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manymą

Oklahomos Pekloje.
Aukų bus ir Daugiau. 
Tai Kogi Jie Verkia? 
Laiminga Šalis ir Žmones. 
Gyvenimo Amžinastis. 
Pralenkia ir Lietuvius.

Rašo A. Bimba
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Darbo žmonių 
Dienraštis 

Kaina $6.00 Metams 
Užsieniuose $8.00
Brooklyne $6.50 

Metams

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

Gavau laišką nuo Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo. 
Prašo aukų gynimui revoliuci
nių kovotojų Oklahomos vals
tijoje.

Ten reakcija dūksta. Ro
bert Wood jau nuteistas 19 
metų kalėti ir pasimokėti pen
ktus tūkstančius dolerių baus
mės.

Dabar pačiupo jo jauną 
žmoną, draugę Ina Wood. Ir 
jos laukia panaši pragariška 
bausmė.

O jų ir visos eilės kitų vei
kėjų prasižengimas susideda 
iš organizavimo darbininkų, 
ypatingai negrų. Valdžia iš
traukė seną, supuvusį, bjau-Į 
rų įstatymą ir juom pasirem
dama kryžiavoja gerus drau
gus.

Oklahoma ne pirmutinė ir 
ne paskutinė valstija. Atsi
minkime, kas dedasi Pennsyl- 
vanijos valstijoje apie Pitts- 
burghą. Už rinkimą parašų 
uždėjimui ant baloto darbinin
kų partijos kandidatų žmonės 
areštuojami ir baudžiami ilgi] 
meti] kalėjimu.

Mes gi, kurie dar galime ir 
ištesime, turime remti Tarp
tautinį Darbininkų Apsigyni
mą.

Galima laimėti, jeigu bus 
kam kovoti. Pavyzdžiui, West 
Virginijoje buvo nuteistas 15 
metų kalėti veikėjas Wheeler. 
Buvo smarkiai kovota teismuo
se, ir laimėta. Aukštesnis teis
mas bylą ir kaltinimus prieš 
Wheelerį išmetė.

Neapleiskime nei 
Wood, nei Ina Wood.

Robert

Birželio 15 dieną ir melsis 
ir ašaras lies klerikalai, tauti
ninkai ir menševikai. Bet kaip 
tos maldos, taip tos ašaros bus 
veidmainingos.

Lietuvos žmonės ir lietuvių 
tauta neprašo jų maldų ir aša
rų. Sueina metai, kaip jinai 
nutrenkė nuo savo pečių sme- 
tonizmo jungą. Ji patenkinta, 
ji džiaugiasi. Ji piktai žiūri 
į visus, kurie darbuojasi dėl 
sugrąžinimo kruvinojo smeto- 
nizmo Lietuvon.

Argi ne laiminga Lietuva, 
kai ji šiandien gali gražiai 
darbuotis, kai kitos šalys dega 
karo liepsnoje? Baisus likimas 
būtų ištikęs mūsų gimtinį 
kraštą, jeigu Hitleris būtų jį 
pasigrobęs. Verktų visa Lietu
va, žudoma būtų lietuvių tau
ta.

Birželio 15 yra istorinė die
na. Bfooklyno ir apylinkės 
lietuviai skaitlingai dalyvaus 
Baltijos Kraštų Kultūrinės Ta
rybos ’piknike, kuris įvyks 
Rikers Parke, Astorijoj.

BejeĮ girdėjau, kad liepos 
18 dieną Brooklyne bus su
ruošta didelė iškilmė paminė
jimui vieny metų sukakties 
nuo paskelbimo Lietuvos tary
bine respublika. Sueigos pro
grama susidės iš dainų ir pra
kalbų.

Matyt, kitose kolonijose taip 
pat lietuviai gražiai paminės 
metinę sukaktį perversmo Lie
tuvoje. O pačioje Lietuvoje 
tautos šventė paminėjimui su
kakties bus liepos 21 dieną.

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

P. Murray Pasmerkia 
Priešstreikinius Bilius, 

Ragina Protestuoti

ANGLIJA IR JOS TALKININKAI NUTA
RĖ KARIAUTI IKI PILNOS PERGALĖS

Senatas Užgyrė Įmo 
nių Paėmimo Su

Washington. — CIO pre
zidentas Phil Murray griež
tai ir atvirai išėjo prieš 
naudojimą armijos laužy
mui streikų. Jis šaukia vi
sas CIO unijas ir pavienius 
unijistus siųsti reikalavimus 
ir protestus savo kongres- 
manams ir senatoriams.

Murray nurodo, kad taip 
vadinama T arpininkavimo 
Taryba (Mediation Board) 
bando užkarti organizuo
tiems darbininkams privers
tiną arbitraciją, prieš ką A- 
merikos darbininkai visuo
met kovojo ir kovos.

Be to, valdžia bando pra
vesti tokį patvarkymą, kad 
kurie jauni vyrai dirba ka
rinėse industrijose ir buvo 
paliuosuoti nuo konskripci- 
jos, bet kurie dalyvaus 
streikuose, tuojau būtų pa
imti armijom Phil Murray 
griežtai pasmerkė ir šitą 
valdžios pasimojimą prieš 
darbininkus. Murray sako, 

f kad visi šitie žygiai sudau
žytų organizuotą' darbinin
kų judėjimą ir paliktų ka
pitalistams laisvas rankas 
darbininkus išnaudoti iki 
gyvo kaulo.

London. — Anglijos val
džios galvos turėjo konfe
renciją su savo kolonijų at
stovais ir taipgi taip vadi
namais “talkininkais,” tai 
yra, su pabėgusiomis “val
džiomis” Belgijos, čechoslo- 
vakijos, Norvegijos, Jugos-

lavijos, Lenkijos, Graikijos, 
Holandijos ir Luxemburgo. 
Svarstė karo tęsimo klausi
mą.

Konferencijos priimtoje 
rezoliucijoje sakoma, kad 
“talkininkai” kariaus iki 
pergalės, iki karinio Vokie
tijos ir Italijos supliekime.

“Laisvės” 30 Metų Ju 
biliejaus Reikalu

w'l

VYRAI, SULAUK? 28 METU AMŽIAUS, 
BUS DABAR NEIMAMI Į ARMIJĄ

Washington. — Senato 
priimtam pataisyme prie 
konskripcijos įstatymo, yra 
punktas, kuris sako, kad 
virš 28 metų amžiaus vyrai 
tuo tarpu nebūtų imami ka
riuomenėn, tai yra, kad jų 
šaukimas armijon būtų ati
dėtas. Iki šiol buvo suregis
truoti ir šaukiami kariuo
menėn vyrai iki 35 metų 
amžiaus.

Matyt, senatoriai nori 
apeiti liaudies opoziciją 
prieš tą Connally pataisy
mą, nes sykiu sujungė ir tą 
atidėjimą ėmimo kariuome
nėn vyrų pasiekusių 28 me
tų amžiaus su paėmimu už- 
streikuotų dirbtuvių.

Sovietų Spauda Apie 
Anglų Karų Syrijoje
Maskva. — Dienraštis 

“Pravda” analizuoja Angli
jos karą Syrijoje ir susikir
timą su Francija. Laikraš
tis nurodo, kad, matyt, 
Anglija priduoda labai daug 
svarbos savo pozicijai Vi
duriniuose Rytuose — Syri
joje, Irake, kad jinai pradė
jo karą prieš francūzus. 
Anglai mano, kad per šitą 
frontą vokiečiai gali pa
traukti į imperijos koloni
jas, ypatingai ant Suezo ka
nalo.

Dabar Jau Žada Lygias 
Teises ir Žydams

London. — Taip vadina
ma “lenkų valdžia,” kuri su
sideda iš žinomų anti-semi- 
tų, padarė pareiškimą, ku
riame žada “atsteigtoje ir 
laisvoje Lenkijoje” duoti 
pilnas pilietines teises žy
dams. Atgimusioj Lenkijoj 
visi piliečiai turėsią lygias 
teises.

7,000,000 Benamiu
pa-Raportai iš Europos 

rodo, kad ten šiuo tarpu 
jau randasi septyni milio- 
nai žmonių, kurie skaitomi 
pabėgėliais iš savo namų. 
Jie yra benamiai ir bastosi 
po Europos miestus ir lau
kus. Tai pasekmė šito impe
rialistinio karo.

Naziai Ramina Turkus
Ankara. — Kalbama, kad 

Turkijos valdžia vėl gavus 
iš nazių' užtikrinimą, kad 
Vokietija ant Turkijos netu
ri jokių pasikėsinimų. Jei
gu, girdi, Vokietija ir norė
tų siųsti armiją prieš ang
lus į Syriją ar kitas vietas 
Artimuose Rytuose, jinai 
nereikalautų, kad Turkija 
tą armiją leistų per savo te
ritoriją. 

C.I.O. Unijos Užgiria 
Ph. Murray Poziciją

žurnalo “šviesos” antram 
šių metų numeryje tilps nepa
prastai įdomus straipsnis 
“Mokslas Gyvenimo Prailgini
mui”. Parašė akademikas 
Šternas. Kaip ilgas galėtų bū
ti žmogaus gyvenimas? Ko
kios galimybės yra padarymui 
gyvenimo “amžinu”?

Plačiai ir moksliškai akade
mikas šternas bando atsakyti į 
tuos klausimus. Kai gausite 
“Šviesą”, pastudijuokite šį 
straipsnį.

New York. — CIO prezi
dento Philip Murray atsi
šaukimas į unijas, kad jos 
gintų savo teises, susilaukė 
greito atsiliepimo. Štai Di-

Nemanykite, kad tiktai lie-

taviški liaudies priešai moka 
begėdiškai meluoti. Latviai nė 
kiek neatsilieka, štai buvusios 
Latvijos valdžios ministras Bil- 
manis sako, kad Latvijos tary
binė valdžia “jau likvidavo 
daugiau kaip 10,000 latvių in
teligentų.” Reiškia, sušaudė 
juos visus! O faktas yra, kad 
iki šiol Latvijos tarybinė val
džia dar nėra nė vieno žmo
gaus sušaudžius bei nusmer- 
kus mirtin.

džiojo New Yorko Industri
nė Taryba, kuri susideda iš 
pažangių CIO unijų, pasiun
tė Murray telegramą. Tary
ba sako, kad jinai pilnai už
gina Murray atsišaukimą 
kovoti prieš valdžios ir 
Kongreso pasimojimus at
imti iš darbininkų teisę 
streikuoti.

Tokias pat užgyrimo tele
gramas pasiuntė Nacionalė 
Jūrininkų' Unija ir Tran
sporto Darbininkų Unija, 
šios unijos imasi žygių pa
darymui .spaudimo ant 
Kongreso, kad jis atmestų 
priešstreikinius bilius.

Jau seniai talpinome pavardes tų žmonių ir organiza
cijų, kurie sveikina “Laisvę” 30 m. proga. Todėl šį kartą 
prašome pasiskaityti:

LDS 158 kuopa, Minersville, Pa., $2.00.
M. Rudzevičienė, Brooklyn, N. Y., $1.00.
J. Bulauka, Philadelphia, Pa., $4.00.
Ona Žilinskaitė, Lawrence, Mass., $4.00.
P. Bullot (Bulota), Philadelphia, Pa., $5.00.
K. Plačenis, E. Toledo, Ohio, $2.00.
Naują skaitytoją pridavė mūsų nenuilstantis veikėjas 

brooklynietis, J. Grubis.
Širdingai tariame ačiū viršminėtiems aukotojams. Pra

šome įsitėmyti, kad visi 1941 metai skaitomi kaipo Jubi- 
lėjiniai metai.

Washington. — Jungtinių 
Valstijų Senatas užgyrė 
Connally pataisymą prie 
konksripcijos įstatymo, ku
riame įgaliojamas preziden
tas paimti valdžios rankos- 
na visas dirbtuves, kuriose 
iškyla streikai ir kur darbi
ninkai stato reikalavimus 
griežtai. Šis žygis aiškiai 
atkreiptas prieš organizuo
tus darbininkus, kaip paro
dė pasiuntimas armijos ir 
paėmimas Los A n g e 1 e. s 
North American Aviation 
kompanijos dirbtuvės.

Už šitą pataisymą balsa-

vo 67 senatoriai, o prieš te- 
balsavo 7. Prie šito pataisy
mo dar Senatas priėmė pa
reiškimą, kuriame griežtai 
pasmerkiami streikai taip 
vadinamose “apsigynimo” 
pramonėse. Ten reikalauja
ma, kad darbininkai ir 
darbdaviai pilniausia koope
ruotų su valdžia. Už šitą pa
reiškimą balsavo 70 senato
rių, o prieš nebalsavo nei 
vienas.

Dabar šitas pataisymas 
turės pereiti Atstovų Butą 
ir paskui turės būt prezi
dento pasirašytas.

AUKŠČIAUSIO TEISMO PIRMININKU 
PASKIRTAS HARLAN FISKE STONE - - - - - - - - - - - - - - - s 
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“Laisvės” Administracija.

Sovietu Prekybos Sutartis 
Su Japonija

Teismas Pasigailėjo 
“Kvailų” Tėvų

Tik Prašo Nekelti Kai
nų Automobiliam

Camden, N. J. — Čionai 
buvo teisiami William Fan
fara, 28 metų amžiaus WPA 
darbininkas, ir jo žmona 
Stella, 22 metu amžiaus. 
Buvo apkaltinti nužudyme 
savo kelių savaičių amžiaus 
sūnaus, paliekant jį sušalti. 
O tai buvo taip: Abudu tė
vai mėgsta išsigerti ir pe
reitą žiemą jie pasiėmė 20 
mėnesių sūnų ir išmaršavo 
į smuklę, palikdami kelių 
savaičių amžiaus kūdikį lop
šyje su pieno buteliu burno
je. Paskui policija rado kū
dikį sušalusį — lūputės bu
vo pienu apšalusios. *

Džūrė atrado tėvus kal
tais antro laipsnio žmogžu
dystėje, bet teisėjas Sharp 
jų pasigailėjo ir paleido be 
bausmės. Teisėjas pasakė, 
kad sunkiausia jiems baus
mė bus jų sąžinės grauži
mas.

Washington. — Federalis 
kainų kontroliavimo admi
nistratorius ponas Hender
son atsikreipė į automobilių 
pramonės penkias stam
biausias k o m p a nijas su 
“nuoširdžiu” prašymu. Pra
šo jis jas nekelti automobi
lių kainų, idant padėjus su
stabdyti pragyvenimo kainų 
kilimą. Tuo tarpu minėtos 
kompanijos jau yra pakėlu- 
sios automobilių kainas nuo 
$15 iki $53. •

Maskva. — Japonijos ir 
Sovietų Sąjungos atstovai 
pasirašė prekybos naują su
tartį. Sutarties smrfTkmeiios 
dar nepąskelbtos. Bet aišku, 
kad ši sutartis parodo, jog 
tarpe Sovietų Sąjungos ir 
Japonijos santykiai eina ge
ryn.

Francija Jieškanti Taikos 
Su Anglija

Sen. Nye Abejoja
New York. — Senatorius 

Nye abejoja, kad nazių sub- 
marinas būtų paskandinęs 
Amerikos laivą “Robin 
Moor.” Sako, tokia provoka
cija vokiečiams neitų ant 
naudos. Jis primena, kad 
Anglijos orlaiviai bombar
davo Airijos sostinę Dubli
ną, o paskui kaltino vokie
čius.

Daro Karinius Manevrus
Camp Stewart, Ga. — Čio

nai naujai suorganizuotos 
armijos 7,000 karių ir 200 
karininkų pradėjo karinius 
manevrus. Šis vienetas yra 
prieš-orlaivinis ir daro ban
dymus, kaip sėkmingai jis 
galėtų atsilaikyti prieš už
puolimus iš oro.

ORAS: — šį šeštadienį 
apsiniaukę.

Boston, Mass. — Bostono 
namų aptarnautojų streikas 
tebesitęsia. Darbininkai rei
kalauja 10 nuoš. algos pakė
limo.

Vėliausios Žinios
Washington, — Amerikos 

valdžia ruošianti protestą 
Vokietijai prieš nuskandini- 
mą laivo “Robin Moor.” 
Taipgi reikalausianti atly
ginimo už padarytus nuos
tolius.

London. — Užvestos de
rybos tarpe anglų ir fran- 
cūzų del pasidavimo Syrijos 
sostines Damascus. Tik to
dėl anglų armija dar neįžen
gus Į miestą. Manoma, kad 
bus susitarta ir miestas pa
imtas be mūšio.

Vichy, Francija. — Betai
no valdžia, sakoma, planuo
ja užprotestuoti prieš Ang
lijos įsiveržimą Syrijon. 
■Paskui prašys, kad Anglija 
prisipažintų prie padarytos 
klaidos dėl pradėjimo šio 
karo Syrijoj ir ištrauktų sa
vo armijas. Iš savo pusės 
Petain valdžia užtikrinanti, 
kad Syrijoje nebuvo ir nėra 
Vokietijos karinių spėkų.

Washington. — Vieton 
Charles Hughes, Aukščiau
sio Teismo pirmininku pre
zidentas Rooseveltas pasky
rė teisėją Harlan Fiske 
Stone. Jis esąs liberalas ir į 

 

AukščiausįTėismą buvo pa
skirtas pmidehto Coolidge 
1925 metais. Stone dabar tu
ri 68 metus amžiaus.

Tuo tarpu pasidarė dvi 
tuščios vietos Aukščiausiam 
Teisme. Į jas prezidentas 
paskyrė Jungtinių Valstijų 
prokurorą Jacksoną ir sena
torių Byrnes. Abudu yra iš
tikimi prezidento Roosevel- 
to politikos šalininkai. Bū
damas prokuroru, Jackson 
atsižymėjo persekiojimu ko
vingų darbininkų. Dabar tą 
savo priešdarbininkišką nu
siteikimą jis perneša į Aukš- 
čiausį Teismą.

Nukirto 10 Naziu Lėktuvų

Sušalus Vasara
Ketvirtadienį ir penkta

dienį Rytinėse valstijose bu
vo nepaprastai šaltas oras. 
Kai kur gradusninkas nu
krito iki 38 laipsnių virš ze
ro. Jau labai seniai šiuo lai
ku toks nemalonus oras yra 
buvęs Rytinėse valstijose.

Valletta, Malta. — čionai 
buvo atskridę ir bombarda
vo vokiečių orlaiviai Maltą. 
Bet anglai smarkiai pasi
priešino ir nukirto žemėn 10 
priešo orlaivių.

Helsinki. — Suomijos re
akcinė valdžia apkaltino “iš
davyste” Mauri Ryoma, pir
mininką Suomių Draugijos 
dėl Draugiškumo ir Taikos 
su Sovietų Sąjunga.

Paskandinimas Laivo Darosi 
Incidentu Karui
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Paterson, N. J. — Neži
nomas piktadarys nušovė 
advokatą Ernest Colsmann, 
51 metų amžiaus. Nušautas 
prie pat jo namų.

London. — Ir vėl anglų 
orlaiviai labai smarkiai 
bombardavo V o k i e t ijos 
Ruhr distrikto industrinius 
centrus. Užpuolime dalyva
vo keli šimtai lėktuvų. Taip|Wąlter J. Linthincum pri- 
pat smarkiai apdaužyti uos- siuntė prezidentui Roosevel- 
tai Rotterdam ir Antwerp. ,tui raportą. Konsulas sako,

Washington. — Geg. 21 kad be jokios abejonės lai- 
dieną submarinas nuskandi- vą “Robin Moor” nuskandi
no Amerikos tvaronį laivą'no vokiečių submarinas. 
“Robin Moor.” Iš jūrininkų1 Žmonės matę submariną ir 
ir pasažierių tiktai 11 atsi-h’o kapitoną. Kapitonas tik- 
rado ir dabar randasi Bra-irai pažinęs, kad “Robin 
zilijoje. Gi 37 jūrininkų ir Moor” priklauso Amerikai, 
pasažierių nesuranda ir ma- Laivas negabenęs amunici- 
noma, kad jie yra žuvę At- jos. Laivo įgulai buvę įsaky- 
lantike.

aKs tą laivą nuskandino? 
Apklausinėjęs išgelbėtus jū
rininkus, Jungtinių Valsti
jos konsulas Brazilijoje

ta išsėsti į laivelius ir duo
ta 35 minutės laiko. Paskui 
laivas buvo nuskandintas.

Matyt, kad Amerikos im
perialistai kaip tik ir laukė 

i šitokio incidento. Dabar jie 
paleido propagandos mašiną 
sukėlimui opinijos už karą.
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Vieneri Metai
Lietuvos “Ketvirtoji Liepos” skaitysis 

ne birželio 15 d., bet liepos 21-ma diena, 
kurią susirinkęs Liaudies Seimas paskel
bė Lietuvą tarybine respublika.

Tačiau birželio 15-toji yra taip pat la
bai svarbi lietuvių tautos istorijoj. Tą 
dieną Lietuvoje negarbingai žlugo kru
vinasis fašizmas, kruvinasis smetoniz- 
mas. Jam buvo užduotas mirtinas smū
gis; jis buvo pašalintas iš Lietuvos vi
siems laikams!

Tą dieną “tautos vadas” Antanas Sme
tona, labiausiai neapkenčiamas Lietuvo
je žmogus, susitepęs rankas nekaltų Lie
tuvos darbininkų krauju, su visa savo 
klika “išnešė kirvelį” pas Hitlerį į Vo
kietiją. Tą dieną, vadinasi, Lietuvos pa
dangėje prasiskleidė niūrūs debesys ir 
patekėjo skaisti saulė.

Džiaugėsi tuomi visa Lietuva. Džiau
gėsi visi Lietuvos išeiviai plačiąjame pa
saulyj. Liūdėjo ir tebeliūdi tiktai smeto- 
nininkai, didžiausi lietuvių tautos priešai 
ir jų pakalikai, — kunigai ir socialistai.

Šiemet paminėtieji gaivalai birželio 15- 
tą dieną kai kur “oficialiai” liūdės. New 
Yorko ir Mass, valstijose birž. 15-toji yra 
paskelbta “Pabalčio liūdesio diena.” Fa
šistai ir socialistai ir klerikalai’rinksis į 
bendras grupes ir ten gailiai apverks 
žlugusį Lietuvoje fašizmą. Kunigai ra
gina savo pasekėjus rinktis į bažnyčias 
ir ten pasimelsti už “fašizmo dūšią,” kad 
visągalis fašizmą prikeltų iš numirusių 
ir vėl pastatytų engti Lietuvos liaudį, 
kaip engė per 14-ką metų!

Bet tikrieji lietuvių tautos patriotai, 
tikrieji lietuvių tautos sūnūs ir dukte
rys, laisvosios Lietuvos liaudies priete- 
liai ir draugai, birželio 15 dieną džiaug
sis, nepaisant kur jie gyvena ir ką vei
kia. Džiaugsis savo brolių išsilaisvinimu 
Lietuvoje. Jie tą savo džiaugsmą sulies 
su energingesne kova prieš karą, prieš 
reakciją; su kova už skaistesnį visiems 
darbo žmonėms rytojų!

Senatoriai Prieš Armijos Naudoji
mą Streikų Laužymui

Eilė senatorių išstojo prieš Roosevelto 
politiką, naudojančią armiją darbininkų 
streikų laužymui. Senatorius Pat Mc- 
Carran, demokratas iš Nevada valstijos, 
aštriai kritikavo armijos naudojimą. Jis 
tarpe kitko sakė:

“Jeigu jūs sakysite darbininkams, kad 
kada tik jie turės kokius skundus tai 
jūs prieš juos atstatysite durtuvus, tai 
tas nėra mano amerikonizmo idėja.” To
liau jis, atsakydamas senatoriui J. B. 
Bailey, kuris argumentavo, kad Vokieti
joj “nėra streikų,” sakė: “Ar jūs norite 
Vokietijos taktiką įvesti ir mūsų šalyj?” 
Ir toliau jis kritikuodamas armijos nau
dojimą Inglewoode prieš orlaivių gami
nimo darbininkus pabrėžė: “Inglewoode 
mes netekome mūsų tautos garbės! Jei
gu liaudis jausis, kad kiekviename atsiti
kime prieš ją bus naudojama armija, ka
da tik ji iškelia kokius nors reikalavi
mus, tai mes neteksime savo tautinės ga
lybės?’

Senatorius Robert M. LaFollette iš 
Wisconsin© sakė, kad dabar Amerikoj 
“blitzkriego aukomis tapo darbininkai.”

Šių senatorių kritika armijos naudoji
mo prieš streikuojančius darbininkus yra 
labai vietoj. Reikia priminti, kas atsitiko 
su Franci ja, kada ten Daladieriai pradė
jo smaugti darbininkų judėjimą. Franci- 
jos jėga išgaravo, kaip kokis kamparas. 
Reikia suprasti, kad, jeigu nuolatos 
Roosevelto administracija naudos karei

vius prieš streikuojančius darbininkus, 
tai darbininkai žiūrės į armiją, kaipo ne 
į šalies apgynimo jėgą, bet kaipo jėgą ap
gynimui turčių reikalų. O pagaliau ir pa
tys kareiviai, kurių labai didelis nuošim
tis yra darbo žmonės, pradės jausti, kad 
jie yra naudojami prieš savo klasę, prieš 
savo klasės interesus, o todėl ir prieš sa
vo asmens interesus.

Tai Kampanija Prieš Visus 
Darbininkus

Su Roosevelto valdžios panaudojimu 
armijos prieš Inglewoodo streikuojančius 
darbininkus kartu prasidėjo arši kampa
nija prieš “raudonuosius” ir “komunis
tų sąmokslą.” Kiekvienam darbininkui 
darosi aišku, kad toji “red-baiting” kam
panija yra reikalinga, kad pateisinus ar
mijos naudojimą prieš savo šalies pilie
čius, prieš darbo žmones. Atrodo, kad 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė, ku
rie tik pareikalauja geresnių darbo są
lygų, žmoniškesnių algų, kad jie galėtų 
įsigyti duonos, drabužių, ir kitų gyveni
mo reikmenų, tai tiems ponams virsta 
“raudonas...” “komunistas” ir kitokis. 
Reakcinis Dieso Komitetas jau seniai ve
da aršią kampaniją prieš darbo žmones 
po priedanga kovos “prieš anti-ameriko- 
nizma.” L

Užtenka priminti tik keli faktai. Su
streikavo orlaivių gamintojai Inglewoode 
prieš nežmoniškai mažas algas. Jie buvo 
apšaukti “raudonaisiais . ..” “komunis
tais” ir prieš juos panaudota armija. Su
streikavo darbininkai Clevelande prieš 
aliumino kompaniją, tuojau jie buvo ap
šaukti “raudonaisiais ...” “komunis
tais ...” “apsigynimo sabotažninkais.” 
Tuo pačiu gi kartu ta aliumino kompanija 
kraujasi didžiausius pelnus. Vien 1940 
metais ji pasidarė $44,146,299 pelno, o 
kada darbininkai pareikalavo pakelti al- 
ghs 4į centus į valandą, tai jie apšaukti 
visokiais vardais. Reikalavimas pakelti 
algą virto valdančiai klasei ir Roosevel
to Administracijai “komunistų suokal
biu.”

Jeigu taip toliau Roosevelto Adminis
tracija eis, tai už metų laiko Amerikoj 
neliks jokių darbo žmonių teisių, kurios 
taip sunkiai buvo iškovotos. Juk kiekvie
nam žmogui žinoma, kad, nepaisant kada 
ir kur darbininkai pareikalauja pakelti 
algas, tai tas reiškia kapitalistams suma
žinimą didelių pelnų. Kapitalistai kiek
vieną tokį reikalavimą pasitinka su di
džiausiu piktumu, o dabar jiems į pagal
bą ateina ne vien turčių spauda, polici
ja, valstijų milicija, bet net armija. Tas 
žiaurus riksmas prieš “raudonuosius,” 
prieš “komunistus” yra reikalingas tur
čių klasei, kad pavergus Amerikos darbi
ninkus, kad pasmaugus jų unijas ir ju
dėjimą.

Aliumino Trasias Pelnijo 
44,146,299 Dolerius

Aliuminas labai reikalingas karo or
laivių ir kitų ginklų ir amunicijos gamy
bai. Aluminum Co. of America skelbia, 
kad 1940 metais ji pasidarė pelno net 
$44,146,299, gi 1939 metais, tai yra pir
mais karo metais, tos kompanijos pelnai 
buvo $36,633,389.

Reiškia, Roosevelto pareiškimas, kad 
turčiai netik negaus iš karo pelnų, bet 
apie tai neturį nei galvoti, nieko bendro 
neturi su gyvenimu. Tuo pat kartu, kada 
Clevelando aliumino pramonės darbi
ninkai išėjo į streiką reikalaudami pakel
ti jiems algas po 4į centus į valandą, tai 
prieš tuos darbininkus veikia ne vien 
aliumino kompanijos, bet su jomis stovi 
ir valdžia.

Pelnai ir Algos
Turčių klasė kraunasi didžiausius pel

nus iš karo reikmenų, bet darbo liaudis 
turi mokėti aukštus taksus ir per sun
kias kovas pakelti algas, kad nors kiek 
pasivijus nuolatos augančias kainas ant 
maisto, drabužių ir kitų reikmenų.

Kada darbininkai aukštų kainų ir ma
žų algų yra priversti streikuoti, tai prieš 
juos išstoja ne vien kapitalistai, bet ir 
turčiams ištikima valdžia. Tam geriau
sias pavyzdys buvo Inglewoode North 
American Co. orlaivių gaminimo darbi
ninkų streikas. Ta kompanija pereitais 
metais pasidarė per $40,000,000 pelno. 
Darbininkų algos buvo labai mažos. Jie 
pareikalavo, kad pakėlus algas virš $20 
į savaitę, tai už tai jie buvo apšaukti “ko
munistais,” “konspiratoriais” ir prieš 
juos pašaukta armija.

Už Savo Tautos Laisvę 
ir Nepriklausomybę

Prieš kiek laiko mūsų 
skaitytojai buvo supažin
dinti su plačiais pareiški
mais Anglijos, Vokietijos ir 
Italijos komunistinių parti
jų. Jie matė, kad tų šalių re
voliuciniai darbininkai yra 
griežtai nusistatę prieš ka
rą ir prieš savo valdančią
sias klases. Jie reikalauja 
karo baigimo ir liaudiškos 
taikos, kuri nepripažįsta 
žmonių pavergimo.

Bet lygiai svarbu mūsų 
skaitytojams bus susipažin
ti su dabartine pozicija ko
munistų tose šalyse, kurios 
iki šiol nėra įtrauktos į pa
saulinį karą. Viena iš tų ša
lių yra Švedija. Prieš kelias 
dienas buvo pranešta, kad 
Švedijos buržuazinė - social
demokratinė valdžia padarė 
teroristinius užpuolimus ant 
Švedijos Komunistų Parti
jos ir jos įstaigų. Buvo pra
nešta, kad nemažai veiklių 
komunistų suareštuota ir 
sugrūsta į kalėjimus. Tas 
parodė, kad Švedijoje eina 
krašto fašizavimo procesas.

Dabar Jungtines Valstijas 
pasiekė dokumentališkų ži-

kad tuojau būtų daroma vi
si reikalingi žygiai šalies 
nepriklausomybės ir liau
dies laisvės apgynimui, pra
šalinant iŠ valstybės apara
to visus neištikimus ir nu
žiūrimus šalies ir laisvės 
priešus. O kad Švedijos 
valstybės ir armijos apara
te yra prilindusių Hitlerio 
bei Churchillo agentų, tai 
abejoti netenka. Pareiški
mas sako:

“Tad mes reikalaujame, 
kad mūsų šalies militarinė 
politika būtų surišta su už
sienine politika ir kad už
sieninėje politikoje būtų 
gautas pritarimas ir patik
rinimas taikos ir neturališ- 
kumo per tas šalis, kurios 
turi draugiškus santykius 
su Švedija. Mes reikalauja
me, kad tuojau būtų pada
ryti žygiai sudemokratiza- 
vimui mūsų armijos ir ypa
tingai užtikrinimui karei
viams civilių teisių. Mes rei
kalaujame, kad iš visų vietų 
būtų prašalinti neištikimi 
elementai ir pavaduoti išti
kimais žmonėmis.”

Pareiškimas baigiasi šiais 
pasiūlymais:

“Kovoje už laisvę ir tau
tinę nepriklausomybę reikia 
aprūpinti armijon pašauk
tų vyrų šeimas medžiaginiu 
gerbūviu.

“Idant sustiprinti armiją, 
reikia imtis žygių atsteigi- 
mui ir sustiprinimui demo
kratinių laisvių ir teisių.

“Turi būt vedama kova 
prieš darbo žmonių sistema- 
tinį gyvenimo lygio žemini
mą.”

Šitie griežti Komunistų 
Partijos pareiškimai dėl 
laisvės ir tautinės nepri
klausomybės gynimo iššau
kė visoje šalyje plačių ko
mentarų ir diskusijų. Parti
jos spauda gi nurodo, kad 
tie pareiškimai nėra jokia 
naujenybė. Švedijos komu
nistai visuomet gynė ir gins 
savo krašto žmonių laisvę ir 
nepriklausomybę. Šitie pa
reiškimai dabar pakartoja
mi tiktai todėl, kad darbo 
žmonių priešai pradėjo 
skleisti visokių nesąmonių 
ir neteisybių apie komunis
tų poziciją. Idant išblaškyti 
šiuos priešų prasimanymus, 
partija garsiai ir atvirai iš
dėsto savo poziciją.

nių is Stockholm© apie Šve
dijos komunistus. Ameriki
nėje spaudoje paduodamos 
ištraukos ,iš Švedijos Komu
nistų Partijos oficialinio pa
reiškimo ir iš komunistų at-
stovų prakalbų, pasakytų 
Švedijos parlamente. Kai 
kurias ištraukas mes čia pa
duosime.

Tarp kitko, minėtas pa
reiškimas sako:

“Komunistų Partijos na
rių ir rėmėjų desėtkai tūks
tančių tapo pašaukti milita- 
riškon tarnybon ir šiandien 
saugo valstybės rubežius ar
ba dirba karinėje pramonė
je. Jeigu pavojaus .valando
je,. kuomet krašto tautinė 
laisvė turi pasiremti apgy
nimu ginklais, į tuos desėt- 
kus tūkstančių bus žiūrima 
kaipo į neištikimus, tai bus 
labai pavojinga apsigyni
mui.”

“Todėlei,” sako pareiški
mas, “mes skaitome svarbia 
mūsų pareiga, idant praša
linti minėtą pavojų, dar 
kartą pakartoti, jog Komu
nistų Partija yra tokios 
nuomonės, kad dabartinėj 
situacijoj visų pirmiausias 
ir svarbiausias Švedijos 
žmonių uždavinys yra ginti 
visais galimais būdais savo 
laisvę ir tautinę nepriklau
somybę.

“Mes komunistai ir mūsų 
šimtai tūkstančių rėmėjų 
Švedijos darbo liaudies eilė
se esame pasirengę visu at
sidavimu ir pilniausiai imti 
ant savęs mūsų dalį atsako
mybės už žmonių laisvę ir 
tautinę n e p r iklausomybę 
šiandien ir ateityje.”

Šitoje vietoje komunistai 
savo pareiškime reikalauja,

Bėgamaisiais 
Klausimais

Faktas, kad Anglijos im
perializmas visada turėjo 
darbininkų tarpe aristokra
tijos, tai yra, tokių elemen
tų, kuriems daug trupinių 
nukrinta nuo anglų imperia
lizmo stalo, nes anglai turė
dami pavergę 500,000,000 ki
tų tautų žmonių jaučiasi 
privilegijuotais. Vien Indi
joj Anglija laiko 50,000 an
glų policininkų, jiems gerai 
moka, gerai ir jų giminės 
gyvena, o indusai badmi- 
riauja. Milžiniškos anglų 
kolonijos teikia nemažam 
sluogsniui anglų laimingą 
ir turtingą gyvenimą. Todėl, 
Darbo Partijoj ir unijose 
mes rasime užtektinai anglų 
imperializmo rėmėjų.

Bet šis Anglijos Darbo 
Partijos balsavimas neparo
do tos partijos narių nusL 
statymo. Delegatai buvo iš
rinkti į konvenciją, kurie 
kiekvienas atstovavo apie 
30,000 narių. Rinkimai bu
vo pravesta reakcijos sąly
gose, kada “Daily Worker” 
uždarytas, kada karo prieši
ninkai puolami ir persekio
jami. Aišku, kad į delega
tus turėjo progą patekti ne 
tie, kurie atstovauja liau
dies nusistatymą, bet anglų 
imperialistų bernai.

Suvažiavime jie balsavo 
visų unijistų vardu, bet aiš
ku, kad tie unijistai turi 
kitą nusistatymą linkui ka
ro. Šis Anglijos Darbo Par
tijos delegatų balsavimas už 
karą yra tokis pat, kaip

Kriminališkas Karas 
Syrijoj

Kaip ir buvo numatyta, 
jau kraujas liejasi Syrijoj. 
Franci jos kariai, vedami ge
nerolo De Gaulle, šaudo į 
francūzus kareivius, veda
mus maršalo Petain koman- 
dierių. Francija prieš jos 
liaudies valią buvo įtrauk
ta į karą. Karo eisenoj ji 
neteko net buržuazines de
mokratijos, pralaimėjo mū
šius ir atsidūrė po fašisti
nes Vokietijos padu. Dabar 
Francija, vėl prieš jos liau
dies valia, įtraukiama į tą 
pat karą, tik jau Vokietijos 
pusėj prieš buvusią “drau- 
gę” Angliją.

Karas Syrijoj yra sveti- 
mas francūzam ir to krašto 
gyventojams. Iš vienos pu
sės jį veda Anglijos gene
rolai su pagelba “laisvų 
francūzų”, kad tą kraštą 
padarius Anglijos ir Wall 
Stryto imperialistų vergų 
kolonija, o iš kitos Franci- 
jos fašistinė valdžia kau
nasi, kad Syriją palaikius 
savo kolonija.

Turčių spaudoj buvo daug 
rašyta, būk Syrijoj yra ne
mažai Vokietijos fašistų 
karo jėgų. Kol kas dar vo
kiečių jėgos niekur Syrijoj 
nesusikirto su anglais ir 
klausimas ar jų yra. Dar 
taip neseniai Anglijos ir 
Wall Stryto imperialistai 
daug skelbė, būk Iraqe bu
vo galingos vokiečių fašistų

jėgos, bet kada ten anglai 
įsigalėjo, tai paskelbė, būk 
“vokiečiai pabėgo”. Dabar 

i darosi aišku, kad toji pasa
ka buvo reikalinga Anglijos 
ir Wall Stryto imperialis
tams, kad pateisinus savo 
žygius prieš Iraqa. Gal bū
ti tas patsai pasikartos ir 
Syrijoj. Kaip Syrijoj karas 
eis, kokios ten jėgos susi
durs, dar sunku permatyti. 
Anglijos imperialistai skel
bė, kad Syrijoj yra daug 
Vokietijos fašistų orlaivių, 
apie 15,000 kareivių ir net 
prieplaukose s u b m a r inai. 
Jie ir savo užpuolimą ant 
Syrijos teisina tuo, kad einą
“išvaryti vokiečius.” Jeigu 
ten jie suras
gas, tai bus kriminalystė iš 
Vokietijos ir Anglijos impe
rialistų pusės, kurie savo 
kovos lauku pavertė Syriją. 
'Jeigu ten nebus Vokietijos 
fašistų jėgų, tai bus <’ 
vienas :

1917 metais Rusijoj menše
vikai ir eserai balsuodavo 
už “karą iki pergalingo ga
lo”, pilnai žadėjo remti Ke
renskio buržuazijos valdžią, 
jos visus žygius, bet liaudis 
buvo kito nusistatymo. Tais 
pat metais, lapkrityje, Ru
sijos liaudis parodė netik 
Kerenskio buržuazinei val
džiai, bet menševikams ir 
eserams, kaip ji yra nusista
čius linkui karo ir karo ša
lininkų. Lai sau turčiai ir 
socialistai džiaugiasi, kad 
“Anglijos liaudis už karą”, 
ateis laikas, kada Anglijos 
liaudis prakalbės tikru savo 
balsu. V. S.

. . . °® J?: Klausimai ir Atsakymai rimmn vrip J
Klausimas

Draugai! Aš atsiunčia 
i jums $3.50 jūsų laikraščio 
'prenumeratos atnaujinimui, 

fašistų jėgų, tai bus dari Prašau man atsakyti į ši- 
_ > įrodymas Anglijos klausimą: Kiek U. S. do- 

imperialistų veidmainingų ^ris. ve^as. USSR^ rublių .

Vienaip ar kitaip, bet Syri- Įpoti, ?.u?ju,nčjau j 
imperialistų Kauną Valstiečių laikras-

paskalų ir plėšikiškų žygių Man už tai reikalinga ži-

joj karas yra 
kriminalystė.

Seni Socialistų žygiai . . 0 paštas kainuoja 20 kapei- 
Turčių spauda garsiai fcų. Apskaičiau pašto išlai- 

šaukia, būk Anglijos liaudis das, tai man atrodo, turi 
yra už karą. Tam ima užj<ainuoti 20 rublių metam, 
“faktą”, kad Anglijos Dar-ij^aip žinosiu skirtumą kur- 
bo Partijos konvencijoj de- so> tai jei reikalinga, ren- 
legatai išklausę pardavikus giuosi daugiau pinigų, nu- 
vadus ir lordus, buk 2,430,- siųsti.

Į 000 balsų prieš 19,000 balsų 
i pasisakė už karą.

čiui $2.00. Naminė kaina pa
ženklinta 10 rublių metam,

Turčių spauda

16-kacoline kanuolė, viena iš didžiausių tos rūšies kanuoliy, gabenama į Fort 
Church, K. I.

Aš dar vieną žurnalą no
rėčiau išsirašyti, kokį ilius-
truotą ir mėnesinį. Prašau 
man prirodyti arba jeigu 
tamstom galima, tai prašau 
atsiųsti visą listą laikraščių, 
žurnalų išeinančių Lietuvoj.

Su pagarba Jums,
A. S.

Atsakymas:
Už amerikonišku dvide

šimt centų duoda vieną so
vietinį rublį. Tai reiškia, 
kad už vieną doleri duoda 
penkius rublius. Taip yra 
nustatyta sovietinė valiuta.

Kas liečia Lietuvoje lei
džiamus žurnalus, tai mes 
nežinome, ar dabar yra lei
džiamas koks nors iliustruo
tas, ar ne. Mums teko maty
ti ir skaityti “Kultūrą,” 
“Raštus” ir “Šeimą,” bet jie 
nėra iliustruoti.

Visų dabar Lietuvoje lei
džiamų laikraščių bei žurna
lų surašo paskelbti negali
me, nes jo neturime.
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Sąmones Sąjūdis Amerikos Inteligentijoj
šiandien
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M IE N aU
Visai natūralūs dalykas yra, kad kiekvienas 

istorinis krizis įneša sąjūdį į visuomeninius 
gyvenimo sluoksnius. Ypač karo baisūnas, 
nors dar čia bombos ir nesprogsta, smarkiai 
sukrėtė Amerikos inteligentijos ideologinį gy
venimą.

Mes žinome, kad 1929 metais įvykęs finansi
nis sukrėtimas, davė ilgą ir sunkų ekonominį 
krizį. Krizis palietė ne tik darbininkiją, bet 
ir inteligentiją. Mokytojai neteko vietų, rašy
tojai negalėjo parduoti savo raštų, artistai ne
teko rinkų savo kūriniams, profesionalai taip 
pat daug nustojo. Inteligentija pradėjo bruz
dėti—vieni puolė panikon, kiti j ieškojo naujų 
išeičių, naujų kelių. Vieni jų fašistėjo, kiti ra
dikalėje, skaitė marksistinius raštus.

Dešimtmetis tarpe 1930 ir 1940 metų pasi
žymėjo ideologiniu ir organizaciniu inteligen
tijos bruzdėjimu. Progresyviai rašytojai, žiū
rinti optimistiškai į ateitį, pradėjo organizuo
tis. Ir štai, 1935, 1937 ir 1939 metais įvyksta 
Amerikos rašytojų suvažiavimai (kongresai). 
Pasėka tų suvažiavimų suorganizuota Ameri
kos Rašytojų Sąjunga. Artistai taip pat laikė 
savo kongresus ir susiorganizavo į artistų pro
fesinę sąjungą, šiuo laikotarpiu ir mokytojai 
gana veikliai organizavosi.

Šiame intelektualų judėjime išstojo daug 
žymių žmonių scenon. žmonės, kurie nebuvo ir 
nebus tikrais kovotojais, save vadino mark
sistais, kalbėjo apie revoliucinę literatūrą ir 
meną. Jų eilėse mes matėme tokias asmeny
bes, kaip Vincent Sheean, Waldo Frank, Mal
colm Cowley, Sherwood Anderson, Archibald 
MacLeish ir daug kitų. MacLeish net parašė 
kapitalizmo “Paniką”. Cowley taip pat kalbė
jo, sakė prelekcijas už revoliucinę literatūrą.

Granville Hicks, kaipo mokytojas iš profesi
jos, tūlam laikui net buvo paleista iš mokyto
javimo vietos. Jis sutraukdavo skaitlingą au
dienciją į savo prelekcijas. Hicks buvo pata
pęs “marksistiniu” vadu tarpe liberalų inte
lektualų.

Laikai Pasikeitė—Pasikeitė ir žmonės
Tačiaus tas suradikalėjimas buvo išdavas 

pereito dešimtmečio depresijos, krizio. Dabar 
atėjo naujas krizis—su 1939 metų karo pra
džia. Šis krizis ir vėl įnešė sąjūdį į Amerikos 
gyvenimą. Roosevelto administracija ruošia 
šalį karui. Naudojant “demokratijos” obalsį, 
ruošiama ne tik medžiaga, bet ir žmonės karui. 
Todėl čia reikia mobilizuoti menas, literatū
ra, mokyklos, laikraščiai karo agitacijai. Ski
riama milžiniškos sumos pinigų.

Su karo pavojum ir reakcija pradėjo siaus
ti. Kampanija prieš Sovietų Sąjungą, prieš 
unijas, prieš mokyklas—prieš progresyvius ar
tistus, mokytojus, aktorius, rašytojus. Aišku, 
kad ši karinė reakcija turėjo įnešti bruzdėji
mą į Amerikos inteligentiją. Tik aiškiai nu
siteikę, sąmoningi, kurie turi supratimo, drą
sos ir idealo kovoti prieš spaudimą oficialės 
Roosevelto mašinos, pasiliko ir dirba progre- 
syvį kultūrinį darbą. Kiti, kurie veikė tik iš 
mados, nuėjo ginti “demokratijos.”

Kaip kas jau manė, kad Amerikos progre
syvis kultūrinis judėjimas “visai pakriko”. Bet 
vieton Hicksų, Frankų, Andersonų, ateina ki
ti veikėjai, aiškiau, nuoširdžiau nusiteikę pro
gresyviam kultūriniam darbui.

Du Kultūriniai Frontai
Amerikos kultūrinis judėjimas šiame kri- 

zyje, kaip jau galima įmatyti, vystosi į du 
priešingu frontu. Progrešyvio judėjimo prisi- 
metėliai ir pabėgėliai pasisako už karą, kad 
“demokratija turi laimėti.” Bet jei pirmiau 
šie žmonės buvo pasyvūs, tai dabar jie pra
deda veikti su reakcija. Jie bando surasti te
orijas, pateisinimus buržuazinės ir jau reakci
nės demokratijos. Jie meta į šalį Jacksono, Je- 
ffersono ir Lincolno tradicijas.

Van Wyck Brooks, kuris skaitomas bur
žuazinės literatūros žymiu kritiku, išleido kny
gą “On Literature Today”, kurioj jis kelia op
timizmą. Bando pateisinti šią “demokratinę” 
sistemą, bando gaivinti kūrybą pateisinimui 
kapitalizmo.

Su pradžia šių metų New Yorke pradėta 
leisti žurnalas “Decision”. Apie šį žurnalą 
spiečiasi kai kurie “progresyviai” pabėgėliai ir 
trockistai. Vyriausiu redaktorium to žurnalo 
yra Klaus Mann. žurnalo tikslas yra “laisvą 
kultūrą auklėti.” Bet kokią kultūrą? Klaus 
Mann, redakciniam straipsnyje (už geg. mė
nesį), aiškiai pareiškia, jog “demokratijos turi 
laimėti karą.” Iš to jau aišku, kokią kultūrą 
šis žurnalas skleidžia—karo “kultūrą”. Ir ži
noma, toki žmonės, kaip Sheean, Sherwood, 
Zweig, Thomas Mann, kurie šio žurnalo pa
tarėjų sąraše yra, neauklės tikrą kultūrą. Jie 

nori stabilizuoti “demokratiją”, kuri 
yra tik turtingųjų klasės rankose.

Be to, šiuos žmones palaiko doleris, 
nius veikalus, už reakcinius veikalus,
sovietinius veikalus jie gauna ne tik gerai ap
mokėti, bet ir prizus. Roosevelto karinė admi
nistracija paskyrė Rockefellerį kultūros admi
nistratorium. MacLeish’ui pavesta suorgani
zuoti Puerto Rico Rašytojų Kongresą. Jų 
“kultūra” tuoj paaiškėjo. Vietiniai Puerto Ri
co rašytojai palikta, nekviesta kongresam 
Kongresas organizuota tik iš parinktų rašy
tojų, kurie tarnauja. Amerikos imperializmui.

Vienok ir Puerto Rico Rašytojų Kongrese, 
kurį MacLeish’as organizavo, atsirado vienas 
tikras liaudies rašytojas ir sugadino ramią 
nuotaiką poniškos rašytojų sueigos.

Aiškėja Tikras “Demokratijos” Veidas
Reikia žinoti, kad Puerto Rico yra Ameri

kos kolonija. Tikruoju valdovu ten yra Jung
tinių Valstijų kapitalizmas—Roosevelto politi
ka ten viešpatauja. Ir kuomet Roosevelto val
džia strimagalviais ruošiasi karan ir savo žy
gius dengia gražiais “demokratijos” jr “lais
vės” žodžiais, tai Puerto Rico kraštas ir žmo
nės yra pavergti. Su šiuo rašytojų suvažiavi
mu norėta parodyti, kad Jungtinių Valstijų 
valdžia gražiai sugyvena su savo pavergta 
kolonija, kad Roosevelto valdžia ten organi
zuoja ir auklėja literatūrą, meną. Tačiau pa
klausykime, kaip kalbėjo tame rašytojų suva
žiavime vienas, netikėtai ton sueigon patekęs, 
puertorikietis, Carlos Carrera Benitez:

“Aš esu puertorikietis, tai viskas. Aš noriu, 
kad jums būt aišku, nes Puerto Ricoj tie, ką 
neturi gana drąsos veikti narsiai, gyvena men
ką, apgailėtiną gyvenimą. Jums čia sakys, jog 
aš atstovauju kokią fantazinę ir sukilėlių gru
pę, ir kad jūs nekreiptume! dėmesio į mane. 
Tai netiesa. Kalbėdamas į jus čia, aš esu 
skaudus balsas Puerto Rico krašto, kuris buvo 
išduotas tūkstantį ir vieną sykį savo 
Todėl aš kalbu vardan Puerto Rico.”

Tie sūnūs, rašytojai ir intelektualai, 
Benitez, “seniai turėjo kelti balsą prieš 
žiavimą, kuris visiškai juos ignoruoja. Jūs 
esat tos opinijos, kad Puerto Ricoj nėra nei 
vieno rašytojo, kuris galėtų atstovauti 
šalį madingoj aukštumoj. Jei ne taip, tai 
jūs uždarėte jiems duris?”

Skaudžiai, aiškiai nuplėšė imperializmo 
kę šis ispanas rašytojas. Jis pasakė, kad Jung
tinių Valstijų valdžia verčia savo kalbą ispa
niškai kalbantiems, kad švietimas po “Ameri
kos valdžia yra priėjęs absurdo,” kad rašyto
jai ir menininkai jau veik neturi “tinkamos 
kalbos savo menui reikšti.“ Pagaliaus, Beni
tez pareiškė, jog jis ir jo krašto sūnūs turi 
veikti. “Puerto Ricoj nėra kito kelio dėl mūs, 
kaip tik kovot už laisvę” taip ilgai, “kol Jung
tinės Valstijos neišpildys vieną pareigą dėl 
mūs: pripažinimą Puerto Rico nepriklauso
mybės.”

Na, o Jungtinės Valstijos labai dąug kalba 
apie “laisvę” mažų tautų. Roosevelto valdžia 
priglaudžia visokius pabėgėlius ir nori atsteig- 
ti žmonių numestas valdžias, bet visai nekal
ba apie savas kolonijas ir pavergtas tautas.

Progresyviai žygiai Amerikos Kultūroj
Nepaisant tų intelektualų pabėgėlių, nepai

sant valdžios ir įvairių komisijų persekiojimų, 
Amerikos progresyvis kultūrinis judėjimas 
nemirė. Kai kas manė, kad šiuo reakcijos ir 
karo krizio metu pakriks rašytojų, artistų ir 
progresyvaus teatro organizuotas judėjimas. 
Bet ne. Rašytojų Sąjunga dar prieš Ketvirtą
jį Kongresą (jis įvyko birželio 6, 7 ir 8 dd., 
1941 m.) turėjo 700 narių. Rašytojų Kongre
se iškelta kultūros gynimo klausimai, taikos 
klausimai.

Vieton pabėgėlių ateina rimtesni ' žmonės, 
naujos progresyvės jėgos visose kultūros sri
tyse. Daug progreso matosi ir dramos srityje. 
Net praėjusiame 1940-41 metų sezone mes ga
lime suskaityti visą eilę progresyvių veikalų, 
vaidintų ir dar tebevaidinamų profesionalio 
teatro centre. Veikalai, kaip “Watch on the 
Rhine”, “Native Son”, “The Corn Is Green”, 
“Johnny Johnson”, “Zero Hour”, “Meet the 
People” ir daugelis kitų galima skaityti prie 
progresyvių veikalų. Naujo Teatro Lyga vei
kia plačiau, negu kada pirmiau.

Taip pat auga tarpe Amerikos žmonių liau
dies teatras, kuriam padeda Naujo Teatro Ly
ga. Unijose irgi bunda kultūrinė veikla. Gali
ma pabrėžti, kad progresyviška kultūrinė veik
la yra. Prieš karą ir fašizmą, už gynimą žmo
nių ir inteligentijos laisvės judėjimas, pasi
traukus’ apsimetėliams, ne tik kad nemirė, bet 
dar sustiprejq, jis auga.

Į Kauno Konservatorija 
Ruošia Naujy Muzikos 

Menininkui
Kauno konservatorija yra vyriausioji mu

zikos mokykla Lietuvos T. S. Respublikoje. 
Konservatorijos direktorium yra drg. Kazi
mieras Matiukas, mokslo dalies vedėju — drg. 
Antanas Budriūnas. Konservatorijos mokslo 
personalas pastaruoju laiku gerokai pakeistas. 
Į pedagoginį personalą įtraukta naujų stiprių 
jėgų ne tik iš Kauno, bet ir Vilniaus. Iš naujų 
svarbesnių mokytojų galima paminėti H. Kal- 
manavičiūtę, Gedan-Abramsonaitę, Špinalskį, 
Zakomą, Krėverytę, Giršovičienę, V. Marijo- 
šių ir kt. Įvesta ir naujų dėstomųjų dalykų, 
būtent, atidaryta šešių metų kurso nauja pe
dagoginė klasė, kuri paruoš mokytojus vidu
rinėms mokykloms; įsteigta dirigavimo klasė, 
tik į ją neįstojo mokinių; įvesta vid. mokyklų 
metodika, lietuvių k. fonetika ir k. Konserva
torijoje taip pat dėstomi marksizmas-leniniz- 
mas, TSRS geografija, LTSR Konstitucija ir 
k. Mokslo metų pradžioje konservatorija turė
jo apie 500 klausytojų, tačiau, pusmečio ga
le, padarius patikrinamuosius egzaminus, tas 
skaičius sumažėjo. Pagal socialinę padėtį 
klausytojai taip atrodo: 107 darbininkų vai
kai, -69 smulkių valstiečių, 119 įstaigų tarnau
tojų, 20 amatininkų, 27 visiškai neturintieji 
tėvų, 31 stambių ūkininkų ir tt.

Kiekviena tauta dekadų dienomis atneša į 
visasąjunginę tribūną visa, kas yra geriausia 
jos nacionalinio meno lobyne. Deugelis įėjusių 
į dekadų programas kūrinių parodė aukštą 
nacionalinių kompozitorių ir teatrų lygį. Prie 
tokių kūrinių priklauso kompozitoriaus Palia- 
švilio opera “Abesalom į Eteri,” kuriai siuže
tas yra paimtas iš gruzinų liaudies epo “Ete
riam.” Tai vienas iš senų, kaip pasaulis, va
riantų padavimo apie meilę, nugalinčią mirtį. 
Operos herojų likimas yra artimas tokių pa
saulinių klasikų herojų likimui, kaip Romeo 
ir Džuljeta, Tristanas ir Izoda. žymus gruzinų 
kompozitorius sukūrė didingą muzikaliniai- 
dramatinę meilės ir mirties poemą. Jo stilius 
didingai epiškas, jo meliodijos, atvaizduojan
čios gilius žmogaus jausmus arba atskleidžian
čios tragiškus įvykius, yra kupinos lyriško 
aistringumo ir banguojančio dramatizmo. Pa
dėjęs operos pagrindan liaudies epą ir nacio
nalines muzikalines meliodijas, Paliašvilis su
kūrė veikalą, iškylantį iki didžių apibendrini
mo aukštumų. Todėl tas puikus gruzinų ope
ros meno pavyzdys yra brangus ir artimas vi
soms TSRS tautoms.

Liaudies padavimas buvo pagrindu ir operai 
“Ker-Ogly,” kurią sukūrė Azerbaidžano kom
pozitorius Gadžibekovas. Tam kūryny atvaiz
duota Azerbaidžano kova už jos išlaisvini
mą. Jos svajonės ir siekimai įkūnyti asmeny
je liaudies herojaus Ker-Oglio, kuris vadovau
ja darbo žmonių sukilimui prieš jų nekenčia
mus pavergėjus. Opera “Ker-Ogly,” užėmusi 
vieną iš pirmųjų vietų geriausių TSRS tautų 
operų eilėje, taip pat išsikovojo milžinišką po
puliarumą. šiais metais ji bus pastatyta Mas
kvoje Didžiojo TSRS Teatro skyriaus scenoje.

Kame glūdi galia ir puikumas tų spektaklių, 
kurie parodomi nacionalinio meno dekadų die
nomis? Visų pirma, jų didžiausiame liaudišku
me. Sukurdami savo ryškius veikalus, kompo
zitoriai ir artistai parinko idėjas išvaizdus iš 
nemirtingų liaudies .kūrybos veikalų.

Parodydami operoje liaudies epo herojų pa
vyzdžius, panaudodami operoms legendas ir 
padavimus, nacionaliniai teatrai atkakliai ir 
vaisingai dirba, surengdami spektaklius šių 
laikų temomis.

Pasirengimas nacionalinio meno dekadai kiek
vienoje respublikoje visados vyko, esant ne
paprastam kūrybiniam pakilimui ir lenkty
niaujant visiems teatro darbuotojams, z

Vertas geriausių teatralinio, muzikos ir 
vaizduojamojo meno pavyzdžių parodymas yra 
visos liaudies garbės dalykas. Visados tikra 
švente būdavo paskutinis dekados koncertas, 
kuriame dalyvaudavo ne tik menininkų profe
sionalų, bet ir saviveiklos meno atstovai. 
Kiekvienas koncertas įgalindavo giliau susi
pažinti su muzikaliniu, vokaliniu ir choreo
grafiniu liaudies menu. Kaip tik koncertai' 
ypatingai vaizdžiai ir įtikinamai pademon
struodavo visą liaudies talentų turtingumą ir 
įvairumą, paliudydavo, koks neišsemiamas 
gaivinantis šaltinis yra liaudies kūryba tik
riems didžiojo realistinio meno veikalams su
kurti. Kiekvieno koncerto programa būdavo 
kruopščiai ir iš anksto paruošiama. Jai bū-

Auklėjamos naujos jėgos iš liaudies. Kaip 
tik neturtingiausioj i klausytojai šiemet paro
dė didžiausį pažangumą moksle, štai eilė pir
mamečių klausytojų, vyraujančių socialistinė
se lenktynėse: dainavimo klasėje -— J. Stasiū
nas ir A. žalkauskas, styginių instrumentų 
klasėje — Joselis Lurje ir Gordonaitė, fleitos 
klasėje — VI. Burba, Grėvys ir voltorinėje 
klasėje — Rubys. Tačiau konservatoriją bai
giančiųjų dėl anksčiau apleistų muzikos rei
kalų yra nedaug: dainavimo klasę, numatoma, 
baigs 4 asmenys, fortepiono 7—8, smuiko, at
rodo, tik pora. Būtų galėję ir daugiau baigti, 
bet daugelis nebaigę išėjo dirbti į radiofoną, 
filharmoniją, operetę, operos orkestrą. Kauno 
konservatorijoje net 92 klausytojams duotos 
stipendijos1 po 200 rublių mėnesiui. I

Konservatorijoje greta 7 uždarų koncertų 
suruošta apie 10 minėjimų, akademijų. Atlikti 
meninę susirinkimų ir mitingų dalį konserva
torijos klausytojai vyko ne tik į įvairias Kau
no įmones, bet ir į provinciją. Koncertų, ku
riuose dalyvavo ir pedagogai, iki šiol suruošta 
5. Netrukus numatyti nauji pedagogų koncer
tai, vieši orkestro ir choro pasirodymai. Kon
servatorijos orkestrą veda operos dirigentas 
drg. V. Marijošius, o chorą — drg. Aleksan
dravičius. Galutinai konservatorijos pažangu
mo rezultatai paaiškės tik mokslo metų pabai
goje, nes iki mokslo metų pabaigos tęsiamos ir 
socialistinės lenktynės. V. Rinkėnas.

‘ (Daugiau Meno Skyriaus ant 4-to pusi.)

Grinorius
P. Sereikis ‘^Naujosios Ga

dynės” num. 23, save vadina 
jaunu grinorium politikoj. Jis 
skundžiasi, kad mažai nusima
nąs apie politiką ir prašo pa
tarimo senesnių sklokininkų, 
kaip jis galėtų dasisiekti į pir
mąsias sklokininkų eiles. O jei 
jam tas pavyktų atsiekti, jis 
prižada būti pavyzdingu sklo- 
kininku visur ir visada.

Aš būdamas pusė sklokos, 
tai pastebėjau “N. Gadynėj” 
ir todėl skubinuosi su atsaky
mu, ką turėtum daryti, kad 
patapti į pirmas eiles, štai re
ceptas :

1. Turi išmokti puikiai ko- 
lioti, niekinti ir šmeižti mūsų, 
ir jūsų brolius ir seses Lietu
voj ir jų valdžią vadinti parsi
davėliais. Tai bus pirmas ar
tikulas.

2. Turi mokėti sukelti pini
gu “Naujai Gadynei,” kad ne
nusiristų nuo žemės kamuolio.

3. Turi būt priimnus ir mo- 
pavaišinti savo čyfus, 
jie pas tavę atsilanko.

juos taip nuvaišinti, kad

davo parenkamos liaudies dainos ir šokiai, 
būdavo sukuriami nauji muzikaliniai veikalai. 
Pasirengimo dekadoms metu iškildavo nauji 
kolektyvai, pasirodydavo talentingi. meno kū
rinių išpildytojai. Pakanka pažymėti, kad pa
sirengimo paskutinei buriat-mongolų meno de
kadai dienomis respublikoje pastebėtas ligi tol 
nebuvęs dailininkų saviveiklos pakilimas. Sa
viveiklos kolektyvų tikrinime įmonėse, kolcho
zuose ir mašinų-tratorių stotyse dalyvavo dau
giau kaip 1,500 asmenų. Daugiau kaip 170 ta
lentingų tų saviveiklos ratelių meno veikalų iš- 
pildytojų dalyvavo baigiamajame dekados kon
certe. Buriat-Mongolijoje būdavo sakoma: 
“Lamos pavogė mums dainą.“ Ir, štai, Maskva 
išvydo didingą Didžiosios Spalių Socialistinės 
Revoliucijos prikeltos liaudies meną, susipa
žino su talentingiausiais muzikantais, daini
ninkais, šokėjais.

TSRS vyriausybė giliai įvertino žymius te
atralinius kolektyvus, filharmonijos ir daugy
bę teatro ir muzikos meno darbuotojų, pripa
žindama jų reikšmę nacionalinio meno išsiplė
timui : jie apdovanoti ordinais ir medaliais, 
žinomiausiems menininkams suteikiamas TSR 
liaudies artisto vardas. Gavusių tokį vardą 
menininkų tarpe yra talentinga uzbekų artistė 
Chalima Naszrova, Azerbaidžano kompozito
rius Uzeir Gadžibekovas, buriat-mongolų reži
sierius Gombo iCycendžapovas, gudų daininin
kė Larisa Aleksandrovskaja ir kt.

Šiais metais įvyks penkios nacionalinio me
no dekados, tarp jų ir mūsų.

Su nekantrumu sostinės visuomenė laukia 
lietuvių, latvių ir estų meno dekadų, kurios 
turi būti iškilmingomis šventėmis išlaisvintųjų 
tautų, įsijungusių į didžiąją Tarybų Sąjungos 
šeimą.

keti 
kaip 
Turi 
jie negalėtų ant kojų pastovė
ti. Už tuos nuopelnus, aš esu 
tikras, kad galėsi pasiekti pir
mas eiles ir tapti “garbingu” 
ant šios ašarų pakalnės. Nes 
jums kito išėjimo nebeliko. 
Su darbininkais turėt reikalų 
jums yra pavojinga. Jūs dar 
galit nukentėti ir papulti į 
koncentracijas. Tai jum būtų 
perdaug didelė nelaimė. O 
niekinti savo brolius ir seseris 
jums negręsia joks pavojus ir 
už tai dar gausi pagyrimą nuo 
savo viršūnių, o gal dar nuo 
A. Smetonos kryžių už “ge
rus” darbus. O jeigu tų arti
kulų neišmoksi, tai. kaip buvai 
grinorius, taip ir pasiliksi.

Pusė Sklokininko.

Iš Ruošos Maskvos 
Meno Dekadai

Draugų Demskių Vestuvės

Praėjusį šeštadienį, draugų 
Antano ir Onos Demskių įvyko 
25 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktis. Vestuves turėjo 
Draugijų svetainėje. Svečiu 
buvo pilna svetainė. Kadangi 
draugė Demskienė buvo nenu
ilstanti veikėja per eilę metu, 
tai visai ne naujiena, kad taip 
daug turėjo simpatikų vesel- 
ninku. Dabartiniu laiku drau
gai Demskiai užlaiko užeigą, 
3810 Brooklyn St., todėl jų 
darbas neleidžia daug prisidė
ti prie veikimo, bet visur, vi
sados remia mūsų darbinin
kišką judėjimą ir dalyvauja 
viešuose parengimuose. Linki
me draugams Demskiams dar 
ilgai sveikiems pagyventi.

Dar galutinai neišspręsta, kiek lietuviškų 
operų bus vežama į Maskvos meno dekadą. 
Anksčiau daug kas siūlė vežti vieną gerą ope
rą, bet iš Maskvos pranešta, kad ten laukia 
bent trijų lietuviškų operų. Tuo būdu susidaro 
tam tikrų sunkumų, nes tautininkų laikais 
Kauno valstybiniame teatre buvo, pastatytos 
tik 4 lietuviškos operos: Karnavičiaus “Graži
na” ir “Radvila Perkūnas,” Račiūno “Trys 
Talismanai” ir M. Petrausko “Eglė.” Šiuo me
tu baigiama ruošti St. Šimkaus opera “Kaimas 
prie Dvaro.” Iš šių operų ir turės būti kai ku
rios parinktos. Tuo tikslu šiomis dienomis, 
dalyvaujant Maskvos operos meno atstovams, 
bus peržiųrėtos visos Kauno teatre statytos 
lietuviškos operos ir susipažinta su naujai pa
rašytomis operomis. Dar prieš sezono pabaigą 
numatytosios vežti operos bus parodytos Kau
no teatre. Operos “Kaimas prie Dvaro” muzi- 
kalinė dalis, dalyvaujant Maskvos meno at
stovams, peržiūrima, dar šią savaitę. Taip pat 
netrukus bus galutinai nusistatyta ir dėl į 
Maskvą vėsimų lietuviškų baletų.

Aidiečiu Piknikas
Praėjusį sekmadieni įvyko 

labai skaitlingas ir gražus Ai
do Choro piknikas. Rodos, dar 
pirmą pikniką aidiečiai turė
jo, bet smagų. Turėjo skaitlin
gos publikos; jaunuoliai žaidė.

Aidiečiai visados pavilioja 
publiką, nes turi gerą muziką 
šokiams
draugiškai patarnauja, 
aidiečiai turėjo 
rengėjų tą pačią 
nieko nereiškė tie 
kai, nes sąmoningi 
no, ka tas reiškia. 

* 4-

ir visi darbininkai 
No^’S 

ir oponentų 
dieną, bet 
boikotnin- 

žmonės ži-

Kadangi šiuo laiku esu or
ganizacijų reikalais surištas, 
ir kad išvengti klaidų, laiškais 
ir ypatiškai malonėkite kreip
tis prie manęs po mano nauju 
antrašu: J. K. Alvinas, 3746 
Lothrop Ave., Detroit, Mich. 
Telefonas Taylor 5-4661.

Alvinas.
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Inside Phone 
EVergrcen 4-6485

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

Sun. all day and night.

Ketvirtas puslapis LAISVA

Revoliucija prieš 4,000 Metų Lawrence, Mass
(Tąsa)
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bus mūsų dienraščiui

a

Kelione į abi

Open Day and Night

0'

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

Meno Skyriaus Dalis

Du jaunuoliai, Anthony Va- Naudai Dienraščio “Laisves”

MAYNARD, MASS.
t

7
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Office Phone 
EVergreen 4-6971

Vapor 
Room, 
tesian

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

kad daugelis
važiuoti bu-

J 
I

Lawrence Bušai 
išeis iš Lawrence. Kas

530 SUMMER AVE, 
Arti Chester Avenue 

NEWARK, N. J.

<3
*7

zzo, 25 ir Fred Rickards 24, 
tapo nuteisti kalėjimai! po 
penkis metus už vagystes. Blo
ga, kad jauni vyrukai, o jau 
užsiimdinėja vagiliavimu.

Clement Vokietaitis.
LIETUVIS ADVOKATAS 

66 Court Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Triangle 5-3622

Miss Katherine W. Murray 
liaudies mokyklos mokytoja 
atsisakė mokytojausti. Ji iš
buvo mokytoja 43 metus. Da
bar jai sukako lygiai 70 m.

Dr. John Repshis
(REPŠYS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard Street 
kampas Inman Street 
Arti Central Skvero 

CAMBRIDGE, MASS.
Tel.. TRObridge 6330

OFISO VALANDOS: 
2-4 ir 6-8 vakare 
Ncdčliomis ir Šventadieniai!: 
10-12 ryte

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 2-8842

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

J. GARŠVA
Graborlus-Undertaker 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja ant 

visokių kapinių 
VELTUI ŠERMENINE 

(Koplyčia)

Parsamdo automibilius ir ka
rietas veselijom, krikštynom 

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

Telephone: EVergreen 8-9770

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

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

šeštadienis, Birželio 14, 1941

Visa, kas iki šiol pasakyta, tėra tiktai 
bendras revoliucijos įvertinimas, kurį da
vė revoliucijos priešai. Apie pačią revo
liucijos eigą maža iš viso ką težinome. 
Plačiausiai ją pavaizduoja vieno išmin
čiaus (Ipuro) įspėjimai, išlikę pagal 
XVIII dinastijos (vadinasi, keletą šimt
mečių vėliau) nuorašą. Tas papirusas 
dabar saugojamas Leidene (Holandijoje) 
ir yra išverstas į daugelį kalbų. Juo mes 
čia *ir jiasinaudosime.

Jis sieja revoliuciją su išorės ir vidaus 
nelaimėmis. Visų pirma 
rodoma
Tie svetimieji buvę daugiausia azijatai, 
kurie įsiveržė į šiaurinį Egiptą. Svetim
šalių invazija kraštą paskandino nelai
mėse: miestai buvo sunaikinti, prasidėjo 
šalyje maras, ir jis visas paplūdo krauju, 
— mat, “mirtis nesėdi be darbo.”

“Kilmingieji nešioja gedulą, tačiau 
proletariatas džiūgauja. Visas miestas 
kalba: eikime ir naikinkime galinguo
sius ... Krašte revoliucija sukasi kaip 
puodžiaus ratas ... Piliečiai kišami į ja
vų malūnus. Tie, kurie vilki geromis 
gelumbėmis, mušami. Moterys, nieka
dos nemačiusios šviesos, išeina į aikš
tę... Mes nesuprantame, kas ištiko 
kraštą. Žmogus užmuša savo brolį, gi
musį iš tos pačios motinos... Bandos 
klaidžioja kur norėdamos, niekas jų ne
gano ir neprižiūri... Visas kraštas ap
leistas, lyg nupjautas laukas. Visur der
lius eina- niekais. Pradeda stigti dra
bužių, prieskonių, aliejaus.” Pajustas ir 
maisto stygius — žmonės atima net iš 
paršiukų jovalą ir jį valgą. Jau daug 
žmonių žuvę, ir niekas nenorįs turėti 
vaikų. Daug kas skundžiasi, kam jį tė
vai pagimdę. Žmonės bėgą iš miestų ir 
apsigyveną palapinėse.

Nukentėjusios ir valstybinės įstaigos. 
Ypač plačiai sustojama ties aukščiau
siuoju teismu. Įstatymai, esą, išplėšti ir 
išdrabstyti po drabužinę. Teismo rū
muose dabar tesilanką vieni /neturtin
gieji. Keista, bet, pasakotojo tikrinimu, 
karalius iš pradžių į tuos visus įvykius 
žiūrėjęs labai šaltai ir sakęs, kad viskas 
einą gerai. Tačiau tas jo neišgelbėjo 
nuo sukilėlių. “Žiūrėkite: dedasi da
lykų, kokių niekados nebuvo praeityje:

tenai nu- 
Egiptą užplūdo svetimieji.

Talentas iš Liaudies — 
G. Sabaliauskaitė

Prieš keletą mėnesių Kauno baleto šokėja 
drgz G. Sabaliauskaitė buvo išsiųsta į Lenin
gradą tobulintis pas tarybinius baleto meiste
rius. G. Sabaliauskaitė buvo priimta į Lenin
grado Raudonosios Vėliavos ordinu apdovano
tos choreografinės mokyklos paskutinę — 8 
spec, klasę. Mokyklos direktorė drg. Chaskina 
dabar atsiuntė Valst. teatro direkcijai laišką, 
kuriame rašo, kad Sabaliauskaitė mokosi visai 
patenkinamai. Garsi TSRS liaudies artistė ba- 
letininkė, taryb. baleto meisterė Vaganova 
laiške taip atsiliepė apie Sabaliauskaitę. “Nors 
Genė Sabaliauskaitė dirba tik 2 mėn., ji pada
re didelę pažangą. Jai labai sunku, nes mūsų 
metodai skiriasi nuo tų, pagal kuriuos ji anks
čiau mokydavosi. Genė labai talentinga mer
gaitė, ir man labai malonu su ja dirbti. Bet 
dėl mano apsi k rovimo darbu, aš negaliu jai 
tiek laiko paskirti, kiek norėčiau. Vis dėlto 
stengiuosi jai visokeriopai padėti ir“ parepe
tuoti keletą šokių iš jos repertuaro.” žymi ba
lerina Dudinskaja irgi dirba su Sabaliaukaite. 
Birželio mėn. drg. Sabaliauskaitė sugrįš į 
Kauną.

Drg. Sabaliauskaitė turi dabar tik 18 metų. 
I mūsų baleto studiją ji įstojo 1935 m. Jos mo
tina — buvusi tarnaitė, o brolis — darbinin
kas, dirba Kaune vienoje dirbtuvėje. Ar galėjo 
kada nors toks proletarų vaikas svajoti apie 
tokias galimybes, kurias suteikia jai dabar ta
rybinė santvarka? Laiške mūsų teatro direk
cijai Sabaliauskaitė rašo, kad ji be galo yra dė
kinga už galimybes mokytis ir tobulintis.

Kauno baleto studija turi daug gabių šokė
jų, bet darbo sąlygos blogos dėl patalpų netin
kamumo. Studija yra penktam aukšte, lifto 
nėra, viena salė — per ankšta. Dabar studijo
je dirba 40 baleto trupės artistų ir 40 mokinių. 
Ventiliacijos visiškai nėra. Taip pat nėra ir 
dušo, kuris būtinai reikalingas po pratimų. 
Baleto studija susirūpino gauti buv. turtuolio 
Tilmanso vilą Grunvaldo g-vėje. Ši patalpa 
studijai būtų labai tinkama. KMVK pažadėjo 
perleisti studijai tą namą. U asinis.

proletarai pagrobė karalių... Keletas 
žmonių be tikėjimo ir be įstatymų api
plėšė visą karalystę.” Visos karaliaus pa
slaptys esančios išplėštos ir atidengtos. 
Karalius dabar nieko neturįs, nors iš tik
rųjų, kaip sako autorius, jam priklauso 
javai, miežiai, paukščiai, žuvys. Jam pri
klauso baltiniai, plonos gelumbės, bron
za, aliejai. Jam priklauso staltiesės, kili
mai, hamakai ir visos gražios dovanos. 
Panašus likimas ištiko ir dvariškius. Vi
zirio (savotiškas gubernatorius) nelydi 
palydovai. Visi valdininkai pasišalino iš 
užimtų vietų. Kraštas paliko kaip, išgąs
dinta banda be piemens.

Toliau autorius nurodo, kaip viskas 
apvirto aukštyn kojomis. Kai kilmingieji 
ir buvusieji didžturčiai pateko į didžiau
sią skurdą ir kai daugumas jų pabėgo į 
užsienį, atsirado naujų turtingųjų. “Di
dikai kenčia alkį ir skurdą. Tarnams da
bar patiems patarnaujama. Kilmingosios 
moterys bėga ... jų vaikai dedasi esą pa
lankūs, bijodami mirties. Krašto vadai 
bėga, nes jie dabar neturi vietų...” Ta
da iškyla proletariatas:

“Šalies beturčiai pasidarė turtingi, kai 
tuo tarpu savininkai neturi nieko. Tas, 
kuris nifeko neturėjo, pasidaro turtų šei
mininkas, ir didikai jį garbina. Štai kas 
atsitinka tarp žmonių: tas, kuris negalė
jo pasistatyti kambario, valdo dabar val
das, aptvertas mūru. Tuo tarpu didikai 
tarnauja sandėliuose. Kuris neturėjo sie
nos paslėpti miegui, turi dabar lovą. Ku
ris negalėjo surasti pavėsio — dabar tu
ri pavėsį, o tie, kurie turėjo pavėsį, — 
dabar išstatyti vėjams ir audroms. Ku
ris niekados nesistatė barkbs, dabar turi 
laivus, į juos žiūri senasis savininkas, bet 
jie jam jau nebepriklauso. Kuris netu
rėjo poros-jaučių, dabar turi bandas, ku
ris neturėjo duonos kąsnio, dabar turi 
klojimus: jo svirnas pripildytas kito ge
ro. Kuris neturėjo javų sau pačiam, da
bar eksportuoja.”

r
Naujoji valdančioji klasė naudojasi vi

somis patogumo priemonėmis; kuriomis 
seniau naudojosi tiktai vieni kąpitalistai. 
Autorius piktinasi, kad buvusieji didž
turčiai dabar Vaikščioj’a nuskurdę, tačiau 
jis laikė visai normaliu dalyku, kad se
niau taip atrodė didesnė gyventojų pu
sė: beveik visi amatininkai ir valstiečiai.

(Tąsa bus)

JANKA KUPALA.

Gimtasis Kraštas
Gimtas kraštas—kaip reta— 

Pražydo.
Gali liudyti saule, 

Išvydus.
Mums nereikia dabar 

Jau kentėti.
Duona lūžta javai

Ir klėtys.
O kaip džiaugiasi senis 

*Ir vaikas,
Kad atėjo laimingas J 

Mums laikas;
Kad sutruko nuskurdėlių 

Varžtai,
Kad pražuvo bajoriškas 

Kerštas.
Gimtas kraštas—kaip rota— 

Pražydo.
Gali liudyti saulė—

Išvydus.
Vertė Faustas Kiršu.

■ . *

Ugnim trykšta plienas po kūju. 
Mes laisvėn atverčm duris!
Pirmyn, sakalai narsiaširdžiai, 
Aukštyn, kiek užmato akis! 
Tarp jūros uolų paslaptingų 
Klajoja laivai po marias;
Ir žemę kanalai išraižė, 
Ir pakeitė upės vagas.
Kur dykumos buvo nuo amžių,— 
Ten rūksta dabar fabrikai.
Greiti traukiniai, tartum strėlės, 
Pro girią pranėrė kiaurai.
Ir liepsnos auksinės žaruoja,— 
Nebijom audrų nei miglos.
Visur, mūsų didis vadove, 
Mums tavo darbai spinduliuos 
žydėk ir gausėk, mano žeme, 
Ar gęsta ar aušta diena./ 
Dainuok apie Staliną dainą, 
Belorusija tu mylima!

Išvertė A. Churginas.

“Laisvės” pikniko tikietai, 
kuris įvyks liepos (July) 4, 
Maynard, Mass., skleidžiami 
gerai. Girdėjau, kad kai ku
riems draugams trūksta tikie
tų. Katrie dar turite neparda
vę, greitai grąžinkite atgal. 
Šie draugai jau neturi tikietų : 
J. Supetris, B. čulada, J. šlei- 
vis. Girdėjau, kad jie dar ga
lėtų parduoti. Yra daug drau
gų, kurie labai nuoširdžiai dir
ba skleidime tikietų, bet yra 
ir tokių, kurie bijo išsiimti iš 
kišenės tikietus ir pasiūlyt 
kam nors pirkti. Susimildami, 
nelaikykite kišenėse tikietų, 
vėdinkite juos; jie irgi nori 
“f rėš ė r.”

Draugės J. ši ei vieno ir N. 
Šupetrienė pranešė, kad jau 
tikietai gatavi ir dalinami mo
terims paskleidimui. Šie ti
kietai parsiduoda tik po de
šimts centų. Jie bus; nesunku 
paskleisti. Kožna moteris tu
ri parduoti po vieną knygutę 
šių tikietų. O vyrai irgi ne
miegokit, padėkit. Juo dau
giau parduosime iš anksto, tuo 
daugiau 
naudos.

Iš
Bušai 

norite važiuoti busais, tai pa- 
sistengkite užsiregistruoti iš 
anksto. Užsiregistruoti galima 
pas Penkauską. 
pusi po $1.00.

Teko girdėti, 
žmonių rengiasi
sais, nes, sako jie, linksmiau 
važiuoti krūvoje. Čia atsiran
da dainininkų, kurie gražiai 
padainuoja. Kiti vėl paštuka- 
voja. Tad katrie norite sau 
vietą užtikrinti — tuoj aus tai 
padarykite.

Aldermanai Galvin ir Reil- 
ley bus tardomi pirmiausiai. 
Tardymas įvyks birželio 16 d. 
Jiems primetama kyšininkystė 
-pardavinėjimas miesto darbi
ninkams darbų.

' Lawrence city council su
šaukė speciali mitingą ir nuta
rė skolinti $25,000 taksų už
mokėjimui. Atrodo, kad tie 
“broliukai” stengiasi kiek ga
lėdami pasirodyti Lawrence 
piliečiams būk jie gerą darbą 
atlieka. Mat, nepoilgo ateis 
ruduo, tad prirengdinėja bal
savimams dirvą.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. Evergreen 8-7179

Andover pilietis W. Pres
cott, mirdamas 1940 m., pali
ko $39,000 pinigais savo se- 
serei. Teismas pripažino jai 
teisę prie to palikimo.

Thom J. McModon paliko 
$10,000 1922. Teismas pripa
žino broliams teisę prie pali
kimo.

Dar vienas senas “keisas.” 
1905 m. Bruton, mirdamas pa
liko $500. Ir tik dabar atsi
šaukė jo sesuo. Ji gaus tuos 
pinigus.

Stebėtina, kad per tiek me
tų nežinojo, kad jos brblis mi
ręs.

Miesto bosai moka patys 
sau algas pasikelti. Pav., As
sistant City Building Inspec
tor Patrick J. Murphy pasikė
lė sau algos $200. Iki šiol jis 
gavo $2,300, o dabar gaus 
$2,500.

ALDLD 37 kuopos domei. 
Greitu laiku reikėtų šaukt su
sirinkimą, nes artėja “Laisvės” 
piknikas, reikės darbininkai 
išsirinkti ir sudaryti planai, 
kaip darbininkus nuvesti į tą

pikniką ne vėliau 9 vai. ryto. 
Be to dar, nebetoli ir keturių 
miestų piknikas, kuris įvyks 
Haverhillyj. Ręikia ir prie jo 
smarkiai ruoštis, kad būtų pa
sekmingas.

Lawrence Dzūkas.

West Point, N. Y. — A- 
merikos karo ministeris 
Stimson pareiškė, Karo 
A k a d e mijos studentams, 
kad negali būt susitaikymo 
su Hitleriu ir Mussoliniu.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 
VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS.

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėrn jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda
mi sutaupysite pinigų, itesirgsite, nereikės išmokėti gydytojui. 
Pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, i krautuves 

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

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

DIDIEJI LIETUVIŲ

PIKNIKAI
Prašome jsitčmyti šiuos piknikus ir iš anksto prisiruošti 

juose dalyvauti:

Tai didysis Bostono apylinkes lietuvių piknikas
Prašome iš anksto įsigyti šio pikniko įžangos bilietus

BROOKLYN, N. Y. Liepos 6 July
7 lUasciaus Hinton Park

Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N. Y.

Visa Didžiojo New Yorko apylinkės pažangioji lietuvių visuome 
nė privalo dalyvauti šiame piknike ir paremti dienraštį “Laisvę 

moraliai ir materialiai.

PHII ADFIPHIA r«sp 31 AugBstI £ OlJLraiy JLllul I ££-<> Mikolaičio Parke, Eddington, Pa.

Visuose aukščiau suminėtuose piknikuose bus puiki dailės programa. Da
lyvaus chorai, kuriuose priklauso šimtai jaunimo. Puiki proga įsigyti gra
žių pažinčių kaip jaunimui, taip ir suaugusiems.



A - • ‘ ; ' ■- į/

. ')• •* W^WRff^. ' “’WF
* šeštadienis, Birželio 14, 1941

•’■įJSiįfM ■> ' -Z"1 (t"■'

LAISVE Penktas puslapis

So. Boston, Mass. Waterbury, Conn.
Žinutės Pažangiųjų Lietuvių 

Tarybos Radio
Pažangiųjų Lietuvių Tary-j 

bos radio “Amberland Progra
ma” įvyksta kas sekmadienis 
nuo 9 iki 9:30 vai. ryto. Pro
grama duodama iš stoties 
WHDII, 850 kilę., Boston, 
Mass, i

Šio sekmadienio programoj 
dalyvaus: Alexandras Vasi
liauskas, programos vedėjas; 
draugas Bulvidas iš Bostono, 
pagrajys armoniką; vyrų trio; 
Dzūkas, žemaitis ir Zanavy
kas; duetas Dzūkas ir žemai
tis; vargonų solo ir dainos.

Dzūkas, žemaitis ir Zanavy
kas (trio) nedainavo praeitą 
sekmadienį todėl, kad Zana
vykas turėjo šaltį.

Vėl noriu priminti žmonėm, 
kad galima siųsti garsinimus, 
aukas, pasveikinimus ir t.t. į 
sekančias vietas:

Dėdė 'Petras, 332 W. Broad
way, South Boston, Mass. (P. 
L.T. centralinis ofisas).

Jonas Grybas, 1190 Wash
ington Street, Norwood, Mass.

Joseph M- Lucas, 43 Austin 
Street, Worcester, Mass.

Anthony Vasaris, 59 Dyer 
Street, Brockton, Mass.

George Shimaitis, 162 Mel
rose Street, Montello, Mass.

John Burba, 165 Gold St., 
South Boston, Mass.

Skelbimai turi būti mūsų 
rankose ne vėliau ketvirtadie
nio ryto, kad sekantį sekma
dienį galima būtų pagarsinti.

“Dėdė Petras”

Birželio 6 dieną įvyko Lie
tuvių Politiško Kliubo susirin
kimas. Parengimų komisija 
pranešė, kad yra rengiamas 
metinis piknikas, kuris įvyks 
15 dieną birželio, Lietuvių 
Parke. Prasidės kaip 12 vai. 
dieną. Kalbės Dr. Stanislovai- 
tis ir du aldermanai. Komisija 
deda pastangas, kad piknikas 
būtų sėkmingas. Kadangi šie
met piknikų daugiau nebus 
rengiama, tai visi nariai būki
te ir savo draugus atsiveskite. 
Atlikit narystės užduotį. Kož- 
no nario yra pareiga lankyti 
kliubo . parengimus ir kalbinti 
savo draugus juose dalyvauti.

22 d. birželio įvyksta aps
kričių piknikas New 1 lavone, 
Conn., Lietuvių Parke. Ten 
bus plati ir įvairi programa. 
Kalbės R. Mizara, dainuos Vi
lijos Choras iš Waterbury, 
Conn., Laisvės Choras iš Tor- 
ringtono, Conn.

Waterburieciai rengia busą 
vykti į tą pikniką. Kurie no
rėsite vykti su choru, kreipki
tės į Vilijos Choro narius.

Taipgi yra rengiamas busas 
į “Laisvės” pikniką, kuris 
įvyks liepos (July) 4, May
nard, Mass. Kurio norėsite va
žiuoti į Maynardą — matyki
te dd. J. Pabelionį ir P. Ma- 
rozą. Jie rūpinasi tų busų ti- 
kietais. Tikieto kaina į abi 
puses $2.75.

Reporteris.

mą. Tiesa, diena pasitaikė gra
ži, tad ir svietelio dalyvavo 
skaitlingai. Daugiausia jau
nuoliai. Suvažiavusieji links
mai praleido laiką. Tvarka 
buvo gera. Svečiai aprūpinti 
valgiais ir gėrimais. Girdėjau, 
kad liks pelno apie $220.00.

Birželio 1. to.j pat vietoj ren
gė šv. Jono Pašai pine Draugi
ja išvažiavimą. Bet juos gam
ta nuskriaudė-nubaudė lietum.

Birželio^ 8 d. atsibuvo Lietu
vos Sūnų ir Dukterų D-jos pik
nikas, taipgi Lietuvių Sąryšio 
darže. Diena buvo puiki. Tu
rėjo puikios publikos. Kredi
tas priklauso rengėjams. Gir
dėjau, liks ir gražaus pelno.

Lietuvių Ukėsų Kliubas per 
visą žiemos sezoną rengė su- 
batvakariais savo svetainėje 
šokius ir sutraukdavo gražaus 
jaunimo, nes samdydavo geras 
orkestras. Su birželio 7 diena 
šokiai užsibaigė. Prasidės ka
da nors apie pabaigą rugpjū
čio. Per tą laiką svetainė bus 
rendavojama - naudojama ki
tiems reikalams, kitokiems pa
rengimams.

Kliubruimio gaspadorius S. 
Pikturna susirgo. Jo vietoj 
laikinai dirba drg. A. Ambra-

LICENSES
WHOLESALE AND RETAIL 

Beer, Wine, Liquor

sas, geras kliubo darbuotojas. 
Linkiu Pikturnai laimingai pa
sveikti.

Drg. P. Giraitis, išsirgęs ke
letą savaičių, pradeda stiprė
ti. Linkime jam galutinai su
stiprėti.

Draugai J. O. Rudzinskai 
išvažiavo Čikagon vakacijoms 
ir į sesers dukters vestuves. Jis 
nematęs savo sesers nuo pat 
atvažiavimo į šią šalį. Iš tik
rųjų bus imagus momentas. 
Teks susipažinti daug giminių.

Linkime jiems laimingiau
sios kelionės ir linksmo pasi
svečiavimo.

Nemunas.

Nuteisė 41 Ilgiems Metams
Bucharest, Rumunija. — 

Aukščiausias teismas rado 
kaltais ir nuteisė kalėjiman 
41 narį “Geležinės Gvardi
jos.” Jie buvo kaltinami su
ruošime sukilimo. Kai kurie 
nuteisti kalėti iki 20 metų.

MONTELLO, MASS.
Birželio 14 ir 15 dd. Liet. Taut. 

Namo Parke įvyks didelis piknikas 
su šokiais, kurį rengia bendrai Mon
tello ir Stoughton LDS kuopos. 
Šeštadienį, šokiai prasidės 8 v. v. 
Sekmad. piknikas prasidės 12 vai. 
dieną. Komitetas visus užprašo daly
vauti ii’ linksmai praleisti laiką gra
žiame pušynėlyje. Įžanga veltui. — 
A. Sauka. (138-140)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

sekmad., birželio 15 d., 10 vai. ryto, 
143 Pierce St. Nariai malonėkite da
lyvauti, nes bus išduotas raportas iš 
praėjusio pikniko. Turime ir kitų 
svarbių reikalų svarstyti. — Valdy
ba. (138-140)

WORCESTER, MASS,
Sekmad., birželio 15 d., LDS 57 

kp. ruošia pikniką, įvyks Olympia 
Parke, Shrewsbury’je. Užprašome 
visuomenę dalyvauti, bus valgių ir 
gėrimų. Taipgi stengsimės pašokt, 
kad visi galėtume linksmai laiką 
praleisti. — Kom. (138-1.40)

SANDĖLIS VISOKIŲ

ŠAKNŲ IR ŽOLIŲ

Lietuvių Radio Korp.
Programos:

Šeštadienio, June 14-to ra
dio programa per stotį WOIIL, 
950 kilocycles, 8:30 iki 9:00 
vai ryto bus sekanti :
1— Kalbės' Dr. A. Rudokiūtė, 

optometristė iš So. Bostono
2— Dainos ir Muzika

Sekmadienio, June 15-to ra
dio programa per stotį WORL, 
950 kilocycles, 9:30 iki 10:30 
vai. ryto bus sekanti:
1— Al Vento Trio iš So. Bos- 

.. tono
2— Dainininkė Akvilė Siauriū- 

tė iš D o re h esterio.
Steponas Minkus.

Bayonne, N. J.
šiomis dienomis Eugen Sta- 

nelis (Juozo ir Onos Stanelių 
sūnus) baigė chemijos inži
nieriaus kursą Polytechnic In
stitute, Brooklyne.

Neabejojame, kad tas sėk
mingas Eugenijo mokslo bai
gimas sukėlė jo tėveliams di
delio džiaugsmo.

Linkime Eugenijui geriau
sios kloties jo ateities darbuo
se.

Rep.

NOTICE is hereby given that License No. 
ItW 95'1 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 5(l23 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed yn the 
premises.

MICHAEL CORRY 
5023—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1126 has been issued to the undersigned 
to sell beei’ at retail under Section 1<>7 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2605 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consuemd off the premises.

JENNIE GOLDBAUMAN
2605 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Penktadienį, birželio 13 d., įvyks 

svarbus susirinkimas “Laisves” pik
niko reikalu. Tai bus visuotinas or
ganizacijų narių, “Laisves” skaity
tojų, rėmėjų platus susirinkimas. 
735 Fairmount. Ave., 8 v. v. Šiame 
susirinkime dalyvaus D. M. Šoloms- 
kas iš Brooklyno. Turime įžangos 
platinimo bilietukus, taipgi bus ir 
kitų svarbių dalykų aptarti. Kvie
čiame visuomenę dalyvauti susirinki
me, bus plati konferencija. — Veik 
Kom. Sekr. (138-139)

SHENANDOAFI, PA.
LDS 34 kp. pirmutinis piknikas 

įvyks sekmad., 15 d. birželio,- Bran
donville, Pa. Visiems žinomoj girai
tėj. Pradžia 10 vai. ryto. Bus ska
nių valgių ir gero lietuviško Co
lumbia alaus. Kviečiame vietinius ir 
iš apylinkes dalyvauti. — Kom.

(139-140)

Kadangi uogos, Liepos žiedai, pelu- 
nas, alerų šaknys, ramumėliai, 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
stes—25c. Sapnų knygelė, atmena 
gerai sapnus su kazyrų nukėlimais 
ir planetų atspėjimais 35c.

Lengvas būdas išmokti angliškos 
kalbos be kito pagelbės 35c.

M. ZUKAITIS
334 Dean Street

SPENCERPORT, N. Y.

WILKES-BARRE, PA.

Kompanija Kalta už Nelaimę
Wilmington, Del. — CIO 

unija kaltina Worth Steel 
kompaniją už įvykusią ne
laimę pereitą savaitę jos 
dirbtuvėje. Nelaimėje vie
nas darbininkas buvo už
muštas, o septyni sužeisti.

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 PATYRĘ BARBERIAI

| Le VANDA
! FUNERAL PARLORS

Incorporated
; J. I^VANDA—E. LeVANDA
! Tėvas ir Sūnus Eevandauskal 

UNDERTAKER
• •

337 Union Avenae
Brooklyn, N. Y.

' Tel. Stagg 2-0788 
NIGHT—HAvenieyer 8-1158

Bar ir Grill
Moderniškai Įpuošta

Lietuviška Aludė
Rlicingold extra Dry Alus
Didelis pasirinkimas visokių

VYNŲ ir DEGTINES
Turime ir kambarių pernakvoti 

arba savaitiniai išrandavoti.

Joseph Zeidat, Sav.
411 Grand St, Brooklyn

Hartford, Conn.
Visko po Biskį iš Mūsų Kolo

nijos Padangės. — Iš
Dirbtuvių

Man smagu pranešti, kad 
dirbtuvių darbininkai nesnau
džia. Prieš keturis mėnesius 
Royal Typewriter dirbtuvės 
savininkas, pajutęs, kad jo 
darbininkai pradėjo nerimauti 
(jie buvo neorganizuoti), tai, 
kad darbininkus nuraminti ir 
užbėgt jiems už akių ir ne
duot susiorganizuoti, pakėlė 
šiek tiek algas. Pagerino kai 
kurias darbo sąlygas. Tačiau 
darbininkai tuomi nepasitenki
no, varė savo pradėtą darbą 
pirmyn organizuodamiesi į 
CIO uniją. Ir, kaip girdėjau, 
organizavimo darbą dar la
biau pasmarkino ir, girdėjau, 
paskutiniu laiku ir lietuviai 
daug prisideda prie šio gar
bingo darbo.

Iš Streiko
Kolodney & Myers dirbtu

vės darbininkės streikuoja jau 
aštunta savaitė. Streikui va
dovauja International Ladies 
Garment Workers Unija. 'Ko
va aštri iš abiejų pusių. Skebų 
ne per daugiausia. Kompanija 
pakėlė jiems biskį algas. Uni
ja su tuo nepatenkinta. Pasi
ryžus streiką vesti iki galo. 
Unija moka dabar streikie- 
riam savaitinę algą nuo $10.00 
iki $14.00 ir duoda du sykiu 
per dieną valgyti. Retkar
čiais surengia šokius, busais 
nuveža pasimaudyti. Visas iš
laidas padengia unija.

Be to, unija, matydama, kad 
negali priversti kompanijos 
streiku, uždėjo tokią pat iš- 
dirbystę šone Kolodney & My
ers. Unija mokės darbininkam 
šešiais doleriais per savaitę 
daugiau. Taipgi pikietuos 
Kolodney & Myers. Kas iš to 
išeis — pranešiu vėliaus.

Iš Atsibuvusių Piknikų
Gegužės 25 dieną Lietuvių 

Uk. Kliubas turėjo išvažiavi

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 naktų, didelė knyga 
apdaryta ................................. $3.00

Lengvas būdas išmokt angliškai 35c
Mikaldos Pranašavimai ............ 25c
Girtuoklių Gadzinkos .................. 15c
Sveikata ligoniams, aprašo apie

300 visokių vaistiškų augalų 
ir kam jie yra naudingi, ..... 25c

Trajenkės, stambios, pakelis .... 60c
arba 3 pakeliai už ...................$1.50

M. žukaitis,
334 Dean Rd., 

SPENCERPORT, N. Y.

LDS 7 kp. rengia pirmą vasarinį 
pikniką, birželio 15 d., Petraičio far- 
moje. Autobusas išvažiuos 11 vai. 
ryto nuo Liet. Prog. Kl., 325 E. 
Market St. Kelionė į abi pusi 50c. 
Kviečiame dalyvauti šiame išvažia
vime. — Kom. (139-140)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. pusmetinis susirin

kimas įvyks 15 d. birželio, 10 vai. i 
ryto, Draugijų Svet., 4097 Porter, i 
Yra keli svarbūs reikalai atlikti. To
dėl visi dalyvaukime. — Valdyba.

(139-140)

HUDSON, MASS.
LDS 66 kp. ruošia pirmą pikniką, 

sekmad., birželio 15 d. prie , Marlbo
ro Ežero, Fort Meadow, nuo Marlbo
ro pusės, Scandinavian Club. Graži 
vieta maudytis ir nemaža svetainė 
šokiams, bus gera orkestrą. Turėsi
me įvairių šaltų ir karštų valgių, gė
rimų. Nepaisant koks oras bus, pik
nikas įvyks. Užkvicčiame visus daly
vauti, linksmai laiką praleisti.

(138-140)

F. W. SHAUNS
(SHAMNSKAS)

FUNERAL HOME
84-02 Jamaica Avenue

Opposite Forest Parkway
WOODHAVEN, N. Y.

6

Suteikiam garbingas laidotuves

$150
Koplyčias suteikiam nemoka

mai visose dalyse miesto
Tel. Virginia 7-4499

OE3OE=3OC=IOI  —IOE3O1

| Lietuvių Kuro Kompanija
h ĮDEDAME MASTER-KRAFT OIL BURNERS

Į Jūsų Seną ar Naują Šildytuvą (Steam Boiler)

D
 Mūsų inžinieriai išinieruos Jūsų namus ir įdės tinkamą “burner”

arba visą garo arba karšto vandenio sistemą. Maloniai suteikiame
W aprokavimus be Jokio mokesčio.

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

R d Telefonas EVergreen 7-1661

—'UI—jotzz^oao

SKELBKITES "LAISVĖJE”

01=301

VIENINTELE LIETUVIŲ 
RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand St. Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI IR PLATINTOJAI 
GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

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

| Duodame ant lengvų išmokėjimų be jokių nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNAI
Jūs mokėsite už rakandus- o ne už isrėdymą

MATEUŠAS SIMONAVICIUS
Gražiai Įrengta Susiėjimams Įstaiga

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

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

426 South 5th Street Brooklyn, N. Y.
Blokas nuo Hewes St. eleveiterio stoties. Tel. Evergreen 4-9508

1 O, Tai Proga!
2 APDOVANOT vy vm
■y LAIKRODĖLIU: it V tl Al

CHARLES J. ROMAN 
(RAMANAUSKAS) į
LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS |

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

Patogiai ir gražiai moder- | 
niškai įruošta mūsų Serme- | 
nine. Mūsų patarnavimu ir į 
kainomis Msite patenkinti. |

« « į

1113 Ml. Vernon Street į
PHILADELPHIA, PA. i

Telefonus Poplar 41 H) j
r j

TllMiTinFI B

k

Chroniškos Ligos Gydomos
• KRAUJO, ODOS IR NERVŲ Ligos, Skilvio ir 
Žarnų Nesveikumai, KRAUJUOJANTI SKAUDU
LIAI Sėdynės ir kitokios Mėšlažarnčs Ligos. Abel- 
nas Silpnumas, Sciatica, Sąnarių Uždegimas, Reu-
matiški Nesveikumai, Inkstų ir Pūslės 
Ligos ir kiti Chroniški Nesveikumai 

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

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

MEDIKAMS IŠTYRIMAS $2.00.

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

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

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

k

Didžiausia, labiausia pa
tikima laikrodžių ir 
brangakmenių krautuvė

LADIES' GRUEN
“IONE”

15 jewels, yellow 
Sold filled case, 

uildito back.

GENT'S GRUEN 

“STUART”
15 Jewels yollow 
gold iilled case, 

Guildite back.

LADIES' GRUEN GENT'S GRUEN 

"CHARLOTTE" "SHERMAN”
15 jewels, pink or 15 jewels, pink or 
yellow gold filled yellow gold iilled 

.case. Guildite back. case. Guildite back.

for GRADUATION 
for WEDDINGS 
for ANNIVERSARIES 
for BIRTHDAYS
%CRUEN

THE PROUDEST NAME IN TIME

, ; MODlftSU 
STARTING^

There’s A GRUEN 
At A Price For Every 

Purse

Robert Lipton
JEWELER

pas

LIPTON

Pamatykite
Pasirinkite

701 GRAND ST
BROOKLYN, N. Y.

Tarp Graham ir 
Manhattan Avė.

3-DIAMONDS

‘19M3 diamonds 
••t in a solid 
yellow gold 
mounting.

BIRTHSTONE RING
Choice o! ap-

Era? $9Q95 j i j.-h'.i.rJ: $1995 

dia» ffaw l°r every Alfa 
pontn.

NEW CREATION
8 t u n n I ng- 
1 y designed 
with 6 «cf ’ 
latlng <

CAMEO RING
Genuine cam
eo set in a JI Q£ 
massive gold * I /I



MM

Šertas puslapis šeštadienis, Birželio 14,

Visi į Keturių Pabaltijos Tautų 
Piknikų Birželio 15-tų!

MIRĖ

Šaunus 4 tautų—lietuvių, latvių, estų ir 
suomių bendras piknikas įvyks jau rytoj, 
sekmadienį, birželio 15-tą dieną, Rikers Es
tate Parke, Astorijoj. Jį rengia Pabaltijos 
Kultūrinė Taryba, įsteigta tų keturių tautų 
organizacijų konferencijoj. Tai yra kiekvie
no pažangaus lietuvio įstaiga.

Kviečiame visus dalyvauti. Prašome kiek
vieną “Laisvės” skaitytoją pasidarbuoti už 
šio pikniko sėkmingumą, pranešti apie jį 
visiems savo draugams ir pažįstamiems, ku
rie dienraščio neskaito ir šio mūsų praneši
mo nebus matę. Paraginkite juos, kad da
lyvautų.
Dėlko Šis Piknikas Yra Vienu Svarbiausių?

Jis įvyksta sukaktyje Lietuvos liaudies iš
silaisvinimo iš po Smetonos fašistinio režimo.

Jis tarnauja suartinimui tų 4 tautų kilmės 
žmonių ir akstiną palaikyti ir auklėti kul- 

» turą.
Jis padės kovoti prieš ateiviams grasinan

čius bilius ir ginti ateivius nuo deportacijų, 
kadangi visas šio pikniko pelnas yra skiria
mas Amerikos Sveturgimiams Ginti Komi
tetui, vadovaujančiam kovai prieš Hobbs ir 
kitus tokius bilius.

mėtojams. Visą popietį šokiai ant geros plat
formos atvirame ore;

Piknikas Prasidės Anksti Rytą
Norintiems praleisti dieną pasilsyj ir pa

silinksminime patartina atvažiuoti iš pat ry
to, kad ir prieš pusryčius, nes čia visokių 
karštų ir šaltų valgių, bus galima gauti nuo 
10 vai. ryto (“stew”, dešrų, vaisių sriubos, 
kiaušinių, visokių “sandvičių” ir t.t.).

Įžanga tik 35 c. Vaikams nemokamai.
Kaip Nuvažiuoti?

IRT ir Independent linijomis va- 
(ant In- 
vadinasi 

Išėję ant 
važiuokit

Joseph Herbert, (Arbačaus- 
kas), 54 metų amžiaus, gyve
nęs 186 Hale Ave., Brooklyn, 
N. Y., mirė namie, birželio. 12- 
tą. Bus palaidotas į šv. Jono 
kapines, birželio 16-tą. Pašar
votas namie.

L a i d o t u vėms patarnauja 
graborius J. Garšva.

Dėkoja Prižiūrėjusiems 
Ilgoje Ligoje

Pasilinksminimo 
Diena

šeštadienį, birželio-June

N. 
šia-

Malioriai Pasiruošia 
Unijos Rinkimams

Kas Bus Pikniko Programoj ?
Dainuos Aido Choras, vadovaujant Aldo

nai Žilinskaitei, taipgi Suomių Choro Ensam- 
blis.

šoks Estų šokikų Grupe.
Kalbės R. Mizara, “Laisvės” redaktorius; 

Dr. Max Yergan, Nacionalio Negrų Kongre
so prezidentas, ir Bernad J. Stern. Colum
bia Universiteto profesorius.

Daug žaismių (gėmių) su dovanomis lai-

BMT, 
žinokite į Queensboro Plaza stotį 
dependent linijos ta pati stotis 
Queens Plaza), Long Island City, 
gatvės, imkit Steinway St. busą ir
iki 19th Ave. Po dešinei (į pietus), pačiame 
pavandenyje, rasite Rikers Estate Parką.

Automobilistai iš Steinway pasisukit de
šinėn ant 19th Avė.

Norinti važiuoti grupėmis gali susirinkti 
prie “Laisvės”. Grupės išvažiuos 9 vai. ry
to, 11 vai. ryto ir 1 vai. po pietų. Pribūkite 
laiku. Pavėlavusieji liksis laukti sekamos 
grupės arba važiuoti vieni.

Pikniko Darbininkams
Pribuvę, į pikniką tuojau matykite L. 

valiauskaitę susitarimui, kur ir kada 
dėsite dirbti.

Jau buvo minėta, kad M. 
Maželienes sveikata diena die
non po biskį gerėja ir nors lė
tai, tačiau po stubą jau gali 
vaikščioti ir į kiemą išeiti sau
les pasigauti gražiomis dieno
mis.

M. Maželiene prašė per 
“Laisvę” padėkoti visiems ge
riesiems jos prižiūrėtojams.

Prisiminus prižiūrėtojus, d. 
apsiverkė iš dėkingumo jiems, 
sakydama : 
mišk i u ir 
p ėst i ngos
priežiūros dėka aš išlikau gy
va. Iš ligoninės mane 
žė pusgyvę, sušalusią, 
pusę metų neišlipančią 
vos apvalė, aprūpino.”

Išvardyti visus, ji sako, 
tų neįmanoma, kadangi tų 
rų žmonių buvo labai daug, 
visokių pažiūrų.

Taipgi dėkoja visiems 
k y tojams.

ši
14 d. įvyks Lietuvių Amerikos 
Piliečių Kliubo piknikas, 
bus Dexter Parke, 74-11 
maica Ave., Woodhaven 
Y. Įžanga tik 35c. Aišku,
me piknike privalo dalyvauti 
kiekvienas bropklynietis. Nes 
kliubiečiai lanko kitų organi
zacijų piknikus.

Grįždami iš pikniko, nepa
mirškite aplankyti
Daukantą, 948 Jamaica 
senoje Kyburio vietoje, 
čia yra gražiai įrengęs 
linksminimo vietą ir yra
ilgęs savo senų pažįstamų. 
Taipgi nori įsigyti ir naujų pa
žinčių.

Antaną 
Avė., 

Jis 
pasi- 
pasi-

Kadangi nuo to, kas yra 
unijos viršenybėje, priklauso 
unijistų laimėjimai ar pralai
mėjimai algų ir darbo sąlygų 
klausimais, malioriai labai 
rimtai žiūri j unijos viršinin
kų rinkimus.

Eilinių Narių. Komiteto kan
didatu j fin. sekretorius yra 
Louis Weinstock, tad jo rinki
mų kampanijai diskusuoti uni- 
jistai šaukia masinį mitingą 
birželio 14-tos popiečio 2 vai., 
Irving Plaza, Irving Pl. ir 15th

Majoras Nušlavė
4 Mokyklas

Ka- 
pra-

Bilietų Platintojams
Prašome darbuotis, kad visi lietuviai 

tų iš anksto apsirūpinę bilietais, o likusius 
bilietus ir pinigus už parduotuosius priduoti 
L. Kavaliauskaitei, piknike.

Komisija.

bū-

Tik jų, visų na- 
gerųjų kaimynų rū- 

ir pasišventusios

parve- 
per 
lo-

Ir
iš

b il
ge-

Mrs. Brown Išvežta 
Ligoninėn

A. Browniene pereitą ket
virtadienį išvežta ligoninėn, 
tik dar nesužinota, kurion. Jos 

’sveikata šiuo tarpu reikalin
ga nuolatinės medikališkos 
priežiūros, kas neįmanoma su
teikti namie. R.

Rinkimai bus birželio 28-ta. «■
Biznio agentų vietoms eili

nių narių kandidatais yra: 
Gosling, Jaffe, Bernstein, Pa
sha, Flax, Taback ir Lenoff.

Savo budžete, pritaikytame 
karo reikalams, Majoras La
Guardia šią savaitę pasiūlė 
paaukauti dar dvi ištisas liau
dies mokyklas ir dvi priedines 
prie esamųjų mokyklų. Su jų 
panaikinimu . dar nežinomas 
skaičius mokytojų bus išmesta 
iš darbų, o likusių klasių kam
bariuose vaikai bus dar labiau 
subrukti.

švietimo Taryba teisina, būk 
panaikinimas mokyklų esą siū
loma dėl mažesnės studentų 
registracijos, bet Mokytojų 
Lok al as 5-tas, AFL, griežtai 
užginčina, kad mokinių suma
žėjimo nėra.

Transportininkai Dėsto 
Publikai Savo Padėti

darb. unija per 
dvi savaites kas 
daugelį masinių

NOTARY

PUBLIC

Lietuviai Komunistai Sukelsią 
$450 Kom. Partijos Darbui;

Simpatikai Pagelbsti
Sutinku aną dieną vieną ži

nomų pažangiųjų lietuvių sku
biai žengiant Brooklyno Brod- 
ve.

—Kur taip paskubomis ne
ri? — paklausiau.

—Matai, mes savo šapoje 
girdėjom, kad lietuviai komu
nistai nusitarė keliomis savai
tėmis iki birželio 15-tos sukel
ti ne mažiau $450 darbinin
kų organizavimo ir spaudos 
reikalams. O kur, jūs manote, 
jie gaus, juk aukso mainų 
Brooklyne nėra...

— Skubini jiems tąi-p4tšaky- 
ti?

—Juokdarys,—pasakė man 
užkabintasis. — Mes apie tą 
jų problemą išgirdome kaip 
tik po pėdės, tad tik viens į 
kitą pasidairėm (šapoj apie 
komunistus kažkaip nedrąsu 
daug kalbėti), ir kaip matai 
nei iš šio, nei iš to, pas mane 
susirinko keli doleriai. Neži
nau, dėlko pas mane, jog ir 
aš nepartinis. Na, ir ką dary
si, nešu pas man žinomą žmo
gų P-tį.

—Ar manai, kad jis komu
nistas? — paklausiau.

—Knygelės jo niekad nema
čiau, bet aš manau, kad jis 
užtenkamai 
komunistu
singas, kad priduoti pinigus, 
kur reikia, jei ir ^ėra komu
nistu.

—Tai mat, kaip susirenka 
“Maskvos auksas,” pastebėjau 
rūpestingam kriaučiui, ir abu 
smagiai nusijuokėm.

Sakoma, komunistai per po
rą savaičių sukėlę per du šim
tu dolerių, bet paskutinei vie
nai savaitei likę sukelti dar 
apie du ir pusė šimtų, tad jie 
susirūpinę. Tūli aukoję po die
nos uždarbį ir daugiau, bet 
visgi tuomi kvotos neišpildytų, 
nes vieni neturi uždarbių, kitų 
menki uždarbiai. Pasirodo, ta
čiau, jie garbingai išpildo sa-

progresyvus būti 
ir užtektinai tei-

ky talkos, kurių tūli irgi at 
nešą po dienos uždarbį, o šim

Nutarta Organizuot Didžiojo 
New Yorko Pažangiųjų 

Draugijy Sąryši
Pereito pirmadienio vakarą 

(birželio 9 dieną), susirinkęs 
būrelis vadovaujančių draugų 
apsvarstė Didžiojo New Yor
ko progresyvių lietuvių reika
lus ir nutarė organizuoti šio 
didmiesčio progresyvių drau
gijų sąryšį.

Jvadą į diskusijas padarė d. 
Jonas Siurba, kuris nurodė, 
jog pirmiaus šiame mieste vei
kė Draugijų Sąryšis, bet apie 
penki metai atgal, kada buvo 
suorganizuotas Amerikos Lie
tuvių Kongreso Skyrius, tai, 
kad išvengti- duplikacijos, 
Draugijų Sąryšis buvo likvi
duotas. Bet dabar, kada Kon
gresas jau atgyveno savo die
nas ir tapo likviduotas, tai pa
stovaus, bendro aparato reika
las vėl pradėjo būt labai 
čiamas.

Kokias pareigas turėtų 
Draugijų Sąryšis? Drg.
Siurba nurodė keletą bendrų, 
visuomeninių reikalų, kuriais 
turėtų rūpintis Draugijų Są
ryšis. štai keletas svarbesnių 
pareigų : rengt prakalbas die
nos klausimais bendrais lietu
vių reikalais; atmušt politinių 
priešų užpuolimus ir skleidžia
mus melus prieš Tarybų Lietu
vą ir abelnai prieš darbininkų 
klasę; kovoti už taiką; kovo
ti prieš nuolat kylančias mais
to produktų kainas, ir 1.1. — 
yra daug visokių, reikalų ir 
klausimų, kuriais sąryšis 
rėš rūpintis, o gyvenimui 
gant tų klausimų atsiras 
daugiau.

Vėliau kalbėjo draugai: 
livaika, D. M. šolomskas, 
vinas ir kt., ir visi pilnai
tarė organizavimui bendro 
draugijų kūno šiame mieste. 
Nė vieno nesirado, kuris būtų 
priešingas organizavimui 
draugijų sąryšio, todėl prieita 
prie rinkimo laikinojo komite
to. Komitetan įėjo šie drau
gai : J. Siurba, G. Kuraitis, D. 
M. šolomskas, K. Rušinskienė 
ir S. Zajankauskas.

Laikinojo komiteto nariai 
tą patį vakarą turėjo susirin
kimą ir darbą veda tolyn.

jau-

eiti

tu- 
bė- 
dar

Na- 
Bo- 
pri-

Jackson Heights mokykloj 
149 birželio 12 ir 13 praves
ta iš oro atakoms sutikti pa
siruošimo pratimai.

tai kitų pagelbsti doleriais,

dyti lietuvių partiečių pasi 
brėžtus planus. L. K. N.

Kafeterijy Unija Vėl 
Atnaujino Derybas

Lokalas 302 sutiko dar kartą 
atidėt šaukimą streiko ir ban
dyti susitarti su samdytojais, 
kada Valstijinė Darbo Santy
kių Taryba pasisiūlė sušaukti 
naują pasitarimą unijos su 
samdytojų atstovais pereitą 
ketvirtadienį.

Irving Teatre Rodys 
“Našlutę”

a-Paskilbusi ir lietuviuose 
bai mylima ukrainiška opere
tė “Nastutė” (Natalka Pol- 
tavka) birželio 13-tą prade
dama rodyt Irving Teatre, Ir
ving Place ir 15th St., New 
Yorke. Greta to rodoma fran- 
cūziškas judis “Aušra” ir vė
liausios Sovietų žinioj.

Pradedant birželio 20-ta ta
me teatre rodys judį “Išdidus 
Klonis,” kuriame vaidina žy
musis amerikietis dainininkas 
Paul Robeson. Tai tas pats 
dainininkas, kurį daugelis iš 
mūsų turėjome progos išgirsti 
sykiu su Bacevičium pildant 
programą, Carnegie Hall, o 
dar kiti girdėjo Nacionaliam 
Taikos Kongrese.

REIKALAVIMAI
Reikalinga jaunos merginos dirbti 

prie namų darbo. Pradžiai gaus $32. 
Prašome šaukti Esplanade 5-7727.

(140-141)

PARDAVIMAI

sveikata. Kreipkitės po ant- 
355 W. 21st St., New York 
N. Y. Tel. WAtkins 9-1840.

Parsiduoda 15 m. išdirbtas biznis, 
20 fornišiuoti kambariai, gražioj 
apylinkėj. Priežastis pardavimo — 
bloga 
rašų: 
City, 
(bk.)

Parsiduoda kriaučiaus krautuvė 
(Cleaning and Tailor Store). Įgyta 
35 m. Priežastis pardavimo — senu
mas. Randasi geroj apylinkėj. Prašo
me kreiptis: 54-12 Flushing Ave., 
Maspeth, N. Y .

EOTOGRAEAS
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 
•Iš senų padarau 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., Brooklyn

prie Chauncey Broadway Line 
Tel. Glenmore 5-6191

Sustreikavo

lan-
D-ė.

ban-Per savaičių savaites 
dę laimėt savo reikalavimus 
kantriomis derybomis ginkluo
tų trokų vairuotojai, pagaliau 
pritrūko kantrybės ir paskelbė 
streiką. Reikalauja pakelti al
gas po $5 per savaitę ir dviem 
valandom trumpesnės savai
tės. Streikui vadovauja Išve- 
žiotojų Brolijos Lokalas 820.

Jau antra savaitė streikuo
ja ir Lokalo 818 nariai, san
dėliuose prekių išvežiotojai.

Įvairiose nelaimėse 
Yorke per metus visam 
sužeidžiama 14,000, o 
nai 400,000 asmenų.

New 
laikui 
laiki-

Tranzito 
pastarąsias 
dieną laiko 
mitingų atvirame ore ir salė
se po visas dalis miesto. Uni
jos kalbėtojai taip pat kvie
čiami ir pasakė desėtkus pra
kalbų eilėj kitų organizacijų 
mitingų, kad supažindint vi
suomenę su transportacijos 
darbininkų problemomis.

Įvairiose miesto važiuotos 
linijose—sųbvėse, ant aukštų
jų gelžkelių, gatvekarių, busų 
dirba 32,000 darbininkų. Ne
lengva buvo tokią minią suor
ganizuoti. žmonės dėjo pa
stangas per porą desėtkų me
tų, bet darbas nebuvo atliktas 
kol scenon neatėjo CIO. Da
bar, kada susiorganizavo, ma
joras LaGuardia ir kiti mies
to valdininkai nenori jiems 
pripažinti teisės kolektyvių 
derybų, nori suardyti, pakrik- 
dyt uniją, kad darbininkus vėl 
sugrąžint prie; mažų algų, il
gų valandų ir .vergiškų sąlygų.

Transportininkai pasiryžę 
ginti uniją ir unijines sąlygas, 
kitų šakų, darbininkai jiems 
padeda. U.

Telephone

STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS
Liūdesio valandoj kreipkitės pas mus. Patarnavimas 

bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

660 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

GREEN STAR BAR & GRILL
NAUJA LIETUVIŲ UŽEIGA

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

visados bus patenkinti.

Linksma Parė Kiekvieną šeštadienį!

•IBWOfc® 15»
— šio Sezono Patraukimai — žymiausi Pasilinksminimai — 
Garsi Ukrainą Operetė

‘Natalka Poltavka’ 
su žavinčiomis liaudies dainomis ir 

' kaimiečių šokinis.
Taipgi Vėliausios Sovietų žinios——

Vėliausias viliojantis judis atėjęs 
iš F ra ne i jos. 

.JEAN GAB1NI I

“DAYBREAK”
) Vėlai Rodoma šiąnakt.

Turime Geros Degtinės ir Vyną
Ateikite pasimatyti 

su Giviais
Geriausias Alus ‘Brooklyne

459 Grand St.
Skersai nuo Republic Teatro
BROOKLYN, N. Y.

ad'esa8.

Tel. Ev. 4-8698

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

PENKTA IR PASKUTINE DIDŽIOJI SAVAITE—Artkino Perstato

"Volga - Volga"
Diriguojamą Gregoro Aleksandrovo, vadovaujamoj rolėj Liubov Orlova 

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

MIAMI PLAYHOUSE

GERA ŽINIA LIETUVIAMS!
Gera sveikata priklauso nuo mūsų pačių, ant kiek mes 

esame susipažinę su maistu, vitaminais ir mineralais. Jeigu 
Tamstos dar to gerai nežinote, tai meldžiu atsilankyti į mūsų 
Health Food Krautuvę ir susipažinti. Pas mus galite gauti 
nesulfuruotų džiovintų vaisių, Deitų, Figų, Slyvų, Monuka Ra* 
zinkų, 100% tikro bičių Medaus, geros ruginės duonos, 
WHEAT GERM, įvairių žolelių, sutaisytų arbatų nuo vidurių 
sukietėjimo, ir šiaip arbatų, Mint Tea, Alfalfa Tea, be kofino 
Kavos, Malt gėrimų su Vitaminais, kaip tai JOYANA, TAVA, 
CHEER, kurie turi net penkius vitaminus ir 11-ka mineralų. 
Arba Vitamin B Complex sirupas ir tabletelis, ENRICH, to
nikas Adiron, tabletelis kaipo kraujo stiprinimui dėl maža- 
kraujų, KAL, tabletelis nervam sustiprinti KELP, jūrų žolė 
vartojama vietoje baltos druskos ir jodynos. Dr. Wieel garlic 
dėl palengvinimo aukšto kraujo spaudimo, SOUPLETS viena 
tabletėlė tiek vertės turi kaip pusė svaro gero steiko. 
PAPAYA, gėrimas iš Floridos. Taipgi galite gadti išsigerti 
morkų skysčių, nes store turiu tam tikrą mašiną dėl darymo 
skysčių iš morkų. Parduodu ir mašinas dėl darymo skysčių. 
Iki liepos 1-mos dienos kas pirksite už $3.75, ar daugiau tas 
gausite visai dykai 60c vertės keną MELVITE gėrimo. O ku
rie pirmą kartą atvyksite į krautuvę, tie gausite veltui išsi
gerti morkų skysčių.

Vitaminus ir maistą siunčiame paštu ir į visus kitus mies
tus. Rašykite ar .telefonuokite arba kreipkitės asmeniškai.

Krautuvė atdara kas dieną nuo 10 vai. ryto iki 9 v^l. va
kare; subatomis iki 10 vai. vakare. Sekmadieniais uždaryta.

Susipažinimui — veltui literatūra.
VITAL HEALTH FOODS 

KANAPORIAI
Brooklyn, N. Y.465 Lorimer Si

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

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

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI

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

nuvirti kopūstai ir barščiai

ATDARA NUO ANKSTI RYTO IKI VĖLAI V AK.• ’•
Visada yra gražus pasirinkimas pieniškų valgių 

ir daržovių—virtų ir žalių.

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

Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Laukiame Jūsų Užsakymo
Patarnaujam krautuvėms ir įvairiems 

pokiliams: bankietams, vestuvėms 
ir parems

Varpo 
keptuve 

yra 
unijinė

THE NAKHS*

JUNIOR LABEL

Rūgšti ruginė, saldi ruginė, Čielų kviečių, čielų rugių, senvičiam duona, bal
ta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. Puikiau
sias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, 
Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen 
Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly Rolls. r .

Siunčiame duoną per paštą Į kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kalnas.

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

y..




