kurie iš karto pagauna ir apsvaigina, kurie 
akimirkai klausytojo sieloje sukelia gyvą 
atgarsį. Tai muzika, su kuria būtinai reikia 
susidraugauti, susiartinti. Tuo atžvilgiu jis 
primena truputį (priešingai kitiems atžvil
giams) Bramsą.
' Paskutiniais metais Miaskovskio muzika 
pasidarė žymiai paprastesnė, ttarmoniškes- 
nė ir šviesesnė. Tokios yra jo 16-ji ir 17-ji 
simfonijos, penktasis kvartetas ir ypač pas
kutinioji, 21-ji simfonija.

Iš jaunųjų tarybinių kompozitorių vis pla
tesnes simpatijas išsikovoja Aramas Chača
turianas.

Jo kūryba kupina naujumo, gyvumo, pil
na originalaus grožio,, primenančio puikią 
pietų gamtą. Ji yra emocionali, nuoširdi, be
tarpiška ir temperamentinga. Jo koncertas 
smuikui, atliktas paskutinėje dekadoje, lie

pa prastai sužavėjo klausytojus ir suteikė 
jiems daug džiaugsmo. Nemažiau žymus įvy
kis buvo savo laiku ir jo pasirodymas su sa
vo koncertu pianinui.

A. Chačaturianas sugeba iš bet kurio in
strumento ištraukti naujas spalvas ir gar
sus; jis dažnai sukuria žavias, atmintinai iš
mokstamas melodijas (pavyzdžiui, antroji 
dalis koncerto pianinui), jo orkestras skam
ba ryškiai ir spalvingai. Jo anksti parašyto
ji simfonija iš karto parodė, kad jis yra 
daug žadąs kompozitorius. Jo “Poema apie 
Staliną” pasirodė puikus kūrinys, nepapras
tai vykusiai ir savotiškai išsprondžiąs sun
kiausią uždavinį.

Ypač artima Chačaturianui šokių—-ritmi
nė stichija puikiai išsivystė jo balete “Lai
mė”. Jo naujaš koncertas smuikui—virtuo
zinis to žanro kūrinys,—be abejo, įsigys 
smuikininkų ir klausytojų palankumą.

Tarybinių kompozitorių plejadoje yra 
daug talentingų žmonių vardų. — Tai—Pa
porinąs, Kovalis, Glieras, Muradeli, šebali- 
nas, Aleksandrovas, Kreinas, Feinb.ergas, 
Dunajevskis ir kt. Tarybų šalis myli ir ver
tina savo meno meisterius, ir čia glūdi jų 
įkvėpimo ir kūrybos šaltinis.

Prof. G. Neigauzas, 
pasižymėjęs meno veikėjas.

<

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėm jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, ųęreikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis— Brooklyno jr apielinkės, j krautuves 

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

UŽEIKITE IR JŪS

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

Į Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų. I

STEAMBOAT INN
su-ai STEAMBOAT RD., GREAT NECK, N. Y.

Telephone Great Neck 1546
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Cleveland, Ohio
IŠ Atsibuvusio Apvaikščiojimo 
Pirmos Gegužės ir Finansinė 

Parama Dėl Darbo Kla
sės Judėjimo

Masinis darbo liaudies di
džiulis susirinkimas — darbi
ninku šventės Pirmos Gegužės 
įvyko miesto Auditorijoje, — 
Ballroome. Darbo žmonių bu
vo pilna svetainė. Sakė pra
kalbas vietiniai darbininkų 
klasės kalbėtojai, nurodydami 
kuo aiškiausiai, teisingai, kad I 
Amerikos darbo žmonijai — 
darbininkams nėra jokios ma
žiausios naudos iš imperialis
tinių karų. Ir kviętė darbi
ninkus, Amerikos 1 iatbflį, pro
testuoti, kad prezidentor. D. 
Roosevelto ir Anglijos impe-l 
rialistinė politiška mašina ne- 
įveltų Amerikos žmones į pra- Į 
gaištingą pasaulinį karą ir dar! 
į vargingesnį biednuomenei 
gyvenimą Amerikoje.

Kalbėjo taip pat žymus 
CIO unijų organizatorius iš 
Detroit, Mich., apie didelę 
svarbą būti visiems darbinin
kams organizuotiems į unijas.

Browderio išlaisvinimo iš At
lantos kalėjimo.

Visa publika vienbalsiai ir 
tvirtai parėmė rezoliucijas, 
kad draugas E. BrOwderis 
būtų valdžios paliuosuotas iš 
kalėjimo.

Baigiant susirinkimą, Yetta 
įminei, Ohio distrikto K. P. pir
mininkė, atsišaukė į publiką 
dėl Earl Browderio paliuosa- 
vimo iš kalėjimo ir platesnio 
veikimo darbininkų klasės ju
dėjime, — kad paaukotų, kiek 
kas išgali.

Buvo suaukota iš viso arti 
$ 100.

Taip pat buvo graži auka ir 
nuo lietuvių organizacijų ir 
simpatikų, būtent: $22.60. 
Taip pat buvo daug literatūros 
išplatinta. Ir ant pabaigos bu
vo rodoma Sovietijos filmą — 
“Lenin in October.”

žymūs kalbėtojai, kaip Roy 
B. Hudson ir Arnold Johnson, 
skaitė rezoliucijas dėl Earl

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ‘ 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių j i
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: E Vergreen 8-9770

C n A R L E S’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas 

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE

Tarp Ten Eyck ir M^aujer Sts. 
Brook’yn, N.’ Y.

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

LeVANDA
FUNERAL PARLORS

Incorporated

J. LcVANDA—E. LeVANDA
Tėvas Ir Sūnus I.evandauskal

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer 8 1158

Čia yra vardai aukavusių 
dėl Pirmos Gegužės ir dėl E. 
Browderio iš kalėjimo paliuo- 
savimo.

Šios draugės rinko aukas 
ant blankų: E. Bolius ir M. 
Va lenta.

Šios organizacijos aukavo: 
ALDLD 22 kp. $3.00; ALDLD 
15 Apskritys $2.00; Veikian
tis Komitetas $2.00; Darbinin
kų Pašelpinė $1.00

Ant blankos surinkta per 
M. V.: From Friend $3.00. S. 
Romanek 50c, S. Kazulionis 
50c, P. Dulskis 50c. Po 25 c.: 
F. švelnis, A. Bokla, N. Drau
gė, M. Valentą. A. Jankaus
kas 50c. Dr. J. N. Simans $2.

Friend $2, Sim path izer 50c, 
Friend 50c, J. Draugas $J, S. 
Romanek 50c, Vincent Wallen 
50c, J. Gurklis 25c, S. Ka
zulionis 50c, I. Barton 50c, 
Joc Raulinaitis $žf, K. Lesni- 
kauskas 25c, D. Lesnikauskas 
25c, P. Kurulis 50c, A. Friend 
25c, Friend 25c, Draugė 25c, 
Joc Vasiliauskas 25c.

Ant blaiiKos surinkta per 
E. R.: Mrs. Raulušaitis $1, 
Friend 25c, Finerowic 50c, 
Stanisu 50c, Miss Zagunis 50c, 
A. Žukas 25c, Mrs. A. Jasiū- 
nienė 50c, Joe Alekna 50c, A. 
Pcchura 25c, W. Moskawski 
25c, Mary A. 50c, Mrs. Di- 
dzerkis 25c.

Iš viso suaukota $32.70 ir 
priduota komitetams.

M. Valentą.

Gaukite “Laisvei” naujų 
skaitytojų

Anglų geležinkelinės kanuolės žiotis. Tos kanuo- 
lės yra baisiai didelės ir toli šaujančios, bet taip 
sumaniai pritvirtintos prie plieninių vagonų, kad 
gali būti lengvai kilnojamos iš vietos j vietą.

Ir tai mūsų kuopa atsako už 
tą darbą, o ne atskiri draugai.

Be to, mes primename ke
turių miestų komitetui, kad 
veiktumėte pagal išgalę.

Paskui įvyko Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo 128 kuo
pos susirinkimas. Nieko daug 
nebuvo nutarta. Pasirodo, 
kad nariai gerai mokasi duok
les ir visi randasi geram sto
vyje. Buvo skaitytas ir priim
tas laiškas nuo dienraščio. 
“Vilnies” kaslink šėrininkų 
suvažiavimo. Nutarta suvažia
vimą pasveikinti su trimis do
leriais.

Taipgi patarta rinkti nau
jus narius į kuopą, nes dabar 
geros tam sąlygos, nes nėra 
jokio įstojimo iki 30 metų 
amžiaus. Būtų labai gerai, kad

LICENSED
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12492 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I aw 
at 8008 — 18 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BIG GIANT, INC.
8008 — 18 Ave., Brookijn, N. Y.

kuopos nariai į ateinantį susi
rinkimą atsivestų nors po vie
ną naują narį. Kožnas turime 
savo pažįstamų ir lengvai ga
lime tatai padaryti. V. V.

pramušimai
IŠ KITUR

» EASTON, PA.
LDS • 51 kp. rengia pikniką, 

Hackitt’s Park. Sekmadienį, geg. 25 
d. Pradžia 1 vai. po pietų. Kviečia
me Eastono ir apylinkės, kaip tai 
Bethlehem lietuvius dalyvauti Šiame 
pikniko. Jeigu bus lietaus, tai pik
nikas įvyks birželio 1 d. — Kom.

(122-123)

WATERBURY, CONN.
Waterburio Lietuvių Parko Ben

drovės metinis piknikas įvyks 25 d. 
geg., Lietuvių Parke, už Lakewood 
Ežero. Pradžia 1:30 vai. po pietų, 
įžanga 20c. Merrymakers Orkestrą 
gros šokiams, amerikoniškus ir lie
tuviškus šokius. Tai bus iškilmingas

atidarymas Lietuvių Parko Vasa
ros Sezonui 1941 m. Kviečiame vi
suomenę dalyvauti ,tuom pačiu sy
kiu paremsite Lietuvių Parką. — 
Gudeliškis. (121-123)

PHILADELPHIA, PA.
Sekmadienį, geg. 25 d. I “Lassvės” 

pikniką išeis basai iš sekančių vie
tų: 785 Fairmount Ave., 7 vai. ryto. 
Iš South Miesto dalies, 148 Pierce 
St., 8 vai. ryto. Kaina $2.00 i abi 
puses. (120-123)

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6880

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

Nashua, N. H.
Žinutės iš Mūsų Miesto

Gegužės 4 d. laikėme susi
rinkimus naujoj vietoj. Vie
ta labai tinkama susirinki
mams. Randasi pačiam mies
to centre, ant Main St., po No. 
171, ant antrų lubų. Tad da
bar ir vėl turime vietą susi
rinkimams laikyti. Susirinki
mai įvyks kiekvieną pirmą 
sekmadienį kiekvieno menesio, 
7 vai. vakare.

Pirmiausia susirinkimą l<ti- 
kė Lietuvių Literatūros Drau
gijos 42 kuopa. Iš komisijos 
raporto pasirodė, kad abi kuo
pos rengia pirmą pikniką bir
želio ,15 dieną. Tai bus atida
rymas vasarinių pasilinksmi
nimų. Taigi, vietiniai ir apy
linkės lietuviai rengkitės da
lyvauti. Ypatingai prašome 
draugus iš kitų, miestų pas 
mus dalyvauti. Mes irgi daly
vaujame jūsų parengimuose ir 
jus paremiame.

Kitas raportas buvo išduo
tas iš keturių miestų bendro 
veikimo. Pasirodo, kad veiki
mas labai apleistas. 1940 me
tais keturi miestai nieko ne
nuveikė, išskyrus surengimą 
pikniko, kuris įvyko Ilaver- 
hillėj, kuris davė pelno po ke

lius dolerius kuopoms, būtent, 
po $3.81. Už tai reikia papeik
ti keturių miestų kuopų bend
rą komitetą, kad jis neveikė 
tokiu svarbiu momentu.

Teisybė, buvo surengtos 
dvejos prakalbos, bot tai ne
buvo darbas keturių miestų 
komiteto, o atskirų kuopų. 
Nashuoj ir Haverhillėje buvo 
surengtos prakalbos. Vienose 
prakalbose kalbėjo R. Miza- 
ra, o kitose D. M. šolomskas. 
Prakalbos buvo surengtos ne
žiūrint stambesnių išlaidų. Už 
tai' mūsų draugai gavo papei
kimą, jog tai buvęs užsispyri
mas iš draugų pusės, kad su
rengti prakalbas. Užmetimas 
daromas J. Egeriui ir V. Vil- 
kauskui. Todėl mūsų kuopa, 
išklausius raportą, vienbalsiai 
nutarė, kad korespondentas 
duotų atsakymą nuo mūsų 
kuopos, kad tos prakalbos bu
vo surengto^ ne atskirų drau
gų, bet kuopos. Kuopa išrin
ko komisiją iš tų draugų. Tad 
jie ir pildė kuopos nutarimą. 
Jie darbą atliko geriausia, 
kaip jie suprato. Mes nebūtu
me atskirai prakalbų rengę, 
jeigu keturių miestų bendras 
komitetas būtų surengęs. Bet 
kadangi komitetas neįvertino 
to perversmo Lietuvoje, tai 
mes nutarėm to darbo griebtis.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3059 lias been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 623 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID SUGARMAN
623 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12349 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Convrol Law 
at 325 Lewis Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. o

MILTON REMAN
325 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 295 has been iskued to the undersigned 
to sell beer, at retail, from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4409-11 — 14tb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings.

SAM BORNSTEIN 
4409-11 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolčs, 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 žoles ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbos 35c.

Chroniškos Ligos Gydomos
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 gydomi. Kraujo ir Šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

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

I O, Tai Proga!
| APDOVANOT WD WT VI WT 
! LAIKRODĖLIU: V it U i« JN

r—

: Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

; 66 Court Street ];
Brooklyn, N. Y. !'

i; Tel. Triangle 5-8622

168 GRAND STREET 
j Brooklyn, N. Y.
![ Tel. Evergreen 8-7179 
L ———————

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

; 530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

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

w

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

STARTING^ ~«» s2475^
There’s fl GRUEN 

flt fl Price For Every
Purse

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

“CHARLOTTE” “SHERMAN”
15 Jewels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold filled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

Robert Lipton
JEWELER

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

3

5
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3
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Bar ir Grill
Lietuvių Restjįurantas

Moderniai Įruošta
Lietuviška Alude

Rhelngold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNU ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav..
411 Grand St., Brooklyn

GENT'S GRUEN
“STUART”

15 Jewels, ■yellow 15 Jewels yellow 
gold filled case, gold filled case,

LADIES' GRUEN
“IONE” 

j- - -
sold filled co 
Guildite back.

gold iilled c 
Guildite back.

Pamatykite 
Pasirinkite 

pas

LIPTON 3 - DI AMON DS
3 diamonds t-grtnc 
set in a solid dl(|U0 
yellow gold JLw 
mounting.

NEW CREATION
S t u n n i ng-

s’Xtf $0095 
latina di a- mW 
monas.

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

3

3 
$

BIRTHSTONE RING
Choice of ap- 
propria te e nr 
birt hstones * 
for every 
ponth.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a j| nr
massive gold w|/|U0 
^nling.

3
3
1

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M.

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

FLUSHING
Inside Phone 

EVergreen 4-6485

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tesian

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

Managed by

RHEA TEITELBAUM

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

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

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

Sun. all day and night.

BALTIMORE, MD

"Laisvės" Piknikas
Rengia Amerikos Lietuvių Literatūros Draugijos 25 Kuopa 

naudai dienraščio “Laisvės”

Sekmadienį, Gegužes 25 May, 1941
Prasidės 10-tą valandą ryto.

Liberty Park
Eastern & Moffett Avės., Baltimore,. Md.

Back River Car Line

IŠTISA PROGRAMA:
V. Valukas ir sūnai iš Scranton, Pa., dainuos trio. Finnish Merginų Choras, 
Baltimore; Lyros Choras, Philadelphia; Lyros Choras, Baltimore, Md. ir

JONAS SIURBA, kalbėtojas iš Brooklyn, N. Y.

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

V. Paužos Orkestrą Gros Šokiams nuo 2 vai. po pietų.
Programa prasidės 5 vai. vakaro

Iš Baltimorės vižiuokite Eastern Ave. iki Moffett Ave. ir čia rasite Parką. Gatveka- 
riais imkite 23 Back River Car, kuris nuveš tiesiai į parką.

Iš Philadelphijos imkite Route 40 ir važiuokite iki Stemmers Run, kuris yra apie 9 
mailės puo Baltimorės. Čia bus dvi traffic šviesos ir ant Southwest kampo prie to 
skerskelio yra Gulf Gasoline stotis, tai šiame kryžkelyje sukite po kairei ir važiuokite 
31/2 mailės, laikydamiesi po kairei, kol davažiuosite Eastern Ave., tada sukite po de
šinei ir pavažiavę vieną mailę rasite Parką.



įeitai įuaiapis ..... . . LAISVĖ
—.................. ... ■ ,.■■.■■ ••- ....................................'............................................ . .................................................................................................•.............. .. ......... ............................................................. -

šeštadienis, Gegužes Ž4, 1941

NewWto^/ž^Zinios
Bliss Darbininkai 
Nutarė Streikuot

Pereito antradienio popie-

MIRĖ

Rytoj Smagus Išvažiavimas 
ir Naudingam Tikslui

Pasilinksminkite Su 
Maspetho Jaunimu!

Maspetho LDS jaunimo kp.
Sulaukus pavasario, mes 

norime išvažiuoti km’ nors į 
laukus pasigrožėti nraujai pa
sidabinusia gamta, pakvėpuo
ti tyru oru ir pasilsėti. Visa 
tai naudinga sveikatai.

Tačiau dar naudingiau gy
vename, kada savo išvažiavi
mus suderiname su visuomenės 
reikalais, su darbininkiškų, 
liaudiškų lietuvių organizaci
jų veikla. Tikrosios liaudies j 
organizacijos visuomet turi ai-1 
bes visuomenei naudingų dar
bų, kurie reikalingi visų para
mos. Parama už vis labiau rei- • 
kalinga dabar. Dėlto visuome
niškai nusiteikę, pažangūs į 
žmonės linksminasi, ilsisi, pa-;

sivažinėja savo organizacijų 
autinguose.

Rytoj, gegužės 25-tą, brook- 
lyniečiai, tame skaičiuje ir Ai
do Choras su savo mokytoja 
Aldona Žilinskaite, važiuoja i 
LDS 3-čio Apskričio pikniką 
Old Cider Mill, Vauxhall, N. 
J. Bušai išeis nuo LDS rašti
nės, 419 Lorimer St., 12:30 
per pietus. Pasinaudokite ir 
jūs ta proga, bet norėdami už
sitikrini, vietą, geriau užsisa
kyk it šiandien. Bušo bilietas j 
abi puses tik $1.15.

Piknike dainuos Elizabetho, 
Newarko ir Brooklyno chorai. 
Bus šokiai ir gerų vaišių.

N. K.

Browder i o Gimtadieniui Yra 
Net Naujos Dainos

• rengia puikų pokylį — šokius 
šeštadienį, gegužės 24 d., Lie
tuvių Piliečių Kliube, 60-39 
Perry Ave., Įžanga 50 centų.

. šio parengimo pelnas bus 
skiriamas LDS jaunuolių kuo
pos narių, išėjusių kariuome
nėn duoklių užmokėjimui.

Jaunuoliai prašo visus daly
vauti jų pokyly. P.

Maisto Darbininkai
Smerkė Brangumą

Kėlimas maisto kainų aš
triai kritikuojama Viešbučių 
ir Kliubų Darbininkų Unijos 
Lokalo 6-to leidžiamame laik
raštyje “The Hotel and Club 
Voice.”

Savo kritikoj laikraštukas 
perspėjo visus unijistus ir dar
bininkus abelnai sakydamas:

“Jeigu darbininkai negales
Browderis, kaipo geniališ- 

kas ir pasišventęs darbininkų 
vadas ir vyriausis Amerikos 
taikos čampionas, yra mylimas 
ne vien tik fabrikų darbinin
kų, bet taip pat plunksnos 
darbininkų ir menininkų. Jo 
50 metų sukakčiai minėti, pa
sirodo, sukurta net < naujų 
dainų — Browderio Balada, 
— kuri bus dainuojama Brow
derio sukakties masiniame mi
tinge šį sekmadienį, gegužės 
25-tą, Coney Island Velo
drome.

Tarp Lietuvių
šį šeštadienį susituokia Ona 

Melkūnaitė su Stanley Mu- 
rowskiu.

-:- -:- -:-
- Ridgewoodieciai Adomas ir 
Ona Lauruškai minėjo vedy
binio gyvenimo 35-tą sukak
tį su šauniu pokyliu gegužės 
3 dieną.

Browderio mitinge dainuos 
iš 250 asmenų choras. Tiesa, 
Browderis to negirdės, jis ran
dasi Atlanta kalėjime, bet jis 
žinos, kad apie 20,000 new- 
yorkiečių - brooklyniečių sa
vo dalyvumu jo mitinge arti
na taiką ir jo išlaisvinimą.

Velodrome randasi Neptune 
Ave. ir W. 12th St., (visai ne
toli BMT Stilwell Ave. sto
ties), Coney Islande. Pradžia 
2 vai. po pietų. Įžanga tik 20 
centų.

Velodrome yra atviro oro 
patalpa, tad karščiai nekliudo 
ten būti, o atsitikime lietaus, 
mitingas nukeliama į pirma
dienio vakarą, 26-tą.

/Mitinge kalbės Minoras, 
Fosteris, Ford, Bloor, Amter, 
Gates, Cacchione. Bus masinis 
dainavimas. L. K. N.

Laimėjo Streiką

suorganizuoti stipraus ir sėk
mingo protesto prieš pragyve
nimo brangumą, algų pakėli
mai vargiai išlaikys darbinin
kų galvas virš vandens.”

Reiškia, gali būti sunku ir 
galą su galu suvesti, jau ne
kalbant apie pagerinimą bū
vio, kuris juk turėtų pagerė
ti, kadangi bilionai šalies tur
to dabar įvesdinami į karo in
dustriją. Darbininkai teisėtai 
turėtų gauti savo dalį, ir turė
tų ją išlaikyti neleidimu kelti 
kainas.

“Naujasis Mokytojas” 
Irving Teatre

Pirma sovietinė meiliška 
filmą “Naujasis Mokytojas” 
dabar rodoma Irving Teatre, 
Irving PI. ir 15th St., New 
Yorke. Filmą, tačiau, turi la
bai savotiškų ypatybių, parodo 
ir meilėje pas sovietinį jauni
mą pirmoj vietoj vyraujantį 
aukštą asmens įvertinimą.

Transportininkai Mūru 
Stoja Su CIO

Jeigu majoras LaGuardia 
tikėjosi ką nors išgązdinsiąs 
Transportininkų Unijos ir jos 
vadų, Quill ir kitų, peckiojimu 
raudonaisiais, tai jis, o taip 
pat ir visi jam talkininkavu
sieji pereitą trečiadienį galė
jo įsitikinti, kaip jie klydo.

Transportininkai ir jų drau
gai pripildymu milžiniškosios 
Madison Square Garden salės 
ii’ audringomis ovacijomis sa
vo unijos ir kitiems CIO va
dams parodė, kad CIO unija 
ir ponų valdininkų tarimąsis 
su ta unija yra transportinin
kų vyriausiu pageidavimu. Jie 
parode, kad jie pasiryžo dirb
ti ir kovoti to atsiekimui.

Mitingui prakalbas sakė 
Philip Murray, CIO preziden
tas; Michael J. Quill, Trans
portininkų Unijos prezidentas; 
Joseph Curran, Jūrininkų Uni
jos vice-prezidentas; Austin 
Hogan, vietinio Transportinin
kų Unijos Lokalo prezidentas; 
Mollie Grogan, Transportinin
kų Pagelbines veikėja, ir kiti.

Transportininkai yra griež
tai nusistatę išlaikyt teisę ko
lektyvių derybų. Majoras La
Guardia nori nuo jų atimti tą 
teisę, nors laike perėmimo 
subvių linijų į miesto rankas 
majoras buvo unijistams •už
tikrinęs pildymą esamų kon
traktų, ^pripažino uniją.

tį 1,500 E. W. Bliss Co. dar
bininkų paskelbė “stapičių” 
protestui prieš firmos vilkini
mą nustatyt minimum algų 
skalę. Visi sykiu numaršavę į 
Tivoli Hall išklausė raportą 
apie per 6 mėnesius unijos dė
tas pastangas įgyvendinti pe
reitą lapkritį gautą sutartį ir 
nuolatinį firmos vilkinimą - 
atsisak in ėjimą tą sutartį pil
dyti, nors jau padarius pusant
ro miliono karo pelnų.

Darbininkai įgaliavo Uni
ted Elektrical, Radio & Ma
chine Workers Lokalo 475 
CIO viršininkus skelbt strei
ką, kada matys reikalinga. 
Taipgi nutarė, kad būtų pa
siųstas lokalo komitetas į To
ledo suplanuot bendrą veiklą 
su tenykščiais Bliss darbinin
kais. Komitetan pasiūlyta W. 
Mitchel ir Albert Stankus, lo
kalo biznio agentai, ir trys iš 
šapos.

Iš mitingo’ darbininkai nu- 
maršavo prie šapos, 5 3rd St. 
ir Avenue A, nešini iškabomis, 
tarpe kuri d matėsi ir tokių: 
“Hillmane, nelįsk prie mūs 
durų!”

Firma išdirba torpedas ir 
kulkų gaminimui mašineriją.

EAST ORANGE, N. J.

Anksti penktadienio ryte, 
geg. 23 d., mirė Juozas Bal
čiūnas, gyvenęs po 221 Holly
wood Avenue. Mirė nuo šir
dies ligos. Kūnas pašarvotas 
namuose. Laidotuvės įvyks 
pirmadienį, geg. 26 d. Velio
nis paliko nuliūdime moterį 
Oną, vieną dukterį ir brolį 
Napoleoną, kur nors gyvenan
tį apie Bostono apylinkes.

K. ž.

Kliubiečiu Žiniai
Šiuomi pranešu, kad Dr. Jo

nas Walukas, gyvenantis 161 
N. 6th, Brooklyn, N. Y., yra 
apsiėmęs būti kliubo daktaru 
pakol sugrįš iš armijos Dr. Ed
vardas Žukauskas. Tokiu bū
du, kam bus reikalingas dak
tariškas patarnavimas kreip
kitės pas Dr. Waluką.

Šiais metais yra į kliubą pri
imami nauji nariai iki 45-kių 
metų. J. Nalivaika,

Kliubo Sek r.

FRANK DOMIKAITIS
RESTAVRACIJ A

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
r

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

Nubalsavo už CIO
Cork Foundation Co., Long 

Island City, darbininkai nusi- 
balsavo būti dalimi Elektristų 
- Mašinistų Lokalo 1207, CIO.

Lietuviai, latviai, estai, taip
gi suomiai iškilmingai minės 
trijų. Pabaltės tautų išsilaisvi
nimo dieną — birželio 15-tą 
— su milžinišku pikniku Suo
mių Parke, Rikers Estates, L. 
L Dainuos visų tų tautų cho
rai.

Vincas ir Albina Šoblavi- 
čiai, centrabrooklyniečiai, mi
nėjo vedybinio gyvenimo 25 
metų sukaktį.

Ona Yenčiauskienė, ant 
Roebling St. esančios Prienų 
Barber Shop savininko žmo
na, turėjusi sunkią, operaciją 
prieš mėnesį laiko, dabar jau 
šiek tiek sustiprėjus, sugrįžo 
namo ir, daktarų siunčiama, 
išvyksta į užmiestį pasilsiui.

Steadfast Corp., 20 Hooper 
^t., 55 darbininkai sugrįžo 
darban pereitą pirmadienį, ke
turių savaičių streiku laimėję 
uždaros šapos sutartį, $2 .dau
giau algos dabar ir kitą $1 
nuo gruodžio 1-mos, taipgi ki
tų pagerinimų.

Streikui vadovavo Rakandų 
Darb. Unijos Lokalas 76-B, 
CIO.

Daugelio grožės kontestų 
laimėtoja Frances Stutz, 27 
m., iššokus mirtin nuo 5 aukš
to iš savo neoficialio vyro 
Huppman namų, 310 W. 75th 
St., N. Y.

Greta virš minėtos, rodo ju- 
dį “Pirmas Filmos Koncertas,” 
taipgi rodo scenas iš Tarybų 
Lietuvos.

“Volga-Volga” Pasiliko 
Antraip Savaitei

Naujasis Sovietų, judis — 
muzikališka komedija “Volga 
- Volga” turėjo Įabai sėkmin
gą savaitę Miami Teatre, 6th 
Avė. ir 47th St., N. Y., tad 
palikta antrai savaitei.

Filmą skaitoma vienu iš 
puikiausių sovietinės filmų in
dustrijos atsiekimų muzikališ- 
kos komedijos srityje. Vyriau
siose rolėse vaidina Lubov 
Orlova ir Igor llinskis. Filmą 
dirigavo Gregorijus Aleksan
drovas.

a---------------------------------- B
BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-8842 
į——-------------------------- ----------------®

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

Rekordinė Šiluma

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

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

Mj PETKAIT1ENE IR ŠONAI

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Kings County ligoninėj lan
kant ligonius teko sueiti lietu
vaitę slaugę Mildred Balčiū
naitę. Jai dabar tenka ir nau
jokių mokint, kadangi šiais 
metais keleriopai padaugintas 
ėmimas mergaičių mokintis į 
slauges. Seniau imdavo po 40 
kas sezonas, šiemet ima po 
150. ž. R.

Jonukas Stew art 2 metų, 
1200 Sterling PI., parodė gali
mumą šokinėt iš aukštumų be 
parašiutų. Motinai apsidairius, 
kad jo nesiranda 4-to aukšto 
apartmente, jis rastas kieme 
sėdint ant palangėj pastatytos 
točkos, sveikutėlis.

Ernie Haas (Ernest Walter 
Kehler), nazių konsulato sek
retoriaus Engelberg užmušė
jas, negavo naujo teismo, tu
rės 10 metų, kalėti.

Daily News—*** 
“Stipriai-smagus, tikrai geras pasilinksminimas.”—N. Y. Times

2-rą DIDŽIĄ SAVAITĘ — Artkino Perstoto

“Volga-Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamo j rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai »maci, ftauni komedija, įkandi pašftipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE

*11 CO HT FROM Ghw w15W \

Nepaprastas Džiaugsmas Judžlų Meno Ir Muzikos Mylėtojams!
Sujaudinanti drarfia Meilės ir ji piatigorski, E. Šuman, A. Kortot

Gyvenimo Sovietą Rusijoj ’

‘THE NEW TEACHER” Tirst Film Concerfe”
mu R. Cirkovu ir T. Makarova Muzika.: Chopin-Weber-Debuasy ir kitų

Taipgi: TARYBŲ LIETUVA | Vėlai Rodohia Šiąnakt

Pereitą ketvirtadienį new- 
yorkiečius gana pašutino, tem
peratūra buvo 91 laipsnis, 
aukščiausia žinoma gegužės 
22-rai. Pirmesnė rekordinė ge
gužės 22-ra, 1914 m., buvo 
penkiais laipsniais šaltesnė.

Geg. 22-ra turi ir kitą kraš- 
tutinybės rekordą — 1895 me
tais newyorkieciai drebėję 42 
laipsnių šaltyje.

Karštis pasiėmė ir aukų. J. 
A. Clark, newarkietis, 60 m., 
mirė busų. stotyje, W. 43rd St., 
New Yorke. Daktarai sako, 
kad jo širdies ataka paėjo 
nuo perkaitimo.

W. S. White, 25 m., 55 Har
rison St., rastas Central Par
ke be sąmonės, su perskelta 
galva. Menama,' kad jiš ap
svaigo nuo karščio ir virsda
mas susižeidė.

New Yorko Komunistai 
Jau Gavę 244 Narius

Spaudoj skelbiama, kad 
šiame Browderio vajuje New 
Yorko komunistai įrašę 244 
narius. Vien pereitą savaitę 
gavę 146. Siekia gauti 2,000. 
Vajus prasidėjo geg. 1-mą, 
baigsis birželio 15-tą.

REIKALAVIMAI
Reįkalingas parankus vyras dirbti 

virtuvėje, viešbutyje. Turi turėti re
komendacijas kas liečia jo charak
terį. Gaus kambarį, valgį ir $30.00 į 
mėnesį pradžiai. Prašome kreiptis 
sekamu antrašu: Hotel Regis & 
Tap Room, Northern Blvd., Roslyn 
Estates, L. L, arba telefonuokite 
Roslyn 1283. (122-124)

PAJIEŠK0J1MAI
Pajieškau Mike Lietuvninko. Pra

šau atsišaukti į “Laisvės” raštinę. 
Jeigu kas žinote kur jis gyvena, pra
neškite “Laisvės” raštinei, už ką bū
siu labai dėkingas. Turiu svarbų 
reikalą.

Taipgi pajieškati Charles Šalčiūno. 
Prašau atsišaukti į “Laisvės” rašti
nę. Žinanti jo antrašą, praneškite 
“L.” raštinėn. Turiu svarbų reikalą. 
Būsiu labai dėkingas pranešėjams.— 
S. Š. (122-124)

• Pajieškau savo kaiminkos iš Lie
tuvos Bačelienės, apie prieš 6 ar 7 
metus gyveno New Yorke, kur da
bar nežinau. Turiu svarbų reikalą 
ir noriu su jąja susisiekti. Prašau 
atsikreipti, arba jei kas apie ją ži
note, prašau man pranešti arba per
duokite jai šį mano pajieškojimą. 
Elizabeth Danils, 1354 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. (121-123)

V. Murano, nuteistas nuo 5 
iki 10 metų kalėjiman, bandė 
nusižudyt Raymond St. kalėji
me.

.Middle Village gyventojai 
reikalauja miesto tuojau at- 
steigti mokyklai patalpas vie
ton apdegusios No. 128 mo
kyklos.

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

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

Tel. Glenmore 5-6191

F. W. SHAUNS
(SHALINSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y. 

•
Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

NOTARY
PUBLIC

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą. 

Puikiai įrengtos, dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

Turime Geros Degtines ir Vynų
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

VARPO KEPTUVE' i

36-40 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh jr 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 Stagg Street, Brooklyn, N. Y,




