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“Dabar pradėjo gabenti ja
vus į Lietuvą,“ sako “Tėvynė“ 
(birž. 6 d.). Vadinasi, Tary
bų Sąjunga gelbsti Lietuvos 
žmonėms. Tai labai svarbus 
faktas. Jo paslėpti nebegali 
nei aršiausi Lietuvos priešai.

Deja, jie nei šį paprastą 
faktą negali atžymėti be melo 
ii- apgaulės. Pav., “Tėvynės“ 
redaktorius ten pat sapalioja : 
“Praeitą rudenį komunistai iš
vežė iš Lietuvos visus javus.“ 
Ir, girdi, tik “badui padidė
jus,“ dabar gabena Lietuvon 
javus. O tai juk juodas melas.

No. 134 T antrašas: 427 lorimer street
V Telefoną.: Stagg 2-3878

Rooseveltas Sako, 
Karas Gali Tęstis 

Virš 4 Metu
Washington. Prez. Roose

veltas pareikalavo, kad kon
gresas kuo greičiausiai pa
skirtų 285 milionus dolerių 
pravest tinkamą, jūriniam 
laivam vandens kelią, sujun
giant didžiuosius ežerus es
ančius tarp Jungtinių Val
stijų ir Kanados su kana- 
diške St. Lawrence upe, ku
ri įplaukia į Atlanto Vande
nyną, taipgi pastatyti prie 
šio vandens kelio didžias 
elektros dirbyklas, varomas 
vandens jėga.

Prezidentas sakė, kad tas 
vandens kelias tarnaus Am- 

gražiai sau gyveno Holandijos erikos “apsigynimui”: Jis su-

Ar girdėjo kas nors tokį 
stebuklą, kad pernai rudenį iš 
Lietuvos buvo išvežti visi ja
vai, tačiau Lietuvos trys mi- 
lionai žmonių iki šiol išgyveno 
badu nėišmirę? “Tėvynės” re
daktorius turėtų pabandyt 
taip ilgai be duonos išgyventi, 
pamatytumėte, kas iš jo bepa- 
liktų.

Mirtis pasišaukė pas save 
buvusį Vokietijos kaizerį, Wil
helm II, kuris nuo 1918 metų

dvare Doorn.
Wilhelm II pagarsėjo, kai 

1914 metais bendrai su kitais 
plėšikais uždegė pasaulį im
perialistiniu karu. Prie jo gau
dymo prisidėjome ir mes, A- 
merikos žmonės. Tada būdavo 
mada ant kaizerio medžioti. 
Kurie tam netikėjo, tie buvo 
vadinami šalies pardavikais.

Medžioklė ant kaizerio kaš
tavo be galo daug ir buvo ne- 
pasekminga. Tik dabar, po 
dvidešimts trijų metų, kaizeris 
mirė.

Bet istorija vėl kartojasi: 
Dabar mes esame raginami 
medžioti Hitlerį. Vėl duokime 
bilionus, vėl guldykime galvas. 
Kurie tam netiki, tie vėl visaip 
šmeižiami ir niekinami.

Švedijoje labai neramu. 
“Demokratinė” valdžia neriasi 
iš kailio, idant pasigerinti hit- 
lerizmui. Ji pravedė plačias 
ablavas prieš komunistus ir jų 
spaudą.

Tos spaudos prasižengimas 
prieš “demokratiją” buvo ta
me, kad ji atspausdino Vokie
tijos Komunistų Partijos mani
festą prieš karą ir hitlerizmą 
ir Italijos Komunistų Partijos 
manifestą prieš karą ir musso- 
linizmą.

Švedijos valdžioje labai di
delę įtaką turi socialdemokra
tai. šitie sutvėrimai visuomet 
buvo garsūs savo šunišku pa
taikavimu fašizmui.

Prieš dvyliką metų išmes
tas iš Amerikos Komunistų 
Partijos Benjamin Gitlowas 
pasidarė Dies Komiteto ir 
Rapp-Coudert Komiteto kazio- 
nu liudytoju. O jo padėjėju 
yra Joseph Zack, taip pat iš
vytas iš darbininkų judėjimo 
labai seniai.

Gitlowa? girias’, kad jis ka
daise visai po svetimu paspor- 
tu trankėsi Europoje. Už tai 
valdžia jo neareštuoja ir ne
baudžia. Judas gali laisvai 
trankytis: įstatymai jo nekliu
do.

Kas kita su žmogum, kuris 
atsisako savo idėjas parduoti. 
Už mažiausį .pasportinį nere- 
guliariškumą keturiems me
tams nuteistas kalėti Earl 
Browder ir jau kelintas mėnuo 
laikomas už grotų.

Čia jau nėra jokios nei ly
gybės, nei teisybės.

Europoje gyveną Lietuvos 
. “pabėgėliai” (smetonininkai) 

viešai meldžiasi prie aukščiau
sio, kad jis užtrauktų ant Lie
tuvos Hitlerį ir “išgelbėtų” 
Lietuvą. Jie ištroškusiai lau
kia, ir to savo troškimo visai
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Pareiškimas Dėlei Gubernatoriaus 
Lehmano Paskelbtos "Baltijos 

Valstybių Dienos"

Amer. Grąsina Su 
traukyt Diplomat. 
Ryšius su Francija

■4

Washingionas Atmeta 
Japoną Siūlomą Be- 
pusiškumo Sutartį

trumpins daugiau kaip tūk
stančiu *mylių kelionę per 
pavojingą atvirą vandeny
ną ir tiek prisidės prie ap
saugojimo laivų gabenančių 
Anglijai karo reikmenis iš 
Amerikos; o vanden-elek- 
tros fabrikai duos daug jė
gos dirbt karo pabūklus 
Jungtinėse Valstijose ir Ka
nadoj.

Tam vandens keliui pra
vesti reikėtų ketverių metų 
laiko, kaip jau pirmiau nu
rodė kai kurie kongreso na
riai, todėl jis, turbūt, nepa- 
spėtų patarnaut dabarti
niams karo reikalams Ang
lijos ir Amerikos.

Į tai prez. Rooseveltas at
sakė, jog karas gali užtrukt 
daugiau kaip ketverius me
tus.

Washington. — Jau pora 
mėnesių, kai Japonija siūlo 
Jungtinėm Valstijom bepu- 
siškumo ir nepuolimo sutar
tį, panašią kaip kad Japo
nija padarė su Sovietų Są
junga. Bet Amerikos vals
tybės ministerija visai šal
tai atsiliepia į tuos japonų 
siūlymus. Tam šaltumui yra 
tokios priežastys:

Japonija tęsia karą prieš 
Chiniją ir smaugia Ameri
kos prekybą su chinais, nors 
japonų valdžia kartotinai 
žadėjo palaikyti “atviras 
duris į Chiniją ir duot lygių 
prekybos progą visiem.” Ja
ponija 1940 m. pasirašė su
tartį su Vokietija ir Itali
ja, kad jeigu kuri kita vals
tybė užpuls Vokietiją ar 
Italiją, tai japonai kariškai 
padės užpultiems.

Amerikos valdininkai su
pranta, kūd jei kiltų • šios 
šalies karas su Vokieti j a- 
I tali ja, tai japonai, pagal tą 
sutartį, atrastų, kad Ameri
ka esanti užpuolike ir išsto
tų karan prieš Jungtines 
Valstijas.

Kaip kad paskelbė atvirai prieš-semitinis lietuvių sa
vaitraštis “Vienybė”, tai gerb. Herbertas H. Lehman, 
New Yorko valstijos gubernatorius, 1941 m. gegužės 28 
d. išleido paskelbimą, kuriuom paskyrė sekmadienį bir
želio 15 kaipo “Baltijos Valstybių Dieną,”—ir tame pa
skelbime jis piešia Estonijos, Latvijos ir Lietuvos Res
publikas kaip' “pavergtas tautas” ir sako, kad “daugelis 
ištikimų piliečių dabar susijungę į Baltijos Amerikiečių 
Draugiją, kad išlaikytų demokratiją šičia ir atsteigtų jos 
geroves savose tėvynėse.”

Žiūrėdami tiesos ir teisybės, mes, Amerikos piliečiai 
iš Baltijos Amerikiečių Kultūrinės Tarybos, kuri buvo 
išrinkta per konferenciją vienuolikos teisėtų Estonų, Lat
vių, Lietuvių' ir Suomių organizacijų, šiuomi pareiš
kiame:—

Prezidentas Noris Tik
A-

Užimt Dirbyklas, kad
Suvaldyt Streikus

Murray Liepiąs Mišku 
Streikieriam Dirbt

Washington, birž. 5. — 
Phil. Murray, CIO unijų ge- 
neralis pirmininkas, “apsi
gynimo” direktorius liepė 
22 tūkstančiam miškų dar
bininkų vakaruose liautis 
streikavus, tuojau ' grįžti 
darban ir pasiduoti sprendi
mui valdiškos tarpininkavi
mo komisijos. Murray pas
merkė CIO Medžio Darbi
ninkų Unijos pirmininką 
Ortoną, kuris atmetė tos 
komisijos pasiūlymus. Or- 
tonas nurodė, jog komisija 
siūlo tik tokias sąlygas, ko
kias patys bosai užgiria.

1,496 SUIMTA VOKIETI
JOJ UŽ KLAUSYMĄSI 

UŽSIENINIO RADIO
Berlin. — Valdiškai pra

nešama, jog nuo pernai ba
landžio iki šiemet kovo mė
nesio 1,496 asmenys buvo 
areštuoti Vokietijoj už klau
symąsi užsieninio radio pra
nešimų ir programų. 26 už 
tai tapo nuteisti kalėjiman 
iki 4 mėnesių; 1,200 nubaus
ta piniginiai iki 300 mar
kių. Vienas, sakoma, nu- 
merktas mirt. Nes jis ne tik 
klausėsi užsieninių praneši
mų, bet kopijavo’ juos maši
nėle ir skleidė tarp žmonių.

SYRIJA GAL PERKIRTAS 
ANGLAM RIEŠUTAS

London, birž. 5.—Anglijos 
laikraščiai jau nereikalauja, 
kad anglai šturmuotų Fran- 
cijos kolonijas Syriją ir Le- 
baną. Nužiūri perdideles 
ten francūzų ir nazių jėgas.

DAR 10 BILIONŲ DO
LERIU KARUI, 0 IR 

TO NEUŽTEKSIĄ
Washington. — Kongre

so lėšų, komisija nutarė pa
skirt kariniams Amerikos- 
Anglijos reikalams arti 10 
bilionų dolerių 1942 metams 
ir įspėjo, kad reikėsią dar 
daugiau. Už tuos pinigus

. 1. Estonijos, Latvijos ir Lietuvos Respublikos nėra 
pavergtos tautos. Nes jos savo laisva valia ‘ nuvertė 

I mažiukes diktatorystes, slėgusias žmones savose šalyse, 
ir įkūrė tokią valdžią,- kokią jos atrado geriausia dau- 
guomenei žmonių, gyvenančių jose. Jos taip pat savo 
laisva valia, per laisvus visuotinus balsavimus, išsirin
ko seimus, ir šie seimai greitai nusprendė, kad jų ša
lys įstoja į šeimą tautų, iš kurių susidaro Tarybų So
cialistinių Respublikų Sąjunga, su kuria Jungtinių 
Valstijų valdžia palaiko draugiškus santikius.

2. Reakcininkai iš “Baltijos Amerikiečių Draugijos,” 
/kurie atstovauja tiktai patys save, niekada nesidar- 
bavo atsteigimui demokratijos gerovių savose šalyse, 
neigi jie darbuojasi demokratijai išlaikyti Jungtinėse 
Valstijose. Tikrumoje jie dirba; kad atsteigtų fašisti
nes diktatūras,. kurios buvo galioje, iki *940 m. birže
lio mėn., ir kurias panaikino žmonės Ėstonijos, Lat
vijos ir Lietuvos.

L '

, 3. Toliau, Baltijos Amerikiečių Draugija ir jų sėbrai 
Frenką, šioje šalyje pinigus gelbėti vadinamus “pabėgė- 
I liūs,” kurie išlakstė iš Baltijos šalių į nazių Vokietiją;
ir šie pinigai; yra siunčiami į nazių Vokietiją neva su
šelpt pabėgėlius. O tie vadinamiėji “pabėgėliai” yra 
valdininkai ir pakalikai senųjų fašistinių valdžių, tarp 

f jų ir tūli vadovaujantieji socialdemokratai, kurie pa- 
I bėgo nuo savųjų žmonių rūstybės ir kurie dabar džiau
tu giasi Hitlerio vaišingumu. Jie patys prisipažino, kad 

jie “buvo labai gražiai priimti Berlyne.” Pinigai, ku
riuos jie gauna, yra vartojami skleidimui nazių propa
gandos ir prieš-semitizmo. Jų rinkliavų, agentūros iš
naudos “Baltijos Valstybių Dieną” sukelt jiem daugiau 
pinigų tam tikslui. Nazių valdžia leidžia tai “pabė
gėlių” grupei nemokamai naudotis Breslau radio stočia 
ir organizuot “armiją ištrėmime” po nazių komanda. 
Kai kurie tų “pabėgėlių” atvyko į Jungtines Valsti
jas, ir juos čion įleido mūsų valstybės ministerija ir 
suteikė jiem net oficiales priimtuves. Tačiaus tai yra 
kaip tik tie patys “pabėgėliai,” kuriuos nazių orlaiviai 
atnešė iš Berlyno į Lisboną, kur jie ir susėdo į laivus 
plaukt į šią šalį po to, kai gavo ir priėmė patvarky
mus duotus jiems nazių vadų.

4. Tie “pabėgėliai” Berlyne ir kai kurie jų atvažiuo
jantieji į Jungtines Valstijas, kaip žinoma, palaikė ry
šius su naziais net pirma negu buvo įsteigtos dabarti
nės valdžios Baltijos Valstybėse. Jų tikslas buvo per
leisti Baltijos Valstybes nazių Vokietijai. Bet tų šalių 
žmonės laiku pafiudo, kad užkirstų kelią tokiam planui 
ir išsigelbėtų nuo įtraukimo į kruviną karo sūkurį. 
Tokiu būdu nazių šalininkai ir buvo priversti bėgt j 
glėbį savo ponų Berlyne.

/ Šių faktų šviesoje, mes, Baltijos Amerikiečių Kultūri
nė Taryba, griežtai protestuojame prieš Gubernatoriaus

augiau. z uos pinigui pask^i,^ birželio 15-tos kaip “Baltijos Vals-
tvtaSanie 13 tūkstančiu kari tybių Dienos” Nės šis Paskelbimas padarytas pagal už- 

rlaivF mačią fašizmo draugų Baltijos Valstybėse, o ne demo-
° p p kratijos naudai, kadangi tikrenybėje jis padės finansuot

neslepia, kad Vokietija šitą 
karą laimėtų.

Betgi čia atbėgę smetoninin
kai ir jų užtarėjai bei globoto
jai klerikalai, menševikai ir 
tautininkai sakosi svietui ir 
šios šalies valdžiai, kad jie 
vėliną Anglijai laimėjimo.

Veidmainiai iš jų labai di
deli. Renka aukas ir siunčia 
Berlynan, o prisiegauja, kad 
jie stovi “demokratijų” pusėje 
šiame kare.

Karo vice-ministeris R. F. 
Patterson kalbėjo, kad Vov 
kietija dabar pasistato po 
3,000 orlaivių per mėnesį, o 
Amerika nei pusės tiek. Bet, 
girdi, vokiečiai, panaudoda/ 
mi užimtų kraštų fabrikui 
galėsią pasibudavot po 6- 
000 orlaivių per mėnesį; to
dėl Amerika turėsianti paV 
siskubinti, kad pristatytų: 
iki 8,000 karo orlaivių kas 
mėnesį, idant pralenkt na- 
zius.

ir skleist prieš-semitinę, už nazius propagandą tarp Bal- 
tijos amerikiečių.
/ Mes dar norėtume atžymėt, jog mes daugiau negu nu

stebome matydami, kaip "Gubernatorius Lehman net iš 
savo kelio išėjo, kad pasitiktų ir patarnautų norams tų 
prieš-semitinių Hitlerio agentų Jungtinėse Valstijose, 
kuomet, kiek mum žinoma, jis daf niekada nepaskelbė 
specialių dienų Norvegijai, Juogslavijai, Graikijai, Ho- 
landijai, Belgijai ir kitom, mažom šalim, kurias naziai 

‘kraujuose primurdė ir pavergė.
BALTIJQS AMERIKIEČIŲ KULTŪRINĖ TARYBA 

• per
Antaną Bimbą, Pirmininką.

Washington, birž. 5.—Ro
oseveltas mato, kad kongre
sas nepriims jo sumanymo 
duot prezidentui galią pa
imt “visokią ir be kokią pri
vačią nuosavybę” reikalams 
“šalies gynimo”; bet jis pa
geidauja, kad būtų perima
mi į valdžios rankas fabri
kai bei kitos įmonės, kur 
darbininkai su s t r e ikuoja, 
grasina streikuoti arba kur 
kariniai darbai neina taip 
sparčiai, kaip valdžia norė-

Tokių dirbyklų perėmimą 
į valdžios žinybą stipriai re
mia karo ministeris Stim
son.,

Washington, birž. 6.— 
Franci jos ambasadorius ma
tysis su Amerikos valstybės 
ministerių Hulu ir stengsis 
atsakyti į aštrų vakarykš
čią Hullo pareiškimą.

•Savo pareiškime Hull pa
smerkė Francijos bendra
darbiavimo manevrus su vo
kiečiais; sako:

“Rodos, vargiai galima 
būtų ir tikėti, kad Vichy 
Francijos valdžia priima 
bendradarbiavimo politiką 
su kitomis šalimis (naziais), 
idant užpult ir spaust ki
tus.”

Jeigu Franci ja politiniai 
bendradarbiaus su Vokieti
ja, tai, Jungtinės Valstijos 
darys šitokius žingsnius, 
kaip numato politiniai tė- 
mytojai, spauda ir radio.

Amerika tada sutraukys 
diplomatijos ryšius su Vi
chy Francija; sulaikys bet 
kokį maisto siuntimą jai; 
užims francūzų salą Marti
nique, netoli Panamos ka
nalo, ir. jų salas St. Pierre 
ir Miquelon, ties Newfound
land^ ir Francūzų Guianą,

II

LAIVŲ SKANDINIMAS 
<•

Anglai praneša, kad 
jie per dieną nuskandinę 
keturis vokiečių laivus.

Vokiečiai sakosi sunaiki-_[jr užgrobs Francijos auk 
nę tris anglų laivus, 20 tūk
stančių tonų įtalpos.

STREIKAS PRIEŠ ORLAIVIU 
FABRIKANTUS ESĄS 

“NELEISTINAS”
Washington, birž. 5.— 

Aukštieji Amerikos valdi
ninkai šaukia, kad “negali
ma leist toks dalykas,” kaip 
9,000 darbininkų streikas 
prieš N. American orlaivių 
kompaniją Ipglewoode, Cali- 
fornijoj. Ta kompanija ga
mino Anglijai ir Amerikai 
penktadalį visų karinių or
laivių pastatomų Jungtinė
se Valstijose. *

.....................................................
ir ertingus jos pinigus eSft* 
mus Jungtinėse Valstijose.

Amerikos santikiai su 
Francija eina vis blogyn.

Naziai Nusmerkę Mirt 
Šimtus Graiką

Cairo, Egiptas. — Graikų 
spaudos biuras teigia, kad 
vokiečiai nusmerkę mirt 
šimtus piliečių Athenuose, 
Graikijos sostinėje. Vokie
čiai taip pat užpuolę ir su
šaudę daugelį vyrų, moterų 
ir vaikų, kurie iškrovinėję 
prekes iš vagono. Paskui 
vokiečiai pagrobę vagoną.

Aštrėja Japonijos -- 
Amerikos Santikiai

Tokio, birž. 5.—Japonijos 
ministerių kabinetas ir ka
ro vadai tariasi, kaip veikt 
prieš Jungtines Valstijas 
ir Angliją. Numato karinį 
krizį tarp Amerikos ir Ja
ponijos dėl to, kad Ameri
ka ir Anglija vis stipriau 
remia Chiniją ir Holandų 
Vakarinę Indiją prieš Japo
niją.

ATAKUOSIĄ GIBRALTARĄ
Roma, birž. 5.—Oficialė 

Italijos spauda pranašauja, 
kad vokiečių ir italų orlai
viai pradėsią bombarduoti 
Gibraltarą, anglų tvirtumą 
prie vandens angos tarp At
lanto Vandenyno ir Vidur
žemio Juros.

Berlin, birž. 5.—-Vokiečiai 
pajuokia Anglijos paskleis
tus gandus, būk naziai ir 
Rumunija m o b i 1 i z u ojasi 
prieš Sovietų Sąjungą.

Nebūsią Gazolino 
Šventadieniams

Washington. — Amerikos 
vidaus reikalų ministeris Ic
kes pareiškė, jog po kokio 
mėnesio būsią uždrausta 
automobilistams važinėtis 
sekmadieniais rytinėse vals
tijose. Nes nepaspejama pri
statyt gazolino iš vakarinių 
valstijų. O nepaspejama to
dėl, kad Amerika pereleido 
Anglijai 50 stambių žibali
nių laivų ir rengiasi dau
giau jų perleisti.

Imsią Kariuomenėn Tik 
Iki 27 Metą

Washington. — Genero
las L. B. Hershey, direkto
rius ėmimo karinėn tarny
bon, ragina ir pranašauja, 
kad armijon turėsią būt 
imami jauni vyrai tik iki 
27 metų amžiaus, o ne iki 
35 metų, kaip iki šiol.

ORAS. — Giedra ir Šil 
toka.

T
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Kodėl Gitlowo Nesiunčia 
Kalėjiman?

Viešpataujanti klase įmetė Komunis
tų Partijos general} sekretorių Earl 
Browderį kalėjiman kaltindama tuo, kad 
jis po kitu vardu važinėjo Europoj. Earl 
Browder ir partija kietai pareiškė, kad 
tai yra tik valdančiosios klasės pasiteisi
nimas, kad tikrumoj Browderj išplėšia 
iš darbo žrnonių masių tik todėl, kad jis 
griežtai kovojo prieš karą, kad jis yra 
mylimas Amerikos darbo žmonių.

Bet renegatas Gitlowas, kuris dar 
1929 metais tapo išmestas iš partijos, 
kuris Dies komitete ir kitur liudija prieš 
komunistus, visur giriasi (pav. birželio 
4 dieną New Yorke Rapp-Coudert Ko
mitete) važinėjęs į Europą falšyvu pas- 
portu ir gavęs iš Maskvos pinigų. Bet 
Gitlowas yra laisvas.

Tai dabar kyla klausimas: kodėl val
džia neima Ben Gitlowo ir nesiunčia ka
lėjiman už važinėjimą klastingais pas- 
portais? Kodėl Ben Gitlowui valia važi
nėti su klastingais pasportais, o už tą 
“prasikaltimą” Browderis sėdi kalėjime?

Kas dėl “milionų dolerių”, tai ir patys 
reakcininkai žino, kad tai renegato iš- 
mislai. Jeigu Komunistų Partijoj būtų 
buvę milionai dolerių, tai toki Gitlowai, 
kurie kapitalistams parduoda save ir są
žinę, nebūtų nuo jos atpuolę. Jis gerai 
žino, kad partijos vadai gauna tik vidu
tinio darbininko algą ir savo veikloj su
siduria su pavojum iš reakcijos pusės. 
Toks Gitlowas išstojo prieš partiją, kad 
gelbėti savo skūrą, kad tarnauti impe
rialistams ir Wall Stryto bankieriams.

Naujas Karinis Oro Milžinas
Santa Monica orlaivių gaminimo fab

rike jau baigė baisūną karo orlaivį ‘B- 
19”. Jis yra trijų aukštų, nuo sparno 
galo iki kito turi 212 pėdų, tai 82 tonų 
milžinas, turįs keturis motorus, bendrai 
8,000 arklių jėgos. Jį pastatė Boeing Co. 
Jis gali pasiimti 11,000 galionų kuro, nu
skristi į Europą ir be sustojimo grįžti at
gal. Bet jis gali daryti tik po 200 mylių 
į valandą, kada mūšio lėktuvai daro apie 
350 ir daugiau.

Tai didelis bombanešys. Jo pastatymui 
1936 metais valdžia paskyrė milioną do
lerių, bet tų pinigų neužteko. Jis gali 
daug nešti bombų, stipriai ginkluotas, 
bet tie dalykai viešai neskelbiami. Imant 
atydon jo lėtumą, lyginant su kitais bom- 
banešiais ir mūšio lėktuvais, tai kyla 
klausimas: ar tas milžinas suvaidins jam 
skirtą rolę?

Baisus Laivų Skandinimas
Laivų statymo fabrikai dirba pilnu 

tempu. Tuo pačiu kartu kasdien eina 
baisus laivų naikinimas. Nuo karo pra
džios jau bus keli tūkstančiai nuskan
dintų laivų!

Vokietijos imperialistai skelbia, kad 
jie tik per gegužės mėnesį nuskandino 
746,000 tonų priešų laivų. Pagal Vokie
tijos davinius, nuo karo pradžios jau jie 
sunaikinę 11,664,000 tonų Anglijos lai
vų. O kur dar italų nuskandinti anglų 
laivai? Kur Italijos, Vokietijos ir kitų 
šalių jūrų nuostoliai?

Štai, Kur Eina Mūsų Pinigai
Roęsevelto Administracija tik ir daro 

planus, kaip didesnius uždėti ant liau
dies taksus, kaip daugiau gauti pinigų. 
Bilionų dolerių vertės karo medžiagų 
siunčia Anglijai. Dar daugiau pinigų iš
leidžia Amerikos apsiginklavimui.

Iš Washingtono praneša, kad 120,000,- 
000 dolerių paskirta statymui trijų karo 
fabrikų. Parson, Kan., budavoja kanuo- 
lių svaidinių ir bombų gaminimo fabri
ką, kuris atsieis $36,000,000. Taxarkana, 
Texas, stato svaidinių užtaisymo fabri
ką, kuris atsieis $46,000,000. Ir Chatta
nooga, Tenn., mieste budavoja sprogs
tančių medžiagų “TNT” gaminimo fab
riką, kuris atsieis $39,000,000. Tie fabri
kai reikalingi karo baisenybėms gamin
ti. Kada karas baigsis, jie bus sugriauti.

Coiidert Teisina Fašizmą
Coudert, kurio vadovybėje puolama 

pažangūs mokytojai, kuris augina reak
cijai ragus Amerikoj, “N. Y. Herald-Tri- 
bune” teisina Franci jos fašistinę Petaino 
valdžią. Jis teisina jos žygius, kuri įve
dė bjaurų antisemitizmą, bjauriai-puola 
darbo unijas, komunistus, kiekvieną pa
žangesnį žmonių pasijudinimą. Jis, tei
sindamas Petainą, kartu teisina ir visus 
jo reakcinius, fašistinius žygius. Tas pa
rodo, kokios santvarkos Amerikoj nori 
toks rūšies ponai. , .

Pataikauja Anglų Imperialistams
Amerikos liberalai vis atviriau tar

nauja anglų imperialistams, žurnalas 
“Nation” išspausdino straipsnį po ant
rašte: “Rusija Grūmoja Indijai.”

Ponai redaktoriai nesistengia supažin
dinti savo skaitytojus su baisia Indijos 
liaudies padėčia. Anglijos imperialistai 
laiko pavergę Indijoj 370,000,000 žmonių. 
Indijoj viešpatauja nuolatinis vargas, 
skurdas, badas ir ligos. Dešimtys milionų 
žmonių kasmet išmiršta. Apie 100,000,- 
000 žmonių nei karto į metus negauna 
sočiai pavalgyti. Indusų kovos žiauriai 
slopinamos. Anglų kariai šaudo ir dur
tuvais bado, kardais kapoja indusus prie 
bile progos. Anglų orlaiviai degina “ne
paklusnių” indusų namus. Ir liberalai 
drįsta savo skaitytojams brukti melą, 
būk “Rusija grūmoja Indijai,” “demo
kratijai.” Žinoma, Indijos gyventojai am
žinai nevergaus anglų imperialistams. 
Indijos gaisras artinasi ir jis nušluos 
anglų imperializmo viešpatavimą.

-----------------------------------V

Slidus Anglijos Kelias
Nuo pat Antro imperialistinio karo 

pradžios, Anglijos valdonai laikėsi poli
tikos, kad neutrališkas šalis įtraukus į 
karą. Daugelis žmonių mano, kad Angli
ja mato, kad ji pralaimės karą, tai nori, 
kad jo našta gultų ne ant jos vienos, bet 
ant visų šalių, kurias jai pavyks įvelti 
į karą. Kiti mano, kad jeigu Jungtinės 
Valstijos oficialiai įsiveltų karan, tai 
Anglija pasirūpintų palikti jas vienas ka
riauti, o pati iš karo pasitrauktų.

Vienas dalykas yra aišku, kad Anglija 
labai nedraugiška linkui buvusios savo 
“amžinos draugės Franci jos”. Franci jos 
admirolas Darlan sako, kad Anglija at
virai provokuoja karą, kad ji nori Fran
ci ją įtraukti karan. Gal tai yra Anglijos 
politika tam, kad greičiau įtraukus ka
ran Jungtines Valstijas. Rooseveltas kal
bėjo, kad neužleis vokiečiams Dakaro, 
Franci jos prieplaukos Afrikoj. O jeigu 
kils atviras karas tarpe Anglijos ir Fran
ci jos, tai Rooseveltas nesutiks, kad Da
karą laikytų ir Franci ja. Gal būti Afri
kos dykumos ruošiamos Amerikos jau
nuolių kapams.

Bet faktas yra, kad Anglija pasirinko 
labai nedraugišką, ir mums atrodo, sli
dų kelią linkui Franci jos. Užtenka pri
minti šie faktai: Kada Francijai buvo 
sunku, kada ant jos gulė Vokietijos ir 
Italijos jėgos, tai Anglija pasiskubino 
ištraukti iš Franci jos savo karo orlaivius, 
o paskui ir kareivius. Paskui Anglija už
puolė Grano prieplaukoj Franci jos karo 
laivyną, daug laivų nuskandino, sudegi
no, ir tūkstančius francūzų nužudė. Tai. 
buvo žygis prieš “amžinai draugišką 
Franciją.” Po to Anglija nuolatos kliudė 
ir kliudo Francijai parsigabenti maisto. 
Anglijai pavyko sučiupti 3 Franci jos šar- ‘ 
vuožius, 6 kruizerius, kelis submarinus, 
12 naikintojų ir apie 200 mažesnių karo 
laivų ir daug keliauninkų ir tavorinių 
laivų.

Admirolas Darlan sako, kad Anglija 
pagrobė 800,000 tonų Francijos laivų, 
bendrai už 120 bilionų frankų. Jis toliau 
kaltina, kad anglai lakūnai daug kartų 
bombardavo neužimtos Francijos plotus, 
Syriją, Tunisiją, puolė Dakarą, kur fran
cūzų ugnis atrėmė anglų laivus.

LAISVE

1 Streikieriai pikietuoja Weyerhaeuser Everette, Washington valstijoj; ten strei
kuoja 22,000 darbininkų, reikalaudami pakelti jiems algas.

Gamybai Daugiau Kenkia 
Samdytojų Šiurkštumas, 

Negu Streikai.
Taip sako vienas biuro

kratas. ..
Kad taip sakydavo uni- 

jistai ir komunistai, tai ne 
naujiena, tai seniai žinomas 
dalykas.’ Bet kad taip sako 
biurokratas, aukštas Wash
ingtono valdininkas, tai jau 
yrą naujienos truputis.

Taip dabar pasakė dr.' 
Isador Lubin, Deputatas Di
rektorius, Darbo Skyriuje— 
Labor Division, Office of 
Production Management.

Skaitydamas savo paskai
tą Politikos Mokslo Akade
mijoje Kolumbijos Universi
tete, New Yorke, jisai pa

darė šiuos pareiškimus:
Kuomet darbininkų dery

bos dėl uždarbio ir kitų dar
bo sąlygų su darbdaviais 
pradeda eiti nė šiaip, nė 
taip, kuomet jos yra tram
domos, vilkinamos iš darb
davių pusės, tai darbininkų 
darbštumas tokiu atveju 
menkėja ir gamybos laiko 
daugiau žūsta, negu būtų 
žuvę dėl streiko. Tokių įvy
kių apsčiai yra patyręs Of
fice of Production Manage
ment Darbo Skyrius.

Kada darbininkai jaučia, 
jog su jais negražiai elgia
si, jų skundai nėra teisingai

ŠYPSENOS
Iš pono Tarkos ir Pono Plerpos Konflikto

Vakar dieną ponas Tarka 
Susitiko poną Plerpą, 
Ir taip baisiai susipyko, 
Kad vos laitas neįvyko. 
Kad dilemą tą išspręsti, 
Reikia trečią susirasti.
Pasiskyrė Liežuvinską, >
Jis geriausia jiems patinka.
Tad jo raštinėn atėjo 
Ir abu nusistebėjo: 
Liežuvinsko neberado, 
Išmintingo, šalto vado. 
Paprašiau tuos ponus sėstis, 
Bet jie ėmė baisiai ėstis.
Ir rankoves pasraitoję 
Būt snukius išsivanoję. 
Ką čia, bra, sakau snukius, 
Jie galėj išbelst stiklus. 
Jie, broleli, ne pipirai, 
Bet kaip ąžuolaičiai vyrai. 
Visą damską sumanumą 
Ir gamtelės meniškumą 
Aš turėjau panaudoti, 
Kad jiems peštis nebeduoti. 
Peštukus tuos apraminus 
Ir ant-suolo susodinus, 
Ėmiau klausti, kas įvyko, 
Ir kodėl jie susipyko.
Ponas Tarka strakt nuo suolo 
Rėkia, kaip tik jam išpuola: 
—Štai panele, sekretarka, 
Sutikau aš poną Plerpą, 
Kurs pradėjo rėkt kaip veršis 
Ir prie mano nosies veržtis, 
Sukti kumščius ir mojuoti
Ir mane visaip kolioti. 
Sako, aš jam nusidėjęs, 
Kad į karčiamą užėjęs 
Vyrams biskį pašnabždėjau, 
Kad aš sviete neregėjau 
Tokių sloniškų pečių, 
Kur galėt sutilpt penkių 
Raitelių sėdynės plačios. 
Pono Plerpos akys stačios 
Kaip kuolai man širdį smeigė 
Ir kartotinai jis teigė: 
Raguvėlės kunigėlis 
Yr’ geriausias pavyzdėlis, 
Jis tokius pečius turėjo, 
Kur penki susėst galėjo. 
Pone Plerpa, tu durake, 
Kas tokiufc pečius gi matė?
Štai ir Plerpa strakt nuo suolo, 

perkratinėjami, jie patys 
yra už nieką laikomi (are 
being kicked around), tai 
tokiose sąlygose daugiau 
gamybos žūsta, negu strei
kuose.

Čia, žinoma, kalbama apie 
apsigynimo gamybą. O da
bar visokia gamyba yra ap
sigynimo vardu. Todėl A- 
merikos žmonių vieny to jai, 
patrijotizmo agitatoriai ir 
pati valdžia, matomai, turi 
geisti ir rūpintis, kad ga
myba (produkcija) labai ge
rai eitų, be jokių sutrukdy
mų. Vienok didelė krūva 
patrijotizmo agitatorių per 
kapitalistų dienraščius ir 
radiją skelbia, jog apsigy
nimo produkciją tramdo 
tiktai streikai. Ir jau eina 
kurstymas, kad streikus rei
kią visai uždrausti.

Dr? Lubin rodo ir kitas
»

priežastis gamybos truku
mo. Dirbtuvių centralizacija 
priverčia darbininkus iš to
limų vietų keliauti darbo 
j ieškoti. Tai jiems pragaiš
tis. Tai pragaištis ir visai 
šaliai, kad darbo spėkos dy
kos bastosi iš vienos krašto 
dalies į kitą, o paskui dau
gybė darbininkų negauna 
darbo fabrikuose. Dr. Lubin 
nurodo, kad naujos dirbtu
vės, kurios dar šiais metais 
bus pastatytos, turi būt te
nai statomos, kur žmonių 
yra nuo seniai gyvenančių. 
Tokiu būdu ir gyvenamų 
namų klausimas nebus toks 
baisus, koks jis dabar yra 
pramonės centruose.

Toliau Dr. Lubin paliečia 
rasių ir amžiaus klausimus 
samdyme darbininkų.

’ “Yra žinomas faktas, kad 
vienoje iš mūsų gyvybingų 
apsigynimo industrijų yra 
bendrai vedama politika pa
neigimo kvalifikuotų esamų 
darbininkų dėl jų rasės ar
ba spalvos.” Taip pat ir dėl 
amžiaus apribavimo.

“Tokia praktika yra pra
gaištinga ir stabdo įvykini- 
mą maksimumo pastangų 
nacionaliam apsigynimui.”

Toliau Lubin kalba, kad 
dėl darbo našumo, darbinin
kas turi gaut gerą užmo
kestį, patogų pragyvenimą. 
“Per vasario mėnesį (šiais 
metais) bendras savaitinis 
uždarbis darbininkų, dir
bančių fabrikinėje pramonė
je Jungtinėse Valstijose, 
įskaitant ‘overtime’ mokes
tį, buvo $28.56.”

Gyvenimo kainos kyla 
nuolatos. Tokia padėtis ne
paskatina darbininkus dirb
ti su smagumu.

Nelaimės prie darbo. Jų 
perdaug. Neskaitant žuvimo 
|arba visiško sunegalėjimo, 
vien tiktai laikinai susižei
dusių darbipinkų buvo per
eitais ' metais 1,375,000. Tai t

Ir prie Tarkos smarkiai puola. 
, —Tu manęs čia nedurniuoki,

Kas tau kaltas, kad skaityt nemoki. 
Aš gazietose mačiau 
Ir savom akim skaičiau;
‘Raguvėlės kunigėlį, 
Į šiaudų roges įvėlę • 
Penki-vyrai labai baisūs, 
Ir susėdę, kaip ant maišo, 
Ant jo ogromnų pečių, 
Išvažiavo paryčiu.’ 
Jei nenori man tikėti, 
Eik patsai pasižiūrėti. 
Šitaip rėkė ponas Plerpa. 
Neiškentęs ponas Tarka 
Ėmė smarkiai rėkaloti 
Ir betus kaimynui duoti: 
—Aš tau beeinu alaus, 
Nėr sviete tokio žmogaus, 
Kurs tokius pečius turėtų, 
Kur penki susėst galėtų. 
Skundus jųjų išklausiau 
Ir abu nuraminau.
—Vyrai brangūs, vyrai mano, 
Sėskit čia abu už stalo. 
Paklausykit jūs manęs 
Ir užbaikit peštynes.
Mums skirtumo nėra jokio, 
Kiek ant jo pečių gal joti. 
Mums svarbu čia pažymėti, 
Kad melams nereik tikėti. 
Nieks nematė, nieks nežino, 
Kiek ant jojo jot mėgino. 
O po kita, jei ir jojo, 
Nieko blogo jam nestojo. 
Ir dėl to nereik lermuoti, 
Tik bisKelį pagalvoti.
Kaip Smetona viešpatavo 
Kunigėliai algas gavo. 
Ant mužikų raiti jojo, 
Puikiai ūžė, baliavojo. 
Bet dabar laikai kitokį, 
Pons’ ant chamo negal’ joti, 
Užtat lermą tokį kelia, 
Iš vandens jie ugnį skelia. 
Kad neteko puikaus dvaro, 
Iš kurmrausių kalnus daro!

• • •

Susiprato mano ponai, 
Kad į jų akis paleisti monai >. 
Būt privedę prie' muštynių 
Ar kitokių beprotybių. . . 
Tad abu jie nusispjovė, 
Pro duris linksmai išmovė.

Liežuvinsko Sekretarka.

tik fabrikinėse pramonėse, 
ne žemės ūkio srityse. Tas 
reiškia: “46 milionai žmo
gaus—dienų dykumo.”

Didelė dalis tokių nelai
mių gali būt išvengiama.

Dr. Lubin prie savo pas
kaitos pabaigos pamini, bet 
neaiškina, tokius dalykus, 
kurie prisideda prie gamy
bos suturėjimo, kaip nuoal- 
sis, darbininkų atstovybės 
nebuvimas formulavime ap
sigynimo politikos (defense 
policies).

Jis pamini taipgi, kad 
darbininkai energiškiau dir
btų, jeigu jiems būtų leista 
žinoti, kas manoma, planuo
jama daryti po to, kai šita 
nepaprastoji padėtis (emer
gency) praeis.

(Žiūrėk: “Proceedings of 
the Academy of Political 
Science.” Vol. XIX, May, 
1941.) ’ J. B.

N. J. Mašinistai Laimėjo 
Daugiau Algos

Orange, N. J.—750 darbi
ninkų Monroe Skaičiavimo 
Mašinų kompanijos sugrįžo 
darban, laimėję penkių sa
vaičių streiką. Jie iškovojo 
po 7 centus daugiau valan
dinės algos kiekvienam ir 
privertė kompaniją pasira
šyti sutartį su CIO Elektri- 
ninkų, Radio Darbininkų ir 
Mašinistų Unija. O kompa
nijos pirmininkas Britain 
per paskutinius trejus me
tus bažijosi, kad jis niekad 
nesitarsiąs su darbininkų 
unija.

Washington. — Senato
rius Connally kaltino valdy
bą karinių darbų, kad jinai 
perle tai veikia. Pasak Con
nally, tai Vokietija kur kas 
smarkiau gaminasi karo pa
būklus negu Amerika.



RUSŲ MUZIKOS GENIJUS
(,W. P. Musorgskio Mirties 60 Metų 

Su ka ktuvių Proga)
1881 metų kovo 28 d. po sunkios ligos 42 

metų amžiaus mirė Modestas Petrovičius Mu
so rgk is—vienas iš didžiausių pasaulio kom
pozitorių—“Boriso Godunovo“ ir “Chovanšči
nos“ autorius, genialus rusų dramatinės muzi
kos reformatorius.

M. P. Musorgkis gimė 1839 metų kovo 21 
d. savo tėvų, gana pasiturinčių dvarininkų, 
dvare, Toropecko apskrityje, Pskovo guberni
joje. Gausi ir spalvinga toropeckiečių vals
tiečių dainų kūryba padarė giliausią, neišdil
domą įspūdį busimojo kompozitoriaus atmin
tyje. Nei madingas francūziškas auklėjimas 
(Musorgskis puikiai mokėjo francūzų kalbą), 
nei gvardijos jaunesniųjų karininkų mokykla, 
nei tarnyba Preobražensko pulke negalėjo iš
rauti iš Musorgskio jo didelio ir gaivalingo 
prisirišimo prie rusų liaudies kalbos ir kūry
bos.

Muzikas meilė ir muzikaliniai gabumai pasi
reiškė M. P. Musorgskyje jau nuo pat anksty
vos vaikystės. Pirmąsias muzikos pamokas 
jam davė jo motina.

1858 m. Musorgskis išėjo iš karo tarnybos 
ir virto profesiniu muziku. Jis atsisakė nuo 
jam priklausiusios tėvų palikimo dalies savo 
brolio naudai, o pats netrukus neteko vienin
telio netarnybinio pajamų šaltinio ir faktiškai 
pasiliko be jokių pragyvenimo šaltinių.

Ir dabar, praėjus 60-čiai metų, negalima 
be pasibaisėjimo ir pasipiktinimo prisiminti 
paskutinių kompozitoriaus gyvenimo metų ap
linkybes ir sąlygas. Mirtinai sergąs, vienišas, 
be pastogės ir prieglobsčio, Musorgskis gyve
no visiškame skurde, užsidirbdamas gabalėlį 
duonos tarnyba valstybės kontrolėje. Ir toks 
pragyvenimo šaltinis jam buvo prieinamas 
tik todėl, kad tuomet buvęs valstybės kontro
lierius T. Pilipovas pasirodė didelis muzikos 
žinovas ir mėgėjas. Įvykus katastrofai ir 
Musorgskiui pradėjus sirgti liga, kuri vėliau 
privedė jį prie mirties, jam neatsirado vietos 
nė vienoje padorioje gydymo įstaigoje. Tik jo 
draugų rūpesčio dėka, tų draugų tarpe buvo 
N. A. Rimskis - Korsakovas, C. A. Kinis, A. 
P. Borodinas, V. V. Stasovas, jis buvo pagul
dytas karo ligoninėje, kaip ordinatoriaus Ber- 
tensono “laisvai samdomas pasiuntinys.’’

Modesto Musorgskio likimas nebuvo kažko
kia baisi išimtis. Priešingai, tai buvo “pa
prastas dalykas“ ne tik caro Rusijoje, bet ir 
tiesiog visame buržuaziniame “civilizuotame“ 
pasaulyje. Argi nežuvo 31 metų amžiaus skur
do ir ligų iškamuotas genialusis Francas Šu
bertas? Ar nebraidžiojo Paryžiaus gatvėmis 
be skatiko kišenėje, nudėvėtais batais, pusiau 
pamišęs nuo amžinų nesėkmių ir nepriteklių 
Hektoras Berliozas, francūzų muzikos pasi
didžiavimas? Ir ar Vienos policija kartą mies
to apylinkėse nesulaikė apdriskėlį—valkatą, 
kurio elgesys atrodė įtartinas? Šito “valkatos“ 
vardas buvo — Liudvikas van Bethovenas. Ir, 
pagaliau, ar nebuvo mestas į bendrą duobę su 
benamiais ir neturinčiais giminių miręs Mo
cartas? Kadjjį 1859 metais buvo nutarta pa
statyti paminklą ant “muzikos dievaičio“ ka
po, pasirodė, kad jis neturi kapo...

Tokia yra buržuazinės visuomenės “tvar
ka“ ir ji pasikeičia vien tik panaikinus ka
pitalizmą.

Savo, kaip kompozitoriaus, pažiūrą į meno 
uždavinį M. P. Musorgskis formulavo šitaip: 
“Menas yra priemonė kalbėtis su žmonėmis, 
o ne tikslas.“ šitas vadovaująs principas ir 
apibūdino visą jo kūrybinę veiklą. Nepripa- 
žindamas meno įstatymų amžinumo, Musorgs
kis visuomet tvirtino, kad šitie įstatymai žen
gia į priekį ir keičiasi, kaip ir visas žmogaus 
dvasinis pasaulis. Jis buvo > realistas tiek pat 
pilnai, kaip Dargomižskis, kurį laikė “didžiu 
muzikalinės teisybės mokytoju,“ bet pats jis 
nuėjo daug toliau už savo mokytoją. Meninio 
realizmo reikalavimus, kuriuos suformulavo 
Dargomižskis, Musorgskis logiškai išvystė ir 
suteikė jiems revoliucinės reikšmės. Jei Dar
gomižskis muzikalinį realumą grindė reikalavi
mu, kad muzika tiesiai reikštų žodžius, tai 
Musorgskis, nesiterikindamas tuo, reikalavo, 
kad muzika būtų idėjinė, skelbtų šventąjį 
karą “simfoniniams popams,“ tai yra, muzi
kos konservatoriams, sulaikantiems meno plė
totę. Musorgskis buvo pirmas kompozitorius, 
įrašęs savo vėliavoje tos epochos revoliuci- 
niusu—demokratinius šūkius.

Musorgskiui muzika buvo priemonė kalbė
tis su žmonėmis ir jis, taikydamas į “simfo
ninius popus,“ pataikydavo į jų šeimininkus. 
Ir tai buvo taip pat jo absoliutaus vientisumo 
pasekmė. Musorgskis nežinojo kankinančios 
nesantaikos tarp pažiūrų ir kūrybos. Jis sė- 

mesi įkvėpimą rusų liaudies muzikoje ir suras
davo idėjinę atramą didžiųjų rusų revoliucio
nierių—demokratų Belinskio, Černiševskio ir 
Dobroliubovo moksle. Jam buvo artimas taip 
pat ir Gercenas ir tai kaip tik tokiais savo 
kūriniais, kaip “Kas kaltas!” Yra žinoma, 
kad jis pamėgino sukurti net Gerceno apysa
kos muzikalinį—meninį įkūnijimą. Kiek pla
tūs yra Musorgskio protiniai interesai ir kiek 
tikrai grandioziniai yra jo kūrybiniai apiben
drinimai, galima spręsti iš to, kad dirbdamas 
prie “Chovanščinos,“ jis kreipiasi į... Darvi
ną.

Savo laiške Stasovui jis sako: “Darvinas 
mane tvirtai įtikino tuo, kas buvo mano slap
ta svajonė ir prie ko aš prisiartindavau, vis 
dėlto, su kai kuriuo siauraprotišku drovumu. 
Meniškas vien tiktai grožio, jo materialine 
reikšme vaizdavimas—rambus vaikiškumas— 
vaikiškas meno amžius, švelniausi žmogaus 
prigimties ir žmonių masių bruožai, įkyrus 
kapstymasis šitose mažai ištirtose srityse ir 
jų užkovojimas—tai yrtt tikras menininko pa
šaukimas. “Pi;ie naujų krantų!“, be baimės, 
per audrą, seklumas ir povandeninius akme
nis “prie naujų krantų!“

Svarbiausių M. P. Musorgskio kūrinių—ru
siškų operų “Boriso Godunovo“ ir “iChovanšči- 
nos“—siužetas paimtas iš rusų istorijos vi
suomenės—politikos faktų. Milžiniškuose abie
jų operų paveiksluose svarbiausias veikiantis 
asmuo yra liaudis; jos karštą kvėpavimą ir 
grėsmingą visa nugalinčią jėgą mes juntame 
kiekviename “Boriso“ ir “Chovanščinos“ mu
zikos takte. Musorgskio svajonė—parodyti 
liaudies masę ištisai kartu su jos smulkiausiais 
bruožais, būdingai* kiekvienam atskiram žmo
gui,—buvo jo įvykdyta tiek pilnai, kaip tai 
dar niekuomet ir niekam nebuvo pavykę.

Scena Novodevičjės vienuolyne, kuria pra
sideda “Borisas Godunovas,” sekanti vaini
kavimo scena, scena prie 'Vasilijaus Palaimin
tojo katedros ir, pagaliau, žinoma scena prie 
Kronų—tai muzikos šedevrai. Jie duoda kon
kretų istorinį ir psichologinį atvaizdą liau
dies masės, kuri paviršutiniškai atrodo iner
tiška ir pasidavusi savo engėjams, kuri ta
čiau slepia savyje titanišką galią, .kuriai, ka
da ji išjudinama, jau niekas nebegali pasi
priešinti.

Didžioji Puškino drama Musorgskio “Borise 
Godunove“ buvo tikrai geniališkai įkūnyta 
muzikoje. Pats caro Boriso vaizdas su jo 
milžinišku dvasiniu sumišimu čia įgauna su
krečiamai tragiškus bruožus. Aštrus ir per
veriantis Boriso protas pagauna blogą le
miančias žymes per vainikavimo iškilimų 
džiūgavimus ir jo trumpas monologas “Liūdi 
dvasia“ yra persunktas ateities baimės. Visos 
šitos scenos muzika—didinga ir griežta—turi 
savyje tą pačią mintį. Ji neatskiriamai slenka 
už kiekvieno Boriso žingsnio, lėtais niūriais ir 
iškilmingais lydimais akordais, gamos laips
niais nusileidžiančiais iš viršaus žemyn svei
kinančiais liaudies balsais.

Nedaug tesiras pasaulinėje muzikos litera
tūroje puslapių, kurie taip tikrai atvaizduotų 
liaudies didvyrišką jėgą ir narsumą, kaip cho
ro daina “Įsisiūbavo, prasiveržė jaunuoliška 
narsa.“ ši muzika yra rusų liaudies muzika, 
kaip beveik viskas, ką parašė Musorgskis. Mo
destui Musorgskiui rašyti rusų muziką, liau
dies muziką savo sudėtimi ir pobūdžiu, buvo 
taip pat natūralu, kaip kalbėti rusiškai.

“Chovanščina,“ antra ir nemažiau didi Mu
sorgskio opera pasižymi tokiais pat būdingais 
bruožais. Tačiau jos tragizmas dar gilesnis, 
gal būt, dėl to, kad “Chovanščinoje“—opero
je, vaizduojančioje Petro epochos pradžią, .ko
va yra dar atkaklesnė. Petro I, kaip veikian
čiojo asmens, “Chovanščinoje“ dar nėra (veik
smas vyksta caraitės Sofijos valdymo metu),

Iš kairės į dešinę: Edward G. Robinson vaidina Jack Londono veikale “The Sea Wolf”; jis ten smuikininkas. James Cagney — gi
taristas, — veikale “The Bride Came C.O.D.” Trečias iš eilės — Garfieldas filmoje “The Sea Wolf.” George Tobias pučia klarnetą 
filmoje “The Bride Came C.O.D.” Dennis Morgan — filmoje “Kisses for Breakfast,” ir Eddie Albert — filmoje “Thirty Days Hath 
September.” Tūli iš jų geri muzikai; kiti tik “šiaip sau.”

nimo daržinės stovi aplūžę; 
prie ūkių prikabinti užrašai 
garsina jų pardavimą.

Kur tik nepažvelgsi, gamta 
graži, žemelė kalnuota, apau
gus žalumynais.

Bus laimingas gyvenimas 
prie geresnės tvarkos. Tada 
vietoj nuodų bus auginama 
daržovės ir vaisiai.

J. Balsys.

Žymusis filmų artistas William Powell naujoj rolėj; jis vaidina moters rolę veikale “Love Crazy.” Bet “vei
kalo” pavadinimas atrodo gan tuščias . . . Šiandien Hollywoodas ir vėl gamina daugiau tuščių, negu rimtų 
filmų.

tačiau Petro epochos dvasia opera yra per
sunkta ir tos dvasios dvelkimas stiprėja kiek
viename sekančiame paveiksle: jau puikiame 
įžangos garsų paveiksle (“švintant prie Mas
kvos upės“) netikėtai, kaip žaibo švystelėji
mai, skamba Petro “potiešnų“ (Petro I gvar
dijos jaunuolių kuopa) trimitai. Jie primena 
pasakišką gaidžio giedojimą, išblaškantį tam
siąsias jėgas, kurių viešpatavimo galas arti
nasi. Naujo ir pasmerkto seno priešpastaty
mas ryškiai parodytas ir scenos veiksme (ope
ros libretą taip pat parašė pats Musorgskis) 
ir “Chovanščinos“ muzikoje.

štai eina į Kremlių atskalūnai, kurie daly
vaus ginče,dėl tikėjimo. Gilia, žila senove 
dvelkia nuo sentikių choro dainos ir partijos 
atskalūnų vadovo Dosifejo, fanatiško senovės 
pasekėjo, suprantančio visą mirusiųjų kovos 
su gyvaisiais beviltiškumą, bet vedančio savo 
šalininkus į neišvengiamą pražūtį. Geležine 
eisena praeina muzikoje šarvais apsikausčiu
sių riterių vaizdai; variu ir plienu skamba 
“Petro lizdo paukštelių” balsai, ir štai miško 
tankmėje liepsnoja atskalūnų vienuolynas, su 
triukšmu griūva p’ajuodusios, apanglėjusios 
sienos, nuslopindamos atskalūnų pakasynišką 
giedojimą, atskalūnų, besideginančių save, kad 
nepatektų į Petro kariuomenes rankas. Taip, 
niauri “Chovanščina!“ Net meilė, tas šviesiau
sias žmogaus jausmas, čia nudažyta prieblan- 
diškais tonais. Marfos giesmė—tragiška mei
lės ir mirties giesmė. “Aleliuja, aleliuja, ale
liuja“—senoviniu pakasynų motyvu Marfa pa
baigia savo giesmę apie meilę kunigaikščiui 
Andriejui. Marfos partija yra nepalyginamo 
grožio. Jos ariozo “Ischodila maladešenka“ 
priklauso prie brangiausių pasaulinio meno 
perlų skaičiaus.

Ir vis dėlto, argi jau taip niauri “Chovanš
čina?” Didysis realistas tiesos parodyme yra 
negailestingas. Tai, kas žūsta “Chovanščino
je,“ yra pasmerkta, negali ir neturi gyventi. 
“Chovanščinos“ idėja iš esmės yra tokia idėja, 
.kuri gyvenimą patvirtina.

M. P. Musorgskis sukūrė kupiną džiaugsmo 
ir liaudies optimizmo operą “Soročinsko jo- 
markas” pagal Gogolio siužetą, nepamiršta
mus kamerinės vokalinės muzikos ciklus. Ne- 
pralenktas psichologinės charakteristikos 
meistriškumas išskiria jo garsiuosius ciklus— 
“Mirties giesmės ir šokiai,“ “Be saulės“ ir 
“Vaikų kambarys.“

Didysis menininkas karštai mylėjo vaikus. 
Skardų kūdikio juoką ir žvirblišką vaikų čire
nimą jis laikė “geriausia muzika pasaulyje.“ 
Išdaigų prikrėtęs vaikas, stovėdamas kampe, 
stengiasi įerzinti senutę auklę, tiesiai užsimin
damas, kad jos sutepta nosis; mergaitė, žai
džianti su lėlėmis, sudrožia neklusniajai lėlei; 
pramuštgalvis berniukas, pats save įbauginęs 

pasaka apie baubą,—kokia įstabi galerija vai
kų paveikslų—gyvų ir skambių, kaip sida
briniai varpeliai!

Didžiųjų rusų žmonių panteone greta Glin- 
kos, Dargomižskio, Čaikovskio, Rimskio - Kor- 
sakovo, Borodino — Musorgskis užima garbin
giausią vietą.

Ar bereikia kalbėti apie Musorgskio reikš
mę tarybinės muzikos klestėjime? Nėra nė vie
no tarybinio kompozitoriaus^ vis vien—jauno 
ar seno,—kuris, jei jis yra tikras menininkas, 
nesimękytų iš jo didžiosios muzikalinės tie
sos, mokėjimo paliesti pačius giliausius, pa- 
čius^lapčiausius klausytojo jausmus.

Musorgskio reikšmė yra , didžiulė tiek 
mums, tiek mūsų ainiams.

V. GORONINSKIS.

New Britain, Conn.

Apie Lietuvos 
, Rašytojus

Lietuovs rašytojų dauguma ir buržuaziniais 
laikais buvo tie žmonės, kurie rašytu ir gyvu 
žodžiu reiškė simpatiją Tarybų Sąjungai. To
dėl nenuostabu, kad įvykus mūsų krašte socia
listinei revoliucijai, visų aktyviausiai visose 
pirmaujančiose valdžios ir visuomenės vietose 
atsistojo kairieji rašytojai. Jie tapo liaudies 
komisarais, direktoriais, vadovais visuomeni
niame gyvenime, ir tas nelengvas pareigas te
beeina iki šiol.

Išsivadavus iš plutokratinio režimo, gyveni
mas virte užvirė. Prasidėjo milžiniškos refor
mos ir drauge su jomis didžiulė socialistinė 
statyba. Nei viena diena, nei viena valanda 
negalėjo ir negali būti tuščiai praleista nepri- 
sidėjus prie greitesnio socializmo įgyvendini
mo. *•—

Naujo gyvenimo aštuoni mėnesiai iš masių 
tarpo iškėlė daug naujų žmonių, kurie užėmė 
atsakingas vietas, bet vis dėlto tai yra dar 
per trumpas laikotarpis, kad svarbias pareigas 
einą rašytojai jau galėtų iš tų pareigų visiškai 
pasitraukti. Neabejotina, kad netrukus nau
jai iškeltas aktyvas duos ir tokių draugų, ku
rie stos į savo pirmtakūnų—rašytojų vietas ir, 
gal būt, pareigas atliks geriau, negu jose bu
vę rašytojai.

Bet kol to nėra, rašytojai negali ir neturi 
mesti savo atsakingų pareigų ir atsiduoti tik 
literatūrai.

Socialistinio darbo tempai mus moko visai 
kitko: jie mus moko, kaip per trumpiausį lai
ką nudirbti daugiausia darbo ir gerai nudirbti. 
Ne iš piršto išlūžta darbo herojai, ne iš piršto 
išlūžta stachanoviečiai ir spartuoliai. Tik savo

(Tąsa ant 4 puslapio)

Aplink Pasidairius
Kiek man teko patirti, tai 

šičion gyventojai mažiau su
vartoja vaisių ir daržovių, ne
gu miestuose, gulinčiuose ar
čiau į pietus. Viena, kad žalė
siai yra daug brangesni, o ant
ra, tai, kad nėra tam tikrų 
krautuvių, kur būtų žalėsiai 
išstatyti pksirinkimui, patrau
kimui pirkėjų.

Valgių krautuvės po biskį. 
turi žalėsių. Bet jose nėra pa
sirinkimo. Pavažinėjus po 
Connecticut ir Massachusetts 
valstijos ūkius, labai retai pa
matysi sodus arba didelius 
daržus, kaip New Yorko arba 
Marylando valstijose.

Pavasaris yra žemuogių lai
kas. šičia mažai kur pamaty
si žemuogių daržus, žemuogių 
brangumas negirdėtas — 22 
—£3 centai dėžutė. Sakysime, 
Baltimorėje, per pusę bus pi
giau. New Yorko ūkininkas 
žemuoges parduoda perkup- 
čiui po 5 centus dėžutę. Obuo
liai 5—7 centai svarui. Bana- 
nės 7—8 centai svarui, už tu
ziną 28—30 centų. Baltimore] 
už 15 centų bus galima nu
pirkti tuzinas tokių bananų.

Vyšnių, aviečių, agrastų so
dų visai neteko matyti. New 
Yorko valstija garsi sodais, o 
Marylando daržais ir daržovė
mis.

Daržovės, žalėsiai yra nepa
vaduojami sveikatos šaltiniai.

Kiek aš patyriau, tai šičion 
ūkininkai augina daugiausia 
tabaką, taip vadinamą “Ame
rican Sumatra,“ geriausios rū
šies tabaką, šitas tabakas la
bai lepus. Jis auginamas po 
paklodžių uždangomis. Di
džiausi laukai turi būti ap
dengti paklodėmis. Kiek dar
bo ir triūso ūkininkai turi pa
dėti auklėdami šį bjauriausi 
nuodą! Gal tik todėl čia ūki
ninkai ir neužsiima auklėjimu 
vaisių ir daržovių, todėl, kad 
tabakas yra pelningesnis.

Matyt ir tos pačios tabako 
auginimo ūkės nekurtos yra 
paliovę augint tabaką dėl ko
kių nors priežasčių, nes čieli 
laukai apleisti; tabako džiovi-

New York. — Tiek vaistų 
išpirkta Amerikos ir Angli
jos armijoms, kad jų jau 
trūksta ligoninėms New 
Yorke. Vaistinės skundžiasi, 
kad jau negali išpildyt dau
gelio gydytojų receptų.

/
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Michailas Saltikovas-ščedrinas

Liberalas
(Pabaiga) >

— Kas čia per priežastis? — murmėjo 
liberalas neapsakomai sumišęs.

— Ta pati priežastis — per daug jau 
tu plačiai užsimoji, — atšovė jam nusi
maną žmonės.

Tuo tarpu gi mūsų liaudis su silpnybė
mis, ir niekšingiausia. Tu jai gerą darai, 
o ji taikosi tave patį šaukšte nuskandin
ti. Reikia būti didelio įgudimo, kad su ši
tokia liaudimi savo orumą išsaugotum!

— Bet klausykite! Ką čia dabar apie 
orumą bekalbėti! Su kokiais ištekliais aš 
į kelionę leidaus, o baigiu, juos visus pa
keliui ištraldijęs. Iš pradžių “kiek gali
mybės leidžia” dirbau, paskui ant “bent 
ką nors” nusileidau, nejaugi ir dar la
biau pakalnėn galima leistis?

— Suprantama, galima. Ar nenori, pa
vyzdžiui, “prisitaikydamas prie niekšys- 
tes.”

— Kaip tai ?
— Labai paprastai. Tu sakai, kad at

nešei mums idealų, o mes sakome: pui
ku; bet jei jau tu nori, kad mes jais su
sižavėtume, tai veik prisitaikydamas.

— Na?
— Vadinasi, su savo idealais nesikelk 

į puikybę, o mūsų mastu juos apkarpyk, 
na ir prisitaikydamas veik, paskui, gali 
būti, ir mes, jei naudingumą įžiūrėsime... 
Mes irgi, brolyti, seni vilkai, prožektorių 
esame matę! Andai, generolas Krokodilo- 
vas taip pat pas mus prisistatė: “ponai, 
— sako, — mano idealas — daboklė! 
Prašau!” Mes iš kvaišumo patikėjome, o 
dabar visus jis mus po užraktu laiko.

Stipriai susimąstė liberalas, išgirdęs ši
tuos žodžius. Ir be to, nuo pirmykščių jo 
idealų vienos tik etiketės bebuvo likusios, 
o dabar juos tiesiog suniekšinti kušina! 
Juk šitaip, taigi, nespėsi apsidairyti, ir 
pats, žiūrėk, į niekšų skaičių patekęs. 
Viešpatie, apšviesk!

O nusimaną žmonės, pastebėję jo susi
mąstymą, iš savo pusės pradėjo jį spirti: 
“Jei tu, liberale, užvirei košę, tai gudruo
lio nevaidink, virk iki galo! Tu mus su
audrinai, tu mus ir nuramdyk... veik U

Ir jis pradėjo veikti. Ir vis “prisitai
kydamas prie niekšystės.” Pamėgina 
kartais, susigundęs, į šoną luktelti, bet 
nusimanąs žmogus tuoj jį čiupt už ran
kovės: “Kur, liberale, akis kreipi? žiū
rėk tiesiai!”

Tokiu būdu ėjo dienos vienos po kitų 
ir paskui jas pažanga veikloje “prisitai
kant prie niekšystės.” Idealų jau, kaip ir 
būti nebuvę — vienas purvas beliko, — 
bet liberalas vistik neliūdėjo. “Kas čia to
kio, jei aš savo idealus iki ausų niekšys- 
tėse pamurdžiau? Užtat aš pats, kaip 
stulpas, nepaliestas stoviu! Šiandien aš 
purvuose voliojuos, o rytoj švystels sau-' 
lutė, apdžiovins purvą, — aš ir vėl tapsiu 
šaunus vyras!” O nusimaną žmonės klau
sė tų jo pagyrų ir pritarė: “tikrai taip!”

Ir štai ėjo jis kartą gatve su savo bi
čiuliu, pagal savo įpratimą apie idealus 
pliauškė ir savo išmintį visaip į padanges 
kėlė. Kaip staiga jis pajuto, lyg jam ant 
skruosto būtų kelios tiškos užkritę. Iš 
kur? Kodėl? Žvilgterėjo liberalas į vir
šų, gal kartais lietutis? Tačiau mato, kad 
danguje nė debesėlio, ir saulutė išdykė
lė ties pačiu viršugalviu spinduliuoja. Vė
jelis nors ir pučia, bet kadangi paplavas 
iš langų pilti ginama, tai ir šitokios ope
racijos įtarti negalima.

— Kas per stebuklas! — byloja bičiu
liui liberalas: — lietaus nėra, paplavų 
nėra, o man ant skruosto tiškos lieka!

— O ar nematai, va kažkoks žmoge
lis už kampo užsiglaudęs, — atsakė bi
čiulis, — tai jo darbas! Spjauti jis pano
rėjo ant tavęs už visus tavo liberališkus 
darbus,, bet tiesiog akyse tai padaryti 
jam drąsos trūksta. Tad jis pagal būdą 
“prisitaikydamas prie niekšystės” iš užu 
kampo ir spjovė, ir anotavęs vėjas tiškas 
užpūtė.

Vertė V. Drazdauskas.
(Iš “T.”) ‘

“Laisvės” Pikniko Programa Maynard, 
Mass., Ketvirtą Liepos (July)

“Laisvės” Piknike Dainuos 
Šie Chorai

Aido Choras iš Worcester, 
Mass., vadovybėj J. Karsokie- 
nės.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choras iš Montello, vad. M. 
Bolio.

Harmonijos Mišrus Oktetas 
iš So. Boston, Mass., vad. H. 
Žukauskaitės.

Apšvietos Moterų Kliubo 
Moterų Grupe, vad. Onos Mi- 
neikiūtės iš Montello.

Norwoodo Vyrų Choras, 
vad. M. K. Bolio dainuos liau
dies ir kareivių dainas.

Taipgi žymiausias Amerikos 
dainininkas tenoras Aleksand
ras Vasiliauskas dainuos solo, 
akompanuojant J. Karsokie- 
nei.

Kalbėtojai:
Lietuviškai kalbės Antanas 

Bimba, “Laisvės” redaktorius 
iš Brooklyn, N. Y.

Angliškai — Anna Burlak, 
Komunistų Partijos Massachu
setts valstijos sekretorė.

So. Boston, Mass.

šokiams grieš Rhythm 
Kings orkestrą — 10 muzi
kantų — lietuviškus ir moder
niškus amerikoniškus šokius.

Tokią didelę ir įvairią prog
ramą gali duoti tik “Laisvės” 
piknikas, nes “Laisvės” pikni
ką remia šios organizacijos: 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas, (Lietuvių Literatūros 
Draugija, moterų kliubai ir 
kuopos, Meno Sąjungos cho
rai.

Šis piknikas nėra lokalis 
piknikas, bet visos Naujosios 
Anglijos piknikas. '

Šiame metiniame piknike ti
kimės turėti 15,000 svečių. Į- 
vyks 4-tą liepos (July).

Visi keliai ves į Maynard, 
Mass. J. G.

džių ir gėrimų. Busas išeis nuo Lais
vės Choro Svet., 155 j Hungerford St., 
1:30 vai. po pietų. Kviečiame visus
dalyvauti. — Kom. (133-134)

SHENANDOAH, PA.
LDS 34 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 8 d. birželio, 10 vai. ry
to, Mainierių Svet., Main ir Oak St. 
Kviečiame visus narius dalyvauti, 
nes turime svarbių dalykų aptart, 
taip pat užsimokėkit užvilktas duo
kles. — S. Kuzmickas, Sekr.

(132-134)

WORCESTER, MASS.
ALDLD Moterų 155 kp. susirinki

mas įvyks birželio 9 d., 7:30 v. v., 
Liet. Svet., 29 Endicott St. Malonė
kite dalyvauti, nes reikės prisireng
ti prie pikniko su rankų darbo paro
da. — A. W. (133-135)

CLIFFSIDE, N. J.
ALDLD 77 kp. susirinkimas įvyks 

birželio 8 d., 1| vai. po pietų, 420 
Morningside Ave., pas G. Stasiukaitį. 
Nariai dalyvaukite, bus Centro Ko
miteto nominacijos ir bus išduotas 
raportas iš pereito parengimo. — 
G. S. Sekr. (132-134)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. pusmetinis susirinki- 

įvyks sekmadienį, birželio 8 d., 
i?tų, Piliečių Kliubo Svet. Kvie-

mas 
po pi 
čiame narius dalyvauti, nes turime 
svarbių reikalų aptarti. — A. T. 
Sekr. (133-134)

CLEVELAND, OHIO

įvyks 20 d. liepos pas Grinius, ūkėje. 
Taipgi toj pačioj dienoj ir vietoj 
įvyks Apskričio piknikas, reikės dar
bininkus išrinkti. Prašome už šiuos 
metus užsimokėti už duokles, atsi
veskite naujų narių į susirinkimą. 
Pasirodykite, kad esate Literatūros 
Draugijos nariai, dalyvaukite šiame 
svarbiame susirinkime.- — M. Valen
tą. (134-136)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ
Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramunėliai, apvy- 
niai, gumbažolės, trukžolės, valeri
jonai galima gauti ant svarų po 70c 
svaras, arba bile kokių 6 svarai už 
$3.30.

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

Nervų arbata ........................ 85c
Vidurių reguliatorius ......... 60c
Dusulio arbata ...................... 60c
Kokliušo arbata ....................  60c
Ramatų žolės ........................ 60c
Trajankos 60c arba 3 pk. $1.50.
Žolių knygelė aprašo visokias žo

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

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pageibos 35c.

Meno Skyriaus Dalis 
APIE LIETUVOS 

RAŠYTOJUS
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

įtemptu darbu, savo sumanumu tą pripažinimą 
jie išsikovoja.

Tuo keliu nuėjo daug mūsų darbininkų. Pa
žįstu vieną draugą darbininką, kuris gyvena 
nuo Garliavos 4 kilometrų, o dirba “Metalo” 
fabriko stalių skyriuje. Jis kasdien iš namų 
eina 4 klm. į geležinkelio stotį, važiuoja į 
Kauną, čia dirba “Metalo” fabrike, po darbo 
eina į pasitobulinimo kursus, išklausęs 3-jų pa
mokų skuba į Kauno gelež. stotį, važiuoja į 
Garliavą, o iš ten 4 k. vėl klampoja namo. Rytą 
vėl tas pats kelias. Ir taip kasdien, štai kur 
tikro darbo didvyriškumo pavyzdys! Juo tu
rėtų užsikrėsti ne tik darbininkai, bet ir mū
sų rašytojai.

Ne pareigos ir darbas—rašytojų priešai. 
Priešai slepiasi kitur. Rimčiausiu priešu lai
kyčiau darbo disciplinos stoką ir nemokėjimą 
tinkamai paskirstyti savo darbo laiko.

Glėbiai valandų paleidžiami niekais, tuščiai 
bešnekučiuojant, begirkšnojant kavą, besvars
tant nelengvą problemą: kaip suderinti parei
gą, sakysim, įstaigos tarnybai ir literatūros 
tarnybai. Tuo tarpu tą laiką būtų galima 
panaudoti rimtai, su planu diskusijai, kuri 
telktų mintis, sparčiau organizuotų sąmonę ir 
vestų į konkrečius darbus literatūroje. Visa 
nelaimė, kad daugelis rašytojų per daug pa
laidai žiūri į socialistinės statybos darbą,. į ku
rį yra įjungtas ir rašytojų darbas. Jeigu eili
nis darbininkas, dirbąs pire staklių fabrike, ži
no, kad mėnesio gale jis turi įvykdyti tokio ir 
tokio dydžio gamybos planą, tai tuo labiau tai 
turėtų įsisąmoninti rašytojas. Darbas prie 
staklių ir literatūros darbas labai daug kuo 
vienas nuo kito skiriasi. Bet rašytojai, ku
riuos draugas Stalinas pavadino sielos inži
nieriais, turi būti pavyzdžiu ir planingo darbo 
atžvilgiu.

Kitas rašytojų priešas bene bus tai, kad 
tarybinis gyvenimas staiga davė ir drėbtelė
jo: ir laisvės, ir pagarbos, ir materialinių 
gerovių. Buržuazijos laikais skriaustiems ir 
persekiotiems, visą laiką stovėjusiems kovos 
pozicijoje, staiga dingo visoki varžtai, ir atsi
vėrė plačiausios galimybės. Tai svaigina. Ir 
tai kai ką apsvaigino. Pats laikas iš tos pa
dėties išsijudinti.

Rašytojų bendravimas tarpusavy yra labai 
svarbus dalykas. Bet tas bendravimas turi 
tapti kūrybiniu, skatinančiu vienas kitą pra
lenkti kūryboje, darbe, o ne toks, koks pasitai
ko dabar. Bet dar blogiau, kada tarp rašytojų 
prasideda įtempimas, ir viename mieste gy
veną ima urgsti prieš kitame mieste gyve
nančius. To tikrai turėtų nebūti. O kad to 
nebūtų, reikia dažniau susitikti kūrybiniams

pasitarimams, atvirai išsiaiškinti, kas širdį 
slegia ir likviduoti nesusipratimus, jeigu tokie 
iš tikrųjų būtų. Prieš akis stovi labai daug 
darbų. Dar beveik visai nepradėtas judinti 
kultūrinio palikimo klausimas, o jis yra vienas 
iš pačių svarbiausių, norint nustatyti mūsų li
teratūrinį lobyną.

Rašytojas, jeigu jis nori sukurti, turi ir la
bai daug ką matyti. Ar gali rašytojas matyti 
naujai besiformuojantį gyvenimą, jei jis per
dėm sukinėjasi centrinėse miesto gatvėse ir 
kabinetuose arba kliubuose. Negali. Šiaip taip 
jis gali kurti iš to bagažo, kurį įgijo seniau, 
bendraudamas su liaudimi, bet naujos sąlygos 
kuria naujus žmones, todėl kūrimas tik iš pra
eities išteklių gali pasirodyti falšyvas, netu
rįs nieko bendra su tikrove, negalįs paveikti 
tos tikrovės ir neprisidedąs prie tikrovės to
bulinimo ir stūmimo pirmyn.

Todėl būtina, kad rašytojai iš uždaro rato 
išsiveržtų į liaudį, pagyventų jos tarpe ir pa
matytų entuziazmą ir desperaciją, ateities 
žmonių gimimą ir praeities—mirimą.

štai čia ir susiduriama su sunkumais tiems 
rašytojams, kurie turi pastovias pareigas, 
nuo kurių negali pasitraukti. Jiems atimta 
galimybė artimiau bendrauti su liaudimi kas
dieniniame gyvenime. Užtat partija ir vyriau
sybė, pagal išgalės, tokiems rašytojams turė
tų suteikti galimybę, kad ir trumpučiam lai
kui, atsitraukti nuo savo tiesioginių pareigų 
pasisemti naujos medžiagos, pamatyti apčiuo
piamai gyvąjį gyvenimą, kad jie paskiau, ir 
tiesiogines pareigas atlikdami, iki jie tose pa
reigose būtinai reikalingi, galėtų neužleisti 
ir literatūros.

Visiškai neabejoju, kad gabus .rašytojas 
pirmiausia turi .dirbti literatūros darbą ir tik 
laisvu, ar poilsio laiku — kitą darbą. Bet kol 
tebevyksta gyvenimo reorganizacija, kol dar 
neparuošti tinkami pakaitų kadrai, negalima 
atsukti nugaros socialistinio gyvenimo staty
bai, kurt yrą visų svarbiausia. Galimas daik
tas, kad ne vienas rašytojas nuo to nukentės, 
gal nukentės šiek tiek ir literatūra, bet laimės 
verdąs naujasis gyvenimas, iš kurio nebus 
atimamos jam labai reikalingos jėgos.

Pagaliau reikia pasakyti dar viena: per to
kį trumpą laiką, kokį mes išgyvenome tarybi
nėje santvarkoje, negalėjo ir negali būti su
kurta didžiųjų formų (romanai, poemos) vei
kalų, kurie vaizduotų naują gyvenimą. Didieji 
veikalai kuriami labiau iš perspektyvos, kai 
pats laikas įvykius labiau apiformina. Bet 
užtat mažosios formos (novelė, eilėraštis) turi 
puikiausią progą pasireikšti. Jos kaip tik turi 
praminti kelią didžiosioms formoms.

Taip, rodos, buvo ir Tarybų Sąjungoje po 
Didžiosios Spalio Revoliucijos.

Tarybų Lietuvos rašytojai, kaip socializmo 
kovotojai, turi atlikti savo pareigą literatūrai, 
nežiūrint kokiose pareigose jie bebūtų.

JONAS ŠIMKUS.

šeštadienio, June 7-to, ra
dio programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai. ryte bus sekanti:

1 — Kalbės Du. Judzas Lan- 
dzius-Soymour iš So. Bos
tono.

2 — Dainos ir muzika.
Sekmadienio, June 8-to, ra

dio programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryte bus sekanti:

1 — Juozo Strazdo orkes
trą iš Jamaica Plains.

2 — Dainininkė Ona Kava- 
liauskiūtė iš Dorchesterio.

3 — Dainininkas Jonas Var
nas iš Šo. Bostono.

Steponas Minkus.

Laiškas iš
Lietuvos

NOTICE is hereby jxiven that License No. 
RL 7566 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcohlic Beverage Con
trol Law at 105 Norman Ave., Borough or 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALVIE M. MUTTER
105 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7565 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section IX) 7 of the Alcoholic Beverage Con
trol I^aw at 231 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM AUMANN 
Aumann’s 

231 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.------------------------------------- •----------

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

BALTIMORE, MD.
ALDLD 25 kp. susirinkimas jvyks 

birželio 9 d., 7:30 v. v. Liet. Svet., 
853 Hollins St. Malonėkite nariai 
dalyvauti šiame susirinkime, nes 
turėsime svarbių reikalų aptarti, 
taipgi bus išduotas raportas iš “Lai
svės” pikniko. Prašome atsiteisti su 
duoklėmis, kurie esate nemokėję. — 
A. Žemaitis, Sckr. (134-135;

HARTFORD, CONN.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi

ja ruošia pikniką, sekmadienį, birže
lio 8 d., Lietuvių Parke, Sta. 24, 
Glastonbury Line, E. Hartforde. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Gera orkes
trą šokiams. Turėsimo skanių užkan-
c-

-V- -v- -v- -y- .al -v-
w w w w w w w w w w w

M. ZUKAITIS
334 Dean Street 

SPENCERPORT, N. Y.

ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 
birželio 10 d., 7:30 v. v. Malonėkite 
dalyvauti šiame susirinkime, nes rei
kės išrinkti delegatą į pusmetinę 
ALDLD 15 Apskr. konferenciją, kuri

Stanley Kwascvicius, wil- 
kesbarrietis gavo laišką iš Lie
tuvos nuo savo sesers, kuri, 
tarp kitko, rašo:

1941 m. 11-19 d. 
Mylimas Broleli!

O dabar, kaip klausiai bro
leli apie naują santvarką < . . 
dabar viskas yra pabrangę, 
bet ir darbininkas yra bran
gesnis . . . Lietuvoj žemes iš
dalijo biedniems, tai ir aš, 
broli, gavau du hektarus, ten 
prie girios Benderkos . . . Da
bar ir Lietuvoj jau eina civi
linė metrikacija, visi lygūs. . . 
Pasogų nebėra . . . Miestuose 
dabar yra valdiški kooperaty
vai ir valdiški tarnautojai 
pardavinėja ... Komu nistų 
santvarkoj norima, kad būtų 
visi lygūs, bet žinai,, sunku 
taip greitai sulyginti. . . Dau
giau ir nerašysiu, nežinali, ar 
gausi, ar ne.

Ačiū, broleli, už laiškelį... 
Kad kitokį laikai, tai ir parva
žiuoti pas mus .galėtumėt, bet 
dabar tai sunku pasiekti. ..

Sudiev.
Juzė Bujauskienč.

Padaugėjo Užkrečiamos Li
gos Anglijoj dėl Karo

London. — Per tris pir
muosius mėnesius pernai 
Anglijoj skarlatina sirgo 8„- 
696 asmenys, o šiemet tuo 
pačiu laiku—11,270. Difteri- 
ja pernai per tuos mėnesius 
sirgę 7,381, o šiemet 11/723. 
Labiausia pakilo apkrečia
mos vaikų ligos: Pernai per 
tris pirmuosius mėnesius ty
mais sirgo 40,140 vaikų, o 
šiemet 112,816; kokliušu 
pernai per tuos mėnesius 
sirgo 3,967 ir mirė 100, o 
šiemet sirgo, 37,160 ir mirė 
690.

Tarp suaugusių ypač pa
daugėjo sirgimai plaučių 
uždegimu ir influenza.

Didieji “Laisvės”
Piknikai

Jau laikas organizuotis bu- 
sais vykti į šiuos piknikus:

LIEPOS 4 JULY
VOSE PAVILION PARK

MAYNARD, MASS.

Bostono apylinkės didysis 
piknikas naudai dienraščio 

“Laisvės”

LIEPOS 6 JULY
CLINTON PARK

Betts and Maspeth Aves., 
Maspeth, L. I., N. Y.

Didžiojo 'New Yorko apylin
kės lietuvių iškilmė dienraš

čio “Laisvės” paramai.

Rugpjūčio 31 Ąug.
MIK0LAIČ10 PARKE

EDDINGTON, PA.
Pliiladelphijos organizacijų 
suruoštas didysis piknikas 
naudai dienraščio “Laisvės.”

Įsigykite Bilietus ;
Visų trijų aukščiau nuro- i 

dytų piknikų įžangos bilie- ! 
tai yra platinami iš anksto ■! 
Prašome įsigyti bilietus ir ’ 
dalyvauti tuose piknikuose.;!

Puikios Programos
Visuose čia nurodytuose i 

piknikuose dalyvaus daug 
chorų, šimtai gražaus jauni
mo bus su chorais ir tūks
tančiai suvažiuos pasilinks- i 
minimui. Tai bus gera pro
ga įsigyti gražių pažinčių. ;

A/!; jĮUĮ. -Jį 1

CHARLES J. ROMAN
(RAMANAUSKAS)

PHILADELPHIA, PA.
Telefonas Poplar 4110

Patogiai .ir gražiai moder
niškai įruošta mūsų šerme
ninė. Mūsų patarnavimu ir 
kainomis ‘""įsi te patenkinti.

« 6

Liūdčsio valandoje kreip? 
kitės prio manęs dieną ar 
naktį, greit suteiksime 
modernišką patarnavimą.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Street

IOE

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS 

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

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

aprokavimus be jokio mokesčio.

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

Telefonas EVergreen 7-1661

=ioe: «•»

į

i i
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Chroniškos Ligos Gydomos
KRAUJO, ODOS IR NERVU Ligos, Skilvio ir 

Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnės Ligos. Abcl- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Rcu- 
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

Vyrų ir Moterų gydomi. Kraujo ir šlapumo Tyrimai 
ir X-Spinduliai užtikrina teisingą ligos pažinimą ir 

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

MEDIKALIS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

Šiokiom Dienom 9 A. M.—8 P. M. Sekmadieniais 9 A. M.—2 P. M. 
. ............................... ...... ................... į f1., .... i.1,, , , ......... ..„j,,;,;., ,i. .... „ mss
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DR. J. J. KAŠKIAUČ1US
Telefonas: Humboldt 2-7964

Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

o

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

& EB

SKELBKITES "LAISVĖJE
r-

7

0

Office Phone 
EVergrecn 4-6971

Inside Phone 
EVergrecn 4-6485

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

padarau 
paveiks- 
krajavus 
su ame- 

Rei-

530 SUMMER AVE.
Arti Chester Avenue

NEWARK, N. J.

Baigus susirinkimų choris
tai buvo pavaišinti montrea- 
liečių “astinčium.” Pasirodo, 
kad draugės šeimininkės ne 
tik montreale mus vaišino, bet

Managed by
RHEA TEITELBAUM

BROOKLYN

LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

Kainos Prieinamos
949-959 Willoughby Ave.

Tel.: STagg 2-3842

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

LADIES' GĘUEN GENT'S GRUEN 

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

.case. Guildite back. case. Guildite back.

GENT'S GRUEN

“STUART”
gold fiilod caso, 

Guildite back.

šeštadienis, Birželio 7, 1941

Didysis Bangos Choro Žygis Montrealan

vaka-

* i

nuvargusias akių blakstie- 
sujaudina. Įkyrus strytka- 
bildėsis nuvargusio kelei- 
sielų pažadina, kuri klai-

1‘amatykite
Pasirinkite

—dviejų 
lietuvių 

turi ne- 
kanadie-

ploji- 
pasi-

link, kelionėn.
dienos

Mašinos be nuovargio
ūžę Toronto link,

skaity- 
apie mon- 
metą geg. 

ant Toron- 
pasivadinę

u ž k a riavo

reikalauja ir 
Myliu dienu- 
miego, Kur 
Vienas žodis

3-DIAMONDS
3 dlam 
■•t in a 
yellow 
mounting.

ir patylomis it 
link riedėjo. Po

NEW CREATION
S t u n n 1 ng- 
1 y d 
with 6 
latino 
nona*.

Gerbiami “Laisvės 
tojai yra girdėję 
trcal iečių, praeitų 
men. “užpuolimų” 
to. Montrealiečiai 
“jaunimiečiais,
Torontą ir savo rankose jį iš
laikė apie dvi paras. Toron
tiečiai jausdamiesi esą “nu
skriaustais,” nutarė atsilygint 
Montrealui tuo pačiu — tai 
yra suorganizuoti visas jėgas 
ir pradėti “blitzkreigą.” Ir 
štai gegužės mėnesio gražios 
dienos išvakarėse bangiečių 
armija, susidedanti iš apie 
šimto asmenų su palydovais, 
greitaisiais “tankais” kurių 
buvo apie devyniolika, aplei
do Torontą, 
žaibas rytų
vienuolikos valandų kelionės 
Montrealas jau buvo bangie
čių rankose. Montrealiečiai la
bai geri ir svetingi žmonės, jie 
“užpuolikus” maloniai priėmė, 
ir svetingai vaišino. Be abejo 
toks nuoširdus priėmimas ir 
“užpuolikų” širdis suminkšti
no, kas davė pradžių sklan
džiam bendradarbiavimui.

Gegužės 24 vakaras, tai nuo 
seniai šių dviejų kolonijų lie
tuvių laukta istorinė proga. 
Už kalnų ir aukštų miesto mū
rų saulutei besirengiant slėp
tis, montrealiečiai mažais bū
reliais į Chekų Slovakų halę 
sparčiais žingsniais traukė.

Visų [veiduos 
smagus jumoras,
akys jieško tų neramių 
gų,” kurios taip gausiai užlie
jo 'Qucbeco Metropolį <— 
Montrealą. Rausva saulutė, 
ant nublankusių Montrealo 
sienų, meta paskutinius aštrius 
žvilgsnius-spindulius. Artinas 
naktis. Paukšteliai nutyla, sle
piasi tarp saulės rausvais spin
duliais mirguliuojančių klevų 
lapų. Tiktai didžiulėj slavų 
halėj tam tamsos galiūnui - 
nakčiai nieks nemano pasiduo
ti. Didžiulė halė perpildyta. 
Visi klega, krykštauja. Čia 
matai choristę ar choristų už
klydusį tarp publikos. Ten bū
reliais jaunuomenė linksmais 
anekdotais dalijasi. O ten se
nesni kasdieniniais rūpesčiais 
keičiasi. Halėj matosi išsisklai
dę torontiečiai (ne choristai) ; 
visi jie rado gerų draugų bei 
giminių, kurių per kelis ar ke
liolika metų nematė. Visi 
džiaugėsi susitikę, žodžiu, visi 
linksmi pagauti geros nuotai
kos halėj ūžė tarsi avilyj. Pub
lika nerimsta. Rankų 
mais ragina bangiečius 
rodyt.

porų dainelių solo padainavo. 
Ch. Linartaitė ir Lili Sarapai
tė išpildė keletą akrobatikos 
numerių (ant scenos pasirodė 
du kartus). Laurusevičicnė ir 
Janauskienė padainavo dvi 
dainas. Vyrų choras Viduryje 
girių ir Kur tas šaltinėlis, pa
dainavo. Sasnausko ir Aldonos 
Sarapaitės duetas. Moterų 
choras sudainavo dvi dainas. 
Račio juokingas monologas. 
Degutienės solo. Kuri padaina
vo dvi angliškas ir vieną lietu
viška dainą. Ta lakštingala su 
savo maloniu sopranu publi
ką sužavėjo. Bendras choras 
dainuoja penkias dainas: Se
nelio Laikrodis, Myliu, Gana 
Girioj šioj nakvoti, Jau nuo 
Seniai ir Mes Grįšim^ Ten.

Beališki tėmytojai sako, 
choras geriau dainavo negu 
kada nors pirmiau. Kiekvienos 
pertraukos metu publika atsa
kė griausmingais aplodismen
tais, stengdamos iššaukti ant
ru kart dainininkus. Progra
mai pasibaigus prasidėjo šo
kiai, kurie tęsėsi ligi trijų ry
to. Sekančių dienų torontie- 
čiams buvo suruošta vakarie
nė, kurioje ir montrealiečiai 
skaitlingai dalyvavo. Buvo pa
sakyta daug karštų kalbų. 
Vakaro vedėjas šaukė abiejų 
kolonijų veiklesnius ž m ones 
po keletą žodžių pasakyt. Ki
ti netik kalbėjo, bet ir daina
vo. Ypatingų dainų montrea- 

atsispindi j lietis dainavo, jam dainuojant 
Linksmos publika susižavėjus pradėjo 

Ban- kartu dainuoti, ir taip griaus- 
ūžė: 

bet Smc-

ke, kurios tęsis keletu savai
čių, nutarta padaryti “Mažą
jį blitzkriegų” — duotas pa
siūlymas susirasti didelę “Ar
ka” ir viena gražių dienų už
valdyti Ontario ežero šaltas 
bangas. Daugumai tas nepa
tiko. Matomai Bangos nenori 
su bangomis kovoti. Nutarta 
farmerio pievas išbraidyti ir 
ant karšto smėlio prie ežero 
pasikaitinti. Karščiams praė
jus, rugsėjo mėnesį pradėti 
pamokas. Nutarta visiems cho
ristams po vieną naują narį 
atsikviesti. Mūs gabi choristė 
Aldona Sarapaitė tuojaus du 
naujus kandidatus pridavė, 
tai drg. Goberį ir P. Pajuodį, 
abu jauni ir energingi drau
gai. Tas parodo, kad Bangos 
Choro ateitis graži, kiekvienas 
jaučias turįs garbės prie tokio 
choro priklausyti. Choro pir
mininkas drg. Ch. Degutis 
apibudino choro nuveiktus ir 
būsiančius darbus. Išdavė ra
portą iš choro finansinio sto
vio; pasirodo, kad choras tu- 
.rėjo daug išlaidų, bet dar ne
pasiliko taip biednas, ižde dar 
pasiliko keletas desėtkų dol. 
Buvo prisiminta ir veiklesnių 
draugių bei draugų nuveikti 
darbai choro naudai. Mūsų 
jauna draugė Lucy Baličaitė 
kaipo gabi typewriter daug 
pagelbėjo mūsų menininkams 
su savo mikliais piršteliais. 
Kas duoda supianymų, kad 
Lucytę reikia apdovanoti už 
jos sunkų darbų, visi karštai 
pritaria—ploja. Tik Lucytė 
protestuoja. Bet veltui. Tu, 
Lucyte, viena, o mūs visas bū
rys, prieš veja nepapūsi. Drg. 
Lauruscvičius pasakė, kad 
dovana bus jai nežinant nu
pirkta ir įteikta. Taipgi cho
ras kreditą atidavė Ch. Degu
čiui ir P. Laurusevičiui.

Dr. John Repshis
(REPŠYS) .

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street
kampas Inman Street 
Arti Central Skvėro

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

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

LAISVE Penktas hnaJanM
.................... ... 1 ................

dar Torontan grįžus jų vai
šingumų patyrėm. štųi tupi 
baltas “karvelis” (sūris) ant 
stalo. Keikai, tarp kurių vie
nas buvo įdomiausias, gražiom 
raidėm išpuoštas — HELLO 
TORONTIEČIAI. Beliko mums 
tik kavos prisivirti ir puota 
puikiausia. Pasistiprinę skanu
mynais, prie geros muzikos 
choristai pradėjo linksmintis.

Taigi, mes labai esame dė
kingi draugėms ir draugams 
inontrealiečiams. Draugių šei
mininkių mes niekad neužmir
šimo. Tokio malonaus priėmi
mo mes nesitikėjome, nes jo 
neužsitarnavome.

“Liaudies Balsas” kelia min
tį, kad mūsų chorai turėtų pla
nuoti bendra abiejų kolonijų 
kultūrinių jėgų demonstracijų 
— dainų diena. Argi tai nebū
tų puiku? O kad tas gali įvyk
ti, tai negalima abejoti, pasi
ryžimas viską nugali. Jei tik 
karo siaubūnas per daug mus 
neprislėgs. O gal dar ir ame
rikiečių artimesnės kolonijos

prisidėtų. Juk Rochesteris pas 
mus, o mes pas juos jau lan
kėmės. Kodėl* negalėtų Detroi
tas pasijudinti?

Nežinomas Draugas.

Berlin. — Vokiečių orlai
viai padegė karinius anglų 
pastatus Alexandrijoj ir ki
tur Egipte, kaip praneša vo
kiečiai.

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

Iš senų 
n a u jus 
lūs ir 
sudarau 
rikoniškais. 
kalui esant ir 
p a d i dinų tokio 

’dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom.spalvom

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn 

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

Tel. Gleninoro 5-6191

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

Open Day and Night

Vapor 
Room, 
tęsiate

Room, Turkish Room, Russian 
Large Swimming Pool, Fresh Ar- 
Water, Restaurajit, Barber Shop 
Sleeping Accomodations.

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

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

Sun. all day and night.

O, Tai Proga!
APDOVANOT W Wl WY
LAIKRODĖLIU: GRUEW

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

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

išdirbėjai ir platintojai 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI

MATEUŠAS SIMONAVIČIUS
Gražiai Įrengta Susiejimams Įstaiga

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

Kiekvienų s u batų 
karšta vakarienė. 
Atskiras kambarys, 
užėjimui su mote
rimis. Nedėliomis 
atdaras nuo 1 vai. 
dienų iki vėlai.

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

Brooklyn, N. Y.
TeL Evergreen 4-9508

įgykite Šias Knygas

Gyvenimo Sąuleleidis”
Pirma Knyga Lietuvių Kalboje apie 

Numirusių Laidojimų
s Parašė ir Išleido Graborius

JOSEPH Le VANDA-LEVANDAUSKAS
300 puslapių, kaina $1.25; vasaros sezonu $1.00.

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

Štai jau po aštuonių 
ro. Viskas priruošta. Choris
tai ir choristės naujose unifor
mose išsirikiuoja. Prasideda 
svarbiausias ir jaudinantis šio 
Kanados lietuvių istorinio žy
gio momentas. Eina perstaty
mai. Pirmiausiai montrealietis 
drg. Petronis, į publikų taręs 
keletą reikšmingų žodžių, per
statė choro pirmininkų drg. 
Ch. Degutį. Degutis pasveiki
nęs montrealiečius perstatė
vakaro vedėjų, “Liaudies Bal
so” administratorių drg. Z.
Janauskų, kuris trumpais 
bruožais apibudino choristų 
dideles pastangas šiam isto
riniam žygiui, pažymėdamas, 
kad chorų sudaro darbo žmo
nės, kurie ilgas valandas išbu
vę dirbtuvėse turėjo ilgus va
karus pašvęsti lavinimuisi. 
Perstačius choro mokytojų dg. 
A. Očeinų ir pijanistę, uždan
ga atsidarė. Publika perstaty
tus draugus pasitiko griaus
mingais plojimais. Programa 
prasidėjo. Pirmiausia choras 
sudainavo Kanados himnų, O 
Canada. Ko Kanados dabarti
niai įstatymai 
keturias dainas: 
žę, Pabuskim iš 
tas šaltinėlis ir
ne šneka. Chorui pirmų dalį 
užbaigus, drg. A. Byrąs pasa
kė karstą pas.veikinimo kalbų. 
Dainininkė StraseviČiūtė pa
dainavo porų dainelių solo. 
Graikų tautos jaunuolis, toron- 
tietis, porų gabalų ant smui- 
kos pagrojo. St. Sasnauskas

mingu choru visa salė 
“Kas bus, kas nebus, 
tonos jau nebus.”

šis istorinis žygis 
didžiausių Kanados 
kolonijų susitikimas, 
paprastos reikšmės
čių gyvenime. Šis pasekmin
gas žygis dar labiau suvienys 
Kanados lietuvius. Jis taipgi 
parodo, kad progresyvės- jė
gos užtektinai stiprios dirbti 
kilnų kultūros darbą.

Po tų smagių valandų, ska
nios vakarienės, nekurie to
rontiečiai išvyko Torontan. Ki- . 
ti grįžo sekančią diena. Taip 
tas didžiulis dviejų kolonijų 
lietuvių susitikimas po trijų 
gražios nuotaikos dienų užsi
baigė. Bangiečiai atsisveikinę 
drauges ir draugus, padėkoję 
už gražias vaišes, leidomės 
vėliai trijų šimtų šešiasdešimt 
mylių, vakarų
šiuom tarpu vykome 
laike, 
vienodai 
lygus laukas, maži kalneliai,
kurių viršūnes puošia šaltas 
granitas, žali sodai, pakrypę 
suvargusių farmerių stubelės 
pasitinka ir palydi mūsų nu
vargusias be miego akis. Ne
sigirdi nei dainos, kurios taip 
skambėjo vykstant į Montrea- 
lų. Kelias eina pagal St. Law
rence upę, kurios šaltos ban
gos plauja Kanados ir U. S. 
krantus. Tankiai mūsų akys 
atkreiptos į kairiąją upės pu
sę, kur matosi New Yorko 
valstijos žaliuojanti krantai, 
bei aukšti dūmų kamuoliais 
alsuojanti kaminai. Ten kaž
koks jausmas širdį traukia-vi- 
lioja. Ten gyvena mūsų sesės 
ir broliai laisviečiai. Mes va- 
žiuotumėm ten tiesiai pas 
juos, kad tos šaltos bangos 
mus neskirtų.

Trečių valandų antradienio 
rytas, štai jau ir senasis To
rontas. Mirguliuojančios švie
sos 
nas 
rio 
vio
džiojo giliam jausmų sūkury
je. štai ir Dundas gatvė. Sep
tynių šimtų su kaupu mylių 
kelionė baigta. Laba nakt, 
draugės ir draugai bangiečiai, 
aušta dienužė, už trijų valan
dų stosime prie darbo.

Pritaikyta Amerikos Lietuviams su 
Angliškais Paaiškinimais

SUTAISĖ DR. D. PILKA
Kaina $1.00 už egzempliorių. Vasaros sezonu 75c.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
MCRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

MODELS
STARTING

flT $2475
There’s fl 

flt fl Price 
Purse

GRUEN
For Every

Robert Lipton
JEWELER

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuve

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 Tellow 15 Jewels yellow
Sold filled caie, * • •

uildite back*

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Ave.

lietu-

English - Lithuanian 
Self - Instructor

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

PARAŠĖ DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
Puslapių 252, stipriais audimo apdarais, kaina $1.50.

Vasaros sezonu $1.25.

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.

Po dviejų dienų, ketvirta
dienio vakarų bangiečiai susi
renka į Lietuvių halę, padaryti 
apžvalgų nuveiktų darbų ir 
aptarti tolimesni veikimų. Va
saros laike negalima laukti 
daug aktyvumo. Atostogų lai-

pas

LIPTON BIRTHSTONE RING
Choice o! ap-

lor • v e r y 
month.

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a ©« UĮ qc 
matslve gold 1 /I 33 
m o unting. A" 
Valuti

Neu) Yorko Pasaulinės Parodos 
Paveikslą Albumas

Būtinai įsigykite šį 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 informacijų apie naujovinę techniką 
ir yra skambių bruožų iš Amerikos Istorijos.

56 puslapių; kaina 25c; Vasaros sconu 20c.

‘Laisves” Administracija
427 Lorimer St Brooklyn, N. Y.
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N(nvYork(k>^/žzfe?Ziiiiov Lietuviu Drabužiai 
Ispanams

Puikus Piknikas Birželio 15-tą 
Patarnaus Svarbiam Tikslui

Maspeth, L. I Lokalas 65 Atnaujina
Sutartis

Tary- 
meti-

Pabaltės Kultūrinės 
bos rengiamasis antras 
nis piknikas — Baltic Ameri
can Festival — turės nepap
rastai turiningą programą, 
smagų pažmonį su žaismėmis 
ir šokiais. Tačiau tame dar 
ne viskas, kuo tas piknikas 
bus svarbus.

Jis prisidės prie visų 4 tau
tų — lietuvių, latvių, estų ir 
suomių — kultūros, meno aks- 
tinimo ir solidarumo.

Jis parems Amerikos 
viams Ginti Komitetą, 
vedė kovą prieš ateivių
tracijos bilių, o tam biliui pra
ėjus pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių įvairiausiais patari
mais.. Dąbar vadovauja kovai

pa- 
pik-

jog

VISKO PO BISKI

Ketvirtadienį, birželio 5 d., 
Zabielskių svetainėje, įvyko 
LDS 14 kuopos susirinkimas.

Kadangi oras buvo lietin
gas, tad ir susirinkimas — 
neskaitlingas. Tačiaus vistiek 
kai kurie LDS patrijotai susi
rinko, pasimokėjo duokles ir 
anksti susirinkimas baigtas.

Urmu Parduotuvių ir Sandė
lių Darb. Unijos 65-tas Loka
las, CIO, šiomis dienomis pa
sirašė su 7 firmomis uždaros 
šapos kontraktus. Paliečia 180 
darbininkų. Didžiausia iš tų 
šapa yra Eagle Straw 
160 Inlay St., Brooklyne.

Peerless Sample Card 
200 Hudson St., N. Y.,
unija laimėjo balsavimus pasi
rinkimui unijos. Už ją paduota 
133 balsai, o 99 balsai pasi
skirstė tarp dviejų AFL unijų, 
Printing Pressmen’s ir Book
binders.

Pereitą penktadienį iš “L.” 
salės, kur daugelis kuopų ir 
meno grupių laiko susirinki
mus, išvežta kelios didelės dė
žės prikrautos drabužiais is
panams kovotojams už demo
kratiją.

Drabužius sunešė - suvežė 
pundeliais daugelis lietuvių 
šeimynų ateinant į susirinki
mus.

eiti, atvežkite. Kaip prisirinks 
vežimas ir vėl bus pristatyti 
Amerikiečių Ispanijai Gelbėt 
Komitetui, kuris rūpinasi jų 
nuvežimu kur reikalingiausia 
ir kur galima.

Mot. Kliubo Komisija.

Šokiai Parkuose

vakarais bus šokiai Prospect 
Parke prie 11 th St. ir Pros
pect Park West.

Trečiadieniais — McCarren 
Parke prie 
Lorimer St., 
Žaisi avietėj 
Roebling Sts.

Ketvirtadieniais 
vietėse prie Ocean Parkway ir 
Avenue P, taipgi prie Putnam 
ir

Driggs Ave. ir 
ir LaGuardia 

prie So. 5th ir

žaisla-

Co.,

Co., 
CIO

Atei- 
ku ris 
regis-

prieš praved imą Hobbs bi- 
liaus, kuris siūlo koncentraci
jų kempes ateiviams. Tūks
tančiams pagelbsti pasiruošti 
pilietybei ir šimtus apgynė 
nuo deportacijų.

Tam komiteto darbui 
remti skiriamas visas šio 
niko pelnas.

Visi prašomi įsitėmyti,
tas įspūdingas, smagus ir svar
bus piknikas įvyks birželio 15, 
nuo 10 ryto lig pusiaunakčio, 
gražiame Rikers Estate Parke, 
Astorijoj. Įžanga tik 35 cen
tai, vaikams nemokamai. Bi
lietų galite gauti “Laisvės” 
raštinėj ir pas platintojus. Vi
si prašomi bilietus įsigyti iš 
anksto.

Gaisras
Pereitą sekmadienį (birže

lio 1), apie 11 vai. ryto Joną 
Klasčių ištiko skaudi nelaimė. 
Sudegė jo didelis garažas. Ga
raže buvo du trokai ir naujas 
Packard karas. Viename troke 
buvo sukrauti baldai. Viskas 
sudegė.

Rendaiininkųi Vadove Sake, Kad
44Reikia Laisves nuo Gyvi^”

Mrs. Adele Taub, kalbėda
ma viešame miesto planavimo 
komisijos posėdyje kaipo New 
Yorko West Side lūšnynų sri
ties rendauninkų atstovė, pa
reiškė, jog jos sekcijoj randa
si “tikra nacionalė nepaprasta 
padėtis,” ir kad tos sekcijos 
žmonės nori “kovoti už laisvę 
— laisvę nuo vabalų ir ligų.”

Ji kalbėjo už pataisymą 
taip vadinamojo Master Pla
no, kas leistų pastatyt naujų 
prieinamomis rendomis butų ir 
praretinti skaičių 
distrikte. Taipgi
kad tas pataisymas būtų pra
vestas tuojau ir pradėta Chel
sea projekto rtatyba. Projek
tui yra paskirta $1,138,000.

Gerald Swope, miestą vos 
butams tvarkyt įstaigos pirmi-

ninkas, irgi ragino užgirt pla
ną.

Mrs. Taub sakė, jog dauge
lis West Side gyventojų skurs
ta “tarp žiurkių ir tarakonų ir 
blakių taip, kad turi miegoti 
viena akim atvira saugojimui, 
kad žiurkės neapkramtytų 
kų.” Prie to ji dadėjo:

“Mes turim nepaprastą 
cionalę padėtį West Sides
nynuose taipgi. Žmonės tenai

vai-

na- 
lūš-

gyventojų 
reikalavo,

nuo gyvių ir tamsos. Jie nori 
padorių gyvenimo sąlygų A- 
merikoj. Jie prieina prie išva
dos, kad jie nenori ginti bla
kes ir žiurkes.”

Virš šimtas žmonių dalyva
vo tame viešame pęsėdyje ra
ginti, kad planas būtų pakeis
tas ir kad projektas būtų pa
skubintas.

LDS 1-ma Kuopa Visokeriopai 
Parėmė Kovą Prieš Hobbs Biliij

Šios kuopos susirinkime bir
želio 5-tos vakarą, apart eilės 
kitų svarbių darbų, priimta 
protesto rezoliucija prieš 
Hobbs (koncentracijų kem
pių) bilių, kuri bus pasiųsta 
Brooklyno k o n gresmanams 
Washingtone. Taipgi suaukojo 
$6.40 Am. Ateiviams Ginti 
Komitetui, kuris vadovauja 
kampanijai prieš tą bilių.

Rezoliucijoj pareiškiama, 
jog “tas bilius yra priešingas 
Amerikos demokratijai ir ša
lies konstitucijos reikšmei ir 
dvasiai, kad jis yra pavojumi 
civilėms teisėms ir konstituci
nėms laisvėms visų Amerikos 
žmonių.” Pasirašo pirminin
kas A. Velička.

Aukojo po 50 centų: J. Kal
vaitis, K. Post, O. Malin, J. 
Dainius, S. Sasna. Po 25c: J.

KELRODIS I PABALTIJOS TAU
TŲ' KULTŪRINAS TARYBOS PIK
NIKĄ, RIKER’S ESTATE PARK, 
ASTORIA, L. I., BIRŽELIO 15 D.

Važiuokite BMT arba Independent 
—8th Avė., požeminiu traukiniu iki 
QUEENSBORO , PLAZA stoties, 
Long Island City. Išlipę eikite j lau
ką Ir važiuokite STEINWAY AVE. 
AUTOBUSU iki pabaigos linijos — 
sekite Iškabas į Riker’s Estate Par
ką, 5 minutes paeiti.
....Automobiliais: Važiuokite j šiau
rius ant Steinway Ave., sukite po 
tiesiai apie vieną bloką nuo FLU
SHING BAY. Sekite iškabas j par- 
ką. Steinway Ave. eina j šiaurius 
nuo Northern Blvd., greta ir tarp 
88th ir 41st St., Astoria, L. L City. 
Apie už 15-kos blokų nuo rytinio 
galo Trlborot Tilto Steinway Ave. 
pereina skersai Grand Central Park
way (reikia imti Strytą, ne pro pa
tilte išeinantį Parkway).......................

Maspetho Piliečiai 
Važiuoja Miškan

sekmadienį, birželioši 
tuntą dieną, Maspetho Lietu
sių Piliečių Kliubas turės iš
važiavimą “Longailando” miš
ke (apie'212 gatvę). Busas iš- 
į »

eis nuo Perry Ave., nuo kliubo 
buveinės, apie 10 vai. ryto, 
huso tikietas $1.00. Už tą patį 
dolerį svečiai gaus po šešis 
stiklus alaus.

Piliečiai prašo dalyvauti jų 
išvažiavime.

—Vincas Karlonas.

aš

pa- 
pri- 

miestavos or-

Ispanams drabužiai dar vis 
labai reikalingi. Apie pusantro 
miliono tų. didvyriškų demo
kratijos gynėjų randasi ištrė
mime Prancūzijoj ir jos kolo
nijose Afrikoje, taipgi Meksi
koj ir*Pietų Amerikos kraštuo
se. Po keliu metų karo, be 
skatiko ir be drabužio išvy
tiems irgi ne į raskažių pasau
lį nelengva atsigriebti. Mūsų 
aukos pinigais, maistu, drabu
žiais, vaistais, įrankiais, žais
lais vaikams pagelbsti išlaiky
ti gyvybę ir įsikurti.

Kurie dar turite drabužių, 
be kurių kaip nors galite apsi-

WPA orkestroms patarnau
jant, miesto Parkų Dep-tas 
šiemet įves parkuose atviro 
oro šokius 4 vakarus per sa
vaitę. Visų pradžia 8:30 vai. 
va k.

Knickerbocker Avės.

P. Harris, 40 m., vedęs ir 
vaikų tėvas, teisme išgėrė 

nuodų, kada pagrąsinta jį at
skirt nuo jaunesnės, nelegalės 

Pirmadienių ir penktadienių I pačios. Pasveiksiąs.
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Kovas, A. Velička, P. Buknys, 
A. Bredes, J. Grubis, K. Rei- 
nis, M. Kraujalis, A. Balčiū
nas, M. Rudzevičienė, J. Ga
šlūnas, A. Bimba, Navalinskas, 
žigaitienė, J. Siurba. Viso su 
smulkiais surinkta $6.40.

Aukotojams priklauso padė
ka už įvertinimą reikalo sku
biai veikti ir atėjimą talkon su 
parama.

Kuopa turi nuolatinį atstovą 
Gynime ir visuomet 

tad yra
Ateivių 
reikalauja raportų, 
gerai susipažinus su tos įstai
gos veikla, dėlto jau nebe pir
mas kartas gausiai paremia. 
Tuo klausimu 1-ma kuopa gali 
būti pavyzdžiu kitoms orga
nizacijoms. Rep.

X

Persekioja Pjkietus
Septyni pikietai, United 

Construction Workers Unijos 
Lokalo 386 nariai, pikietavę 
World Steel Corp., 448 Tif
fany St., Bronx, teisėjo Amb
rose J. Haddock nubausti nuo 
$10 iki $50 pabaudų. Dar du 
sulaikyti teismui, vienas iš jų 
streiklaužių sumuštas, sako
ma, policijos akivaizdoj.

Dzūkas Vincas Karlonas Su
silaukė Trečio Anūko ,

Gegužės 31 d., Adelphi li
goninėj, Brooklyne, Elzbieta 
(Karlonytė) švabaudienė su
silaukė antro sūnelio. Grįš iš 
ligoninės šį šeštadienį.

Švabaudai gyvena 53 gat
vėje, Maspethe. A. švabauda 
yra policistas. Dirba sargu ant 
Triboro tilto. •

Vincas Karlonas, jaunasis, 
gyvenantis Woodhaven, L. L, 
gražiai augina dukrelę ketvir
ti metai.

Reiškia, Vincas Karlonas da
bar yra trijų anūkų “dėdu
kas.”

Karlonas (dzūkas) 
Jurevičių Bar and 
gos manadžeris, 
land St., East New

Dzūkai plinta,
kartu ir Maspetho gyventojų 
skaičius didėja.

Gerina Privažiavimą 
Orlaivių Stotin

Miestas išleis $617,447 
gerinimui ir pagražinimui 
važiavimų prie 
laivių stoties.

Tiltui per Grand Central 
Parkway nuo Ditmars Blvd, 
išleis $424,986. Ruožui kelio 
nuo Ditmars stoties prie 24th 
Avė. iki 94th St. — $131,780. 
Kitam ruožui, kelio tarp 86th 
ir 93rd Sts., E. Elmhurst — 
$27,550. Pakelių pagražini
mui skirta $33,130.

Taigi, kurie ir padėsite sa
vo automobilius, jei sulaikys 
gazoliną karo reikalams, 
sirūpinkite! Ne visi 
vaikščios.
Važinės ir mašinos, tik 
prastos ir ne prastais, bet 
taisytais ir pagražintais 
liais. '

ne-
Ne visi pėsti 

Skraidys orlaiviai.
ne

pa
ke-

57Daktarui H. Burgess, 
Grove St., besiruošiant apsi- 
skųsti policijai, kad jo mašiną 
kas iš garadžiaus išvažiavo, 
policistas Gatti jau turėjo su
ėmęs vagilių Bronxe dumiant 
pro raudonas šviesas. Suimta
sis esąs žinomas kriminalistas 
Ch. . Reichel, gyvenęs 122 
Groye St.

TILŽĖS SPAUDIMO
Aukso Altoriukas, paprastu ap

daru ..................................... 50c
Ta pati knyga, Celuliodas gra
žiu apdaru su antspaudais.... $1.60

Vainikėlis, jaunuomenės maldų 
knygelė ................................ 35c
Ta pati knyga, minkštais, tvir
tais viršais ..............................$1.35

Kantičkos, visokių giesmių kny
ga .............. :.......................... $1.75

Sapnų knyga, apdaryta su pa
veikslais ............................... $1.60

Tūkstantis na^tų, didelė knyga 
apdaryta ..............................$3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ...........
Girtuoklių Gadzinkos ................
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi ....

Trajenkės, stambios, pakelis ....
arba 3 pakeliai už ................

M. Žukaitls,
334 Dean Rd.,

SPENCERPORT, N. Y.

25c
15c

c
50

yra J. 
Grill užei- 

234 Cleve- 
Yorke.
tuomi pat

V. Karlonas ir Vladas Ge- 
lažauskas ištisiems metams at
naujino “Laisvės” prenumera
tą. Viso $11.00.

Draugė Katrina Reklienė, 
gyvenanti po num. 55-14 
86th St., Maspethe, paaukojo 

didelius bundulius drapa- 
Ispanijos kovotojams.

du 
nų

Rep.
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PAJIEŠKOJIMAI
Pajiecškau gyvenimo draugės, tarp 
45 ir 55 m. amžiaus. Prašau kreiptis 
pas: W. Barkauskas, 309 South 4th 
St., Philadelphia, Pa. (133-135)

REIKALAVIMAI
Reikalinga drūtų-stiprių vedusių 

vyrų. Darbas nuolatinis. Geras atly
ginimas. Kreipkitės: Eisenberg-Rubin, 
Ine., 173 Hudson St., New York Ci
ty, N. Y. (133-134)

Reikalinga moterų-merginų dirbti 
prie vilnonių skudurų išskirstymo. 
Kreipkitės: Eisenberg-Rubin, Ine., 
173 Hudson St., New York City, N. 
Y. (133-134)

RANDAVOJIMAI
Pasirandavoja gražus šviesus 

kambarys. Žiemą garu šildomas. Ga
li atsikreipti vedusi pora arba pa
vieniai. Užeikite vakarais nuo 5 vai. 
Antrašas: 366 Šo. 2nd St., (Apt. 31) 
Brooklyn, N. Y. (133-135)

Aleksandras Kasparas, 
metų, mirę birželio 4 dieną, 
St. Catherine ligoninėj. Pašar
votas 337 Union Avė., J. Le
vandos koplyčioje. Bus laido
tas birželio 7 d., U. S. Natio
nal kapinėse, Farmingdale, L. 
I. Velionis buvo pasaulinio 
karo veteranas. Nuliūdime lie
ka žmona Adelaide Cooper.

PARDAVIMAI
Parsiduoda resŲiurantas, kuriame 

yra ir alaus license (leidimas par
duot alų). Biznis šioj vietoj išdirbtas 
per 12 metų. Labai geroj vietoj. 
Valgiai gaminami per dieną ir naktį, 
nes vieta atdara visuomet. Pardavi
mo priežastis — savininko mirtis. 
Kreipkitės ant vietos. Mrs. Pranske- 
vičienė, -216 Broadway, kampas Ro
ebling St., Brooklyn, N. Y.

(132-134)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephones* EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja Ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINĖ 

(Koplyčia)

Bar ir Grill
Lietuvių Restaurantas

Moderniai Įpuošta
Lietuviška Aludė

Rheingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių-

VYNŲ ir DEGTINĖS
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

UWUVIiM
GERIAUSIA DUONA
XSCHOLES BAKING

532 Grand Street, Brooklyn
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, nesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, į krautuves 

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

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St.—Brooklyn — “Laisves” Name

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barsčiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI VAK.

Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 
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.
...........-- ■ ■■■■■■— ■ ■ ■.... . I' ■— —..................  ' ' ■■■1 ”— 1 ■ "-

Linksma Pare Kiekvieną šeštadienį!
Turime Geros Degtinės ir Vyną

Ateikite pasimatyti 
su Giviais

Geriausias Alus Brooklyne

459 Grand St.

Stat 
a<h-esas.

Tel. Ev. 4-8698

VARPO KEPTUVĖ

Skersai nuo Republic Teatro 

BROOKLYN, N. Y.

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujant krautuvėms ir Įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms • 
ir parems

337 Union Avenae 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-0783
NIGHT—HAvemeyer 8-1158

Le VANDA
FUNERAL PARLORS 

Incorporated
J. LeVANDA—-E. LeVANDA
Tėvas ir Sūnus Levandauskal

UNDERTAKER
/

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

CHARLES’
UP-TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Prielankus Patarnavimas
306 UNION AVENUE 

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.
Brook’yn, N. Y.

GERAI PATYRŲ BARBERIAI
THE BAKUS'

Varpo 
keptuvė 

yra 
unijinė

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam, nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

Rūgšti rugine, 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 duona per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svorį ir kai'isa

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

F. W. SHAUNS 
(SHALINSKAS) 

FUNERAL HOME 
84-02 Jamaica Avenue 

Opposite Forest Parkway 
WOODHAVEN, N. Y.

Stanislovas Gudas, apie 64 
metų amžiaus, gyvenęs 145-15 
Lakewood Ave., Jamaica, N. 
Y., mirė savo namuose, birže
lio (June) 4-tą, ten ir pašar
votas. Bus laidotas birželio 7 
dieną, 11 vai. ryte, Šv. Jono 
kapinėse.

Dideliame nuliūdime liekasi 
velionies žmona Magdalena, 
po tėvais Kazakevičiūtė, sūnūs 
- dukterys Juozas, Stanislovas, 
Petras, Charles, Albertas, Ju
lia, Mildred, Edward ir Po- 
vylas Sakalauskutis, auginti
nis. Taipgi paliko anūkai, 
Kenneth, Marie, Lawrence, Ri
chard, Thomas ir Albert Gu-' 
dai..

Laidotuves prižiūri grabo- 
rius Juozas LeVanda, 337 
Union Ave., Brooklyn, N. Y.'

dar-

168 GRAND STREET' 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7170

440 pasirinko 
Kompanijos 506 
samdoma 1,600

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

KETVIRTA DIDŽIOJI SAVAITE — Artkino Perstato

'Volga ■ Volga”
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

Kutenančiai Rtnagi, šauni komedija, įkandi pašaipa ir žavinti muzika.
Nuolat kasdien nuo 10 A. M. — 20c.—iki 1 P. M. Šiokiom Dienom

MIAMI PLAYHOUSE

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street , 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-8622

Pasirinko CIO
Reeves Grocery Stores 

bininkai pereitą antradienį 
pravestuose balsavimuose 757 
balsais prieš 
CIO uniją, 
krautuvėse 
darbininkų.

ft BELL BAKING C0^ 
Brooklyn, n.y

p UNION LAIft




