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Smetoną 
Lietuvos 
Lietuvos prezidentu tapęs tik
tai smurto pagelba.

Tas tiesa. Bet aš patarčiau 
Grigaičiui irgi sarmatytis taip 
flirtuoti su tuo nenaudėliu 
Smetona ir taip uoliai bendra
darbiauti su smetonininkais 
prieš Lietuvą.

“Vilniyje” L. Pruseika kal
ba apie gyvuosius, kurie turi 
būti užtikrinti, jog jie kąda 
nors mirs. Kai kurie jų turi 
šiek tiek i)- turto. Mirties at
sitikime jie tą turtelį palieka 
“dievo valiai.” O jis patenka 
į tokias rankas, kurios jį pa
naudoja kaip tik tam, prieš ką 
gyvi būdami jo savininkai taip 
uoliai koyojo.

Tai kodėl neapsirūpinti iš 
anksto, kad tas geros valios 
pažangių žmonių turtas pasi
liktų darbininkiškam judėji
mui bei jo įstaigoms?

Drg. Pruseikos pastaba vie
toje.

t I

Lietuviški anti-semitai (sme- 
tonininkaiL klerikalai ir men
ševikai) nesiliauja niekinę ir 
šmeižę žydus. Ir tos bjaurios 
tulžieš jie niekados nepri
trūksta, nors dažnai patys sau 
kailį išplaka.

Ve štai Tysliavos “Vieny
bė” (geg. 23 d.) surado ir pa
skelbė, kad “maskoliai” Lie
tuvon gabena ne “maskolius,” 
o žydus ir jais apsėdinėja vi-1 
są mūsų nelaimingą Lietuvą.

Betgi Laučkos “Amerika” 
(geg. 30 d.) surado ir pa
skelbė taip pat labai garsiai: 
“Reikšminga, kad paskutiniuo
ju laiku daugelis žydų sten
giasi, kaip pajėgdami, iš Lie
tuvos išvažiuoti.”

Tysliavai žydai didelėmis 
bangomis plaukia Lietuvon, o 
Laučkai jie plaukia iš Lietu
vos. Abudu anti-semitai ir 
abudu juodi melagiai.

savo

Nurodo, Kaip Roose 
veltas Laužo Taikos 

Prižadus

parašus uždėji- 
partijos ant ba-

grupė panašių 
’ būsianti teisia-

Pittsburghe ir apylinkėje 
nuteista kalėjiman didelė gru
pė pažangių darbininkų. Vie
ni jų komunistai, kiti ne ko
munistai. O jų prasižengimas 
buvo tik tame, kad jie pasku
tiniais prezidento rinkimais 
rinko piliečių 
mui mažumos 
loto.

Dar kita 
“pi-asikaltėlių’
ma. Ir juos laukia panašus li
kimas.

Tų žmonių gynimui yra su
siorganizavęs komitetas. Jo 
vardu Elizabeth Gurley Flynn, 
komiteto iždininkė, išleido į 
geros valios žmones atsišauki
mą. Prašo finansinės paramos.

Toks atsišaukimas neturėtų 
praeiti pro lietuvius ir jų or
ganizacijas be atsiliepimo. 
Persekiojamas mažumas rei
kia apginti.

Washington. — Didi or-ĮKONGRESMANŲ IR SEk 
ganizacija vadinama Ameri-1 NATORIŲ PAREIš- 
kiečių Taikos Mobilizacijai KIMAS
atsišaukė per savo komite- Daugiau kaip 30 kongres- 
'tą, kad Amerikos žmonės manų ir senatorių t____
“iš naujo pabrėžtų, jog jie(susirinkimą ir 
pasiryžę 
laisves, ištraukt šią šalį iš bins savo pastangas, kad iš
karo ir išlaikyt ją nuo ka-jlaikytų šią šalį nuo karo 

p’°.” į Europoj, Azijoj ar Afri-
Prezidentas Rooseveltas koj.”

pasakė ryškiai karinę kalbą Bet šie kongreso nariai 
ir paskelbė nepaprastą sto-|parodė ir silpnybę. Jie pa- 

Ivį šalyje; bet jis pats jau-;reiškė, būk, girdi, “karo 
čia, jog tąja savo kalba ir partija dar nepatraukus 
nepaprastu stoviu jis nepa- prezidentą į savo pusę.” Ko- 
jėgia nuslopint žmonių prie-rdėl tad šie kongresmanai ir 
šingumą karui. Kad Roose- senatoriai išleido šiokį-tokį 
veltui čia nepavykč, toliau pareiškimą prieš karą? To- 
matysime iš jo atsakymų - ■ dėl, jog karui priešinasi nu- 
neatsakymų 1 a i k raštiniu- slegiančio ji dauguma juos 
kamS. .•y.-’-i—„n.-.*.-..

Amerikiečių Taikos Mobi
lizacija sako:

“Prezidentas per
kalbą parodė, jog jis nori! 

rtiždaryt žmonėm svarsty
mus karo ir taikos klausi-' 
mų.

“Valia milžiniškos daugu
mos Amerikos žmonių aiš
kiai reikalauja taikos. Jie 
nesutiks, kad jiem būtų lū
pos užčiauptos.

“Prezidento pareiškimai 
rodo, kad jis stengiasi iš- 
šaukt ginkluotą susikirtimą 
tarp Amerikos laivyno ir 
Vokietijos karinių jėgų. O 
tatai reiškia karą.

“Prez.

gint amerikines Į reiškimą, jog jie “padvigu- „aip Ipat...ž?,?*j* Paramą

pačio vaidmenį, kuomet 
amerikiečiai r e i k a 1 a uja 
vengt karo.”

(Rooseveltas yra pasky
ręs savo sūnus kapitonais, 
net be reikalingo leitenan
tam karinio mokslo. O labai

Rooseveltas grū- mažaj kapitonų žūsta karo 
mojo apkapot teises darbi- bukuose, lyginti su užmu- 
ninkų ir žmonių abelnai, Q šamais darbininku ir farme-
tai reiškia fašizmą.

“Prezidentas apėjo visus 
tokius klausimus, kurie pa
matiniai svarbūs Amerikos 
demokratijai. Bet mes jų 
neapeisime. Mes net dar 
drąsiau kalbame už taiką ir 
demokratiją.” i . . .

Amerikiečių Taikos Mobi-! visiškai 
lizacija ypač išstoja prieš |Priza^s 
iannndniimh C.ontrplinija ir VajaUSišnaudojimą Centralinės ir 
Pietų Amerikos, ragina 
duot negram demokratines 
piliečių laisves ir užtikrint 
teises daybo žmonėms Jung
tinėse Valstijose, “idant 52 
milionai susitraukusių pilvų 
galėtų kovoti už žmoniška 
būklę.”

Brazilijos klerikalų “švie
sa” (bal. 25 d.) informavo vi
są pasaulį apie Dr. šliupą. Jis 
ėmęs ir atsivertęs prie dva
sios šventos—beveik kasdien 
lankąs bažnyčią ir kalbąs po
terius.

Šliupas pamatęs baisią klai
dą ir nors prieš gyvenimo ga
lą nusprendęs atmetavoti.

Kiek čia klerikalams 
gsmo!

buvo su tais sušaudytais gene
rolais—visi jie prisikėlė iš nu
mirusių.

džiau-

šliupo 
niekas

kas iš paties 
jo atsivertimą 
nėra girdėję. Tad pa

su išvadomis. Gal 
troškimas 
ant kelių

“Amerika” (geg. 30 d.) sa
ko : “Gegužės 1 d. pavergtos 
Lietuvos gyventojai buvo va
romi į gatves, kuriose jie tū
rėjo reikšti pritarimą masko
lių vergijai.”

Tai jau labai senas, visiš
kai nudėvėtas blofas. Tikės 
jam tik tie, kurie ant savo pe
čių nešiojas ne galvas, bet ko
pūstus.

f 
►

Beje, mūsiškiai 
priešai paskelbė dr. šliupą su
areštuotu ir įkalintu.

Palauksime ir sužinosime. 
Gali būti su šliupu taip, kaip

Kol 
apie 
nieko 
lauksime
tik klerikalų gilus 
matyt seną bedievį 
prie altoriaus.

Lietuvos

rių sūnumis.)
UNIJOS PRIEŠ ROOSEr 
VELTO KARO POLITIKĄ

Cleveland, Ohio. — Maši
ninių Modelių Mechanikų 
Unija pasmerkė prezidento 
'Roosevelto karinę kalbą.

sulaužė savo 
j prižadus duotus laike rinki- 

i, kur Roosevel
tas sakė, būk jis laikysiąs 
Amerika nuošaliai nuo ka
ro,” sako ši CIO unija.

Tokius pareiškimus prieš 
Roosevelto karinę politiką 
padarė Jungtinę CIO Nami
nių Rakandų Uniją, Chica- 
gos CIO darbo unijų tary
ba ir daugelis kitų unijinių 
organizacijų V i dūriniuose 
Vakaruose. Visos šios uni
jos smerkė Rooseveltą, kad 
jis monijo žmones, kai rin
kimų kampanijoj jis žadėjo, 
kad “tėvai ir motinos, jūsų 
sūnūs nebus siunčiami į už
sieninius karus, kaip kad aš 
jau pirmiau sakiau ir dabar 
vėl ir vėl ir vėl užtikrinu.”

ROOSEVELTAS PAI
NIOJASI

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas be atsaky
mo atmetė laikraštininkų 
klausimus, dėl to, ką jis ke
tina daryt prieš Vokietiją 
po jo radio kalbos. Roose
veltas į tuos klausimus atsi
šiepė, kad, girdi, tai vokie
čiai norėtų tatai sužinot.

Prezidentas sakė, kad 
laikraščiai turėtų užsidėt 
sau cenzūra, bet neatsakė į

Kodėl nei klerikalų val
džios, nei Smetonos valdžia 
niekados nedrįsdavo Lietuvos 
žmones varyti į gatves ir de
monstruoti? Jos bijodavo žmo
nių. • .

Dabar Lietuvos žmonės ir 
nevaromi eina į demonstraci
jas ir reiškia savo entuziazmą 
naujam gyvenimui.

klausimus, kokios savano- 
rios cenzūros jis norėtų šio
je demokratinėje šalyje. Pa
sirodė, kad liuosnori spau
dos cenzūra reiškia žinių 
.varžymą po valdžios lazda, 
nors Rooseveltas kalbėjo, 
kad nereikėsią valdiškos 
cenzūros.

Prez. Rooseveltas nestab
do žibalo gabenimą Japoni
jai karui prieš Chiniją, kaip 
kad parodė jo atsakymas į 

nHnikč laikraštininku klaus imą. 
išleido pa-;®®1 savot ra^. kalb0j jis

demokratijai” C h i n i jos 
Chiang Kai-sheko valdžios, 
kuri, beje, išvien su japo
nais šaudė geriausius Chini
jos gynėjus — komunisti
nes armijas.

Laikraštininkai pastatė 
Rooseveltui klausimą: Ar 
tik vieniem metam paimti 
armijon Amerikos jaunuo
liai ar visam jo planuoja
mam karui? Rooseveltas ne
užginčijo, kad jie gal rekru
tuoti ir visam karo laikui.

, Ibi 11 IlY Llol jjlllvvl ų. I wy I IV* • O e
85 procentai žmonių Valdžia Ragina Strei-

PRIEš KARĄ
Senatorius Pat Curran 

pareiškė, jog “85 iš kiekvie
no šimto Amerikos piliečių 
yra priešingi Amerikos įsi-J 
traukimui į karą, o pi ezi-į darbininku Puget Sound srity- 
dentas Rooseveltas prieš jųi įe, kad tuojaps laikytųsi su 
valią deda visąs pastangas samdytojais. Jie priminė dar- 
įvelt šią Šalį karan . .. Jis bininkams, jog susitaikymo 
mėgina suvaidint karo vieš- reikalauja nepaprastas stovis 
nacio vaidmenį, kuomet paskelbtas prezid. Roosevelto.

kierius Darban
Washington. — Valdiški 

“apsigynimo” darbų direkto
riai telegrafavo dvylikai tūk- 

istančių streikuojančių medžio

San Francisco. — 500 lai- 
vastančių-mašinistų CIO atme
tė valdžios pasiūlymą taikytis.

Vokiečiai Užimsią 
Salą Kretą

London, geg. 30. — Vokie
čiai užėmė Suda įlanką Kre- 

■toj. Italai laivais įgabeno sa
vo kariuomenės į salą Kretą. 
Vokiečiai beveik visur Kretoj 
apsupa anglus. Anglų vyriau
sybė sako, kad Kreta jau be
veik prarasta.

Nuskandintas Angly 
Šarvuotlaivis

London. — Vokiečiu bom- 
bininkai ties Kreta sunaikino 
angių šarvuotlaivį “Yorką,” 
8,250 tonų, f

Berlin, geg. 30. —- Vokie
čių orlaiviai nuskandino du 
anglų naikintuvus arti Kretos.

Berlin. — Vokiečiai sako
si nuskandinę 700,000 tonų 
anglų laivų per mėnesį.

Philadelphia, Pa.
Ketvirtadienį gavome žinią 

per telefoną, kad mirė anks
ti rytą Marė Bųlaukienė, 
turėjusi 55 m. amž. Ji mirė 
nuo aukšto kraujo spaudi
mo. Kūnas bus pašarvotas 
sekmadienį C. Ramanausko 
koplyčioj, 1113 Mt. Vernon 
St. Laidotuvės įvyks pirma
dienį, birželio 2 d., 10 vai. 
ryto, Northwood kapinėse. 
Paliko nuliūdime vyrą Jero
nimą, sūnų Joną ir dukterį 
Anną. i.

». Kitose laidose bus dau
giau aprašyta’ apie velionės 
gyvenimą ir laidotuves.

ORAS. .Giedra.

Saugokim Šalį nuo Karinės Dik 
tatūros! - Ragina Angliškas 

Amerikiečių Dienraštis
Prezidento Roosevelto kalba ir paskel

bimas nepaprasto stovio Jungtinėse Vals
tijose stato šią šalį į “nepaskelbtą karą,” 
kaip rašo darbininkų laikraštis “Daily 
Worker”:

Prez. Rooseveltas veikia jau ne įstaty
mais, bet įsakymais ir nušoko visą šuolį 
linkui pilnos karinės diktatūros įvedimo.

Jis negali išblaškyt atkaklaus, neatlai
daus žmonių priešingumo karui; jis bijo, 
kad žmonės nepadarytų kongresui gana 
spaudimo prieš karą; todėl prez. Roose
veltas išstoja su savo diktatorišku pa
skelbimu visai šaliai. Jis stengiasi įtikint 
Ameriką, būk jau nesą pasisukimo at
gal nuo karo.

Prezidentas Rooseveltas tvirtina, kad 
mūsų šalies rubežiai esą už “tūkstančių 
mylių,” Dakare, francūzų kolonijoj, va
karinėj Afrikoj. Taip jis išstoja prieš 
daugumos amerikiečių nuomonę; tuom 
jis stato šią šalį į pačią širdį karo sričių.

Jis pabrėžia “jūrų laisvę,” ir vardu to 
naikina Amerikos bepusiškumo įstatymą, 
laužydamas šalies konstituciją. Tuomi 
jis mindžioja žmonių nusiteikimą prieš 
Amerikos karinių laivų siuntimą gint 
prekinius laivus su kroviniais Anglijai; 
tuomi jis sutrempia ir amerikiečių nu
sistatymą prieš Amerikos armijos siunti
mą karan anapus vandenynų.

Prez. Rooseveltas teikia pats sau ne
ribotą galią siųst ginkluotas Jungtinių 
Valstijų jėgas į kruvinąjį susikirtimą bi
le kur, ir tai tokiomis sąlygomis, kurias 
jis pats vienas galėtų nusakyti. Jis sa
vinas! galią, kuri įvestų karinę diktatūrą 
Jungtinėse Valstijose, jeigu žmonės ne
nuspręs skirtingai, prieš jo pasimojimus.

Prezidentas Rooseveltas daro tuos ne
paprastus žingsnius todėl, kad jo valdžia 
žino, jog Amerikos žmonės niekad nesu
tiktų su jais, jeigu žmonėms būtų leista 
šis klausimas spręsti. Jis pabijojo atsi- 
klaust net savo paties kongreso.

Taigi jis pasiima sau galią ir paskelbia 
amerikiečiam dalyką kaip kokį įvykusį 
faktą. Tokiu būdu jis stengiasi perjoti 
viršum žmonių galvų, kurie trokšta tai
kos. Ir visa tai prezidentas Rooseveltas 
daro vardu demokratijos.

Dabartinė Amerikos valdžia monijo ir 
monija Amerikos žmones kas liečia tik
rąsias šios valdžios intencijas, — toliau 
sako “Daily Worker”:

Pernykščiuose prezidentiniuose rinki
muose abudu kandidatai — demokratų 
Rooseveltas ir republikonų Willkie — iš
kilmingai pasižadėjo laikytis taikos, o 
dabar abudu veikliai remia karą.

Roosevelto valdžia tiksliai gąsdina 
amerikiečius, būk Anglijos priešai gręsią 
įsiveržt į Jungtines Valstijas. O sveikas 
amerikiečių protas sako jiems, jog šis ka
ras nėra vedamas už jų reikaluš. Jie ne
pasiduoda tiem gąsdinimam, kurių tiks
las yra įbaidyt žmones į karą. Sveikas 
amerikiečių protas supranta veidmainiš
kumą šauksmų apie “demokratiją” ir 
“laisvę.” Jie mato ne tik žvėriškus užka
riavimus vokiečių fašizmo; ji taipgi ma
to, jog tiem fašistam prilygsta Anglijos 
valdžia, kuri laiko pajungus šimtus mi- 
lionų žmonių kaip vergus anglų kolonijo
se Indijoj ir Afrikoj.

Amerikiečiai mato niovynes del Iraqo 
žibalo; jie mato dar negirdėtą pelnagro- 
bystę Londono, Berlyno ir Wall Stryto 
kapitalų.

Ne. Amerikos žmonės nenori mirt to
kiame kare, kuris vedamas dėl imperijos 
ir dėl grobio.

Dabartinė Amerikos valdžia todėl pati 
nusprendė veikt prieš šalies žmonių va
lią, prieš visuomenės troškimą taikos.

Prez. Rooseveltas nieko nedarė prieš

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

Austrijos ir Ethiopijos pavergimą Vo
kietijai ir Italijai. Ęoosevelto valdžia pa
dėjo pasmaugt Ispanijos respubliką. Ji
nai pro pirštus žiūrėjo į Čechoslovakijos 
išdavimą Hitleriui per Municho sutartį, 
nes imperialistai tikėjosi šia išdavyste 
papirkt vokiečių fašizmą karan prieš So
vietų Sąjungą.

Šiandieną ta pati Amerikos valdžia va
rinėja intrigas prieš Chinijos žmonių 
vienybę tuo pačiu laiku, kai kiekvienas 
japonų bombinis orlaivis yra varomas 
amerikiniu gazolinu, kuris dar ir pa
skiausiu laiku siunčiamas Japonijai iŠ 
Jungtinių Valstijų.

Už tokią dabartinę padėtį yra pilnai 
kalti ir darbininkų apgaudinėtojai viso
kio plauko: Williamai Greenai, Sidney < 
Hillmanai ir kiti, kurie stengiasi įtempt 
darbo žmones, kaip imtinius vergus, į 
Wall Stryto karą.

CIO unijų vadovybė taipgi nepasisakė 
drąsiai ir stipriai prieš Roosevelto val
džios programą siekiančią pasaulinės im
perijos.

Dėl darbininkų apsileidimo, kad jie ne
paėmė vadovybės kovoje prieš karą, dėl 
to apsileidimo pakilo tokie klaidintojai 
neva taikos judėjimo vadai, kaip begė
diškas, nachališkas pulkininkas Lind- 
berghas.

J

Amerikos žmonės turi sukrust, kad 
išsigelbėtų nuo fašizmo kančių Jungtinė
se Valstijose ir nuo skerdynių už impe
rialistų reikalus.

Amerika turi šiandien prabilti. Žmo
nės turi galią paveikt įvykius, sustabdyt 
pragaištingą varymą į fašizmą ir karą. 
Žmonės turi teisę spręst savo šalies liki
mą. Ir niekas neturi atimt iš jų tos teisės.

Didi banga visuomenės protestų turi 
tuojau pakilt ištisoje šalyje. Protestuoki
te laiškais, telegramomis ir rezoliucijo
mis prieš nepaskelbtąjį karą ir prieš da
bartinės valdžios planus kariškai užgrobt 
žemes Lotyniškoj Amerikoj ir Afrikoj; 
protestuokite prezidentui Rooseveltui ir 
kiekvienam kongresmanui ir senatoriui!

Kiekviename darbo unijų susirinkime, 
kiekvienoj kitoj organizacijoj veikite 
prieš karą! V

Visoj šalyj budėkite prieš bet kokius 
valdžios bandymus apkapoti konstituci
nes teises — laisvai kalbėti, streikuoti ir 
laisvai susirinkimus laikyti!

Jūs, Amerikos žmonės, galite ir turite 
pasisakyt uz taiką. Dar nepervėlu, bet 
jau reikia tuojau veikt, kad išlaikyt 
Jungtines Valstijas nuo karo ir apsau
got jas nuo karinės diktatūros!

i
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“Laisvės” Jubilėjaus Reikalu
i

Drg. M. Stašiene, iš Cambridge, Mass., 
rašė, kad suruošė surprizo parę dd. F. ir 
B. Bitinams, pagerbti jų 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukakties proga. Besivaišinda- 
mi, nepamiršo ir “Laisvės” Jubilėjaus. 
Surinko $4.25.

Kiti pavieniai aukavo:
J. Morkūnas, Detroit, Mich., $4.00.
M. Ražanskienė, Newark, N. J., $1.00.
L. Zelson, So. Boston, Mass., $1.00.
F. Buslevičius, Nashua, N. H., $1.00.
Pereitą kartą buvo paskelbta, kad J. 

Nordikis iš Pittsburgh, Pa., aukojo $1.00. 
Tikrenybėj aukojo P. D. Lekavičius, “L.” 
platintojas iš Pittsburgh, Pa.

Širdingai tariame ačiū viršminėtiems 
aukotojams. Tikimės, kad ir kiti rėmė- 
jai-skaitytojai ir organizacijos nepamirš, 
jog visi 1941 metai skaitomi Jubilėjiniais 
metais, ir pasveikins “Laisvę” 30 metų 
proga. “L.” Administracija.
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“Neribota Nepaprasta Padėtis“
Kaip ir buvo tikėtasi, prezidentas 

Rooseveltas, kalbėdamas į visą kraštą ir 
pasaulį pereitą antradienį, netiesioginiai 
pareiškė, kad mūsų kraštas yra kare, 
kad visi krašto resursai, visos krašto jė
gos turi būti pajungtos vienam ir tam 
pačiam tikslui: karui.

Tiesa, prezidentas neminėjo žodžio 
“karas.” Jis neminėjo, kad Jungtinės 
Valstijos turi siųsti konvojus. Bet kas 
skaitė jo kalbą, arba jos klausėsi, kas ją 
atydžiai sekė, — kiekvienam aišku, kad 
bus naudojama viskas teikimui pagalbos 
Anglijai — “nacizmui sumušti.”

Berods J. Stalinas kadaise yra pasa
kęs, kad šiais laikais šalys neskelbia ka
ro viena kitai. Jis pradedamas taip sau, 
paprastai, be jokio formalumo. Galimas 
daiktas, kad ir Jungtinių Valstijų kong
resui neteks svarstyti ir nutarti skelbti 
Vokietijai karą. Galima bus kariauti ir 
be oficialio karo paskelbimo. Pats pre
zidentas panaudos tam diktatorišką ga
lią.

Prezidentas pabrėžė, ’ kad visokios 
Anglijai pagalbos bus teikiama daugiau, 
negu iki šiol, kad vyriausybė surasianti 
priemones, kaip ją pristatyti. Tas vis
kas reiškia, jog susirėmimas su vokiečių 
ginkluotomis karo jėgomis galės įvykti 
bile kada, o tatai, anot prezidento pir
miau padaryto išsitarimo, “šaudymąsis 
reiškia karą.”

Prezidentas paskelbė neribotą nepap
rastą šalyje padėtį, reiškia, įvedamas 
pusiau karo stovis. Einant tąja prokla
macija, prezidentas patampa visągalis: 
jis turi teisę įsimaišyti į apsigynimo pra
monių darbininkų streikus, jis turi teisę 
neleisti darbininkams streikuoti; jis tu
ri teisę suvaržyti radijo, jis turi teisę 
daug visokių kitokių šalyje suvaržymų 
padaryti, pasiremiant nepaprasta padė
timi Darbininkai, be abejo, budės savo 
reikalų sargyboje.

Nėra abejonės, kad tas viskas skau
džiai atsilieps į visus krašto darbo žmo
nes, į jų organizacijas, į jų spaudą, į ap- 
švietą — į visą gerbūvį. Bet apie tai 
teks pakalbėti atskiruose straipsniuose 
Vėliau.

Šiuo tarpu tik tiek galime priminti:
Amerikos darbo žmonės, Amerikos 

liaudis privalo pareikšti savo žodį dėl 
“nepaskelbtojo karo”: prieš konvojus, 
prieš varžymą darbininkų streikų, prieš 
siaurinimą konstitucinių teisių žmonėms; 
prieš militarinę diktatūrą ir bent kokius 
reakcinius anti-darbininkiškus, anti-uni- 
jistinius žygius; už tai, kad prezidentas 
Rooseveltas laikytųsi savo pažadų, duo
tų pereitų metų rinkiminėje kampanijo
je. O jo pažadai buvo: Amerika neis an- 
trąjin imperialistinin karam

Amerikos liaudis yra viešpats savo 
krašto, savo reikalų.

Šiuo metu darbo unijos privalo suvai
dinti sprendžiamą rolę išlaikyme mūsų 

i kraštą taikoje.

“Hood,” “Bismarck” ir Orlaiviai
Į kelias pastarąsias dienas į marių 

dugną pasiųsta daug karo ir prekybos 
bei transporto laivų ir tūkstančiai jaunų 
vyrų. Vokietijos šarvuotis “Bismarck” 
nuskandino Anglijos didžiausį karo laivą 
“Hood,” ant kurio žuvo apie pusantro 
tūkstančio žmonių. Tai buvo baisi katas
trofa ir kartu didelis Anglijai smūgis. 
Anglija skelbiasi esanti “jūrų karalienė,” 
o štai išplaukė priešai ir nuskandino di
džiausį jos laivą. Anglai tą nelaimę ban
dė pateisinti _ tuo, būk “Bismarck” pri
puolamai pataikė į “Hoodo” amunicijos

sandėlį. Tikrumoj buvo kitaip, nes prieš 
“Bismarcką” kovėsi du Anglijos šarvuo
čiai “Hood” ir “Prince of Wales.” 
“Hoodą” nuskandino, o “Prince of 
Wales” sužeidė.

Po to įvykio Anglija veik visą savo 
laivyną pasiuntė medžioti “Bismarcką.” 
Prieš vokiečių laivą buvo mesta penki 
šarvuočiai, du orlaivių vežikai, keturi di
deli kruizeriai ir daug naikintojų. Sku
bėjo anglų laivai į kovą iš jos prieplaukų 
ir Gibraltaro. Šimtai orlaivių buvo paleis
ta kovon. Medžioklė tęsėsi apie keturias 
paras ir pagaliau “Bismarck,” po kelių 
lėktuvų atakų, buvo sužeistas ir anglų 
kruizerio torpedų šūviais pribaigtas. Ir 
vėl apie 1,500 žmonių nuėjo į jūrų dugną. 
Nors anglai nuskandino “Bismarcką,” 
bet garbė priklauso ne tiek jų laivynui, 
kaip orlaivynui. Jeigu orlaiviai nebūtų 
sužeidę “Bismarcką,” tai tas anglų krui- 
zeris jokiame atsitikime nebūtų drįsęs 
prieiti prie jo. Reiškia, nors “Bismarck- 
as” nuskandintas, bet Anglijos garbė, 
kaipo “jūrų karalienės” pažeista.

Ką dabartiniame kare reiškia orlaiviai, 
tą aiškiausiai parodo baisios kovos už 
Kretos salą. Tą salą apie metus apdrūti- 
nėjo anglai, ją saugojo anglų laivynas. 
Vokietijos imperialistai ten permetė ne 
vien karius, bet kanuoles ir mažus tan
kus pagelba lėktuvų. Jie uždavė baisų 
smūgį anglų laivynui. Italijos ir Vokie
tijos imperialistai skelbia, kad nuskandi
no ten 25 anglų karo laivus ir daug suga
dino. Anglai patys pripažįsta, kad neteko 
nuskandintais 2 didelius kruizerius, 4 
naikintojus ir sugadintais 2 šarvuočius ir 
nemažai kitų laivų. Reiškia, laivai be 
stiprios pagelbos iš oro negalėjo atsilai
kyti prieš priešo orlaivyno žygius.

Ateiviai, Darbininkai ir Reakcija
Valstybės prokuroras Jackson reika

lauja, kad tuojau būtų priimtas ir naudo
jamas prieš ateivius fašistinis Hobbs bi
lius, kuris reikalauja steigti koncentra
cijos kempes. Juk tai tas patsai, ką Vo
kietijoj ir Italijoj įvedė fašistai.

Kiekvienas gali suprasti, kad šiandien 
tas bilius taikomas prieš sveturgimius. 
Rytoj jam panašus bilius bus pritaikintas 
prieš streikierius ir organizuotus darbi
ninkus. Poryt vėl kokis reakcininkas su
manys persekioti tokiu pat būdu negrus 
arba kitą tautą.

Amerikos liaudis turi kelti protesto 
balsą prieš Hobbs bilių ir kitus reakci
nius žygius. Amerikos liaudis turi ap
ginti ilgų metų laisvės iškovojimus. Rei
kia siųsti reikalavimai kongresmanams 
ir senatoriams, kad Hobbso bilius būtų 
atmestas.

Karas ir Negrų Liaudis
Amerikoj labiausiai pavergta rasė, tai 

negrai. Nėra reikalo čia atkartoti tą var
go, skurdo, lynčiavimo ir persekiojimų 
padėtį, kurioj gyvena negrų liaudis.

Bet dabar Wall Strytas ir jam paklus
nūs politikieriai, įtraukė mūsų kraštą 
karan. Dabartinė karo padėtis bile dieną 
gali virsti oficialiu karu. Tam reikia tik 
provokacijos, kurią Wall Strytas stengsis 
panaudoti sulaužyti Amerikos žmonių 
griežtą prieškarinį nusistatymą. Karo 
šalininkai žino, kad negrų rasė čia 
turi apie 15 milionų žmonių. Jie ži
no, kad negrų darbo liaudis yra griežtai 
nusistačius prieš karą. Jie žino, kad tą 
daug kartų pabrėžė Negrų Nacionalis 
Kongresas, kuris atstovauja visą negrų 
rasę.

Karo šalininkai surado grupelę tarpe 
negrų turtingų elementų, kurie susirašė 
ir davė pareiškimą “visų negrų vardu,” 
kad jie remią Wall Stryto ir Roosevelto 
karo politiką.

Į tai atsakė įvairios negrų organizaci
jos naujais prieškariniais pareiškimais. Į 
tai atsakė 160 negrų veikėjų darbininkų 
vadų, bažnyčių vadų, biznierių, visuome
niškų veikėjų, mokytojų ir kitų, kurie 
padarė griežtą pareiškimą prieš imperia
listinį karą, kurie pasisakė prieš mūsų 
šalies vilkimą karan. Tai yra negrų liau
dies balsas! Tai balsas tų žmonių, kurie 
atstovauja negrus! Ir jeigu tai būtų bu
vęs balsas už karą, tai apie jį būtų daug 
rašius turčių spauda, bet kada tai yra 
balsas prieš Wall Stryto karo politiką, 
tai turčių spauda rado reikalą tą nutylė
ti.

Negrai, kaip ir balti Jungtinių Valsti
jų darbo žmonės yra imperialistinio karo 
priešai. Jie pasirengę ginti Ameriką nuo 
bile užpuoliko, bet jie nebus vergais ang
lų imperializmo tam, kad laikyti šimtus 
milionų žmonių pavergtus.

Minėkime Lietuvos Liaudies 
Išsilaisvinimą!

Birželio 15 dieną sukaks 
lygiai metai nuo dienos, ka
da Smetona su fašistų, gau
ja pabėgo per beržyną į 
Berlyną. Tai labai svarbi 
lietuvių gyvenime diena. 
Nuo birželio 15 dienos iki 
liepos 21 dienos Lietuvos 
liaudis valė savo namą nuo 
smetoniško-hitleriško fašiz
mo brudo. Lietuvoj buvo su
daryta laikinoji konstituci
nė valdžia. Buvo pravesta 
visiems piliečiams lygūs ir 
slapti balsavimai, išrinkta 
liaudies atstovai veik 100% 
balsuotojų į Seimą, kurie 
susirinkę išpildė Lietuvos 
liaudies valią ir liepos 21 d. 
paskelbė: kad visos žemės 
ir turtai pereina į visuome
nės nuosavybę ir perveda
mos naudotis tiems, kas jas 
apdirba; nacionalizavo ban
kus, fabrikus ir dirbtuves, 
kas buvo Lietuvos darbi
ninkų prakaitų sutverta; 
imant atydon istorinius pa
tyrimus priėjo prie išvados, 
kad tik tarybinė santvarka 
yra vienatinė santvarka, ku
ri suteikia demokratiją dar
bo žmonijai ir laisvę žmogui 
vystyti savo gabumus ir 
Lietuvos liaudies gerovei 
ekomoninčj ir politinėj sri
ty j nutarė jungtis broliš
kais ryšiais su Sovietų Są
jungoj esamomis kitomis 
laisvomis r e s p u blikomis. 
Lietuva, pagal Lietu vos 
liaudies valią ir norą, tapo 
Tarybų Respublika ir įsto
jo į Sovietų Sąjungą. Lie
tuvos gyvenime prasidėjo 
didelė kūryba, kaip kultū
ros reikaluose, taip ir staty
boj fabrikų, dirbtuvių, gy- 
vennamių, tobulinime že
mės apdirbimo, o kas svar
biausiai, kad darbininkas, 
valstietis ir darbo inteligen
tas tapo savo' tėvynės šei
mininku. Lietuvoj liaudis 
džiaugiasi savo atsiekimais 
ir yra dėkinga Sovietų Są
jungai už pagelba ir liepos 
21 dieną laiko savo tautos 
išsilaisvinimo švente.

Aišku, kad kas gera Lie
tuvos liaudžiai, tai tas bloga 
yra Smetonai ir jo šaikai. 
Kada Lietuvoj liaudis 
d ž i augiasi išsilaisvinimu, 
kada su ta liaudimi kartu 
džiaugiasi ir užsienyj lietu
viai, tai tuo pat kartu sme- 
tonininkai šaukia,, kad “Lie
tuvoj pragaras” ir jie ren
giasi birželio 15 dieną mi
nėti, kaipo “lietuvių liūdesio 
dieną.” Kam “liūdesio?” Ži
noma, kad ne Lietuvos dar
bininkams, valstiečiams ir 
darbo inteligentijai! Lietu
vos liaudis džiaugiasi. Vals
tiečiai, kurių prie Smetonos 
režimo buvo 60,000 bežemių, 
dabar gavo žemę, medžio 
trobesiams, sėklų, galvijų ir 
kitokią iš savo valdžios pa
gelba. ' Darbininkų darbo 
valandos sutrumpintos, al
gos kelis kartus didesnės, o 
kas svarbiausia, kad jie ži-

no, kad dirba ne atskirų ka- 
Ipitalistų naudai, bet sau. 
Darbo inteligentija gavo 
progą atiduoti savo moks
lą liaudies gerovei, o ne ver
gauti ponams ir bankie- 
riams!

Taip, užėjo “sudna diena” 
ir “liūdėsis” buvusiems 
dvarponiams, kurių Lietu
voj buvo apie 8,000, kurie 
buvo pasigrobę geriausias 
žemes, o jas dirbo už ver
gišką atlyginimą bernai, 
mergos ir kumečiai. Taip, 
atėjo “sudna diena” ir “liū
dėsis” buvusiems kapitalis
tams, bankininkams ir jų 
galviniui Smetonai su jo gi
minėmis, kurie išnaudojo 
lietuvius darbo žmones.

Tie Lietuvos darbo liau
dies priešai išbėgiojo į už-

mišką planą—pulti pažan
gius lietuvius, boikotuoti 
progresyvius biznierius ir 
profesionalus, kenkti darbi
ninkiškai spaudai. Dar ne
spėjo tie gaivalai atvykti iš 
Berlyno ir Londono, kaip jie 
jau puola senus Amerikos 
lietuvius gyventojus, tuos, 
kurie čia atidavė savo jė
gas gerovei mūsų šalies!

Fašistai smetonininkai- 
hitlerininkai, klerikalai, so
cialistai ir kiti priešai Lie
tuvos liaudies, priešai demo
kratijos laisvių Amerikoje, 
tie, kurie visas laikas garbi
no Vokietijos ir Anglijos 
imperializmą, jie rengia su
eigas ir kviečia lietuvius, 
kad juos apgavus, kad jiems 
pripasakojus melų apie Lie
tuvos liaudį, kad juos kurs
čius vienus prieš kitus Am
erikoje.sienį. Vieni gavo prieglau

dą pas Hitlerį Berlyne, kur
jie užsiima karo provoka-j Mes buvome ir esame už 
cijonlis prieš Lietuvos liau- 
dį. Kiti prisiglaudė Angli-
joj ir laukia jos imperializ
mo pagelbos. Treti rado 
prieglaudą Amerikoj, kur 
juos Rooseveltas ir karo ša
lininkai paėmė iš Hitlerio 
globos savo globon. čia jie 
sėja lietuvių masėse nesusi
pratimą, kursto lietuvius, 
Jungtinių Valstijų piliečius, 
vienus prieš kitus ir tuo 
įneša suirutę, jie prisiden
gia “demokratijos šalinin
kais”, kad padėjus reakci
niams elementams pas
maugti tą demokratiją, tas 
laisves, kurias Amerikos 
liaudis iškovojo pradedant 
Amerikos Revoliucija iki 
šių dienų, čia jie skelbia 
“gedulo” sueigas ir siūlo 
lietuviams Hitlerio pogro-

lietuvių darbo liaudies vie
nybę! Mes manome, kad lie
tuvių masės nėjo ir neis su 
savo klasiniais priešais. Mes 
tikri, kad šimtai lietuvių or-
ganizacijų, kuopų, vietos 
pašalpos draugijų, kliubų ir 
ratelių atmes tuos, kurie 
grūda jiems smetonizmą— 
hitlerizmą ir reakcines ka
ro šalininkų pažvalgas. Mes 
manome, kad įvairios lietu
vių organizacijos džiaugsis 
Lietuvos liaudies laimėji
mais. Mes manome, kad nuo 
birželio 15 iki liepos 21 die
nos kiekvienoj lietuvių ko
lonijoj turi įvykti prakal
bos, susirinkimai, paskai
tos, prelekcijos.

Kur nebus galima sėk
mingai suorganizuoti pra
kalbas, ten reikia šaukti

Administracijos Pranešimai
Šiuo tarpu išsiuntinėjomeIfašistiniams elementams,

paraginimus a t s i naujinti 
“Laisvę” tiems, kurių pre
numerata jau yra išsibaigu
si. Atsiliepimas į mūsų pa
raginimą buvo gražus. Atsi
naujinimai ateina skaitlin
gai ir tuojau po pasiuntimo 
pranešimo.

Kadangi viskas dabar 
brangu, tai ilgai laukti mo- 
kesties už prenumeratą ne
galime. Todėl dar kartą pri
mename, kad negavę atsa
kymo į savaitę laiko po pa- 
prašymo užsimokėti, būsime 
priversti sulaikyti “Laisvės” 
siuntinėjimą.

Prašome visų kolonijų, di
delių ir mažų, surengti ko
kią nors pramogą dienraš
čio “Laisvės” naudai šią va
sarą. Ir prašome nesivėlinti 
p r a n e š ti Administracijai, 
kada ir kokia pramoga jū
sų mieste yra rengiama.

Baltimoriečių p i k n ikas 
“Laisvės” naudai pavyko 
gražiai. Smetonos kavalie
rių. boikotas jam nepakenkė. 
Tai pažangiosios Amerikos 

i lietuvių visuomenės smūgis

kurstantiems ' vaidus tarp 
lietuvių. Aiškus ir puikus 
parodymas, jog Amerikos 
lietuviai yra demokratiniai 
nusistatę, atmeta fašistų 
chuliganiškus kurstymus, 
nori gyventi tarp savęs tai
kiai ir įvertina liaudiškai 
darbininkišką spaudą.

Dabar mūsų dienraščio 
naudai piknikai įvyks liepos 
-July 4-tą, Maynard, Mass., 
liepos-July 6-tą, Brooklyn, 
N. Y., ir rugpjūčio-August 
31-mą, Philadėlphijoj. Pri
valome darbuotis, kad daug 
tikietų parduotame iš anks
to ir kad kalbami parengi
mai pavyktų kuo puikiau
sia. »

Dar vieną ir labai svarbų 
dalyką privalome įsitėmyti 
tai tą, kad įvykstančiuose 
piknikuose turime rūpintis 
gauti naujų skaitytojų savo 
dienraščiui. “Laisvė” kas
dien turi atnešti žinių ir 
mokslinių raštų į Amerikos 
lietuvių namus.

“Laisvės” Administracija.

darbininkiškos spaudos skai
tytojų ir organizacijų na
rių ! susirinkimus. Aptarti 
ne vien Lietuvos liaudies ■ 
reikalus, bet ir kovos būdus 
prieš katastrofišką karą, į 
kurį Wall Strytas ir jam pa
klusnūs valdininkai grūda 
mūsų kraštą.

Mūsų nuomone visi pik
nikai turėtų būti panaudo
ti ne vien sueigai ir pasi- 
darymui organizacijoms pel
no, bet taip pat apšvietos 
reikalams. Reikia statyti 
kalbėtojus, jeigu ant vietos 
nesiranda, tai kviesti iš lai
kraščių ir organizacijų cen
trų veikėjus. Vietomis leisti 
lokalinius lapelius, kurie 
privalo nušviesti Lietuvos 
padėtį ir nukaukiuoti sme- 
tonininkus — imperializmo 
bernus, kurie Amerikoj jun
giasi su reakcija prieš šios 
šalies-.liaudies laisvę, kurie 
jungiasi su tais elementais, 
kurie siūlo reakcinius bilius 
ateivių, jų tarpe ir lietuvių, 
suvaržymui, kurie stengiasi 
mūsų šalį įtraukti į impe
rialistinį karą. Minėkime 
Lietuvos liaudies išsilaisvi
nimą iš po fašistų jungo!

Klausimai ir 
Atsakymai

Nelegaliai Atvykusi Ateivė 
Klausimas:

Moteris nelegaliai čia 1929 
m. atvyko. Ji ištekėjo už vy
ro 1933 m. ir dabar turi 4 
metų vaikutį. Ar galima ją iš- 
deportuoti ?
Atsakymas:

Todėl, jog šita moteriškė 
turi vyrą ir vaiką čia, tai ga
limas daiktas, jog jos neišde- 
portuos. Bet ji liuosnoriai turi 
apleisti šalį išgavimui Ameri
kos imigracijos vizos Ameri
kos ; konsulate kokioj svetimoj 
šalyj ir tada sugrįžti legaliai. 
Jeigu jos vyras yra Amerikos 
pilietis, tai ji gali vykti į Ka
nadą, gauti tokią imigracijos 
vizą. Jeigu šita moteriškė su- 
sineš su Common Council for 
American Unity, 222 Fourth 
Avenue, New York City, ji ga
les gauti pilnesnių informaci
ci jų apie jos reikalą.

F. L. I. S.

Kanados Imigracijos 
Taisyklės 

Klausimas:
Kokius ateivius Kanada įsi

leidžia?
Atsakymas:

Sekantis Canadian Commis
sioner of Immigration praneši
mas, išleistas kovo 1 d., 1939 
m., yra atsakymas į tamstos 
klausima, c

“Išskiriant Anglijos paval
dinius ir Jungt. Valstijų pilie
čius, Kanada įleidžia — žmo
nas (sužiedotines) arba neve
dusius nepilnamečius vaikui 
visų Kanados legaliai įleistų 
gyventojų.

“Kanada šiandien dėl eko
nomiškos padėties, nenori ne
prityrusių ateivių darbininkų. 
Bet Anglijos pavaldiniai ir 
Su v. Valstijų piliečiai jieško- 
dami darbo, geroj sveikatoj ir 
turėdami reikalaujamą sumą 
pinigų, nebus sulaikyti.”

FLTS.

Mainieri'y unijos prezidentas John L. Lewis su kietosios anglies kasejų-unijistų 
veikėjais ir su kasyklų savininkais užbaigia sutartį, kuri tarnaus dviem metams. 
Einant tąja sutartimi, bė kitko, darbininkams-Ahgliakasiams tapo pakeltos algos. •

AB i. T« n
' *

Iraqieciai Atmuša Visas 
Angly Atakas

Berlin. — Iraqo komanda 
praneša, kad iraqieciai at
metė atgal atakavusius ang
lus ties Maakal ir Chouiba 
ir tarp Ramadi ir Rutba. 
Iraqieciai užmušę bei sužei
dę 105 anglus ir pagrobę ne
mažai ginklų ir amunicijos.

London. — Naujieji ame
rikiniai anglų gauti orlai
viai gali skrist po 5,000 my
lių.

--- . ■ .J-Sij&fe.-----
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M. K. Čiurlionis
(1911 _ 1941)

Š. m. kovo mėn. 8 dieną suėjo 30 metą 
nuo didelio Lietuvos menininko - muziko Mi
kalojaus Kostanto Čiurlionies mirties. Čiur
lionis, be abejo, vienas žymiausią Lietuvos 
menininku, ir jo nursųelnai lietuviu muzikai 
bei dailei — milžiniŠKĖ. šio didžiojo žmo
gaus kūryba ne tik ryški Eiguvos meno evo
liucijoje, bet ir nemažą vaidmenį vaidina 
visos Europos kultūros istorijoje. Jis ne tik 
muzikas - kompozitorius, bet \r tapytojas, 
grafikas, turįs įgimtu nepaprastą gabumą.

Mikalojus Košt. Čiurlionis gimė 1875 me
tais ^arenos vargonininko šeimoje. Jau nuo 
pat mažens pasižymi puikia klausa, pamėgs
ta bei domisi muzika, o 1888 metais stoja 
kunigaikščio Oginskio orkestro mokyklon 
Plungėje, ir čia išbūna iki pat 1892 metu, 
šioje mokykloje busimasis kompozitorius, 
komponuodamas eilę muzikos kūrinėlią, ir 
pradeda savo tikrąją muzikinę karjerą.

Tuo laiku Čiurlionis pradeda plačiai do
mėtis tapyba bei daile, daro pirmuosius ban
dymus šioje, jam iki šiol svetimoje, meno sri
tyje. Pabaigęs orkestro mokyklą, patenka 
Varšuvos konservatorijon, kur studijuoja 
kompozicijos ir fortepiono klasėse, gi ilgai
niui, susidomėjęs fizika ir astronomija, stoja 
matematikos - fizikos fakultetan.

1898 metai jo kūryboje vaidina svarbą 
vaidmenį, nes tais metais jis parašo eilę kū
rinių, ją tarpe ir žymųjį preliudą, muzikos 
mėgėjų tarpe susilaukusį milžiniško pasise
kimo. 1901 metais Mikalojus Kostantas Čiur
lionis vyksta Leipcigan pasitobulinti muziko
je (ypač kompozicijoje), čia bestudijuoda
mas pas žymiuosius anų laikų muzikos spe
cialistus, prof. Reinecke ir Johdason, jis 
sukuria eilę meniškų kūrinių — stygą kvar
tetą ir kit. Iš Leipcigo kompozitorius grįžta 
tėviškėn, po to vyksta Varšuvon, kur pla
čiu mastu komponuoja naujus muzikos kū
rinius. Tokio intensyvaus ir produktyvaus 
darbo pasekmėje Čiurlionis parašo nemaža 
fugų, fugečių, preliudų, kvartetų ir kit.

Kuriam laikui praslinkus jis vėl susidomi 
tapyba ir įstoja meno mokyklon. Turėdamas 
turtingą, plačią fantaziją be paliovos piešia, 
braižo ir sukuria eilę meistriškų pavejkslų 
- šedevrų. Po kelionės Kaukazan ir Kryman, 
gražiausių įspūdžių kupinas, didysis meni
ninkas su užsidegimu ima tapytb ir sukuria 
garsųjį 13 paveikslų ciklą “Pasaulio sutvė
rimas.” Netrukus jis taipogi parašo savo 
stambiausi* ir geriausį muzikos veikalą, jo. 
vardą įamžinusį muzikos istorijoje, simfo
ninę poemą “Jūrą.”

Čiurlionis Petrapilyje susirgo sunkia ner
vų liga ir 1911 metais, kovo 8 dieną mirė 
Pustelnikų ligoninėje.

Nors ir neilgai tegyveno šis genialus žmo
gus, tačiau jo kūrybinė veikla yra labai pro
duktyvi, apimanti net 180 paveikslų ir 128 
muzikos kompozicijas. Aplamai visa jo kū
ryba pasižymi nepaprastu harmonijos gro
žio pajautimu, kolorito švelnumu ir grakš
tumu. J. Skliutauskas.

Knygos Raida
Kaip kiekvienas žmogaus padarinys, taip ir 

knyga, turi savo pradžią. Kad surasti knygos 
“užuomazgą,” reikia grįžti į tolimus praeitus 
šimtmečius. Paprastam knygos skaitytojui 
vargiai tas būtų įmanoma.

Gerai, kad yra tam ir kitiems darbams at
sidėję žmonės. Jie ištiria, sugrupuoja faktus, 
sudaro išvadas ir patiekia skaidrų žinių rin
kinį plačiosioms masėms, štai rusų rašytojas 
M. Iljin, kurio knygą ’’Gamta ir žmonės” iš
leido mūsiškė Literatūros Draugija, o mes taip 
godžiai skaitėme, — parašė knygą “Pasakoji
mai apie knygas.” Šią knygą išvertė į lietuvių 
kalbą P. Babickas, o išleido Valstybinė Leidy
kla, Kaune. Dienraštis. “Tarybų Lietuva” pa
tiekė recenziją apie šią knygą. Recenzija gana 
trumputė, o betgi ji sukelia geismą gauti šią 
Iljino knygą ir perskaityti.
* “Knygose atsispindi žmonių, tautų ir vals
tybių likimas. Knygos ne tiktai pasakojo, mo
kė, knygos dalyvavo karuose ir revoliucijose, 
knygos padėjo nuversti nuo sostų karalius, 
knygos padėjo kariauti prispaustiems ir pri
spaudėjams,” teigia recenzentas.

Žvelgiant knygos raidą, sakoma, jog pir
moji knyga buvusi gyva. Tam tikri būriai Ro
mos vergų buvo verčiami išmokti garsiąją 
“Iliadą,” “Odisėją” ir kitus kūrinius. Ir toji 
“gyvoji biblioteka” savo laiku buvo plačiai pa
garsėjusi. Toliau ėjo mazginiai raštai, bet jie 
nelengvai davėsi perskaityti. Mazgus sekė pie
šiniai, o paskiau — egiptiečiai sugalvojo kny- 
gą-juostą, kuri buvo daroma iš augalo papiruso. 
Buvo ir vaškinė knyga, padaroma iš vaško 

lentelių. Papirusą nukonkuravo pergamentas, 
padaromas iš gyvulių odos, ir ant jo buvo ra
šoma. Pergamento dirbėjai stengdavosi pada
ryti jį kuoploniausiu, — juo plonesnis, tuo 
buvo brangesnis. Sakoma, kad tokio plono per
gamento visas ritulys tilpdavęs į riešuto keva
lą. Tokį įdomu rutulį, kuriame buvo surašytos 
visos 24 “Iliados” giesmes, savo akimis ma
tęs Romos oratorius Ciceronas.

Vėliau knyga pradėta “tverti” iš popieros, 
o popierą pirmi išrado kiniečiai. Paskui, po 
daugelio metų buvo išrastas ir spausdinimo 
būdas. Gi šiandieninė knyga, technikos prie
monėmis taip gražiai padaryta, tam tikros rū
šies artistų papuošta — jau akį vilioja, jau 
yra ne tik labai tobulos žinijos suteikėja žmo
gui, bet drauge ir jo kambariui papuošalas.

Recenzentas sako, jog “skaitant Iljino kny
gą, pro mūsų akis praskrieja visas žmonių 
vargas dėl žinių perdavimo.” Buvo vargas, 
bet — sakysime — ne veltui. Tuo vargu at
eita į didelį žmonijos pasiekimą. Tik reikia 
naudotis knyga, o ji daug pagelbės žmogui!

Jasilionis.

Lietuviu Liaudies Šokiai 
Didžiajame Maskvos

Teatre
Tarybų Lietuvos visuomenė jau žino, kad 

vos besiformuojanti LTSR Valstybinė Filhar
monija gavo iš Maskvos prašymą pasiųsti ten 
savo baletmeisterį, kuris Valstybinį TSR Są
jungos liaudiškojo šokio ansamblį pamokytų 
lietuvių liaudies šokių bei pastatytų tų šokių 
vakarą. Filharmonija tuojau atsiliepė, ir į 
Maskvą pasiuntė savo baletmeisterę drg. M. 
Baronaitę, kuri dabar, atlikusi savo uždavinį, 
sugrįžo atgal į Vilnių ir papasakojo apie savo 
kelionę, darbą.

—Valstybinis liaudiškojo TSR Sąjungos šo
kio ansamblis, — pasakoja M. Baronaitė, — 
yra įsikūręs 1935 metais. Jam vadovauja gar
sus baletmeisteris Igor Aleksandrovič Mojsie- 
jev, dėl ko šis ansamblis dažnai vadinamas tie
siog Mojsiejevo šokio ansambliu. Tai yra visiš
kai užtarnauta, — sako drg. Baronaitė, — nes 
Mojsiejevas, anksčiau baigęs Didžiojo teatro 
baleto studiją, buvo to teatro baletmeisteriu ir 
dabar jame didžiausiu pasisekimu stato bale
tus, yra apdovanotas ordinais, yra paruošęs 
gudų, buriat-mongolų dekadas, kelias sporto 
šventes ir, pagaliau, sukūręs liaudinio šokio 
ansamblį, nuostabų savo rūšies kolektyvą, ku
ris milžinišku pasisekimu koncertuoja visoje 
Tarybų Sąjungoje.

M. Baronaitė trumpai pasakoja apie tą gar
sųjį Mojsiejevo šokių ansamblį: Įsikūręs 1935 
m., ansamblis dabar turi 65 šokėjus ir 35 or
kestrantus. Dalis jų buvo lankę šokio studiją, 
o dalis be jokio specialaus pasiruošimo, bet 
Mojsiejevo paruošti ir iškilę į dideles menines 
aukštybes. Ansamblio dalyviai be gaunamo ge
ro atlyginimo dar gauna visą darbo aprangą: 
atėję į darbą, repeticijas, apsirengia, o išeida
mi persirengia savo drabužiais. Kas mėnuo 
ansamblis turi po 12 koncertų, bet 1 mėnesį 
per metus atostogų, o moterys kas mėnuo dar 
po 3 dienas fiziologinės ligos atostogų, nes to
mis dienomis, artistės dirbti negali, ir jeigu 
dėl to tenka keisti spektaklį, niekas nepasiten
kinimo nereiškia. Kasdien darbas eina nuo 11 
iki 16 vai., bet dirbama 40 minučių, o 20 min. 
ilsimasi. Savaitėj viena diena poilsio — pir
madieniais.

—Kuo pasireiškia ansamblio veikla?
—Ansamblis stato tiktai šokius,—sako drg. 

Baronaitė, —'bet šokius visų Didžiosios Tary
bų Sąjungos tautų. Pasiruošia dviem būdais: 
1) arba išvažiuoja patys į respublikas ir ten 
išstudijuoja šokius, 2) arba pasikviečia žino
vų iš respublikų ir juos paprašo pastatyti savo 
šokių, kaip tas dabar padaryta su latvių, estų 
ir lietuvių liaudiniais šokiais.

—Ką tamsta Maskvoje paruošei?
—Paruošiau “Kepurinę,” “Sukčių,” “Miki

tą,” “Šustą,” “Jonkelį,” “Oželį” ir Kubilą.” 
Iš jų sudaryta baletinė siuita. Šių šokių prem
jera, kurios aš negalėjau laukti, įvyko Didžia
jame Maskvos operos ir baleto teatre kovo 6 
dieną. Šokėjai apsirengę lietuviškais liaudi
niais drabužiais, kurie parūpinti per mūsų 
Filharmoniją iš “Marginių”. Mūsų šokiai ir 
apsirengimas maskviškiams patinka.

Drg. Baronaitė toliau pasakoja:
—Mane priėmė labai puikiai, apgyvendino 

gražiausiame “Maskvos” viešbuty. Pats Moj
siejevas man parodė didžiulį palankumą: pats 
ateidavo į repeticijas, davė asistentę, palaikė 
discipliną ir tt. Be to, drg. Mojsiejevas man 
parodė savo darbą, išaiškino rusiškojo šokio 
principus, aprūpino nuotraukomis, šokio filmo- 
mis ir tt.

Pats Mojsiejevas žada atvažiuoti su savo 
ansambliu į Tarybų Lietuvą ir čia pakoncer-

Jungt. Valstijose atsiranda nemažai sąžiningų karo priešininkų (Conscientious 
Objectors), atsisakančių eiti militarinen tarnybon. Tokiems yra įsteigta specialė 
stovykla netoli Blaltimore, Md. Paveiksle matome keletą tokių sąžiningų karo 
priešininkų, esančių paminetoj stovykloj. Jie dirba ten civilinius darbus.

PASTABOS

Kiny Rašytojai Išsilaisvinimo Kare
Jau ketvirti metai, kaip kinų tauta kovoja 

už savo nepriklausomybę. Japonijos imperia
listai tikėjosi greit sutriuškinti didvyrišką ki
nų liaudį, bet jau pradžia ketvirtų karo metų, 
o kinų priešinimasis nei kiek nesumažėjo, bet 
kaskart didėja. Nors japonų imperialistai ir 
yra užėmę kai kurias Kinijos provincijas, bet 
450 milijoninė kinų liaudis pasiryžusi atremti 
ir sutriuškinti japonų imperialistų ekspansi
jos planus.

Sovietų Sąjungos tautos su nuoširdžiausiais 
jausmais seka kinų išsilaisvinimo kovas. Le
ninas rašė,, kad didžioji kinų liaudią “moka ne 
tik apverkti savo amžiną vergystę, bet moka 
ir kovoti su Kinijos amžinais pavergėjais” 
(Lenino raštų XVI t. 27 p.)

šioje išsilaisvinimo kovoje entuziastiškai da
lyvauja ir kinų rašytojai. Išeinąs Maskvoje li
teratūros žurnalas “Internacionalnaja literatū
ra” straipsnyje apie šių dienų kinų literatūrą 
išsamiai nušviečia šių dienų jaunuosius Kini
jos rašytojus bei jų darbą. Straipsnio autorius, 
rašytojų federacijos pirmininkas drg. Sisio 
Mars rašo: “Karas iš pagrindų pakeitė kinų 
rašytojų gyvenimo apystovas. Kulkos ir svie
diniai privertė net pačius pasyviuosius apleisti 
patogius darbo kabinetus. Daugelis jų fronte 
sėdosi prie sunkvežimio vairo, ligoninėse rašė 
laiškus sužeistųjų namiškiams, stovyklose m'o- 
.kino nemokančius rašto skaityti ir rašyti.”

Jaunasis kinų rašytojas Fins Naičao sukūrė 
“eilėraščius garsiam skaitymui,” kuriuos viens 
kitam skaitytų ūkininkas, nešikas ir plovėja. 
“Te tauta dainuoja kartu su mumis gimtąja 
kalba, laisvės kalba.” Šie eilėraščiai suskam
bo miestų gatvėse, kaimuose ir per mikrofoną. 
Jaunieji rašytojai ėmėsi rašyti “gatvės” sce
narijus vaidinimui kaime ir fronte. Kinų jau
nimas, kurs buvo mokinęsis Londone, Pary
žiuje, Niujorke, Berlyne, kadaise buvo pra
dėjęs pamėgdžioti Europos bei Amerikos dra
maturgiją, bet europietiški veikalai kinų tau
toje neprigijo. Kinų scenai reikėjo kiniškų 
veikalų. Vykstąs nepriklausomybės karas nūn 
tokius veikalus sukūrė. Tie veikaliukai yra vi
sai paprasti ir trumpi, vos trijų veiksmų, kiek
vienas tęsiasi 15 minučių. Juose vaizduojama 
priešo žiaurumas ir kinų kovotojų didvyrišku
mas. Yra įkurta keletas karinės propagandos 
teatrų, kurie kinų žiūrovų labai mėgiami ir 
žinomi visai liaudžiai, nes artistų kolektyvai 
apkeliauja visą šalį. Taip pat prie liaudies 
atėjo ir prozos rašytojai. Jau iš seno per Ki
niją keliauja pasakotojai, kurie vakarais, po 
dienos darbų, sukviečia žmones pasiklausyti 

tuoti. Tai bus didelė šokio meno -šventė, nes jo 
ansamblis šoka taip, kad vis maža jo žiūrėti, 
—susižavėjusi pasakoja drg. Baronaitė.

Reikia žinoti, kad be liaudinių-tautinių šo
kių Mojsiejevo ansamblis šoka ir žanrinius šo
kius, tiktai liaudiškame stiliuje.

Iš visos šios kelionės man, kaip lietuviško 
šokio vadovei, taip pat didelė nauda, nes Moj
siejevo ansamblis mūsų, naujų tarybinių Bal
tijos pakraščio respublikų atstovams — didelė 
mokykla.

Baigdama M. Baronaitė pastebi, kad ji 
esanti susižavėjusi ta atmosfera, kurioje jai 
teko dirbti Maskvoje, sužavėta ir ta draugiš
kumo nuotaika, kuri vyrauja Mojsiejevo an
samblio dalyvių tarpe—baigė drg. Baronaitė.

(Iš “T. L.”) J. K. 

savo pasakojimų. Kai kuriose sodybose tie pa
sakotojai išgyvena savaitėmis, kartais net mė
nesiais.

Su visa širdimi ir pasišventimu rašytojai 
kovoja kartu su visa tauta. Daugelis jų tapo 
narsiais kovotojais. Toks yra jaunasis rašyto
jas Dun Pins, kuris randa dar laiko ir lite
ratūrai—jis yra parašęs ir išleidęs fronto apy
sakų rinkinį “Septintasis būrys.” Nuo karo pir
mos dienos aštuntosios revoliucinės liaudies 
armijos eilėse yra rašytoja Tin Lina, rašytojai 
Mao Duns, Go Možo, Lin Ju Tans, kuris per
eitą vasarą grįžo iš Amerikos Kinijon, ir-.dar 
daugelis kitų žymių rašytojų, kurie visas jė
gas aukoja išsilaisvinimo karui.

Rašytojai pradeda jau vaizduoti socialinius 
tipus, senojo feodalinio režimo šalininkus, ku
riuos anksčiau nieks nedrįsdavo paliesti. Viso
je Kinijoje labai populiai ! Čžana Tjano apysa
ka “Hua Vejs”, kurioje atvaizduojamas tar
nautojas biurokratas, tuščias plepis, neturįs 
jokios nuovokos apie vykstančią politinę ko
vą. Ši apysaka kritikų tarpe sukėlė gyvus gin
čus, mat, kai kuriems kinų patrijotams atro
do, kad dabartiniu metu reiktų vengti rašyti 
apie neigiamus tipus. Mao Duns straipsnyje 
“Apie ką rašyti” gina čžan Tjana ir jo apy
saką, kuri, sako Mao Dun, kaip tik liudijanti 
apie įvykusį bei vykstantį pakitėjimą naujoje 
kinų literatūroje. Įkvėpti tautai kovos pasi
ryžimo dvasią yra šventa rašytojo pareiga, 
bet kartu svarbus uždavinys demaskuoti šalies 
išdavikus, gobšius sukčius, politinius intrigan
tus bei ištižėlius. Te mato tauta, kas tikrieji 
jos draugai ir kas priešai.

Kovojanti už savo laisvę, kinų liaudis su 
didele meile ir viltimi žiūri į Sovietų Sąjun
gą, jos vadus, visų tautų gynėją ir draugą 
Staliną. Sovietų rašytojai kinų liaudies yra 
labai mėgiami. Šių dienų Kinijoje ypač myli
mas Gorkis, kurio kūryba paveikė visą kinų 
naująją literatūrą. Tarybų literatūros vertimų 
sąraše iš 250 pavadinimų 120 yra Gorkio vei
kalų. Kiekvienais metais kinų rašytojai, stu
dentai, inteligentija ir darbininkai mini Gor
kio mirties dieną, 18-ją birželio. Pereitais me
tais čunčine ir kituose Kinijos miestuose buvo 
suruošta Gorkio mirties minėjimų.

T. G. ŠEVČENKO

MINERSVILLE, PA.

Mūsų miestelyj, ir abelnai 
visoj šioj apylinkėj, viskas ra
mu, tyku, rodos, kad gyvena 
parinktieji žmonės viskuom 
patenkinti, viskuom perpildy
ti. Niekas jiems nerūpi, visa
pusiškai laimingi, tikras rojus! 
Gerai tokiems žmonėms gy
venti. Jie visiškai atitolę nuo 
pasaulio įvykių. Nemato jie 
liepsnojančių miestų, nemato 
naikinamos kultūros, meno, 
dailės, viso to,» kas pareikala
vo šimtmečius sukurti.

Mūsų mažiukė lietuvių tau
ta, nešusi svetimųjų pavergi
mo jungą per šimtmečius, ta
po paliuosuota didžiulės tau
tų sąjungos, kuri kuria naują, 
laimingą pasaulį. Ir lietuvis 
darbininkas tuomi didžiuojasi.

Linksma sulaukti tokio mo
mento. Bet kaip liūdna, kad 
mes išsiauklėjome savo parda- 
vikus šioj šalyj, kuri šiandien 
šelpia visus pabėgusius, po
draug ir iš Lietuvos, mūsų tė
vų, brolių ir draugų budelius, 
kurie veidmainingai vilioja iš 
mūs aukas palaikymui tų bu
delių. Jie taipgi dar tebetrokš- 
ta grįžti kada nors atgal ant 
Lietuvos žmonių sprando ir 
paskandinti laisvę kraujuose!

Mes turime budėti! Sujung
ti savo bendras spėkas ir ne
duoti darbininkų tarpe vietos 
jokiems darbininkų klasės rei
kalų išdavikams ir išgamoms.

Kodėl toks apsnūdimas? 
^Į^DLD 9-to Apskričio konfe
rencija įvyko Shenandoah, 
Pa.; jau baigiasi mėnuo, o tuo 
klausimu dar nieko nedaryta. 
Rodos, konferencija buvo gy
va savo sprendimais, tarimais; 
pasižadėta likviduoti apsnūdi
mas ir stot prie kultūrinio ak
tyvaus darbo”; pildyt savo už
duotį. Bet kur prižadai?! Dar 
nei vienas žodelis nepasirodė 
mūsų spaudoje, dar nebuvo 
pranešta nei ką mes tarėme 
toj konferencijoj. Juk mes iš
rinkome valdybą. Ko ji tyli?

Į kuopos susirinkimus taip
gi nagana skaitlingai atsilan
koma. Nors raportai yra ga
na svarbūs žinoti. Kokia da
bar yra svarbiausia darbinin
kų užduotis?

Svajos
Plaukia vandens vis į jūrą 
Ir išplaukt negali.
O kazokas nesuranda 
Laimės savo daliai.
Ir išėjo į pasaulį.
Daužos jūra plotuos. 
Ir širdis kazoko verkia, 
Ginčijas su protu.
“Kur gi eisi, kur gi dingsi, 
Kam gi tu apleidai 
Tėvą, motiną, merginą 
Kaip rožę iš veido?
Svečioj šalyj ne tie žmonės, 
Jie greiti pasmerkti, 
Nėr kam žodį ten pratarti, 
Nėr su kuo paverkti.”
(Tąsa ant 4-to puslapio)

Lyg per sapną girdėjau, kad 
Minersvillės Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopa 
rengia didelį pikniką. Bet ne
žinia, kodėl rengėjai taip silp
nai garsina ?

J. Ramanauskas.

Francija Niekam Ne
duosianti Savo Karo

Laivų ir Kolonijų
Washington. — Franci j ps 

valdžia raštiškai užtikrino 
Jungtines Valstijas, kad ji
nai neužleis savo kolonijų ir 
karinio laivyno nei Vokieti
jai nei jokiai kitai šaliai.

Tūli Amerikos generolai, 
senatoriai bei kongresmanai 
reikalauja pasiųst šios ša
lies karo laivus ir užimt 
francūzų salų Martinique ir 
jų vakarinę Afriką su prie
plauka Dakaru. Į tai Fran
cija jau pirmiau atsiliepė, 
kad ji visomis jėgomis gins 
kiekvieną savo koloniją.1

Washington. — Praneša
ma, kad daugelis karinių 
Amerikos laivų persikėlė 
Panamos kanalu iš Pacifiko 
Vandenyno į Atlantą.



Ketvirtas puslapis

Visuotina Mobilizacija
(Feljetonas) Manau, užtenka agitaci

jos; visi generolai supranta
te reikalo svarbumą, todėl 
pradėkim mobilizacijos dar
bą. Tik jau, gerbiami gene
rolai, meldžiu įsimušti į ma
kaules, kad šis žygis yra 
svarbiausias visame mūs gy
venime ir menkiausias ne
tikslumas gali mus pražu
dyt kaip pražudė rusus bal
tagvardiečius. Todėl men
kiausias nepaisymas patvar
kymų, bus skaitomas fašiz
mo išdavyste, ir bus baud
žiama visu fašistiniu žiau
rumu, visai neatsižvelgiant 

|į tai, kad generolas ir .bū
tų aukščiausių kvalifikaci
jų melagis ir šmeižikas! 
Trumpai sakant, šiam žy
giui turim prisiruošti su 
daug didesniu pasišventimu, 
negu davatkos visuotinai iš
pažinčiai.

Štai jums patvarkymai, 
ponai generolai: S. Michel- 
sonas, kaipo elektros spe- 
cijalistas, turi pravesti tele
fono susisiekimą, nuo Čika
gos iki pat Lietuvai, supran
tamas daiktas, nemokamai.

F. Bagočius turi sumobi
lizuoti visas fašistų rezervi
nes kelnes. Tas reikalinga 
tam, kad karo lauke (net ir 
drąsiausiausiam ricierui) la
bai tankiai kelnės palieka 
netinkamos dėvėjimui. O 
pasilikus be kelnių genero- 

dasikeiksim iki tokio laips-'lui susidaro labai didelis pa- 
nio, kad paliksim tiktai nie
kingomis baidyklėmis svie
tui ant pajuokos, o Lietuvos 
vistiek neturėsim. Mes tu
rim svietui 
esame verti fašistų vardo.
Jeigu esam pirmos rūšies 
melagiai ir šmeižikai, tai 
turim būt ir gerais karei
viais. Negi mes koki Lozo->

Gerbiami bendro fašisti
nio fronto generolai, gene- 
rolkos, visi lietuviški fašis
tai ir fašistės, išskiriant re
negatą Smetoną. Mat, jis 
jau persikrikštijo į demo
kratų vierą. Jeigu taip, vel
niai tegu jį griebia! Apsi
eisime ir be jo; vienu latru 
fašistinėje šeimynoje bus 
mažiau. Toki skūramainiai 
kaip Smetona tik peizoja fa
šistų gerą vardą, nors, tie
są pasakius, Smetona toks 
demokratas, kaip Grigaitis 
socijalistas.

Atsiprašau už nukrypimą 
nuo temos, ponai generolai, 
tai vis už to nelabojo Sme
tonos, kad jį kur katės būt 
sulaižę. Svarbiausiu mūs už
daviniu šiandien yra, tai 
sumobilizuoti visas fašisti
nes jėgas, atkariavimui Lie
tuvos nuo kacapų, kad galė
tum vėl užrioglinti fašistinį 
smaką ant darbo žmonių 
sprando. Jūs klausite, ar 
tas galima? Taip, mieli ge
nerolai, tik reikia savim pa
sitikėjimo, drąsos, pasiauko
jimo ir svarbiausia, tai 
šventai pildyti jūsų Pau
liaus patvarkymus. Visai 
nėra jokios prasmės tikėtis, 
kad kas kitas mum Lietuvą 
•atkariautų. Jeigu mes to 
lauksim, tai dasimeluosim,,

vojus patekti beprotnamiu. 
Pavojų dar žymiai padidina 
ir tas, kad tenaitiniai beko
nai, jeigu nutėmyt pas kurį 

parodyt, kad'generolą kelnėse betvarkę, 
tokiam daugiau netektų 
džiaugtis gyvenimu. Atsi
žvelgiant į šiuos faktus, ge
nerolas Bagočius, privalo 
pristatyt kelnių karo fron- 

riai ar šiaip nei velniui ver-|tan didžiausius išteklius.
ti tinginiai. Dr. B. Vencius privalo

gabentis su savim visas dan
tų traukimo “nočynas”, nes 
jeigu kuriam fašistpalaikiui 
tektų atsisveikint su grieš- 
na gyvybe, o turėtų auksi
nius dantis, tai . dr. Ven- 
ciaus darbas bus iškrapšty
ti auksą iš jo žioplės.

Kunigėlis Balkūnas pri
valo pasiimti užtektinai pa
dam šmeruoti šventų aliejų, 
kad visų kritusių generolų 
dūšios būt galima “atpro- 
vyt” dangaus karalystėn.

Domas Klinga, turi pasi
imt kūlį šiaudų ir pakanka
mai degtukų dėlei atsargos, 
nes jeigu karą pralaimėtum, 
tai tokiam atsitikime, Klin
ga privalo visą Lietuvą pa
versti į pelenus.

Uniformą dėvėsim tą pa
čią, kurią dėvim pasitikime 
žvalgybininkų vado Smeto
nos: frakus su ilgom uode
gom ir šilkines skrybėles. 
Tas priduos mūsų armijai 
baisiai strošną išvaizdą, kas 
karo fronte turi neįkainuo
jamą vertę. Raudonarmie
čiai pamanys, kad esame pa
bėgę iš kokio instituto!

O kaipgi su ginklais, ar jų 
turim? Taip. Ir dar tokių, 
kuriem nereikalinga jokia 
amunicija!

Kas gi yra Raudonoji Ar
mija?

Generolas Grigaitis aną 
dieną matė ir visiem rapor
tavo, kad Raudonoji Armi
ja yra “menka, nuskurus ir 
j visi jos galai virvutėm už
raišioti.” Vienok mum svar
biausia tai tas, kad pagal 
fašistinio fronto spaudos 
senesnius pranešimus, tai 
raudonarmiečiai niekuomet 
nėra matę lietsargių ir jų 
labai bijo! Tai tikra mum 
palaima, ponai generolai. 
Jūsų Paulius jau tada skai
tydamas tą nepaprastą 
kvailystę suprato/ kad mum 
teks kada nors ja pasinau
doti. Taigi dabar visi ge-
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nerolai, tinkami karui, apsi- 
ginkluojam lietsargiais ir 
marš, išguiti Kacapus iš 
Lietuvos. Tik turim sumobi- 
lizuot didelius vyrus, tokius, 
kaip Tysliava, Jurgelionis, 
Buivydas ir taip toliau. Ge
nerolas Grigaitis frontui ne
tinka. Nors pagal savo di
dumą jis velniškai drapiež- 
nas, tai bet gi raudonai^ 
mietis neužmatęs galėtų su
mindžioti! O tas padarytų 
mum nieku neatlyginamus 
nuostolius.

Matote, prie visko turim 
būt prisirengę. Jeigu dėlei 
per didelių mūsų melagys
čių Dievas mus nubaustų, 
ir karą pralaimėtume, tai 
tokiam atsitikime, prisieitų 
tartis su Hitleriu, kas be 
Grigaičio jokiu būdu neįma
noma atlikti. Matote, jis ki
tu syk mokėjo vokiškai, ga
limas daiktas, kad ir dabar 
da kaip ką atsimena. Atsar
gumo dėlei, generolą Gri
gaitį paliekam Čikagoje, iš 
kur jis per Michelsono pra
vestą telefoną komandavos 
baltagvardiečių k a u t y n es 
Lietuvoje. Užpuolimą pra-

dėsime prie Stilsono buvu
siojo “dvaro”, kurį jo pirm- 
takūnai prašvilpė pirmiaus, 
nekąip Stilsonas išmoko dė- 
vėt kelnaites. Dabar pato
giausias laikas ponai gene
rolai, todėl visi prie darbo. 
Per krūmokšlius, ant pilvų 
prišliaušim prie pat raudo
nųjų ir visu smarkumu ati
darom lietsargius ir šokam 
kaip meškos ant dūmų. Pa
minėsit mano žodį, Raudo
nąją Armiją perskrosim, 
kaip Grigaičio peilis bulvi
nę košę!

Jeigu pasitaikytų koks 
astapenčius raudonarmietis, 
ir nenorėtų bėgti, tai to
kiam visi generolai vienu 
sykiu, su visu mūsų pajė
gumu, su lietsargių smai
galiais, tik ziiip į kairiąją 
akį ir patiesim, kaip pra
keiktos atminties, Dieve 
duok dangaus karalystę, 
pralotas Alšauskas savo ga- 
spadinę! Paulius.

PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. įvyks susirinkimas, 

birželio 2 d., 8 v. v., 735 Fairmount

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-6868

šeštadien., Gegužės 31, 1941
|__L_1_. II ' I II ~ ll

Avė. Kviečiu visus narius dalyvauti 
ir naujų atsiveskite. Bus daug svar
bių dalykų apsvarstyti. — F. B., 
Sekr. (127-129)

WATERBURY, CONN.
Lietuvių Laisvas Kapinynas rengia 

metinį pikniką. Kalbės D. M. Šo- 
lomskas iš Brooklyn, N. Y. Dainuos 
Vilijos Choras, vad. B. Rasimavičiū- 
tei. Įvyks 30 d. gegužės. Lietuvių 
parke, Waterburyje. Pradžia 1:30 v. 
po pietų. Programa 6 v. v. Kviečia
me visuomenę dalyvauti. Pinigai bus 
sunaudojami pagražinimui kapų. — 
Patriotas.

MONTELLO, MASS.
Broctono Liet. Tautiško Namo ati

darymui ruošiamas piknikas per ke
turias dienas ir naktis, — gegužės 
29, 30, 31 ir birželio 1 dd. Kviečia
me vietinius ir iš apylinkės dalyvau
ti piknike. Praleisite smagiai laiką, 
susipažinsite su naujais draugais ir 
galėsite smagiai pasišokti. — Kom.

(126-128)

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 2 d., 7.30 v. v. Liet. Taut. 
Namo kambariuose. Kviečiame visus 
narius dalyvauti šiame susirinkime, 
nes turime svarbių dalykų aptarti. 
— Fin. Rast. G. Š. (126-128)

NASHUA, N. H.
LDS 128 kp. ir ALDLD 42 kp.

DR. ADAM V. WALMUS
DANTŲ GYDYTOJAS 

705 Fourth Avenue

OFISO VALANDOS: 
9 ryto iki 9 vakaro, ir 

sulyg sutarties išanksto.
Tel. SOiith 8-1551

Meno Skyriaus Dalis
SVAJOS

(Tąsa nuo 3-čio puslapio)
Svetimoj šaly kazokas.
Jūra audrą žada.
Jis norėjo rasti laimę— 
Sopulį surado.
Skrenda gervės į gimtinę, 
O tai skrenda baugios, 
O kazokui visos viltys 
Piktžolėm apaugo. 

* * *
Turtingosios tu neveski— 
Troboj nemiegosi.
Vargšės taipgi tu neveski— 
Miego nežinosi.
O tu veski didžią laisvę— 
Tai kazoko dalią. 
Neturtinga? Bet už tai juk 
Laisvei duoda valią.
Tau neįkyrės juk niekas: 
“Ko gi liūdnas veidas? 
Tai dėl ko tu, o tai kam tu 
Galvą štai nuleidai?”
Dviese visados lengviau juk, 
Kada skausmas krato. 
Netikėki: lengviau verkti, 
Kada nieks nemato.
Ištrauka iš
“TRETIEJI GAIDŽIAI“
Jaudinosi Ukraina, 
Jaudinosi ilgai.
Ilgą laiką matė stepės 
Juodą kraują žvilgant.
Kraujas plaukdamas išdžiūvo, 
Vėl laukai žaliuoja. 
Seniai guli, o virš jųjų 
Alkos mėlynuoja.
Aukštos alkos, o juk nieks jų 
Atmint nesumoja.
Niekas karčiai nepaverkia, 
Nieks neparaudo  j a.
Tiktai vėjas tylutėliai 
Susiūbuos ties jaisiais, 
Tiktai rasos, tartum perlais, 
Juos apkris skaidriaisiais.
Pakils saulė, išdžiovins jas 
Spinduliai skaidrieji.
Kur anūkai? Kas jiems darbo,— 
Ponams rugius sėja.

Jų nemaža. Kas pratars gi, 
Kur čia Gontą guli?
Kankinys kur tas teisusis, 
Kur jo kaulai dūli?
železniakas kur narsusis, 
Kur jo kapo vieta.
Vargas, vargas! Bandos siaučia, 
Jie—užmiršt žadėti.
MENAS
Jaudinosi Ukraina, 
Jaudinosi ilgai.
Ilgą laiką matė stepes 
Juodą kraują žvilgant.
Dieną naktį vis dejonės, 
žemė verkia, gūžias.
Tamsu, liūdna,—prisiminsi— 
Pasijuoks širdužė.

* * *
Trys keliai ilgi ir platūs
Nulėke į tolį.
Ir apleido Ukrainą 
Trys jaunieji broliai.
Vienas motiną paliko, 
Vienas savo žmoną.
Vienas seserį. Jauniausias 
Merginą malonią.
Pasodino motinėlė 
Uosius tris aukštuosius. 
O žmona liūdna sodino 
Topolius žaliuosius.
Jovarus tris pasodino 
Sesuo žaliam klony, 
O mergaitė ta jaunoji— 
Putiną raudoną.
Topolis aukštyn neaugo, 
Uosiai tuoj nudžiūvo.
Oi, suvyto putinėlis,
Jovarai pražuvo,
Verkia motina senoji—
Negrįžta broleliai,
Verkia žmona su vaikučiais, 
Keikia savo dalią.
O sesuo jauna išeina
Brolių pajieškoti, 
O mergaitė ta jaunoji 
Nebaigia raudoti.
Nesugrįžta, ne, trys broliai 
Iš svetur ligšiolei.
Trys keliai ilgi ir platūs 
Baigia želti žole.

Išvertė Juozas Kruminas.

Valgykite 
M EI) Ų

NELAUKITE 
kol gausite slogas; valgy
kite medų, valgykite da

bar, kad negauti slogų.
•

Valgykite Medų Vietoj 
Cukraus

Sako Dr. J. J. Kašk>aučius

Kaina 75c Kvorta
•

“Laisvėje” galite gauti 
tikrų bičių medaus už ga

na prieinamas kainas.
Kreipkitės į “Laisvės” ofi

są ir apsirūpinkite su 
medum.

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolėsj ' 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 ūžvadinimais, 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.

Mes Užeinam Pas Kasmočius
UŽEIKITE IR JŪS

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

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

RHEINGOLD EXTRA DRY.
Mandagus Patarnavimas ir Skanūs Užkandžiai

Išvažiavę pasivažinet arba būdami Great Necke 
' sustokite persitikrint.

Taipgi imame užsakymus ant pinikų, išvažiavimų ir įvairių Bankietų.

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

Telephone Great Neck 1546

bendras susirinkimas įvyks 1 d. bir
želio, 7 v. v., 171 Main St., Prašome 
narius dalyvauti susirinkime, nes 
reikės išrinkti komisiją dirbti pikni
ke, kuris įvyks 15 d. birželio.—Val
dyba. (126-128)

DETROIT, MICH.
Sekmadienį, birželio 1 d., Liet. 

Piliet. Pašalpos Kliubas ruošia pik
niką ir Alaus Gėrimo kontestą, 
Beechnut Grove (Urbanto darže), 
Middlebelt Rd., tarpe Ecorse Rd. ir 
Michigan Ave. Pradžia 12 vai. die
ną. Šokiai 3 vai. po pietų. Kas gra- 
žiai-švariai išgers tam tikrą “skūne- 
rį” alaus, gaus dovaną $10.00. Su
prantama, bekontestuojant turės būt 
ir juokų. Kliubas yra progresyvių 
darb. org., tad verta visiems daly
vauti. Todėl nepamirškite būti sek
madienį. — Kliubo Draugas.

Dr. John Repshis 
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS. 
Tel.. TRObridge 6380 

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

LWUVB4
GERIAUSIA DUONA 

^SCHOLES BAKING iZggfi 
*j32 Grand Street, Brooklyn^^^^^

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, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome j visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

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

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

1113 Mt Vernon Street

OE33OI 3OI

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

Mūsų Inžinieriai išinieruos jūsų namus ir įdės 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

Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU- 
JiftR | LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abel- 

nas SI1Pnumas> Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės Awafid 

iRsisfc. Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai
Vyrų ir Motorų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai

ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir JyJrllB 
tinkamą gydymą. Jšvirkščiarna Serumo ir Ciepų,
kada reikalinga. Ateikite šiandien dėlei ištyri- _ jFKjw
mo, o jūsų liga bus jums "Išaiškinta. y '

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $3.00.' I Vį

DR. LOUIS ZINS
110 East 16 St., N. Y.

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

J
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REZOLIUCIJOS PRIIMTOS LDS ANTRO 
APSKRIČIO KONFERENCIJOJE

Rezoliucija Prieš Karą
Mes, LDS 2-ro Apskričio 

konferencija, laikyta gegužes 
18 d„ 1941 m. “Vilnies” 
svet., 3116 S. Halsted St., Chi
cago, Ill., kur dalyvauja 51 
delegatas, atstovauja 1350 na
rių, pripažystam, kad dabar 
Europoje einamas karas yra 
karas už dominaciją ir kolo
nijų pasidalinimą. Taigi, yra 
imperialistinis karas. Ameri
kos visuomenes, ypatingai dar
bo visuomenės reikalai visai 
nesupuola su to karo vedėjų 
reikalais.

Todėl mes primenam prez. 
Rooseveltui jo atkartotinai pa
reikštus prieškarinius paža
dus prezidentinių rinkimų me
tu ir išreiškiam pageidavimą, 
kad prezidentas tų pažadų 
griežtai laikytųsi, kad šalį ne
įtraukus j karą.

Rezoliucijų Komisija.

griežtai reikalauja juos atmes
ti.

Kartu kviečiame visą plačia 
visuomenę bei organizacijas, 
ypač ateivius siųsti protestus 
ir raginti senatorius ir kon- 
gresmanus, kad jie būtų at
mesti ir tuomi išlaikytume mū
sų šalies demokratines teises.

Rezoliucijų Komisija:
J. Skeberdytė, 
Phyllis Rasius, 
Joe Sacal.

REZOLIUCIJA PRIEŠ WIN
SON BILIŲ

LDS 3-čio Apskr. Piknikas Pavyko Gerai

Rezoliucija prieš Ateivių 
Teisiu Varžymą

šiuo laiku yra įnešta kong- Į 
resmano Hobbs bilius H. R. 3 I 
ir senatoriaus Richard Russell I 
bilius S. 1232, kurie siūlo vi- ' 
sai paneigti ateivių teises ir 
dar suvaryti nepiliečius atei- i 
vius į koncentracijos stovyk-j 
las. Kaip vienas, taip kitas bi
lius reiškia naikinimą civilių 
teisių ir tiesiog piršimas Jung
tinėms Valstijoms fašizmo.

LDS 2-ro Apskričio konfe
rencija, įvykusi gegužės 18 d., 
1941 m., “Vilnies” svet., Chi
cago, 111., kur dalyvauja 51 
delegatas atstovaujantis 1350 
narių, smerkia tuos bilius ir

Pastaruoju laiku yra įneš
tas atstovų bute Winson bi
lius, kuris atkreiptas prieš 
darbininkus ir jų unijas. Jei 
jis būtų priimtas, tai reikštų, 
griovimą jau s u organizuotų 
unijų ir varžymą darbininkų 
teisių. LDS 2-ro Apskričio kon
ferencija, įvykusi gegužės 18 
d., “Vilnies” svet., 3116 So. 
Halsted St., kur dalyvauja 51 
delegatas, atstovaujant 1350 
narių, griežtai protestuoja 
prieš kalbamą bilių ir reika
lauja abiejų kongreso būtų at
mesti tą žalingą bilių.

Rezoliucijų Komisija: 
J. Skeberdytė, 
Phyllis Rasius, 
Joe Sacal.

REZOLIUCIJA VEIKIMO 
KLAUSIMU

Kadangi pereitoje metinėje 
konferencijoje buvo pasibriež- 
ta, kad LDS 2-ro Apskričio ri
bose būtų įrašyta naujų narių

Įsigykite Šias Knygas
fc 
K 
č

per šį vajų 500, tad ši pus
metinė konferencija, įvykusi 
gegužės 18 d., 1941 metais, 
“Vilnies” svet., kur dalyvauja 
51 delegatas, atstovaujant 
1350 narių, siūlo apskričio ko
mitetui tartis su kuopomis, ko
kį skaičių narių kuopa gali į- 
rašyti ir kad nuolatos būtų 
prižiūrima vajaus eiga.

Kartu dar kartą pasižada
me, kad mūsų pasibriežta 
skaitlinė naujų narių įrašyme 
būtų išpildyta, kad būsiančia
me LDS seime mūsų kuopos 
būtų pavyzdžiu.

Taipgi užgiriame dabartinį 
jaunuolių puikų kooperavimą 
ir veikimą bendrai su apskri
čio komitetu.

Kadangi jaunuolių konfe
rencija įvyksta liepos 5—6 dd. 
La Salle viešbutyje, tad ragi
name ne tik jaunuolius prie 
jos rengtis, bet lygiai ir suau
gusių kuopos turi remti tą 
darbą moraliai ir materialiai. 
Taipgi lai būna nutarta, kad 
mūsų kuopos be skirtumo 
jaustųsi už pareigą bandyti 
susirašinėti ir palaikyti drau
giškus ryšius su tais LDS na
riais, kurie paimti į kariuome
nę, tas rodys, jog LDS rūpina
si visais nariais ir juos atjau
čia, kaipo narius.

Konferencija pasisako, kad 
LDS kuopos imtų dalyvumą 
veikti bendrai su žmonių Tai
kos Komitetu, išrenkant savo 
atstovus. Kad rūpintųsi savo 
kolonijoje skleisti mintį, jog 
mūsų šalis turi būti išlaikyta 
nuo įsivėlimo į imperialistinį 
Europos karą.

Rezoliucijų Komisija:
J. Skeberdytė, 
Phyllis Rasins, 
Joe Sacal.

Nors diena buvo šaltoka, 
bet oras gražus dėl pirmo šių* 
metų LDS Apskričio parengi
mo, kuris įvyko Old Cider Mill 
Grove, Vaux Hall, N. J.

Reikia pasakyti, kad vieta 
piknikams labai graži ir gerai 
užlaikoma. Nuvažiavimas apie 
viena valanda iš Brooklyn, N. 
Y. Didžiumą publikos sudarė 
New Jersey apylinkės lietu
viai; viso dalyvavo 400.

Programą išpildė: Aido 
Choras iš Brooklyn, N. Y. ir 
Sietyno Choras iš Newark, N. 
J.; Bangos Choras nedalyva
vo. Prakalbą pasakė J. Ga
šlūnas, “Tiesos” red. Priimta

pareiškimas prieš karą ir sme- 
tonininkus-hitlerininkus.

Dovanas laimėjo: $10 — 
■Henry Emanuel, 30 Fairmount 
Ave., Newark, N. J.; $5 — J. 
žurlis, Box 13, Great Neck, 
L. I. ir $3 — J. 29 Sunshine 
Biscuit Co., L. T.

Piknikas pavyko visapusiai, 
apskričiui liks ir pelno. Ačiū 
publikai už atsilankymą ir 
tiems, kurie prisidėjo savu 
darbu.

Gal buvo ir daugiau įspū
džių—lai parašo tie, kuriems 
teko daugiau progos išgirsti ir 
pasikalbėti su žmonėmis.

Komisijos Narys.

daug sykių prašėme ir dabar 
prašome programai užsibaigus 
prisiųsti laiškelį arba atvirutę 
išreiškiant savo mintis ir pa
stabas apie mūsų pusvalandį. 
Laiškus ir atvirutes galite siųs
ti sekamai: Lithuanian Am
berland Program, Station 
WHDH, Boston, Mass., arba 
332 West Broadway, So. Bos
ton, Mass., į Pažangiųjų Lie
tuvių Tarybos Centralinį ofisą.

Taipgi mes minėjome, kad 
radijo užlaikymui reikia fi
nansų, aukų, skelbimų. Tam 
tikslui galima surengti ir pik
nikų ir šiaip parengimų, šis 
radijo pusvalandis yra svar
bus tautinės kultūros atžvil
giu, todėl reikia visiems prisi-

dėti prie jo užlaikymo. Prašo
me visų lietuvių pagelbėti 
mums -užlaikyti Amberland 
Radijo Programą.

Dėde Petras.

Skelbkitės savo biznį dien
rašty j “Laisvėj e.”

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas 
306 UNION AVENUE

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

GERAI PATYRĘ BARBERIAI

- f
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PITTSBURGH!) IR AP1EL1NKĖS ŽINIOS
Gegužės 26 dieną įvyko 

prakalbos V. Andriuliui, Lie
tuvių name, 1320 Medley St., 
N. S. Pittsburgh, žmonių su
sirinko nedaug. Prakalbos vi
si klausėsi su įdomumu. Kal
bėtojas kalbėjo apie dabartinę 
Lietuvą, karą ir kitas sroves. 
Iš tikro ši prakalba buvo la
bai reikalinga ir svarbi šiuo 
metu. Bet publika neįdomau- 
jasi prakalbomis. Jie smakso 
kliubuose, baruose, kazyriuo- 
•ja, prie baro ginčijasi. O la
biausiai bedarbiai. Jie niekur 
neina. Progresyviai žmonės su
lindo į krūmus. O katalikai 
nusistatę šitaip, kad jeigu ne 
kunigas kalba, tai jie nenori 
nei klausyti. O smetonlaižiai, 
tai jie patys nežino, ką jie 
šneka. Jie puldinėja į visas 
šalis. Solio daly ir Sautsidėje, 
tai nieko neveikia.

Surinkta trys dol. aukų. Pir
mininkavo P. Martinkus. Pra
kalbas rengė Lietuvių. Litera
tūros Draugija.

darbininkai. Jie jau streikuoja 
nuo 10 dienos gegužės.

Eina prie susitarimo (strei
ko užbaigimo) West Penn 
Hospital darbininkai, kurie 
gana ilgokas laikas kaip strei
kuoja.

D. P. Lekavičius.

So. Boston, Mass.
Žinutes iš Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radijo
Pažangiųjų Lietuvių Tary

bos radijo “Amberland Pro
grama” įvyksta kas sekmadie
nis nuo 9 iki 9:30 vai ryto. 
Programa duodama iš stoties 
WHDH, 850 kilc., Boston, 
Mass, šio sekmadienio progra
moj dalyvauja Eva Sedariūtė 
iš Hudsono; Grinkaitis, korne- 
tistas, iš So. Bostono; Dzūkas 
ir žemaitis; garsusis daininin
kas ir muzikos direktorius 
Alexandras Vasiliauskas ir 
vargonistė Mary Robinson.

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

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

Brooklyn, N. Y. Į
TeL Evergreen 4-9508

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

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

“Gyvenimo Saulėleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimą

E. Brewster, Mass

Parašė ir Išleido Graborius
JOSEPH Le VANDA-LEVANDAUSKAS

Knyga iŠ arti 300 puslapių, kaina $1.25.
Kiekvienam svarbu susipažint su sekamais dalykais: Laidojimų 

istorija, papročiai, apeigos, testamentai, advokatai, teismai ir kiti 
dalykėliai. Taipgi balzamavimas, plastika, kaukės, chemikalai, 
taxidermija, koplyčios, kapinės, mausolėjai, deginimai, mirusio 
tu to pervedimai ir tt.

Lietuvių Kalbos Gramatika
Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 

Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA 

Kaina $1.00 už egzempliorių.

English - Lithuanian
Self - Instructor

rankvedis angliškai kalbantiems mokytis lietu-Tai
viškai. Taipgi gali pasinaudoti lietuviai, norintieji mo
kytis anglų kalbos.

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Pirmoji Pagalba Ligoje ir Nelaimėje
PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS

Kiekvienas žmogus privalo šią knygą turėti savo namuose. La
bai svarbūs patarimai ką daryti susižeidus, staigiai kam apslobus 
arba apsirgus kada sunku gauti gydytojaus pagalba.

Ši knyga duoda daug receptų, sulyg kuriais gausite vaistų gydy
tis pagal nurodymus knygoje.

Kaina $1.00; vasaros sezonu tik 75c.

New Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslų Albumas

Būtinai įsigykite šj papuošalą savo namų knygynui. Tai pui
kiausia padaryta knyga lietuvių kalboje. Trijų spalvų viršeliai;; 
daugybė gražių paveikslų iš Pasaulinės Parodos 1939 ir 1940 mm. 
Taipgi telpa paveikslai pasauliniai garsių pastatų New Yorko 
mieste. Yra daug mokslinių inform,'Wiju apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos istorijos.

56 puslapių; kainu 25c.

‘Laisvės” Administracija
427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

dlizlmu ijAunwGtj
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Atsiminimai iš Lietuvos — 
Pranešimas apie Smetoni- 

ninkų Valdžią
Aš, Amerikos pilietis, Lie

tuvoje išgyvenau du metu ir 
pernai, tai yra 1940 m. rug
pjūčio 28 dieną, atvažiavau 
Amerikon.

Aš gyvenau Gelgaudiškiu 
miestelyje, šakių apskrities. 
Aš pats mačiau, kaip ponai su 
mūsų biednais žmonėmis elg
davosi. štai pavyzdys.

Vienas žmogelis, biednas, 
39 metų amžiaus, labai susir
go. Atėjo į Gelgaudiškiu, 
miestelį pas policijos viršinin
ką ir sako: Ponuli, aš labai 
sergu, duokite man pagelbą, 
pasiųskite mane į ligoninę. 
Policijos viršininkas pasakė: 
Pagelbos prašyk pas poną 
viršaitį.

Ką tas žmogelis bedarys. 
Nueina pas viršaitį ir taip pat 
prašo pagelbos, kad pasiųstų į 
ligoninę. Bet tas viršaitis pil
vą išvertęs kaip penima kiau
lė, biedno žmogelio paklausė, 
ko jis nori. Sako: Kas tave čia 
atsiuntė? žmogelis atsako, 
kad jį atsiuntė policijos virši
ninkas. Sako: Viršininkas lie
pė pas ponulį ateiti ir prašyti 
pagelbos.

Viršaitis jam atsakė: Eik 
ipas kleboną į bažnyčią, žmo
gelis atėjo pas kunigą prašyti 
pagelbos. Kunigėlis, kuris tą 
žmogelį pažinojo, sako: Pats 
neini į‘ bažnyčią ir neduodi 
pinigų ant bažnyčios, tai aš 
su tokiais, kaip tu, visai netu
riu šnektos. žmogelis sako: 
Ką man daryti, aš labai ser
gu ? Bet kunigas jį išvarė ir 
liepė eiti atgal pas viršaitį. Sa
ko: Jo- reikalas, tave turi pa
siųsti į ligoninę.

Ką gi dabar biednas žmoge
lis bedarys? Jis vėl eina atgal 
pas viršaitį. Viršaitis pamatė, 
kad žmogelis sugrįžta kunigo 
nepriimtas. Jis užsidaro duris 
ir žmogelio- nebeįsileidžia.

Biednas žmogus nebegali 
niekur nueiti nė pasišildyti. O 
1940' metais buvo labai šalta 
žiema. Tada jis ateina ir įlenV 
da į kunigo tvartą, kur kuni-

Literatūros Draugijos 87 
' .M

kuopa rengia išvažiavimą bir
želio 22 dieną, Mikalausko 
farmoje. Tikietas kaštuos 
$1.50. Valgiai* ir kitkas bus 
veltui. Rengiamės kuonuopui- 
kiausiai publiką užganėdinti. 
Katrie atvažiuokite į šį. pikni
ką, nesigailėsite, čia gausite 
šviežia maista tiesiai nuo ūkio. €• lt \ .

Subatoj, gegužės 31 dieną 
rengiama Browderio 50 m. 
amž. sukakties paminėjimui 
bankietas. Pradžia 6 :30 vai. 
vakaro, 805 James St., North 
Side. Kalbėtoju bus Bob Mi
nor. Įžanga 50 centų.

Draugas P. Martinkus gra
žiai pasidarbavo dėlei Pitts- 
burgho 29 įkalintų darbinin
kų apgynimo ir paliuosavimo. 
Jis pas progresyvius biznierius 
ir šiaip partijos .,simpatizato- 
rius surinko apie 90 dol. Drg. 
Martinkus važinėjo su savo 
mašina ir nieko neėmė nei už 
laiką, nei už gesą.

Praeito sekmadienio progra
ma klausytojams patiko.’ Pro
grama buvo puikiai išpildyta. 
Naujosios Anglijos lietuviai 
džiaugiasi turėdami savo Am
berland Radijo pusvalandį. 
Tuose pusvalandžiuose duoda
ma gera klasiška muzika. Ta
lentingi artistai puikiai per
duoda lietuviškos dainos dva
sią. Su kuriais tik teko kalbė
tis apie praeito sekmadienio 
programą — visi išsireiškė, 
kad jiems labai patikusi. Mes

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
■  ■ ■ »   ■'■■■' '     III mill II I    .1. 1.1 ■ .III ............................. ...... ■» I II ■ ■■■■ I— II

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE ir sūnai
k

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

O, Tai Proga!
APDOVANOT £1 n TT V 
LAIKRODĖLIU: V fl U ii IV

Sugrįžo iš ligoninės J. But
kus ir A. Gailius. Vaikštinė
ja pasiremdami ant kriukių. 
Gydosi namie. įlinkiu greitai 
pasveikti.

Kariuomenėn išvažiuoja V. 
Sadausko sūnus ir J. Maceikio. 
Kostantą Miceikį išbrokijo.

Lietuvių parapijos namuose 
žada apsigyventi iš Lietuvos 
•pabėgę kunigai misionieriai. 
•Klebonas renka iš parapijorių 
^atliekamus fornišius ir kito
kius naminius rakandus.

Streikuoją Pąlace Credit 
Clothing Collectors AF of L
go arkliai stovi. Ant rytojaus 
vargšas rastas nebegyvas.

- Kunigas turi šiaip taip 
žmogų pakavoti. Padarė ko- 
lektą tarpe ūkininkų. Kunigas 
surinkęs pinigus žmogų palai
dojo.

i Tai mat, kaip smetoniniai 
krokodyliai elg'davosi su bied
nais žmonėmis. Jie tik biednų 
žmonių: kraują gėrė. Dabar jie 
to kraujo niekados nebegers. 
Dabar prie Tarybinės valdžios 
nė vienas nemirs badu arba 
nuo šalčio. Viskas bus kitaip 
Lietuvoje.

J. Bulotas.

... „„i?.,,,., ..

GENT'S GRUEN

Didžiausia, labiausia pri
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

GENT'S GRUEN

“STUART”
LADIES' GRUEN

“IONE”
15 Jewels, yellow 
Sold filled case, 

■uildit« back.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYSGRUEN
THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTING—’24”"

There’s A GBUEN 
At A Price For Every 

Purse

Robert Lipton
JEWELER

LADIES’ GRUEN

“CHARLOTTE" “SHERMAN”
15 Jewels yellow IS Jewels, pink or 
gold filled case, yellow gold filled

Guildite back. .case. Guildite back.
15 Jewels, pink or 
yellow gold filled 

case. Guildite back.

701 GRAND ST.
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham fr 
Manhattan Ave.

Pamatykite
Pasirinkite

pas

LIPTON
3 diamonds 
••t in a solid 
yellow gold 
mounting.

BIRTHSTONE RING CAMEO RING
Choice- of ap« Genuine earn*
e ? lv.!.’.:: $1995 w $1495
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10 Savaičių Pikiete už 

Unijizmą
Užėjus pietaut lietuviškon 

valgyklon, suėjau lietuvį, 
Thompson Kafeterijų streikie- 
rį Joną Trepenaitį. Sušnekom.

—Mačiau “Laisvėje,” jog 
str e i k u o j i,—priminiau.

—Ir kaip dar. Bet dabar ti
kimės, kad neužilgo streikas 
turės baigtis laimėjimu. Gegu
žės 20-tą bosai pirmu kaitų 
nusileido nuo savo užsispyrimo 
pasilaikyti atdaros šapos są
lygas, tai yra samdyti ar pra- 
varinėti darbininkus sulyg sa
vo noro. Siūlė ir algų pakėli
mų, bet negana, tad streiko 
komitetas atmetė, kitam dery
bų mitingui, geg. 27-tą.

—Ar vis dar pikietuojate ?
—Vienuolikta savaitė, kaip 

diena dienon šaligatvius mi
nam. Tik dėka tam solidaru
mui juk ir uždarėm visas 10 
kafeterijų New Yorko mieste. 
Mus baugino, sakė uždarysią 
kafeterijas visai ir tris uždarė, 
išvežė ir rakandus. Paskiau 
sulaikė “social security.” Bet 
mes vis pikietuojam.

—Ar gerai lankosi pikietan?
—Visi. Tiesa, turim ir savo 

discipliną. Pikieto komitetas 
kas savaitę susirenka ir spren
džia ’ skundus dėl pavėlavimų

Vyskupas Ragino Eiti 
Kariauti

Kalbėdamas Episkopalų Die
cezijos konvencijai, Garden 
City, L. L, vyskupas Ernest 
M. Stires ragino atiduoti ka
rui “savo geriausius be mur-

l mėjimo.”
Jis pats, žinoma, yra 75 me

tų senis, kur jį dės—neims ka
rau. O ir jo krūmuose pa
skendusio namo su geroku 
turtu bombos nekliudys.

Irving Teatre Dabar Rodo 
Francūzu-Angln Filmas

Pradedant gegužės 30-ta 
per savaitę irving Teatre, Ir
ving PI. ir E. 15th St., N. Y., 
rodoma francūzų filmą “Ke
pėjo žmona,” garsiajam ko- 
medininkui aktoriui Paimu 
vaidinant vyriausioj rolėj, ir 
anglų filmą “Aš Sutikau 
žmogžudį.”

Greta tų filmų, rodoma vė
liausios sovietinės žinios.

Newarko Jaunimas 
Kviečia į Balių

Majoras Ragino Prisitaikyti Prie 
Nepaprastos Padėties

Ant karštų pėdų po prezi
dento Itoosevelto prakalbos, 
kurioje jis paskelbė šaliai “ne
paprastą” padėtį, New Yorko 
miesto majoras LaGuardia 
pereitą trečiadienį išėjo su sa
vo proklamacija, kurioj ragi
no miesto gyventojus “prisi
taikyti prie reikalavimų” ir 
“esamosios nepaprastos padė
ties.”

Majoras specifiškai neatžy
mėjo, kokius tuos reikalavi
mus jis ir jo valdininkai išsta-

tys, tik atžymėjo, kad prezi
dento proklamacija “gauta ir 
perskaityta.” Jis sakė, kad 
“New Yorko miestas ją pilnai 
suprato, ii* kad tikslas ir sie
kiai yra pilnai suprasti.”

“Aš toliau pareiškiu, kad vi
si New Yorko miesto gyvento
jai pildytų reikalavimus minė
tos proklamacijos ir prisitai
kytų save prie esamosios ne
paprastos padėties,” pareiškė 
LaGuardia savo proklamaci
joj.

šeštadienio vakarą, gegužės 
31-mą, newarkiečių lietuvių 
jaunimo kuopa LoDeStars ren
gia metinį sporto vakarą, į 
kurį kviečia ne vien tik new- 
arkiečius, bet taip pat brook- 
lyniečius ir iš kitų apylinkių.

Atsilankę smagiai pasišoks 
prie Will Ann’s orkestros, su
sieis su draugais, ir su nedide
lėmis lėšomis galės pasivaišin
ti, nes bus gerų užkandžių ir 
gėrimų. Tad, prašome įsitė- 
myti—-

LoDeStars balius bus gegu
žės 31-mos vakarą, Šv. Jurgio 
Svetainėje, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Įžanga 
55c Iki pasimatymo baliuje!

Jaunimas Pikietuoja 
Už Taiką

Laimėjo Streiką
Po 24 dienų streiko, 47 dar

bininkai P. Feiner & Sons fir
mos, 522 W. 45th St., N. Y., 
sugrįžo darban laimėję užda
ros šapos sąlygas, po 10 cen
tų daugiau mokesties per va
landą, vakacijas su alga, tris 
apmokamus šventadienius ir 
ilgiau išdirbusių, teises.

“Volga-Volga” Paliktas 
Trečiai Savaitei

Nauja Sovietų filmą, muzi- 
kališka komedija “Volga-Vol
ga,” turi taip gerą pasiseki
mą, kad paliekama trečiai sa
vaitei. Judį rodo Miami Te
atre, 6th Avė. ir 47th St., New 
Yorke.

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame-

VISIEMS DARBUOTOJAMS

Laiškai iš Lietuvos
Nauja knygele 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.

SKELBKITES "LAISVĖJE

NOTARY

n —......

ar nepribuvimo pikietan be 
rimtos priežasties. Prasikaltu
sius pabara ir gali bausti nuo 
25c ii- daugiau. Bet retai pa
sitaiko reikalo baust. Matote, 
pikietuojam už unijizmą ir ge
resnes sąlygas, tad visi esame 
sau disciplina, — pabrėžtinai 
užakcentavo streikierys.

—Ar unija kooperuoja?
—žinoma. Be savo Lokalo 

302 pagalbos būtume lig šiol 
išbadėję. Pavieniam duoda po 
$7, o vedusiom po $10 streiko 
pašalpų per savaitę. O strei
ko centre yra įtaisyta valgy
kla. Einant pikietan ar iš pi
kieto gali užeit ir iki sočiai 
valgyt “sandvičių,” atsigert 
kavos.

— Kaip streikieriai žiūri į iš
laukinius dienos klausimus— 
taikos ir kitus?

—Ubagizmo dvasioje pas 
mus nėra. Mūsų streiko cen- 
tran ateina gerų artistų ir kal
bėtojų iš mūsų ir kitų unijų. 
Ateina iš įvairių organizacijų 
žmonės su lapeliais, literatū
ra. Tą lapelį vakar dalino lo
kalo mitingui, — pasakė im
damas iš kišeniaus Am. Jau
nimo Kongreso išleistą lapelį 
už taiką.—Ir Pirmos Gegužės 
parade maršavom.

—Ar jūsų unijos viršininkai 
nedraudė?

—Mūsų lokalo viršininkai 
Dritsas, Kramberg ir kiti mar
gavo su lokalu pirmose eilėse.

—Sako, įsileidžia ir litera
tūros?

—Mūsų streiko centre yra 
iškarpos iš visų mums draugiš
kų laikraščių. Yra ir “Lais
vės,” — reikšmingai nusišyp
sojęs pridėjo streikierys, gal 
būt prisiminęs smetoniškų 
smogininkų įsakytą boikotą, 
kurio streikieriai, matomai, ne
pripažįsta.

Užsikandęs, Jonas nusisku
bino, kaip jis sakė, pasimatyti 
su ponu Thompsonu — į pi- 
kietą, pradėti 11-tą savaitę 
streiko lauke. R.

Didysis bendras keturių Pa
kaitės tautų piknikas įvyks 
jau tik už dvieju savaičių, bir
želio 15-tą, trijų Pakaitės tau
tų išsilaisvinimo dieną. Jau 
vien tas faktas parodo, kaip 
svarbu, kad šis didžiosios su
kakties paminėjimas būtų mil
žiniškas. Tad visi organizaci
jų darbuotojai ir “Laisvės” 
skaitytojai prašomi talkon. 
Prašome jūsų pasiimti bilietų 
platinimui tarp savo draugų ir 
pažįstamų.

Unija Užvedė Bylą Dėl 
Pravarymo Unijisto

Pereitą trečiadienį Valstijos, 
Apskričių ir Miestų Darbinin
kų Unija per savo advokatą 
William Leider užvedė bylą 
prieš Švaros Departmentą dėl 
pravarymo iš darbo James 
Griesi, buvusį departmento 
formano padėjėją. Jis, kaip 
sako CIO unija, kuri organi
zuoja departmento darbinin
kus, buvo pravarytas už kovą 
prieš kompanišką uniją.

Piknike bus įspūdinga visų 
4 tautų—lietuvių, latvių, estų 
ir suomių — menininkų išpil
dyta programa, taipgi žaismės 
su dovanomis, šokiai prie ge
ros orkestros ir vaišės nuo 10 
ryto iki pusiaunakčio. Įžanga 
tik 35c.

Jaunimo Kongreso skyrius 
New Yorko East Sidėj pastatė 
pikietus prie kongresmano 
Edelstein namų, 170 2nd Avė. 
Viena jaunuolė pikietė Hilda 
Appel areštuota ir sulaikyta 
po $500 kaucijos, bet dėl to 
nenutraukta pikietas, be per
traukos pikietuota per dieną 
ir per naktį. Jaunimo Kon
gresas darbuojasi išimt po 
kaucija ir ginti areštuotąją.

Iš teisėjo Anthony P. Sa- 
varese prelekcijos areštantei, 
jaunimas suprato, kad būsią 
bandoma panaudoti “neribotą 
nepaprastą padėtį” kaipo prie
žastį uždraudimui pikietuoti.

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
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 u

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.

Isaacs Vėl Kandidatuos

Stanley M. Isaacs, Manhat
tan prezidentas, pareiškė, kad 
jis kandidatuosiąs iš naujo į 
miesto prezidentus šį rudenį.. 
Jis tą mintį išreiškė Architek
tų Lygos sueigoje, kur jam 
įteikta New Yorko Meno Fe
deracijos plaketas įvertinimui 
jo pastangų pravest East Ri
ver Drive.

Isaacs sakęs, kad jis prieš 
keturis metus kandidatavęs 
veik nenoromis, bet tarnyba 
buvusi smagi. Jis turįs viltį, 
kad gyventojai jo pageidausią 
pasilikti tarnyboj dar 4 me
tus.

•IKmGW«a<flSSS!3a 15'= ;
DidžkauKiaa Europos komedininkas Kaimu 

judyje, laimėjusiame dovaną

“The Baker’s Wife’’
Begaliniai užgiriamas judls

“1 Met A Murderer”
Taipgi: Naujausios Sovietų žinios. — Vėlai Rodoma šiąnakt.

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

TRECIA DIDŽIOJI SAVAITE — Artkino Perstoto

“Volga - Volga"
Diriguojamą Grėgoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai smaci, fiauni komedija, įkandi paiaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. —<■ 20c. iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE 2*‘T::

Bilietai gaunami “Laisvės” 
raštinėj, pas L. Kavaliauskai
tę, lietuvių atstovę Pabaltės 
Kultūrinėj Taryboj.

Pabaltės K. Taryba.

Bliss Šapas Derybos
Bliss šapos darbininkai bu

vo nusitarę pradėti streiką 
pereitą ketvirtadienį, bet dar 
atidėjo, kadangi Nacionalė 
A p s i g y nimo Tarpininkystės 
Taryba Washingtone pašaukė 
savininkus ir uniją į pasitari
mus. Elektristų, Radio, Maši
nistų Unijos Lokalo 475 biznio 
agentai William Mitchel ir Al
bert Stankus su trim darbinin
kais iš šapos dalyvauja kon
ferencijoje Washingtone.

Klūpojimas prieš Žmoną 
Negelbėjo

Steve Christo, 245 Union 
Ave., pateko teisman žmonos 
Lenos kaltinimu už jos sumu
šimą. Visų nuostabai, Christo 
teismabutyje paklupo ant ke
lių prieš žmoną prašydamas 
jo nekaltinti. Ji klausėsi jo 
“maldos” iki galo, bet po per
traukos tęsė savo liūdymą tar
si nieko nebuvę.

Ištraukė iš Vandeny 
Karią Kūnus

Armijos valties Q-11 nelai
mės aukos, Clyde Fleming, 
Melvin Calton ir Henry J. Mo- 
roso ištraukti iš vandenų geg. 
27-tą. Jie su savo valtimi bu
vo paskendę gegužės 15-tą, 
East Upėj. Kūnai rasti skirtin
gose vietose.

Nuotakos Pokylis
Gegužės 24, vakare, Pilie

čių Kliube,. 280 Union Avė., 
Navickienės dukrelei Aldonai 
šuopytei buvo suruošta “sur
prize shower party.” Suruoši
mu rūpinosi M. ir L. Duncy- 
tės, padedanį nuotakos sesu
tei Elenutei ” ir pusseserėms 
Šuopytėms. Valgius gamino 
mūsų darbščioji draugė Augu- 
tienė.

Vestuvės įvyks 28 birželio, 
Karalienės Angelų bažnyčioj; 
vestuvių pokylis — iškilmės 
bus Grand Paradise Hall, ant 
Grand St.

Navickai yra darbininkiško 
judėjimo rėmėjai ir “Laisvės” 
skaitytojai.

Beje, laimingojo vaikino pa
vardė — Trentine, slavų tau
tybės.

Reportere.

Floyd Bennett Field oficia
liai išrendavota laivynui už 
$50,000 metinės rendos.

REIKALAVIMAI
Reikalingas ‘Porteris” dirbti alu

dėje (Bar & Grill). Prašome patyru
sio atsišaukti. 5402 Flushing Ave., 
Maspeth, N. Y. (126-128)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja kambarys, garu šil

domas ir yra maudynė. Galima ir 
valgį pasidaryt. Vyras ar moteris 
gali atsišaukti. Renda ne brangi. 
Prašome kreiptis rytais iki 11 va
landos. 294 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. Apt. 30. i (126-128)

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS

66 Court Street
Brooklyn, N. Y. !

Tel. Triangle 5-8622

Nemokami Koncertai
Walter Poole, WPA Šimo

niškos Orkestros vedėjas iš 
Michigan valstijos dalyvaus 
kaipo svečias artistas-konduk- 
torius šį sekmadienį ir birželio 
4-tą Brooklyno Muziejaus 
Skulptūrų Salėj įvyksiančiuose 
koncertuose. Abu pildys WPA 
New Yorko Simfoninė orkes
trą. Birželio 1-mos programos 
pradžia 1:30, o birželio 4-tos 
—2:30 po piet.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

(}—---------------------------------------------i---------

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ‘ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel. t STagg 2-8842
W---------------- —------------------------- ()
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J. GARŠVA
I Graborius-Undertaker
;į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ; 

Išbalzamuoja Ir laidoja ant 
visokii} kapinių

VELTUI ŠERMENINĖ 
(Koplyčia)

•
Parsamdo automibilius ir ka- ■ 

:l rietas veselijom, krikštynom 
ir kitkam. ;

231 BEDFORD AVE.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: EVergreen 8-9770

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

530 SUMMER AVE. 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

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

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES 
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St., Brooklyn

Le VANDA
FUNERAL PARLORS < 

Incorporated
; J. LeVANDA—E. LeVANDA
I Tėvas Ir Sūnus Levandauskai

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0788
NIGHT—HAvemeyer &1158

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACUA

417 Lorimer St—Brooklyn — “Laisvės” Name
GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai Ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgiu 

ir daržovių—virtų ir žalių.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vynų

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

S tai 
a^resaa;

Tel. Ev. 4-8698

Skersai nuo Republic Teatro

BROOKLYN, N. Y.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsą Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems ‘

THE BAKERS'
Varpo 

keptuvė 
yra 

unijinė
JUNI8RUBK

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 duonų per paštą į kitus miestus, specialiai greitai pristato.
Ant Jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kaiuaa

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

^čRBELL BAKING COBP-

i................i.......... ..




